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Basbakan ismet 
inonunun Paris'de bir 

gunluk tevakkufu 
Fransa ile Tiirkiyenin mii
llasebetleri bir Hatay dava· 
sile tahdid olunam1yacak 

kadar biiyiiktiir. 

Ji::::b iz de bu tevakkufun bir giinden 
~ ibaret bsa bir miiddete stkt§hnl-

mts olmasma ragmen neticeleri
nin biiyiik ~lacagmt tahminde bir klSlm 
F' ranstz gazetelerine iltihak ediyoruz. 
\:oktanberi F ransa ile aramtzda gittikc;e 
daha ziyade yakla§arak nihayet birlikte 
)'uriimege engel olacak ciddi hi<;bir sebeb 
)'oktur. Bizim Hatay davamiZ Fransa ile 
akdetmi§ oldugumuz muahedelerin tefsir 
Ve tatbikt zaruretinden ba§ka bir§ey degil
dir, ve zannediyoruz ki bu mesele dahi 
nihayet sagduyuyu (hissi selimi) vaziyete 
hakim blacak bir §ekilde inki§af eylemi§
tir. 0 hal de? 

0 halde tarihen dost ve karakter itiba
rile biribirlerine benzer iki milletin bu son 
Jliiriizii de ortadan kaldtrarak dostluklan
na alabildigine stcakhk inki§aft veya inki
laf stcakhgt vermelerinden daha tabii 
hir§ey olmamaltdtr. Saint Brice Le ]our• 
nal' de bu ziyaret kadar tam zamamnda 
Vuku bulmu§ bir telakinin nadir oldugunu 
kaydetmekte hakstz degildir. fskenderun
Antakya ve havalisi meselesinin esaslan 
kararla§tmldtktan sonra teferruatm tesbi
tinde tesadiif olunabilmi§ olan baz1 zor
luklarm bu yiizyiize konu§malar oniinde 
eriyip gidecegine bizce de §iiphe yoktur. 
kararla§an ve anahatlan an' anesile tesbit 
olunan esas, Sancaga verilecek hususi ida
renin mahiyetini tayin etmekten ibaretri, 
ve bu maksadla Fran sa tarafmdan goste
rilen arzu iizerine kendisine miiracaat olu
nan Milletler Cemiyeti Konseyi bu husus
ta karanm verdi. B n an aonra yap1lacak 
i§lerin bu esasa gore tanzimi elbette zor 
bir§ey olmazdt, ve biz kaniiz ki onlar ni
hayet iki tarafm daha derin anla§malan 
:yanmda bilakis biiyiik bir kolayhkla hal
ledilmi§ olacaktu. 

Bizim, Sancak i§inde oradaki Tiirkle
rin trki mevcudiyetlerinden dogan hakla
nmn korundugunu gormekten ba§ka bir is
tegimiz olmadtgl artlk en ufak §iipheye 
)'er vermiyen bi.r kat'iyetle anla§tlmt§hT. 
Bununla beraber §U iki §ey de anla§tlmi§· 
hr: 

I : Biz Fransa ile c;ok iyi, yani mi.imkiin 
oldugu kadar ileri samimiyette dost ol
lnak ve kalmak istiyoruz. 

2: Biz hakiki istiklaline kavu§masmt 
butiin kalbimizle temenni ettigimiz Suriye 
ile karde§lik derecesinde iyi dost ve iyi 
kom§u olmak istiyoruz. 

Bu samimi duygu ve isteklerimizin er
ge<; F ransada da, Suriyede de giizel 
akisler uyandtracagmt bekliyorduk ve ha
la onu biiyiik umudlarla oyle bekliyoruz. 

Fran sa ile Tiirkiyenin miinasebetleri 
bir Hatay davasile tahdid olunamtyacak 
kadar biiyiikti.ir. Hatayda Fran sa or ada· 
ki Tiirklerin bizce ihmali kabil olmtyan 
haklarma riayet etmekle geni§ Ti.irk • 
F' ranstz miinasebetlerine inki~af imkanlan 
Vermi§ olacaktJ. F ranstz hiikumetince bu 
hakikatin <;oktan boylece kabul ve teslim 
edilmi§ oldugu bizce muhakkak gibidir. 
Ancak son Paris telakilerinde Suriyede
ki bir kmm memurlann hareket tarzlan 
lnubahase mevzuu olmu~ olacagm1 tahmin 
ederiz. Y akm §arktaki F rans1z siyasetinin 
bir ktstm F rans1z memurlan tarafmdan 
ge!i§igi.izel ihlal edilmesine nihayet metro
t>o! F ransasmm dahi muvafakat etmiye
cegini ve anavatan hududlan haricindeki 
baz1 memurlanna F ransanm mer am anlat
lnaktan aciz kalrntyacagtnl bu si.itunlarda 
defalarla soyledik. 

Frama kendi tariht hayatmda nice 
safhalar gec;irmi§ biiyiik bir millettir. Tiir
kiye, tasfiyesine muvafakat ettigi impara
torlugun enkazt i<;inden milli hududlanna 
sahib bir Cumhuriyet Tiirkiyesi <;tkanr
ken Franstz biiyiik inktlabmm bazt parc;a· 
larile ayni aynine tetabuk eden manzara· 
lar gosterdi. 0 heyecanh gi.inlerimizde 
F' ransadan gordiigi.imi.iz manevi muzahe
tet ve te§viki asia unutamaytz. T arihte 
Osrnanh imparatorlugu ile ittifakt, zama
lllna gore medeni bir cesaret saytlmt§ clan 
F' ransaya §imdi Cumhuriyet Tiirkiyesi 
~srnanh lmparatorlugu devrinde oldu
.f!ttndan daha kuvvetli bir dostluk eli uzat-
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Ba$Vekilimiz Londrada ltalyan siyaseti SlkiSik bir vaziyeHedir" 
•• . •• • A1manya haz1r olmadigi 

lsmet lnonu lngdterede de i~in Italya yeni bir man· 
biiyiik merasimle.kar~tlandt zume yapmak istiyor 

Pariste yap1lan temaslar oUzel neticeler verdi 
Ba,vekilleri, 
ge~irdiler ve 

bir itilafa vasd 

Tiirkiye ve Fransa 
meselelerini gozden 

takibi i~in 

umumi siyaset 
barif politikas1 

oldular 

Diin Londraya muvasalat eden Bafvekilimiz lsmet lnonii ve lngiltere payitahtrndan bir manzara 
Londra 9 (Hususi) - Tiirkiye Ba§

vekili ismet fnoni.i ile refakatindeki Turk 
heyeti bugi.in ak§ama dogru Londnya 
vamu~ ve ayrti trenle Londraya varan di
ger bir<;ok devletlerin miimessilleri ve he
yetlerile birlikte biiyiik merasimle kar§l· 
lanmt§hr. 

Londraya varan diger heyetler 
Londra 9 (A.A.) - Romany a Pren: 

si Michel, Yugoslavya Kral N aibi Prens 
Paul ve refikast, Yunan prenslerinden Ni
kola ve Paul bugiin ak§ama dogru Lon
draya varmt§lardtr. Bunlar, tac giyme 
merasimi esnasmda Krahn misafiri ola • 

Pariste verdigi 
rniihim miilakat 
Paris 9 (A.A.) - Le Journal ga. 

zetesinde Saint Brice Tiirkiye Ba~
vekili ismet inonii ile miilakatm1 
ne~retmektedir. Bu miilakat esna· 
smda inonii, ezciimle demi~tir ki: 

BaJVekilimiz 1erefine Pariste 
verilen ziyaletler 

Paris 9 (A.A.) - Anadolu Ajan
amm hususl muhabiri bildiriyor: 

Ba§vekil Blum tarafmdan verilen og
le yemeginde Fran sa ayan ve meb'usan 
reislerile namlar davetli idiler. Blum Is
met inonii ile saatlerce gori.i§ti.i. Ogleden 
evvel Elysees saraymda F ransa Cumhur 
Reisi tarafmdan kabul edilen Ba~vekili
miz Lebrun'i.in yanmda bir saatten fazla 
kalmt§hr. 

Met;hul asker abidesine konulan 
~elenk 

caklardtr. 
Litvinof ve Avenel ile Macaristan, A

vusturya, fran, lspanya, Arnavudluk, 
Estonya murahhas heyetleri v~ F rans1z 

Ak§amleyin de, refakatinde bi.iyi.ik elc;i 
Suad Davazla konsolos Firuz oldugu 

askeri heyeti de ayni trenle Londraya gel- halde, 1smet inoni.i Place de !'Etoile de 

«- Balivekil Blum ve Hariciye 
Nazu1 Delbos'la konulimalar1m 
esnasmda umumi siyaset mesele -
lerini gozden ge~<irdik. Bu mesele· 

[Arkast Sa. 7 sutun 4 te] 
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T evkifane firarileri diin 
§ehrimize getirildiler 

Katiller 
Kadtkoy 

darma 

siingiilii jandarmalartn nezaretinde 
vapurile istanbula ge~irilerek Jan· 
Kumandanbgtna teslim edildiler 

Katiller vapurdan 9tkanllrken 

1stanbul T evkifanesinden ka<;an ve Ogle i.izeri Emniyet ikinci §Ube mii • 
Adanada yakalanan Galata postanesi di.irli.igi.i memurlanndan iki birinci komi
veznedan Hiiseyin Hiisniiniin katili Ab- serle be~ ii<;iinci.i komiser ve Haydar • 
dullahla Antakya hapisanesinden ka<;a - pa§a polis komiseri Cafer Pendige 
rak amcasmm oglunu oldiiren Tevfik di.in hareket etmi§ler ve firarileri oradan iti • 
ak§am Toros ekspresile §ehrimize geti - baren nezaret altma almt§lardtr. 
rilmi§lerdir. Firarl katillerin elleri kelep- Haydarpa§a gannda da si.ingi.ilii bir 
c;eli ve dirseklerinden uzun zincirlerle miifreze jandarma trenin yana§acagi nh
birbirlerine bagh oldugu halde lie; jan • t1m1 kordon altma almt§lardt. Polisler de 
darmanm nezaretinde bulunmaktaydtlar. herhangi bir hadiseye meydan vermemek 

Firarilerin gelecegini gazetelerde oku- i<;in tedbirli bulunuyorlard1 • 
yan halk daha banliyo istasyonlanndan Gann bu manzarasm1 fevkalade bir§ey 
itibaren bunlan gormek ic;tn bekle§iyor • cereyan edecegine alamet sayan merak -
lardt. {Arkast Sa. 7 sUtun 5 te] 

~· 

Londra hazulantyor 
• 
lngiliz Anavatan 
filosu Londrada 

Tac giyme i~in dun ~eh· 
rimizde bir tiyin yaptldz 

Diln ~ehrimizde yaptlan ayinde ingiliz 
Biiyuk El9isi ve refikasz 

Londra 9 (A.A.) - Londra banli
yosii elindeki vasttalar nisbetinde tac giy
me haftast ic;in city'yi si.islemege gayret 
etmektedir. Belediyelerle bir<;ok kimse • 
ler bu hamhklara i§tirak etmektedirler. 

Anavatan filosuna mensub 30 gemi 
South-End'de ve Londra limanmda de • 
rnirlemi§lerdir. Milli gururu ok§tyan bu 

[Arkast Sa. 5 siitun 4 te] 

Diin yaptlan milli 
kiime ma~lart 

Fenerbah~e Dogansporu G • 0, Genc
lerbirligi de U~<oku 2 • 1 yendiler 

Bu siyasi manzumeye, Tiirkiye, Yugoslavya, 
Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Arna

vudlugu da sokmaga ~ab~uyormuf 

Schuschnigg'in Roma seyahattnde Mussolini tle beraber 9ek,ilmi~ resmi 

Almanya ve ltalya clevlet aclamlaTI a· 
rasmcla ahiren yaprlan ziyaretler miinase· 
betile mqhur F ransrz siyasi muharriri 
Pertinax, Musolini'nin Akdeniz ve Orta 
Avrupa politikasr hakkmda Fransrz hiiku· 
metinin istihbarat ve efkarrna istina.d en 

Deyli T elgrafta miihim bir makale ne~ • 
retmi§iir. M akalenin esas hatlartnr ehem• 
miyetine binaen naklediyoruz: 

<<Musolini'nin Avrupanm mevcud mi.i14 

kl ve siyasi nizam ve intizamm1 alti.ist e!4 

[Arkast Sa. 6 sutun 5 te] 
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Binicilerimiz Pariste de 
, iyi dereceler alddar 

Bir giinde ii~ 

olduk. Yiizbafi 
iyi derece almaga muvaffak 
Cevad Kula iki defa parkuru 

hatastz bitirerek be,inci geldi hi~ 

Roma ve Paris atlt m4nt milsabakalartna i§tirak eden diirt k:ymetlf silvart suba
ytmzz bir arada: Tegmen Eyub Oneil, bu deJa Roma ve Pariste en iyi derecele11 

alan yuzba§t Cevad Kula, tegmen Saim Polatkan, yuzbQ§t Cevad Giirkan 

Paris 9 {Hususi muhabirimizden, te • Ianda, Bel~ika, Avusturya, Romanya, Is· 
lefonla} - Tiirk binicilerinin de i§tirak vic;re ve Holanda olmak i.izere 9 millet 
etmi~ olduklan ath miisabakalar ii<; giin- i~tirak etmektedir. Hergiinkii miisabaka· 
denberi devam etmektedir. Miisabakala.ra lara giren atlarm miktan da 70 le I 00 
Tiirkiyeden ba§ka Almanya, Fransa, Ir- [Arkast Sa. 3 sutun 5 te] 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Hindenburg Zeplini 
neden infilak etti ? 

«Graf Zeplin» in kaptant, Zeplin, Helium gazile .. 
doldurulmadtk~a bir daha Atlas denizini a,arak 

Amerikaya gidemiyecegini bildirdi 

Hindenburg Zeplininin infiltikt amnda alman ve belinogratt ile 
Avrupaya gonderilen ilk resim 

(Ya:z:ISl 4 iincii sahifemi:idedir] 



Tarlhl tefrlka 114 Yazan : M. Turhan Tan 
1Tercllme ve iktiba.a edilemezl 

Arabistan fatihi Siileyman Pa~a 
Kanuni 

~ok 

Silleyman1n ii~iincu V eziri, k1sa ve 
adam1n yard1m1 
kalkamazdd 

dort sismand1, 
' ' 

olmasa yerinden 
Hurrem, kocasmm bu ihtiyath davra

m§lanna i!rin ~in kiziyordu, fakat hidde
tmi belli etrniyerek kendi plamm yurut
mege ~ll§Iyordu. Nihayet bir fmat bul
du, Hunkarm ne§'eli bir zamamnda 
Mihrimahm artlk evlenme !ragma geldi
gini fiSlldiyarak bir damad s~ilmesini 
te-klif etti. 0, kocasma sokulup bu fikri 
ortaya atarken Hiinkann oniinde Diyar
bekirden yollamlmJ§ ger~ekten §ahane 
armaganlar duruyordu, Padi§ah - bir 
yandan karJSim dinler goriiniip bir yan
dan • onlarla me§gul oluyordu. 

Hurrem, zaten muretteb olan bu du
rumdan da istifadeyi ihmal etmiyerek 
seaini yiiksel tti: 

- ,Su Diyarbekir valisi kulun gibi bir 
damad bulsak. Adamcag1z canla batla 
kulluk gosteriyor. T annmn giinii asia • 
mma armagan sunuyor. 

Hiinkar, bu ihtar iizerine gozlerini ya
n kapadt, kolelikten silahtarhga, sonra 
batimrahorluga, daha sonra vezirlige 
yiikselttigi yakt§tkh Huvat donmesine 
hayalinde yer verdi ve onun lbrahimi ol
diirmek itindelti yararhitn1 hattrladJ. , 

- Miinasib, dedi, ben de begendim. 
Damadhlt bizim Riisteme bic;ilmi§ leaf -
tand1r. Lakin Sadnazamla, Kubbealtt ve
zirlerile gorii§meden de karar vermek 
dogru olmaz. Riistemin bizce bilinmiyen 
kuaurlan, densizlikleri olabilir. lyice in
celemeden MihrimahJ nare yakm1yahm. 

Ertesi gunu, gene Hurremin ihtarile, 
bu mevzu iizerinde ~h§tt, Sadnazam 
Ayas PataYJ c;aitnp Riistemi damad e
dinecegini soyledi Ve miitaJeaSJnl sordu. 

Avlonyada iic; tane papaz karde§i bu
lunan bu harb eri ve hdm dii§ki.inii ve
zir, efendisinin dilekleri iizerinde mula -
haza yiiriitecek kimselerden olmadigi ic;in 
k1sa lehc;es:.,in musaadesi nisbetinde he -
yecanlanarak hem en eevab verdi: 

- T ann miibarek etsin. Sen ne diler
sen hayu ondad1r, 

F akat ikinei vezir Lutfi P~a oyle 
davranmadt, Riistemi k1skand1 ve onun 
damad olmasile beraber sadnazamhga 
namzedligini dii§iinerek sinirlendi, bir 
diizen ~evirmek istedi, fU yalaru soyJe • 
di: 

- Diyarbekir valisi i~n ciizamhd1r 
derler. Sahihse sultan hazretlerine gad
rolur. 

Sultan Siileyman, Ayas Pa,adan c;ok 
ziyade ikinci vezirini dinlemek meebu -
riyetindeydi. ~iinkii bu adam alimdi, 
faziid1, diizine ile eser sahibiydi. F azla 
olarak damadd1, Hunkann k1z kardet
lerinden ,Sahihubantn kocastydi. Bu se • 
beblerle sozii daima miiessir oluyordu, 
§imdi de padi~aht enditeye ve tereddiide 
dii§iirmii§tii. 

F akat bu haberin dogru mu, yalan m1 
oldugu soz gotiiriir bir meseleydi. Sultan 
Suleyman da, yiiregine du§en tiksintiye 
ragmen, sevgili Riistemini damad yap • 
male emelinden hemen caymad1, caya -
mad1: 

- Carib §ey pa§a, dedi, bu Htrvat

oglu YJllarea yanunda bulundu, gozii -

miin onunde dola§tl, cuzamh oldugunu 

sezdirrnedi. Ne katmtisi vardJ, ne sikm

tisi. Asian gibiydi, yorulmak bilmezdi, 

ii§enmek bilmezdi, boyuna !;ah§Irdt, di

dinirdi. Sen nereden duydun bu illeti ~ 
- ,Su, bu haber verrni§lerdi, beni a

cmdJrmi§lardJ. T annya §iikiir ki duy • 

lllU§Uill, ogrenmi,im. Eger bu haber ku-

lag1ma degmeseydi sultan hazretlerine 
yaz1k olurdu. 

- Peki, yerine git, ebkem ol, kazi
yeyi zinhar dile alma, bedbaht Rustemin 
mnm fa§eyleme. 

Lakin ic;inde inanmamak ihtiyaci var
di, giizel Hurremin damadhga lay1k 
gordi.igii bir adam! - kuru bir haberle -
o saadetten uzakla§tlrmak yuregine ii -
ziintii veriyordu. Ondan otiirii bir baha
ne buldu, uc;uncii vezir Suleyman P a • 
§aYJ ~guth, derdini on a ac;l!: 

- Bizim Mihrimah, arhk biiyiidi.i, 
gelin olmak c;agma erdi. V ezirlerimi §i:iy· 
le bir gozden g~irdim, Riistemi damad
hga elveri§li buldum. F akat adamcagi
zm ciizamh oldugunu soylediler, camm 
sik1ldi. Sen giin gormii§. ~ok duyup bel
lemi§ bir koeasm. Rustemde boyle illet 
buJundugUDU duydun lllU, ac;1k soyle. 

Sii!eyman Pa§a Arabistan F atihi §Oh· 
retini ta§Iyan doksanhk bir ihtiyardi, ha
dimdi, bir amhk omiir sahibiydi, kiSa ve 
c;ok §i§mandt, dort adamm yard1mt ol -
mazsa yerinden kalkamazdt ve degme at 
onu ta§IyamazdJ. Oyleyken o devrin en 
eesur adamlanndan biri saythyordu. Y e
meni alan, Adeni zapteden, ilk Turk fi
losunu Hindistan kiyiianna gotiiriip o • 
rada §erefli harbler yapan bu adamd1. 
Fa kat onun hayrete deger en biiyiik me· 
ziyeti §uhl ugu, haZJr cevabhg1, niikte -
danhgiydi. Pek kahn viicudiinde c;ok in
ce bir ruh bulundugunu her vesile ile 
belli ederdi, kendisile konu§anlan hay -
retler i~inde bllakJrdt. 

,Simdi de efendisinin kar§ISlnda o met
rebe maglub olmu§tu, ni.ikteli bir cevab 
vermek istiyordu. ~i.inkii Ri.isteme huh
tan edildigini sezdigi gibi padi§ahm bu 
buhtandan muteessir oldugunu da apa~1k 
gori.iyordu. 0 sebeble tiiysi.iz ve km§Ik 
c;ehresin,i semiz bir tebessi.ime .sard1: 

- Ciizam, dedi, Ri.istemde degil, bu 
haberi size verenlerin yiireginde olsa ge
rek. 

- 1ftiradir demek istiyorsun. Ben de 
oyle samyorum amma haberin sahih ol· 
masmdan da korkuyorum. 

- Smamas1 kolay padi§arum. Diyar
bekir, be§ on giinli.ik yol. Sad1k bir ltu
lunu yollar, haberin dogru mu, egri mi 
oldugunu anlanz. 

- Riisteme birini gonderip te: «Sana 

ciizamh diyorlar, ac; tenini bakahm» m1 

dedirteeegiz. AYJb it bu. 

- lznin olursa yaptlaeak i§i arzede

Yllll· 
- Makulse soyle, degilse bo~ yere 

beni eelalland1rrna. 

Doksanhk vezir, Diyarbekir valisinde 

haber verilen hastahgtn var olup ol • 

madigmi anlamak i!;in ne yap1lmak Ia -

Zllll gelecegini soyleyince Hunkar mem

nun oldu, uzun uzun gi.ildii: 

- Y ah§i, yah§i, dedi, begendim, c;ok 

begendim. Atalar «~ok ya§Iyan degil, 

c;ok gezen bilir» derler. Senin ya§m da, 

gezip gordugiin yer de c;ok. lyi §eyler 

biliyorsun. 

0 gece Hurremle de gorii§tiikten son

ra miikemmel bir boh~a hazulatb, he • 

kim Mahmud Agaya vererek Diyarbe

kire yollad1. Bohc;a, malum oldugu uze

re, eski devirlerde armagan olarak gon

derilen kuma§, destima! ve saireye de • 
nilir. 

(Arkas~ var) 

izmir muallimlerinin bahar gezintileri 

Manisa (Hususi) - Sehr,imiz m~allimlerinden bir grup, ba~larmda ilk 
tedrisat mi.ifetti~lerinden Celal oldugu halde, bahar bayrammdan istifade 
ederek Alasehir ve Kulada bir gezinti yapmt~, ~ehrimize donmii~lerdir . 40 • 50 
ki~ilik olan' kafile _gerek gec;tikleri yerlerde, gerekse bu iki ~ehirde GOk ala
ka gormi.i~. miine~verlerle, muallimlerle, genc;lerle, halkla tema~larda ve has
hihallerde bulumnu:~Iardtr. 

CUMHURIYET 10 Mayxs 1937 

( $ehir ve Memleket Haberleri ) 
·' . , ' ~ 

Siyasi icmal 
Hava 'ehidleri i~in 
yapdacak ihtifal 

15 may1staki ihtifalin 
program1 haz~rlandt 

Evvelce ikineikanun aymda yaptl • 
m~kta olan hava §ehidleri ihtifali Hava 
kurumu nizamnamesinde yap1lan degi -
§iklik mucibince bu sene 15 may1sta ya
pilacakttr. 

Huulanan programa gore o gun bii
tun memlekette hava faaliyeti bir saat 
tatil olunacakhr . .?ehrimizde de saat 13 
te davetliler, asker! k1t' alar. mektebler 
ve halk F atih T ayyare parkmda topla -
nacaklardir. Saat I 4 te Beyaztd, Selimi
ye, T aksim ve Mac;kadan ahlacak top -
!aria merasime ba~lanacaktir. Merkez 
Kumndan1 merasimi ac;acak ve ~ehidler 
selamlana~aktu. Bu esnada her tarafta 
ve limamm1zdaki gemilerde bayraklar 
yanya kadar indirilecek ve gemilerle fab
Jikalar diidiiklerini c;alacaklardlr . .?ehir -
deki butiin nakil vas1talan bir dakika ye
rinde duracaklardir. Merasim mahal
linde selam vaziyeti bitince evvela ordu 
namma bir hava subay1, bundan sonra 
Turk Hava kurumu namma bir zat, 
halk namma .?ehir meclisi azasmdan biri 
ve yiiksek okullar namma b1r gene nutuk 
soyliyeceklerdir. Nutuklardan sonra miZI• 
ka matem mar§J ~alacak ve daha sonra 
da gec;id resmi yapi!acakhr. 

SEHIR ISLER/ 
Berberlerin kongresi 

yapdamad1 
Diin bir ak§am gazetesi Berberler ce -

miyetinin Beyoglunda Parti binasmda 
senelik kongrelerini yaptJklanm yaz • 
tni§hr. YaphkJ.mtz tahkikata gore, diin 
ekseriyet olmadtkJ.ndan kongre yaplla
mamt§ ve ba§ka zamana talik olunrnU§· 
tur. Refikimiz guya kongre yapllmt§ gi
bi hayalinde yarathgt miinaka§alart ol
mu§ gibi gastererek bu hususta bir bu
c;uk siitun yaz1 da yazmJ§tli. Ne c;are ki, 
hadiselere tekaddiim etmek istiyen re
fikimizin biitiin gayretine ragmen ic;ti· 
rna yapllmamx§br. 

Eskitehir ~ehir Meclisinin 
verdigi kararlar 

Eski§ehir {Husu~i) - Nisan toplan· 
tmna nihayet verrni§ olan Sehir meclisinee 
be§ senelik bir mesai program1 yap1lmt§ • 
hr. Su tesisah, sebze hali, Belediye bi -
nasi, lagimlar tathir makinesi, gazhane 
binas1 gibi liizumlu i§ler bu programa gir· 
mi~tir. 

Belediye daimi enci.imeni verdigi bir 
kararla butiin berber, ah~1 ve kahvecile· 
rin kullandiklan tak1m ve kablann daima 
temiz ve akar su ile yikamalanm temin 
ic;in diikkanlan dahilinde s1eak su tesisat1 
yapmalanm mecburl kilmi§tlr. Biitiin han
lardaki hayvan ah1rlannm fenni tarifat 
dairesinde tslahma giri§ilmi§, mezbahada 
da yeni bir !aboratuar viicude getirilmesi 
krar altma almmJ§!Ir. Belediye namma 
sipari§ edilen yeni imdadt s1hhi otomobili 
de pek yakmda servise girecektir. 

lzmirde iplik buhrani 
!zmir (Hususi) - Ege dokumacihgt -

nm muhta~ oldugu pamuk iplig·i, ge -
c;enlerde bildirdigim buhram heniiz at
Iatamami§hr ve piyasada, iplik yoktur. 
<;iinkii Adana fabrikalan, 1zmit tacir -
letinin sipari§letini kabul etmemekte -
dir. Keza, izmirdeki fabtikalarm ima -
lab ihtiyact kar§tlamaktan uzak oldugu 
gibi Kayseti fabrikas1 da iplik yerine 
kaput bezi · dokumakJ. daha faydah gor
mektedir. Fiatlat da gayritabii bir §ekil 
gostermektedir. Ticaret Odast, bugiinkii 
vaziyeti bir raporla lkbsad Vek1Hetine 
bildirerek, piyasanm muhtac; oldugu ip
lik numaralarmm Afyon inhisart idare
since ya haricden tedatikini, yahut ta 
Adana fabrikalarmm sipari§lere miis -
bet eevab vermesini isterni§tir. :;limdiki 
halde en c;ok i§i aksayan Denizli havali
sindeki dokumacllardtr. 

Siimer Bank Umum miidiirii 
Safranboluda 

Safranbolu (Hususi) - Siimer Bank 
umum miidiirii Nutullah Sumerle S1h -
hat Bakanhg1 Siyast miiste§art dokt'Or 
HulUsi, Karabi.ike gelmi§lerdir. 

Ak§ama dogru Safranboluya da u~n
yarak kasabada biraz gezdikten sonra 
Baglar yolundaki miitehasstslar evine 
danmii§lerdir. 

Bir arahk eczaneye de ugnyan miis
te§at, hususi mahiyette s1hhat i§lerin -
den gorii§iiliirken Belediye reisimize 
cmemleketinizin sulan ve ~e§meleri ne
kadar boldur. Fakat biitiin c;e§melerin 
iizerinde ci~ilmez!. yazllanm gordiim. 
ic;lerinde ci~ilir. k1sm1 yok mudur?. 
demi§ ve Belediye reisi de yollarm bo
zuklugunu, sularm a~tk yerlerden gel -
digini anlatmt§tlr. Maamaha cic;ilmez!. 
yazlS1 olan biitiin c;e§melerden, get;en ytl 
tifodan vetdikleri 21 kurbam ve bu y!l 
da gene tifo korkusunu bildikleri halde, 
halk gene bilmecburiye ic;mektedir. Zi
ra koca kasabada cic;ilmez. yaziSI ol -
madtk aneak iic; dart c;e§me bulunmak -
tad1r. 

Soruyoruz! jl 
Anavatana gelen bir ) 
Tiirke boyle mi mua- 1 

Bursa Lisesinden 
yeti,en gencler 

KJZddeniz rekabeti 
a ngiliz • ltalyan Akdeniz anla,mas~ 0 eihamn en miihim ticaret ve sevku) .. 

mele edilmelidir? 
Plevne muhacirlerinden Nabi ! 

Ahmed imzah ac1kh bir mektub l 
aldtk. Bu mektubu aynen a§agiya 

1

. 
dercediyoruz: 

<<Ben Bulgaristanm Plevne §eh· 
rindenim. Bundan iki ay evvel E - \ 
dirneye geldim. San'atim kadm ber- ~ 
berligidir. Kii~iik §ehirlerde haya • 
t1m1 kazanamiyaeagunJ anladigim 
ve orada i§ bulamadigun ic;in bir ay 
kadar kald1ktan sonra lstanbula I 
geldim, ve nitekim gelir gelmez i§ 
buldum. Ayni za'manda terki tabii-l· 
yet i~in de m\iracaatte bulundum. 
Fakat bana: 

«- Evvela 6, evrakm Ankara • 
dan dondiikten sonra da 20 lira ) 
hare vereceksin. V e nufus tezkeresi 
almadan c;ah§mana miisaade ede • 
meyiz.» dediler. 

Bu kat'i cevab kar§Jstnda «peki 
§U halde terki tabiiyet i~in muracaat 
ettigime dair kiic;iik bv vesika da 
veremez misiniz ?» diye rieada bu
lundum. Hi~bir§ey veremeyiz, ee • 
vabmt verdiler. 

Bu vak'adan sonra giinlerce ac; 
gezdim ve nihayet bir hem§erimden l 
iki lira bore alarak, Edimede ak - ( 
rabamdan birinin evine sJgmdim. 
Ogrendigime gore evrak1rrun An • ~ 
karadan gelr~esi be§ alb aya bag- ~ 
h ve benden yirmi be§ yirrni alt1 li- ~ 
ra hare istenmesi de gayrikanuni ~ 
imi§. Halbuki ben anavatana ka • 
VU§mak ~in can atmt§hm. Ceneim, 
saglam1m, san' a tim var, kimsesizim. · 
hiikumetten hic;bir yard1m ve me • 
muriyet istemedim. Fakat ne yaz1k 
biitiin bunlar beni, ailesi kalabalik, 
kazanc1 az bir adamm evinde s1 -

gmt1 yapmaktan kurtaramach. Ala

kadarlann nazan dikkatini celbe • 

dip benim ve benim gibilerin hu 

mii§kiil ve ac1kh vaziyetten kurta • 

nlmam1z hususundaki tavassutunu -

zu sayg1lanmla rica ederim.» 
Hi.ikumet, haricden ana vatana 

gelen karde§lerimize hertiirlu kolay-

----
Diplomalar biiyiik me

rasimle tevzi edildi 
Bursa (Hususl) - Bu sene Askeri li

semizin son s1mfmdan mezun olanlara 
miikafat tevzii, hiikumet erkam ve bir!rok 
davetli oniinde giizel bir merasimle yapii
ffil§tJr. Mektebin bahc;esinde toplanan bu 
giizide kalaba!tk evvela mekteb talebesi -

ceY§ yollarmm g~tigi bu denizdeki 
rekabeti bir derece tahfif etmi§ti. 9inkii, 
iki taraf hie; olmazsa, bu denizin Avrupa 
sahillerindeki meveud hududlan ahden 
kar§Ihkh olarak tantmt§lardu. Fa kat Ak~ 
denizin Hind Okyanusuna dogru adeta 
bir devam1 olan Ktztldenizde, lngiltere 
ile ftalya arasmdaki rekabetin ve bll 
yiizden peyda olan tehlikeli gerginligin 
onunii alacak hi~bir anla§ma yaptlma .. 

nin i§tirakiJe soyJenen 1stik(a) mar§Inl din- ffil§llt. 

lemi§tir. Bilahare mekteb miidiirii kurmay Neticede, §imdi KIZlldenizde, askeri 
yarbay Ne§et bir nutuk soyliyerek, kah _ ve siyasi sahalarda iki biiyiik devlet bir~ 
raman Turk ordusunun birc;ok degerli birine kar§t a~1ktan a~1ga hamlamyorlar. 

.?oyle ki !ngiltere Arabistanm Hind Ok• generallerini, ve subaylanm yeti§tirmi§ o-
yanusu sahilinde ve Y emenin eenubunda• 

Ian Bursa Askeri lisesinin kisa bir tarih~e- ki Aden arazisini, Hind idaresinden tef6 
sini yapmi§, aynca bugiinkii toplantmm rik ederek dogrudan dogruya !ngiliz 
manas1m izah etmi§tir. Miidiir heyecanh 

Bahriye ve Hava nezaretlerinin emrine 
bir lisanla talebeye hitab ederek; on lara vermi§tir. Mi!yonlarca tngiliz liralik tah• 
Atatiirk genci olmamn yiiksek mutlulugu- sisatla buras! biiyiik bir miistahkem mev· 
nu ve bu mutlulugun kendilerine tahmil ki, deniz ve hava iissii haline getirilmek· 
ettigi §erefli vazifeleri ha!irlatmJ§tlt. Y ar- tedir. fngiltere Adendeki mevkii sayesin
bay N e§et, nutkunun sonunda: de Babiilmendeb bogazmm Hind Ok • 
«- Mesleginiz c;ok §erefli i:idevler em- yanusu tarafmdaki agzmt muhafaza ve 

reden merdlik ve kahramanhk meslegidir. miidafaa etmek istiyor. Ayni zamanda, 
~unkii; Turk subay1 kudret ve insanhgm in gilt ere, mezkur bogazm ortasmdaki 
kuvvetli omegi, feragat ve kahramanhgm Perim adasm1 da tahkim etmektedir. Bu· 
canh misalidir.» del!.li§tir. radaki lngiliz gemilerine petrol veren 

Muteak1ben bu sene son Simftan birinci tanklann yerine toprak altmda sarmc " 
~Ikan 3324 numarah T ahsine, ikinei ~~ - lar tesis edilmi§tir. 
kan 3590 numarah Resmiye, ve iic;iineii lngiltere K1Z1ldenizin agzm1 Hind Ok· 
olan 3497 numarah Samiye ilbay muavini yanusu tarafmdan muhafaza etmege ve 
Edib Kutay elile hirer saat verilmi§tir. elinde bulundurmaga c;ah§uken ltalya 
Badehu s1mf birincisi T ahsin tale be nam1- dahi bogaz1, ic; tar aft an yani KJZI!denizin 
na si:iyledigi nutkunda: Harbiyeye gitmek ic;inden asker! ve siyasi hakimiyeti al .. 
ve zabit olmak emelinin tahakkukundan tmda tutmaga ~h§Iyor. Malumdur ki 
duyduklan sevinci anlatmJ§; nutkunun sab1k F ranstz Ba§vekil ve Harieiye Na· 
sonunu Atatiirk heykeline donerek §oyle ztn Laval, ltalyaYJ F ransa tarafma 
bitirmi§tir: eelbetmek maksadile yapttgl anla§ma ile 

Frans1z Somalisinin Babulmendebin Af«- Ey benim A tam! Ko§aeagiz, ab-
rika sahilini ve burada kain olup Perim 

lacagJz, yalmz senin dedigin gibi olmaga adasJ gibi bogaza ~ok yakm bulunan 
c;ah§acagJz. Gozlerinden sizan l§tk bize Dumeyra adasmJ lta!yaya buakmi§ti. 
her zaman oneii, yolumuza diizen veren ,Simdi ltalyanlar hem bu aahili, hem 
bir kutub ytldiZJ gibi daima parlak bir i§a· de mezkur adaYJ ingilizlere kar§I tah • 

ret olacaktir.» kim ediyorlar. Son giinlerde ltalyan harb 
Bundan sonra biitiin talebe Cumhuri - gemileri Yemen sahilindeki kiic;iik ada • 

yet, in~1lab ve vazife ugruna and ic;mi§tir. lara ihrac yaparak bunlan i§gal eylemi§· 
Soylevleri miiteak1b talebe mlZlka ile lerdi. Kara sulan dahilinde bulundugun• 

miikemmel bir gec;id resmi yaparak alki§· dan dolayt Yemen hiiktimetinin bu ada • 
lanml§tir. !ann i§galine kar~I. yaptigt protesto ve §i• 

Askeri lisemizin bu seneki mezunlan I ka.yetler b.i.r fayda temin etmemi§tir. c;un• 
lstanbula hareket ederlerken mektebdeki kii, 1talya, Babulmendeb bogazmJ iki 
Atatiirk abidesine, Cumhuriyet meyda- tarafmx elinde bulundurmaga azmetmit

ntndaki heykele, Mudanyadaki §ehidlige, tir. 
ayn ayn merasimle ~elenkler koymu§lar- Dahas1 var: ftalya, Bahriahmerin en 

dar yerinde bulunan Asab limanm1 bir 
dir. milyon 1ngiliz liras1 yani 80 milyon liret 

T alebeyi istasyona ve Mudanyaya ka- sarfile birinci s1mf bir deniz iissii ve miis
dar akrabalan, arkada§lan ve Bursa hal- tahkem mevki haline getirrnektedir. Her 
kmdan bi.iyiik bir kalabahk te§yi etmi§ - sene sekiz ay esen ve Muson denilen mev• 

tir. sim riizgarlanna kar§J muhafaza ic;in on 

MOTEFERRJK metroluk suda bir kilometroluk dalgakJ• 

Hiiseyin Rahmi i~in de jiibile 
yapdacak 

hgl gosterir ve bunlann bir lmmma 

ev, !aria, hayvan, tohumluk ve yi

yeeelt vermek suretile §efkat kuca -

gm1 ac;arken, bunlann hi!rbirini is -

temiyen ve SITf pasaportlarma gezi 

kaydi koyduran bir kumm1 !;ah§ -

maktan menetmek suretile a~hga 
mahkum etmek takib ettigimiz nii

fus siyasetile ne dereceye kadar ka
bili telif bir hareket oldugunu bir 

tiirli.i anlarruyor ve bunu alakadar
lardan; Memleketin kiiltiir ve edebiyatma hiz

Soruyoruz! ~( met etmi§ olan biiyiik san'atkarlanmtz 
!;, ::OS;:;A~:=7WW;pa:;~i'lii;i'iii;~~;iii;:;;;siliSil~~-~~( ic;in Halkevleri tarafmdan yaptlmakta 

ran yaptmyor. Bunun i~inde ii~er yiiz 
metro uzunlugunda ve yiiz onar metro 
geni§liginde vapurlarm yana§malan i~in 
denize dogru nh!Imlar m§a ettiriyor. K1· 
ztldenizin bu Cebeliittank1 yakmda bite
cektir. tki devlet, askeri sahadaki bu ha• 
zuhklanmn yamnda siyasi noktadan da· 
hi fevkalade gayret sarfediyorlar. Safranboluda eski eserlere olan jubileletin devamma karar vetil -

hiirmet mi§tir. Bu meyanda biiyiik romancJmtz 
iistad Hiiseyin Rahmi i<;in de pek yakm
da Eminanii Halkevinde bir gece yapt

lacaktrr. 

Saframbolu (Hususi) - Vaktile 

Koprulu Mehmed Pa§a tarafmdan c;ar§t· 

nm en i§lek ve kalabahk yerinde yaptm

hp bedii ve tarih1 bir k1ymeti haiz bulu • 

nan Koprulu camisinin son cemaat rna • 

halli ii~ dort sene evvel belediyeee itfaiye 

deposu haline konmu§tu. Vilayetten veri

len bir emir uzerine itfaiye deposu ba,ka 

bir yere kaldmlmJ§hr. Valimiz Halid 

Aksoyun eski eserlere kar§I gosterdigi bu 

alaka herkesi c;ok sevindirrni§tir. 

Diin fehrimizde 

Bundan ba~ka san'atkar Na§id i~in de 
bir gece tertib olunacakbt. 

Hafta tatiline riayet 
etmiyenler 

Emniyet miidiirli.igii memurlan tara
fmdan §ehirde ani bir tefti§ yaptlmi§ ve 
hafta kanununa riayet etmiyen 8 terzi 
ile dart kundurac1 yakalanmt§ ve hak
larmda tahkikata ba§lanmt§ht. 

..... 
rey1am yapdd1 

DunkiJ. reyi4mda rey verenler 

Eyiibiin giin gegtik~e biiyiimesi ve ih
tiyaclarmm c;ogalmast iizerine burada
ki nahiye te§kilatmm kaldmlarak kaza 
te§kilah yapllmas1 Vekiller Heyetlnce 
katarla§bnlmt~ ve Eyiib kaza haline 
getirilmi§tit. 

Kazalarda belediye te§kilatt olmas1 
laztm geldiginden Eyiibde de Belediye 
te§kilatt yapthp yaptlmamast ic;in !stan-

bul halkmm teyine miiracaate karat 
verilmi§ ve dart giindenberi . geceleti 
bekc;iler davullarla mahalleleti gezerek 
halk1 bundan habedar etmi§lerdir. Bu 
suretle haberdar edilen tstanbullular 
diin semt semt konan rey sand1klarma 
giderek teyletini atmt§lardtr. Reyler 
bugiin tasnif edilecek ve netice belli o
lacakhr. 

!ngiltere, KlZlldenizin §ark sahilleri • 
nin buyuk klSiruna sahib bulunan Arab 
Siiudiye devletile dostlugunu artlrmak i· 
c,:in, hi!rbir fedakarhktan c;ekinmiyor. lb
nissiiudun oglu ve V eliahdini 1ngiltereye 
gotiirmek ic;in emrine bir 1ngiliz harb ge-
misi verilmi§tir. Diger taraftan, ltalya da· 
hi, bu Arab devletini kendi tarafma c;e• 
virmege c;ah§Iyor. Klzlldeniz erg~ lngil· 
lere ile ltalyamn ~arp1~caklan bir harb 
meydam halini almaktad1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Zavalb yavru 
Biiyiikadada Nizam caddesinde otu • 

ran Atifet, baZ1 ev i§lerini yapmak iize
re 10 ayhk ~ocugunu yatakta uyur bir 
halde buakrnt§ ve mutfaga inmi§tir. 

Atifet mutfakta ·i§ile me§gul olurken 
c;ocuk uyanrnl§ ve karyolamn ic;inde e
mekliyerek yiiriimege ugra§trken ba§l 
karyolanm iki demiri arasmda kalrnt§ 
ve c;abalaytp bu vaziyetten kurtulmak 
isterken bogulmu§tur. 

Emniyet ikinci §Ube miidiirliigu ha .. 
dise hakkmda tahkikata ba§lamt§tlr. 

Feci bir kaza 
Erenkayiinde oturan 14 ya§larmda 

Feridun, trenyolu iizerinde dola§trken 
bit mavzer fi§egi bulmu§ ve bunu bit 
ta§la ezmege ba§laml§tli. 

Kiigiik Fetidun, ta§la vururken bir -
denbire fi§ek patlamt§ ve zavallt ~ocuk 
karnmdan tehHkeli surette yaralannu§· 
hr. 

Polisler yarahyt hastaneye sevketmi§• 
lerdir. Hadise hakkmda tahkikata de • 
vam edilmektedir. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Baric 
Y ic;in i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alh ayhk 750 • 1450 • 
u~ ayhk 400 • 800 • 
Bi.r ayhk 150 " Yoktur 
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SON HABERLE.R ••• · 
tELEFON TELGAAF we TELSiZLE 

CUMHURIYE'l 

HAdise!er aras1nda 

Vaktimiz yokrnu? 
EDEBiYAT 

Fuzuli etraf1nda 
Peyami Safa lzmirde yap1lacak 

turistik yollar 
Asfalt yapdmas1 kararla,brdan yollar 

tarz1 itibarile be, k1sma ayrddt 

(C5) iitiin ihmallerimizin en hii· 
l.g) yiik mazereti §Udur: « V ak

tim yok.» 
Bu soz bizi yalntz mes'uliyetten 

kurtarmakla kalmaz, gi'iya !<Ok l<ah
§anlan §eref seviyesine de !<lkanr. 
Y aptlmami§ bir ziyaretin, okunma
mi§ bir kitabm, gezilmemi§ bir sergi
nin, yaztlmami§ bir mektubun pe§ist
ra ileri siirdiigumiiz bu mazerete ina· 
nanlar, bizim yemek ve uyku vakitle
rinden ba§ka biitiin saatlerimizi l<ah§
makla gel<irdigimizi kabul etmege 
mecburdurlar. 

Gec;en makalelerimden b~rinde, ede : / , 4. -. - T erziba_~~~n, eser~in .m~kad -
biyatJmtzm esash mongraftlerden, yam aemesmde, F uzuh l<;m bu dort ctldt fazla 
bir san' atkarm hayat1 ve eseri iistiinde bulanlara §U cevab1 veriyormu§: «Garb
yaptlan etiidlerden mahrum oldugunu de bir §airin biitiin eserleri ic;in degil, ba
yazmt§tlm. Bu mahrumiyete iki biiyiik se- zan bir tek eseri, hatta bir §iiri ic;in bu ka
beb gostermege c;ah§tyorum: Birincisi, dar biiyiik tetkikler yap1hr; F uzuli ic;inse 
berhangi bir san' atkann biitiin bayatm1 yiiz cild azd1r.» 

Ankara 9 (T elefonla) - izmir tu- liaga - Bergama yolu. Dordiincii derece 
ristik yollannm in§aSI ve kaphcalarla plaj- yollar: Agamemnun - Uri a - Alac;atl -
larda asri tesisat viicude getirilmesini te- Ce§me Ihcas1 - Ce§me yolu. Be§inci dere· 
min edecek olan kanun projesi hamlan- ce yollar: Basmahane - Tilkilik - Pazar
Tni~ hr. Projenin hamlanmas1 ic;in bir ko- yeri, E§refpa~a - Kadifekale yolu. 
rnisyon te§kil edilmi~ti . Bu komisyon Biitiin bu yollar izmir Vilayeti Umu
rnemleketimizde turizmin inki§afi ic;in a- mi Meclisi tarafmdan kabul edilip N af1a 
hnmas1 zaruri tedbirleri bir kiil halinde Vekaletince tasdik edilecek i§ program· 
rniitalea etmi§, izmir Valiligi tarafmdan Ianna gore yapilacakhr. 
hawlanan projeyi de gozden gec;irerek T uristik yo liar ve kaphcalarla plajlar
Yeniba§tan bir kanun projesi hamlami§· daki asri tesisata tahsis edilecek fevkala
hr. Projede izmirin i<;inde ve di§mda tu- de gelirler §U suretle temin edilecektir: 
rjstik maksada hadim ve asfalt yap1lmas1 I - izmir Vilayti ic;inde yo! miikel
kararla~an yollar in§a taTZI itibarile be~ leflerinin, yo) vergisine zammedilecek 
dereceye aynlmi~hr. Birinci derece yo!- iki~er lira .. 

Sahiden vaktimiz yok mudur? 
Y oktur. F akat !<ah§bgtmlz i!<in de

gil, vakti aramadJgimtz i!<in. 
Biz bo§ vakit denilen Jeyi kendi 

kendine olan, her an kendi kendine 
havadan yagan bir§ey samyoruz. Za· 
mamn bu caba telakkisi bizi bo§ va
kitlerden mahrum buakmt§hr. {:iin
kii, hergiinkii hayabmtzm §Urasma 
burasma stki§an kii!<iik kii!<iik, par~a 
par~a i§siz vakitlerden istifade etme
yiz. Bunlarm yeki'inu saatler tutar. 
Zaman! tasarruf etmege ah§madtgi
miz i!<in ona sahib olamtyoruz. 

ve biitiin eserlerini tetkik edebilmek ic;in 5. - F uzuliyi ve Divan §airlerini, hat
sarfedilmesi lazimgelen gayretten, ede - ta muas1r edebiyatimiZI tahlil edebilmek 
biyat tarib<;ilerimizin de miinakkidlerimi- i<;in §ark ve garb lisanlanndan birka<;ml 
zin de kac;mmalanydJ; ikincisi de en adi bilmek, §ark ve garb felsefelerinde bak
san' at eserlerinin bile tahlil ve izah edile- kile miirekkeb yalami§ olmak §arttJr. 
bilmeleri ic;in mongrafi muharririnde ge- 6. - Edebi bir etiid viicude getirmek 
ni§ bir felsefe kiiltiirile §ahsi tefekkiir ka- ic;in degil, sadece edebiyata bir nisbet 
biliyetleri aramalanyd1. Daha evvel bu iddia edebilmek ic;in de, biitiin fikir tari
siitunlarda yazd1gun bir makalede de hinde insan kafasmm ya§adigi, humma
bu kii]tiire ve bu kabi)iyete sahib oJma - SJnl <;ektigi, aJem§umUJ munaka§aJanna 
dan hie; kimsenin edebiyat tarihi ve ten- girdigi meseleleri bilmek ve bunlan §ahsi 
kid nevilerinde salahiyet iddia edemiye - bir tefekkiir zaviyesinden gec;irebilmek 
ceklerini izaha ugra§mi§hm. lazimdir. 

Son giinlerin bir miinaka§aSJ, bu iki 7. - Tiirkiyede bu §artlar, nev'inin 

lar : Kar~Iyakamn, Bostanh mevkiinden 2 - izmir Vilayetinin her sene yo liar 
ba§byarak sahili takiben, Alaybey, T u- tahsisatmdan aymcag1 70 bin lira. Vakit, aramakla bulunur. «Vakit 

ne.kiddir» ama, aramadan, varhgm 
derinliklerinde hergiin ve her an haf
riyat yapmadan ele gel<en bir define 
degildir. Kaybolmu§ saatlerimizin ye· 
ki'inu, ba§hba§ma, heba olmu§ bir 
omiir kadar uzundur. 

makaleme de canh bir deli! ve misal te§- miitehassiSI ge<;inen hic;bir §ahis iistiinde 
kil ettigi ic;in, edebiyatJmmn en utamla- yanyana gelmedigi i<;in edebiyahmiZin 
cak taraf1 iistiinde beni 1srara mecbur b1- tarihe, tahlile ve tenkide aid taraf1 ya 
raklyor: F uzuli hakkmda bir Ermeni a· bombo§, yahud diipediiz «biyografi» ve 
liminin yazd1g1 eser miinaka§aSJ. «bibliyografi» bilgilerile doludur. Bu bil

ran, Bayrakh, Mersinli, Halkapmardan 3 - ,Sehir ie<inde ve banliyo i§liyen 
Birincikordona ge<;erek oradan Kanak o- muayyen tarifeli kara ve deniz nakil va -
niine ve tramvay yolunu takiben Giizel - sitalanmn yolcu biletlerine ve abonman 
Yal1, A gamemnun kaphcalan ve 1nciral- defterlerine, tenzilath pasulara heber se
t! p}ajma giden yolla buna baglanan Mer- fer ie<in zammolunacak 25 er para ile Vi
sinli - Burnova, izmir - K1d<;ullu - Bo- layet merkezine bagh §ehir ve kasabalar 
ca yollan .. lkinci derece yollar: izmir - ve koyler arasmda i§liyen muayyen tari
T or bah - Suba~1 - Selc;uk yolu. U~;iincii feli vesaiti nakliye iicretlerine gidi• ~~;eli§ 
derece yollar: Kar~Iyaka - Menemen, A- i<;in ayn ayn hirer kuru§ zam. 

Bu mevzu etrafmda yaz1lan §eylerin giler de eski eserlerde verilen maluma
goriinii§te birbirlerinden farklari olmakla tm bugiin anla§Ilabilecek bir lisanla tek
beraber esaslanm birle§tiren hakikat hi<; rar edilmelerinden ba§ka bir§ey degildir. 

............................ ,,.,,"""""""llllllllllllllllllllllll/11111111111/11/llllllllllllllllllllllllll""""''"""""""'""'""'"'" ... 

Boyle dii§iiniiliirse kabul edilecek· 
tir ki §arion tarihi daha eskidir ama 
garb ondan daha ~ok ya§amt§br: 
C::iinkii istihsalsiz ge~en her zaman, 
hi!< ya§anmamt§ saythr . 

degi§miyor: T erziba§yan isminde, Ra
mada felsefe tahsil yapmi§ (felsefe!), bir 
Ermeni vatanda§ImiZ (Ermeni!), otuz 
sene yalmz F uzulinin hayatlm ve eserle
rini tetkik ettikten sonra ( otuz sene!), 
dort biiyiik cildlik bir eser viicude getir
mi§tir (dart biiyiik cild!). Hi<; birimiz 
ermenice bilmedigimiz i<;in eserin miin -
dericatJ hakkmda bize izahat veren, ga
zetemizdeki arkada§IffiiZ ~amhyan, mu
harririn aynca F uzulinin Leyla ve Mec
nunu ic;in de bir etiid hamladigmi, fakat 
o mongrafil'lin son iki cildi gibi bu eserin 
de ne§redilmesine miiellifinin oliimii mani 
oldugunu anlattl. 

Terziba§yan'm eseri bir arkada§Imiz 
tarafmdan eski Maarif Vekili Cerna] 
Hiisniiye ve Oniversiteye verilmi§ oldu
gu halde, terciime edilmesi ic;in oralar
da hic;bir te§ebbiisii kimildatamami§tlr. 
Kendi ~airimiz hakkmda bir tek eser vli
cude getirmekten ii§enmekle kalmami~Iz, 
terciime gibi nisbi zahmeti pek ehemmi
yetsiz kalan bir i§ten de kac;mmi§IZ. ~im
di bir ak§am gazetesi, okuyuculannm 
inayetile, bu terciimeyi yapana dort yiiz 
lira vadediyor. Belki yarm bir portakal 
miizayedeye koyarak iane tophyacak ba§
ka hamiyetliler de c;:Ikarl 

Bilbao sehri de I Naci Asil'in Samda 
' 

dii~mek •• uzere 
' 

Japonva da Burgos hiikii
metini tantmak i~in 

te,ebbiise giri,ti 
Viloria 9 (A.A.) - Requettes'le

rin bir radyo istasyonu, F ranksist'lerin Bis
kaye cephesinde parlak bir muvaftakiyet 
elde etmi§ olduklanm haber vermekte -
dir. 

Bu kuvvetler, Marxiste k1taahm imha 
etmi§ler ve Sollube'nin dagbk mmtaka
sma saglam bir surette yerle§Tili§lerdir. 

Havas Ajansmm Vitoria'daki muba • 
biri yaz1yor: 

Bilbao ic;in yap1lmakta olan muhare
belerin sonuncusu ba§laml§hr. 

General M ola, daha §imdiden Bilba
o'yu ve San Sebastien - Bilbao yolunun 
biiyiik bir k1smm1 kontrol altmda bulun
durmaktadlr. 

Bask milisleri, takviye kitaab almak
tan iimidlerini kesmi§lerdir. 

Bilbao'nun ablukas1 ve ba§hca ia§e li
manlan olan Bermeo'nun i$gali miinase
betile ia§e i§leri de tehl ikeye dii$mii§tiir. 

Guernica, 9 (A.A.) - Havas ajan
Slmn muhabiri bildiriyor: 

Sollube' de vukubulan kanh muharebe
den sonra Franco kuvvetleri Bilbao'nun 
son miidafaa hatlanna gelmi§lerdir. Bask 
milisleri bu mevzileri $iddetle miidafaa et
mi§lerse de Franco k1talannm hiicumlan 
kar§Ismda ricat etmege mecbur olmu§lar
dir. 

J aponya ve Burgos hukiimeti 
Paris 9 (A.A.) -Burgos hiikumetini 

tammak ve onunla bir tica.ret muahedesi 
akdetmek iizere miizakereye giri~mek ic;in 
bir J apon heyetinin Salamanca'ya geldigi 
hakkmdaki haberler, Paris matbuatm1 
~iddetle alakadar etmektedir. 

Bahkesirde a~1lan 
resim sergisi 

Bahkesir 9 (Hususi} - ~ehrimizden 
ve fstanbuldan 18 ressamm i~tirak ettigi 
resim sergisi bugiin saat 15 te Halkevinde 
Vali ve C. H . P. B"§kanmm bir nutku 
ile ae<Iimi§hr. 

T e~hir edilen 120 tabla arasmda Tiirk 
inkilabmi canland1ran tablolar bilbassa 
yer almaktad1r. Sergi Bahkesirde biiyiik 
bir 11 laka uyandzrmi~llr. 

~imali lrakta bir isyan 

hareketi basbr1ldt 

Bagdad 9 (A.A.) - Orta Firat ve 
Divanye mmtakasmda a~iretler arasmda 
isyan c;:1karmak maksadm1 giiden bir sui
kasd hareketi ke§folunmu§lut. 

Bu hususta ne§redilen resmi teblige go
re, maznunlar arasmda ayan azasmdan 
Alvan Y asini ve M uhsin Abutabik, 
meb'us Abdiilvahid ve aynca daba iki 
Jneb' us vard1r. 

Hiikuroet, bunlann masuniyeti te§riiye
lerinin kaldmlmasm1 Ayan ve Meb'usan 
Meclislerinden istemi§ ve iki meclis de bu 
karan ittifakla kabul eylemi§tir. 

Bunun iizerine maznunlar tevkif olun~ 
lnU§ ve §imali lrakta nezaret altmda bu
lundurulan bir mahalle gonderilmi~tir. 
Divanyede vaziyet sakin ofarak. devam 
eylemektedir. 

' 
yapbg1 temaslar 

lrak Hariciye Naztri 
Suriye Cumhurreisi 

ile de ~orii,tii 

PEYAMI SAFA 

Basbakan ismet inonii· • 
niin Pariste bir giinliik 

Eserin inti§ar eden iki cildinin miinde-
fBa§makaleden devam] ricatmi arkada§Imiz bize terciime etti. 

tevakkufu 

maktad1r. Burada artJk kapitiilasyonlann Birinci cildde, F uzulinin ic;inde ya§ad1g1 
Sam 9 (Hususi muhabirimizden} zincirinden kurtularak klskanc surette tarih devresi ve sosyal muhiti izah edil -

Irak Hariciye Nazm Naci Asil, Suriye bagh oldugu istiklalini modern hayatm mi§tir: Kanuni Siileyman ve lbrahim 
Cumhur Reisi Ha§im Atasi'yi ziyaret e- biitiin tekamiillerile takviye eden bir mil- Pa§a ile F uzulinin miinasebetleri; Bag -
derek kendisile Ankarada yaphg1 temas- let vard1r. Arbk basta adam efsanesi las- dad, Irak, Kerbela, Necif gibi Fuzulinin 
lar etrafmda gorii§mii§tiir. Bilahare Su- fiye olunan imparatorlugun enkaz1 ic;inde eseri iistiinde cografi tesirleri olan §ehir
riye Ba§vekili Cemil Mar dam ve Harici- mazinin karanhklanna gomiiliip gitmi§tir. Jere aid tetkikler; §airin c;ocuklugu, genc
ye NaZin Sadullah Cabiri, lrak Harici- Modern Tiirkiye yakm §ark ufuklannda ]igi, lisam, iislubu ve muasm oldugu §a -
ye Nazmm otelde ziyaret ederek Hatay dogan tabtaze bir bahar giine§idir, ve bu irler; sonra Petrark ve Fuzuli arasmda 
meselesi etrafmda miizakeratta bulunmu§· yepyeni millet ve memleket, F ransaya bir mukayese. · 
tur. kar~1 tarihin derinliklerinden ve kiiltiiriin lkinci cildde, eski Yunandan 1slamiye-

Suriye Ba~vekilinin Hatay meselesine inceliklerinden gelen kuvvetli bir sempati te kadar birc;ok fels~fe mektebleri ve bil
dair Cenevre Eksperler komitesine ver- ta§Imaktadir. F rans1z Cumhuriyetinin hassa Hindde, Arablarda, Acemlerde, 
digi nota, Suriye resmi bir hiikumet olarak Tiirkiye Cumhuriyetile diinya olc;iisiinde eski Yunanhlarda mistisizm akideleri, a§k 
tamnmad1gmdan kabul edilmemi§tir. ehemmiyetli miinasebetlerini bir iki miis- telakkileri ayn ayn izah edildikten sonra 

Sultan Hamidin og)u tern! eke memurunun serbazane hareketle- F uzulinin mistisizmi ve a§kl, hususi ve 
rine feda etmiyecegine inanmak lazimdir. orijinal vas1flarile tahlil olunmu§. Ayni 

~ehzade Selim de oldii ~urasml da sarahat ve kat'iyetle kay- ci!dde F uzuli ile Mev lana, Sadi, HafiZ, 
Sam 9 (Hususi muhabirimizden) - dedelim ki modern Tiirkiye Cumhuriyeti Petrark,Virjil, Dante, Milton ilah .. mu· 

Sultan Hamidin oglu §ehzade Selim ancak sulhun takviye ve muhafazasma kayeseler. 
Cuneyde' de olmii§ ve V ahideddinin ya- hizmet eden siyasetlere can ve goniilden Eserin miindericat sahifesindeki rna • 
mna gomiilmii§tiir. baglamr. Biz emperyalist bir memleket ol- lumati bile pek ziyade k1saltarak buraya 
Yugoslavyada tes'id edilen mag1 istemiyecek kadar siyasi rii§d sahibi aldigimiz halde, yazdigimiz §U satirlar, 

bir bayram bir milletiz. Emperyalist olmadigimiz gi- Terziba§yanm esash bir monografi 
bi emperyalizm siyasetlerine de yard1m metoduna nekadar sad1k kaldigmi ve bir 

Belgrad 9 (A.A.) - Ba§vekil, Stoya - d · B' k lb · adam! anlamak irin daha evvel neleri 
d inovic;, beraberinde hiikumet erkanm- e emey1z. IZ anca su a h1zmet ve onu -. 
dan birt;ogu oldugu hal de diin ak§am istivenlere muavenet ederiz: Evvela Tiir: bilmek ve anlamak §art oldugunu ortaya 
Skoplije'ye • Usgiibe• gitmi§tir. Ora - kiyenin sulh ve siikununa, sonra kendi koyuyor. 

da cenubi S1rbistanm kurtulu§unun c;evremizin sulb ve siikununa ve nihayet ~imdi, bu hakikatten dogan diger ha-
25 inci yildoniimu miinasebetile bugiin l diinyamn sulh ve siikununa. Bize sorulsa kikatlerin yiiziine sikilarak bakahm: 
yaprlacak olan muazzam niimayi§lerde emperyalizm devrinin tarihen nihayet bul- 1. _ Tiirkc;ede F uzuli ic;in dort cild
haZir bulunmu§tur. mu§ oldugunu bile soyleriz. Bu nama Jik degil, dort formahk bir eser bile ne§-

~~o.plije §ehrile c~~ar halki hiikumet yapdacak her harb, ba§ta yapanlar olmak redilmemi§tir. Ortaya siiriilen §eyler, tah-
reJsmJ CO§kun tezahuratla kaqilami§hr. .. · 1 k · · k · f !Ak tl · · A k •lkb h 1 uzere msan 1 I<;In anca yem e a e er Iii ve izah taraflarile iki makale hacmm1 

n ara l a ar yarl§ arl ve Jshrablar getirebilir. 1nsanhgm diinya- a§maz ve Fuzuli hakkmda verilen hii -
Ankara 9 (Telefonla} - ilkbahar ya sigm1yacak kadar uyanmi§ olan vicda- kiimler ortamekteb seviyesi ic;inde kahr. 

at Y_an§lannm birincisi bugii~ .sa at 16,?~ m oniinde vey] hal a emperyalistlik hulya- 2. - y almz F uzuli degil, Tiirk ede-
da .. Ipodrumda .ba§ladi .. Dahibye, !"'d~ 1 s1 ta§Iyabilecek megalomanlara! biyall tarihine girmi§ biitiin san'atkarlar, 
Mudafaa, Adbye, 1nhi~arlar Yekdlen, Kendimiz ic;in c;izdigimiz bu siyaset hayatlanm ve eserlerini ihmalin, ceha -
An~ara Valisi de saylSI 1 0 bini gee; en se- c;erc;evesinin F rans1z milleti anlayi§lanna letin ve nankorliigiin pen<;esinden kur -
yirc!ler arasmdaydl. Y an§lar <;ok heye - da tamamen uygun oldugunu biliyoruz. taracak bir esash tetkikin aydmhgmdan 
c.:nh oldu. 0 · · d' k' P · !Ak'l · · b' h k I I d O . • nun I<;m 1r 1 ans te a 1 ennm IT rna rum a mi§ ar 1r. 

rtamekteb mualhm1 giinliik k1sa miiddeti en uzun gorii§mele- 3. - Bunun ic;in edebiyat tarihleri-
yeti§tirmek i~in rin yapamiyacagi kadar faydah olmu§tur miz, edebiyat<;IIanmiz hakkmda beylik, 

Ankar a 9 (Telefonla) - Maarif Ve - diyoruz. Siyasetlerimiz bir iki ka§ goz ortamah fikirlerle ve hiikiimlerle dolu
kaleti ortamekteb muallimi yeti§tirmek i§aretile bile anla§abilecek sarahat ve ka- dur. Ne metod, ne mukayese, ne tarihi ve 
maksadile Gazi Terbiye Enstitiisiinde a- biliyeti haiz bulunuyor. Eger netice bu sosya] devirlerin ciddi bir felsefe vizyo
t;Ilan kursa devam eden Muallim mek- tahmine muvaf1k <;Ikarsa Ba§vekilimizin nundan tetkiki, ne §ahsiyet iistiinde ara§
tebi mezunlan hakkmda bir kanun pro- ayagmi Parise dii§iiren ingiliz tetvic me- llrmalar, ne eserl'!ri san' atkann benligir.-
jesi hazirladi. Bu projeye gore, orta- 1 
mekteb muallimi yeti§tirmek iizere a<;I- rasiminin Londradan evvel diger bir tetvic de ge<;irdigi yaratma buhranlanna bag I-
lan bu kurslara devam eden ilkmekteb vazifesi gormii§ olduguna biikmedecegiz: yan miinasebetlerin tahlili bakimmdan bu 
muallimleri kurslarm devam1 miidde _ Fransiz - Tiirk dostlugunun tetvici. fikirlerin ve bu hiikiimlerin hic;bir kiymet-
tince maa§ almamak §artile mezun sa- YUNUS NA.DI Jeri yoktur. 
y!lacaklard1r. ilkmekteb muallimligine - --·-----
donenlerle ortamekteb muallimi iken 'V ~ IFtfil lb!J IF © ©\ @ 0 f\) 
diger bir ders hocahgm1 almak it;in kur
sa devam edenlerin kursta gec;irdikleri 

Hayu! Bu eseri terciime ettirmek ve 
bashrmak vazifesi dogrudan dogruya 
Kiiltiir Bakanhgma aiddir ve bu. daha 
biiyiik vazifelerin ba§langici olacaktiT: 
Tiirkiyede Tiirk edebiyati tarihine aid 
ihmallerin oniinii almak ve Oniversiteden 
ortamekteblere kadar edebiyat program
lanmn en biiyiik a<;1klanm kapatmak. 
Cunkii clava ba~hba§ma bir kiiltiir mesc
lesidir ve dibi kazmma edebiyat tedrisa
timlzm geni§ mikyasta birc;:ok §artlardan 
ve ehliyetlerden mahrum oldugu goriiliir. 

PEYAMI SAFA 

Binicilerimiz Pariste de 
iyi neticeler aldtlar 

[Ba§taraft 1 inci sahifede] 

arasmda degi§mektedir. 
Diinyada biniciliklerile en ziyade ta -

nmmi§ olup, mevcud en kiymetli atlarile 
bu miisabakalara i§tirak eden milletlerin 
yekdigerile <;arpi~masi c;:ok heyecanh ve 
<;etin olmaktad1r. Bu miicadele bilhassa 
Frans1z ve Alman siivarileri arasmda c;:ok 
bariz bir §ekilde tebariiz etmektedir. 

6 ve 7 may1sta yap1lan ilk miisabaka
larda Tiirk siivarileri muvaffakiyetli ko
§Ular yapmi§lardir. Y almz miisabaka sa
hasma yabanci olmalan ve c;:ok iimid bag
lanan tegmen Saim Polatkanm italyada 
bacagmda bir kan e<Ibam <;Ikararak kiic;iik 
bir ameliyat yaptlrmak mecburiyetinde 
kalmas1 ve atlanndan birinin hastalanarak 
miisabakalara girememesi Tiirk ekipinin 
esasen mahdud olan kadrosunu biraz da
ha daraltmi§ ve miisabakalara yalmz ii<; 
binici ile i§tirak etmek mecburiyetinde bi
rakmi§tlr. Bu sebeblerden dolay1 ilk iki 
gun zarfmda yapilan miisabakalarda bi
nicilerimiz biitiin muvaffakiyetlerine rag
men c;ok iyi dereceler alamami§lardzr. 

F akat 8 may1sta yapi!an miisabakalar
da Tiirk binicileri derhal birinci safa gec;:
mi~ler ve bir giin zarfmda yap1lan muhte
lif miisabakalarda k1ymetli ii<; derece al
maga muvaffak olmu§lardir. 

Manilerin yiikseklikleri I ,50 ile I ,70 
arasmda olan kudret miisabakasmda 70 
miisab1k ic;:inde yalmz 11 at hatas1z ko§U 
yapabilmi§tir. Yiizba§l Cevad Kula 
Capkm ismindeki atile parkuru hatas1z 
bitirmege muvaffak olmu§ ve zaman iti
barile yapilan tasnifte saniye farkile 11 
inci olmu§tur. Bu yan§ta ancak 18 binici 

~~:;t k~:~~:iinA:k:~;~e;y;ti -~ ~ i ll IJ!IJ ~ 
izmit 9 (Telefonla) - Valimiz Hamid ::_~ · ·.,·

1
!. 11 

.~ 
~; 

bugun Ankaraya gitti. _ . 

Londra otobiis grevi devam ---...:__ 
~~ 

ediyor ---
Londra 9 (A.A.) - Sendikalist meha-

f.il, otobtis grevinin onumiizdeki hafta 
zarfmda da devam edecegini beyan et -
mektedir. 

Bu mehafil, oniimiizdeki hafta zarfm
da bir itilaf has1l olmadigi takdirde 
Londranm blittin nakliye vas1talannm 
umumi bir grev yapmasmdan korkmak
tadlr. 

' , 
' 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bir te,ekkiir borcu 
(E=I cnebi memleketlerindeki elc;ilik
~ ler ve konsolosluklar, oralarda 

oturan veya seyahat eden vatan
da§lar i~in yurddan bir parc;a, bir iltica • 
gahhr. Okyanuslann ortasmdaki adalar, 
f1rtmaya tutulmu§ bir gemi ic;in neyse, ec
nebi memleketlerinde darda kalmi§ bir 
yurdda§ ic;:in, elc;ilikler ve konsolosluklar 
da odur. 

Hariciye memurlaruniz umumiyetle na
zik ve terbiyeli insanlar olduklan ic;in, i§i 
dii§en vatanda§lara iyi muamele ederler, 
nezaket gosterirler. Fa kat, be§ parmak 
bir olmadigi ic;in, ic;lerinde bazan insam 
tats1z kar§Ihyanlar, ihmal edenler, her • 
hangi bir miiracaatinize ehemmiyet vermi
yenler bulunur. Mesela, bir heyet halin
de seyahat edenlerin bir k1smmi elc;ilige 
davet etmegi aklma bile getirmiyenlere de 
rasgelirsiniz. Kendilerinden, resmi vazife
lerine dahil olm1yan kiic;iik bir iyilik iste
diginiz zaman yan c;izenler, yahud ya
plp ta ba§Imza kakanlar olur. Vizenizi 
veya ba§ka bir i§inizi yapmakta nazh dav
rananlar, mii§kiilat <;lkaranlar da yok de· 
gildir. Memleket dahilinde insana gayet 
tabii gelen biitiin bu alelade haller, ecne• 
bi memleketlerdeki resmi yurda§lar tara
fmdan yapilmca, muamelesine gore, sizi 
ya c;ok memnun ve minnettar eder ; yahud 
da miiteessir ve miinfeil... 

Son Yugoslavya seyahatimizde, biz 
gazeteciler, Belgrad ve Sofya elc;ilerimiz
le ve el<;iliklerdeki hariciye memurlarile 
temas ettik. Belgraddaki temasimiz, tabi
atile daha fazla oldu. Ba§ta, Belgrad El
c;imiz Haydar Aktayla refikalan olmak 
iizere, miiste~ar Sefkati istinyeli, ata§e• 
militer binba§I Necati, katib Muammer 
ve ismail, bize, son derece, iyi muamele 
ettiler. Biz gazetecilerin, kendilerine bir 
hayli zahmetlerimiz oldu. Bunlan, azami 
nezaket, hatta muhabbetle yaphlar. Bel
gradda Tiirkiyeyi azami muvaffakiyetle 
temsil eden, gerek dost devletin erkamna, 
gerek kor diplomatige kendini c;ok sevdir
mi§ olan Bay Haydar Aktayla pek muh
terem refikalarmm, Ba§vekilimizle Harici
ye Vekilimizin resmi ziyaret ve seyahatleri 
gibi miihim bir zamanda, biz gazetecileri 
de daima giileryiizle ve daima nezaketle 
kar§Ilamalanm, miihim vazifeleri arasm
da bizleri de asia ihmal etmiyerek unut
mamalanm (c;iinkii. bizim de bir vazife
miz olmasma ragmen, gazeteci diye ihmal 
edilip unutuldugumuz yerler de oldu), o 
giizel seyahatin en lath hahralanndan bi
ri olarak daima zevkle ve te§ekkiirle ana
cagiz. 

Muhterem ve giizide Belgrad Elc;imiz
le refikalarma, Elc;iligin diger erkamna 
kar§I duydugum minnettarhg1 ve te§ekkiir 
borcunu -biraz ge<; te olsa- alenen eda 
etmegi bir vazife addediyorum. 

Okuyuculartma 

Tiirkc;emizi miidafaa ic;in yazdigim ya
zJlar dolay1sile muhterem okuyucularim
dan hergiin birc;ok mektub ahyorum. Ba
na bildirmek lutfunda bulunduklan bii • 
yiik kiic;iik, ehemmiyetli ehemmiyetsiz 
yanh§larm hepsini diizeltmege kalki§IT· 
sam, siitunumu, hergiin yalmz, imla dii
zeltmelerile doldurmak lazun gelir ki bu
na imkan yoktur. Onun ic;in, mektublann
da bildirdikleri yanh§lardan bahsedeme
digim okuyuculanmm beni mazur gorme
lerini rica ederim. icab ettik<;e gene bu 
mevzua gelecegim tabiidir. 

Gobbels Danzigde 
Dantzig 9 (A.A.) - Gobbels, diin ak

~am tayyare ile buray a gelmi~ti r. 
Kendisine, fevkalade bir istikbal me· 

rasimi yapilmi§tlr. 9ehir, bayraklarla 
donablmi§hr. 

Norposten gazetesi, diyor ki: 
cGobbels, bize Dantzig'in Cermenli • 

gin ileri mevzii olmak itibarile oymya
cagi rolii pek iyi bilmekte olan Hitlerin 
elt;isi olarak geliyor.• 

derece alabilmi§, diger 52 hayvan derece 
alamami§IardJT. Yii.zba§I Cevad Gi.irkan 
da bir tek hata ile 16 nc1 gelmi§tir. 

Ayni giin zarfmda yap1lan dordiincii 
miisabaka Tiirk ekipi ic;in daha §ansh ol
mu$1ur. C::ok <;etin ve heyecanh ge<;en bu 
miisabakada yiizba§I Cevad Kula par· 
kuru gene hatas1z olarak bitirmi§ ve <;ok 
ufak bir zaman farkile 5 inci olmu§lur. Bu 
miisabakada derece alan atlarm sayiSI 20 
dir. 

Siivarilerimiz biitiin yan§larda biiyiik 
bir gayret, cesaret ve fedakarhk gaster -
mekte ve yiiksek kabiliyetleri balk tara • 
fmdan §iddetle alkl§lanmaktadirlar. Ha
kikaten c;ok kuvvetli rakibler kar§ISlnda 
ve ekseriya talihsizlikle de kar§Iia§arak 
ald1klan bu dereceler c;:ok takdire laylk
l!r. Son miisabakada, ferdi tasnifte Fran

siZlar birinci, ekip tasnifinde de Alman

lar birinci olmu§lardu. 



CUMHURiYET 

[:==~==~:~=: ====A=y~=e=k=a=d=I=n=] Medeni kanuna 
muhalif evlenenler 

Erkek yap1II bir mahluktu. Yiiriirken j kand1gi, yahud tahta silindigi giinler Ay- Dahiliye Vekaleti bu hu
muvazenesizlikten sallamyor hissini ve - §e kadm mutlaka bizde bulundugu i~in, 

Hindenburg Zeplini 
neden infilak etti ? 

10 MayiS l9J7 
- ---- --~ ·- -- ----

( Bu ak$amki program ) 

ren upuzun boyu, en ~irkin yiizlii insan- siingerle§mi§ topuklann doseme tahtala - sust~ miihim bir tamim 
Ian ona bakhk~a kendi hallerine §iikret- nndan ~1karthg1 gicirhlar ve iplere serili 
6en korkunc c;ehresile sokagm obiir u • rengarenk ~ama§Irlarm manzaras1, ~ocuk 
cunda goriindii mii, biitiin haylazlar bir akhmda, daima Ane kadmm korkunc 
ko§eye siner, ve Ay§e kadm, sokag1 bir- hayalile kan§IrdJ. Evde boyle bir ham
denbire kaphyan sessizlik i~inde, bir yo) hk hissettigim zaman yiiregime bir ate§ 
silindiri azametile ge~er, giderdi. 0 giin, dii§erdi; Ay§e kadm1 ~ag1rmasmlar diye 

gonderdi 
Dahiliye Vekaleti Vilayete §U tam1m1 

gondermi§tir: 

«Graf Zeplin» in kaptant, Zeplin, Helium gazile 
doldurulmadtk~a bir daha Atlas denizini a~arak 

Amerikaya gidemiyecegini bildirdi 

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

dis - 13,05 Il.luhtelif plak ne~rlyat1 - 14,00 
son - 17,00 Ink!lab dersleri. Universiteden 
naklen. Mahmud Esad Bozkurt tarafmdan-
18,30 plakla dans musikisl - 19,25 Afrika 
av hatualan: Said Salahaddin Cihanoglu 
tarafmdan - 19,30 konferans: Spor fevaidi 
bakkmda. Bay Hulki tarafmdan - 20,00 
Rlfat ve arkada~lan tarafmdan TUrk mu 
slkisi ve halk §arktlan - 20,30 Bay bmer Rt
za tarafmdan arabca soylev - 20,45 Safly& 
ve arkada§lan tarafmdan Ti.irk muslkisi 
ve balk §arktlan: Saat ayan - 21,15 §ehir 
Tlyatro.su dram k1sm1 (LAKME) - 22 15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl giinUn 
program! - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alar1 - 23,00 son. 

o sokakta, arhk ne kayd1rak §akirtiSJ, ne kime yalvaracagimi §a§mrd1m. 
de hm1z polis yaygaras1 i§itilirdi. 0 yaz sonunda, sayfiyeden §ehre av-

Her kulun mukadderini, hayatta ken- det zamam gelince derin bir nefes al -
disine ~izilen yolu gostermege mahsus bir d1m. Her sene, yazdan ki§a ge~ildigini 
pusla gibi, silinmez hatlarla alnma ya - haber veren avdet hazuhklan, ic;ime, u
zan kudret eli, Ay§e kadma da ~ocuk zun bir aynhgm hiizniinii getirirdi. 0 y1l, 
umacihgmi miinasib gormii§tii. Her eve Ay§e kadmdan kurtulacagimi dii§iindiik
giren, <;Ikan; kiic;iikleri korkuttugu ms - ~e kab1ma sJgamiyor, yaza sevinerek ve

Tiirk ceza kanununun 237 nci mad
desi evlenmeleri kanunen memnu olan 
kimselerin memnuiyetlerini bilerek akid
lerini yapan memurlarla bunlan evlen -
mege sevkeden veli veya vasilere ceza 
tertib etmekle beraber medeni mkahm 
yap1ldigma dair vesikalan gormeden di
nl §ekilde nikah akdeden i~m ve sa1r 
ruhani memurlan cezalandirmakla ktifa 
etmi§, memnuiyet hilafma veya medeni 
nikah yapmaksiZin dini merasim cras1 
suretile evlenenler hakkmda cezai mii • 
eyyide konmami§h. Bu yiizden bir~ok 
kimselerin memnuiyet hilafma kadm al
diklan goriilmii§tiir. Hukukl bir k1ymeti 
olmamakla beraber bu halin devammm 
aile nizamma iras edecegi zararlann §U· 
mul ve ehemmiyeti gozoniinde tutularak 
ve Tiirk ceza kanununun baz1 maddele
rini degi§tiren ve 1/10/936 tarihinden 
itibaren meriyet mevkiine giren 3038 sa
yilt kanunda yap1lan tadilatta: 

Hindenburg balonunu imha eden in -
filakm sebebi, heniiz kat'i ve fenni bir 
§ekilde tesbit edilmemi§ olmakla beraber 
ilk giinii gelen bir telgraf balonun top· 
lam1~ oldugu sakin elektrigin tesirile in -
filak ettigi ihtimalini ileri siirmii§tii. Bu · 
giin elimize gelen ve balonun infilak1 a
mm gosteren «telefotografik» resme ba -
karak ileri siiriilen bu ihtimalin hakikate 
«;ok yahn oldugu neticesine varabiliriz. 

nun ugrami§ oldugu felaket hakkmda 
miitalealanm soylemi§ ve kazanm, icrasl 
masmda balonun k1<; tarafmdaki kom -
partimanlarda bulunan gazleri bo§alt -
mak siiretile balonun siiratini agirla§hr -
mak icab eden palamar diregine yaklar 
rna manevrasmdan miitevellid oldugu 
fikrini ileri siirmii§ti.ir. viYANA: 

bette biiyiiklerden iltifat goren bu kad1- da ediyordum. 
nm o semte nereden geldigini, kimin nes1 E§ya toplamrken, tabil Ay§e kadm da 
oldugunu bilen yoktu. Giiniin birinde yard1m etti. Onun, denklerin ipini geren, 
mahallede birdenbire peyda olmu§; zen· sand1klan bashran ko~an gibi elleri, a -
gin evlerine tahtaya, ~ama§Jra gitmege d1m athk~a carnian zmgudattarak evm 
ba§lami§; bas!Igl yeri ~i:ikertecek kadar i~inde dola§an iri govdesi beni o giin ne
kuvvetli ayaklarmm sildigi tahta, tuttugu- dense pek fazla korkutmuyordu. Zaten, 
nu koparan iri penc;elerinin yumrukladigi Ane kadmm da benimle ugra§acak vak-
~ama§Ir begenildik«;e, muhitte kendme ti yoktu. Belki i§inin «;oklugundan, belki 
gore bir §ohret yapmi§h. Mahallemn de, korkunclugu sayesinde edindigi ge
imamdan ve bekc;iden sonra gelen en c;im vasJtalanndan birini kaybettiginden 
me§hur simast Ay§e kadmd1. Evlerde, dolay1, dalgm, tasah goriiniiyordu. 
yaz ve kt§ temizliklerine o yard1m eder; :to :to :to 
diigiinlerde en zahmetli i§leri o yi.ikle • 0 sene, 1stanbulda §iddetli bir k1§ ol-
nirdi. mu§tu. Y azm, giine§li k1r yollarmm toz-

Ane kadm, c;ocuklu evlerde daha lan i«;inde ko§mak kadar, ki§ID karlara 
ziyade itibar goriirdii. Biiyi.ik, kii~iik her gomiilmegi de sevdigim ic;in, sayfiyeden 
~ocuga, sadece heybetile sonsuz bir kor- §ehre ini§, beni bir zevkten otekine ge -
ku telkin ettigini anbyan Ay§e kadm, ta- c;irmi§ oldu. $ehre, yerine, mahallesine 
biatin kendisine verdigi bu imtiyazdan gore, bir gelin esvab1 gibi sevinc getiren, 
istifade etmekten gecikmemi§, i§ini be - yahud bir kefen gibi ~oken beyaz kar yi
gendirmek sayesinde hulul ettigi evlerde, gmlan i«;inde uzun, eglenceli bir k1§ ge
yaramazlan susta durdurmak suretile «;irdim. Vaktaki ki§ beyaz eteklerini top
daha kuvvetli bir mevki edinmi§ti. lay1p gitti, bahar geldi ve biz, tekrar say-

Onun kendine gore bir de program! fiyeye avdet haz1rhklanna ba§ladik, o 
vard1. Sabahleyin erkenden ba§lnl ortiip zaman, bir mevsim i~in unuttugum Ane 
sokaga «;Ikar; og)eye kadar, nobetj 0 gii· kadm biitiin deh§eti)e goziimiin oniinde 
ne tesadiif eden evleri dola§Jr; yaramaz- canlamverdi. 0 yaz ba§langicmda say -
larm yiiregine, iic; dort giin idare edecek fi¥eye giderken duydugum yiirek iiziin • 
kadar korku a§IIadiktan sonra, ogle ye- tiisiinii, leyli mektebin yatakhanesinde 
megini, bu hasbi hizmetine miikafat 0 _ gec;irdigim ilk ge<:enin azabile ancak ol
~~rak, <;:ocuklu evlerden birinde yerdi. c;ebiliyorum. 
Ogle den sonra, varsa tahtaya, ~ama~1ra, Fa kat, yazhk evimize yerle~tikten son
diigi.ine gider; yoha, oteki evlerin kor· ra aradan bir hafta ge<;:tigi halde Ay§e 
kutma nobetini savard1. Hakiki bir kor- kadmm goriinmeyi§i, yiiregime biraz su 
kuluk kadar sessiz, fakat, nadiren ko - serpti. Esasen, evdt de Ane kadmm la
nu§tugu zamanlar, davul gibi kalm se - km~m oluyor, hastahgmdan bahsediliyor· 
sile, patlak vozlerile, kan oturmu§ ~i§ ya- du. 0 ki§, ~ama§n y1karken ii§iimii§, ~id
naklan, maTSJk karahgmda, kahn ka§la- detli bir soguk algmhgi ile yatmi§, o za
rile canh bir umact olan Ane kadm1 ilk mandanberi yataktan ~Ikamiyor, «;ah§ami· 
de fa olarak gordiigiim giinii, hal a biititn yor, bir yere gidemiyormu§. Fakir oldu
vuzuhile hatirlanm. gu ic;in, konukom~u yard1m ediyorlar, ila-

!smini duydugum giindenberi yiire - cm1 ahyorlar, yiyecegini gotiiriiyorlarmi§. 
gimde iirpermeler yaratan bu miistesna Y az aylan birer birer gec;iyor, Ay§e 
rr:ahlukun geli~ini, cemiyete §eref bah - kadm meydanda goriinmiiyordu. Onun 
§eden biiyiik bir §ahsiyet gibi onceden komiir rengi ka§lan, patlak gozleri, siyah 
haber vermek adet oldugu ic;in, 0 giin, yeldirmesi, zihnimden yava~ yava§ silini
tesadiifen bir yaramazhk yapt1g1m suada yordu. 

sokak kapiSindan giren bu korku peris1- Bir giin <<Ay§e kadm olmii§» dediler. 
ni, bir miijde gibi: Evi yukandan a~ag1 dola§an ve herkesi 

- Ane kadm geliyor, §imdi goriir- acmd1ran bu habere once inanamad1m; 
siin sen I 

Ay§e kadmm da. herkes gibi olebilecegini 
Diye bana da haber vermi§lerdi. akhm alm1yordu. Fa kat haber dogruydu. 
Korkusu, biitiin semti kaphyan bir e· Ay§e kadm1, biitiin bir yaz mevsimmi 

lektrik seyyalesi gibi, uzaktan uzaga be- bana haram ettigi i~in hala affedemiyen 
nim yiiregime kadar sirayet eden, mah1- ve ac1mak denilen duygunun her ~ocuk 
yetini, ~ocuk dimagimda tayin edemed1- gibi, heniiz yabanciSI olan kalbim, hain 
gim Ay~e kadm1 gormek, tammak me • ve sinsi bir sevincle hoplamaga hazirlamr· 
rakile, gozlerim kaptya ~evrildi. Kapmm ken, orada, birdenbire silinen, sonen eski 
ag1r ag1r a<;:IIdigmi, ic;eriye siyah yeldir k k 

• or unun verinde, ba~ka bir hissin uyan
meli, beyaz ba•ortiilii, araba yakm es 

Medeni kanun hiikiimlerine gore ev • 
lenmeteri memnu bulunmasma ragmen 
evlenmi§ olanlann iic; aydan iki seneye ve 
aralarmda evlenme akdi olmakslZin ev -
lenmenin dini merasimini yaphran erkek 
ve kadmlarm da 2 aydan 6 aya kadar 
hapis cezasile cezalandmlacaklan kabul 
edilmi§tir. Erkegin evli bulunmas1 key
fiyeti de ~iddet sebebi say1larak erkek ve 
erkegin evli oldugunu bilen kadm hak • 
kmda da 6 aydan iic; seneye kadar hap1s 
cezas1 tertib olunmu§tur. 

Kanunun bu husustaki hiikiimlennm 
iyi bir surette tatbikmm temini ve istenen 
gayenin elde edilebilmesi i«;in muhtarlar 
muttali olacaklan bu gibi evlenmelen ih
barla mi.ikellef tutulmaktadu. Vazifele
rinde ihmal gosteren muhtarlar da mad
denin son f!kras1 mucibince be§ liradan 
yiiz liraya kadar ag1r para cezasma 
mahkum edilecekler, tekerriirii hal nde 
bu cezaya aynca bir aya kadar hapis ce
zast da ilave olunacaktu. 

Y ukanda hulasa edilmi~ olan bu hii
kiimler kanun vazumn teaddiidii zevca • 
tm memleket i~inde herhangi bir suretle 
devamma imkan birakiinHyarak baz a· 
ileler arasmda yerle§mi§ olan orta za -
manlara aid bu kotii teamiiliin de yok 
edilmesine biiyiik bir i:inem verdigini gos
termektedir. Bu neticede birle§menin bil
hassa koylerde daha fazla taammiim et· 
mi§ oldugu muhakkaktu. f~timai bun • 
yenin temelini te§kil eden ailenin diize -
nini bozmakta olan bu sistem, itiyadm 
tamamen ortadan kaldmlmasJ ic;in muh
tarlara vazifelerinin §iimul ve ehemm ye
tinin anlati!masJ ve kaymakam ve na -
hiye miidiirleri tarafmdan devamh suret
te takib ve kontrol edilerek ihmalt gorii
lenlerin kanuni miieyyidelere §iddetle 
~arptmlmasJ icab etmekte ve ceza mev
zuatJmlz arasma yeni ginni~ olan bu hii
kiimlerin muhtarlarla koyliiye miinasib 
§ekil ve vasitalarla anlat1lmasmm da iyi 
sonuc;lar verecegi umulmaktadir. 

Budape§tede bir Tiirk ktztmn 
muvaffakiyeti 

!nfilakm ne §ekilde ve hangi sebeb -
Jerden dolay1 vukua geldigini miilahaza 
etmeden evvel zeplini gozden gec;ue -
lim: 

Be§ sene evvel ba§lamp, in§aSJ iki se • 
ne evvel bitirilen Hindenburg zeplini 
Helium gazile doldurulmak esas1 iizeri· 
ne yapilmi§h. Malum oldugu iizere He -
lium, idrojen kadar bu i§e elveri§li, teda
riki kolay ve ucuz olmamakla beraber 
idrojene teveffuk eden taraf1 infilak edici 
olmamasJdir. 

Bu suretle sayiSiz balonlann ve zep • 
linlerin §imdiye kadar ugram1~ olduklan 
yanma felaketinden bu balonun tamamen 
s1yanet edilmesi isteniliyordu. Hakikaten 
idrojen zeplinler i~in c;ok tehlikeli bir 
maddedir. ~iinkii en ufak bir kiVllctm 
zeplini bir anda mahvedebilir. 

Bittabi Hindenburg zeplini Helium 
gazile doldurulmak esasma gore in§a e -
dildiginden yanma tehlikesine kar§l ah • 
nan tedbirlerin de kafi derecede ve mese· 
la idrojenle doldurulmak esas1 iizerine in
§a edilen Graff Zeppelin kadar miikem· 
mel olmamas1 tabiidir. 

Bu §ekilde Amerikaya gelen Hinden· 
burg zeplini inecegi yere vard1g1 za -
man hava gayet berbadd1. Siddetli yag
mur yagtyordu. Hava elektrikli bulut • 
larla doluydu. Anla§Ilan zeplin bunla -
rm arasmdan gec;erken miispet elektrikle 
dolu bulutlardan birinden de gec;mi§ ve 
balonun sath1 miispet sakin elektrikle dol-
mu~tur. 

Zeplin bu vaziyetteyken baglanaca • 
g1 demir kuleye yakla§ml§ ve ilk pala • 
man atmt§hr. Bu palamar biikiilmi.i~ de
mir telden yap1lmt~ oldugundan ve top· 
rak sath1 menfi elektrigi ihtiva ettiginden 
balonun sathma birikmi§ olan mlispet e ~ 
lektrik derhal bu nakil palamar ve kule 
vasitasile arza ge«;mi§, bundan hasJI o -
lan hararet ve ilk anda has1l olan Jim§ek, 
zeplinin i~indeki idrojeni infilak ettir -
mi§tir. Feci kaza, aglebi ihtimal, bu §e • 
kilde vukua gelmi§tir. Esasen resim de, 
infilakm kule ile zeplin arasmda husule 
geldigini vaz1h bir §ekilde gostermekte -
dir. 

Graff Zeppelin de seyahatini 

Merkezdeki motorlerden ka~an bir iki 
klVIbmm, gazleri ate§lemi§ olmas1 ih • 
tim a) dahilindedir. Tam siirat halinde 
boyle bir i~tial vukua gelemezdi. ~iinkii 
o vaziyette kmbmlar, balonun tebdili 
mevki etmesi yi.iziinden meydana gelen 
hava izinde kaybolup gitmektedir. 

Vaile, netice olarak, §OY le demi§tir: 
«- 1stikbalde kabili sevk balonlann 

Heliumla §i§irilmesi lazimdir.» ' 

General Goring'in· nutku 
Dusseldorf 9 (A.A.) - General 

Goring, burada soyledigi bir nultkta, ev
vela Hindenburg balonu felaketinden 

bahsederek «cesaretimizi kaybetmiyecegiz 
ve eserimize devam edecegiz» dedikten 

sonra, Almanyanm tahakkuk ettirdigi e • 

serlerin ehemmiyetini tebariiz ettirmi§ 

ve §unlan soylemi§tir: 

«- Y abanc1 memleketler bilmelidir 

ki, te§ebbiis ettigimiz kurucu eseri bir mil

let ancak kuvvetli bir sulhun himayesi al

tmda ba§arabilir. Y abanc1 memleketler 

gene anlamahdn ki bizim milletimiz gibi 

bir millet diger milletlerle ayni haklara 

malik olarak kar~JlanmahdJT. Diger bii • 

tiin devletlerin elinde iptidai maddeler 

vard1r ve yalmz bizim elimizde iptidai 

maddeler yoktur. 

Siyaset ekonomiden aynlamaz. Diin

ya ekonomisinden bahsedebilmek I<;m 

evvelbeevvel Almanyaya kar§l sarih bir 

vaziyet ihdas olunmahd1r.» 

Resmi tahkikat ba,ladt 
Nevyork 9 (A.A.) - Ticaret Ne-

zareti tarafmdan ac;tlmi§ olan tahkikat
tan ba§ka Bahriye N ezareti de Hinden
burg facias! hakkmda aynca tahkikat 
ac;mi~hr. 

Dart bahriye zabitinden miirekkeb o
lan bu heyet diin ilk defa toplanmi§hr. 

Fa cia mahalli halka kapahd1r, ve ic;e
riye ancak hususi izinle girilebilmektedir. 

Lakehurts tayyare meydam. kumanda
m, Hindenburg balonunun sefine jurna
hnm, Ticaret Nezareti tarafmdan emni -
yet altmda muhafaza edilmekte oldugu
nu bildirmi§tir. 

izmir muallimlerinin serr ~lik 
tehir etti 

Berlin 9 (A.A.) - «Graff Zeppe- kongresi 
lin» in kumandam yiizba§J Schiller, sah izmir (Hususi) - !zmir Muallimler 
glinii Rio de ]aneiro'ya gitmesi mukarrer Birligi senelik kongresini akdetmi§, ba
olan bu balonun Heliumla §i§irilmedik«;fl Zl mesleki i~leri konu§tuktan sonra ye-

A 1 Ok ni heyete Gaz·i mektebi Ba§muallimi Fa-
t as yanusunu g~miyecegini beyan zll Atuk, muallim Cahid Pars, Dumlu-

etmi,tir. pmar mektebinden Celal, K1z Muallim 

18,20 §AN VE MUsiKi - 19,05 yen! hayat, 
tlyatro baberlerl - 19,40 lng!lizce ders, halk 
yaym1, baberler, bava ve saire - 20 30 0 
PERA YAYINI - 23,15 haberler hava ~e sa,... 
ire - 23,20 KONSER - 23,40 kltablara da1r, 
balk yaym1, haberler - 24 05 KONSER 

BERLiN: ' . 
18,05 KUQUK KONSER - 18,35 kon~ma, 

gramofon - 20,05 KEMAN VE PITANO 
KONSERi - 20,45 gi.ini.in akislerl haberler 
21,15 MUSiKi - 22,05 ORKESTRA KONSE.. 
R~ -. 23,05 bava, hnberler, spor - 23,35 MU 
SIKI. 

PE§TE: 
18,05 SALON MUSIKiSi - 19,05 konfe • 

rans - 19,35 KORO KONSERi - 20 15 kon 
ferans - 20,45 PiYANO KONSERi'- 2115 
FiLARMONi:K KONSER - 23,20 gramof~n 
almanca baberler - 24,10 QiNGENE OR 
KESTRASI - 1,10 son haberler. 
BUKR~: 
18,05 KONSER - 20,05 konferans - 20,25 

RUMEN MUSiKisi - 21,20 konferans 
21,35 ORKESTRA KONSERi - 22,35 haber 
ler, hava - 22,50 GECE KONSERi - 23,50 
almanca ve frans1zca baberler - 24 son 
haberler. 

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

TRA KONSERi 20,05 hava ve haberler 
20,35 MUSiK:iLi PiYES - 21,40 ASKERt 
BANDO - 22,20 konu~ma - 22,35 MUSiKi 
23,05 baberler, konu~ma ve saire - 23,35 
DANS ORKESTRASI - 24,35 haberler ve 
saire - 24,45 gramofon, 

PARiS rP .T .T.J : 
18,05 kan~lk yaym - 19,05 MUSiKi -

20,05 YUNAN §ARKILARI - 20,20 gramofon, 
haberler, bava - 21 ,05 EV MUSiKisi - 21.35 
komedi - 23.35 haberler, gramofon, bava. 

ROMA: 
18,25 E<':'7LENCELi KONSER- 18 25 KARI

~IK MUSiKi - 18,55 haberler, !?il;ler ve sa
Ire - 22,05 ORKESTRA VE ~AN KONSE .. 
Ri - 23,Q5 yen! kitablar - 23,15 §ARKILAR-
23,45 DANS MUSiKiSi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtellf semtlcrlnde 

nobet!;i olan eczaneler §unlardlr: 
i stanbul cihetindekiler; 
Eminoni.inde (Salih Necati), Beyaztdda. 

(Haydar), KUc;i.ikpazarda (Hlkmet Cem!l) o 

§ebremininde (Nazim Sadikl, EyUbsultan~ 
da <Hikmet Atlamaz), Karagiimriikte (Su
ad), .~amatya.da (Erofilos), :;;ehzadeba~m
da (Universltel, Aksarayda (Z!ya Nur1), 
Fene~de (Vital!), Alemdarda (AbdUJkadir) 
Bakukoyiinde (Merkez). ' 

Beyoglu cihetindekiler: 
istiklal caddesinde (Matkovic;), Yiiksek

kaldmmda (Vingopulo), Galatada <Mer -
kez), Parmakkap1da (Kemal Rebiil), §i§ -
!ide Osmanbeyde (§ark Merkez), Kastm
pa~ada (VastO, Haskoyde (Bar but), Be -
~iktR§ta (Nail Halld), Sanyerde (Osman). 

UskUdar, Kadtkiiy ve Adalardak!ler: 
UskUdarda Qar§lboyunda (Orner Kenan), 

Kadtkiiyi.inde Alttyol agzmda (Merkez) 0 

Bi.iyiikadada (Halk), Heybelide (Tans.§). 

OLOM 

' • d1sbm sezdim. 
mer renkte bir kadmm girdigini, ileriye 
dogru iic; adJm ahp elini bir sille §eklind Korku timsali Ayse kadmJ, dev gibi 

Bu karar, biitiin zevahire nazaran mii- mektebi muallimlerinden Vedide Ka -
vellidiilma i§tiali neticesinde Hinden • raday1, !stiklal mektebinden Ahsen ve 

Budape§te musiki akademisine devam burg balonunun ugraml§ oldugu felaket Kahramanlar mektebinden Cemali sec;-
etmekte olan Tiirk talebelerinden Bayan iizerine ittihaz edilmi§tir. mi§tir. 

Tiiti.in tiiccan merhum Hasan Akifin 
k1z1 Melek Ertemin kocas1 ti.iti.in tiiccan 
Mi.inir ibrahimin e§i Mesrurenin ve 
Abdi Fuad Akev Limited ~irket.i muha
sibi Fikretin ve di~ doktoru Ikbalin ba
balan ve ti.iti.in tiiccan Nuri Akif Ake
vin eni§teleri, k e viicudile yere seren oliimiin, ondan daha 

uza tan bana dogru salladigmi, §imdJ 
bile goriir gibi oluyorum. Ay§e kadm biiyiik, daha korkunc bir~ey oldugunu o 
siyah yeidirmesile, odaya, f1rhna yiikiU gun anlami~hm. 
bir kara bulut gibi ~okmii§tii ve ben, o- HAMDI VAROCLU 
nun sessiz tehdidi, §im§ekler ~akan pat- -
lak gozlerinin korkunclugu kar§Jsmda At yart§tnda bir facia 
sinmi~tim. Fransada Charleroi civarmda, Ruban 

Ay§e kadmla bu ilk kar§1la§madan kazaklarmm i§tirakile yap1lan bir at 
sonra, o manzaranm deh§eti, gozumun yan~mda, feci bir kaza olmu~tur . Ya -
oni.inden bir hafta gitmemi§ti. Giindiiz _ n~a i~tirakte geciken bir at, alevli ma-
l · k d'v· b niay1 athyacag1 Strada, kendinden evvel en, en <;:o sev 1g1m ir oyunun zevkine 
k d . d giden beygirlere c;arpm1~, bu musade _ 
·en 1m en gec;ercesine dalm1•ken, bir ~ 

d b' . ' • me neticesinde iki siivari birbirine ~ar-
en Ire yiiregJmi sebebsiz bir iizi.intii kap- parak alevlere yuvarlanmi§lardir, 

h_yor; Ane .k.adm, upuzun boyu, yalmz Etraftan derhal kO§U§anlar, Kazaklar· 
SJlJe atmak l<;ID yaradJJmi§a benziyen in dan birini olii olarak bulmu~Jard1r. Di
penc;esi(e hayalimde canlanarak oyunu- geri can geki§mekte idi. 
11111 zehir ediyordu. ---·-

0 giinden itibaren, Ay~e kadm bana Yunanistanda §iddetli kt§ 
diinyay1 zindan etmi§ti. Riiyada miite • Atina 8 (Hususi) - Biitiin Makedon-

N. Pi§mi§ 17 nisan giinii Akademinin bii· Hiikumet memurlan, kabili sevk ba • - o • o-

yi.ik salonunda bir piyano konseri vermi§- lonlarm Atlas Okyanusu tarikile yap • <;in Maliye Nazlrl lierline 
tir. Bayan N. Pi§mi§ me§hur bestekar makta olduklan umuml seferler hakkm • davet edildi 
List'in «Ia Consolation» ve «Ia Campa • da heniiz nihai bir karar vermi§ degildir- Berlin 9 (A.A.) - General Goring, 
nella» par~alanm c;ok muvaffakiyetle «;al- ler. Londrada bulunmakta olan <;in Maliye 
IDI§ ve §iddetle alki§lanmi~hr. Macar Mu- Kaza hakktnda ltalyan Hava Nazm King'i Almanyaya davet etmi§ ve 
siki Akademisinde bir talebenin Lis 'in Miistefartnzn fikri mumaileyh bu daveti kabul etmi§tir. 
«Ia Campanella» smi «;almasJ ilk defa Roma 9 (A.A.) - Hava f•leri' Zannolunduguna gore, bu miinasebetle 

, Berlinde ikhsadi meseleler miizakere 
vaki olmaktad1r ve bu ~erefi de bir Turk Miiste§an Valle, Hindenburg balonu • olunacaktir. 
kiZ! kazanmi§hr. 

Konserde mekteb miidiirii ve profe • 
sorlerden ba§ka Budape§tenin giizide ta
bakasma mensub birc;ok zevat ham bu -
lunmu§lardtr. Bunlar meyamnda Tiirk 
Elc;iligi erkam bilhassa goze «;arpmakta 
idi. 

Bayan N. Pi§mi§e konserden sonra bir 
c;ok buketler verilmi§tir. Macar gazeteleTJ 
bir Tiirk kiZimn gosterdigi bu istidad ve 
kabiliyet hakkmda c;ok :akdirkirane y 1-

Zilar yazmi~Iardir. 
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(Muhlis Etem Ertem) 
Tanrmm rahmetine intikal etmi§tir. 

Cenazesi 10 maps pazartesi glinii sa
at 14 te ;H~lide ;>airnigar sokagmda Ni
gar aparhmammn 3 numarasmdan kal
dmlarak Uski.idardaki aile kabristamna 
defnolunacakhr. Bi.iti.in akraba ve evid
dasml son vazifeye davetle dilhunuz. 

..-satd•kkosk -· • 
Kadikoy Feneryolunda Bagdad 

caddesi iizcrinde Marmaraya ve is
tanbula emsalsiz nezareti havi yiik
sek bir mevkide muhkem ve mo -
dern yapdm1~ bir yeni kargir ko~k 
sahhkhr. 

madiyen onu goriiyordum. Siyah yeldir- ya havalisinde ii~t giindenberi §imdiye 
mesi, beyaz ba§orti.isi.i, 0 beyazhgm or _ kadar emsali goriilmemi~ bir k1~ havas1 
tasmda daha kara goriinen esmer, kor • hiiklim slirliyor. Miitemadiyen yagmur 
kunc yiizile kar•Jma dikilir·, rama•Ir ,.1._ yagmakta ve hava, sogumaktad1r. Dra- T _.._ 

~ " • , · d k · t'si gortilmi.i~ ayyarecilikte yeni bir ro"kor tilemekten daiml bir kumiZihk muhafaza rna Civarm a ar serpm I .. -

S i N E M A D A ~z·~ 
TURK<;E VE FRANSIZCA SOZLU ~.~·~ 

Ayr1 kullamlabilen zemin kahn
da 3 oda geni& ta&hk, kiler, banyo, ~a
mastrhk ve odunluk vardtr. Birinci 
katta bir hoi. iki salon, bir oda, hu
susi kiler ve mutfak. Ust katta be!i 
yatak odast, bir banyo, daha yuka
nda bir sofa, bir oda. geni$ ~ab ara
SI ve biitiin binada be$ taras vardir. 
Biitiin konforu havidir. Tarzt in!jast 
~ok ferah ve metindir. d k k 

. 1 tiir. 
e en oca avcunu ac;ara e ini bana dog- ----------------
ru uzatJrd1. Ben, manzaras1 bile bir I¥O
cugu aglatmaga kafi gelen o iri elin sil
lesinden ka~mmak ic;in geri geri ~ekil • 
dikc;e, Ay§e kadmm kolu uzar, uzar, u
zar, ta yiiziime yakla§Irdi ve ben, kan 
ter ic;inde, SJ~nyarak uyamrd1m. 

OLOM 
Trabzonlu Ehlihibre Hac1 Kamil E-

fendi oglu giimriik muayene memurla

nndan Ahmed Refik Bilen evvelki giin 
Cihangirde evinde olmi.i§ti.ir. Di.in Kan

dillide aile mezarhgma defnedilmi~tir. 

OLOM 
0 y1l, biitiin yaz mevsimini, gece ve 

giindiiz Ay§e kadm korkusu i~inde ge<;:ir
mi~tim. Semtin c;ocuklanm bir zebani gi-
bi korkudan tirtir titreten bu cad1 k1hk- NiKOLA A. KANAKARI 
h mahluk, haftada ii~ dort glin mutlaka vefat etm1~ oldugundan cenaze merasi
bizim eve de ugruyor, bazan ogle ye • mi 10 mayls 1937 pazartesi gi.ini.i saat 

13 te Beyoglu Panayia kilisesinde icra 
meginden sonra t;Ibp aQidiyor, bazan ak olunacagi teessi.irle ilan olunur. 
§ama kadar kahyordu. Evde ~ama~u y1- - a 

Roma 9 (A.A.) - Kaymakam Mario 
Pezzi, bir ki§ilik bir biplanla 15,655 met
ro ylikselmege muvaffak olarak diinya 
yiikseklik rokorunu kltffil9br. 

Bundan evvelki 15,223 metroluk ro -
kor, !ngilterede idi. 

.-------~. Yegiine ve miistesna film ... 

iN Gil TERE TAGININ iNCilERi 
Kral VI nci George'\:n ta~ giyme 
toreninde uosterilecek olan bu film 
as~Cari 100 milyon ki~i tarafmdan 
seyredilecektir. Memleketimizdede 
pek yakmda yalmz SAKARYA 
sinemasmda Q"OsterilPcektir. - I 

Pek yakmda ·~ r>:. ~ 

iPEK ve MELEK sinemalannda .(j}·~:g Cumhuriyet matbaasmda Bay 
SPfkatiye miiracaat olunur. .. 

Tyrol'iin goz kama§bnct manzarah ve latit yerlerinden Nev· York'a kadar .... Skilerile ... Danslari-
le ... A§Jklarile ... Esrarengiz gecelerile .... Setahathanelerile ... i§zisligile .. . 

II 

GUNE$ KRALl 
Frans1zca sozlii filminde gozleriniz ooiiade canlaoacak ve ba~ rollerde bulun•n 

Kahraman L U I S T R E N K E R : i16hi ydd1z M A R I 0 N M A R S H 
size her noktai nazardan zevkli ve hevecanh iki sut ge~irteceklerdir. 

Bu ak~amdan itibaren S A K A R Y A Sinemas1nda -
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ALMANYA MEKTUBLARI: 

« Dana dort sene muhlet verin » 

Ber Iinde a~Ilan muazzam 
sergide neler var? 

Nasyonal sosyalist reJim, dort senelik mesaisinin 
hesab1n1 halka bu sergi ile bildiriyor 

Berlin (Hususi 
tnuhabirimizden) -
Hitler 1933 ~u -
batmda §Un!an soy
lemi§ti: «Bize mu -
halif olan fuka -
lar 14 senedir i§ 
ba§mdadular. Bu 14 
senelik iktidann ne
ticesi §U oldu: Ha
rabe haline gelen 
rnemleket. Simdi siz 
bana 4 senelil~ bir 
rni.ihlet verin.» 

1933 
Hitler'in 

ten yani 
iktidar 

roevkiine gec;i§inden
beri aradan tam 4 
YJI gec;ti, yani dort 
yuhk mi.ihlet bitti. 
Simdi Berlinde Hit
ler ve nasyonal sos
yalist rejimi Alman
yaya bir muhte~em 
sergi ic;inde hesab 
veriyorlar. Serginin 
adr §udur: «Bana 
dart senelik miihlet 

Berlinde a~zlan sergide, dart sene zarfmda vesaiti naklil!ede 

yapzlan yenilikleri gosteren paviyondan bir giiriinii§ 

verin.» 
Bitaraf bir goz, eserler ve mukayeseli 

istatistiklet oniinde §U hiikmu kolayhJda 
verebilir: Hitler soziinii tutmu~tur. Alman 
yanm Harbi Umumiden sonraki hakika
ten felaketlerle dolu tarihini bilenlerde 
viicude gelen eserin ehemmiyetini takdir 
edebilirler. Bu eser Almanyamn yeniden 
kalkmmasr demektir. 

Rejim, yaphklannr ii<; biiyiik paviyon
dan miite~ekkil sergi binasmda te§hir edi
yor. Bu binanm esas krsmr ge<;en sene in
§a edilmi§tir ve Almanyanm manzarasm1 
yepyeni, modem fakat ana hatlarile milli 
olan mimari eserlerile degi§tirecek planh 
~h~manm ilk mahsullerindendir. 

Rejimin sergide ne gosterdigini Pro -
paganda Nazmmn agzmdan dinliyelim: 
«Bu sergi, nasyonal - sosyalist idarenin 
dort sene i~inde neler yaphgmm hesabtm 
resimler, istatistikler ve hakikate uygun 
temsillerle verecektir. Bu itibarla bu ser
gi Alman milletinin iimidlerini tahakkuk 
ettirecegimize dair evvelce verdigimiz so
zii yerine getirdigimizin belig bir vesika
Sld!r.» 

Bu vesika, hakikaten Dr. Goebels'in 
dedigi gibi beligdir. 1933 te Almanya fe
ci bir ikt1sadi buhran i<;inde bunahyordu. 
Rejim, i§ ba§ma geldigi zaman tam 6 
milyon i§siz vardr. Bugiin Almanyada i§
sizlerin saylS! 127 bine inmi§tir. Evlen -
meier iki misli, ii<; misli <;ogalmr~IIr. 1932 
de Almanyada 987 bin c;ocuk dogmu§ -
tu. 1936 da doganlann sayrsr 1,279,000 
bina in§aat1 1932 ye nazaran 1936 da 5 
misli artmt§hr. Mil!i tasarruf 1932 de sr
frrdi. ;;imdi milyonlan buluyor. Hulasa 
Hitler'in bir mayrs nutkunda soyledigi 
gibi 1932 nin hasta adam! §imdi dipdiri
dir ve biitiin bu ralcamlar sergide ~rna -
larla, elektrikli grafiklerle gosteriliyor. 

Versay'm, Almanyanm silahlanmasrm 
meneden agrr hiikiimleri <;ignenmi§tir. Bu 
ittbarla Alman ordusu ve donanmasr ye
niden kurulmak mecburiyetinde idi. Bu 

en miihim vazife de keza Hitler' e yiikle
niyordu. Rejim ordu ic;in dort senede ne
ler yaph? Bunun hesabmr da ayn bir pa
viyonda buluyoruz: Avrupanm belki kii
c;iik fakat en teknik, en disiplinli ve belki 
de en tehlikeli ordusuna aid olarak bu pa
viyonda en son model dart harb tayyare
si, iic; tank, en yeni Alman tayyare ve 
sahra toplan, birc;ok resim ve istatistikler, 
dort sene ic;inde viicude gelen Alman do
nanmasma aid biitiin gemilerin modelleri 
ve bir de hakiki bir denizalb gemisi te§hir 
ediliyor. Bu harb gemisinin sergi binasma 
kadar nasi! getirildigine hayret etmemek 
miimkiin degil. Halk denizden yiizlerce 
mil uzaktaki §ehirde bir denizaltr gemisi
nin ne demek oldugunu anhyor, onun 
j~ini, d!SWJ geziyor Ve bi,r~ok ~eyler O~re• 
niyor. Alman sergilerinin en biiyiik husu
siyeti budur: Halka yepyeni ~eyler ogret
mek. Halk terbiyesine verilen bu eh~m
miyeti siyasi maksadlarla kurulan bu ser
gide de biitiin hususiyetlerile goriiyoruz. 
Ayni paviyonda dort senelik ilk progra
mm diger eserleri, sun'! pamugun, sun'! 
kauc;ugun, sun'i benzinin ne oldugunu, 
nas1l yap1ldrgmr en basit bir koyliiye bile 
kolaylikla anlatabilecek niimuneler, i§li
yen makineler, istatistikler .. Bir ta§la 1ki 
k~: Nasyonal- sosyalist rejim hem hesab 
veriyor ve hem de sergiyi gezen yiiz bin
lerce insana modern Alman tekniginin ne 
demek oldugunu anlahyor, eserleri goste
nyor. 

Bu sergide diyebilirim ki Alman tek
niginin son dort senede viicude getirdigi 
biitiin yeniliklerden niimuneler var: Al
manyamn uzaklanndan ses ve canh re -
sim getiren televizyon makineleri. Renkli 
resim <;eken fotograf makineleri, bir insan 
gibi i§ goren ve miirettibi kasa ba§mda 
kur§unla zehirlenmekten ve c;ile c;rkarmak
tan kurtaran en son model Alman linotip 
makineleri, renkli san' at eserlerini bile en 
ufak teferruatma kadar biitiin hususiyetle
rile basmaga muktedir rotatif makineler 

•Iii 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 72 

BiZ iNSANLAR 
~================ Yazan: Peyami Safa --g 

Bahri birdenbire si<;rarnl§h. Yiiziinii rinden ba1ka ne idi? Y aranm us tune sii· 
gostmnemek ic;in Orhana bir an arkasmr riiliirken parmagm ilave edecegi acrdan 
~evirdi, durdu, sonra birdenbire dondii. ba§ka ne tesiri olabilirdi? Or han kendi 

. kalpagm1 alarak ba§ma gec;irirken kolla- ken dine tekrarhyordu: «F akat <;ok fena 
rile gene yiiziinii kapatmaga c;ah§tyordu: aynldr.» 

- T e~ekkiir ederim. «Cok fen a, c;ok fena ... » diye soylene
Dedi ve elini uzattJ. Muzaffer giinle - rek yoku~u indi. Burada riizgar yoktu. 

rin gurununu taklid eden bir sesle: Y ahmn sag cephesindeki arahktan bir 
- Size tesadiif etmekten c;ok bahtiya- par~as1 goriinen deniz, gittikc;e solan aym 

run, dedi. donuk I§Igt allmda, iistiine hohlanmt§, ha-
Eiini c;ekti ve askeri bir selam verdi; reli bir giimii§ saat kapagr gibi sisli bir 

topuklannm i.istiinde donerek siiratle ka- panltJ ic;inde idi. Orhan yalmm kalaba • 
p1dan c;1ktJ. I hgma hemen kan§rnak istemedigi ic;in nb-

Orhan yahya dogru i.i~ ad1m atb ve trma dogru yiiriidii. Oradaki bahc;e ka -
durdu. Onu Bahrinin arkasmdan gitmege napesine oturmak iizere idi. Sol tarafm -
te§vik eden gizli bir his, yuri.imesine mani da bir ayak sesi duydu. Kayrkhanenin iis
oluyordu. Heniiz kapanan ve giiriiltiisii- tiindeki kiic;iik kopriide beyaz bir sallantr 
niin aksi hala kulagmda kalan bahc;e ka- vardt. 1ki basamak merdivenden a~ag1 
p!S!na baktr ve dii§iindii: F aydas1z. Y a· h1zla kayd1 ve yakla§l!: Vedia. 
p1lacak hi<; bir~ey yok. «Fa kat c;ok fena Or bam goriince adrmlanm srkla~trr • 
aynldi.» Ne olabilir ~ Kederin insanlan rnl§tl: 
somnambi.il haline getirdigi biiyiik iimid- - Y almz mrsmrz? dedi, Bahri nere-
sizlik anlannda, yabancrdan gelebilecek de? 
tesellilerin hepsi, ya§anan facianm deh§e· Orban ayaga kalktr. Cevab vermegi 
tini daha colt hissettiren yalan merhemle- geciktirerek Bahriye aid meselenin vaha-

CUMHURiYET 

Romada yapdan 
biiyiik ge~id resmi 
italyada imparatorlugun 

teessiisii merasimle 
tes'id edildi 

Londrada tac giyme 
merasimine haziriik 

Bn miinasebetle Mussolini 
dikkate *ayan yeni bir 

nutuk soyledi 

~ehir siisleniyor. Anavatan filosuna 
mensub 30 ztrhb limanda demirledi 

Roma 9 (A.A.) - Her asker smrfma 
mensub 40 bin ki~i bu sabah !mpara -
torlugun teessiisiiniin y1ldoniimii mii -
nasebetile, Kral, Mussolini ve kesif bir 
halk kiitlesi hazrr oldugu halde Via Del 
impero'da bir gec;id resmi yapm1~lard1r. 

Mussolini, Venedik saraymm balko -
nundan bir hitabe irad ederek ezciimle 
Roma imparatorlugunun teessiisiiniin 
ilk doniimiiniin §eref, satvet ve sulh -i
ginde tes'id edilmi~ oldugunu soyle -
mi~tir. 

Duc;e, 1talyanm kar~1sma ne gibi ma
nialar c;1karsa c;1ksm temdin vazifesini 
ifaya azmetmi§ oldugunu Have eyle -
mi§tir. 

Diinkii li.yinde ingili;; sefiri Percy Lorraine ile rejikas~ ve 
ingili.z kolonisi mensublarmdan bir ktStm 

----------------Eti Bankm ilk y1l bilan~oau 
Ankara 9 (Telefonla) - Eti Bankm 

ilk y1l bilanc;osu ikhsad Vekaletine ve
rilmi~tir. Memleketin madenlerini i§ -
letmek _ tizere uhdesine mtihim vazifeler 
verilerek kurulmu~ olan Eti Bank tesis 
i§lerile ugra§makta oldugu bu ilk sene
de dahi bilangosunu karla kapam1~hr. 

ve biitiin bunlarm ba§mda izahat veren 
miitehass1slar. 

Sergide rejimin en kuvvetli silabr olan 
matbuata da biiyiik bir yer aynlml§tlr: 
Burada bir gazetenin, bir mecmuamn en 
yeni makinelerde nasi] basrldtgi, kli§ele -
rinin gene en yeni aletlerle nasrl yaptldr
gi han! han! c;ah~an ni.imunelik matbaa -
larda gosteriliyor. Halka gazetecilerin 
nas1l c;ah§hgl anlahhyor. Bir<;ok matbaa
larda, gazete idarehanelerinde senelerce 
c;ah§mi§ olan bu yazmm muharriri, itiraf 
etmek mecburiyetindedir ki, bir gi.inde 
senelerce ogrendik)erinden c;ok fazJa §ey
ler ogrendi. Gene bu paviyondaki istatis
tiklerden Almanyada 2400 gazete <;tkh
gmJ, bunlann heyeti umumiyesinin giinde 
20 milyon niisha bashklanm anhyor, tab! 
san' atmm, litnografyanm en mutekamil 
eserlerini goriiyoruz. 

Diger bir ko§ede bizzat Hitler'in kafa· 
smdan c;rkan, onun bakikaten en biiyiik 
eserlerinden biri olan Alman otomobil 
yollanmn nas1l yaprld1g1 biitiin teferruati
le gosteriliyor. Bugiine kadar 1200 kilo
metrosu tamamlanan ve ileride biitiin Al
manyayr bir ag gibi orecek olan bu hari
kulade beton y_ollar milyonlarca i§size de 
i§ ve ekmek temin etmi~. i§sizlerin korkunc 
sayrsmr 12 7 bine indirmi§tir. 

Serginin ic;inde, biiti.in bu gosterilen 
§eylerin kifayetine kani olunmadrgmdan 
mJdlr nedir? Aynca iki paras1z sinema da 
durup dinlenmeden mi.itemadiyen i~liyor, 
ziyaretc;ilere dort sene ic;inde yap1lan bii
yiik in~aah, fabrikalan, orduyu ve donan
mayl gosteriyor. Bu elle tutulan, gozle go
riilen eserler kar§tsmda ~n bedbin vatan
da§lann bile maneviyatlanm diizeltmeme
lerine imkan var m1? 

Sergide Alman el i~c;iligine, Alman 
giizel san'atlanmn ve iktrsadi hayatmm 
son dort senelik inki§afma, bu dart sene 
zarfmda viicude getirilen ic;timai muave
net mi.iesseselerine, genclik te§kilatma da 
biiyiik yerler aynlmt§hr. 

Hulasa sergi bugiinkii Almanyay1 ve 
biitiin bu eserler oniinde <<i§te sosyalizm 
budur l>> diye ogiinen bugi.inkii rejimi ta
mmak istiyenlere bir biiyiik frrsat veriyor. 

ADNAN CAHID i:JTVKEN 

[Ba§taraj~ 1 inci sahif ede] 

gemileri seyretmek i~in bi.iyiik bir halk 
kiitlesi sahilde birikmi§tir. 

South-End'de ikinci barb filosu demir
lemi§tir. 

Vasi giivertesinin iisti.inde yiikselen ta
retlerile mehib bir manzara arzeden Nel
son, ba§kumandanbk bayragrm <;ekmi§tir. 
Onun yanmda Rodney, Resolution, Ro
yal Soverig Revenge ve Royal Oak ge
mileri durmaktadrr. Biraz ileride Furious 
tayyare gemisinin biiyiik sathr goze ~arp· 
maktadrr. 

Nehrin munsabma dogru Boadicea ve 
Bulldog muhribleri demirlemi§lerdir. E
lectra ve Escort muhriblerile N arval, To· 
raise v~ Seahrese denizaltr gemileri Tilbu· 
ry doklanna baglanmJ§lardir. 

F akat en <;ok nazan dikkati celbeden 
gemiler yeni yaprlan 9000 tonluk New -
castle ve Southampton kruvazorleridir. 

Bunlann mancmiklan ve hava miida -
faa tertibatl, seyircilerin takdirini celbet -
mektedir. 

Gravesend ile Oast ·Woolwich arasm
da iki agatma gemisile 6 torpito demirle • 
mi§tir. 

Bu gemilerin ilerisinde birc;ok denizalt1 
gemisile filotilla kilavuzlan ve bunlarm i
lerisinde de Hindistan bahriye sancagmr 
ta~ryan tndus §ilepi goriilmektedir. 

Zeebrugge faciasmdan sonra enkaz 
halinde Ingiltereye donmege muvaffak 
alan Royal Daffodil gemisini halk, alaka 
ile seyremktedir. Geminin giivertesinde 
§imdi fmparatorluk renklerile siislenmi§ 
olan tribiinler konmu§tur. Bu tribiinler a
laym getirdigi Viktorya nhhmma nazrr
dir. 

Y arm ak§am Soulh-End' de demirli bu
lunan biitiin gemiler bir «projektor gala· 
sr» yapacaklardrr. 

Sah ve c;ar§amba giinleri biitiin filo, 
sabaha kadar tenvir edilecektir. 
Saraycla misalir edilecek prensler 

Londra 9 (A.A.) - Hiikiimdar a ~ 
ileleri azasmdan 14 ki§i Kral ve Kralic;e
nin misafirleri olacaklardrr. Bunlar, §U 
zevattan miirekkebdir: 

Yugoslavya prens ve prensesi Paul, 
Prenses Juliana, Prens Hippe, Prusya 
prensi Frederic, Yunan Prensi Paul. 
Flander prensi Charles, Romanya prensi 
Michel, isvec; Veliahdi ve prensesi, Ha -
nover prensi Erns-Augustes, Norve~ Ve
l:ahdi ve prensesi, Bulgar Krah Boris'in 
biraderi Prens Preslav. 

Misafirlerin biiyiik bir kismr bugiin 
Londraya geleceklerdir. 

M erasimin son pro vast 
Londra 9 (A.A.) - Bu sa bah, ta<;; 

mehm klza hissetirmek istiyordu, sustu. Size bir §ey soyledi mi? 
K1z tekrar sordu: -Beraber koruya c;rktr. Biraz ko -
- Bahri n~rede? nu§tuk. 
Orban cevab verecegi yerde Vediaya Vedia Orhanm devam etmesi i<;in bek-

kanapeyi. gostererek: ledi. Fa kat o, Bahrile konu§tuklarma dair 
- Buyurunuz, dedi, oturalrm, konu • bir imada bulunmaya bile kendini mezun 

§Uruz. addetmiyordu. 
Vedia bir§ey arar gibi dikkatle etrafma Krz biraz daha bekledi ve iimidini kes-

bakti, sonra c;rplak kollanm tutarak: ti. Kollanm gogsii i.istiinde kavu~turarak 
- Ostiime bir§ey ahp geleyim, dedi. oniine baktJ ve dedi ki: • 
Gitti ve ko§arak geldi, Orhamn yamna - - Ben de onun kendini bu kadar br

oturdu ve arbk hi<; bir~ey sormadr. Ko~ - rakhgmr hi~ gormedim. Metin c;ocuktu, 
tugu i~in s1k srk nefes ahyordu. evvelce c;ok. Harbde Erzurumda bulun -

Orhan sessizligi biraz daha uzatbktan du. Ac;hklar gordii. Tifiise yakalandt. 
sonra : <;ok §eyler <;ekti. Y an= goriindiigiinden 

- Bahri gitti, dedi, bu gece her za- fazla metindir. On, on be~ gun var ki, 
mankinden fazla meyus goriiniiyordu. boyle, fazla meyus. 

Sustular. V edia iistiine aldrgr peleri ~ Or han cesaret etti: 
nin i~inde biiziildii. Bu hareketi, U§iimek- - Haksrz ml? 
ten ziyade, vicdan murakabesi anlannda Bu sua! Vediayr bir riizgar esmi§ gibi 
gelen mes'uliyet korkusunun kadm viicud- salladr. Krz, ac;rlan gogsiinii tekrar sunsJ
Ierine verdigi hususi takalh1sa benziyordu. k1 orterek: 
Orhan, kendi yengesinin de nefsini mu - - Oo ... dedi, hakh m1, haksrz rot? .. 
hakeme ettigi zamanlarda boyle omuzla- T abiL nic;in hakSJZ olsun ... giinab1 yok; 
nm ic;eri alarak, dirseklerini gogsli i.istiin- fakat hakh da degil, yahud ... nasrl demeli 
de s1karak, dizkapaklanm birbirine yapl§· bakayrm ... kendisinden ba§ka biri de hak
tirarak durup di.i§iindiiglinii c;ok gormii~- s1z degil. Daha dogrusu ortada bir hak
tii. VediayJ oraya ~g1ran kendisi oldugu- s1zhk yok, bir talihsizlik var. 
na gore bu sessizligin uzamasmdan mes - - Ben onu ~ok fena gordiim, Vedia 
uldii. Bir§ey soylemesi lazJmdr. I Hamm, c;ok fena ... kalmasr ic;in mar et-

- .Svet, Vedia Harum, onu bu gece tim, istemedi. Arkasmdan ko~cakhm. 
~ok meyus gordiim, dedi V edia, birdenbire ac;rlan agzile dol gun 

giyme merasiminin yeni bir provasmda 
yiiz binlerce ki~i ham bulunmu§tur. 

Bazr kimseler, iyi. yerleri tutabilmek 
ic;in geceyi dt§anda gec;irmi§l~rdir. 

Bu sabah ve hatta diin, hafta tatilin
den bilistifade tac; giyme merasiminin ha
mhklanm gormek iizere gelmi~ olan 
halkla Londranm merkezi hrncahm!; dol
mu§IU. 

~~~ 

Protestan kilisesinde cliin 
yaptlan ayin 

!ngiliz Krah Sa Majeste 6 nc1 Jorj'un 
tac giyme merasimi miinasebetile dUn bii
tiin lngiltere dominyonlarile lngilizlerin 
sef1r ve tebaalarmm bulundugu mahaller· 
deki kiliselerde oldugu gibi §ehrimizdel 
protestan kilisesinde biiyiik bir ayin yapi1 

rnt§tlr. A yin de lngiliz Biiyiik Elc;isi Sir 
Percy Lorraine ba~ta olmak iizere Gene
ral konsolos M. Hough, lngiliz hava ata
§esi, ata§emiliter ve ata§enavalile sefaret
hane ve konsoloshane erkam ve lngiliz 
kolonisi haz1r bulunmu§tur. Bu miinase -
betle sefir, tac merasimine dair krsa bir 
soylev vermi§tir. 

Eski lspanya Krahmn oglu
nun izdivac1 feshedildi 

Havana 9 (A.A.) - Mahkeme, eski 1s
panya Kralmm oglu Covadonga'nm iz -
divacmm feshine karar vermi~tir. 

Covadonga, Kiiba'mn giizellik Krali
~esi Maria Rocafor'la evlenmek mak -
sadile aile oca~m terketmi~ olmakla it
ham edilmektedir. 

Mahkum, zevcesi Mme. Sampedro'ya 
ayda 100 dolar verecek ve ona ferag et
mi~ ve yahut ferag etmek vadinde bu -
lunmu~ oldugu her ~eyi verecektir. 

Yunanistan i§~ilerinin 
bayram1 

Atina 9 (Hususi) - Dun ogleden son
ra Yunanistan i~c;ilerinin may1s bayra
ml ba~lam1~hr. Bayram, amele tarafm
dan pek eglenceli bir surette kutlulan
ml~ ve Atinanm civan b3.§tanba§a bir 
gic;ek bahgesi haline konmu§tur. <;ic;ek
lerle siislenen birc;ok arabalar caddelere 
dola~m1~lar ve !;ic;ek muharebesi yap -
m1§lard1r. Gece fener alaylan ve bir~ok 
eglenceler yap1lm1~tlr. 

Holanda Ticaret Naz1r1 
Berline gidiyor 

Berlin 9 (A.A.) - Rolanda Hariciye 
Naz1n Slingen Berger, 10 may1sta Ber
line gelecektir. Alman koyltileri ~efi 
Darre'in daveti iizerine buraya gelmek
te olan Berger, Almanyada dort gun ka
lacak ve muhtelif mmtakalan gezecek
tir. 

bir nefes ahp buakhktan sonra: 
- Beni endi§eye dii§iiriiyorsunuz l de

di, rica ederim soy leyiniz, bir§ey mi bili
yorsunuz, bir§ey mi hissettiniz? 

- Hayu! Bir§ey bilmiyorum. Hisset
tigim §ey de sizin §imdi hissettiginiz enai
§eden ibaret. 

- Onu meyus eden §ey bir degil, Or
han Bey. Her&eye iiziilliyor. Meslegine 
iiziiliiyor: Asker. Fa kat bur ada istikbali 
kapah. Anadoluya gitmesini annesi iste
medi. Memleketin haline iiziiliiyor. Bir 
de krzkarde§i var, hasta. Size ondan bah
setti mi? 

- Hayu. 
- Cok sever k1zkarde§ini. 
Orhan, sevgi bahsinde, kendisine Bah

rinin: «Krzkarde§iniz filan var mr ?» di
ye soru~unu hatuladr: 

- Hastalrg1 nedir? dedi. 
- Verem ve kanser. ikisi bir arada. 

Yiirekler ac!SI. Dmid yok. Bunu krz ta
bii bilmiyor aroma hissediyor; hie; birimiz 
onun kadar hissedemeyiz aroma felaketi 
hepimiz biliyoruz. 

Orhan bu sefer de Bahrinin ~u sozlerini 
hahrladi: «Viicudiimde hi<; bit§ey yok. 
Hasta olsam ke§ke. Derdlerin en beteri 
nedir? V erem mi? Razryrm; kanser mi? 
Ona da razry1m. T ek etrafrmda herkesi 
ahlak veremine, seciye kanserine tutulmu§ 
gormiyeyim.» ;;imdi bu sozlerdeki ac1hgm 
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Elli be, yd evvel ve bugiin 
I'E:5) ahmetli Ahmed Rasim, elli be§ 
~ yrl ~nee bir mecmuada yaztyor: 

<<Ilmi ve medeni ilerleme aktl· 
lara durgunluk verecek bir hrzla inki§af 
ediyor, geni§liyor. Miladdan ii~ yiiz y1l 
once Cinlilerin bir takrm levbalar kulla~ 
narak tabaat i§ini - §Oyle bOyle ~ ba§ar~ 
d1klanm masal diye dinliyen Avrupa, 
dort yiiz yrldanberi han! han! kitab basr
yor. Fa kat matbaac1hk, Gutenberg'in bl
rakl!gr §ekilde kalmad1, kol makineleri 
c;oktan yerlerini <;arkh makinelere buakt1, 
tipografya bir alet olmaktan c;rktr, bir 
san' at oldu. 

« Y a litografya? Y a fotografya L 
Kimya, bu iki icadda esrarlr roller oyna
makta, be~r zekasmm tabii kuvvetlere 
hakim olacagr bu suretle sabit olmaktad1r. 
F akat fotografya, Niepce'in be§ige br
raktlgl bi<;imde degildir, c;oktan giirbiizle
§ip hayatta yerini alrni§hr. Artrk resimler 
madeni levhalar iizerine almmiyor, Gal
vanoplastie ile ortiiliip bnakrlmlyor, cam 
iizerine almryor, kli§e ile niishalan c;ogal
trhyor, hatta miiteharrik maddelerin re
simlerini almak imkanmdan da kuvvetle 
bahsolunuyor. 

«ilmi ve medeni ilerlemeleri kaydeder
ken Sterescope'u unutmak kabil midir?. 
Miistevi bir sahh iizerinde bulunup bir
birine benziyen iki §eyi kabank gosterme
ge miistaid olarak ke§folunan bu al~tin e
hemmiyeti pek biiyi.iktiir! 

«$imdi s1ra muharriklere geldi. Bunla
n miitalea etmek be§eri ilerlemenin ne 
derekelerden ne derecelere yiikseldigini 
gosterir. Eski c;aglarda kullamlan muhar
·ikler okuz, e§ek, beygir gibi hayvanJat• 
dan ve bir de esirlerden ibaretti. Sonra 
sudan, rlizgardan istifade olunarak yel 
ve su deginnenleri icad olundu. Simdi 
muharrik olarak buhar kullamhyor. Fa
kat istikbal, elektrigindir. Telgraftan son
ra ke~folunan telefon, elektrikten be§eriye
tin <;ok kazanc elde edecegini gostermek
tedir. 

«Bununla beraber balonu da unutml
yahm. Goklere dogru yiikselerek alemi 
hayrette brrakan balonlar, ilmi ilerlemenin 
en miikemmel biirhanland1r. Paris mu
hasara olunurken Gambeta'mn Alman 
<;;emberinden siiziiliip c;rkmasm1 miimkiin 
k1lan bir balondu. Y ann ayni hava ge
misinin Avrupadan Amerikaya ve A'lle
rikadan Avrupaya yolcu getirip gotiir
miyec~gini kim iddia edebilir?» 

Goriiliiyor ya, rahmetli Rasimin bu 
yazrsmda tayyarelerden, sesli ve sessiz 
filimlerden, hafta otomobillerden bahis 
yok. 0 sebeble iinlii yazrcmm «ilmi ve 
medeni ilerlemeye» misal olarak goster
digi §eyler bize basit goriiniiyor. Acaba, 
elli yrl sonra da bir okuyucu bizim diinkii 
Cumhuriyet gazetesini eline ahp zeplinler 
hakkmda verilen ve bizi hayrete dii§iiren 
malumatl okuyunca, Ahmed Rasimin ya
zrsmda bizim gordiigiimiiz besateti his
sedecek ve: «Zavalblar, medeni ilerle
menin ne oldugunu anlamadan goc;mii~
ler» diyecek mi?.. 

Diinkii (yeni) nin bugiin ( eski) olup 
gidi~ine bakrhrsa §U soruya (hay hay) 
demek zaruri! .. 

M. TURHAN TAN 

Haricden getirilecek kitab 
ve gazeteler 

Ankara 9 (Telefonla) - Yurdumuza 
getirilecek kitab, gazete ve risale be • 
dellerinin srra beklemeksizin A hesa • 
bmdan odenmesi kararla~ml§hr. 

ve k1yas unsurlanmn memba1 daha iyi an
la§thyordu. 

- Giic; l dedi Orban. 

- Giic;, onun vaziyeti ~ok gii~. 
- Bilhassa bugiinlerde teselliye muh~ 

tac. 

- Magrurdur, tesellileri sevmez o 
kadar. 

- Onun bir tek tesellisi olabilirdi: Se
vilmek, samnm. 

V edia ba§IDJ kar§I k1ytlara dogru kal-
dudr, sonra oniine baku: 

- T alihsizlik... diye mmldandr. 

- Nic;in V edia Hamm? 
- Zorla olmaz, degil mi? Bahri sevi-

lecek c;ocuktur, fakat kendi jannnda bir 
kadma tesadiif etmeliydi. 

- Acaba ba§lang1cda iimide dii~m~
seydi daha iyi olmaz m1ydr? 

Vedia src;rad1. Orhana bakarak: 
- Ona kimse iimid vermedi, emm o• 

lunuz! dedi. 
- Hie; mi? 
-Hi<;. 
Bahri bunun aksini ima etmi~ti Orhan 

septik bir susu§la sustu. V edia !srar edi· 
yordu: 

- Hi<;! Emin olunuz ... Ben ona da~ 
ima hilesiz bir §efkat gosterdim: Daima 
hilesiz ve daima §efkat... 

(Arkast var) 
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ltalyan siyaseti SlktSik vaziyettedir 
Almanya haz1r olmadigi 

-..:o:---"'-....-6 •• . • i~in Italy a yeni bir man· 
F enerbah~e Dogansporu dun 6 - 0 yendt zume yapmak istiyor 

(J~ok tak1m1 da Ankarada Genclerbirligine 2 - 1 
yenildi. Her iki rna~ ta ~ok hararetli oldu 

Doganspor tak1ml diin ikinci ma~m1 
Kad1koy stadyomunda F enerbah~eye 
kar§J oynad1 ve 6-0 maglub oldu. Bu neti
ce oyunun cereyan tarzm1 belig bir su -
rette ifade eder. 

,~Dc)gr~ 

Eger yap1lmu~sa tamiri 
laz1m gelen bir hata Biiyiik bir kalabahk oniinde ve Niha

dm idaresinde oynanan ma~a tak1mlar §U 
Istanbul spor muhitinde dola§an tertiblerle i§tirak ettiler: 

bir rivayete gore, cumartesi giinii ya
F enerbah~e: I--liisameddin - Ya§ar, Le-

bib • Cevad, Angelidis, Mehmed Re§ad- p!lan Be§ikta§ - Doganspor ma~m • 
dan evvel, izmir tak•mml istanbula 

Niyazi, Esad, Ali R1za, Naci, Fikret. h 
getiren idareci zat, T aksim N a iye 

Doganspor: Mahmud • F ethi, Adnan· Miidiirliigiine miiracaat ederek Ga-
Re§ad, Nurullah, ismail • Mehmed, Ali, latasarayhlarm rna~ esnasmda izmir-
F uad, Orner, Sabri ]i futbolcular aleyhine ~ok §iddetli 

Dogansporlulann F enerbah~e takimJ niimayi§ler yapacaklanm ve buna 
kar§Ismda bu kadar afpr bir §ekilde mag- gore tedbir almmasml istemi§. 
lub olmalarma birka~ miihim sebeb vard1r. 

Bu rivayet dogru mudur, bilmiyo-
Bu sebeblerin birincisi, merkez muhacim 1 

ruz. Eger dogru ise, zmirli idareci, 
Hakkmm takimda oymyamamasl, ikincisi Galatasarayhlarm izmirde kendile-
miidafi F ethinin oyunun onuncu dakika- h 

rine yap1lan bazi naho§ ve haks1z a· 
smda bir daha oyuna giremiyecek §ekilde reketlere mukabele edeceklerini san· 
sakatlanarak F enerbah~elilerin seksen da- makla ~ok yanh§ dii§iinmii§tiir. Nite· 
kika miiddetle on ki§iye kar§I oynamalan, kim Galatasarayliiar, Be§ikta§ • Do-
iic;iinciisii, ikinci haftayma sakat c;1kanlan ganspor ma~mda, izmirli karde§leri 
Omerin sol arJk yerinde oyuna seyirci 

" aleyhinde niimayi§ ve giiriiltii yap-
kalmak mecburiyetinde bulunmasidlr. mak §oyle dursun, onlan alki§lamJ§· 

Rakib miidafaa oyunculanm daimi ta- lar, takdir ve le§ci etmi§lerdir. Bek-
cizlerile tak1mmma biiyiik hizmetler goren lemedigi bu hal kar§Ismda muhterem 
rnerkez muhacim Hakkmm bulunmayJ§I, ' idareci, Galatasarayhlar aleyhinde 
F enerbah~eliler i~in oldukc;a biiyiik bir boyle bir suizanda bulunmakla ha· 
avantaj iken Fethi de sakatlamp ~Jkmca ta ettigini elbette anlamJ§Iir. Biz, lz-
Dogansporlulann talihsizlikleri bir daha mir takumna riyaset eden zatm boy-
teeyyiid etmi§ oldu ve izmirliler bu kat- le bir§ey yapligma inanrnak istemiyo-
merli talihsizliklerine bir de hata katmca ruz am rna, 0 giin, T aksim stadyo-
diinkii netice meydana c;Ikiverdi. Dogan- munda ve etrafmda alman fevkala-
sporlulann bu hatas1 Hakk1dan maada de inzJbati tedbirleri, boyle bir mii-
F ethiden de eksik olan takJmlanmn ak1be- racaat yapi)d1g1 hakkmdaki §ayia-
tetini kestirip miimkiin oldugu kadar ka- lan teyid edecek mahiyette gordiik. 
lelerini miidafaaya ehemmiyet vermemeleri lzmirli idareci, eger bir vahimeye 
ve az go] ile rnaglub olmaga bakacaklan· kapJ!arak hakikaten hiikumete boy-
na tamamile :t~1k bir oyun sistemi kabul le miiracaatte bulunduysa, §imdi, 
etmeleridir. Bir si.irii talihsizlikle beraber kendisine bir vazife terettiib eder ki 
bu biiyiik hataya dii§en Dogansporlulann, o da, Galatasaray kuliibiine bir iti-
bir giin evve] de Be~ikta§ gibi bir takJmla zar rnektubu gondermek suretile yan· 
yabanc1 bir sahada berabere kalabilecek h§ dii§iindj_igiinii ve yanh§ bir hare-
derecede ~ah§Ip yorgun dii§tiikleri de he- kette bulundugunu itiraf ederek ha-
saba kalihrsa ugrad1klan ag1r neticeyi 

1 
tasmi tamir etmektir. Sporcu centil

tahfif edecek ba§ka sebebler aramaga Iii- ~ menligi ve karde§ligi bunu icab etti
zum yoktur. 

rir, diyoruz. 
Bu kadar gayrimiisaid §artlar i~inde 

kalan, daha dogrusu bunalan, bir rakibin ~ Dogru degil mi? I 
kar§Jsmda san laciverdlilerin elde ettikleri ~~,~~~~~~~~~~~::s::=s::~ 

Fenerba~e - Doganspor ma!;mdan bir giiriiniiiJ 

neti~e iyi ise de oynad.klan oyun giizeldi I gi ba§lad1. Fa kat derhal, yapllklan sag
demlemez. dan seri bir ini§le Gender kalesine inen 

F enerbahc;eliler gollerinin ikisini bi - Oc;ok hiicumunu, Gender miidafaas1 kor
rinci devrede, dordiinii de ikinci devrede nerle gii~liikle bertaraf edebildi. Selimin 
yapt1lar. Gollerin ikisini N aci ikisini ortaladigl top Niyaziye geldi. T amami
Esad, birini Ali R1za, birini de' Dogan- le demarke vaziyette bulunan Niyazinin 
sporlu sol muavin kendi kalesine attJlar. dort, be§ metrodan c;ektigi s1ki bir §iii 15 

Fenerbahc;e tak1ml diin zaman zaman inci dakikada Oc;ok aglarma takiid!. 

giizel oynad1. Fa kat zaman zaman da '2 7 nci dakikada Selimin lzmir kalesi

yersiz, mevsimsiz pasla§malan 0 kadar ne dogru indirdigj giizel bir hiicumda or
c;okla§hrdi, fuzuli ~ahmlan o kadar s1k- taladigl topu Rasim bir diz vuru§ile Ni
la§hrdi ki mac;, daimi bir tek kale halin- yaziye geQ_rdi. Cok miisaid ve tekrar de
de cereyan etmesine ragmen, ekseriyetle marke vaziyette bulunan Niyazi vole 
heyecanslz bir §ekilde devam etti. bir §iitle topu ikinci defa 1zmir kalesine 

Ankaradaki rna~ soktu. 
Bu golden sonra daha serbest oynama

ga ba§hyan siyah-kirmizihlar arhk vazi
yete tamamen degilse bile k1smen hakim 
bulunuyorlard1. Devre 2 - I Genclerbir
liginin lehine hitam buldu. 

Ankara 9 (T elefonla) - Milli kii
me mac;lanna bugiin de §ehir stadmda 
devam edildi. Hava bulutlu ve zaman za
rnan az yagmurlu olmasma ragmen saba 
oldukc;a kalabahkh. Oyuna Genderbirli-

Milli kiime ma(_Jlannda 

1kinci devreye c;:1karken Oc;ok tak1mm· 

takzmlartn vaziyeti 
Mac; adedi 

10 
9 

10 
7 
9 

10 

Galib 
5 
5 

Berabere Maglub Athg1 gol Yedigi gol Puvan 
Be§ikla§ 
Gender Birligi 
Doganspor 
Fenerbahc;e 
Ankaragiicii 
tl'~ok 
Galatasaray 
Giine§ 

4 
5 

3 
5 
3 
1 
2 
1 

3 2 
1 :; 
2 5 
1 1 
2 4 
2 7 
2 
1 3 

18 12 23 
20 14 20 
20 31 18 
16 5 18 
17 20 17 
13 25 14 
9 6 10 

11 12 8 

Dii.nkii. ma~tan ~ok heyecanlt bir enstantane 

da bazl tadilat yapllml§, santrhaf Adill Kasimpasa, kuliibiiniin 
orta muhacim mevkiine ge~irilerek Meh-
med haf hattma almmi§h. Oyuna hmir- hakb bir suali 
liler enerjik bir hiicumla ba§ladiiar. Gene· Gazetemizin tertib ettigi biiyiik giire§ 
lerin miidafaasmda giic;liikle kesilen bu miisabakalanna geni§ bir kadro ile i§tirak 
akm1 birkac; tanesi daha takib etti. Oc;ok eden Kas1mpa§a kuliibiinden, diin bir 
hie; olmazsa bir §eref saylSI c;Ikarabil- mektub ald1k. Mektubda denil1yor ki: 
mek ic;in ciddi surette c;ah§•yordu. Bu a- «Son miisabakalar Giine§ kuliibiiniin 
kmlann birinde sag miidafi Kadri topu Kumkap1 §Ubesinde yap1]d1ktan sonra ha
elle durdurdugu ic;in hakem Ankara a- kern heyetinden R 1za minder iizerine c;I
leyhine penalt1 verdi. Basri de temiz bir karak her s1kletin birinci, ik1nci, iic;iincii· 
plase ile bunu say1ya tahvil etti. lerini ilan etmi§ ve bu neticeler ertesi giin-

Oyunun sonu yakla§hgl i~in Gender· kii gazetenizde yazilml§h. 
birligi kazand1g1 galibiyeti elden kac;u- Hal boyle iken ve aradan on giin gec;
mamak ic;:in sol muavinini de geri alarak tikten sonra Giire§ F ederasyonunun yap· 
kalesini 3 miidafi ile muhafaza etmege tJg1 bir toplanhda 72 kiloda birinci ilan 
c;ah§makta, buna mukabil O~ok ta hie; ol- edilmi§ bulunan kuliibiimiizden S. Beyat 
mazsa beraberlik say1s1m c;Ikarabilmek ar- dordiinciiliige dii§iiriildiigii ilan edilmek
zusile biitiin tabm taarruza gec;erek tek tedir. S. Beyat Giine§len Mehmed Ali 
miidafi 1le oynamakta idiler. Oyunun Karaca ile giire§irken orta hakemi Sadul
bundan sonraki kismi sikl ve heyecanh lah giire§~imiz lehine bir tu§ gormi.i§ ve 

diidiigii c;alrnl§tJ. Bu karara b1r yan hake
oldu. F akat her iki tak1m1n ~ok c;ah§ma- mi itiraz etmi§, digeri de gormedim diye-
sma ragmen netice degi§medi ve mac; 2-1 rek ellerini kaldumi§h. Bu el kaldm§I tu§ 
Genclerbirliginin galibiyetile neticelendi. olmad1 manasma alan Sadullah giire§e 

Galatasaray, ~i§li tak1m1nl devam ettirmi§, neticede S. Beyat saYJ he-
yendi sabile galib ilan edilmi§ti. 

Aradan on giin gec;tikten sonra tu§tan 
say1 ile galib1yete gec;ilmi§ olan bir vazi
yeti bu defa da tu§la maglubiyete c;evir -
mek herhalde dogru bir karar degildir. 
Giire§ F ederasyonunun miisabaka gunu 
verilen karardan ni~in feragat ettigini og
renmek istiyoruz. Bu hususun tem1nini ri
ca ederiz.» 

Galatasaray tak1m1 diin Taksim stad
yomunda ,Si§li Ermeni tak1mile bir ek • 
zersiz mac;1 yapml§tlr. .Si§li takiml, bu 
sene kar§l yaka tak1mlan arasmda ya • 
p1lan stadyom kupas1 turnuvasmm galibi 
ve c;ok kuvvetli bir takimdir. Diinkii o -
yun Galatasaraym hakimiyeti altmda ce
reyan etmi§ ve 2 • I .Si§li takimlmn mag
lubiyetile neticelenmi§tir. 

Sekiz kuliib turnuvas1 

Kaslmpa§a kuliibiiniin bize gonderdigi 
mektubun hulasasm1 yazd1k. Burada an
latilan §ekil, Kasimpa§a kuliibiine hak 

Milli kiime haricinde kalan sekiz ku- verecek mahiyettedir. Keyfiyetin kat'i 
§ekilde tavzih edilmesini biz de Giire§ 
F edrasyonundan rica ederiz. 

liibiin tertib ettikleri turnuva mac;lanna 

diin de ,Seref stadyomunda devam edil

mi§tir. Beykoz 3 - 1 Anadoluyu, Hila! 

4 • 1 V efaYl yenmi§, T opkap1 ile Siiley

maniyeliler de 2 • 2 berabere kalmi§lar
dir. 

!stanbulsporun mac; yapmak iizere lz
mite gitmi§ olmas1 Eyiible yapacag1 kar
§IIa§manm tehir edilmesine sebeb olmu§· 
tur. 

lstanbulspor lzmitte 
maglub oldu 

lzmit 9 (T elefonla) - Buraya gel en 
fstanbulspor tak1m1 bugiin lzmit ldman 
Yurdu ile kar§ila§h ve 2 - 1 maglub ol
du. 

Bursada diinkii spor faaliyeti 
Bursa 9 (Telefonla) - Dinarh Meh -

medle Estonyah pehlivan bugiin ikinci 
defa olarak Atatiirk stadyomunda kar -
§lla§hlar. Stadyom on iki bini g~en bir 
seyirci kalabahgile dolmu§tu. Miisabaka 
bir saatten fazla siirdii. Neticede Dinarh 
gene galib geldi. 

Amator pehlivanlar arasmda yap1lan 
miisabakalarda da 56 kiloda Acar idman 
Yurdundan Kemal, 61 kiloda Ahmed, 
66 kiloda Mehmed Ali, 72 kiloda Musta
fa galib geldiler. 

Bugiin (60) kiloluk bir mesafe dahi -
linde bisiklet yan§I da yaplld1. 1 inci 
Bekir, 2 nci Faruk, 3 iincii Hikmet oldu
lar. .......................................................................................................................... 

Edimede biiyiik giire!?ler yap1byor 

Miisabakalara giren pehlivanlardan bir kwmz 

Edirne (Hususi) - Her sene nisanm §e denecek kadar giizel bir mesire yeri 
ilk haftasmda Edirnede kurulan Ktrk- olan Sarayigi bu miinasebetle binlerce 
pmar panay1n bu sene de !lc;Ilml§ ve halkla dolup bo§almaktad1r. 
Tiirkiin en eski ve an'anevi bir sporu o- Miisabakalar iki giin devam edecek 
Ian giire§ miisabakalarma ba§lanmi§hr. ve giire§c;ilerimize miikafatlar verile -

Miisabakalara her sene oldugu gibi cektir. Bu miisabakalar bilhassa yeni is
bu sene de Trakyadan ve memleketin tidadlarm ortaya c;tkmasmda amil ol -
birc;ok yerlerinden tanmmt§ pehlivan - makta ve biitiin Trakyahlar tarafmdan 
Ianm1z i§tirak etmi§tir. Edirnenin iic; ta- biiyiik bir merak ve heyecanla ta'kib e
raft nehirlerle c;evrili cennetten bir ko- dilmektedir. 

[Ba§tarafl 1 inci sahifede] 

mege kat'i karar verdigini zannetmem. 
F ransa hiikumetinin dii§iindiigline gore, 
Sinyor Musolini'ye ricat edecek ac;rk bir 
kapl buakmabd1r. 

Boyle bir fikri miidafaa hususunda ge
rek F ransa, gerek i ngiltere ba§hca iki de
Iii ileri siiriiyorlar. Bu delillerden biri, 
Almanyamn uzun bir umumi harbi gozii
ne ald1racak kadar hamhgm1 heniiz bitir
memi§ olmasJdJr. 

Almanya, ltalyanm davasm1 giitmek 
ugrunda arzu etmedigi tehlikelerle kar§l· 
la§mak istemiyor. italya ise yalmzba§ma, 
sonuna kadar gitmege muktedir degildir. 

ikinci deli! de §udur: italy a ispanyada 
ve diger yerlerde maruz bulundugu mese
lelerin hallini gayrimahdud bir zamana 
tehir edemez. Akdenizdeki mevcud va • 
ziyetinden istifade ederek garb devletle
rile anla§mak ic;in miizakerede bulunmak 
mecburiyetindedir. ltalyamn maliyesi da
ha ziyade bozuk olarak devam edemez. 
ilk defa, lspanya harbinin akisleri ltalyan 
halb arasmda dahi memnuniyetsizlik do
gurmu§tur. italya boyle bir sJkl§Ik vazi • 
yette iken garb devletleri italyan dikta -
torile muamelelerinde, tamir kabul etmez 
bir ad1m atmamahdirlar. Fa kat boyle bir 
nazariye me§hud hakikatlere uygun mu
dur? 

So~ aylarda ltalya, fspanyada fevka
lade askeri faaliyette bulunrnu§tu. Resmi 
malumata gore, lspanyadaki ltalyan aske
ri kuvvetlerinin mecmuu §imdi 65.000 ki
§iyi bulmu§tur. ltalyanlarm buraya yrg • 
d1klan silah ve miihimmat dahi ki.illiyetli
dir. italya, komiin1st aleyhtarhgl perdesi 
arkasmda, lspanyada Berlin • Roma mih
verine taraftar bir fa§ist rejimi kurmak ve 
Akdenizde lngiltere ve F ransamn miina
kalatJ ic;in ehemmiyetli olan sevkulcey§ 
noktalanm italyan goniilliileri adr verilen 
kuvvetlerin elinde bulundurmak istiyor. 
Hakikaten Balear adalanndan Minorka 
ltalyanlann elinde bulundukc;a Fransamn 
seferberlik plam geni§ mikyasta sekteye 
ugnyacaktrr . .Simali Afrikadaki kuvvetle
rin siirat ve emniyetle as1l F ransaya nakli 
miimkiin olmad1k~a planm tatbiki noksan 
kalacaktu. Bu hakikati yiiksek salahiyet 
sahibi resmi bir makamdan daha yeni og
rendim. 

Fakat, ltalya, kontrol vaz'mdan dola

Yl artJk bundan sonra ispanyadaki kuv
vetlerini kolayca arllrabilecek bir vaziyet· 
te degildir. Diger taraftan da Musolini 
Franko' nun davasm1 takviye ic;in her§e· 
yi yapmak mecburiyetindedir. 

Bundan ba§ka ltalyan politikas1, dar 
bir saha olan iberia yanmadasmdaki va
ziyete gore olc;iilmemeli, Akdeniz ve Or
ta Avrupa dahil oldugu halde ltalyan 
politikasmm heyeti umumiyesi toplu ola
rak tetkik edilmelidir. 

ltalyanm orta Avrupa politikasmda, 
F rans1zlar ic;in en miihim olan nokta, bu 
devletin Avusturya iizerindeki himaye -
sinden kat'i olarak vazge~mi§ olmas!du. 
Diger bir nokta da, ltalyanm, Cekoslo • 
vakyay1 tecrid edilmi§ bir hale getirmege 
~ab§makta olmas!dJr. Halbuki Cekoslo • 
vakyamn tecridi, ltalyadan ziyade AI • 
manyanm menfaatine uygun dii§ecektir. 
Ciinkii, italya boylelikle kendi elile Al
manyamn §ark ve cenub ~ihetlerine yayii
masmi hamlaml§ oluyor. ltalyanm bu ha· 
reketi ozlii olmaktan ziyade gosteri§li mu
vaffakiyetler elde etmege §idd~tle ihtiyac 
duymas11e tefsir olunabilir. Italya, Al
manyadan bu fedakarhklanna kar§I mii
him miisaadeler koparamiyacakllr. 

italyamn kendisi de, bunu bildiginden 

kendi diplomasi kuvvetile bir siyasi man

zume yaratmaga c;ah§Iyor, bu manzume

ye Macaristan, Arnavudluk, Bulgaris • 

tan, Yugoslavya, Romanya ve Tiirkiye • 

yi sokmaga c;ah§lyor. 

25 martta ltalyan - Yugoslav muahe • 

desinin imzasm1 miiteak1b ltalya, Biikre§· 

te Romanya ile miizakereye ba§lami§tlr. 

Bir taraftan da iskenderun iizerindeki 

Turk davasm1, Fransa Cumhuriyetinin 

miittefiki Suriyenin zaranna neticelendir

mek iizere Tiirkiyeyi teKi ve teyid etmek

tedir. Avrupamn bu tarafmda beynelmilel 

sulhun mii§terek sistemi siiratle inhilal et-

mekte ve sulhun tecezzi kabul etmez pren• 
sipi par~alanmaktadJr. 

Musolini'nin biitiin emeli Akdenizde 
ve etrafmda yagmaya konmakbr. Bunun 
ic;in 1spanyada ~ok ileri gitmi§ ve Arab 
alemini ba§tanba§a kan§brml§tlr. 

Sinyor Musolini'nin sab1k naz1rlann • 
dan Bottai ahiren Critica T ascista' da 
yazd1g1 bir makalede ltalyanm Avrupa 
karasmdaki politika faaliyeti devresinin 
artJk kapand1gm1 ve §imdi deniz devresi 
ba§ladigml ehemmiyetle kaydetmi§tir. 

Carriere Della Sera gazetesi dahi Ak· 
denizin kap1lan ecnebilerin elinde bulun• 
dukc;a ltalyamn serbest nefes alam1yaca• 
g1m tekrar tekrar yaz1yor. 

Fakat italya hiikumeti Almanyanm bir 
senede ancak ikmal edilecek harb ham• 
hgmm tamam olmamasmdan ve binaena• 
leyh !talyaya muzaheret edecek ve mii • 
him te§ebbiislerde bulunacak vaziyette 
bulunmamasmdan sikihyor. ltalya ise ik
tJsadi muzayakadan dolay1, bu kadar za• 
man bekliyecek bir halde degildir. 

hte iki tara£ arasmdaki bu ihtilaf Al· 
man ve ltalyan devlet adamlannm s1k s1k 
birbirlerini ziyaret etmelerine saik olmu§'" 
tur.» 

ltalyan gazetecilerinin geri 
~aguilmasi bir hadise oluyor 

Paris 9 (A.A.) - Londrada bulu • 
nan ltalyan gazetecilerinin geri ~agml • 
masile hemen biitiin ingiliz gazetelerinin 
ftalyaya girmesinin menedilmesini, Paris 
matbuali hayretle kar§Ilarnl§hr. 

Matbuat, bu hususta verilen karann 
biiyiik bir asabiyet eseri oldugunu zannet· 
mektedir. 

Le Populaire, diyor ki: 

«Musolini fngiliz matbuatmm tenkid· 
lerinden miiteessir oldugunu gosteren iki 
karar ittihaz etmi§tir.» 

Echo de Paris, Londra muhabirinden 
aldigi §U haberi ne§rediyor: 

<<Almanlar, ltalyanlan kurnazca uz • 
la§mamazhga sevketmektedirler. Bir an
dan da kendileri miiphem bir tam hareket 
ittihaz etmi§lerdir.» 

Oeuvre gazetesinde Madam T abouis. 
§Oyle yaz1yor: 

«Karar, Londrada evvela ufak bir 
heyecan uyand1rd1. Sonra da miistehzi 
tebessiimlerle kar§IIand!. Siyasi mahfil· 
ler, lngiltere hiikumetinin, diplomasi tari· 
hinde misli gec;memi§ olan bu nezakete 
muhalif hareketi unutmlyacagml soyle • 
mektedirler.» 

Roma muhabirinin bir yaZISma atfen 
Figaro gazetesi §unlan yaz1yor: 

«Goriinii§e gore, Musolini, bu hadise· 
ye Londrada c;aresine bak1lmazsa vahim 
neticeler dogurabilecek bir gerginlik rna • 
hiyeti vererek i§i diplomatik bir §ekilde 
istismar etmek istiyor.» 

Bulgaristamn ihracati 
Sofya (Hususi) - Son zamanlarda 

Bulgaristan, isvic;re, italya, Almanya, 
ingiltere ve <;ekoslovakyaya kiilliyetli 
miktarda yumurta ihrac; etmege ba§la • 
IDI§br. Bulgar yumurtalan, temiz am • 
balaj yiiziinden, bu memleketlerde da
ima ragbet gormektedir. Bulgaristan ay• 
ni zamanda bu memleketlere bi.iyiik 
mikyasta kesilmi§ tavuk ta ihrac; et • 
mektedir. 

Bu sene havalarm yagmurlu ve soguk 
gitmesi yi.iziinden Bulgaristamn !rilek. 
domates ve sair sebze ihracatl biraz ge
cikecektir ve ihracatm bu sene o kadar 
fazla olm1yacag1 zannedilmektedir. 

Bulgaristamn ka§er peynirleri har-ic· 
de iyi bir ragbet gordiigii ic;in bu se
ne ka§erlerin daha iyi ve fenni bir su
rette haz1rlanmasma dikkat edilmekte
dir. Bulgar Ticareti Hariciye Ofisi, bu 
sene ka§er miistahsillerine Avrupa piya
salanna uygun yeni bir tip ka§er pey· 
niri hazirlatmaktadir. Bu yeni tip ka
§er peynirlerinin haricde daha iyi bir 
ragbet gorecegi iimid edilmektedir. --···-Davis kupas1 ma~mda Yugos· 

lavya RomanyaYJ yendi 
Belgrad 9 (A.A.) - Davis kupast ic;in 

yapllan tenis tasfiye mac;larmda Yugos
lavya, slf1ra kaq1 3 zaferle Romanyaya 
galibdir. 

istanbul Tramvay ~irketinden: 

i L A N 
istanbul Tramvay ~irketi, tenzilath tarifeden istifade etmek hakkm1 ve

ren mektebli kartlannda yaz1h talimata gore, bunlan Mekteb Direktorlerine 
tasdik ettirmelerini ve aksi takdirde 10 mayts pazartesi ~niinden itibaren 
muteber olamiyacagml, ellerinde mektebli kart! bulunan tl'niversite ve diger 
mekteb talebelerine hatlrlatir, 

DiREKTORL"OK 



CUMHURiYET '1 

Ba§vekilimiz Londrada T evkifane firarileri diin 
Zeppelinlerin tera ki ve 

inki§af1na bir baki§ 
lsmet inonii lngilterede de biiyiik 

merasimle karsiiandi 
' 

§ehrimize getirildiler 
Katiller 
Kad1koy 

darma 

siingiilii jandarmalarm nezaretinde 
istanbula ge~irilerek Jan

Balonun dogmasile askerlikte kulla
ndmasi fikri de beraber dogmu,tur 

[Bagtarajt 1 inc! sahtfede] 

Arc de Triomphe altmda yatan Mec;hul 
Askerin· kabrine giderek merasimle bir 
c;elenk koymu§ ve Canakkale muharible
rinden bir grupla Cumhuriyet muhaftz 
ktt'alanndan bir miifreze tarafmdan se • 
lamlanmt§hr. Kendisini bu merasim es
nasmda istikbal eden General Gouraud, 
Geliboluda hastanelere ate~ a~mami§ a
lan Tiirklerin civanmerdligini ve harbde
ki kahramanhgtnl soyliyerek buna kar§l 
hayranhg1m bildirdi. 

Pari• ga%etelerinin dostane 
ne,riyatl 

Santos - Dumont'un 1901 de Paris iizerinde bir devir yaparak yiiz bin 
jrankllk miikii/ata ka~anan kabilisevk "balonu 

Paris 9 (A.A.) - Paris gazete1eri 
Tiirkiye Ba§vekilinden biiyiik ehemmi -
yetle bahsetmektedirler. «Tiirkiye Ba§
bakam F ransamn misafiri» ba§hgt altm
da Petit Parisien gazetesi, lsmet lnonii· 
niin canh ve senelerle dolu bir tercemeiha
lini ve hayattaki muvaffakiyetlerini yaz
dtktan sonra onunla konu§malardan 
Tiirk • F ranstz dostlugunun kuvvetlene
cegini yaz1yor. 

Hindenburg kabili sevk balonunun 
ugradrg1 feci kaza miinasebetile bu c;e§id 
balonlar ve bilhassa Zeppelinler hakkmda 
oku.quculanm1za malumat ve tafsilat ver· 
megi faydall buluqoruz. 

Havada uc;an vasttalar ikiye aynhr: 
I - Havadan ag1r olanlar, tayya 

teler. 
2 - Havadan hafif olanlar, halon • 

lar. 
Balonlan da iki esash ktsma ayumak 

laztmdtr: 
A - Hava cereyanlarma tabi olan • 

lar. 
B - Kabili sevk balonlar. 
Kabili sevk balonlarm kat!, yumu§ak 

gibi cinsleri vardtr ki ondan ileride bah
sedecegiz. 

A.di balonlar 
Bir balonla ilk havaya yiikselen insan 

Brezilyah Gusmas'ttr. Bu adam, 8 agus
tos 1709 da yani Montgo!fier birader • 
Jerden 72 sene evvel, Lizbon §ehrinde. 
Portekiz Krahnm oniinde. kendi imal 
ettigi bir kiirenin ic;inde, baz1 maddeler 
yakmi§ ve onlann hast! ettigi steak hava 
ile Hindistan saray1 denilen binamn el • 
c;iler salonu irtifama kadar yava~ yava§ 
yiikselmi§. sonra gene yava§ yava§ in -
mi§tir. 

Bu ilk tecriibe, zavalh Gusmas'm fe -
JAJ\etini mucib olmu§tur .. <.;iinkii. Engi • 
zisyon, adamcagtZJ, sihirbuhkla itham 
ederek siirgiine gondermt§tir. 

1765 te !ngiliz fizikc;isi Cavendish, 
idrojeni ke§fedince Edimburg')u doktor 
Black, bir balonu bununla doldurup u • 
c;urmag1 dii§iinmii§tiir. Bunun iizerine In
giliz Tibere Caviillo, kagtddan yaptlmi§ 
balonlan idrojenle §i§irmi§se de, kagtdlar 
tslanarak ic;lerindeki gazi kac;trdtkldrtn -
dan tecriibe muvaffakiyetsizlikle netice -
lenmi§tir. 

Ondan sonra, 5 haziran 1783 te, 
Montgolfier karde§ler, ilk defa, steak ha
va dolu bir balonu uc;urmaga muvaffak 
olmu§lardtr. Bu ilk balonun ic;inde kim~e 
yoktu. 19 eylul 1783 te Onaltmci Louis
nin huzurunda uc;urulan ikinci balonun 
ic;inde ise pek muhterem yolcular vardt: 
8 dakikada Versailles'den Vaucresson'a 
giden halon ic;indeki steak hava ~oguyun
ca bir agacm iistiine inmi§, dallar egilmi§ 
ve yolcular da tekrar karaya ayak bas -
mt§lardu. Bu ilk hava yolculan bir ko • 
yun, bir kaz ve bir horozdan ibaretti. 0 
zamanki gazetecilerin bu ilk halon yol· 
cularile miilakatlar yap1p ihtisaslanm ya· 
ztp yazmadtklanm bilemiyoruz. 

15 birincite§rin 1783 te Montgolfier 
karde§ler, daha biiyiik bir halon yapti • 
lar. Y ere iplerle bag!t olan bu balonla 
yaptlan ilk yiikselme tecriibesinde yoicu 
olarak Pilature du Rozier bulundu. Se
petin ic;inde, yiikseltme kudret:ni muha -
faza etmek ic;in saman yakan bir soba 
vard1. 

Balonla ilk defa yaptlan serbest uc;u
§Un tarihi 21 ikincite§rin I 783 tiir. Bu 
balonun ic;inde, Pi!ature du Rozier'le 
Marquis d'Arlandes vard1. Balon Parisi 
ba§tanba§a katetti. Bu ilk seyahati ya • 
pan halon 20,000 metro mikabtydt ve 
I 000 metro yiikseklige kadar <;Ikmt§h. 

25 agustos 1782 de Charles isminde 
bir F ranstz da 40 metro mikabhk ipek 
bir halon yapmt§ ve bunu stcdk hava ile 
degil, bir gazle doldurmak istemi~ti. Bu 
gaz, bir f1<;1 suyun ic;inc attlan d~mir par
<;alarile asid siilfiirikten hast! oluyordu. 
Balon ytldmm siiratile havalandt. lc;inde 
kimse yoktu. Y an yrrtik bir hal de bir 
kaye indi. Koyliiler, once korkup ka<;tt
lar, fakat gokyiiziinden incn bu acayib 
semavi hayvanm can!t ve yara!t oldugu
nu, yerde siiriindiigiinii goriince oraklar, 
<;atallar ve tiifeklerle hiicum edip hakla
dtlar. Enkazmt bir atm kuyruguna bag
laytp koyuverdiler. 

Charles daha biiyiik ve daha munta· 
zam bir halon yapti. I birincikanun 1783 
te bir arkada~ile beraber, buna binerek 
u<;tu, u<;U§ ktsmen c;ok al~taktan, ktsmen 
de yiikseklerde yaptlmt§, baloncu koy -
•• ,1~rle konu§mu~tu. 

1785 te Manche (Man§) kanalzm ilk deja 
ger;en kilrekli ve diimenli balon 

Riizgara tabi olm1yan, sevk ve idarcsi 
kabil balon yapmak fikrinin dogmas! ge
cikmedi. 7 lkincikanun 1785 gi:nii Fran
SIZ Blauchard refakatinde !ng:liz Dr. 
Jefferies oldugu halde yuvarlak bir ba • 
Ionia Manche kanahm ge<;erek lngilte • 
reden Fransaya geldi. Bu balonun kii • 
rekleri ve duineni var(l!. r 1

' 

Pilature du ~ozier'le arkada§l Romain 
de F ransadan lngiltereye ge<;mek istedi
ler. 15 temmuz 1785 te yapt1klan te§eb
biis oliimlerile neticelendi. Balon denize 
dii§tii, baloncular boguldular. 

Balonun dogmasile askerlikte kulla -
mlmast fikri de beraber dogmu§tur. Da
ha 1783 teki ilk tecriibelerde askerler, 
dii§manm mevzilerini, manevralarmt, yii

Saint Brice, L_e ] ournal de Atatiirkiin 
c;ok degerli arkada~J ve yeni Tiirkiyenin 
yarattctlarmdan biri diye selamladtgi is
met !noniiniin Paristeki bir giinliik ko
nu§malanmn Sancak i§inden <;tkan eski 
suitefehhiimleri dagttmaga kafi gelece • 
gini yazarak bu biiyiik devlet adammdan 
sitayi§le bahsediyor. 

Paris Soir buradaki miikalematm siya
si ve ikt1sadi miinasebatm takviyesi iize
rinde olacagmt yaztyor. Diin meb'usan 
reisi Herriot Biiyiik El<;ilige gelerek ismet 
lnoniinii ziyaret etmi§tir. Ak§am Harici
ye tarafmdan 80 ki§iJik bir ziyafet veril
mi§tir. 

Madam T abouis Oeuvre gazetesinde 
diyor ki: 

Diinkii konu§malar, Fransa - Tiirkiye 
miinasebatmm atisi hakkmda falihaytr 
addolunacak bir mahiyettedir. Miihim a
lan nokta, F ransa ile Tiirkiyenin biitiin 
siyasi mesailin esaslarmda ve harici siya
sete hakim alan fikirde Hfi derecede bir 
mutabakat zemini bularak, Sancak mese
lesi dolaytsile, bir F ransiz - Turk kar
§thkh miizaheret paktt akdedip edemiye
cekleridir. 

Monclart, Ami du Peuple gazetesinde 
diyor ki: 

Tiirkiye Ba§vekili ile Frans1z Ba§veki· 
li ve Hariciye Nazm, milletleraras1 bii
tiin mesaili ve bu arada Balkanlar ve 
Akdeniz meselelerini geni§ bir §ekilde goz
den ge~irmi§lerdir. Siyasi ufuklarda ya • 
piian bu tetkikata bilhassa birkac; aydan· 
beri italyan diplomasisinin ayni sahalar· 
da gosterdigi faaliyet sebebile, liizum var
dt. Bu tetkikler Fransayi Tiirkiyeye bag· 

riiyii§lerini, aldtgi nizam1an gormek ic;in, nun Paris iizerinde infilak etmesi iizerine 
balonun c;ok faydah oldugunu soyliiyor- bir makinistle beraber olmii§, kazaya mo
lar, hatta, hayali kuvvetli olanlar, hava- torlerin zarfa yakm olmast sebebiyet ver
da birbirlerile bogu§an ordu!ar ve gok- mi§tir. 
Jerden yerlere yagan kanlardan bahsede-

k 20 Brezilyah Santos - Dumont' dan ba§ka 
re nci asnn hava muharebelerini 
18 inci amda ke§if ve tahmin ediyorlar· miihendisler de bu sahada <;ah§tyorlardt. 

d Kazalar oluyor; bazan halk, havalanmi• 
I. 

Askerlikte ilk defa halon kullamlmasi, yan bir balona hiicum ederek onu tahrib 
1794 nisanmdadJT. F ranstzlar «Entrep- ediyordu. 1902 de Franstzlar yan kati 
renant • Miite§ebbis» ad!t balonlarile Lebaudy (Lobodi) tipi kabili sevk ba· 
Maubeuge kalesi etrafmda Avusturya • lonlar yapttlar. Franstz Harbiye Nezare· 
hlann yaptiklan tahkimat i§lerini taras • ti bunlardan be§ alti tane Ismarladi. Re • 
sud etmi~lerdir. 0 tarihten son:a, halon· publique isimlisi 27 eylul 1909 da i§tirak 
lar tedricen tekamiil etmi~. 1870 • 71 ettigi biiyiik manevralardan donerken 
Harbinde Paris muhasarasmda. dt§arl ile pervanesi parc;aland1. Bu parc;alar balo • 
muhabere i<;in halon kullamldtgt gibi, nun zarfma ~arparak yangm <;tkardi. Mii
yere bagh tarassud vasitalan olarak ta rettebat feci bir surette yanarak oldiiler. 
balonlardan bilhassa Biiyiik Harbde c;ok Franstzlar, Biiyiik Harbe kadar yumu· 
istifade edilmi§tir. §ak ve yan kat! balonlar yapmakta de-

Kabili aevk balonlar vam ettiler. Bunlann arasmda sokiiliip 
,5imdi a 51( mevzuumuza, kabili sevk kurulanlar da vardt. 1914 te F ransa 1 0 

balonlara gelelim. kabili sevk balonla harbe girmi~. bunla-

I
.Ik nn ekserisi Almanlar tarafmdan, bir lane· 

kabili sevk balonla uc;ma te§ebbii- · AI · F 
sii 1784 te p · t R b b' d I st de man balonu zanmle ranstz as-

ans e o ert tra er er ta- k I · h lk f d d" .... 1 .. .. rafmdan yaptl 1 U b' k er en ve a tara m an U§uru mu§tur. 
Iinde alan bu ~~~~r. zun "btr ?ufro §eb:· Franstz kabili. sevk balonlari, askeri ba-

. d'w· nun tecru esJ ena tr ktmdan umum1yetle i~e yaramadtklann • 
netice ver Igtnden halk ktzmi§ balonu d F 1 b · b 1 1 

I 'k' . • ' . . . an ranstz ar, u nevi a on ar yap • 
parc;a ami§ ve 1 1 karde§l 1flas ettumt§hr. kt h h · 1 d' 
I
.lk ff k' 

1
. ..b . rna an emen emen vazge<;mt§ er tr. 

muva a tyet 1 tecru ey1 yapmak, ge· .. 
ne uzun bir balonla 25 eylul 1852 de Franslllar, kab1h sevk halon sahasmda 

miihendis Gifford' 'b 1 t 2500 <;alt§trken Almanlar, 1870 e kadar, bu 
a nast o mu§ ur. f 1. k . . k I I d 

metro mikabmda 1 b b I h aa tyete uza tan seyuct a mi§ ar tr. 
o an u a on avaga· 1870 . 'b . 

ile •i•irilmi•ti. 3 b · k · d b' ten III aren Graf F erdmand von 
Z ' • • • eygtr UVVettn e IT z (" . . d b' .. . .. b 
motorii ve ii<; kanath bir pervanesi vardt; epdpe.t~ ktsml mi. e ITb' sbuvlan yutz• al§ISI, 

l'yede 2 • 3 metr .. tl .. .. b'l · rna em IS e et 1 sert IT a onun p an an· san o sura e yuruye 1 mJ§. u 4 · 
1800 metro irtifaa k d k b'l · 1. m yapmaga c;ah§Iyordu. 188 te biT tee· 

aar ~tatmt§Ir. "b k. k'l d'l. 1885 
B tarihten itibare F d k b'(' k ru e omtsyonu te§ 1 e 1 mt§ ve te u n. ransa a a I I sev w 1 I z r !" . . 
balonlan terakki ettirmek i~in, birc;ok me- tuglgel~era okan'l' eppe ml, a u~.my~~ Isl-

1. sarfedilmi•tir B h d w I ke et 1, sert ab1 1 sevk ba on brovesm1 a -
sa , . u sa a a ugra§an ar- 1896 · · · 1 
dan biri de me§hur Brezilyah Santos • ~l§hr. . . da da pro)esimn esas anm 
Dumont' dur. Bu mucid, 1901 de Loug· tf§a etmt§hr. Bu esaslar .§unlardt: ~avada 
champs' dan kalktp Eiffel kulesi etrafmda gkiinlercek kalmak ve bmlerce ktlometro 

d .. d'"kt t k h k k atetme . on u en sonra e rar are et no tasma 
gelmi§ ve 1 00,000 frank!tk bir miikafat Kant Zeppelin'in yaphgt ilk kabili 
kazanmi§tir. Ald1g1 paray1 Paris fakirle- sevk balon 1900 birincite§rininde Cons • 
rine hediye eden Santos Dumont'un balo- tance golii iizerinde ilk tecriibelerini yaptJ. 
nu 1902 de Monte-Carlo' da denize dii§- Zeppelin ald1g1 neticeleri ve katr kabili 
mii§se de o, faaliyetine devam etmi§tir. sevk balonlann tekamiillerini ve harb fa
Santos Dumont'un hamisi Brezilya meb- alivetlerini de ayn bir yaztda anlatacagiz. 
uslarmdan Servers, Pax ismindeki balo· 4.. D. 

Ba§vekilimizin 
Pariste verdigi 
miihim miiUikat 

vapurile 
Kumandanbg1na teslim edildiler 

[Ba~taratt 1 inc! sahtfede] 

ler iistiinde, bagh oldugumuz bey
nelmilel miiessesat kadrosu dahi • 
linde kalarak bir i~birligi ve bar~ 
politikas1 takib ic;in bir itiHifa var
dtk. 

Bu arada Sancak meselesine aid 
mii~killerin halli c;arelerini de ara· 
dtk. Bu mii~killeri, Cenev~ede itti
haz edilmi$ olan prensip kararla • 
rma tam kuvvetlerini vermek su
retile bertaraf etmek icab eder. 
Bizim bir tek gayemiz vardtr, o da 
Tiirk milletinin ban$ ic;inde inki· 
~S,afma ~al.t~makbr. Tiirkiye sulha 
ne l5adar samimi surette bagh ol • 
dugunu biitiin kom~ularile ve ez· 
ciimle Yunanl.tlar ve Bulgarlarla 
anla~mak suretile ispat etmi~tir.• 

Katil Tevftk ve Abdullah Kadtkoy vapurunun kamarasznda 

hyan dostluklan sarsacak mahQ.rette hic;
bir ihtilafm mevcud olmadtgmi gostermi§· 
tir. 

Petit Parisien gazetesi de §U miita
leayl yiiriitmektedir. 

[Bagtarajt 1 tnct saht/ede] 
hlar bir kat daha heyecana gelmi§lerdir. 
Siingiilii jandarmalar derhal firarilerin 
etrafm1 almi§ ve yanlarma kimseyi yak -
la§tlrmiyarak dogruca vapura gotiirmii§ • 
ler ve yan kamaraya sokmu§lardir. 

Vapur Kopriiye yana§tlgt vakit iki bin 
ki§i koprii iistiinii ve iskeleyi doldurmu§" 
tu. ]andarmalar zorlukla kalabahgt yar· 
mt§ ve firariler hapisane otomobiline ko
narak dogruca Sultanahmed jandarma 
kumandanhgma gotiiriilmii§tiir. 

Su<;lular geceyi jandarma nezaretha -
nesinde ge<;irmi§lerdir. Bugiin hakim hu
zuruna c;tkartlacaklardtr. 

Firarilerin anlatt1klarl 
T evfigin mtmda, giine§ten rengi atmi§ 

laciverd bir elbise, ayaklannda kur§uni 
renkte yeni bir lastik ayakkabi vardt. Ab
dullah ise kur§uni bir elbise ve yumurta 
okc;eli denilen eski kiilhanbeylerine mah
sus ayakkabi giymi§ bulunuyordu. 

En samimi bir dostluk hava~I ic;inde 
yaptlan bugiinkii temaslar Inoniine, 
Blum'e ve Delbos'a, iki memleketi ala -
kadar eden biitiin meselelerin iizerinde do
la§mak ve siyaseti umumiyeye aid miihim 
mesailde ve ezciimle Milletler Cemiyeti 
ile mii§terek emniyet hususunda tam bir 
fikir mutabakah mevcud oldugunu anla
mak imkanlanm vermi§tir. Fransa • Tiir
kiye • Suriye arasmda hududlann masu· 
niyeti i<;in akdedilecek pakta gelince, bu
na dair miinaka§alar da c;ok samimi bir 
hava ic:;inde ge<;mi§ ve miizakerelerin pek 
yakmda mes'ud bir neticeye varacag1 ii
midini vermi§tir. 

T evfik trend en <;tkttktan sonra yiizii 

Bir Tiirk ustasmln icad1 bembeyaz almu§, ve etrafmdaki kalaba
hsa §a§ktn §a§km baktyor, Abdullah ise 

., gii]i.iyor ve bir k1t'a fetheden kumandan-

lar gibi etrafa tebessiimler sa<;arak yiirii
yordu. 

Firariler vapurun yan kamarasma so
kulduktan sonra jandarmalar, polisler, 
ve gazeteciler kamaranm oniindeki da -
ractk koridoru doldurmu§lardi, ileri bir 
ad1m atmaga meydan kalmami§h. 

Firarilerle konu§mak isliyen muharri • 

rimiz, vapurun dt§ tarafmda ve on san • 

tim geni§ligindeki demire basa basa de • 

nize dii§erek <;arklar arasmda par<;alan· 
mak tehlikesini goze alarak kamaranm 

penceresine kadar gitmi§tir. Pencere ac;tk 
oldugundan ic;eridekilerle konu§mak ko -

lay olmu§ ve muharririmiz firarilerle ko

nu§maga ba§lamt§hr. 

Abdullah, arkada§Imizm «nastlsmtz» 

sualine giilerek «halimizi goriiyorsun ya» 

demi§. T evfik ise surahm asmi§hr. T ev -

- Adanada bara gidip ktzlarla para 
yemi§siniz. Dogru mu? 

Abdullah birden giilmege ba§lami§ 1 

- Gazetecilerin eline Allah dii§ma • 
mmt dii§iirmesin. lnsan tevkifaneden ka· 
<;ar da bara para yemege gider mi? 
T evkifaneden ka<;ttktan sonra kalbim oy
le ahyordu ki arada S!Tada kendimi yok
luyor, heyecandan oliip olmedigimi an • 
lamak istiyordum. T edarik ettigimiz ta· 
bancalan da daghk yerlerde vah§i hay -
vanlara kar§t kullanmak ic;in ald1k. Y ok
sa biz azc;ok tahsil gormii§ adamlanz. 
Devlet otoritesine kar§I gelmek ak!tmtz· 
dan bile ge~medi! fnsan hayatta hertiirlii 
felaketlere ugnyabilir, bizim gibi katil 
damgasile miihiirlenebilir, fakat sayesin
de ya§adtgi hiikumetin adamlanna silah 
c;ekmez. 

Tevfik canm1 c;ok ac1tan kelepc;eleri 
gostererek: 

«- Of.. Camm <;ok acJyor.» demi§• 
tir. 

Abdullah gazetelerden c;ok §ikayet et-
mi§ ve: 

- Aleyhimizde oyle yaztlar yaztld1 
ki sakm siz de bizim aleyhimizde :r:az -
maym ... 

Eski§ehirde tayyareci arkada§IIDI go • 
riince i<;imden tuhaf bir ses i§ittim. in -. 
samn odii koparml§ diye duyup durur -
dum. Muhakkak bende de boyle bir§ey 
olmu§tu. T evfikle Eski§ehirden uzakla • 
§tnCiya kadar c;ektigimiz korku ve heye
can bana verilen 24 sene hapisten daha 
tesirli geldi. Hiir ya§amak .. Ne tath §ey
mi§.. Simdiki dii§iincem bundan iki sene 
evvel olsayd1, yiiksek tahsilimi bitirir, 
namuslu bir adam olarak ya§ardtm. Fa
kat <;ocukluk.. Ne yapaltm olmu§ bir ke-

re .. 

Arkada§IIDIZ daha fazla konu§ama -
mi§, c;iinkii jandarmalar pencereyi kapa· 

mi§lardtr. 

Rokfellerin Yunanistana bir 
teberruu Elaziz (Hususl) - ,Sehrimizin teknik fik surat asmasma devam edince Abdul

sahadaki makine hocast diye tamnml§ o- lahla arkada§JIDIZ konu§maga ba§lamt§ -
1 N U

.. f Atina 9 (Hususi) - Atinada yeni bir 
an uri nal ball evsa 1 haiz bir tulum· l!r: 

b B I b A 
eski eserler miizesi yap1lmasma tahsis 

a yapmi§hr. u tu urn amn vrupa tu- - Firanmz hakkmda bir<;ok §eyler 
lumbalanndan farkt, c;ok ucuza mal ol- edilmek iizere Rokfeller miiessesesi tara 
masl ve ki§In don tehlikesine maruz kala· yaztldt. En dogrusunu soyler misiniz} fmdan 150 bin dolar teberru edilmi§tir. 
rak patlamamastdtr. Gonderdigim resim - Cazetenizin yazdtgl dogrudur. Bu yeni mlizeye son zamanlarda Arne· 
muktedir Tiirk ustasm1 c;ok basit gibi go· ~eytana uyduk bir kere.. rikahlar tarafmdan Yunanistanda yapl-
riinen tulumbasmm ba§mda gostermekte· Bu soz iizerine gayriihtiyari firariler lan hafriyatta meydana ~1kar1lan eski 
dir. birbirlerine bakmt§lardtr. eserler konacakhr. 
I Ill I II It I I It I I I 11 11 11 1 t 1 II II 1 Ill t t 1 IIIII Ill 1 Ill I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I If II I I I I I 11 I I I IIIII II 1 I I II I II II I I I I till II II Itt II I II II I II I I I I I I I Ill I I I I I I I I I Ill 1111111 I I Ill I I I It II II I I II I I I I I I Ill I 

Yeni Nesil 

Yeni N esil okulu, ders y1lmm sonu 
miinasebetile diin, tstanbul K1z Lisesi 
salonunda c;ok giizel bir miisamere ver· 
mi§tir. Miisamerede yuva sm1f1m te§kil 
eden miniminiler bilhassa c;ok muvaf
fak olmu§lar ve alkt~larum~lardtr. 

Yukanki resimler. miisamereden muh
telif inhbalard1r 

okulunun 
• •• musameres1 



8 CUMHURIYET 

GUNON BULMACASI 
~ R 4 1i " 7 R 9 10 

rCill~R ve LEKELER
11 SELANiK BANKASI 

1 I I I I I 1•1 I I K AN Z UK Eski 100 Frankbk Hisse Senedlerinin Miibadelesi 
~ _I I I 1•1 I I I I 
3 I I 1•1 I I I I I• 
4 I I I 1•1 I I I I 
5 1•1 I I 1•1 1•1 I 
6 I 1•1 I I 1•1 1•1 
1 ., I I I 1•1 I I I 
8 I 1•1 I I I I I I• 

Soldan saga: 
1 - Ruhun gidalarmdan blri, blr l§l yap

makl!k. 2 - Bir vezin, 1~ uzuvlanm1zdan 
biri. 3 - Allah, kar Uzerlnde yUrlime vasita
SI. 4 - Kuru soguk Anadoluda Mehmede 
boyle derler. 5 - Matern, M!Sirlilarm en bU
yiik mabudlarmdan biri. 6 - Karm bo~. 

frans1zca cgi:ib. 7 - Bilg!, esk! ha.klmler. 8-
Senenln takslmatmdan birl, iizerlne !pllk 
sanlir. 9 - Eksiksiz, say1. 1 0- Ya§h, arabi 
aylarmdan birl. 

Yukarrdan a§agiya: 

Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

8 nisan fevkalade heyeti umumiyesinde ittihaz k1lman kararlar mucibince, be
heri 1 00 frankhk eski hisse senedleri, I may1s 193 7 tarihinden itibaren; iki aded 
«I 00» frankhk eski hisse senedi mukabi Iinde, bir aded 8,29 Turk lirahk «A» 
tertibi yeni hisse senedile, itibari k1ymeti haiz olm1yan bir aded «B» tertibi te
mettii senedile degi§tirilecegi Selanik Bankasi hissedarlarma bildirilir. 
Miibadele: 

lstanbul' da: Galatada ~irket merkezinde. 
Selanik'te : ~irketin gi§elerinde. 
Paris'te Cambon sokagmda 43 numarada «Credit Fancier d'Algerie 

et de T unisie>: de. 
Paris'te Haussmann Bulvan 29 numarada: «Societe Generale pour 

favoriser le Developpement du Commerce et de 1'1ndustrie en 
France» da 

yap1lacakhr. 
istanbul Vilayeti Pul Mlidurli..igu «A» tertibi yeni hisse senedlerini meccanen 

damgahyacakhr. 
«B» temettii senedleri ise damga resminden muafhr. Maamafih, «A>> tertibi 

hisse senedlerinin meccanen damgalanma SI eski hisse senedlerinin 14 te§rinisani 
1937 tarihinden evvel istanbul Pul Miidi..irliigiine ibraz1 §artma tabi bulunmak
tadtr. 

Binaenaleyh, Selanik Bankasi hissedarlarmm eski hisse senedlerini, 15 te~riniev
vel 193 7 tarihinden evvel, yukanda gos terilen gi§elere tevdi eylemeleri liizumu 
ehemmiyetle byan olunur. 

15 te§rinievvel 193 7 tarihine kadar hiss e senedlerini mubadele eylememi~ bulu
nan hissedarlar, kendilerine tevdi edilecek <<A>> tertibi yeni hisse senedlerinin tabi 
bulunduklan damga resmini odemege mecbur tutulacaklard!r. 

1 - Kavga, ecdad. 2 - Belediye, korkunc 
bir hayvan. 3 - Zabit, arabca csu~. 4 - Bir 
§eyln diger ~ey Uzer!nden gec;erken brrak
tlgl tesir, zuliim yapan. 5 - Kuru ot. 6 - VU
cudiinii ortadan kaldrrma, kanadli blr hay
van. 7 - Kur'anm ibarelerlnden blri, btiylik 
b1~ak . 8 - Mahkemeden t;Ikanlan §ey, al -
kollii blr l~lct. 9 - Yoksul, terazldekl kaba 
mahsuben koyulan ag1rhk. 10 - Blr renk, 
gozlerlnde bir nevi rahatsizllk olan, zama
nm k1sas1. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 

yumu~ahr, mat ve cazib bir 

ten temin eder. 

lngiliz KANZUK eczanesi I Bevog(u Vak,flar DirektorliiQ-ii ilanlarl I 
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( YENi ESERLER ~ 
Giindiiz 

Bu kli!tlir mecmuasmm son sayiSI Ha
mide tahsis edllmlstir. Cemil Sena, Ali Ka
mi, Mlthat Cemal, Peyam! Safa, Cahld Sit
kl, Rae!, Enls Biilendln en giizel makale, 
hatJra ve ~llrlerlle Hil.mlde aid en son fo-
ograflar • - eserlerlnden par~alar vard1r. 

Okuyuculanmiza tavsiye ederiz. 

Havacthk ve Spor 

Havac11Ik ve Spor mecmuasmm 190 mc1 
saYISI zengin miindericat ve giizel reslmler

. le Ciknu~trr. Bu k1ymetll mecmuay1 blitlin 
okuyuculanmlZa tavsiye ederiz. 

luAKTiLO ARANlYORI 

I STAN B u·L 

Turk Emlak 3irketi 
HiSSEDARLARINA iLAN 

22 nisan 1937 tarihinde toplanmi§ olan 

hissedarlar umumi heyetince 1936 senesi 

ic;in hisse ba§ma safi olarak tevzii takar· 

riir eden 65 kuru~ hissei temettu tevziah· 

na 17 may1s 193 7 tarihinden itibaren ba§

lanacagl lstanbul Turk Emlak ;;irketi 

hissedarlanna ilan olunur. 

Hissedarlar, hi sse senedlerini §irketin 

Beyoglunda, T aksimde Valdec;e§me so

kagmda kain merkezi idaresine ibraz ede

cekler ve kendilerine yap1lacak tediyat 

hisse senedlerine bir damga vurmak sure· 

tile gosterilecktir. 

!dare Meclisi 

Hafiflik- Rahathk ..... 
J. R o u a 1 1 I Ko,..elerh'ldl 

_ ').~ ~ (Oolno), olrl lncltobllocok no ... Y:::,.. b•llna ne de tll~blr tnyik J'Ok. 
toP. Bu •ore,eler, lfOeudunuzu 
ltkm•kltltn tenuUbDnOzD In· \ "";?; coltlr vo ga~oOnOzQ kuvvotlondlrlr, 

Flyot1 ' 25 llrodon ltlboron . 

Sato, yerl r.aln •• I 

}STANI!JL, lerqj .. 
TGnol moydon• 12 No.lo. 

M.,uamr~t z1ya,.et edlnlz veya 
.t21Jio.lor torllomlzl latoylnlr. 
f'rrotlonm11do biro• tonrlllt. 

(:ok c;abuk zarp ve cern yapan, I 
tiirk~e ticari muhabere bilen dakti- !I••• Dr. lhsan Sami ••• .. 
lografisi siiratli oz Turk bir bayan T i F 0 A $ I S 
aranmaktad1r. MarpUI;c;ularda Ali Tifo ve paratifo hastahklarma tu-
Asgar ve mahdumlan kollektif tulmamak ic;in tesiri kat'i, muafi-

§irketine miiracaat. yeti pek emin taze aey1d1r. Her ecza-

•
'••••illlliiiiiiiiiliililliiiiii.. nede bulunur. Kutusu 45 kuruwtur. - . 
Manisa Sehri 

Birlik 
Elektrik T esisab 

Enciimeni R.eisliginden: 
1 - Manisa ~ehrinde yeniden yaptlacak umum1 elektrik tesisatmdan yal

mz ~a_ntral k1sm1 Naf1a Vekaletinden tasdikli pro~, plfm ve ke11ifnameleri 
mucibmce •37825» lira keeyif bedelile kapah zarf usulile eksiltmiye konul -
mu11tur. 

2 -:: Bu i~e aid ~ar:_tname ve. evrak ~unlard1r: A - Eksiltme ~artnamesi 
ve ~m~ .. merbut husust ve fenm ~artname, tesisat projesi. B - Mukavele 
proJ~SI. C - Plan ve projeler. 

. Iste~liler ~u evrak1 c190» kuru~ bedel mukabilinde •Manisa ~ehri Elek
tnk Tes1sat1 ~1rlik Enclimenh reisliginden ahrlar. 

. 3 - -~~siltme 21/6/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ma-
msada Hukumet k " d V'l' t U • 
1 . . onagm a • 1 aye mum1 Meclisi salonunda. toplanacak 

o an Btrhk Enclimeninde yapilacakbr. 
4 -:- Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 2837 lira muvakkat teminat 

vermes! ve bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup getirmesi lazimdir. 
A - Naf1a Vekaletinden almm1~ elektrik tesisab mliteahhidligi vesikast. 
B - 937 yllma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 

. . 5 - ~ksiltm~ye ~ireceklerin bizzat milhendis olmas1 veya bunlardan bi
rmm fenm mesuh!eb altmda i~in yaptlacagl ve tesisat mi.iddetince i~in ba -
§mda bulunduracaJnm taahhUd etmesi lazimdir. 

6.- Teklif me~tublart yukanda ii<;iincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evvehne kadar Mamsa Hlikumet konag"1 Meclisi Umumi salonu d "t k 
k'l Elekt 'k B' r·· R · ·•· 0 a mu eeye • 1 

. n Ir 1g1 etsl~gme makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon-
dEulecek mektublan~. ~~hayet i.i<;iincii maddede yazth saate kadar ~elmi~ ol
masi ve d!!? zarfm muhur mumile iyice kapablmtey bulunmas1 ~artbr. 

Postada olacak _gecikmeler kabul edilmez. (2600) 

Galatada Panaiya ve Hiristos Rum kiliseleri 
Divrik Meryemana ve Aragel kiliseleri 
Bilyiikderede Siirp Hiripsima Ermeni kilisesi ve mektebi 
Boyac1koyiinde Yeris Manganes Ermeni kilisesi ve mektebi 
Yenikoyde Siirp Asvazazin ve istinyede Siirp Karabet Ermeni kiliseleri 
Galatada Ermeni katolik Siirp Fergie; (isa) kilisesi 
Ohanes Giimii~yan vakf1 
Sanasaryan vak£1 
Aynahc;e~mede Siirp Yerror Tutyon Ermeni kilisesi 
<;opliikc;e~mede Anarat Higotyon Ermeni katolik rahibleri manastrr ve 

mektebleri 
Haskoyde Slirp istapannas Ermeni kilisesi ve Nersisyan mektebi 
Kamerhatun mahallesinde Karnovola sokagmda Siiryanii kadim kilisesi 
Tarabyada Aya Yorgi kilisesi 
Yenikiiyde Rum Panaiye kilisesi ve mektebi 
Yeni§ehirde Tur~ucu sokagmda Rum ilk mektebi 
Boyac1k6ylinde Vangilistra Rum ki'lisesi ve mektebi 
Tarabyada Aya Piiriiskiivi Rum kilisesi ve mektebi 
Ferikoyiinde Rum Ortodoks oniki Apostol kilise ve mektebi 
Galatada Aya Nikola Rum kilisesi 
Ortakiiyde Aya Foka ve Aya Yorgi kiliseleri ve mektebi 
Galatada Aya Yani Rum kilisesi 
Bebekte Aya Haralambos Rum kilisesi 
Be§ikta~ Koyic;i Panaiya (Meryemana) Rum kilisesi 
Kuruc;e~mede Aya Dimitri ve Aya Yani Rum kiliseleri 
Haskoy Karaim Sinagonu 
Kuruc;e~mede Yerevman Siirp Hac; kilisesi ve Siirp TarkmaiJ.c;as mektebi 
G~lata Beyoglu Musevi Eskinazi Sinagonlan ve mektebi, mezarhg1 
Hahamba~thga bagh eytamhane ve sinagon ve mezarhk 
Hahc10glu Meryemana (Slirp Asvazazin) Ermeni kilisesi ve mektebi 
Yenil;iehirde Vangilistra Rum ortodoks k!ilisesi 
Y enikoyde Aya Nikola Rum kilisesi 
Tepeba~mda Panaiya kilisesi ic;indeki binada Beyoglu Rum cemaati he -

yeti merkeziyesine bagh kiliseler ve mektebler 
Galatada Kava! sokagmda Rum ilk mektebi 
Biiyiikderede Aya Piiroskovi ve Aya Yorgi Rum kiliseleri ve mektebi 
Taksimde Zapyon Rum k1z lisesi 
Beyoglunda Ermeni katolik patrikhanesine bagh muhtelif mahallerdeki 

sekiz kilise 
Rumelihisarmda Slirp Santuht Ermeni kilisesi ve mektebi 
Arnavudkoyi.inde Rum ortodoks Taksi Arhi kilisesi 
Be§ikta~ta Pa~a mahallesinde Rum ortodoks Meryemana kilisesi 
istinyede Taksi Arhi Rum kilisesi 
YenikiiydeAya Yorgi Rum kilisesi 
Ortakiiyde Ermeni katolik Si.irp Kirkor Lusavori~ tlise ve m:-ktt>bi 
Tarabyada Aya Eleni Rum kilisesi 
Yenimahallede Aya Yani Rum kilisesi 
Beyoglu merkez Rum k1z mektebi 
Kas1mpaeyada Slirpagob Ermeni kilisesi 
Ortakiiyde Siirp Asvazazin Ermeni kilisesi ve mektebleri 
Ferikoyde Siirp V artanans Ermeni kili~esi 
Ortakoy Musevi Sinagonlan ve mekteb1 
Galatada, Beyoglu, Kastmpa§a, ~i~?li Safaradis Musevi Sinagon ve mek-

tebleri. 
Haskiiyde Aya Pliroskovi Rum kilisesi 
Haskoy Musevi cemaatine bagh Sinagonlar 
~ieyli Karakiizyan Ermeni erkek eytamhanesi • 
;>i'Jlide Bulgar Eksarhhgma bagh kiliseler ve mektebler 
Beyoglu Bahkpazannda Uc;horan ve merbutah Ermeni kiliseleri ve mek -

tebJeri . 
Beeyiktaeyta Abbasaga mahallesinde Meryemana Erm,eni kilisesi ve mekte~Jl 
S8ktzagacmda Ermeni katolik Mihitarist rahibleri manastlr ve mekteb1 
Kurtulu~ta <;eeymemeydamnda Rum kiliseleri ve mekteb ve mezarhk ve 

ayazmalan 
· Galatada Ermeni (Cercis) Lusavoric; kilisesi ve mektebi 

Taksimde Si.irp Agob hastanesi ve DiieykUnlerevi mezarbg1 
• Pan~altJda Muhtaryan manasbr ve mektebi 

CPmaatlerce idare olunan yukanda isimleri yaz1h 63 vakfa 2762 say1h ~a
k1flar kanunu ve nizamnamesine ve olbabdaki talimatname ahkamma tevf1 -
kan tek miitevelli tayin edileceginden alakahlarm 19/5/937 tarihine kadar Par
makkapi, Tel~raf sok~gmda Beyoglu Vaklflar MiidUrlilgline dilekc;e ile mlira
caatleri ilan olunur. (2438) 

iFLAS SATI$1 
istanbul ikinci ifiAs memurluguudan : 

Bir miiflise aid olup Beyoglunda Istiklal caddesinde Sakarya sine

mast (eski Elhamra) ittisalinde 254 numarah magauya nakledilen 

YONLO, iPEKLi ve PAMUKLU MANiF A lURA 
Belediyesinden: E~YASI ve KADIN <;ORAP ve <;ANTALARI 

H k 1 tO May1s 937 pazartesi giiniinden it•baren perakende 

P1narhisar 
er sene uru matka olan Pmarhisar ilkbahar hayvan ve emtia panayrr1 I 

bu sen(' de 20 may1s 937 tarihinde aGihp iic; gi.in devam edecegi ilan olunur. (2535) suretile sahlacakbr. Sab~ sabah saat 9 da ba~lay1p 
ak$am 19 a kadar devam edecektir. 

Devlet Demiryollar1 l,letme Umum Midiirliigiind;:--1 J ._ ____ • ______ _...,......11111111111111' ___ ~ 
. :_I Karacabey Belediyesinden: 

Eski~e~ir Istasvon meydanile ambar binas1 arkasmda 882 metre murab- Bursa Vilayetine bagh Karacabey kazas1 merkezinde Goz mevkiinde her 
bai karola] 3300 metre mu~abbai parke ve 232 metre bordUr i!?i, karolajm y1! ac;1lan cPanayir• bu y1l da c26 mayts 937 c;ar!lamba giinli• ac;tlarak dart giin 
metre murabbal 296, parkem? metre murabba1 350 ve bordliri.in metre t~lil devam edecegi ve bu panaytrda her cins hayvanat ve emtiai ticariye ah~ ve-
1?.0 ~ru!?t_an cemar: 14508 hra 72 kuru~, muhammen bedelle ~artnamesine rieyi yapilacagi ilan olunur. (2632) 
gore ~stekl! c;t~ad1g~ndan 26/5/9~7 c;ar~amba gi.inli saat 15 te Haydarpa~ada 
gar bmas1 dahllmde I~letme Komisyonunca yeniden kapah zarf usulile ek • 
siltmiye t;Ikanlmt~?tlr. 

Eksiltmiye girmek istiyenler yiizde yedi buc;uk muvakkat teminat tutart 
olan 108R lira 15 kuru$ teminatla 2490 numarali kanunla muayyen ve 7/5/937 
tarih ve .. 32~7 No.1~. ~.esmi Gazetede ilan edile~ vesikalarla bi~likte yukanda 
yaz1h n:uPaKasa gununde saat 14 e kadar tekhf mektublanm Komisyon Re
isligine vermeleri laz1mdir. 

Bu i1lc aid $artnameler ve istenilen izahat Haydarpaeyada Birinci hletme 
Yol Ba§milfetti~ligi tarafmdan p~ras1z olarak verilecektir, (2589) 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
tdare bendiye ihtiyac1 ic;in eyartnamesindeki evsafa gore almacak 60~ ~.i

lo ince sicim ac;tk eksiltmiye konulmueytur. Eksiltme 17 /5/1~37 pazartesJ gu
nil saat 14 te tstanbul Biiyilk Postane binas1 birinci katta Istanbul P. T. T. 
Vilayet Miidiirli.igiinde mi.iteeyekkil Ahm Sahm Komisyonunda yaplla~akt:r. 
Muhammen bedeli 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kurueytur. Tahblerm 
sartnamesini gormek ve muvakkat teminatlann1 yatlrmak Uzere c;ah§ma gi.in
lerinde mezkur Mgdiirliik !dari kalemine mUracaatleri. (2466) 

10 May1s 1937 

Giresun Belediye Reisliginden: 
1 - Giresun Vilayet merkezinde dikilecek ATATURK heykeline aid 

resim ve proje 1 eylul 937 tarihine kadar mi.isabakaya <;1kanlm1i$hr. 
2 - Heykel dort kii!;?eli bir kaide iizerine konulacak ve bu kaidenin dart 

k1i'Jesme Giresunun Milli Sava$taki durumunu ifade edecek hahralar tesbit 
edilece k tir. 

3 - Bu heykel ve kaidesi ic;in ktrk bin lira sarfedilecektir. 
4 - Yap1lacak proje ve maketin biiyiikli.igii i§tirak edecek mlitehassts

larm takdirine birak!lmt$tir. 
5 - Mi.isabakaya yerli ve yabanc1 miitehass1slar girebilirler. Yalmz Gii

zel San'atlar Akademisinden mezun bulunmak ve bunu bir vesika ile isbat 
etmi~? olmak lazimd1r. 

6 - Mlisabakaya ~ireceklerin 1 eylul 937 giiniine kadar Giresun Bele -
diye Reisligine _gonderecekleri proje ve maketler Dahiliye Yiiksek Vekaletine 
sunulacak, bunlardan birinciligi kazanana c500• lira ve ikinciligi kazanana da 
•250. lira ikramiye verilecektir. 

7 - Daha fazla izahat istiyenlerin Giresun Belediye Reisligine miira • 
caatleri ilan olunur. (2487) 

FIRSATI KA<;IRMA YINIZ ! 
Beyoglunda Tokathyan Oteli kar~tsmda 231 No. 

TUHAFiYE MAGAZASINDA 
KAT'i LIKiDASYON mUnasebetile bUtUn stoklar1n1 

Hakiki 0/ 0 40 Tenzilatla 
elden ~· karmafia baf;lamu;br. Bu f1rsat sneak 15 

gUn devem edece~jinden istifadeye kot;unuz. 

inhisarlar Umum MiidiirliHHinden [----·-1 I. - !dv.remizin Pa~abahc;e tspirto fabrikas1 ic;in §artnamesi mucibince 
2500 lira muhammen bedelli 9 aded su kontiirU a~1k eksiltme suretile satm 
almacakbr . 

II. - Eksiltme 14/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 tCJ Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

III. - Muvakkat teminat 187.50 lirad1r. 
IV. - $artnameler paras1z olarak hergUn sozi.i gec;en ~ubeden ahnabilir. 
V. - isteklilerin miinakasa tarihinden 10 gUn evveline kadar fiats1z 

fenni tekliflerini inhisarlar Umum MiidUrlligU Miiskirat Fabrikalar Subesine 
vermeleri ve mi.inakasaya ~irebilmek ic;in de miinakasadan azami bir gun ev
veline kadar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkur ~ubeden 
vesika almalan lazund1r. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI. - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci 
maddede yaz1h vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in 
tayin edilen ~i.in ve saatte ad1 ~ec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2340) -I - tdaremizin Tekirdag s.arap fabrikas1 1c;m 20/IV /1937 tarihinde sa-
tm almacag1 ilan edilen 1500 lira muhammen bedelli 2 aded Elevatiirlii ara
banm pazarhg1 14/V /1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 e talik edil
rni~?tir. 

II - !steklilerin inhisarlar Umum Mlidlirliigli Miiskirat Fabrikalar $U· 

besine verilmesi icab eden fenni tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mez
kur !?Ubeden alacaklan vesika ve % 7,5 gi.ivenme paralarile birlikte pazarhk 
ic;in tayin edilen gUn ve saatte Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki 
Alun Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2455) -I - idaremizin istanbul TUtiin Fabrikas1 1c;m yap1lmakta olan c300• 
aded harman arabasma li.izum olan ve §artnamesine ekli katalogun cT.K. 180• 
tipine uygun beheri •5• lira muhammen bedelli ·600• aded v_e ayni katal_ogu~ 
D II - 152 tipine uygun beheri c6.30• lira muhammen bedelh 600 aded b1lyeh 
lil.stikli tekerlek pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 31/V /1937 tarihine raslJYan pazartesi giinli sa at 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat eyubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

III - Muvakkat teminat c508.50· liradu. 
IV - Sartnameler paras1z olarak hergi.in siizli geGen 'JUbede~ almabili7. 
V - isteklilerin eksiltme glinUnden en az bir hafta evvel f1ats1z tekhf 

ve kataloklanm inhisarlar TiitUn Fabrikalar ;>ubesi MiidlirlUgi.ine vermeleri 
ve tekliflerinin kabuliinU mutazammm vesika almalan laZimdir. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad
dede yaZih vesika ve % 7,5 gUvenme paralarile birlikte pazarhk ic;in -~y}n 
edilen ~lin ve saatte yukar1da ad1 gec;en Ahm Komisyonuna ~clmelen llan 
olunur. (2453) -I - 29/IV /1937 tarihinde ihalesi yapllmak i.izere eksiltmiye konuldugu 
ilan edilen idaremizin <;amalti tuzlasmdan veya Foc;a ambanndan !?artnamesi 
mucibince; Karadeniz. Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde ve ts
tar.bulda kain tuz ambarlarma c43.000· ton tuzun nakline aid pazarhk 12/V I 
1937 tarihine rashyan c;ar!?amba glinii saat 14 e talik edilmi~tir. 

II - isteklilerin ~artnamesini almak iizere her~i.in, pazarhk i.c;in de ta
yin edilen ~lin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birli_k~~ Kabatas.ta Levaz1m 
ve Mubayaat eyubesindeki Ahm Komisyonuna gelmelen llan olunur. (2454) -I - Pas.abahc;e ispirto fabrikas1 ic;in s.artnamesi mucibince •4800• ~ira mu-

hammen bedelli ·10• aded istim kontiirli ac;tk eksiltme usuhle satm 
ahnacaktlr. 

11 - Eksiltme 15/VI/937 tarihinc rashyan sah gUnii saat 15 te Kabatas.ta 
Levaz1m ve Mubayaat ;>ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

III - Muvakkat teminat. 360 liradtr . 
. IV - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozU gec;en s.ubeden almabilir. 

V - isteklilerin mUnakasa tarihinden on giin evveline kad~r fenni tek~if
lerini tnhisarlar Umum Mlidiirliigii Miiskirat Fabnkalar s.ub:sn~e 
vermeleri ve miinakasava girebilmek ic;in de milnakasadan azam1 brr 
gUn evveline kadar veri.len tekliflerin muvaf1k bulunduguna ~air m~z
kur s.ubeden vesika almalan lazrmdrr. Son ~iin ve~ik~ veril~I~ecektir. 

VJ - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesa1k rle V mc1 mad • 
dede yaz1J'1 vesikalar ve % 7.5 giivenme paralarile ~irlikte eksiltme 
ic;in tayin edilen gUn ve saatte ad1 gec;en Ahm Kom1syonuna gelme
leri ilan olunur. (2341) -I _ Sartnameleri mucibince 100000 - 300000 yiizliik ve ellilik tuz c;uvah 

pazarhkla almacaktlr. .. .. 
II - Pazarhk, 13/V /937 tarihine rashyan per~em~e gunu sa at 15 te Ka

batasta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Altm Kom1syonunda yaptlaca~t~r. 
II! - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ~ec;en ~ubeden al~~ablhr. 
IV - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme 

paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri Ban olunur. (2603) 
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MAZON MlDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo~altir. iN Kl BA Z I ve ondan miitevellid ba, agnlann1 defeder. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup 

M0MAS1L MOSTAHZARLARD AN DAHA CAB UK. DAHA KO· 

MEYVA TUZ 
LAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZLIGI, MlDE EK.S1L1K ve YANMALARINI giderir. MlDE ve BAR· 

U SAKLARI ALI.STIRMAZ. Ag1zdaki kokuyu ve tats1zhgJ defede~. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. Kii~iik §i§e ~krm§hr, fakat biiyiik li§esi 
ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Yempostane arkasmda. No. 47 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kat'i 
iiBCI KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necatl 

Ankara Beynelmilel sergisinde biiyiik muvaffakiyet kazanan ve takdirle te~hir edilmekte olan 

isvi~re'de .webbolite A. G. • 
1n 

• 
I CiHAZLARI 

Kuyunuzun, muslugunuzun kire~li ve ac1 
suyunu 0 - 1 derecede tatl1. suya ~evirir. 

V ebolid ile kireci tasfiye edilmi§ su; 

BANYODA: Cildi ve sac;lan ipek gibi yumll§atar, ondillasyonu devam ettirir, sa~;lann 

kepeklenmesine mini olur. 

YEMEK 
GAMASIR 

ve 
ve 

CAYDA: Et ve kuru sebzeleri c;abuk pi~irir ve lezzet temin ~der, ~;aya 
kendi nefis renk ve kokusunu verir. 

BULA31Kta : Sodaya ihtiyac kalma:r, elleri tahribattan kurtanr, sa
bundan % 60 tasarruf temin eder, ~JDa§Irlarm yipran
masma maru olur. 

KAZAN ve KALORiFERde : Kazanlarm kirec; tutmasma ve borulann zamanla b.kan-
masma mani olur. 

BOYAHANELERde : Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir, 

VEBOLiD: Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, laboratuar, 
mekteb, otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve miiskirat 
imalathanelerinde ve berber salonlarmda mutlaka lazrmdrr. 

Tazyikli ve tazyi.ksiz 
su ile i~ler 

Saatte 250 litre tasfiye 
eden portatif cihazlar 

25 T. liras1 

Cihazlarln tasfiye ettigi suyun evsaf1 
asliye ve tabllyesinde blr degl,lkllk 
yapmad•A• CUlhane As. ve ZUrlh Haf· 
z1ss•hha enstitUsU taraf1ndan tevsik 
edilmi,tlr. 
Tazyikli ve tazyiksiz s1cak ve so§uk 
su ile iffler ve saatte 250 lltreden 
15000 litreye kadar su tasfiye eden 
clhazlar. 

Sipart~~er posta Ucreti almmaksmn oonderilir. 
Taleb iizerine bir memurumuz cihazla beraber tecriibe 
yapmak iizere adresinize gonderilir. Telefon: 44507 

Biitiin su ~ebekesini tas
fiye eden sabit cihazlar 

125 liradan 

VEBOLiD iJEO Istanhu1, Galata, Voyvoda, caddesi No .. 4Q,_,-· 42 
Sa til? ye:leri: Ankara, ~ehbi Ko<; Ticaret Evi - lstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40 - 42 Galata - !zmir: ~ifa 
~czanes1 ~ Adana: ~eyz1 Dural • Samsun: ~1k .Terak.ki Ticareth~esi - Aydm: Emniyet Eczanesi _ Kiitah a: 
Ihsan ~erif Eczanes1 - Malatya: Mahmud Ned1m ve Biraderi • Inebolu: Salahaddin ~elebi - S1vas: Yusuf tln
s~~an - Trabzon: Faik Harunoglu ve O~lar1 - Biga: ZUhtii Zeren - Kastamoni: Mustafa Nuhoglu • Ta§koprii: 
TUrkm.en .Kar?e§ler - Da.day: Ellref Tif.tik - Bursa: Behr;et Yanc1 - Merzifon: Larlar Kardel?ler - M. Akhi. 
sar:. H1lm1 Fa1z • Kaysen: Mustafa Din - Edremit: Ali Riza Karagozoglu - Edirne: Aziz I§bilen - Tokad: 
Pen Karde~ler. 

Anadolu, Suriye, Irak ve lran1n ba~bca §ehirlerinde sab§ yerleri aran1yor. 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Niksar Belediyesinden: 

1.- Naft~ Vekaletince tasdikli Niksar Hidro Elektrik tesisati proJesm
de 1937 senesmde yapllacak los1mlar olbabdaki projenin fenni ve hususi 
§artnamesi, evrak1 ve sairesi ve miinakasa ~artnamesi mucibince 20/5/937 
per~:mbe. giinii saat 15 t:. Belediye .~ncii.?Jenince teklifler muvaftk goriildiigii 
takd1rde 1hale yaptlmak uzere 31 gun muddetle a<;Ik eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Eksiltmiye konan i:sler §Unlardrr: 
A- Cebri boru. 
B- 72 beygirlik FransJZ Tiirbini Regiilatorii ile birlikte montaj1 dahil. 
C- Bir aded iir; safhah 60 K. V. A hk alternator 400/231 voltluk cirti· 

bat nakillerile birlikte montaj dahih 
D- Ana tevzi tablosu 3 levhadan miirekkeb cmontaj dahih ~?ebekeye 

baglanarak i~letilecektir. 
3 - Bedell ke:sif 9300 liradrr. 
4 - 1stekliler i~bu tesisat ir;in ihale giiniinden evvel kavanini mevzua 

aairesmde verilmesi iktiza eden bilfunum evrak ve vesaiklerile birlikte Be -
led1ye Enciimenine vererek makbuz almalan ve bedeli ke~?fin yi.izde yedi bu
<;uk depo~ito akr;esini veya teminat mektublarm1 yazmi~? olmalan me~ruttur. 

5 - Istekliler projeyi ve bu babdaki evrak1 saireyi bedelsiz olarak Nik
sar Belediyesinden veya tstanbulda Bankalar caddesinde Selanik Bankasm
da dordiincii kat 67 inc! numarada Miihendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Taliblerin birka<; yerde muvaffakiyetle tesisat yapmi§ olmalan 
~arttlr. (2480) 

I Emlak ve Evtam Bankas1 llanlan I 
Esas No. Yeri No.s1 Nev'i Depozitosu 

T.L. 
143 Biiyiikada, Meyandros 1 Voli 83 

Yeri yukanda yazlla voli 1-3 sene miiddetle ve ar;1k arthrma ile kiraya ve
rilecektir. 

!hale 15/5/937 cumartesi giinii saat ondad1r. isteklilerin §Ubemize gelme-
leri c479» (2514) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Vilayet dahilindeki batakhklan kurutmak i~in iki aded Ekskavator ma

kinesi satm ahnacaktJr. 
ihale haziranm onuncu peqembe giinii saat on beljte kapah zarf usulile 

Vilayet makammda yapilacakhr. 

YUzUnUzU ~irkinlestiren 

StY AH KABARCIKLARI 
GtDERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE:;lEKKUL EDER? 

Cild, guddeleri vas1tasile cSebum:o 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk
lan cburun parlakh~:o nm husuliine 
sebeb olur. Ya yi.izii ~irkinle§tiren siyah 
kabarc1klan kim tammaz? Bunu ezdi· 
ginizde cdemodex:o tabir edilen beya· 
z1mtlrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir· 
seniz, guddelerin fethalar1 kapah ve 
cSebum:o yag1 mahpus bulunmas1 base
bile mesamatt gen~letir ve siyah ka
barciklar be§erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMEL!? 

Bu siyah kabarc1klara kai'§l miicadele 
etmek i~in yiiziiniizii, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum• denilen ya~ eriten ve 
cDemodex:o denilen beyaztmtlrak yag 
habbecikleri imha eden GECE StAMO
iSE KREM!N! kullanJIDZ. 

Bir defa temizlenmi§ olan yiiziiniiz, 
cildin serbestc;e teneffiisiine miisaid lo
lan GtlNDtiZ SiAMO!SE KREM!N! 
kabule Amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlm~ ve pudra)'l biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgm1 izale 
eder. 

Hemen bugiin tecriibe yap1ruz. 
CREME S!AMOiSE 

HER YERDE SATILIR. 

Kuvvetli varhklar 

En biiyilk h1zlanru kendi i~ 
cevherlerinden allrlar. Var· 
1Igm1 i~ cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ~all§an 
miistahzarlarm daima fev
kinde kalnu~hr. Bunun da 
sebebi, ba§kasmJ taklide 
ozenmemesinde ve yarattl~ 
k1ymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKL!D 
daima (benzer) idir, hi~bir 
vakit asil olamaz. 

Muvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan (35000) liramn 
yiizde yedi bur;ugu (2625) lirad1r. 

!steklilerin bu miktar teminat mektubu veya banka makbuzile tek
lif mektublarm1 2490 numarah kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesin
de ihale giinii saat on be§e kadar Vilayet makamma vermeleri laz1mdrr. 

Harb Akademisi Komutanhg1ndan: 

Postada vaki olacak teaahhiir nazar1 dikkate almmaz. ~artnamesi Vilayet 
Enciimen kal~minden pariiSlz abnabilir. (2308) 

Ordu filim <;ekme merkezine ii<; lira yevmiye ile bir ressam almacaktrr. 
Giizel San'atlar Akademisinden mezun olmas1 ve resim i~inden ba§ka harita 
yapabilmesi ve gi.izel el yazJsJ olmas1 §arttrr. isteklilerin imtihanlan yap1lmak 
ve diger §artlan anl;~mak iizere 15 may1s 1937 tarihine kadar YildJZda Harb 
Akademisinde Ordu Filim <;ekme Merkezine miiracaat etmeleri (2379) 

Erkekler nezd· de 
Nas1l Muvaffak Oldum? 

Giizelligim asri zamarun bir mucizesile 
0/o 50 nisbetinde arbm!Jbr. 

Cildim, hemen yan 61-
miil? bir halde idi. Bu· 
ru§mu~, solmu:s ve ih· 
tiyarlamt:sh. Maama
fih karakterim heniiz 
gencdi. Danst seviyor
dum, fakat hie; kimse 
beni dansa davet etmi
yordu. Bugiiniin erkek
leri, gencligi anyorlar. 

Nihayet bir cild 
miitehass1s1 ile isti
~?are ettim. Dedi ki: 
Cildimin cBioceh i cil
di terii taze tutan kJy
metli cevheri • aza~trr. Fen, son 
zamanlarda cBioceh i genr; hayvan
larda gizlenmi~ cild hiiceyrelerin
den istihsal <;aresini bulmaga mu . 
vaffak olmu~tur. T1plo cildini
zin cBioceh i gibidir. Bu cevher; 
§imdi cildinizi beslemek ve gencle§
tirmek ir;in matlub nisbet dairesin· 
de Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuddur. Vakit kaybetmeden 
bunu tecri.ibe ettim ve resimlerde 
goriildiigu gibi memnuniyetbah~ 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 
miknatisin c;eligi cezbettigi gibi 
cilde son derece yapUjma hassasl
m veren husust ve ktymetli mad-

deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandun. Hemen 
hemen gayrimer'i olup suaan, ya~
murdan ve tagayyiiratl havaiye
den kat'iyyen muteessir olmadl~ 
ir;in banyonuzu alrrken veya s1 -
cak bir salonda dans ederken ter
leseniz bile yiiziiniizde sabit ka
lrr. Bu yeni pudranm ~ayani hay
ret ve orijinal renkleri vardrr. Bu 
cazib ke~lf pek biiyiik ve malt 
fedakarhlarla Tokalon muessese
sl tarafmdan temin edilmi§tlr. 
Ve Tokalon pudrasma kai"Ujhrll
mJ~. Her ya-de Tokalon krem 
ve pudras1n1 araymiZ. 

Binlerce Tokalon mii~terisinden miiessesemize mektub I 
yazanlarm miii$8hedeleri, kendiliginden gelen ve luy
metli delillerdir: 

(Krem ve pudralanm.zt kullanmak suretile yiizlimii -
ziin diiz ve piiriizsUz hale geldigini gordiim. Bu hal ar • 
kada~Ianmm bile nazar1 dikkatini celbetti.) --••1 M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon kreminin yiizdeki kabarclklar ic;in ~ok isti
fadesini gordiim. Bu krem ve C$Siz pudralannJZ sayesin
de diizgiin ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

I Z. B. M. B. 0 • • • • Fatsa 
Mektublarm asallan dosyalaruruzda sakhdrr. 

Gonen Beledivesinden: 
1 - Gonen kasabasmm hali haz1r haritalar1 Naf1a Vekaletinin matbu fennt 

§artlan dairesinde yaptmlacaktrr. 
2 - Har~talan yaptmlacak saha cl50:o hektar meskli.n c50:o hektar1 gayri· 

meskt1n olmak uzere c200» hektardrr. 
3- Muhammen bedel mesklin yerlerin hektar1 c18» liradan gayrimesklln 

yerlerin hektan c13:o liradrr. 
4 - A<;tk miinakasa ile ihale 15 may1s 1937 tarihlne musadif cumartesl giinii 

saat 10 da Belediye Enci.imeni huzurunda yaptlacaktll'. (2397) 

KadlkOv V akdlar DirektOrliii!ii ilinlan _I 
1 - Kuzguncuk Surm Lusavori<; Ermeni kilisesi 
2 - Uskiidar Surp Har; Ermeni kilisesi 
3 - Uskiidar Siirp Karabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz Siirp Nigagos Ermeni kilisesi 
5 - Kartal Siirp Ni§an Ermeni kilisesi 
6 - Kandilli Siirp Arakelos Ermeni kilisesi 
7 - Kad1ki:iy Siirp Takavor Ermeni kilisesi 
8 - Kad1koy Rum cemaati 
9 - Biiyiikada Rum cemaati 

10 - Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
11 - HeybPliada Rum cemaati 
12 - Kmahada Panaiye Rum kilisesi 
13 - Kandilli Hiristos Metamarfozis Rum kih ~ 
14- Cengelkoy Ayayorgi Rum kilisesi 
15 - tlskiidar Profit • Ilya Rum kilisesi 
16 - Pa1Sabah<;e Aya • Konstantin Rum kilisesi 
17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Burgazadas1 Hiristos manastrr1 
19 - Biiyiikada Ayanikola manastm 
20 - Heybeliada Aya Tiryado manastm 
21 - Biiyiikada Hiristos manastm 
22 - Heybeliada Aya Yorgi manastm 
23 - Kmahada Hiristos manastm 
24 - Heybeliada Rum Ruhban mektebi 
25 - Biiyi.ikada Heybeliada Yetimhaneleri 
26 - Haydarpa~a Musevi Sinagonu 
27 - Kuzguncuk Musevi Sinagonu 

Cemaatlerce idare olunan vakiflardan semtleri ve isimleri yukanda yaz1ll 
vakillara 2762 numarah valoflar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki ta· 
limatname hiikiimlerine tevfikan tek miitevelli tayin edilecegi.nden isteklilerin 
21/5/937 tarihine kadar Kad1koy Vakillar Miidiiriigune alelusul muracaatlerl 
ilan olunur. (2513) 

Dit tabibi 

MEHMED FliFAT 
Paris Dariilfiinunundan mezun 

Cagaloglundan istanbul Beledi esi 
kar§Isma nakletmi§tir. 

Sahtb v~ n~muharnrh Yana• Nacli 
umumt nemuat1 taare ecten raa lllef't 

Maauril: Hikmet Miinil 

Cumh.un11et matbaa.n 
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SiNEKLER--
hastahk getirir, 

kirletir. 
S1tma, tifo ve 

yemeklerinizi 

Adi gaz1 boya ile kan,brarak yalanc1 ecnebi 
markab kutulara dolduruyorlar. Ve ft~IIarda 

ve tenekelerde a~1ktan Fayda yerine sabyorlar 

FAY D A MAR K AS IN A ve 
MOHORONE DiKKAT 

Aldanmaymtz. Faydada gaz yoktur. Ha~arah kat'i oldurur. Kutusu 
17lh, orta 25, buyuk 45, bir litrelik 65, beiJ litrelik 300, buyuk tenekelerde 
900 kuruijtur. Buyuk ftc;llarda tam kilosu 50 kurt\§tur. Hasan deposu. 

. ... 
P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 

1 - idare ihtiyac1 ic;in (115()) aded pelerin kapah zarfla almacakhr. 
2 - Muhamm.en bedel (12660), muvakkat teminat (948,75) lira olup, 

eksiltme 14/5/1937 cuma giinu saat (15) te Ankara P. T. T. Satmalma Komis
yonunda yapllacaktrr. 

3 - !stekliler teminatlanm idare veznesine yatmp alacaklan makbuz 
veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik ve miiteahhidlik ehliyet vesi -
kasile teklif mektubunu muhtevi kapah zarf1 yevmi mezkU.rda saat (14) e 
kadar Komisyon Riyasetine tevdi edeceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankarada Levaz1m Mudiirliigunden, !stanbulda Ay . 
niyat $ubesi Miidurlugunden paras1z verilecektir. cl052• (2386) 

iran Transit Yolo in,aat 
Miidiirliigiinden: 

5 ni~~n 1937 pazartesi giinii ihalesi yapllacag1 ilan edilen Erzurum Vila
yeti dahllmde ve Transit yolu uzerinde Horasan ile Sa<;tepe arasmda miiteah
hide i~al~ edilip te vakt i ve zamanile yap1Iamad1gmdan dolay1 mukavelesi 
feshedlldtkten sonra geri kalan 17/333 kilo metre ~ose in~aatl ve sekiz aded 
ekip binasmm nevakisinin ikmali ve alb aded sinai imalatm tamamlanmas1 
i~:erine talib c;Jkmadigmdan pazarhkla ihalesine karar verilmi~tir. Pazarhk 
17 may1s 1937 pazartesi giinii saat on dortte Erzurum Hukumet binas1 iGinde 
Naf1a Mudurliigu ?dasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda yapllacak
br. Muvakkat t~mmat 4576 lira sekiz kuru~tur. Evrak1 ke~fiye , ~artname ve 
mukavelenamesi ve buna muteferri butiin evrak1 Erzurumda Transit Yolu 
in~aat Miidiirliigiinde goriilebilir. isteklilerin ihale giinu saat on dortte Tran
sit Yolu Eksiltme Komisvonuna muracaatleri. (2557) 

YAR INKi i ST ANBUL 
Eski ~eh~em~ni Doktor CEMiL TOPUZLU'nun yeni c;1kan Gok ente

resan bu esermi Istanbul~ se":enler ve biitiin Belediye i~lerile ugra~anlar 
okumahd1r. Ahmed Hahd K1tabevinde 25 kuru~a sahhyor. 

Top~u ve Nakliye Okulu Komutanhg1ndan: 
Hahcwglunda bulunan Topc;u ve Nakliye Okulu ic;in bir a~c;1 almacakhr. 

S.eraiti anlamak iizere isteklilerin Okul Direktorliigune muracaatleri. 
c69h {2567) 
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S I z-e a f a 9 1 d a k I 

be t ·tart• temin eder~ 

Ya In 1 z F R IGIDAIRE 

b u n u I s p a t e d e r., 

G ·a I I p g 6 r U n U z • • • • 

K anaa t getireceks•naz 

ihtiyaca g~re 9 
konulur. Bu euretle her 

nevi va her boy a k/Okte kap· 
lar Sl0dlr!hr. Dolap dahilinda 

yarden istifadesi kabil· 
~i~eler io;:in daha geni~ 
bulunur. 

istanbul inhisarlar Ba,miidiirliigiinden: 
Hukmu may1s 937 sonunda bitecek olan muskirat sahctlarmm ruhsat tez· 

kerelerinin yenileme muamelesine 20/5/1937 tarihinde ba~lanarak 7/6/937 
pazartesi ak~amma kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek istiyen satlCllarm tayin olunan giin
lerde eski tezkere ve kuntratlarile beraber hirer de fotograflarm1 alarak Ka
bata~taki !nhisarlar Ba~miidiidiigune muracaat etmeleri ve 7 haziran 937 ta
rihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek ic;ki satanlar hakkmda kanuni ta
kibat vap1lacagt ilan olunur. (2430) 

RIZA YI T ARAFEYN iLE SATI~ 
cBLUTHNER· marka kuyruklu piyano, Ampir salon, giizel yemek 

odas1, ingiliz fotoy ve kanapeleri, diger muhtelif e~ya: (Fotoyler, \ofralar, 
komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, aynalar, perdeler, knstaller, 
bronalar, Viyana ve Saks porselen takrmlan. 

Adres: Macka Gozem a arhmam birinci kat No. 4 

Niksar Beledivesinden: , 
1 - Naf1a Vekaletince tasdikli Hidro Elektrik tesisab ic;in yap1lacak 

in~aat k1smt ac;1k eksiltmiye verilmi~tir. 
2 - inf?aat, mufassal proje ve ke~ifname mucibince yap1lacakhr. 
3 - Bedeli ke~if 6555 lirad1r. 
4 - Olbabdaki proje, fenni ve hususi ~artnamesi ve evrak1 sairesi mu

cibince 20/5/937 per~embe giinu saat 15 te Belediye Enciimenince teklifleri 
muvaf1k gorUldugii takdirde ihalesi yap1lmak uzere 31 gun muddetle bu i~ 
ac;1k eksiltmiye <;Ikanlmi$hr. 

5 - !stekliler i~ bu in~aat ic;in kavanini mevzua dairesinde verilmesi 
iktiza eden bilumum evrak ve bu i11e aid vesikalarm1 ve bedeli ke~fin yuzde 
yedi buc;uk depozito akGesini veya teminat mektublarm1 yazm1~ olmalan 
12artbr. 

6 - isteklilere bedel mukabilinde kire~, ta~. kum kiremid ve ah~abiye 
malzemeleri mahallerinde en ehven §eraitle Belediyece temin edilecektir. 

(2481) 

I M. M. V. Hava Miiste,arbgindan: 
Diyarbekir Tayyare alay1 ic;in bir mimara ihtiyac vard1r. Verilecek ucret 

asgari 165, azami 256 lirad1r. 
!steklilerin evraklarile birlikte imtihan gunii olan 20 may1s 937 per~embe 

guqune kadar Hava Muste~arhgma miiracaat etmeleri. (2599) 

KARYOLALAR 
Fabrika fiat1na satlhyor. 

ASRi MOBil VA Magazas1 AHMED 
FEVZi 

Istanbul: R1zapa§a yolc u~u No. 66 Tel. 23407 

istanbul iskan Direktorliigiinden: 
Bolu vilayetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazdag1, Kolcukyaylas1, 

Kalmcakonuroglu, Ta~hyayla ve Akaragz1, Kabakpman deresi ormanlarmda 
8417/119 metre mikab c;am ve 5451/834 metre mikab koknar ki ceman 14068/ 
955 gayrimamul metre mikab devrik e~<;ardan yiizde otuz zayiatla ~artname
lerde miktar ve hacimlan yaz!l1 muhtelif c;aplarda 9864 metre mikab keres • 
tenin 1mal ve or.manlara en yakm istasyonlara sevki i~i pazarhkla yaphnla
cakhr. 

2 - Pazarhk 11/5/937 tarihine musadi£ sah gunii saat 15 te Bolu S1hhat 
Mudurliigunde yaptlacakhr. 

3 - Beher. metre mikab mamul kerestenin istasyonda vagona teslimi 
muhammen bedeli 26 lirad1r. 

4 - ~artname projesini gormek istiyenler 15 gun ic;inde hergun Anka
rada iskan Umum Miidiirliigiine, Bolu, izmit, Zonguldak S1hhat Miidurliik • 
lerine ve istanbulda iskan Mudiirliigi.ine miiracaat edebilirler. 

5 - ilan muddeti 27/4/937 tarihinden itibaren 11/5/937 tarihine kadar 
olmak iizere 15 ~tiindur. l2483) 


