
Hay at 
Ansiklopedisi 

Her eve laz1m olan ~ok 

faydah bir eserdir. 

lUrk 

mas1nda 
dairelerinin ve 

milletin vazifeleri 
Ormanlarrmrzrn muhafa-
zasr meselesinde vazife
nin biitiin memlekete §a· 
mil oldugunu ~ok iyi kav
ramaklrgrmrza kat'i bir 

ihtiyac vardrr 

~ rmanlanm!ZJ ~imdiye kadar ugn
~yageldikleri tahribattan korumak 

i~in devlet~e biiyiik fedakarhk
lan istilzam eden yeni ve esash tedbirler 
ahnmak yoluna girildigini biliyoruz. Eger 
ormanlann korunmasm1, §imdiye kadar 
oldugu gibi, yalmz filan Vekalete aid bir 
vazife bilmekte devam edecek olursak 
ahnmakta olan tedbirlerden biiyiik mik
yasta miispet neticeler beklemege hakkl
lnlZ olmlyacagml, daha bu i§in ba§langl
cmda iken, a~lk soylemeliyiz. ~iinkii or
manlanmlZI tahrib eden amillerin ba§mda 
boyle bir hastahk vard1r. Bizim memleket
te herkeste orman muhafazasmm Ziraat 
Vekaleti memurlarmdan bir k1sm1na mii· 
terettib bir vazife oldugu zanm vard1r. 0 
Vekaletin o k1slm metnurlan haricinde 
hemen hi~bir devlet dairesi ve biitiin mil
let camias1 kendilerini orman i§lerile ya
kmdan ve candan alakadar saymazlar. 
Hic;birimiz onrian varhklarma kar§l kafi 
bir hassashkla kay1dh degiliz. Hatta, en 
fecii, hepimiz elimizden geldigi kadar or
mam tahrib etmekte beis gormeyiz. B1r 
memlekette umumun ormana kar§l hissi, 
fikri alakast bundan ibaret olursa o 
memlekette ormanlann korunmast ve ye
nilerinin yeti§tirilmesi i§ini muvaffakiyetle 
yiiriitmege cidden imkan bulunmaz. 

OrmanlanmlZ! koruyabilmek ic;in dev
letin biitiin dairelerince ve biitiin milletc;e 
ormanlanmtz iizerinde titriyen bir hassas
l!k gostermegi kendimize §iar ve vazife 
edinecegiz. Bu hassashgt bizzat orman 
memurlarmm biitiin milletc;e kontrol altm
da bulundurulmalarma kadar ileri gotiir
mek suretile gostermekligimiz temenniye 
layiktir. ~iinkii etrafm kaytdstzhgt ic;inde 
bazt annan memurlanm1zm da tahrib 
amili olabilmeleri ihtimali yak degildir: 
Y a vazifelerini iyi bilmediklerinden, iy1 
yapmadtklarmdan, yahud da vazifelerini 
bile bile fena yaphklanndan. 

Y almz bir noktada vur deyince klr
maga gitmemek laztmd1r. En iyi orman
lanmlzdan dahi her y1l kesilecek, toplana
cak, koylerde ve kasabalarla §ehirlerde 
kullamlarak istifade edilecek bir k1s1m 
vard1r ki milletin servetinden ciiz alan bu 
k1~mm paraya kalbi muvaftkhr. Onlar 
iizerinde c;ah§arak sebeblenen vatanda§la
rm faaliyetini b1~ak keser gibi bugiinden 
yanna yak edivermekte isabet yoktur. 
Bu bahiste yapilacak muamele o tiirlii i§
lerin muayyen bir usul dahilinde yaptlma
ltmdan ibarettir. Bu usulii kolayla§ttrmah 
ve ana itnba liizumunu en iicra koyliiye 
kadar herkese anlatmaktan usanmamah
ytz. 

Ziraat Vekaletimizin orman i§lerinde 
nihayet §uurlu bir inztbat kurmasmt biitiin 
samimiyetimizle temenni ederiz. Orman 
kesilmesin demek, orman kesilmiyecek 

demek degildir. Kararlanmtz makul ol

mazsa tatbik olunmak kabiliyetinden mah

rum kahr, ve vaziyet eski hamam eski tas 

hiikmiinden kurtulamaz. Y eni kanunun 

kerestelik agaclan hiikmet keserek yo! 

ba§lanna getirecek ve oralarda istiyenlere 

kiitiik halinde satacak hiikmiinii tatbikata 

koyunctya kadar -gene ayni kanunun mii

saadesine tevfikan· bir(;ok yerlerde or· 

manlanmlztn istismanm mukavelelerle te

minde devam edecegimize §iiphe yoktur. 

Bu mukavelelerin icrasmda kthktrk yaran 
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. 
~athyan, ,eklini defiitti'ren 

mobilyalar ve ev e,yas1 

Hl\RACCI KARDESLER 
den 

ahnm•yanlard1r. 
' 

Telefon: Ba§muharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. idare ve matbaa kiSml 24299 - 24290 
\.. ANKARA, B£LEDIYE KAR~ISl J 

Beyrutta beyanat veren Suriye Ba,vekili de 
Hatay muahedesinin ay sonunda 

mas1na intizar olundugunu 
imzalan· 

soyledi 

Cemil Mardam 

Paris 10 (A.A.) - Anadolu Ajan • 
omm hususi muhabiri bildiriyor: 

Ba§vekil lsmet lnonil dtin sabah Lon • 
draya hareket etti. istasyonda Ba§Vekil 
Blum tarafmdan ugurlandt. Gazeteler 
inonii ile ·Frans1z deylet adamlan arasm· 
da yaptlan konu§malann biiyiik bir sam1· 

M. Blum 

miyet havas1 ic;inde cereyan ettigini teba· 
riiz ettiriyorl.u, umuml meselelerde bil • 
hassa Cemiyeti Akvam ve mii§terek em -
niyet meselelerinde goriilen fikir mutaba
katmdan sevincle bahsediyorlar. 

Matin, Petit Parisien, Oeuvre, ]our
[Arkasl Sa. 7 sii.tun 5 te] 
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Ankara civar1ndaki infilak 

Miibalagab ~ayialann 
ash olmadtgi anla~tldi 

Dahiliye Vekili diin Mecliste yeniden izahat 
vererek yaln1z iki i'~inin oldiigiinii ve iki 

ki,inin de yaralandigini resmen bildirdi 
Ankara 10 (Telefonla) - Ge~enler -

de Mamak civarmda bir yangm olmu!? 
ve patlamalar Ankaradan i§itilmi§ti. 
Dahiliye Vekili ~iikrli Kaya yangm M
disesi hakkmda buglinkii Mecliste ~u 
izahah verdi: 

c:- Arkada§lar; bu aym 5 inci giinii 
Mamak civanndaki bir yangm hakkm
da saym arkada!?lardan birinin sualine 
cevab olarak baz1 malfunat arzetmi§ ve 
buna dair alacagtmlz mtitemmim malU.-

mat! Meclise arzedecegimizi de soyle -
mi~tim. Mes'ul makamlardan ve he -
yetlerden aldigJmiz malumata gore a -
ym be§inci gtinii saat 7 de Mamak ci -
varmdaki mermi imalathanesinin bo -
yahane k1smmdan ate~ ~1km1~ ve mii -
teak1ben patlamalar olmu~tur. Yangm1 

ilk goren boyahane ustaba~Ist Sabl -
m1§ oglu Bil&ldir. Bilalin anlathgma 

[Arkast Sa. 4 siltun 4 te] 
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"Hindenburg, facias1 
Balonun patlamasini miiteakib ,ahid olunan feci 

ve hazin sahnelere dair son tafsilat 

Amerikadan Av1upaya tels:zle verilen resimlerd~n: Koca Hindenburg 
balonu iskelet halinde ve alev i~,;tnde 

Va§ington 1 0 (A.A.) - Am erik an felaketi hakkmda yap1lacak tahkikatta 
hiikiimeti, Almanyanm hava ata§esi Ge - mii§ahid olarak bulunmaga davet etmi§-
neral yon ~itticher'i Hindenburg balonu ~ir. [Arkast sa. 5 siitun 4 te] 

Celtil Bayar Hikmet Bayur 

............................................................ 
Y eni usul politika 

manevras1 
Almanya da, italya gibi, 
ingilteredeki gazetecileri 

geri ~ekecekmif 
Berlin 10 (A.A.) - Berliner Zeitung 

ve Morgonopost, italyanm italyan ga -
zetecilerinin Londradan geri ~aginlma
lan karanm tasvib etmektedir. Hatta 
bu iki gazete, dtin ak~am Propaganda 
Naz1rmm bu tedbirlere mtimasil ted -
birlerin Almanyaca da ittihaz edilecegi 
haberini tekzib etmesine ragmen Al -
manyanm bu tedbirlere ba~vuracag1 

miitaleasmda bulunmaktad1r. 
[Arkast Sa. 5 siltun 5 te] 

···························································· 
Hariciye V ekilimiz 

bugiin geliyor 
Rii,tii Aras Cenevreye 
Biikref yolile gidecek ve 
yolda Rumen devlet 
adamlarile gorii,ecek 

Ankara 1 0 (T e
lefonla ) - Ha -
riciye V ekili dok -
tor T evfik Riistii 
Aras bu ak§am i~ -
tanbula hareket et
mi§tir. Reisicumhur 
Atatiirk Hariciye 
V ekilimizi otomo -
billerile istasyona 
gotiirmek suretile 
ugurlamt§lardlr. 

istasyonda Dok • Dr. Rii.~tii. Aras 

tor T evfik Rii§tii Aras1 ugurhyanlar ara
smda ba§ta Biiyiik Millet Meclisi Reisi 

[Arkast Sa. 6 sii.tun 4 tel 
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Firariler diiQ 
sorguya ~ekildiler 

Firar hadisesinin mahi
yeti bugiin anla,dacak 
Adanada yakalanarak evvelki giin 

§ehrimize getirilmi~ alan Ayazaga ci -
nayeti faili Abdullahla Tevfik diin jan
darma nezaretinden almarak tekrar 
Tevkifaneye nakledilmi§lerdir. 

Firar hadisesinden sonra Tevkifane
de esasen ~ok s1k1 tedbirler almmt§ ol
dugundan bunlar i~in hususi bir mua
mele yaptlmami§tlr. Miiddeiumumi mu
avinlerinden Sabri diin Tevkifaneye 
giderek orada saatlerce kalmt§ ve fira
rileri sorguya ~ekmi§tir. 

[Arkas1 Sa. 5 siitun 5 te] 

Kutlu bir ni,anlanma 
Ba§muharririmiz Bay Yunus Nadinin 

kii~iik k1z1 Bayan Niliifer Nadi ile Ay· 
dm e§rafmdan izzet Ayaydmm oglu 
Cumhuriyet Merkez Bankas1 miifetti§i 
Etem izzet Ayaydm ni~anlanmt~lardu. 
Cumhuriyet tahrir heyeti, her iki giizide 
ailenin miinevver ve giizide ~ocuklannm 
hayatlanm te~rik ic;in verdikleri bu kutlu 
karan en saf ve samimi duygularile alkl§· 
lar ve kendilerine oldugu kadar saym aile

!erine ~e saadetler !emenni eyler. 

tenkid 

Halil Mente~ Mehmed Somer Emin Sazak Hiisnii Kitabcz 

lkt1sad V ekili tenkidlere 
uzun uzadtya cevab verdi 
«~unu teminat olarak soyliyebilirim ki Ziraat 

Bankas1 bu kanunla tekamiil edecektir» 

Ankara 10 (Telefonla) - Tiirkiye 
Cumhuriyeti Ziraat BankasJ kanun la
yihasmm gorii§iilmesine bugiinkii Meclis
te ba~landt. Layihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda birt;ok hatibler soz alarak miita
lealanm ileri siirdi.iler ve tenkidlerde bu
lundular. 

Kanunun cevab vermediii 
bir meaele 

Hikmet Bay'Ir (Manisa) sennayenin 

biiyiik k1sm1m kiic;iik c;ift~iye hasretmek 
dogru olmakla beraber mutavass1t vaz1-
yette olan toprak sahiblerinin de gozetil
mesi laztm geldigini, zirai telakkinin Av
rupada da bunlar vasttasile ba~ladtgmi 
kaydettikten sonra ezciimle dedi ki: 

-·- Kanunun cevab vermedigi bir me· 
sele daha vard1r. Be§ alt1 seneki ikttsadi 
buhrandan sonra birc;ok kimseler Ziraat 
Bankasma borclandtlar. Borclan taksit• 

[Arkasz Sr;. 7 siltun 1 de] 
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Ihtilalciler Bilbao'nun 
son miidafaa hatlar1nda 
General Franco halka hitaben bir beyanname 
ne,rederek: «Eger teslim olmazsaniZ halduniZ· 
da galibler kanunu tatbik edilecektir» dedi 

Vitoria 10 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Bilbao'nun son mukavemet hath o -
lan Elgallo'yu bombard1man etmege 
ba§hyan 20 Franco tayyaresi diin ak -
~ama kadar hareket iislerile cephe ara
smda gidip gelmi!?lerdir. 

Bu tayyareler hi~ . durmadan ~ehrin 
etrafmdaki istihkamlarm iizerine bom
ba yagdirmi§lardtr. Tarassud ve avc1 
tayyareleri dii!?man tarafmda ricat ha
reketleri gorerek birka~ yiiriiyti§ kolu-

nu mitralyoz ate§i altma almi§lardlr. 
Muhabir ~unlan ilave etmektedir: 
Sollube dagm1 gezdim. Cumartesi gii

nti Franco tayyarelerinin bombardlma
m neticesinde tutu§an ormanlar hala 
yanmaktad1r. 

Bermeo'dan Bilbao'ya giden yol bir
ka~ yerinden Marksistler tarafmdan ke
silmi§tir. 

Franco ktt'alan yolu tamir etmekle 
me§guldurlar. 

[Arkast sa. 3 sii.tun 1 de] 
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Londrada sona yakla~an 
biiyiik haz1rbk 
· lac giyme merasimi yann 

~ehir mah,eri bir hal ald1, diinyamn her 
tarafmdan miitemadiyen heyetler geliyor 

Londra I 0 (A. 
A.) - Hiikiimdar
lar, hafta sonu ta -
tilini gec;irmi~ olduk
lan Royal • Lod
ge'dan diin ak§am 
avdet etmi§lerdir. 
Kral ve Kralic;enin 
bindikleri araba ken
dilerini alki§hyan 
muazzam halk kiit
lesinin allasmdan 
mii§kiilatla ge<;e • 
bilmi§tir. 
Ecnebi bir fehir 

Londra 1 0 (A. 
A.) - Simdi Buc
kingham' da hiikiim -
darlann misafiri bu
lunan ecnebi hii • 
kiimdar ailelerinin 
miimessilleri bu sa • 
bah Londranm bii • 

ingiltere Krall S. M. VI George 

yiik caddelerini gezerek tezyinat1 seyret-J dilerini alkl§lamt§hr. · 
mi§lerdir. Saraydan !;Ikarlarken balk ken- [Arkast Sa. 6 siitun 5 tel 
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Tarihi tefrika 115 Yazan : M. Turhan Tan 
tTerci.ime ve iktibas edilemez> 

Riistemin bastna konan devlet 
' 

Cdtz bir kehle, ciizzamh oldugu i~ae edilen Riis
temin bastna devlet kusunu nasd kondurdu? ' . 
Hiink.ir, Diyarbekirden kendisine su

nulan k1ymetli hediyelerden mahzuz ol
dugunu ve eski kolesini unutmaytp daima 
muhabbetle andtgmt tebariiz ettirmek i
~in boyle bir tenezziilde bulunuyor, 
hatJrh bir saray adammt o boh~a ile Di
yarbekire kadar gondermek lutufkarh -
hgmt gosteriyordu. Halbuki maksadJ, 
Mihrimah Sultana koca yapmak istedigi 
Riistemde ciizam hastahgi bulunup bu
lunmadtgmt tahkik ettirmekti ve Diyar
bekire giden hekim, Siileyman Pa§anm 
talimi ve~hile hareket edip o mn a~1ga 
<;tkarmaga memurdu. 

Riistem Pa§a, bir hayli zaman once 
Hurrem Sultan tarafmdan yaptlan va • 
din - Ibrahim P a§a oldiiriildiigii ve a • 
radan birka~ ytl da ge~ti&i halde • yeri
ne getirilmemesinden dolayt teessiir i~in
deydi. Cozden uzak olanlann goniilden 
de trak kalacagmt dii§iiniip uziiliiyordu, 
vezir ve vali olarak Diyarbekirde bu -
lunmaktansa gene imrahorluga doniip 
T opkap1 saraymda ya§amagi t~m 1~m 
tercih edip duruyordu. 

Bu vaziyette saraydan ad1 sam belli 
ve hayli onemli bir aganm ansiZJn ~Jka • 
geldigini goriince ve hele onun padi§ah
tan selam, hem de ktymetli bir boh~a ge
tirdigini goriince sevinc delisi olayazdt, 
muhterem konugunu birt;ok defalar ko -
cup kucakladt, en ba§ sedire oturttu, boh
~YI da ii~ kere opiip ba§ma koyduktan 
sonra yiiksek bir yere yerle§tirdi · 

- Eh, dedi, ho§ geldin kaptyolda · 
§liD, ne var ne yok 1stanbulda? .. Biz bu
rada ulak atlanmn nal sesine hasret ~e
kip duruyoruz. 0 ses kulaglmJza dege -
cek ki ardmdan lstanbul kokusu alahm, 
biraz ferahhyahm. Siz, T annnm sevgili 
kullansm1z. 1stanbulda ve sarayda ya§l· 
yorsunuz. Hergun ~evketlu Hunkann 
mubarek didanm goriiyorsunuz, muba -
rek sesini i§ittyorsunuz. Biz firak i~inde
yiz, hicran ;~indeyiz, peri§amz. 

Hekim Mahmud goniilden kopup ge
len bu sozlere nezaketle kar§thk verdi, 
Hiinkann «Diyarbekir valisi» ni unut -
madtgml anlattt ve §U bah~eyi bir ha -
remagasile, bir i~oglanile, hatta bir ulak
gondermek mumki.in iken kendisini, 
hashekimlerden birini bu i§e memur et
mesi de o biiyiik teveccuhten ileri geldi
gini soyledi. 

Rustem bahtiyard1 ve bahtiyarhgmt 
durumile, tutumile isbat etmekten geri 
kalm1yordu. Diyarbekir ar!Jk hekim 
Mahmud Aga demekti. E§raf, ayan, tuc
car ve herkes, valinin emrile o saray ada
mma boh~a boh~a kuma§lar, duzineler -
le atlar, kese kese ak~eler, dizi dizi inci
ler sunuyorlar ve herifi ziyafetten ziya -
fete gotiiriip ilkin midesini, sonra koynu
nu, kesesini, burcunu, C<Uvahm • yan§ ya
parcasma • doldurmtya ko§uyorlardJ. 

Mahmud, bir yandan boyle hazineler 
diizmekle beraber bir yandan da vazife
sini musbet surette gormege ~ah~1yordu, 
Riistem Pa§ayt stkt bir tarassud altmda 
bulunduruyordu. Zeki Huval, boh«asJ -
Dl b1rakttktan, yap1lan ikramlan da go -
riip hazmettikten sonra giile giile yerine 
donmesi icab eden sarayhnm ayak siirii
yiip durmasmdan ar!Jk huylanmtya ba§· 
lami§It. Misafirin hakk1 ii~ gun aglrlan
makken hekim Mahmud donmek tema
yiilii hissettirmeden on be§ giinii giile gii
le ge~irmi§ti. Acaba bu uzun boylu ko
nukluktaki hikmet ne idi? 

Rustem Pa§a i~in i«in tasalanarak §U 
garib bilmeceyi ~ozmege sava§Jrken Mah
mud, Hiinkar tarafmdan Diyarbekir 
mmtakasmda gezintiler yapmtya ve gor
diiklerini yaz1p sunmaya da memur edil-

digini ileri siirerek valiye bir devir seya
hati teklif etti. Padi§ahm emrine istinad 
ettirilen bu teklifi savsaklamaya imkan ol
madigmdan hemen hamhk yap1ld1 ve 
Mardin, Hatuniye, Kendili yolile Sen
car kalesine kadar gidildi. Hekim Mah
mud, konak yerlerinde ~adulara kapam
hp yahlmasmt istemiyor, koy kuliibele -
rinde ve koylii yataklannda uyunmasm1 
tercih ediyordu. Ri.istem Pa§a, babms1z 
kulubelerde su ve sabun yiizu gormemi§ 
yataklarda uyumaktan zevk alan hekim 
Mahmudun bu tutumunu garib bulmakla 
beraber ses C<Jkarmtyordu. i~inden binbir 
kiifiir savura savura onunla bile koy ev
lerinde ya!Jyordu. 

Hekim Mahmud, Sa~h dagmda da 
ayni §eyi yaptt, daghlarm hirer kuyudan 
farks1z olan yeraltJ kuliibelerinde konak
ladt, valiyi de beraberinde yatmp kal
dJrdt. 0 devirde Sa~h dacmda oturan 
Sencarhlar ~ok bak1ms1z kimselerdi, i~ine 
kapand1klan kuyularm C<Opliikten ay1rd 
edilmesi miimkiin degildi ve her yer bit 
ve pire yuvas1 kadar murdard1. 

Riistem Pa§a, Diyarbekirden C<tktla • 
ltdanberi ka§mlp dururken Sa~h dagm
da durup oturamaz hale geldi, uyuz ol
mu§ gibi tztJrab ~ekmege ba~lad1. Dagh
lar, olmii~ kopekleri sogan suyile ytkaytp 
kefenledikleri, merasimle gomdiikleri i~in 
vali, o diyarda ytkanmaktan da ~ekmi • 
yordu. Zaten ortuli.i bir yerde dokiiniile
cek iki ii~ kova steak sudan fayda gor -
mek imkam da yoktu. Ozerine oturulan 
veya i'"inde yai:Jlan minderler, §ilteler, 
suyun gotiirecegi ha§eratm birka~ mislini 
yeni ba§tan vereceklerdi. 

Hekim Mahmud da ayni Jzlirabl r;ekip 
durdugu halde sesini C<Ikarmtyordu, Sa~· 
h dagmda kudret helvasJ toplamakla va
kit ge~iriyordu. Ri.i§tem Pa§a, iki 6iin, 
ii<; gun di§ini sikh, nihayet dayanlmadt, 
hekim Mahmudu barmd1klan kuliibede 
yamba§ma oturttu, mintanmm yakasml 
a~tJ: 

- Kerem et yolda§, dedi, §U hale 
bak. Bit i~inde kald1m. 

Hekim Mahmud, son derece ciddi bir 
durum aldt, bir hasta muayene eder gibi 
valinin aC<tk gogsiine gozlerini dikti, uzun 
uzun ara§tlrdt ve irice bir kehle yakala • 
ymca sevinc i~inde ayaga kalkt1, hayktr
maya koyuldu. 

- Mubarek bad, miibarek bad. Dev
let ku§u ba§ma kondu, §U hayvanc1k sa
na ikbal getirdi, saadet getirdi. Senin 
i~in huma bu bittir, simiirg bu bittir, ~er 
§ey bu bittir. Sen buna elmastan bit ka
fes yapmahsm, bulbiil beynile onu bes
lemelisin. (,;:iinkii seni o, yiikseltiyor! 

Riistem Pa§a, hekim Mahmudun <;tl
dudigma zahib olarak actya ac1ya herife 
baktyor ve ayni zamanda humalara, 
simiirglere benzetilen, elm as ka feslere ko
nup biilbiil beynile beslenmesi teklif olu· 
nan pis mahluku gormege sava§Jyordu. 
Hekim Mahmud, Diyarbekir valisinin 
nas1! bir zehaba kapi!digmt sezmi§ ve iki 
parmag1 arasmda tuttugu murdar nesneyi 
devletmeabm dizi iistiine koyarak izaha 
giri§mi§ti. 

- $evketlu Hiinkarla ismetlu Haseki 
hazretleri seni damad edinmek isterler, 
biricik kJZ!an Mihrimah sultam cenabma 
nikahlamak dilerler. Fa kat hased ehli 
bo~ durur mu hit; L Hunkann, Haseki 
sultanm du§iincesini sezince onla1 biihtan 
tezgahmt i§letmege koyuldular, cenabm1 
gozden dii§iirmek i«in C<e§id ~e§id yalan
lar dokudular. Cenabm hakkmda her 
~ey, her§ey soylendi, hatta ciizamhdlr 
denildi. Hiinkar keramet ehlidir, her sun 
ke§feder. 

(Arkast var) 

Ankarada l1a~hyan, Tiirkiye - Fransa ticaret miizakereleri devam ediyor. Yu
karidaki }'ranstz heyetidir, a~ag-.daki zevat ta bizim murahhaslaruntzdu. 

- ----- ---- .....-- --· ~ 
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:·Siyasi .·icn1a.i:: 
Unkap~ni 
batmaga 

kopriisii 
basladi 

' 

Ticaret Odas1nda 
diinkii toplanti 

Halicin tamamen dolma- ihracat tacirleri miihim 
mast i~in acil tedbirler dileklerde bulundular 

abnacak 
Eski Unkapam kopriisii sokiildiikten 

sonra, Halicin i~ine dogru «ekilmi§ ve 
Eyiibsultan a~1klannda baglanmt~tl. Es
ki kopriinun duba ve ah§ab klSimlannm 
tamirinden sonra Siitlice ile Eyiib ara • 
smda kurulmasi mevzuu bahsti. Bu ta
savvur o civar ahalisini <;ok sevindirmi~ti. 
(,;:unkii, koca Halicde hi~bir koprii bu -
lunmamas1 yakadan yakaya nakliyat i§
lerinde mu§kiilatt mucib oluyordu. Ay -
rica, son senelerde iki tarafh fabrikalarla 
dolan Halicde boyle bir kopriiye ~ok ih
tiya~ hissediliyordu. F akat, nedense bu 
tasavvur tatbik edilemedi, koprii de Ha
licde muattal bir halde kaldt. ;iimdi de 
dubalann uzun miiddettenberi tamir e -
dilmemesi yiizunden ~iiriidiigiinii ve su 
dolarak batmaga ba~ladtgmJ haber al
dtk. Bu suretle eski kopriiniin gozlerin , 
den iki tanesi dubalan par«alandtgi i~tin 
Halicin bu batakhk k1smma gomulmek 
i.izeredir. Eger derhal tedbir ahnmaz ve 
oniine ge«ilmezse, ~ok g~meden koca 
koprii bulundugu yerde sulara gomiile -
cek, ~1kanlmasmdaki mii§kiilat her • 
taraf, o civar bir kiipriiden mahrum kala
cak ve Halicin esasen ktsmt azam1 dol
mu§lan bu ktsmt, bir koprii enkazt ile 
tamamen dolacaktJr. Halbuki alakadar
lar, kopru olarak istifade edilmedigi tak
dirde de kopriiniin demir aksamm1 sat -
mak suretile - demir fiatlarmm ~ok yiik
sek olmasmdan dolayt - Belediyeye mu
himce bir para temin edilmi~ olacagmt 
soylemektedirler. 

Diger taraftan, Halicde, denize go -
miilii bir halde bulunan bir~ok gemi le§le
rinden ba§ka, iki tarafh sahilde, kulla -
mlam1yacak derecede ihtiyarlad1gt i«in 
hurdaya ~tkanlmi~ olan bir siirii gemi ve 
motorler vard1r. Harice demir ihraca!J 
durdugu i«in bunlar sokiiliip, par~alana
mamakta ve zamanla ~uriiyerek batmak· 
tadtrlar. Eger adedleri elliyi bulan bu 
gemiler derhal bozularak par~a halinde 
karaya nakledilbezlerse, senelerdenberi 
temizlenmedigi i<;in yanyanya dolmu§ o
lan Halic bu yeni le§lerle biisbi.iti.in do -
lacakttr. 

Bu noktalar1 goziiniinde tutan alakah 
makamlar, yeni taraklar gehnciye ve Ha
licin temizlenmesine ba§lanmctya kadar 
bu le§lerle Halicin busbutiin dolmamasJ 
ve seyriiseferin tehlikeli bir hal almamasJ 
i~in acil tedbirler alacaklardtr. 

$EHIR ISLER/ 

<;oplerin denize dokiilmesine 
haz1rhk 

<;oplerin denize ahlmas1 i<;in beledi
yece yaptlmakta olan tetkik ve haZirhk
lar bitmek iizeredir. Yeni r;op iskelele
rinin in~aat1 da birkar; giine kadar ni -
hayet bulacakhr. Mavna ve romorkor 
gibi bu i.§i yapmaga mahsus olan vesait 
te haZirlanmt~hr. Nihayet haziramn bi
rinden itibaren karann tatbikma ger;i
lecektir. 

Eyiibde belediye tetkilab 
Eyiib kazasmda viicuda getirilecek 

belediye te~kilati i<;in evvelki gun bii -
tiin kazalarda halkm reyine miiracaat 
edilmi§, verilen reyler te§kiHitm yaptl
masi suretinde tecelli etmi§tir. Belediye 
riyaseti buradaki te§kilatm kadrosunu 
haztrlamakla me§guldiir. Yeni te§kilat 
haziranm birinden itibaren faaliyete 
ge<;ecektir. 

1stanbulda vergi tahsilab 
arth 

Defterdar Kaz1mla Defterdarhk §Ube 
miidiirlerinden Miimtaz tahsil §Ubeleri
ni tefti§ etmektedirler. istanbul vergi 
tahsilat1 son aylarda g~en senelere nis
betle ehemmiyetli surette artmi§hr. 

VILAYETTE 

Nahiye miidiirleri hakkmda 
bir karar 

Nahiye miidiirlerinin bizzat veya bil
vasita haZirhk tahkikah yapamtyacak -
Ian alakadarlara bildirilmi§tir. 

Bahklar hakkmda Dahiliye 
V ekaletinin bir tamimi 

Dahiliye Vekaletinden Vilayete gon
derilen bir tamimde son giinlerde bil -
hassa istanbul sularmda son senelerde 
emsaline ender tesadiif edilecek dere -
cede biiyiik ve r;ok miktarda torik bahg1 
tutulmakta oldugu halde ecnebi allCI . 
!arm bunlan ucuz elde etmek ir;in ar.a
larmda bir blok te~kil ederek mubayaa
h kestikleri bildirilmekte ve bununla 
miicadele igin bu bahklarm leyli mek -
teblerde, hastanelerde, miiesseselerde 
ve askeri kitaatta sarfmm temin edil • 
mesinin memleket ikhsadiyatma fay -
dasi dokunmakla beraber ayni zamanda 
«ok iyi bir gtda olan bahk etinin mebzu
len istihlakini temin etmi§ olacag1 bil -
dirilmi~tir, 

Karadeniz mmtakasmda bir seyahate 
~tkmt§ olan t~ Ticaret Umum Miidiirii 
Miimtaz, goriilen li.izum i.izerine diin §Ch· 
rimize di:inmi.i§ti.ir. Dun ogleden sonra Ti
caret Odasmda biitun ihracat firmalan 
miimessillerile ihracat tacirleri Umum 
Mudi.irun reisligi altmda toplant!lar yap
mt§lard!r. 

Dunku toplantllarda son zamanlarda 
ihracat tacirlerimizi bir hayli sarsan is • 
panya ve Almanyaya ihrac edilmi§ mal
larm almamamt§ bedelleri uzerinde go -
ri.i§ulmii§ti.ir. Evvelce Ispanyaya ihrac e -
dilmi§ ve bedelleri el'an gelmemi§ olan 
mallarm bankalardan ihracat tacirleri ta
rafmdan ahnmt§ yuzde 80 bedeli huku
metin bir kararile Cumhuriyet Merkez 
Bankast tarafmdan odenmi§ ve bu suretle 
ihracat tacirleri faiz yukunden kurtanl -
mt§lardt. 

Simdi lspanyaya ihrac edilmi§ mallar 
i~in vaziyet §udur: 

I - ihracat tacirleri bu mallann yiiz
de 80 bedelini Merkez Bankasma borc
ludurlar. 

2 - Paramn ihracat tacirleri i~in astl 
kar kismm1 te§kil eden yuzde 20 si ise 
diger yiizde 80 nile beraber 1spanyada
dJr. 

Almanyaya ihrac edilmi§ olan malla -
nm!Zin bedeli daha muhimdir. Maamafih 
bu yi.izden ihracat tacirleri arasmda bir 
endi§e mevcud degildir. Bir taraftan da 
bu para odenmektedir. y almz ihracat~l
lar §U cihetlerin hallini zaruri gonnekte· 
dirler: 

A - Bankalardan ahnml§ olan yuzde 
80 bedelin lspanya i§inde oldugu gibi 
Merkez Bankasmca odenerek ihracat~t -
!arm faizden kurtanlmasJ. 

B - Borcun umumi miktan i~in hii
kumet~e bir ~eki! bulunmas1. 

Diinkii i~timada bu cihetler tetkik e • 
dilmi§ ve f~t Ticaret Umum Miidiirii, ik
!Jsad Vekaletinden ald1gi tebligi ihracat
t;tlara bildirmi§tir. Bu arada Ankaraya 
bir heyet gonderilmesi de mevzuu bah
solmu$1ur. 

~--------------
Vila yet, bir 

cevab veriyor 
istanbul Vilayetinden diin §U tezke

reyi aldtk: 
cPlevne muhacirlerinden Nabi Ah -

med imzah mektub iizerine (Soruyoruz 
b8§hkh), 10 mayts 1937 tarih ve 4665 
numarah niishamzm ikinci sahifes·inde 
yazll1 ftkra okundu. 

1 - Bulgaristan, Romanya ve Yugos
lavyadan muhacir s1fatile yurdumuza 
gelmek istiyenlerin mahalli hiikumet -
lerinden alarak oradaki konsoloslanmt
za gosterdikleri pasaportlara muhacir 
vizesi verildigi goriildiigii takdirde 2510 
numarah kanun hiikiimlerine gore el -
lerine muhacir ka~d1 verilerek hak -
larmda Turk tebaas1 muamelesi yapJl
maktadtr. 

2 - Bunlardan baztlanmn, mektub 
sahibi N abi Ahmedin de bildirdigi gi -
bi, yurdumuza mahza gezmek ir;in gi -
deceklerini soyliyerek mahalli konso -
loslanmtza miiracaatlerinde konsolosla
nmtz da bunlara gezi vizesi vermekte -
dir. Yurdumuza bu vaziyette gelenler 
hakkmda ecnebi tebaast muamelesi ya
pilarak kendilerine zabttaca ikamet 
tezkeresi verilmektedir. Bunlar, diger 
ecnebiler gibi, kiir;iik san'atlar hakkm
daki 2007 numarah kanun hiikiimlerin
ce kiir;iik san'atlardan menedilmekte ve 
tabiiyetimize g~mek ir;in Vilayete mii
racaatlerinde de diger ecnebiler hak -
kmda yap1lagelmekte olan muamele 
v~hile kendilerinden 1260 numarah 
kanunumuzun 1 ve iir;iincii maddeleri 
geregince evve!a 5, bilahare de 20 lira 
hare; istemektedir. Bu zat ta muhacir o
Iarak degil, gezi vizesile yurdumuza 
gelmi~ oldugundan Tiirk tebaasma has
redilen kiir;iik san'atlardan istifade et • 
tirilmemesi ve ayni zamanda hare; iste
nilmesi mevzuabmtz ikbzasmdandtr. 
Yap1lan muamelede yanh§hk yoktur. 
Keyfiyetin tashihini rica ederim.• 

Y erli MaHar Sergisi 
haztrhklarl 

iktJsad Vekaleti Maarif Vekaletile 
yaphgt temaslar neticesinde 937 senesi 
sekizinci Yerli Mallar Sergisinin Gala
tasaray Iisesi binasmda ve her zaml'.n
kinden daha geni§ mikyasta ar;1Imasma 
karar vermi§ ve bu karar diin resmen 
Milli Sanayi Birligine bildirilmi§tir. 

Birlik derhal sergi haz1rhklarma ba§
lamt§tir. -···-Frank yiikseliyor 

Diin gelen Paris ve Londra borsas1 
telgraflan Franstz frangmm yiiksel -
mekte devam ettigini gosteriyordu. 
Londra borsasmda diin frank bir !ngi
liz liras1 mukabili 109,96 franktan mu -
amele gormii§tiir. Borsamtzda frank 
diin bir Tiirk liras1 mukabili 17,70 te 
kapanmt§br. 

Ankaraya giden 
sanayi heyeti 

Vekaletlerle yapbg1 te· 
maslar neticesinde iyi 

neticeler ald1 

' ',..' .. 

Fransada sol partiler 
(E=I ransanm dahili i§leri bir tiirlii 1r istikrar bulam1yor. Her an yeni 

bir futma kopmak istidadmt 
gosteriyor. Bir senedenberi iktidar mev· 
kiinde bulunan Halk cephesi, yani sol 
partilerin hukumeti ameleyi tatmin i~in 
bir~ok kanunlar C<IkardJ. Her i§~i hafta• 
da k1rk saatten fazla ~ah§tmlmtyor. Ay• 

Gene! ithalat rejiminin serbestisi, mu- ni zamanda ucretleri indirilmemi§ ve bi· 
amele ve istihlak vergilerinin alacag1 §e- Jakis artmlmt§l!r. 1§t;i senede on be§ 
kil hakkmda ikhsad ve Maliye Vekalet· giin, maa§I verilmek iizere tatil ahyor. 
lerile temas etmek ve bu meyanda dahili Patronlar miinferid iKilerle degil, bun~ 
sanayii korumak i«in almacak tedbirler !arm birlikleri olan sendikalarla mesai §e' 
hakkmda dileklerde bulunmak uzere raitini ve i~ mukavelelerini tayin etmege 
Ankaraya giden Sanayi Birligi heyetin • mecbur tutuluyorlar. 
den bir ktsmt diin ~ehrimize diinmii§tiir. Birliklere dahil bulunmtyan i§~ilere 
Heyetin diger azalan da bugun §ehrimi- herhangi suretle i§ vermekten patronluk 
ze gelecektir. menedilmi§tir. Bu kanuni kuvvetin tesi~ 

Dun ak§am Ticaret Odasmda, Anka- rile biiti.in amele birlikleri konfederasyo ,. 
radan gelen heyet azasmm da i§tirakile nunun azalan bir sene i~inde bir milyon· 
umumi bir toplanh yaptlml§ ve Ankarada dan be§ milyona C<Ikmt§hr. Bu te§ekkiilun 
alman neticeler iizerinde gorii§iilmu§tiir. niifuz ve kudreti 0 kadar artmt§llr ki 
Bu arada Ankarada bulunan Birlik u • Ba§vekil Blum memleketi idare edenin 
mumi katibile de telefonla gorii§i.ilmii§ • bu amele ittihadt de gil; kendi kabinesi 
tiir. oldugunu alelade I§~Iye anlatmaktan 

Ankarada gerek 1kttsad, gerek Mali- aciz kalml§hr. 
Ye V ekilleri nezdinde, gerekse aynca Sa- Alelade i~~tiler §oyle dursun, amele it· 
nayi Umum Mudiiriinun i§tirakile yap1- tihadnun ba§mda bulunan Jouhaux bile, 
Ian toplantJiarda sanayiciler ~ok iyi ve son beyanatmda, amele birliklerinin di ,. 
mucibi memnuniyet netice almt§lardtr. leklerini kanun mahiyetinde saydtgtnl ih· 
Muamele ve istihlak vergilerile gene! it - sas etmi§ti. Bunlann son dilekleri ise, a· 
halat rejimi iizerinde biitun esaslar takar- meleye yeni yeni i§ler bulmak i~in ha .. 
rur etmi§, yalmz hiikumet baz1 cihetlerin zineden verilecek on milyar frankhk ya~ 
ogrenilmesine luzum gostermi§tir. Bunun ni yi.iz milyon ingiliz Jirahk tahsisat ile 
i~in Birlik dun ak~am butiin sanayi mii • umuru nahaya aid te§ebbiisler yaptlma· 
ess:selerine bir tamim yapm1~ ve §U sua!- sma ve biitiin ihtiyar i§C<ilere tekai.id ay
lenn cevablanmn siiratle bildirilmesini is- hgt tahsis edilmesine dairdir. lhtiyarla .. 
temi§tir: rm tekaudiyeleri i~in mukerrer sigorta .. 

l - Kullantlan ana ham maddeden lara, ressurancelere vaz1yed edilmesi de 
yaptlacak e§ya cinsleri. i5tenmi§tir. 

2 - Bu e§Ya cinslerinde kullamlan Amele birliklerinin memleketin mali 
ham maddenin nisbeti. vaziyellm, parasm1 ve zaten fenala§ml§ 

3 - Bu mamullerin bugiin verdigi mu- olan harici siyasetini miiteessir hatta biis• 
amele vergisi. biitiin harab edecek yolda yeni yeni ta .. 

4 - Ham maddenin ithal miktan ve leblerde bulunmalan Fransamn dahili 
k1ymeti (yerli ham madde ise bu san'at ve harici kredisini sarsmt§ ve butiin bor~ 
§ubesinde kullamlan miktan ve ktymeti.) salarda Franstz eshamt sukut etmi§ti. 
.~nkaradan bugiin veya yarm gelecek Ba§vekil Fransanm mali itibanm kur • 

Birltk Umumi Katibi Halid Ciileryiizle tarmak i«in memlekette amelenin degil; 
birlikte sanayiciler toplanhlar yapacaklar kendisinin ve parlamentonun hakim oldu· 
ve ondan sonra Birlik umumi katibi bu gunu a~tk sozlerle izah etmegi dii§un • 
malumah Ankaraya gotiirecektir. mii§tii. F akat, l mayts bayrammda ve 
--~--......:;;:..:M~V;.::.T:.:E.:::;F::;::E.:.:R_R_/_K_ -bunu takib eden muhtelif tatil giinlerin-

de ame)el).in kendi sozlerine kar§I mey • 
Seyyah miktari arbyor dan okumasmdan ~ekinerek sozlerini par· 

. ~~prlafl it i'!ttatimge gore 936 sene- lamentan,un toplanmasma buak~t§h. A· 
s~ I?mde k1rk dort bini denizden, on be§ melenin, mali ve ikhsadi vaziyetleri ve 
bm1 de karadan olmak iizere ~ehr·imize paranm mevkiini dii§iinmiyerek yaphgl 
elli dokuz bin seyyah gelmi§tir. Bu mik- talebler, gosterdigi tazyik ve tehdid, yal· 
tar 935 senesinden on bin fazladtr. 936 mz sermayedarLan ve patron! an degil; 
senesinde gelen seyyahlarm en fazla • Halk cephesinin ve hiikiimetin ikinci a• 
smi Yunanblar te§kil etmekte, ondan zas1 bulunan, ku~uk sermayedarlan tem
sonra da s1rasile Rumen, Alman, ital - sil eden radikal sosyalistleri dahi endi .. 
yan, Bulgar ve ingilizler gelmektedir. §eye dii§urmii§tii. 

lzmir Liman §irketi miidiirii Binaenaleyh parlamentoda yaptlan 
!zmir Liman ~irketi miidiirii Ha§met, istihzarlar ve bunlara hiikumetin verece• 

!zmir limanma aid i§ler hakkmda Deniz gi cevablann neticesinde meb'usan me~ 
Ticaret miidiirliigile temas etmek iize- lisinin kabul edecegi karar sureti ve bu
re §ehrimize gelmi§tir. 
M 

nun iizerinde yaptlacak miinaka§a ve 
eclis ikinci reisi §ehrimizde bahusus radikal sosyalistlerin alacag1 va

Biiyiik Millet Meclisi ikinci reisi Ha- ziyet, merakla ve bir derece endi§e ile 
san Saka ile !sparta meb'usu Miikerrem bekleniyordu. Hakikaten bu parti karar 
~ehrimize gelmi§lerdir. Bu seyahatin A- suretine «her tiirlii hiirriyetlere riayetin 
nadolu kuliibii tarafmdan satm ahnan 
Yat kuliibiiniin devir i~lerile alakadar temini» kaydmm konulmasmi istiyerek 
oldugu soylenmektedir. amele birliklerinin diger te~ekkul ve halk 

Maliye V ekaleti Siyasi s1mflanmn hiirriyetine dokunmamasma 
hiikumetin dikkatini celbetmi§ ve mem .. 

Miiste§arl §ehrimizde nuniyetsizligini gostermi§tir. 
Maliye Vekaleti Siyasi Miiste~an Fa- Bunlann lideri Campinchi, patronlann 

ik §ehrimize gelmi~tir. Faik birka<; giin haklar1 ilahi olmadigl gibi amelenin iic
burada kald1ktan ve bazt tetkiklerde 
bulunduktan sonra Ankaraya donecek- retleri gokten inmedigini ve i§~ilere yal-

t . mz amele konfederasyonunun ekmek ver· 1r. 

Muhtarlar hakkmda 
bir karar 

1Ik tedrisat kanununun tatbikt esna • 
smda herhangi bir sur; i§lerlerse hakla
nnda memurin kanunu ahkammm tat
bik edilecegi alakadarlara teblig edil -
mi§tir. 

Metruk dalyanlar 
tic; sene zarfmda sahibleri meydana 

r;tlomyan metruk dalyanlarm Hazineye 
intikal edecegi Maliye Vekaletinden a • 
lakadarlara teblig edilmi§tir. 

~ehrimize gelen teker 
miitehassislarl 

$eker sanayiimiz hakkmda etrafh 
bir surette tetkikat yapmak iizere Reo
mer ve Blohm isminde iki Alman mii -
tehasstsm §ehrimize geldigi yazthrken 
bunlarm yanh~hkla Frans1z oldu~u 
kaydedilmi§ti. Keyfiyeti diizeltiriz. 

Halkevleri hakktnda asilstz 
bir haber 

Diinkii ak~am gazetelerinden biri&i, 
ekalliyetlerin de Halkevleri te~kilah 
dahilinde <;ah~abilmelerini temin mak -
sadile Halkevleri talimatnamesine bir 
madde ilave edilecegini yaztyordu. 
Halbuki Halkevleri talimatnamesine 
yeni bir madde ilavesine hie; liizum 

digi telakkisi tahammiil edilmez bir§ey 
cldugunu soyledikten sonra, kendi par • 
tisinin, hiikfimetin Halk cephesi progra• 
mma sadtk kalmasJ §artile bu grupa sa • 
dakat gosterecegini de a~tk~a anlatmt§hr. 
Karar suretinde hi.ikumetin mevcud ni -
zam dahilinde kalmak ve cumhuriyet 
kanunlarma riayet etmek suretile i§ine 
devam1 istenmi§tir. Hi.ikumete 200 reye 
kar§l 380 rey ile itimad karan verildi • 
gine nazaran radikal • sosyalistler son 
bir ihtar daha yaparak §imdilik hiiku • 
mette kalml§ oluyorlar. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Romanyanm milli bayram1 
Romanya milli bayram1 miinasebetile 

§ehrimizdeki Romanya konsoloshane .. 
sinde diin bir resmi kabul yaptlmt§hr, 
Resmi kabule resmi zevat ve §ehrimiz .. 
deki Rumen kolonisi i§tirak etmi§ler • 
dir. Romanya konsolosu Rumen kola .. 
nisine hitaben soyledigi nutukta Ata .. 
tiirkiin biiyiik eserlerinden hararetle 
bahsetmi§ ve Rumen kolonisine Tiirk • 
leri candan sevmelerini ve Tiirkiyenin 
kanunlarma seve seve itaat etmelerini 
tavsiye etmi~tir. 

Cumhuriyet 
yoktur. Zira •alimatnamede ekalliyet - Niishas1 5 kum~tur. 
lerin Halkevleri faaliyetlerine i~tirak · • { T'" k" H • " Abone ~eraitl ui~in•ye ar•c edemiyeceklerine dair bir madde mev- 'l " i~;in 

cud olmad1gi ir;in ekalliyetler de her Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
vatanda§ gibi arzu ettikleri takdirde Alb ayhk 750 • 1450 • 
Halkevleri te§kilatma dahil t>lmakta - fr~; ayhk 400 ,. 800 • 
d1r. Bir ayhk 150 • Yoktur 
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11 Mayts 1937 CUMHURIYET 
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SON HABERLER ••• · 
Hldise!er aras1nda 

Kazanc ve ihtiyac 19 may1s genclik hayram1 
TELEFON TELGRAf ve TELSiZLE li\., Ail iisavata clair yazdtklartm

U W U dan bahseden arkada§ Nu- hazirlandi 
lhtilalciler Bilhao'nun 

son miidafaa hatlartnda 

rullah Ata!r, -ki mutlak ma
nasile olmasa bile gene miisavatm ha
raretli taraftandtr- birka!r gun evvel 
bana verdigi cevabda §oyle diyor: 

program1 
------------------

Atatiirkiin Samsuna ayak basbg1 o giin biitiin 
memleket gencleri taraf1ndan tes'id edilecek 

General Franco halka hitaben bir beyanname 
ne,rederek: «Eger teslim olmazsaniZ hakk1n1z
da galibler kanunu tatbik edilecektir» dedi 

«Medeniyet ihtiya~larrn rogal -
masr demektir. Fikren yiikselmi~ 
bir adamrn basil bir insandan fok 
ihtiyacr vardrr; bir takrm agrr el 
i~lerine tahammiilii kalmaz. Her 
~eyin iyisini, incesini ister. Bunda 
haklrdrr. F akat kendi duydugu ih
tiyaclarr ba,ka insanlarrn duyma
masrnr tabii gormekte haksrzdrr.» [Ba§tarajl 1 inc! sahifede] 

General Franco'nun Bilbao halkt
na yeni bir beyannamesi 

Salamanka 10 (A.A.) - General 
Franco Bask ahalisine hitaben yeni bir 
beyanname ne§retmi§tir, Tayyareler bu 
beyannameyi di.in hi.ikumetc;ilerin i§ga
li altmda bulunan biitiin arazi ktstmla
rma atmt~lardtr. 

Beyannamede ezciimle ~oyle denil -
lnektedir: 

cBilbao'nun kaptlarma geldik. Harb 
talihi aleyhinize dondi.i. Yeni felaketle
rin oni.inii almak zamam heni.iz gec;me
mi§tir. Biscaye eyaletinin zaptmdan ev
vel silahlannlZl btrakmtz. Boyle yap -
mazsamz hakktmzda (galibler kanunu) 
tatbik edilecektir.• 

Bllbao'nun tahliyesi devam 
ediyor 

Bilbao 10 (A.A.) - Bilbao'~ki kadm 
ve ~ocuklarm tahliyesi devam etmek -
tedir. Miilteciler ingiliz ve Frans1z va
purlarile hareket etmektedirler. Bu va
purlar iki devletin kruvazorleri tarafm
dan himaye edilmektedir. 

Burgos hiikiimeti lngiltereyi 
protesto etti 

Admiral Scheer ztrhhlarile ikinci tor -
pito filosu, Nurenberg ve Leipzig kru -
vazorlerile nobet degi§tirmek ic;in is -
panyol sularma gitmek i.izere bu sabah 
Wilhelmshafen'den hareket etmi§tir. 

lhtilalciler Madridde bir konso
loshaneyi zaptettiler 

Madrid 10 (A.A.) - Reguetes radyo 
istasyonu diin ak§am a§agtdaki haberi 
vermi§tir: 

cihtilalciler Madridde bir eenebi kon
soloshanesine hi.icum ederek zaptetmi§
lerdir. 58 ki§inin iltica etmi§ oldugu bu 
konsoloshanenin ismini §imdilik bildir-
mek istemiyoruz.> 

General Franco'nun Mussolini'ye 
~ektiii telgral 

Salamanca 10 (A.A.) - italyan im -
paratorlugunun ytldoniimii miinasebe -
tile General Franco Mussolini'ye a§a -
gtdaki telgraft gondermi§tir: 

cKomi.inizmle miicadele eden hakiki 
ve ebedi ispanya namma Duc;esinin da
hiyane idaresi altmda Roma impara -
yorlugunun biiyiikliigiinii tekrar gor -
mege muvaffak olan asil ve §erefli i -
talyan milleti hakkmda duydugumuz 
samimi hislerin kabuliini.i rica ederim.> 

Bir Sovyet gazetesi lngltereyi 
itham ediyor 

Moskova 10 (A.A.) - Tas ajans1 bil-

0 halde bu arkada§ ta kabul etmi§ 
oluyor ki medeniyet, seviyesi yiiksel
mi§ insanfiarla geri kalmt§ olanlar a
rasmda bir fark viicude getiriyor. Bu 
farka gore, ihtiyacla kazanc arasmda 
bir muva2lerte zaruri degil midir? ih
tiyaclart fazla adamm kazanci da faz
la olmahdtr ki §ikayeti kalmasm. De
mek ki seviyesi, kabiliyeti ve ihtiyac1 
daha az adam onunla miisavi iicret 
istiyemez. 

Ge~en senelerde yapzlan idman §enliklerinden bir hattra 

19 maytsta yapdacak gendik bayra
m1 programm1 hamlamak i.izere Vali 
muavini Hiidainin riyasetinde toplanan 
komisyon mesaisini ikmal etmi§, progra
ma son §eklini vermi§tir. 

Hazulanan programa gore 19 may1s 
spor ve gendik bayraml, 0 giin ogleden 
evvel, ogleden sonra ve gece olmak i.izere 
§ehrin muhtelif semtlerinde ayni zaman
da yapJlacaktJr. 

Ogleden evvelki merasim T aksim .. VI! 

F enerbahfe stadtnda 

Salamanca 10 (A.A.) - Burgos hii -
kumeti ingiltere hiikumetine bir nota 
gondererek Bilbao ablukasma ingiliz 
gemileri tarafmdan yaptlan taarruzu 
protesto etmi§, ingiliz barb gemilerinin 
Ispanya kara sularmdaki hareketinin bildiriyor: Pravda gazetesi yaztyor: 
ispanya zrrhhsmm mahvolmasma sebeb cAdemi miidahale komitesinin son 
oldugunu iddia ederek ingiltere hi.iku - toplanhlan, ispanya harbinin bundan 
metinin hala cKlZlllar> Ia siyasi mi.ina- sonraki inki§ft kendi hath hareketine 
sebetler idame ettigine teessi.if etmi§tir. baglt bulunan ingilterenin miitearnz1 

«Fikren yiikselmi§ bir adam, kendi 
duydugu ihtiyaclo.n ba§ka insanlarm 
duymamas1m tabii gormeli midir?» 
Hayir! Nazari bir miisavabn hayat ve 
tabiat oniinde imkanstzhgmr. anhyan
lar, yalmz ihtiyaca hiirmet ederler. 
Bir !roban k1z1 baloya gitmek iste
mezse, baloya giden bir tiiccar ktzi 
gibi agu bir tuvalet giyemedigi 1~m 
aglamaz. T uhaf olan §ey, ba§kalari
nm, yani iktisadi miisavat~tlann o 
kadmcag1z hesabma aglamalan, ya
hud mitinglerde bagtrmalartdlr. Fa
kat bir !roban lozmm seviyece yiiksel
mesini, ihtiyaclar1mn artmasm1 ve 
emellerine uygun bir hayata kavu§
mastm kim temenni etme7., Boyle 
halk arasmdan yiikselenler t ~ok
tur. Amerika milyarderlerinden ekse
risinin evvelce bir magaza siipiiriicii
sii, bir kundura boyactst, bir gazete 
miivezzii olduklanm biliyoruz. 

Fenerbah~e stadlarmda yaptlacaktJr. Og
leden sonra ise bu iki stadia beraber Ba
ktrkiiy, T opkap1, Oniversite, ;lemsipa§a, 
Edirnekapt, ;li~li ve Beyoglu Halkevle
ri spor sahalannda, semtin Halkevleri 
spor kollan tarafmdan muhtelif spor eg
lenceleri, miisabakalar tertib edilecektir. 

Taksim stadyomundaki merasim 

F enerbahc;e stadmdaki merasime 1§11-
rak edecek biitiin mektebler talebeleri, 
ve spor kuliiblerine mensub gender saat 
tam 8,40 ta Kad1koy iskelesinde kayrna
kamhk oni.inde i~tima etmi§ olacaklard1r. 
Bu ic;timaa Sanyer, Oskiidar, Kad1koy 
ve Adalar kaymakamhklanndaki orta • 
mekteblerle lise talebeleri i§tirak edecek
lerdir. Mektebler onlerinde Selimiye fu
ka bandosu oldugu halde saat tam 9 da 
hareket edeceklerdir. Saat 9,30 da da, 
Kadtkiiy birinci ilkmekteb bah~esinde 
toplanmt§ olan sporcular hareket edecek
lerdir. Saat 9,50 de Fenerbahc;e stadm
da gerek mektebler, gerek sporcular ken· 
dilerine tahsis edilen yerlerde mevki almt§ 
bulunaeaklardtr. Bu esnada ve istanbul 
Kumandam namma bir zat ile bu kaza
lann kaymakamlan, bu semtlerin mekteb 
miidi.irleri, Halkevleri reisleri tarafmdan 
kafileler tefti§ edilecektir. T eft!§ ten son
ra Haydarpa§a lisesi izcileri tarafmdan 
bayrak c;ekilecek, ondan sonra hep hera
her istiklal mar§l soylenecektir. Bundan 
soma erkek muallim talebesinden bir 
gene tarafmdan bir nutuk soylenecktir. 
Daha sonra da jimnastik hareketleri ve 
gec;id resmi yap!lacaktlr. Kafileler Ata
tiirkiin fener stadmdaki biistiine c;elenk 
koyacaklard1r. Alaylar dagtlmadan kendi 
yerlerine gideceklerdir. 

Notada Bilbao ile Santender arasmda te§vik eden siyasetine devam ettigini 
beynelmilel Krztlha~m murakabesi al-
tmda bitaraf bir mmtaka tesisi hakkm- gostermi§tir. Edenin ispanya meselesi 

Bu miisavats1z diinyada i!rtimai 
merdivenin basamaklarml yukanya 
dogru Cl§mak i!<in hi!r kimsenin oniine 
~1kan bir engel yoktur: Kendi irade
sizliginden veya beceriksizliginden 
ba§ka ... Fakat biitiin insanlll'.n tek ba
samagm hizasma indirmeyi dii§iinen 
bir miisavab;1hk, terakki merdivenini 
y1kmaya dogru gitmekten ba§ka bir
§ey olmaz. «Miisavi iicret» sistemi, 
tatbilo tecriibe edilmi§ olan memle
ketlerden bile t<Oktan kaldirJlmt§hr ve 
diinyamn hi!rbir ko§esinde bannabil

Taksim stadmdaki merasime, Be§ik -
ta~. Beyoglu, Eminonii, F atih ve Eyiib 
kazalarmdaki liseler, ortamekteb, san' at 
mektebleri ve yiiksek mekteb talebeleri 
i~tirak edeceklerdir. 

daki teklif tekrar edilmektedir. hakkmda parlamentodaki istizahlara 
Oniversite ve yiiksek mekteblere men

sub gender, saat 8,40 ta T epeba§l bah
c;esinde toplanacaklardJr. Lise ve orta· 
mekteblerin erkek talebeleri, alfabe ma
sile ;;i§hane karakolundan ingiliz sefa -
rethanesine glden T ozkoparan caddesi 
iizerinde mevki alacaklard1r. Bu mek -
teblerin k1z talebeleri Galatasaray lisesi
nin oniine tabur halinde dizileceklerdir. 
Ayni kazalar dahilindeki spor kuliible • 
rine mensub sporcular Beyoglu 29 uncu 

lspanya sulartna hareket eden verdigi cevablar, her zamankinden da-
yeni Alman gemileri ha miihim mahiyetler ile tebariiz et -

Berlin 10 (A.A.) - Deutschland ve mektedir.> 
••••••• ••••••••·••••"'""""""""'""lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii\111111111111111111111UIIIUIUU"""""""""""""""""' 

• • 
lngiltere lmparator-

luk konferans1 
Cuma giinii yapilacak 

ilk toplanbda gorii
siilecek meseleler 
' 

Eski bir Frans1z 
Zirhbsi babrddi 

Y eni bir FransiZ kruva- mi§ degildir. 
PEY AMI SAFA mekteb bah~esinde toplanacaklardu. 

Ogleden sonra ayni yerde sporcular 
tarafmdan muhtelif tak1mlar arasmda 
futbol mac;lan, saat 4 te Kad1koy Hal
kevi spor kolu tarafmdan da muhtelif 
jimnastik hareketleri yapllacaktlr. zorii talim esnaslnda bu- - Tayyare mektebi ve Ti.irkku§U talebeleri 

30 t t b t d Ormanlarln korunmasln- Beyoglu Halkevi binasmda toplanml§ o- Diger sahalarda 
nu a I~ a a lr I d . I . . lacaklardJr. Saat tam 8,50 de Oniversi- Digv er Halkevleri spor sahalarmda, · da Devlet a1re er1n1n ve ··k k k bl b Toulon 10 (A.A.) - Bir endaht tali - te ve yu se me te ere mensu gene • Halkevleri sporculan onuncu ytl Cum-

mi esnasmda Tourville kruvazori.i ken- milletin vazifeleri Jer, onlerinde ~ehir bandosu o\dugu hal- huriyet maqm1 soy\iyerek sahalara <;tka-
Londra 1 0 (A.A.) - lmparatorluk 

kcnferans1 cuma gi.ini.i St. James sara -
ymda Baldwin'in riyasetinde toplana -

cakhr. 

Toplanttda neler gorii~;ilecek? 
Londra 1 0 (A.A.) - Cum a gi.inii 

toplanacak olan fmparatorluk konferan
smdan bahseden Daily Telegraph di -
yor ki: 

disine hedef ittihaz ettigi Jules Miehe- [Ba§makaleden devam] de stadyoma hereket edeceklerdir. Saat caklar, kendilerine tahSJS edilen yerlerde 
let kruvazori.inii otuzuncu top darbesin- bir dikkatin en iyi bir muhafaza §ekli ol- 9 da lise ve ortamekteb talebeleri, onle - duracaklardir. Sporcular burada mahalli 

' de cbatrrmaga> muvaffak olarak Uzak- dugu ve olacagt fikrinde mumnz. Buras! rinde Ta§k1~la bandosu oldugu halde, kaymakam tarafmdan tefti§ ediiecekler
§ark filosunun amiral gemisinin faali - i§in teknik bir tarahdu. Alelitlak orman· saat 9,30 da Beyoglu Halkevindeki tay- dir. Burada istiklal mar§J ve soylevler 
yetine nihayet vermi§tir. I h f yare mektebi talebeleri, saat 9,40 ta so··y]enecek ve muhtel1·f mu"sabakalar ya-

«Harbde iptidai maddeler ve yiyecek 
vermek meselesi her halde konferansta 
mi.ihim bir yer tutacakhr. Dominyonlar 
ticaret engellerinin azaltJimasJ yolundaki 
gayretlere i§tirake davet olunacaklardJr. 
Bununla beraber konferansta Ottawa 
anla§malarmda herhangi bir tadilin der
pi§ edilecegi zannedilmemektedir. lmpa
ratorluk naz1rlan arasmda daha ~imdi -
den temasa gelinmi§tir. Di.in Kanada, 
Yeni Zelanda ve Cenubi Rodesyo Ba§
vekilleri hafta tatilini Baldwm'in Che • 
ques' deki sayfiyesinde ge<;irmi~lerdir.» 

Ziraat Vekaletinin 
vazife ve te,kilab 

Ankara 10 (Telefonla) - Ziraat Ve
kaleti vazife ve te~?kilah hakkmdaki 
kanun layihas1 eneiimenlerden pktt. 
Ve Meclis ruznamesine almd1. Layiha
ya gore Ziraat Vekaleti devlet te~?kilatt 

i.<;erisinde memleketin ziraat, hayvan ve 
orman siyasetlerinin tatbikma ve bu 
mevzulara giren i~?lerin ikhsadi vazi -
yetlere gore tanzim, 1slah ve te§kilat -
landmlmasma ve inki~?afma miiteallik 
hizmetleri ve umumi, hususi kanunla -

rm tahmil eyledigi vazifeleri yapmak -
ia miikelleftir. 

Ziraat Vekaleti !era Vekillerine dair 
bulunan bir Vekilin emrinde bir 
mi.iste§arhk, bir tefti§ heyeti reisligi, bir 
hususi kalem miidi.irliigii, iki umum 
mi.idiirliik, bir hi.ikmi §ahsiyeti haiz u -
mum miidiirliik, altt mi.idiirliik, bir mi.i-
§avirlik tarafmdan idare olunur. Umum 
mi.idiirli.ikle bir ziraat i§leri, iki baytar
hk i~?leri, iic; h iikmi §ahsiyeti haiz or -
man i§leri, mi.idi.irliikler de, bir pamuk 
i§leri, iki zat i~?leri, iic; levaztm i§leri, 
dort ne§riyat, be§ evrak, alb seferber -
lik mi.idiirleridir. Mi.i§avirlik, hukuk 
mii§avirligidir, 

c · 1 ann mu a azas1 meselesinde ise esasen UMHURIYET - Jules Miehe et 29 uncu ilkmektebdeki sporcular hare -
k d • Ziraat Vekaleti vazifedar olmakla hera- ptlacakt1r. Y almz ;lehremini Halkevi ile ruvazorii Fransanm 1905 te yaptlr tgi ket ederek stadyoma gireceklerdir. ic;e -
esk . b"' ··k hl k ·· 1 · d b" her bu vazifenin bu"'tu'"n memlekete •am1'} Beyoglu Halkevi gece de spor eglencele-1 uyu ztr 1 ruvazor erm en 1 - ' ride her grup kendilerine tahsis edilen 
ridir. 11,072 tonluk ve dort bacah olan oldugunu <;ok iyi kavramakhgJmtza kat'i mevkide duracaktlr. Saat 9,50 de biiti.in ri tertib edeceklerdir. Beyoglu Halkevin
bu gemi siirat tecriibelerinde 23 mil bir ihtiyac vard1r. Ankararnn i<;inde kac;ak de ayni giin ogleden sonra ba§ka bir me
yapmt§h. 4 tane 19,4 liik, 12 tane de kereste satJhyor da buna hi<;birimiz aldm§ gruplar yerli yerlerinde bulunacaklardJr. rasim daha yapiiacak, ~ehirdeki merasime 
16,4 li.ik topla miicehhezdi. Mi.irettebah · Bu esnada gruplar, Vali, istanbul Ku • istirak edemt'yecek kadar ya•l1 sporcu -etm1yoruz. Bu kac;ak keresteleri alanlar d M f M d k k - ' 
720 ki§idir. Yedi sekiz ytl evvel, kadro man am, aari ii iirii, aza ayma- lara heyetler giinderilecektir. 

arasmda elbette bir tak1m devlet memur- k 1 p · H Jk ] · · 1 · ]' haricine c;tkanlarak ihtiyata almmt§h. am an, arh a ev en re1s en, 1se ve B 
Ian da vard1r. Karagv a, yani orman tahri- f · u merasim esnasmda iki tayyare §e-$imdi, gene arkada~l Tourville tarafm- -r ortamekteb mi.idi.irleri tarafmdan te h§ h 

' b" aid t · b f · kl" ·· ·· ir i.izerinde dola•arak halka vecizeler dan top talimlerinde hedef olarak kul- me m~ e memenm u eel §e 1 onun- edilecektir. T efti§ten sonra Galatasaray ' 
d hl.dd tt t"t k h atacaktu. Bayram vesilesile o giin ve o lamlmt§ ve 30 uneu mermide batmi§ - e e en 1 rememe ve ayretten lisesi sporculan tarafmdi!n bayrak c;eki -

T 000 d k I k ld d v 'ld' 1 gece §ehir ba§tan as.agv 1 bayraklar ve elek-hr. ourville 1928 de yaptlmi§, 10, ona a mama e e eg1 tr. lecek ve bi.itiin seyirciler ve talebe erin 
tonluk bir biiyiik kruvazordiir. Siirati Diger devlet memurlanmJZda ve mil- i~tirakile istiklal mar§l siiylenecektir. triklerle donahlacaktlr. Biitiin biiyiik 
36 mildir. 8 tane 20,3 Ji.ik top, B tane 75 let ferdlerinde orman i§leri orman memur- k b meydanlara oparlorler konulacak, me -

h Miiteak1ben k1z muallim me te i ta- · ·· 1 kl '!A d'l k lik ava dil.fi topile mi.icehhezdir. Mi.i - lanndan ba§ka hie; kimseyi alakadar et- ras1m ve soy enen nutu ar 1 an e 1 ece -
rettebatl 30 zabit, 575 neferdir. f lebesinden bir ktz jimnastik bayraml_an- 11·r. mez arzeden garib ve c;ok fena bir zihni- 1 b ·· T apu ve Kadastro mektebin- mn maksad ve gaye erini te aruz etttren 

yet vardtr. Hal boyle olunca her agacm bir nutuk soyliyecektir. Nutuk bittikten 
de yeni te§kilat dibine bir nobetc;i diksek bu i§i diledigimiz wnra jimnastik harekatJ ba§hyacaktJr. 

Ankara 10 (Telefonla) - Tapu ve gibi halletmekten gene aciz kalmz. Saat 11 ,30 da ge~id resmi yapllacakllr. 
Kadastro mektebi talimatnamesi Ve - OrmanlanmlZln harabhktan korunma· Gec;id resmini miiteaktb alaylar bozul -
killer Heyetince kabul edildi. Mekteb Ian ve hatta yenilerinin yeti§tirilmesi i§i en madan, onde mektebler, arkada sporcu • 
altt§ar ayllk A ve B ~ubelerine aynl - biiyiik devlet ve millet meselelerimizden lar oldugu halde Cumhuriyet abidesinin 
mt§br. A ktsmmda Tapu, Kadastro te§- biridir. N e hacet, eg" er orman olmazsa 1 k b"d . I 
kilatma dahil memurlardan tahsile onune ge inece ve a 1 eye merastm e 

memleket yava• yava• ziraat iklimligvini ~-,· ] k k I k 0 d d kabiliyetli gori.ilenlerle harieden orta - ' ' ~u c;e en onu aca hr. n an sonra a 
mekteb mezunlan kabul edilecektir. B kaybederek bir <;ole doner gider. Orman alaylar gene dag1lmadan muntazam bir 
§Ubesine lise veya 10 uneu stmftan me- lan olmJyan bir memlekete yagmur sel surette kendi semtlerine gideceklerdir. 

1 1 ·· b k ·r 1 kl •eklinde dii~er ve faydah olmak •oyle zun o an ar musa a a 1 e a maca ar - • ' Ogleden sonra 
d dursun oniine ne rasgelirse hepsini silip 

tr. bh siipiiriip gotiiriir. Onun i<;in -hi~ mubala- Ogleden sonra saat tam ikide gene 
Kiitii ane memurlar1n1n Taksim stadmda muhtelif tahmlar ara-gaya dii§meksizin- normal bir ~ekilde he-

maa§larl art1r1hyor pimiz topumuz ormanlanmlZln muhafaza- smda futbol ma~lan yapdacakhr. Saat 
Ankara 10 (Telefonla) - Maarif Ve- sma azami hassashkla en biiyiik itina ve 4 te Beyoglu Halkevi sporculan tarafm

kaleti harem kanununun Vekalete aid ihtimamlan gostermek mecburiyetindeyiz. dan miizikle ritmik jimnastik harekall ve 
ktsmmda degi§iklik yapan bir kanun !a- ;3unu iyi bilelim ki memlekette yersiz danslar yaptlacaktJr. Saat 6 da kuliiblere 
yihasr haz1rlam1~br. Bu proje ile 1925 I k I ve sporculara miikafatlar dagJtJlacakllr. o ara ve zarar 1 surette bir agac kesen 
te Vaktflardan Maarife devredilen kii - Gece ise Beyog"\u Halkevi spor salon-

adam, bir insan oldi.iren katilden farkm-
ti.ibhane memurlanmn c;ok az olan rna- lannda eglenceli sporlar yapdacakhr. 

a§lan artmlmaktadtr. dir. YUNUS N.4.DI Vniversite meydamnda 
PARiS BQRSASI _ _.......,__ Saat dortle Beyaz1dda Oniversite 

~ekoslovakyada miihim meydamnda da gayrifedere kuliibler a-Paris 10 (Hususi) - Paris Borsasmm 
bugi.inkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 

Londra 110,32, Nevyork 22,35 1/2, 
Briiksel 360,17, Amsterdam 1227,75, Ro
ma 117,55, Lizbon 100,25, Cenevre 
511,87 l/2, baktr 64 - 65 1/2, kalay 252, 
altm 140,09, giimii§ 20 1/8, kur9un 24,10, 
c;inko 24,11,6. 

b. ) k h" d • rasmda muhtelif miisabakalar yaptlacak· 
lr casus U a ises1 t1r. Bu vesile ile Eminonii Halkevi reisi 

Prag 10 (A.A.) - <;ekoslovakya 
polisinin iki casusluk hadisesi meydana 
~Jkardlgl bildiriliyor. T ahkikat gayet 
gizli cereyan etmektedir. Y akmda heye
can verici tevkifler beklenmektedir. 

Agah Smt Levend ve bir gene tarafm
dan hirer nutuk soylenecektir. 0 gece 
saat 7,30 da gene Agah Sun tarafmdan 
blr nutuk soylenecek, bu nutuk radyo ile 
ne§redilecektir. 

Bugiin prova yaptlacak 
Bugiin saat 1 0 da T aksim stadmda, 

§enliklere i§tirak edecek mektebler tara
fmdan bir prova yaptlacaktJr. Provada 
Vali ve Maarif Miidi.iri.i de ham bulu
nacakllr. Provaya i§tirak edecek mek -
tebler, jimnasitk muallimleri refakatin -
de olarak zamamnda T aksim stadmda 
haz1r bulunacaklardtr. 

Y ann da F ener stadmda bir prova ya
pllacakhr. 

Bulgar Ba§vekilinin beyanab 
Belgrad 10 (Hususi) - Bulgar Ba§ -

vekil ve Hariciye N azm Koseivanof 
Vreme gazetesinin bir muhabirini ka -
bul ederek kendisine muhim beyanatta 
bulunmu~tur. 

Koseivanof bu beyanatmda, Bulgar -
Yugoslav d-ostlugundan uzun uzadtya 
sitayi§le bahsettikten sonra mi.iteveffa 
Yugoslav Krall Aleksandr'm: cBulgarlar 
la Yugoslavlar arasmda ya tam karde~
c;e mi.inasebat olur ve yahud hic;bir §e
kilde bir anla§ma olamaz> sozi.inii tek
rarlamt§ ve netice olarak Bulgarlarm 
Yugoslavian c;ok sevdiklerini ve Yu -
goslavyanm muvafakati olmakstzm 
Bulgaristanm hic;bir taahhiide girmiye -
cegini soylemi§tir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Yanb~ anlam1yabm! 
tr.::!! e~enlerde, bu siitunda, Yugos
~ lavyada gordiigiim giizel ve 

giirbi.iz insanlardan bahsetmi§ -
tim. Bir okuyucum bana bir mektub giin
dermi~. sonunda ~oy le diyor: 

« Tiirkiin gozii ancak Tiirkii yiiksek 
ve giizel gori.ir.» 

Hi~ ihtiyac1m olmad1gt halde bana 
milliyetperverlik dersi vermek istiyen bu 
zat milliyetperverlikle §OVenligi, yani ta· 
assub halini alml§ bir milliyetperverligi 
birbirine kan§ttmyor. Evlenecek bir 
Turk delikanl!Sl veya klZI ic;in «ancak 
Ti.irkii yi.iksek ve giizel giirmek» laztm
dtr; bu, milliyetperverliktir; fa kat miicer
red bir beden terbiyesi ve giizellik bak1• 
mmdan bizden daha giizel insanlan me• 
tettigimiz zaman «Ti.irkiin giizii ancak 
Tiirkii yiiksek ve gi.izel giiriir» demek, 
manas1z bir §ovinizm olur. 

Meziyetler vardtr ki bir milletin kanm
da ve ruhunda meknuzdur; dogu§tand1r: 
Kahramanhk gibi. Gene meziyetler var
du ki f1tri degildir; ancak, uzun bir <;a· 
h§ma neticesinde elde edilir: Biitiin bir 
milletin okuyup yazma bilmesi gibi. 

Biiti.in Tiirk milleti kahramandtr am· 
rna, her ferdimiz, maalesef, okuyup yaz
ma bilmez. Memlekette okuyup yazma 
bilenlerin niifusumuza nazaran, pek az ol
dugunu resmi istatistikler soyliiyor. Ben, 
iskandinavya memleketlerine gider de o· 
radan diinii§te bu §imal memleketlerinin 
halk1 yiizde yiiz okuyup yazma biliyorlar, 
bizde ise, okuma yazma bilenler azd1r; 
ilim ve irfan itibarile heniiz pek geriyiz; 
dersem, bu okuyucumun bana, vermek is
terdigi dersi, « Tiirkiin gozii ancak Tiirkii 
ilim ve irfan sahibi gori.ir» §eklinde tekra
ra imkan olur mu? 

Milliyetperverlik, §Uursuz bir §Ovinizm, 
koriikiiriine kendini begenmek degildir. 
Milliyetperverlik, kendi milletinin, mezi -
yetlerini oldugu gibi, kusurlanm, eksik ta
raflanm da bilmek, bu meziyetleri idame 
ve tenmiye ederken kusurlanm diizelt • 
mege, noksanlanm tamamlamaga <;ah§· 
mak demektir. Boyle yapmaz da en yaya 
oldugumuz i§lerde bile kendimizi dev 
aynasmda goriirsek hi<;bir zaman ileri gi
demeyiz. 

Hakiki milliyetperver, milletini eksiksiz 
ve fazlas1z, dosdogru tamyand1r. Saltanat 
devirlerinde, Tiirk milleti, bilhassa Ana
doluda, baklmSlZ kald1. Ba§ta s1tma ol
mak i.izere bir siirii hastahklar, harbler, 
cehalet, doktorsuzluk, ilacSJZhk, zaruret, 
beden terbiyesinin adt bile olmamas1, 
diinyanm bedenen en giirbiiz, en kuvvetli, 
en giizel milletini, ~ok htrpaladJ. Buna 
ragmen, damarlanm1zdaki temiz kan sa
yesinde neslimizi bugiinki.i halile muhafa· 
za edebildik. Ba§ka bir millet olsayd1, 
§imdiye kadar ~oktan tereddi eder, miin
kariz olurdu. F akat unutmamak laz1m ge
lir ki Avrupanm ileri milletlerine nazaran, 
viicud giizelligi bak1mmdan c;ok geriyiz. 
Bu zengin ve ileri milletler, y11lardan ve 
y11lardanberi vi.icudlerine bak1yorlar, 
muntazam c;ah§Jyorlar, beden terbiyesi 
baZJlannda adeta yeni bir din halini al -
mJ§tlr. Onlann yamnda, son Olimpiyad
larda oldugu gibi, biz ancak 19 uncu o
labiliyoruz. 

Bu vaziyette, okuyucumun dedigi gibi 
« Tiirkiin gozii, ancak Ti.irki.i yiiksek, 
kuvvetli ve giizel goriir» demek, pek go
zii kapah bir giirii§ olur. 

Soyledigimiz vecizeleri yanh§ anlama
mahyJz. Mesela «Turk yalan soylemez» 
dedigimiz zaman, «Tiirk yalan soyleme· 
melidir» demek istiyoruz. Y alancthgm 
Tiirke yara§maz bir kusur oldugunu mil
li gururumuzu ok§Jyarak anlatmak, ozii, 
sozii dogru bir millet olmaktan zevk ve 
iftihar duydugumuzu gostermek gayesini 
takib ediyoruz. 

Hulasa, §uurlu milliyetperverlik bir 
meziyet, ~uursuz ~ovinizm bir kusurdur. 
Milletini sevmegi ogrenelim, milliyetper
verligi yanh§ anlamtyahm. 

·~ 

Macaristan da mecburi 
askerligi iade ediyor 
Prag 10 (A.A.) Macaristan, 

mecburi askerlik hizmetini tekrar tesis 
etmek istedigini resmen Kii<;iik Antant 
devletlerine bildirmemi§tir. Fa kat ~ok iyi 
malumata gore bunu pek yakmda yapa • 
caktJr. 

lrakta yakalananlar 
halka silah dagttmu~lar 
Londra 10 (A.A.) - Royter ajans1 -

mn bildirdigine gore, Irak parlamento
su azasmdan i.i~ ki§i ihtilal hareketi te
§ebbi.isi.inde bulunduklanndan dolayt 
Devani§ vilayetinde tevkif edilmi§ler -
dir. Bunlar halka silah dagttmt§lardtr. 
Mezkur vilayete asker kuvvetleri gon -
derilmi§tir. 
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4 CUMHURiYET 

K~Uk 
hi kAye 

• 

lhtiyar ktz J J ,. 
orestn katili Ankara civartndaki infilak 

Matmazel Calignac biitiin gencligini I - Evet, fakat fevkalade §eyler de -
okumakla c;iiriitmii§tii. Hayatta yalmz ol- gil, ac;tk sac;tk romanlar! 
dugunu s<iyliyen olursa, ihtiyar ktz yerin- Kaptct c;ekildikten sonra Matmazel 
den fuhyarak kitablanm gosterirdi. Evet, Calignac c;ic;ekleri bir masanm iisti.ine 
evinin her tarafmt kaphyan say151z kitab- koydu, pencerenin yanma bir koltuk c;e -
Ian okuyan Matmazel Calignac, bu su • kerek okumaga koyuldu. Fa \:at bir§ey 
retle kendisini hayahn her zevkini ve her anlamamn imkam yoktu ki! Biitiin dik • 
tshrabmt duymu§ sayarak, ihtiyarhga te • kati, sagdaki sokakla soldaki c;ic;ekler ara
vekkiille boyun egerdi. Sokaga c;tkhgt za- stnda gidip geliyordu. 

Hava bombardimanin
dan sonra kuliibesinde 

olii olarak bulundu 

MiibaJigah §ayialarin 
ash olmadigl anla§Ildt 

man ac;tk hava sanki onun ba~mt dondii • Nihayet c;ic;ekler soldu. F akat o giin 

Mecliste yeniden Dahiliye Vekili diin 
vererek yaln1z iki i•~1n1n 

ki'inin de yaralandigtnl 

izahat 
iki oldiigiinii ve 

resmen bildirdi 
riirdii. Zavalh ktz hemen bir kiitiibhane gene ayni c;ic;ekten yeni bir buket geldi. [Ba§taraft 1 inci sahifedel 

camma ko~ar ve okumadtgt kitablarm <;::ic;ekc;i, gonderenin ismini bilmiyordu. gore i§ba§t saati 7,30 da ba§lar. Bu sa-
isimlerine bakarak sokakta olmamn verdi- Ertesi giinii de Afrikadan bir mektub Me~hur Jares ve katili Wilain atten evvel kendisi iki arkada§ile bo -
gi ba~ donmesini gec;irirdi. geldi. Bu arhk fazla idi. Matmazel Ca- yahaneye gitmi§ ve iki arkada§mi ora-

Doktor kendisine c;ok ktzmt§II. Az bir lignac kiiplere hindi. Mektub §U ke1ime· Harbi Umuminin ilam ferdasmda, da btrakarak diger sekiz arkada§tna il-
geliri olan Matmazel Calignac, giine§siz lerle ba§ltyordu: «Sevgili Cermanie'ci • Franstz ayan azasmdan, sosyalist ]au • tihak etmek tizere dt~art <;tkmt§ ve o 

bir zemin katmda solup gidiyordu. Kitab- gim.» Buna ragmen ihtiyar ktz sonuna res, Vilain isminde bir yandeli tarafm • za;:yna~~;ai~~7si~~:u~;i~~i§~~y· linden 
I d·~· h I k Jb' f 1 1 d k d r .. k" k k d b' dan rovolverle oldi.iriilmii§tii, ate~n ve ,. ann ver 1g1 eyecan a a 1 az a yoru • ka ar o u u. yUD u o uma on a IT Ahmedle Ankaranm Klbnsh koyiinden 

B . . 'h. k L' bl 1 F k b k bd M 1 kuvvetli bir §ahsiyet olan Jaures'in olii-mu,tu. unun tc;m 1 hyar IZ, ..-Jta anm basta tkh. a at u me tu a, attnaze Mehmed bulunuyorlarmt§. Yangm <;I -
I d ~ d ld k 1 b C 1 • ] Jd ~ d b' mii, Fransada rok biiyiik teessiir uyan· a tmt~ san tga o urara , giine~ i ir a- a icnac m a t§mt~ o ugu e e tyattan "' kmca oranm miidlirli yiizba!,li Nail ge -

part1mamn altmc1 kattna ta~tnmaga mec - eser yoktu. lmza sahibi, tatmin edilmemi§ dtnnt§h. liyor, kendisinden ne oldugunu soru -
bur i.almt§h. bir zevkten adi bir lisanla bahsediyordu: Katil Vilain, o zamandanberi, fspan- yor. Ayni zamanda infilaklar oluyor. 

<;ocuk.1ugundanberi gormedigi giine§e Ciizel kokulu aparhman, ku§tiiyii yatak, yanm lbiza adasmda, bir kuliibede tek- Bu patlamalar yandaki memurlarm ve 
kavu§mak, Matmazel Calignac't sevindir- sevgilinin tatlt niivazi~leri, sonra da mu • ba§ma ya§amaktaydl. Onun J aures'in arne lenin oturdugu daireye de sir a yet 
di. 0 kadar ki, zavalh ktza biraz da tern- taasstb bir ailenin tazyikt altmda kendi katili oldugunu bilen ada halkt kendisile ediyor ve depolardan biri de kezalik 

k •· · v·1 · b yamyor. infilakm ~iddeti Ankaradan bellik geldi. Arttk kitabt elinden btraka • kendini nefiy mecburiyeti... at tyyen temas etm1yor, I am, ya an- ~ 
k k b k M k b k d · k' b' · ctlara ve seyyahlara, kendi elile yaphg~J duyulmu~tur. Bu infilakm Ankaradan 

ra go e a maga, gec;enleri seyretmege, e !u un sonu o a ar c_:1r m thyor· duyulmast halk arasmda biiyiik zayia-
sokakta olan bitenle alakadar olmaga iju ki ihtiyar ktz ktpk!rmlzt kesi1di. sigara tabakasr, c;ekmece gibi ufaktefek ta hamledilmi§tir. Bilhassa insan zayi _ 
ba~lamt§lt. Matmazel Calignac kaptclyi c;agJrdt. e§yayt satarak gec;iniyordu. Ada halkt, ati iizerinde i§ittigimiz rivayet ve §a -

A§1klarm, kolkola, kar§tdaki parka Ona mektubu verecek ve astl muhataba senelerdenberi hi~ kimse ile bir tek ke- yialara gore insan zayiah 300, ve asgari 
girdiklerine baloyor ve hakikati, muharrir- gotiirmesini soy1iyecekti. lime bile konu§madan, yalmzha§ma bir olarak ta 150 diye soylenmi§tir. Boyle 
lerin siisledigi §ekilde degil, ac;1kc;a biitiin Kaptcl: kuliibede kapah ya§tyan bu divaneyi bii- olmakla beraber insanca zayiat boy a -

Bir maddenin tahallliliinden t;lkrru~hr. 
Aldt~mlz resmi malfunat bundan iba -
rettir.• 

Dahiliye Vekilinin izahatmdan sonra 
ibrahim Demrralay (!sparta) §ehid o • 
lanlarm ailelerine ikramiye vermek su
retile yardtm edilip edilmiyecegini sor
du. $ilkrli Kaya: 

c- Teklifi hiirmetle nazan dikkate 
ahr, icab eden yardtmm 
Heyeti Vekilenin 1tblama 
dedi. 

yaptlmasmt 
arzederim• 

Kaza dolayrsile Franstz meclisinin 
teessliriinii gosteren mecli.s ba§kam He
riot'nun telgraft da meclisimize gelmi§ 
oldugundan okundu. Meclis reisi Tevfik 
Fikret S1lay dedi ki: 

c- Bu telgraf meclisi c;ok miitehas -
sis etmi§tir. Miisaade ederseniz riyaset 
icab eden cevabt versin.• 

Bu teklif ittifakla kabul edildi. 

Mahkumlarm yiyecek 
bedelleri 

11 MaYJ.S 1937 

( Bu aksamki program) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava• 

dis ~ 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
son - 17,00 inktlab dersleri: Universiteden 
naklen. Yusuf Kemal Tengir§enk tarafm· 
dan - 18,30 plakla dans musikisl - 19,25 
Konferans: Eminonli Halkevi ne§riyat ko· 
lu namma Nusrat Safa - 19,50 konferans: 
Spor fevaldi hakkmda. Bay Sam! Karayel 
tarahndan - 20,00 Selma ve arkada§larl 
tarafmdan Tiirk mus!klsl ve halk ~arklla
n - 20,30 Bay Orner RJZa tarafmdan arab
ca soylev - 20,45 Cerna! Kamil ve arkada~Ia
n tarafmdan Tiirk musikis! ve halk ~ark!• 
Ian: Saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi giiniin 
programt - 22,30 plii.kla sololar, opera vc 
operet par~;alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,35 §ARKILAR - 19,15 franstzca ders, 

haberler, ha va ve sa ire - 20,45 eglencell 
yaym - 21,45 roportaj ve salre - 23,15 ha ... 
berler, hava ve saire - 23,25 BUYii'K KON
SER. 

BERLiN: 
17,35 kan91k yaym - 18,35 Alman halkl• 

na aid tetkikler - 19,05 KONSER • 20,05 
spor, gramofon - 20,45 giiniin aklsleri, ha
berler - 21,15 gramofon - 21,45 MUSiKiL:i: 
FANTEZI PiYES • 23,05 hava, haberler, 
spor - 23,35 DANS HAVALARI VE HALK 
MUSIKISi. 

PE§TE: 
18,05 MUSIKI ~ 18,35 roportaj - 19,05 

Bulgar ve Yunan §ark.tlan - 19,55 konfe -
rans - 20,25 <;:iNGENE ORKESTRASI-21,05 
krsa piyesler - 22,05 haberler, DANS MU -
siKisi - 23,10 ORKESTRA KONSERi-24,25 
gramofon, haberler. 

BUKRE§: 

1 kl ~·1 .. .. d yiicii, iblis gibi isimler1e amyordu. hanede c;ah§an iki ameledir. Bunlara da 
~lp a. 1.~ e goruyor u: . - Her§eyde bir haytr vardtr, dedi. 1 actmamak elden gelmez. Yarah olanlar 

Btr ogled a 1d1 Hizmetri bir b d b 'f Biitiin spanyanm bombardtman al -. .en. so.nr • "' Dansoziin ura a yaphgt iitiin masan • da yiizba~I Naille itfaiye neferlerimiz -

18,05 gramofon, haberler ve saire ~ 20,10 
konferans - 20,30 GUZEL MELODiLER -
21,05 konferans - 21,20 MUSiK:i - 21,45 KE~ 

Cezaevle~i in§aatt k~r§thgt olmak ~ . MAN VE PIYANO KONSERi - 22,20 kl~ 
zere mahkumlardan y1yecek bedellert - tablara dalr - 22,15 f?AN KONSERi _ 22,35 
nin aramlmast ikttza ettigi halde bazt haberler, spar - 22,50 GECE KONSERi -
yerlerde tahkikat yaptlmadan bunlarm 123,50 almanca, franstzca haberler - 24 
kendilerinin veya ailelerinin yiyecek son haberler . 

buketle eli D 1 k 'k tmda ytk1ldtg~1 son giinlerde, lbiza adast ~ lC,:ert gJT : ten istifade ettiniz: u~. ayna, e e tn den biridir. Ba!,lkaca hay at zayiattmtz 
Matmazel Cahg~ac hayretle: . • . tesisalt, elbise dolabt ... T utun ki cebinize da General Franco'nun tayyareleri ta - yoktur. 

. - Bu da ~e ~ ~tye sordu. Bemm tc;m birkac; tane bin frankltk ban knot indi. rafmdan bombardtman edilmi§ ve §id- Maddi zayiattm1z yanan daireler da-
btr buket ha I lmkam yok, yanh§ olmah. Adrese gelince onu da ogrendim. Buyu _ detli bir taarruzun ertesi giinii, Vilain, hil oldugu halde imal edilmekte olan ve b d II .. "d k ikt'd h . 1 LONDRA: 

e e enm 0 e~e 1 an~u aiZ 0 • 17,35 MUSiKi- 18,05 cocuklarm zamam-
Fakat c,:ic,:eklerin iistiine ili§tirilmi~ olan ' bombalarla ytktlan kuliibesinde, enkazm ktsmen boyanmakta alan eski mermi -

kartta: «Matmazel Calignac» yazth idi. run_._ Pekala. Oyle ise ken dim giderim. arasmda kafast patlamt§ bir hal de bulun· lerin miktan ktymet Uibarile 1,000,000 
Adres te tamamd1. mu§tur. lirayr tecaviiz etmemektedir. Civarda -

H Matmazel Calignac, biiyiik bir istih • ki bazt binalarm carnian kmlmt§, stva-

madtklarma da1r raper venlmekte ol - 19,05 DANS MUSiKisi - 19,50 konWJma -
dugu anla§llmt§ ve badema bu gibi tah- 20,05 haberler, hava - 20,35 p!yes - 22,15 
kikatm laytkile yaptlmast Dahiliye Ve- OPERA YAYINI: KARMEN - 23,05 haber -
kaletinden bildirilmi~tir. ler, hava, spor, konu~a - 23,35 dans or-

izmetc;i: karla dolu olarak o adrese gitti. Kendisine Vilain'in kuliibesini tayyare bomba-
- fsim giiniiniiz olmasm? dedi. lanmn ytkhg~ 1 muhakkak olmakla hera- lan doklilmii§tlir. Ylkmtt olmamt§hr. 

-, • , _ kestrast - 24,45 gramo!on. 

lade edilecek har~Iar 
- Hic;bir zaman benim isim 

olmadt ki. 

verilen numara, fakirlere mahsus bir has- Yangm r;tkar c;tkmaz oradaki memur ve 
giiniim tane numarasi idi. her, oliimiin daha ba§ka bir sebebden ile- amele hayatlanm tehlikeye atarak yan-

fhtiyar kadmi bir odaya ald•lar. !~inde ri gelmi§ olmast da muhtemel goriiliiyor. gmt sondlirmege ko§IDU§lardlr. Bura -
dort hasta uzanmt§ yatiyordu. lsmi si:iyle- Zira, bir giin evvelki bombardtmanda a- dan giden itfaiye de eski tabirle cansi-

Hafta tatilinden istisna ic;in evvelce 
berberler Belediyeden aldtklan ruhsat
nameler ic;in muayyen hirer hare; ver -
mi§lerdi. Sonradan bunlar bir kanunla 
hafta tatili kanununa tabi tutuldukla -
nndan dlikkanlanm kapamaktad1rlar. 
Bu cihet nazan dikkate ahnmt§ ve ev -
velce kendilerinden ahnan harc;larm 
geri verilmesi kararla~mt§hr. 

- 0 halde kaptctyt ~glrahm. 
Kaptcl geldi. 

- Evet, garib bir tesadiif, diye ba§· 
ladt. Bundan evvel bu dairede oturan 
Matmazelin ismi de Calignac' d1 da ... 

- Nast!, Calignac mt ~ F akat ailem • 
den sag olarak kimse kalmadt ki. Kim bu 
ismi almaga cur' et etmi~ acaba? 

Kapict de .am etti: 
- Bahsettigim Matmazel bu ismi mii!

tear olarak almt§h. Kendisi tiyatroda 
dansederdi ve pek saglam ayakkabt de • 
gildi. Onun i~in bu daireden c;tkartttlar. 
Esasen kirasmt da odiyemiyardu. Ala • 
cakltlar hergiin kaptda idiler. Sevgilisi o
lan zabit gidince zavalh kadm bu hale 
dii§mii§tii. 

- 0 halde bu c;ic;ekleri kendisine go· 
tiirmeli. 

- Miistear nam ta§tyan kadmlar bir 
yerden aynldtklart zaman kat'iyyen adres 
bJrakmazlar. Bunun ic;in nerede oturdu • 
gunu bulmak giic;tiir. 

Pekala, §imdi c;ic;ekleri atmak 
ztmdl? Zavalhlann ne giinaht 
Matmazel Calignac onlan bir 
yerle~tirdi. 

Kaplct hal a anlattyordu: 

ml la -
vardt? 

daireye 

- Eski Matmazel ~ic;ekleri pencere • 
nin yamndaki masanm iizerine yayar ve 
bir koltuk c;ekerek sokaga kar~t oturup o
kurdu. 

- Okur muydu '? 

dantn bu"tiin bt'nalart hasara ug~radtg~t hal- parane denecek e~kilde ~'ah~ml~ ve 
nen, irlerinden en renksiz olam idi. Y a- ,. · .. ~ " 

.. de Vilain'in kuliibesinde bir cam bile h · bundan dalayt, Milli Miidafaa Vekaleti 
tagmda halsiz halsiz dogruldu. nlmamt~ ve bunu goren halk, katilin bii- itfaiyeye te~ekklir etmi~tir. <;ah§mala -

Matmazel Calignac: I k · k k rma en gu" zel misal mermi depolarmdan yiicii iigiine anaat gettrere o gece, u-
- Mesele ~u ... diye ba~1adt. b I y I •· birinin yanst yand1g"1 halde yanstm 

Iii eye silah aria hiicum etmi~ti. i ain m 
Ve durdu. Kendisini dinliyen kadm, bu hiicum esnasmda lin~ edilerek oldiiriil- kurtarmaga muvaffak olmalandtr. Ora-

korka korka ona baktyor, halecandan du- 1 h. I' k k I'd' da c;ah§an iki vatanda§Imtzm bu §ekil - Turgudluda elektr•'k mii§ o mast i t1ma 1 pe uvvet 1 tr, b .. d " B 
daklan titriyordu. Celen bir alacakh m1y- de §ehid olmalan muci i teessur ur. u 

---
iki c;ah~kan i~c;i 3 _ 4 senedenberi ayni Turgudlu (Hususi) - Belediye mec-

dt acaba '?... Bir ~ocuk yaraland1 vazifede bulunduklan gibi liyakatleri lisimiz, yliz kirk bin lira sarfile kasaba-
- Oturmaz mtsmJz, madam... Kadikiiyde Yeldegirmeninde Ayn • de funirlerince mlisellemdir. ya elektrik tesisah kurulmasma karar 
Calignac miistear nammt ta§tyan kadm hkc;e§me sokagmda aynamakta olan Kazanm dikkatsizlikten veya sigara vermi§ ve iki bin iki yliz liraya yaphr

giizeldi. <;::ektigi tsttrab, kendisinde ~.dilik Miijgan admda bir c;ocuk, yerde bul - i~mekten r;tkmadl~ tahakkuk etmi§tir. dtgt projey.i berayi tasdik Nafta Veka-

namma ne varsa silip gotiirmii~tii. Oliim dugu kalem §eklindeki demiri kurcalar-K .... a
11
z•a•b•ir•h•a•d•is•e•i•k

11
i•m•y•e•v

11
ii.y•e•n•e•t•ic•e•s•id•i•r•. •l•e•ti•n•e•g•o•.n•d•e•rm•i•§•tir_. ••••••••• 

e§iginde bekliyen bir ~ocuk hali vard1. ken birdenbire patlamtf,i ve zavallt kli- • 

Matmaze1 Calignac: c;iik tehlikeli surette yaralanmt§tlr. sARA y s j N EM As J N D A 
- Mesele ~u ... diye tekrar soze ba~- c N' ESERLER ) 

lad1• F akat 0 kadar yava§ ki ... Sanki sesi ..._ ___ Y_E_I_______ 12 mayas ~ar~amba gUnU 21 de 

acimaktan kiSllmt§ll. Beynelmilel kiimiir sergisi M U N i R N U R E D D i N 
Devam etti: 

- Oturdugunuz aparhmam ben kira-
1adtm. Fa kat yapmt§ oldugunuz masarif
ten istifade etmek istemem. Bunun ic;in 
§U bin frangt lutfen kabul edin... Daha 
soyliyeceklerim var ... Afrikada olan a -
dam sizi unutmuyor ... Gelecek sefer on • 
dan size c;ic;ek getiririm. Umidinizi kesme· 
yin ve kendinize iyi bakm. 

Hiddetle girdigi yerden gozya§lanle 
c;tkh: 1stihkar ettigi, k1zdtg1 kadm o ka
dar zavalh bir halde idi ki ... 

<;eviren: 

F. VARAL 

BeynelmUel Komlir serg!sl mlinasebetlle • • K O N S E R •1 
ne~redilen ve blitiin tamnnu~ muharrlrlc- In meVSIID SODU 
rln yaztlanm ihtiva eden Haftallk Gaze- Fiatlar : 50. 70. 100, 150 kur~ 
tenin 3 lincii sayiSI da ~tktm~ttr. 

Muhasebe (Hesabla,ma) ilmi 
En yen! muhasebe esaslarm1 ihtlva eden 

muhasebe (Hesabla~ma) ilml lntl~ar etml:}
t!r. Nureddln Tagaym bu eserl uzun senele
rin pratik tecriibeler! ve tedr!satta aldt~I 
netlcelerin mahsuliidiir. Muhasebeyl esas
lt surette ogrenmek ve evvP'~- · '"nml§ 
malO.matmt derinle~t!rmek · tav-
slye ederlz. ikl yiiz elll sat gayet 
nefis bir surette tabedilmi~ 

Fiat! 125 kuru§tur. 

iNGil TERE TACININ iNCiLE~i 
filmi mUnasebetile iyi bir miijde ! .. 

SAKARY A sinemasma gonderilen telgrafname sureti : 
.. ingiltere Krahnm incileri" filmi tam bir muvaffakiyet 
kazanmaflbr. Ekspresle sevkediyoruz. Diger memleket• 

lerle beraber 18 mayasta iraesine ba~lay•n•z. 
SACHA GUITRY 

PARIS [P.T.T.]: 
18,05 gramofon - 18,50 konWJma, grama -

fon, ropo!taj - 19,35 haberler - 20,05 §AN 
KONSERI - 20,20 gramofon, haberler, hava, 
e~lenceli yaym - 21,35 ORKESTRA KON -
SERi - 23,35 haberler, gramofon, hava. 

ROMA: 
18,05 haberler, DANS MUSiKisi - i9,55 

turlzm haberlerl, MUSiK:t ve salre - 21,45 
EOLENCELi MUSiKi -22,05 KEMAN VE 
PiYANO KONSERI - 23,05 piyes - 23,45 
dans muslk!si, arada haberler ve satre. 

NOBET~iECZANELER 
Bu a~am §ehr!n muhtelif semtlerinde 

nobet~! olan eczaneler §unlar<ltr: 
istanbul clhetindekiler: 
Eminoniinde (Hiiseyin Hiisni.i), Beyaztd

da (Asador), Kiiciikpazarda (Necatl Ah .. 
med), Eyi.ibsultanda (Mustafa Arif). §eh
remininde (Hamdll, Karagiimriikte (Arlf), 
Samatyada (Teofilos), fi;ehzadeba§mda 
(Hamdi), Aksarayda (f;leref), Fenerde (E
m!lyadi), Alem<larda (Strn Rasim), Bakrr
koyiinde (Istepan). 

Beyoglu clhetindekller: 
istiklal caddesinde (Della Sud a), Gala -

ta<la (Hiisey!n Hiisnii), Taksimde (Limon
ciyan), §i§llde Halaskar caddesinde (Nar
gileciyanJ, Kastmpa!lllda (Miieyyed), Has~ 
koyde (Neslm AseoJ. Be~ikta9ta (All Rtza), 
Sanyerde (NuriJ. 

Kadtkoy, Uski.idar ve Adalardak!ler: 
Uskiidarda <ittihadJ, Kadtkoyiinde Mu~ 

vakkithane caddeslnde (M. Tevflk), Bii -
yiikadada (l;l!nasl Rtzal, Heybellde (Halk). 

Te§ekkiir 

DENIZ ISLER/ KOLTOR ISLER/ z 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Babamtz eski Zaptiye Naztrhgmdan 
miitekaid merhum A. Hamdi Cemilog~ 
lunun oliimii sebebile duydugumuz bii
yiik ac1lan, cenazesinde bulunmak, tel
graf, mektub ve kart yallamak, evimize 
gelmek suretile payla§mak lutfunda bu~ 

Sinemaethk tarihinde uoutulm,vacak bir tarih olacak olan 18 mayn lunan dostlara ve c;ok yiiksek ve canh 

Acentalar vapurlara 
girebilecekler 

Limammtza gelen ecnebi vapurlara 
haricden girmek, kac;akc;thga mani al
mak noktasmdan, yasak edilmi§tir. Bu 
sebeble kar§llaylcilar, yolcularmt, yol -
cu salonunda kendilerine aynlan par -
makhkh bir yerde kar~tlamaktadtrlar. 
Fakat bu yasak, acentalarm i§lerini c;ok 
giic;le§tirmi§tir. ~iinkii, gemi evrakt i -
c;in kaptanla temast laztm gelen acen -
talar, vapura giremedikleri ir;in, bu i§i 
d1~anda ve teahhurla yapmaktadtrlar. 
Bu yU.zden muameleler uzun siirmek -
tedir. Buna bir r;are olmak i.izere acen
talarm vapurlara bazt kayid ve §artlar
la girip ~tkmalarma miisaade edilmesi 
kararla§hrtlmt~hr. Bunun ic;in acenta -
lara birer karne verilecektir. Ecnebi 
vapurlara .bu giri§ <;Ikt§ ve acentalara 
karne verilmesi i§lerini gorii§erek bir 
karara baglamak i.izere bugiin Emniyet 
mlidiirliiglinde bir toplanh yaptlacak _ 
t1r. Bu toplanhya, Giimrlik Muhafa ve 
deniz mliesseseleri mlidiirleri i~tirak e
deceklerdir. 

~irketi Hayriyenin vapuru 
$irketi Hayriyenin Haskoydeki fab -

rikasmda yapllan yeni vapurun in§aSt 
blitlin ktstmlan itibarile bitmek lizere
dir. Deniz Ticaret miidlirlligii fen he -
yeti yeni vapurun in§aahm tetkik ve 
kontrala ba§lamt§hr. 

Eger kazan ve makinelerin montaj1 
yeti§irse $irketin yeni vapuruna yaz 
pastalarmda sefer verilecektir. Vapu -
run ktzaktan indirilmesinde merasim 
yaptlacakhr. 

San' at mekteblerinde 
imtihan giinleri 

istanbuldaki biitiin san'at mektebleri, 
ktz enstitiileri ve ticaret mekteblerinin 
imtihanlarma aid programlar dlin Ma
arif Vekaleti tarafmdan alakadarlara 
teblig edilmi§tir. Bu programlara gore 
bu mekteblerde 30 maytsta derslere ni

Dordilncu Vaklf Han dordiincu 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 
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Biiyiik ~ehir ve kasaba parklart; 
Amt, meydan, ~ocuk parklar1 ve 
villa bah~eleri i~in modern proje 
ve planlar haztrlar; ke'iifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taahhiid 

hayet verilecektir. Ktz enstitiilerile k1z ' eder. 
san'at muallim mektebleri ameli imti- Biiket, ni an sepeti ve c;elenkler 
hanlarma bir haziranda ba§lanacak, 12 i~in yapdan sipari~ler siir'atle ha· 
haziranda nihayet verilecektir. 15 ha - zrrlamr. 
ziranda da nazari imtihanlara ba§lana- <;ic;ek, sebze tohumlart; fide ve 
cak, 30 haziranda bu mekteblerde bli - fidanlar; sus, meyva agacw ve agac· 
tiin imtihanlar hitam bulmu§ olacak - ctklan: bah~e alat ve edevatt ve 
hr. ehliyetli Bahc;ivanlar gonderir. 

Ak§am ktz san'at mekteblerinin son Katalagu (50) kuru~tur. 

ak§amt biiyiik GAL A 0 LARA K alakalarile elemlerimizi azaltmaga c;a • 

SAKARYA SI.NEMASINDA lt§an Baklrkoy C. H. Partisi saym ilr;e 
yonkuruluna borclu oldugumuz te§ek • 

gosterilmegoe ba§lanacakhr. Gala ile miiteakib giinler i~in biletler kiir ve minnettarhklarla derin sayg1la • 
~imdiden sablmaktad r Telefod: 41341 rm ayn ayn arzma teessiiriimiiz mani 

•::::::::::::::::::::::::::::::::::: oldugundan gazetenizin lutfu delaletini 
.111 '\ dileriz. 

Merhumun ailesi namma Kat'iyyen unutulam1yacak filimler ..... 
Sinamacthgm ~imdiye kadar yaratmadtgt miiessir ve hissi bir 

mevzu.. A~k, kin ve dostluk dramt .... 

KADIN ve $EYTAN 
1936 - 1937 senesinin altm madalya kazandtgt Hlm. 

Bu Per,embe ak,am•ndan itibaren 

S A R A Y sinenias1nda 

Oglu Damadt ve ye~eni 
Kemal Cemiloglu Hasan Ferid Perker 

Te§ekkiir 
Aile reisimiz Necib Kacameminin ir

tihali dolaytsile, bliyiik kederimize her 
suretle i§tirak eden akraba ve dastlan
mtza alenen te§ekkiir ederiz. 

Refikast Oglu 
Emine Kocamemi Vedad Kocamemi 

stmflarmm imtihanlan bir haziranla 15 Alakadarlara parasiZ gonderilir. alku;hyacaglniZ bir !{t&heserdir. 

hazkan aramnda yapllacakh~ ~~~~~~~~~~~~~~=·:~~ :~~=~=~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~==~~ 
Te§ekkiir 

Orta Ticaret mektebi imtihanlarma f • 
15 haziranda ba§lanacak, 30 haziranda 1 9 M A y I s ingiltere Krall s. M. VI Jorj'un tac glyme mUnasebetile 
nihayet verilecektir. Yliksek Ticaret • iNGiL TERE KRALLIGININ 
mektebi imtihanlarma bir haziranda ATATU. · RK'u·· n •

1 
H T 

1
• $ A M I 

ba§lanacak; 30 haziranda nihayet veri-
lecektir. Erkek Terzilik mektebinde 20 
rnay1sta dersler kesilecek, 1 - 15 hazi -
ran arasmda da imtihanlar yap1lacak -
hr. 

Biitiin san'at mektebleri 20 agustosta 
talebe kayid ve kabuliine ba§hyacak -
lardtr. Kabul rniiddeti bir eylwe kadar 
devam edecektir. Bir eylUlden 20 ey -

lule kadar da bu mekteblerde ikmal 
imtihanlart yaptlacakhr. Yeni sene ted
risah ise bir te§rinicvvelde ba§hyacak
hr. 

Anadolu toprag1na ayak 
bastlg1 mukaddes giindUr 

Milletimizin mukadderatml degi~-
tiren bu gunu tebcil icin 

50 Y I LIN 
TARiHi 

fi!mi Tiirkce olarak haz1rlantyor. 

Biitiio kral hanedaomtn havabot ve tarihi 
ni biitiin zenginligi ve ihti~amt ile goste

ren biiyiik Paramount filmi 
Aynca: 

Diinvamn en biiyiik dram artisti 

EMiL JANNiNGS 
en son ban .. adiS!J ve butiin diinyada havret ve bkdirle kar~ · Ia nan filmi 

H A Y A L ve H A K i K AT 
(TRAUMOLUS) 

Per~embe ak ammdan itibaren M E L E K sinemas1nda 

Yirmi senedenberi mustarib oldugum 
karhai mide hastahgtm yeni usul te • 
davisile ve evvelki glin ani olarak ge -
c;irdigim fttkt muhterik hastahgmdan 
ameliyatstz olarak beni kurtaran Bo -
manti tramvay istasyonu kar§tsmda U
gurlu aparhmanmda doktor Bay isma
il Kenana alenen te§ekkiir edenm. 

Bahriyeden mlitekaid 
Abdullah 

Te§ekkiir 
Evvelki giin vcfat eden Trabzonlu 

ehlihibre Hac1 Kamil oglu giimriik 
muayene memurlanndan zevcim Ah -
med Refik Bilenin cenazesinde bulu • 
nan ve kederlerimi7.e i§trrak eden bil
ciimle dostlanmtza alenen te§ekkiir 
l'derim. 

E§i Nebahet 



I 
) 
it• 
00 
m 
;t· 
25 
)• 

s: 
el 

r~ 
I" 
I" 

~· li 

5 

i: 
·, 

-- --- ----- -- --~-------- -r-..-.--- --- ------ • __ ...._ __ ------- _,_..._ - ----·----

11 May1s 19:J7 CUMHURiYET 5 

Edirne ic;in c;ok c;ah§an 
bir ilim adamimiz 

Halid Ziya iGin 
Y apdan anketin 
uydurma oldugu 

tahakkuk etti 
Oniversite talebeleri 
miitemadiyen tekzib 

gonderiyorlar 

Bugiin dordiincii oliim y1b olan merhum Dr. 
Rifat Osman, uzun ydlar ugra~arak Edirnemize 

dair k1ymetli kitablar yazm1~b 
Edirne - Kuledibindeki sokaga sa

Plnca soldaki gri boyah ve iki kath evi, 
tarif edildigi gibi, buldum. Kap1y1 c;al
dun. 

- Merhum doktor Rifat Osmanm 
evi burast m1d1r? 

Kaptyl a~an siyah ba§i:irtiilii, orta ya§lt 
l'e rnahc;ub bir bay an: 

- Evet efendirn, buras1d1r, buyuru
lluz, dedi. 

Geni§ bir ta§hk, sagda solda odalar. 
Biraz lo~((a olan evin havasmda, o bizim 
turk evlerine rnahsus rnahrem, sakin bir 
toku var. Kadmcagm rahats1z ettigim i
~in s1kllarak sordum: 

- Merhuma clair gi:irii§mek istiyo
nun, acaba sizi biraz ... 

Bayan, c;ok biiyiik bir tevazula igildi: 
- Esta!Hirullah, memnun olurum .. 

Buyurunuz. 
Sagdaki merdivenlerden yukar1 kata 

<;1k1yoruz. Biiyiikc;e bir sofa, yanlarda o
dalar goriiniiyor. Her taraf tertemiz .. 
Duvarda levhalar var. Di:irt oda da ve 
sofa da merhumun elinden ~lkml§, 
hepsi birbirinden giizel ve hepsi de Edir
neye aid ndis levhalar. Bunlan takdir!e, 
zevkle ve doya doya seyrediyorum. Bu -
sun ortada bir tek e~i bulunmJyan 0 camm 
Turk evlerinin orijinal giizelliklerini hie; 
olmazsa boyle bir levha halinde bile gor
rnekte de ayn bir heyecan duyuyorum. 

Doktorun asil duygularla, y11larca ii
zerinde ~ah§ml§ oldugu bu eserlerin daha 
giizelleri §imdi bir odada kilidli duruyor. 
Bir tek ktz1 Mihrinaz 18 ya§ml bitirecek 
ve sonra biitiin bu degerli mirasa tamami
le temelluk edecekmi§. Simdi Muallim 
n.ektebinde okuyan Mihrinaz herhalde 
bahtiyar bir k1z, diye dii~iiniiyorum. 

Ailesinin anlattJklanna ve mevcud eser
lerine bakmca, T1bbiye mek.tebinden 
1315 te doktor yiizba§lhgile ~1kt1ktan 
sonra Culhane hastanesinde ve Selanik, 
Manastlr, Edirne hastanelerinde uzun 
miiddet rontgen miitehaSSJshgl yapan Ri
fat Osmana, bir artist demek daha uy -
gundur. 

1291 de Osk.iidarda dogan merhum, 
oldiigli 1933 senesi 1 0 may!s tarihine ka-

Merll.umun tablolartndan birisi: Edimede 
bir Turk evi 

dar derin bir ilim ve san' at heyecanile 
ya§affil§, bilhassa Edirnede 20 seneyi ge· 
!ren ikameti esnasmda burasmm tarihile, 
mimari eserlerile ugra§ml§, ortaya i:ilmez 
denebilecek degerli san'at ve tarih vesika
lan birakml§tlr. 

Edirnenin tarihile ugra§arak elde etti
gi malumah (Edirne Rehniimas1) adh 
eserile ne§retti. 1920 senesinde Edirne 
Viliyet matbaasmda basllan ve bugiin 
mevcud niishas1 tiikenmi§ olan bu eserin 
mukaddemesinde doktor §oyle diyor: 

«Ecdad1mdan T avi§li Osman Efen -
dinin dort bue<uk am mukaddem feyizyab 
oldugu bu §ehre 1320 tarihinde memuren 
geldigim vakit vezaifi resmiyemden istih
las ettigim evkah Edirne hakkmda rna -
lumah tarihiye cem'ine hasrile iki e~er 
viicude getirdim. Biri (Edirne Tarihi), 
digeri (Edirne Sarayi Hiimayunu» dur. 
(Edirne Rehniimas1) ise birinci eserin 
muhtasand1r. Edirneyi ziyaret eden zev -
van ecnebiyeye ba§hca abidahm1z hak
kmda mugayiri hakikat malumat veri) -
mekte oldugundan selatin cevamii ~erife
den bahis frans1zca bir k1smm zeylen ila
vesine mecbur oldum.» 

Merhum giizel franSJZca ve almanca 
biliyormu~. Kuvvetli lisan bilen ve miralay 
ressam Seyyidle Uskiidarh Ali Rtzadan 
resim dersi alml§ olan Rifat Osman, bil
hassa tarama ve karakalem i~lerinde ~ok 
muvaffak olmu§tur. Zaten daha Tibbi
yede iken arkada§lan kendisine ressam 
Rifat derlermis.. 

Edirnede tarihi ara§ltrmalarla me§gul -
ken bin;ok degerli vesikalar elde etmi§ -
tir. Mimar Sinanm iki defa evle11digi hal
de, e<ocugu olmad1g1 hakkmdaki tarihi 
kanaati 1stanbul yolundaki mezarhkla.,.-

Merhum doktor Rifat Osman 

da yaptJiJ tetkikler masmda buldugu Si
nanm torununa aid mezar la§larile sars
mi§hr. Edirne miizesinin kurulu§unda da 
degerli hizmetleri olmu~tur. 

Bi~ok Avrupah alim ve san'atkar -
!aria miinasebeti olan doktor devamh su
rette onlarla muhabere eder ve maluma
hm geni~letmege c;ah§1rd1. 1932 de Biik
re§te toplanan beynelmilel Dokuzuncu 
T1b T arihi kongresine, Ti.irkiyede <;ic;ek 
a§ISI tarihi hakkmda bir etiidiinii gonder
mi~tir. 

Hayatmdan k1saca bahsettigim mer -
hum Edirnede K1z Muallim mektebinin 
doktoru ve muallimiymi~. Birc;ok ta tale
besi var. Kendisini her tamyan sayg1 ve 
sevgi ile ondan bahsediyor. 

Fakat, ne de olsa, herkesten c;ok onun 
hasretini, aciSlm e<eken e§idir. Muhterem 
kadm onun her§eyini o kadar biiyiik bir 
dikkat ve sevgi ile muhafaza ediyor ki .. 
l~ini c;eke c;eke kocasmdan iiyle bir bah
sedi§i var ki .. 

Ben, bu k1sa ziyaret masmda, bir yan· 
dan bir insanm hayatmda neler yapabile
cegini dii§i.iniirken bir yandan da gi:izleri
mi duvardaki enfes levhalardan ay1ram1 -
yordum. Bir arahk merhumun mezannm 
nerede oldugunu sordum ve sorduguma 
da pi§man oldum. 

Muhatab1m ie<ini bir kere daha <;ekti 
ve yava§~a soyledi: 

- 0 da bir ba§ka derd yavrum. Me
zan istanbul yolundad1r.. Fa kat hal a o
n a bir mezar yaphramad1m. Ve her giin. 
her saat ona laytk oldugu derecede sayg1 
gosterememi§ oldugum ic;in azab c;ekiyo-

Biiyiik edib Halid Ziyamn 55 inci san
at hayati kutlulamrken bir sabah gaze
tesi biiyiik edibimiz ic;in Universite ta
lebesi arasmda bir anket yapbgm1 ileri 
siirerek sadece her Universiteliyi degil, 
fakat her miinevver Tiirkii de hakkile 
miiteessir eden cevablar ne§retti. 

Bunlarm arasmda cHalid Ziyayt oku
madim, anlamadrm, okumaga vakit bu
lamadim• gibi garib cevablar pek tabii 
olarak Universite gencligi tarafmdan 
§iddetle protesto edilmi§ ve bu cevab
larm hakiki olmaktan uzak ve musanna 
olduklan anla§Ilmi§tlr. 

Anla§1lm1yan bir maksadla Tiirk 
gencligini lekelemek istiyen bu anket -
ten sonra birc;ok Universiteli genclerden 
mektublar ad1k. Bunlan ne§rediyoruz: 

cTan gazetesinin 6/5/937 tarih ve 730 
numarah niishasmm 5 inci sahifesinde 
(Biiyiik Edib Halid Ziya ic;in bir anket) 
ba§hgt altmda (Universite gencligi ne 
diyor?) yaz!Slnda bana atfen yaZiliDI§ o
lan ve cHalid Ziyay1 okumaga vakit bu
lamadima gibi fikirleri hayretle oku -
dum. 

Halbuki ben, iistadm edebiyat tari -
hindeki ktymet ve ehemmiyetinden, 
san'at ve lisanda yaphgt yeniliklerden 
bahsetmi§tim. Fakat soylediklerimin ya
zilmaytp ta, yerine yanh~ olan fikirle -
rin konulmu§ oldugunu hayret ve esef
le gordtim. 

Ne ztimre talebesi oldugumu muhar
rir sordugu zaman cRomanologie• den 
dedim. Roman lisanlanna c;ah~mak, o ta
lebenin Turk edebiyatile me§gul olma
masmr zaruri mi k1lar? Boyle bir neti
ce nas1l ve nereden Qikanhyor? 

Hatta, tistadm vaktile garb edebiyat
lan tarihi de okutmu;l oldugu her halde 
unutuluyor. 

Tanda c;1kan bu fikirlerin kat'iyyen 
bana aid olmad1gm1 gazetenizde ne§ret
menizi sayg1lanmla dilerim.• 

Edebiyat Fakii.ltesinden 
Srdrka Kiiliir 

T1b Fakiiltesi talebesinden Sami Do
gu da ayni teessiirle bize yazd1g1 bir 
mektubda §Oyle demektedir: 

cHalid Ziyamn 55 senelik san'at ha
yah kutlulamrken sonsuz bir sevinc 
duymu§tuk ve bunu tertib edenlere 
minnettar kalmt§hk. Halkevinin kiic;iik 
salonunda kutlulanan bu gece ic;in da
vetiye bulamadJgimlZa nekadar c;ok ii
ziilmi.i~tiik. 

Ah ne olurdu, o gece, yanm as1r bu 
millete feyz veren, biiyiik iistadm ya • 
nmda bulunsayd1k ve ona biitiin kal -
bimizin hararetini duyurabilseydik. Fa-

rum. E kat ne yaz1k! Bu temiz duygulanm1z, 
Dii§iindiim. Biraz once onun dime Tan gazetesindeki bir yaz1C1 tarafmdan 

RehniimasJ kitabmm bir yerinde raslad1- lekelenmek istenildi. 

gJm ~u ciimle hatmma geldi: Universite gencliginin dii~iincelerine 
(Edirnenin fethindenberi gec;en be§ atfolunan bu yanh§ dii~iinceleri c;ok §U· 

bU(;uk amltk bir zaman zarfmda burada kiir Edebiyat Fakiiltesi arkada~lanm1z 
zuhur ve irtihal eden biiyiikler pek c;oksa nefretle tekzib ettiler ve onlar da bizim 
da mekabirimizin metrukiyeti ekserisinin duydugumuz teessurii beyan ettiler. 
kabir ta~lannm ziyam1 mucib olmu~tur. Halid Ziyay1 bilmiyen ve anlam~yan hi<; 
KabristanlanrniZin halihazm miitemettin bir Universiteli tasavvur edilemez. Tiirk 
milletlerin mezarltklan kar~1smda her tiir- edebiyatma hakiki roman ve hikaye nii· 
Iii teessi.ife seza bir haldir.) munelerini kim verdi? Servetifiinun e-

Hatta bir giin, §imdiki lzmir Evkaf debiyabm Fikretle kuran kim oldu? 
Miidi.iri.i Esad Serezliye de §oyle demi§: Hep Halid Ziya de gil mi? 

Old k b k b 1 Bugun bile biiyiik iistadm yazilanm 
«- ii ten sonra u a ristan ara Cumhuriyet siitunlarmda zevkle okur-

garniilecegim diye ~imdiden 1stzrab c;ekiyo- ken, onun fikir hayahm1za ettigi hiz -
rum.» metleri nas1l unutabiliriz? 

Hakikaten, Edirnenin kabristanlan Bunlan bilmiyen ve idrak edemiyen 
bak1msJz ve peri~andtr. F akat, bu hal bir zavalh, "tlniverslte gencligini kendi 
Bayan Rifatin elemini azaltm1yor, bilakis gibi nankor zannetmi§ ve baz1 kimsele
c;oga]tlyor. Ve yalmz onun mu bakahm? rin agzmdan bir taktm uydurma heze-

lc;imde bir SIZI, ba~tmda bir agn oldu- yanlar savurmu§. Onun gibilerine bu -
gu halde eve geldim. Bu sahrlan yazar - rada §Unlan hatJrlatmak isterim: 
ken, doktor gibi daha nice nice unutul ~ Tiirk gencligi buyiiklerini hi<;bir za
mu~ veya unutulmak derecesine gelrni, man unutm1yacakhr. Atatiirk bizi ye -
degerleri di.i§iindiim. Ve, ne yalan soyli- ti~tirirken bir nutkunda §Unlan demi§· 
yeyim, kendim de dahil oldugum halde ti: cSiz almakta oldugunuz terbiye ve 
Edirnenin biiti.in mi.inevver ziimresine, irfanla, insanhk meziyetinin, vatan mu
ve Edirnelilere ic;imden giicendim. T arih habbetinin, fikir hiirriyetinin en k1y -

metli timsali olacaks1mz .• 
ve san' at merakhlan ic;in ba§hba§ma bir 
etiid sahasl olan Edirne iizerinde biitiin l§te bizler, Biiyiik Ba!ibugun bu ter-

k biyesile yeti~tik. Bunun i~in bu mukad-
omriinii tii etmi~ bu asil insana lay1k ol- des varhga herkesin elini siirmesine ta-
dugu sayg1y1 gostermek yalmz Edirneli- hammiil edemeyiz. Biiyiik tlstad; sana 
lerin degil, biitiin miinevverlerin borcu ~· kaq1 yaptlan bu tecavuzden bize kar§I 
dur, samyorum. kmlmi§San bizi affet. Senin temiz var-

Salahaddin Kandemir llgmi lekelemek istiyen eller bizden u

Haricden limon getiriliyor 
Uzun miiddettenberi limon ithalatJ 

ic;in kontenjan verilmiyor ve yerli li -
monlar piyasada satlhyordu. Yerli li -
monlar azalml§ oldugundan haricden 
limon gelmesine miisaade verilmege 
ba~lanm1~hr. -·-·.--. 18 lngiliz miihendisi geldi 

Karabiik demir ve c;elik fabrikalan 
in§aahnda vazife gormek iizere seki:z 
kh;;iden miirekkeb ingiliz muhendis he
yeti diin sabah ekspresle Londradan 
§ehrimize gelmi§tir. ingiliz muhendis -
leri ak§am Ankaraya hareket etmi§ler 
dir. 

zanamaz. Rahat ol. Turk gencliginin 
kalbinde eserlerinle beraber ilelebed ya
§Iyacaksm .• 

Ttb Fakii.ltesinden 
Sami Doiu 

Finlandiya el~iliginin 
ticaret §ubeai 

Finlandiya elc;iliginden teblig edil • 
mi§tir: 

Finlandiya hiikfuneti istanbulda Fin
landiya elc;iliginin bir ticaret §Ubesini 
tesis ve adresi Taksim, Giing& Apt. 
(Tel. N. 49492) olan bu §Ubenin mii -
diirliigiine el<;ilik mii§aviri M. Asko 
ivalo'yu tayin etmi§tir. 

"Hindenburg, facias I 
Resmi tahkikat devam ediyor Balonun 
parlamasini miiteakib ,ahid olunan feci 

son tafsilat 
ve 

hazin sahnelere dair Etmek 
a ki buyiik somunu yakalamJ§, bir altm 0 ki.ilc;e ta§ucasma heyecanlanml§b, 

evine dogru ko§uyordu. Kar§Jlad1m: 

- ~ocugum ne bu tela§, biraz yava§ .. .. ' yurusene. 
Saf bir tebessiimle cevab verdi: 

- Ekmek ucuzlaml§ ta anneme haber 
vermege ko§uyorum. 

- N ekadar ucuzlaml§? 

- Yirmi para I 
- Hakkm var oglum, mi.ijdeye deger. 

Ko§, oyleyse. 

Telstzle alanan resimlerden: cHindenburg• yantyor 

lkttsad baklmmdan §U yirmi para de
recesindeki ucuzlugun k1ymeti ve diger 
e§ya fiah iizerinde yapacag1 tesir itibarile 
de. ehemmiyeti pek biiyiik olmakla bera
ber minimini kom§umla yapbg1m kiie<lik 
muhaverede dikkatimi c;eken «ekmek» ke
limesi oldu, ash od ile alakah olan ve 
ate§e gi:isterilerek pi§irmek manasm1 ta§lr 
bir kelimeden ~1km1§ bulunan ekmegin di· 
limize ekmek §eklinde girmesi neden?. Bir 
i§i savsaklamak, bir adam1 ba§tan savmak 
gibi haletleri de ekmek kelimesile ifham 
edenlerimiz varsa da bu eki§, lstanbul ar
gosu lugatlerindendir, Rumeli ve Anado· 
lu lehc;elerinde yoktur. Hele etmegin ek
mek olu§ile bu argo kelimesi arasmda mil· 
nasebet a ramak biisbii tiin sac;mad1r. 

[Ba§taraft 1 inct sahttede] 

F acianrn lilimlerini Avrupaya 
getiren tayyare 

Nevyork 10 (A.A.) -Dick Merill 
ve Jack Laubie isimlerindeki tayyareciler 
di.in Floyd Bennett tayyare meydamndan 
fngiltereye miiteveccihen havalanml§lar -
d1r. Londraya saat 19 da varacaklannt 
i.imid etmektedirler. 

Lakehurst faciasma aid filimleri hamil 
bulunan tayyareciler gene hava yolile av
det edecekler ve tac giyme merasimine aid 
filimler getireceklerdir. 

Londra 1 0 (A.A.) - Dick Merrill, 
saat 11,15 te lrlanda sahillerine I 00 kilo
metro mesafede bulunmakta ve saat 14 e 
dogru Croydon'da karaya inecegini iimid 
etmekte bulundugunu telsizle bildirmi§tir. 

I(. 'f. :f. 

KazaJan sonra sahanm manzaraBI 
Paris - Soir gazetesinin Nevyorktaki 

hususi muhabiri, Hindenburg balonu faci
asmdan sonra, kazanm vuku buldugu 
tayyare meydanmt gezmi§ ve inhbalanm 
gazetesine §U §ekilde bildirmi~tir. 

Kazadan yanm saat sonra Lakehurst 
yolu iizerinde idim. Bundan iki sene ev -
vel, hemen hemen ayni gi.inde bu yo] u
zerinde yaptJgun son seferi hahrhyorum. 
Bu yol, o tarihte, Birle§ik Amerikaya ilk 
seyahatini yapan Hindenburgu kar§Jla -
maga giden seyyah otomobillerile doluy
du. 

Bu alqam yol gayet tenha. Y1ldmm 
siiratile gec;en polis ve hastane otomobil -
lerinden ba,ka bir§ey gi:iriilmiiyor. 

Otomobilimdeki radyo makinesi de bu 
ak§am, N evyork polis miidiiriiniin, arasJ
ra, «Lakehurst' a gitmeyiniz ..• Y olu, im -
dad kuvvetlerine serbest buakmu» diye 
yalvaran sesile haykmyor. 

Nihayet Lakehurst' a geldirn. T ayyare 
meydam askeri bir meydan oldugu ic;in, 
kazamn akabinde, milis efrad1 ovayt ab· 
luka altma alrn1§lard1. l~eri girmege im • 
kan yoktu. Civar §ehirler belediye reis • 
lerinin bile meydana girmesine izin veril
miyordu. lstasyonun etraf1 binlerce me -
rakh ile dolmu§tu. 

Her dakika. Nevyorktan tayyareler 
geliyor, karaya iniyor, oraya polis efrad1, 
doktor, cerrah, hastabak1c1 ta§Jyordu. 

Saha, kuvvetli projektorlerin J§lklan al
tmda pml pmld1. Uzaktan bakmca, kaza 
mahalli ve balonun enkaz1 hayal meyal 
gi:iriiliiyordu. 

Sahaya girebilmek i~in saga sola ba§· 
vurup c;are aramakla me§gul oldugum SJ· 

rada, Zeppelin kumpanyas1nm Amerika 
milinessili von Meister' e tesadiif ettim. lki 
sene evvel tamd1g1m bu c;ok kibar adam, 
o ak§am laktrd1 edemiyecek kadar me -
yus bir haldeydi. 0 giin, bizzat bir oliim 
tehlikesi atlatmJ§tl. Kaza esnasmda saha
da bulundugu ic;in, kazazedeleri kurtar -
mak uzere alevlerin ortasma kadar gir • 
mi§ ve tutu§masJna rarnak kalm1~hr. 

Onun sayesinde, saha direktorii Ro -
sendahl ile tam§hm. Bu zat benimle ko -
nu§am1yacak kadar me§guldii. Maiyetin
deki be§ memura mi.itemadiyen emirler 
veriyor, durmadan i§liyen telefonlara, 
Al'llanyadan telefonla sorulan suallere 
durmadan cevab yeti§tirmege c;ah§Jyor -
du. 

Orada hi~ kimseden malumat alamJya
cagJml anlaymca, yarahlardan ekserisinin 
nakledildigi hastaneye gittim. 

Hastanede fevkalade bir faaliyet var
dJ. Hindenburg'un eski siivarisi Leh -
mann'm odasma girdigim zaman, onu, 
yuzii tamamile sarg1lar ic;inde kaybolmu§, 
yatakta yatJyor buldum. Miithi§ surette 
yanml§h, fakat bi.itiin melekatma sahibdi, 
laklrd1 edebiliyordu. Si:iyledigi soz ise, 
kah ingilizce, kah almanca olarak, hep 
ayni §eydi: «Hi~ mana veremiyorum ... 
Hie; mana veremiyorum ... » 

Y arahlan, can c;eki§enleri ktsaca ziya
ret ettikten sonra tekrar Lakehurst' a gel
dim ve bu sefer sahaya girmege muvaffak 
oldum. T ayyare istasyonu binasmm ic;in
deki odalardan biri, bir masa ba§mda, bir 

adam oturmu~. ~a§km ~a§km dii~iiniiyor

dn. Bu adam, Lakehurst posta amiri idi. 

Balonun suvarilerinden Pruss 

Kendi kendime bu kiic;iik mevzu uze
rinde kafa yorarken hatmma etmekle ilgi· 
li- bir siirii darb1mesel geldi: «Etmegini 
kendi yiyen yiiki.inii kendi kaldmr. Etme· 
gin biiyiigii hamurun ~ogundan olur. Et· 
megini kahgma denk eden a~ kalmaz. 

Bana, tarif edilemiyecek kadar 
bir if a de ile: 

- Hindenburg' daki posta ~antalan 
tamamen yandr, kiil oldu, dedi. 

meyus Etmekten ka§lk olur amma her yogurdun 
hakkma degil. Et nekadar ank olsa et
mek i.istiinde yara§IT. Etmek ~ignenmeyin
ce yutulmaz. Etmek etmegin mayas1, ge· 
lin kaynananm dayas1. Peynir etmek, ha· 
ZIT yemek» gibi. Sonra goziimun oniinden 
etmeklerin c;e§idleri gec;ti: Baston, yank, 
kiloluk, pide, galeta, gevrek, peksimet, 
bogac;a, lokum, halka, taym ve saire !.. 
Daha sonra etmegin cinslerini hatulad1m: 
~avdar etmegi, arpa etmegi, yulaf etme
gi, m1s1r etmegi, Selanik etmegi, ~am et
megi, !ngiliz etmegi, ev etmegi, Nemse et· 
megi gibi. 

Y esini hakh gordiim. Hakikaten, posta 
c;antalanmn ziyat ~ok biiyiik bir ziyad1. 
Fa kat, bu kadar insan hayatmm mahvol
dugu bir mada, mektublann yantp kiil ol
masma ac1yarak yese dii~en bir adam 
gormek garib oluyor. 

Hindenburg balonunun enkazma yirmi 
metro yakla§hm. Giinduz l§lgmdan daha 
kuvvetli ziyalarla aydmlahlan bu enkaz1 
bir polis kordonu <;evirmi§. Alevlerin son
mii§ olmasma ve aradan be§ saat gec;mi§ 
bulunmasma ragmen, enkaz, yirmi metro
dan fazla yakla§maga imkan b1rakm1ya -
cak kadar s1cakt1. 

Hindenburg facias!, insan 
yaratt1g1 en biiyiik eserlerden 
ka!r saniye ic;inde yoketmi§tir. 

Mubarek o kadar geni§ mevzu ki ha
hrlamanm ard1 aras1 kesilmiyor. $imdi de 
paparanm, tiridin, etmekkadaytfmm ve 
kaymh, §eftalili, vl§neli etmeklerin tad1 

dehasmm d d amagun a ve dimagunda doniip dola§· 
birini bir maga ba§ladJ. Bu kadarla kalsa gene iyi, 

Balon, alevler ic;inde yere inerken, 
yolcularml kar§Jlamaga gelmi~ akraba, 
e§ dost, sevdikleri insanlann alevler ara
smda kavrulu§lannt, aczic;inde seyredi -

yordu. ----------

Y eni usul politika 

arkasmdan etmegin tarihi zihnimde ayak
lamverdi. Onceleri k1zgm ta§Iar uzerinde 
pi§irilen galetalann sonralan yanmJ§ ko
miir iizerine konulan izgaralarda, soba • 
larda, daha sonra kerpi~ten, topraktan 
yapllma konar, g~er fmnlarda pi§irilme• 
ge ba§lanJ§mJ, yava~ yava§ ~e§idle§mi§ini 
dii§iiniiyorum: Bununla beraber herkesin 

manevrasi etmegini evinde pi§irmesi yaktn denilecek 
[Ba3tarat' 1 inci sahijcde] bir zamana kadar siiriip giden adetlerden· 

Berliner Zeitung, 1talya ile Alman - di, Romada Miladm ilk y1llannda li!r 
yanm fevkalade bir sab1r gostermi§ ol- yiiz kadar etmek satJcJsl vard1, Fransada 
duklanm fa kat bu sab1rlarmm tuken - [ ise bu san' at ancak $arlman devrinde ba§· 
mi§ bulundugunu yazmaktad1r. Bu ga- lami§tl. 
zete diyor ki: 

cBiz, ingiliz gazetelerinin csulhu bo- ~ N~~atattan ve ~ hayvanattan anlamad1· 
zar• tahrikah kar§Ismda zaruri miida- g1m l!rln etmek agac1, etmek mantas1, et· 
faa tedbirleri almadan seyirci kalama- mekc;i bi:icegi gibi §eyler zihnimde tutuna
YIZ. Morgen post, diyor ki: mad1lar, gelip ge~tiler. F akat §likran ve 

cEger i§ler bu yolda devam edecek kiifran mevzulannda etmek kelimesinin 
olursa Almanya, §imdiye kadar ittihaz oynad1g1 rolii, vazife ve mes'uliyet kay -
etmi§ oldugu miidafaa tedbirlerinden gulanm kosteklemekte eskilerin kullan-
bu .. shu·· tiin ba~ka tedbirlere miiracaat d 1 ~ · k . . " . 1k an «etmegmden etme ve etmemek» 
edecekhr. Italyamn hath hareketi, sab· ...... k . I . ~· d" · d 
rm da bir haddi oldugunu gostermek - sozunu, oca. nme ~rm «etmegJm 1zm e 
t d . dursun» §ekhndekJ beddualanm, tuz et· 
e Jr.. h kk ·d 'h• · mek hakkm1 ve o a a a1 tan 1 nvayet· 

Firariler diin sorguya 
~ekildiler 
[Ba§tarat' 1 inct sahtfede] 

Firarilerin sorgusu bittikten sonra 
kac;ma hadisesi tam olarak tesbit olu -
nacak ve bu hadisede ihmali olanlar an
la§Ilacaktlr. Baz1 gazeteler firarilerin 
gtiya c biz pencereden de gil, kaptdan 
ka~tlk• §eklinde ifade verdiklerini yaz
mi§lardrr. Diin bu hususta tstanbul 
Miiddeiumumisi Hikmet Onat §unlan 
soylemi~tir: . 

c- Kac;mak hadisesi ta b1dayett~~ 
soyledigimiz gibi pencereden ve demm 
kesmek suretile yapilmJ~hr. Baz1 gaze
telerin ckaprdan kaghlar• §eklindeki 
yaz1lan dogru degildir. Esasen firariler 
de hi<;bir yerde boyle bir~ey soylemi§ 
degillerdir .• 

Tahkikat bugiin bitecek ve firar M -
disesi aydmlanmi§ olacakbr. 

Sulh hukuk mahkemeleri 
ta§md1 

$imdiye kadar Eminonii kaymakam -
hk binasmda darac1k odalarda c;ah§ -
makta olan Sultanahmcd birinci, iic;iin
cii ve be§inci sulh hukuk mahkemeleri 
cumartesi ve pazar gunleri Divanyolun
da eski Turk Kadmlan Bic;ki Yurdu bi
nasma ta§mmi§lar ve diinden itibaren 
burada faaliyete gec;mi~lerdir. Bu mii -
nasebetle bina tamir edilmi§ ve boyan
mi§tlr. 

leri hahrlamamak elimden gelmedi. Bu 
gidi§le kimbilir daha neler hattrhyacak
!Jm. Bereket versin, demin gordiigiim ~o· 
cuk imdad1ma yeti§ti. $imdi o, koca bir ag 
omuzlamJ§tl, bahk tutmak ic;in denize gi
diyordu. Hatmma (Sami) nin: «Er olan 
etmegi ta§tan <;lkafiT dedi 0 yar» sozii gel
di. Lakin okuyamad1m. ~iinkii bana bu 
f1kray1 ilham eden c;ocuk ta§tan degil, su
dan etmek c;1karmaga gidiyordu. 

M, TURHAN TAN 

Galatasarayhlartn pilavi 
Galatasarayhlar her sene mayts niha· 

yetinde Galatasaray lisesinde toplana -
rak mektebin me§hur pilavm1 yerler, 
giizel bir giin gec;irir ler ve eski giinlerin 
hatJralanm yadederler. 

Galatasarayhlar bu sene de 30 mayts 
pazar giinii Galatasaray lisesinde top • 
lanacaklardtr. Yap1lan programa gore 
o gun saat 11 de mektebde toplamlacak 
ve 11,30 da mektebin konferans salo -
nunda en gene mezun ve en ihtiyar Ga
latasarayh tarafmdan birkag soz soyle
necek ve mekteb hahralan anlahlacak
hr. Saat 12,30 da me§hur pilav yenile • 
cek, 14,30 da Galatasarayhlar tarafm • 
dan Beyoglu caddesinde bir gec;id resmi 
yap1larak abideye ~elenk konulacakt1r. 



Hollywood sinema artistlerinin grevi 
hakkmda, Paris - Soir gazetesinin hususi 
muhabiri §U "ok merakh tafsilatt veriyor: 

Hollywood artistlerinin hepsini bir ara
ya tophyan grevi evvela stlidyo memurlan 
ilan etmi~lerdi. Bazr kimselerin tasvib et -
tigi, baztlanmn da aleyhinde bulundugu 
bu hareket ne de olsa tabii bir hadiseden 
ibaretti. Ancak Robert Montgomery, 
Joan Crawford, ve kocasJ Franchot Tone, 
artistler birliginin de bu harekete i§tirak 
etmek lizere toplanmast liizumunu ileri 
slirlince vaziyet gayritabii bir hal aldt. 

Bu toplantJ ge"en pazar glinli yaptlmt§ 
ve en bliylik ytldizlardan James Cagney 
ile Lionel Stander'in §iddetli marian li
zerine, artistler birligi greve i§tirak etmek 
istiyenlerle buna muanz olanlardan mli -
fekkeb iki zlimreye aynlmJ§hr. 

0 glin grev karan verilememi§ ve i<;ti
ma sekiz glin sonraya tehir edilmi§ olmak
la beraber, ertesi glinden itibaren, Holly
wood'un §Dhretini ve itibanm sarsabilecek 
bir tak1m hadiseler cereyan etmege ba§la
mi§hr. 

Makiyaj memurlan, ilk grevi ilan 
edenler meyanmda bulunuyorlard1. Bu 
sebeble, yildJzlar, halkm tamd1g1 hakiki 
simalanm yaratan makiyajt kendi ellerile 
yapmaga mecbur kalmJ§lardtr. Bu da, §e
hirde, ag1zdan agza gitgide bliyliyerek 
dola§an bir dedikodu yaratml§hr. 

.;lehir adeta degi§mi§ti. 1ki tarafmda 
hangarlarm uzay1p gittigi caddelerde, a
dlDl ba§mda elele tutu§mU§ figliran ve 
makinist dizilerine tesadiif ediliyordu. 
Bunlar, grevi bozmak istiyenleri ge!;irtme
mek i!;in, bu §ekilde yollan kapahyorlar
dt. Grev aleyhinde rey veren yrldiZlardan 
bir !;Ogu, boyle hareket etmekte hakh te
lakki ediliyordu. <;unkli bunlar, kendile
rine senede 50,000 den 200,000 dolara 
kadar kazanc temin eden mukaveleleri -
nin tecdidi arifesinde bulunduklan i<;in, 
grevi tervic ederek sinema kumpanyasJ -
nm ho§nudsuzlugunu celbetmekten kor -
kuyorlardr. Buna ragmen, gizli gizli gre
vi tasvib etmekten, hatta grevci sand1gma 
para vermekten !;ekinmemi§lerdir. 

Sah glinline gelinciye kadar, yJldrzla
nn niifuzu eksilmemi§ti. Grevden uzak 
kalmalan, grevcilerin hareketini bir dere
ceye kadar zafa ugratml§ olmakla hera -
ber, sendika §efleri, kaptlan bekliyen no
be~ilere, artistlerin stiidyoya girmelerine 
mani olmamalan emrini vermi§ti. 

Fa kat, pazartesi gecesi buhran §iddet
lenmege ba§ladt ve sah giinii sabahr, sen
dika delegeleri, stiidyo kaptlanndaki no -
bet"ilerin arasma kablarak stiidyolara gi-

Bel~ika Krahmn aoyledigi 
nutuk 

Briiksel 10 (A.A.) - Hambaracilar 
alaymm kurulu§unun yiiziincii y1ldo -
niimii miinasebetile bu alay ki§lasmda 
Kral Albert biistiiniin a,.lll§mda bir 
nutuk soyliyen Kral Leopold ezciimle 

emi§tir ki: 

c- Belc;ika, tam surette bitaraf ve 
am surette mill1 siyasetini sad1kane ta
'b eyliyecektir. Bu siyasete, miiessir 
ir asked c;ah§manm ve kuvvetli ve e
in bir ordunun miizahereti lazimdtr .• 

Bulgaristanda mahsul 
vaziyeti fena 

Sofya (Hususi) - Bu sene Bulgaris -
havalarm fazla yagmurlu gitmesi 

Bulgar mahsulah bliyiik bir 
gec;irmektedir. KI§hk mahsulat 
ar yiiziinden inki§af edeme -

ve c;iiriimekte ve yazl!k mahsu -
ta ekilememektedir. 

lafahanda bir feyezan 
felaketi 

ahran 10 (A.A.) - Isfahan yakmm
kain Maine'de vukua gelen feyezan
• 160 evi tahrib etmi§tir. 

Y1ld1zlann 
movkii 

tohlikeye giriyor 
Grev 

•• gune 
giinden 
endiseli 

' 
vaziyet ahyor 

Greta Garbo ve Marlen 
Ditrihin resimleri te,hir 

ediliyor 
ren artistlerin fotograflarmt c;ektiler. Ak
§amiistii, resimler, Hollywood duvarlan
na astlmt§ bulunuyordu. Greta Garbo, 
Marlene Dietrich, Marion Davies gibi 
artistlerin resimleri etrafma «kahrolsun 
grev bozuculan» yazm yadmr§h. 

Hollywood, sag, sol ve orta yani, iki 
miifrit ve bir mutedil olmak iizere ii" cep
heye aynlmt§ bulunuyor. Artistlerle grev
ciler arasmda bu didi§me devam ederken, 
ne§riyat §efleri, bu c;irkin vaziyetin mat • 
buata aksetmemesi i"in varkuvvetlerini 
sarfediyorlard!. <;anamba giinii, mesele 
biiyi.idii; W estmore biraderlerin, biitiin 
artistlere melee olan giizellik salonu, 
mec;hul eller tarafmdan tahrib edi!mi§ 
bir halde bulundu. 

Ayni gun, ogleye dogru, sopalar, "e -
kic;ler ve demir c;ubuklarla miisellah elli 
ki§i, greve i§tirak etmiyen tiyatro miistah
demleri beynelmilel birligi binasma hli
cum ederek ellerine gec;eni ktrdtlar, par
c;aladilar ve bunun iizerine panik ba§lad~. 

Yt!d,zlar villalarma kapandtlar. B1r 
ktsmt, §ehirden iki lie; saat uzakta, c;ol or
tasmdaki muvakkat ikametgahlanna ka -
c;rp sakland,Iar. 

Per§embe sabaht, hala stiidyoya de -
vam eden tektiik yildrzlarm, biitiin esvab· 
lanm ve miicevherlerini evlerinde btraktp 
plaj k1yafetile sokaga c;1khklan gori.ilii -

yordu. . . 
Bir haftadanberi, matbuatta, h1"bu 

yildiZin evlenme veya bo§anma havadisi 
okunmamaktad1r. Heniii biitiin diinyamn 
ogrenemedigi, haber alamad!gl ve tab -
min edemedigi bir§ey vardu ki, o da Hol
lywood'un temellerinin sars1lmaga ba§l~: 
digJdu. Hollywood ilahlannm mevkn 

tehlikededir. 
Son vaziyet 

Hollywood tO (A.A.) - Alh bin 
studio amelesi, grev yapmakta devam et
mektedir. 

Hollywood grevcileri tesaniidlerini 
ilan etmek i"in Amerikanm her tarafmda 
biitiin biiyiik §ehirlerde sinemalann ka • 
prlanna nobet<;iler koyarak filim goste
rilmesine mani olmaga c;aha§acak kadm 
ve erkeklerin rrilktan bir milyon tahmin 
edilmektedir. 

Hollywood tO (A.A.) - Biiyiik 
studiolarm ekserisi, sinema aktOrleri sen
dikasmm talebelerini kabul etmi§ olduk
larmdan sinema aktorleri grev yapmtya
caklardJr. 

Bir miiate§rik i~in ihtifal 
ilk defa Tiirk yazisim a,.Ip okuyan 

Danimarkall profesor Vilhelm Tomsel 
ic;in $ehremini Halkevi bir ihtifal ha
ztrlami§hr. ihtifal haziramn ilk pazar 
giinii yaprlacakbr. 

_.. .•. -
Bir kadm olii olarak bulundu 

<;emberlita§ta Osmanbey matbaast 
yamnda kolacthk eden ~adam nami~e 
maruf Ester, diin gece Turbede BeledJ-

ye kar§tsmda Seniye aparbmanmm bi

rinci kabnda merdivenlerde olii olarak 
bulunmu§tur. 

45 ya§larmda bir kadm olan Esterin, 

aparhmamn 4 numarah dairesinde otu-
ran doktor Hamiyi ziyarete gitmekte 
oldugu anla§rlmr§br. 

Cesedin arkaiistii bir vaziyette ve 
hic;bir yerinde yara bere olmama -
s1 §iipheli goriilmii§ ve Morga kaldml
masma liizum has1l olmu§tur. 

Miiddeiumum1 muavinlerinden Feb -
mi ile Emniyet ikinci §ube cinayet ma
sasJ memurlan diin gece aparhmana 
giderek tahkikata ba§lamt§lardtr. 

CUMHURiYET 

~ 
izmirli sporcular 

diin gittiler 
Kafile reisi, resmi bir 

makama miiracaat 
etmedik, diyor 

$ehr.jmizde iki mac; yapan Doganspor 
oyunculart diin izmire hareket etmi§ -
lerdir. Diinkii niishamtzda izmirdeki 
ha.diseye mukabele olmak iizere Gala -
tasarayhlarm Doganspor aleyhinde te -
zahiirat yapacaklanm duyan izmirli 
sporcularm kafile reisinin Taksim nahi
ye miidiiriine miiracaat ederek bu nil -
mayi§in online gec;mek iizere tedabir a
lmmasJm istedigine dair bir haber yaz
mt§hk. Doganspor kaptam Fethi bir 
muharririmize §UlllaT! soylemi§tir: 

c- Ma,.tan evvel bize boyle bir ha -
her verdiler. Dedikodu mahiyetinde bi
ze kadar akseden bu haberi manasrz 
buldugumuz ic;in yalmz arrumzda ko -
nu§makla iktifa ettik ve hic;bir resmi 
makama miiracaat etmedik .• 

Diger taraftan kafile reisi Haydar da: 
c- Bilakis bizi te§ci edenlerin stad

yomun sol tarafmda oturan Galatasa -
rayhlar oldugunu ogrenince c;'Qk miite -
hassis olduk. Bunu izmire gidince ar • 
kada§lara soyliyecegiz• demi§tir. 

Turk milli tak1m1mn bu sene 
yapacag1 temaslar 

Ankara 10 (Telefonla) - istihbal'flh
mtza nazaran bu sene Yunan ve Yugos
lavya milli taktmlarile biri Ankarada 
digeri de Belgradda olmak iizere iki mil-
11 mac; yaptlmast takarriir etmi§ gibidir. 

Yugoslavya federasyonu mac;1 kabul 
etm~ fakat taraftmiZdan ileri siiriilen 
tarihlere mukabil bir ve iki agustos ta
rihlerini teklif etmi§tir. Bu teklif umumi 
merkezce muvaf1k goriildi.igi.i i"in bu 
mac;a kat'i nazarile bak1labilir. 

Diger taraftan Yunan federasyonu da 
10 haziranda istanbul - Atina ve 13 ha
ziranda Yunanistan - Ti.irkiye mac;larma 
ve bunlarm mall §artlarma muvafaka
tini bildirmi§tir. 

lzmirde atletizm bayrami 
izmir 10 (A.A.) - Diin Erkek lisesi 

Alsancak sahasmda atletizm bayramt 
yapmt§hr. Sahada on bine yakm seyirci 
vardt. Mor ve sartya aynlan atletler a
rasmdaki mi.isabakalar ~ok heyecanh 
olmu~tur. Morlar 72, sanlar 64 puvan 
ald1lar. 

ilbay ve Parti ba~kan1 tarafmdan ka
zananlara madalyalar ve kupalar veril
di. Boylelikle gene atletlerimiz taltif e
dildiler ve al.kJ~landtlar. 

Konyada giiriiltiilii rna~ 
hakkmda 

Gec;enlerde Konyada gi.iriiltiili.i bir 
mac; b~hgt altmda yazdtgtmtz yaz1ya 
kar§I Eski§ehir idman Yurdu reisligin
den bir mektub aldrk. Bu mektubda de
niliyor ki: 

«Son ma~tan sonra otelimize bir 
polis gelerek Konyahlarm bizden ~ika
yet~i olduklarml soyliyerek billi kara -
kola davet etti. Bilahare §ikayetin yal
mz alt tarafma bir tekme yiyen bir ar
kada~Imtza inhisar ettigi anla§tldl. Bu 
arkad~m baldmna yedigi tekmeyi ra
kib oyunctya gostermesi baz1larmca fe
na telakki edildigi de anla§tlarak orta
da mesele kalmadu 

Kadmlar arasinda miiii 
futbol ma~1 

Fransa ve Belc;ika kadm milli futbol 
taklmlan arasmda yap!lan mac;1_ Fran
stzlar 3 - 0 kazanmag muvaffak olmu§
lardlr. 

Prag muhteliti lspanyoilari 
yendi 

Bir miiddettenberi Avrupada bir tur
neye c_r1kmt§ bulunan !spanyanm milli 
oyuncularmdan miite§ekkil Bilbao ta -
krm1 bu hafta ic;inde <;ekoslovakyaya 
giderek Prag muhtelitile kar§Ila§ml§ -
tlr. 
Ma~m birinci devresi 2 - 2 beraber -

likle bitmi§se de <;ekler ikinci devrede 
bir gol daha atarak oyunu 3 - 2 kazan • 
mrlilardrr. _ 

F ranstz kupas1 final ma~1 
Kupa ma~mda finale kalml§ olan So

§O ve Strazburg talomlan Pariste Ko-
lomb stadmda kar~Ila~mt§lardir. Bu ma
c_ri So§olular 2 - 1 kazanmt§lardir. Galib 
taklm ikinci goli.ini.i mac;m bitmesine iki 
dakika kala atmi~hr. 

Atletizmde yeni bir diinya 
rekoru 

Amerikanm Kaliforniya havalisinde 
tertib edilen bir atletizm toplanhsmda 
di.inya smkla yiiksek atlama rekoru kr
nlmt§hr. Eski rekor 4,45 metro iken 
§imdi 4,48 metroya c;tkanlm!.§hr. 

lzmir spor idarecileri ara· 
smda tebeddiiller 

lzmir (Hususi) - Bugiinlerde fzmir 
spor idarecileri arasmda bazt degi~iklik
ler olmast muhak]&akhr. F utbol ajam Ad
nan, yakmda askere gidecektir. Yerine 
ii~ namzed vard1r. 

Oc;oktan Mustafa ( eski Altmordulu), 
Yamanlarspordan Suad (Belediye reis 

Deniz idareleri 
tekaiid sand1g1 

Ktdemli memurlar1n pa
ralart iade edilecek 

Devlet deniz idareleri tekaiid sand1 -
grmn memur kadrolan ikmal edildigin -
den sand1k faaliyete ba§lami§hr. Sand1 -
gm miidiirliigiine Denizyollan idaresinin 
zat i§leri miidiirliigiinden a~tkta kalan 
Galib Kern ali tayin edilmi§tir. T ekaiid 
sand!gl, Denizyollan, Akay ve Deniz 
F abrika ve Havuzlar idaresi memurla • 
rma aid mii§terek bir te§ekkiildiir. 

3137 numarah kanun mucibince, te
kaiid sand1gmm sermayesm1, kanunun 
ne§ri tarihinde hizmet miiddetleri on be§ 
seneyi doldurmamJ§ memurlardan kesile
cek olan yiizde be§lerle, bu idarelerin 
gene memurlarmm maa§lan nisbetinde 
verecekleri yiizde be§ler, memurlara ve
rilecek olan ikramiyelerden kesilecek 
yiizde be§ler ve memurlardan cezaen 
tahsil olunacak par.alardan ibarettir. 

Bundan ba§ka, hizmet miiddeti 15 se
neden fazla olanlann bu idarelerce ka • 
nunun ne§rinden evveline kadar kesilmi§ 
olan tekaiid aidatl bu kanun mucibince 
kendilerine iade edilecektir. Bu memur
lar, askeri ve miilki tekaiid kanunu hii
kiimlerine tabi tutulduklanndan bunlar
dan aynca tekaiidiye kesilmiyecektir. 

Deniz F abrika ve Havuzlar idaresi 
bu gibi eski memurlarm miiterakim para
larmr iade etmi§tir. Akay ve Denizyol
lan ldaresinde bulunan kidemli memur
larm da bu suretle alacaklan paralar he
sab edilmi§tir. Memurlara bu paralan 
bu ay ic;inde verilecektir. 

Hariciye Vekilimiz 
bugiin geliyor 

[Ba§taraf' 1 inct sahtfede] 
Abdiilhalik Renda, Ba§Vekalet vekili ve 
lc;timai Muavenet Vekili doktor Refik 
Saydam, Dahiliye, Maarif, Maliye ve 
Giimriik ve fnhisarlar Vekilleri ile meb
uslar, F ransiz Bliyiik El!<isi Ponsot, Bal
kan ve Kii!<iik Antant el"ilerile diger 
kordiplomatik, Hariciye Vekaleti yiik • 
sek memurlan ve sair birc;ok zevat bu -
lunmakta idi. 

Hariciye Vekilimiz 1stanbulda ii!< giin 
kaldrktan sonra Biikre§ tarikile Cenevre
ye giderek Cemiyeti Akvam konseyinin 
i~timama i§tirak edecektir. 

¥¥¥ 

Rii,tii Aras Biikre,te temaslarda 
bulunacak 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rii§tii Aras lstanbulda fngiliz Kralmm 
tac giyme giinii miinasebetile tertib edile
cek garden particle de hazrr bulunacak ve 
maylSln 15 inci cumartesi giinii saat t 3 te 
Romanya band1rah Romania vapurile 
§ehrimizden Kostenceye miiteveccihen 
hareket edecektir. H ariciye V ekilimiz 
Biikre§te iki giin kalarak orada Romanya 
Ba§vekil ve Hariciye Vekilile temaslarda 
bulunacakhr. 

••• 
Sofyada tevkif edilenler 

Sofya (Husus1) - Polis, Sofyada 
profesor <;ankof taraftan birc;ok kim -
seleri yeniden tevkif etmi§tir. Bu zevat 
profesor <;ankofun 7 numarah gizli be
yannames>ini dagttmakla itham edil -
mektedir. 

Uruguayda bir isyan 
Montevideo 10 (A.A.) - Eldiario ga

zetesinin yazdtgma gore bugiin Sao -
paulo, Riogrande ve Bahia eyaletlerin
de bir isyan c;tkmi§hr. Asilerin miktan 
51 ki§idir. !syan hareketi Montevideo'da 
hazirlanmt§tir. 

muavini) ve Cerna! Ahmed .. 
hmirde Futbol Ajanhgr, bugiinkii va

ziyette ~ok c;ah§mayt icab ettirmektedir. 
~iinkii yeni kuliiblerin hususi mahiyetleri, 
ic;inde bulunduklan §artlar yi.izlinden, 
bunlarda yerle§mi§ olan ve bugiin hie; ~a
h§amiyan takunlan ve nihayet biiti.in fut
bolculan daha esash §ekilde dii§iinmegi 
istilzam etmektedir. Ajanhkta, vaktinin 
daha miisaid olacag1 mi.ilahazasile Y a -
manlarspordan Cerna! Ahmed tercih edil
mektetlir. Kendisi ayni zamanda tecriibeli 
ve miispet olarak "ah§an bir arkada~l!r. 
Bu i§te faydah olabilecegi kanaati vard1r. 

Haber aldigima gore, mmtaka ikinci 
reisligine O~oktan Re§ad Leblebici teklif 
edilmi§tir. Diger ajanhklar i!;in de dorder 
namzed gosterilmi§ ve isimleri alakadar 
federasyonlara bildirilmi§tir. F ederasyon
lar, bunlardan birini sec;eceklerdir. Y almz 
gi.ire§ ajam ic;in bir namzed verilmi§tir. 
<;iinkii esasen bu §ubede gosterilebilecek 
ba§ka namzed yoktur. 

Yugoslavya:1 • Macaristan:1 
Budape§te 10 (Hususi) - Burada ya

pilan Yugoslavya - Macaristan milli fut
bol mac;mda iki tara£ birer say1 ile hera
here kalml§tlr. Ayn.j giinde Belgradda 
oynanan Yugoslavya - Macaristan B ta
kimlan kar§rla§masmda Yngoslavya 
3-0 galib gelmi§tir. 

lsko~ya: 1 • Avusturya: 1 
Viyana 10 (Husus1) - iskoc;ya - A -

vusturya milli tak1mlan neticesinde iki 
taraf 1-1 berabere kalmi§tlr. 
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Londrada sona yakla§an 
biiyiik hazuhk 
lac giy~e merasimi yann 

~ehir mah,eri bir hal aldt, diinyan1n her 
tarafmdan miitemadiyen heyetler geliyor 

[Ba§taratz 1 inct sahifede] j tere Kralmm tac giyme merasiminde l::iu-
Londramn diinkii manzarasz lunacak F ransrz heyeti Londraya hare• 
Londra 10 (A.A.) - Ahvali adiye- ket etmi§tir. 

de pazar giinleri ISSIZ olan merkez mahal- Otobiis ihtiliilz halledilemedi 
leleri diin merakhlarm !ehaciimile ade!a Londra 10 (A.A.) - T ac giyme 
igne ahlsa yere dii§miyecek bir hale gel- merasimine iit; giin kaldigl halde otobiis 
mi§ti. Durmayrp yagan yagmur, halkm grevini halletmek i!<in heniiz bir ~are 
§evkini ka!<myordu. bulunamamr§hr. Nakliyat ofisi tarafmdan 

Uzak §ehirlerden gelmi§ bulunan o - yap1lan tekliflerin nakliyat i§~ileri sendi~ 
tobiisler, tac giyme merasimine aid tez - kasmca kabul edilmesi ihtimali ba§hca 
yinal! gormege ko§mU§ olan ]ones'lerin, talebden vazge~ilecegine bir deli! te§kil 
Smiths'lerin ailelerini bo§alhyor ve bun- etmez. <;i.inkii i§~iler bilhassa i§ saatlerinin 
lar asrl tac giyme merasiminin icra edile- azalhlmasm1 istemektedirler. Y apr! an tek4 
cegi biiyiik giinde i§gal edemiyecekleri lifler ikinci derecede baz1 tslahati derpi§ 
tribiinlerde yer ahyorlard1. etmekte ise de i§ saatlerinin azaltJimasi 

iki misline ve hatta i.i~ misline c;Ikanl - ihtimalini tamamile uzakla§hrmaktadtr. 
ffil§ olan zab1ta kuvvetleri, §O$elerde ta§an Grevcilerin murahhaslan bu ak§am 
halkm harekatm1 kontrol etmege bir tiir- toplanacaklard1r. Y aptian teklifleri kabul 
li.i muvaffak olamJyorlardJ. F azla olarak, ettikleri takdirde sah glini.i i§e ba§lanacak• 
yagmakta olan yagmur, taksilerin ve ara- hr. 
balarm tehaciimlinii artlrml§hr. 0 dere - Merasime giden bir gemi . 
cede ki kondoktorler, krsa fas!lalarla te- kazaya ugradz 
vakkuf etmek mecburiyetinde kahyor - Lizbon 10 (A.A.) - Tage onlind<! 

lardr. demirli bulunup ingiliz Krahmn tac giy· 
Alacah elbiseler giymi§ olan merakh- me merasiminde Cuba bahriyesini temsil 

lar kafilesine og]eden sonra otobiis §O • etmek iizere Londraya gitmesi mukarrer 
forleri de iltihak etmi§tir. Bunlarm ~ogu olan Giiba kruvazorline bir petrol gemisi 
«§oforler ic;in daha az "ah§ma saati, halk c;arpmr§ ve kruvazoriin bordosu su kesi4 
i!;in daha ziyade emniye!» yaz1lanm ta - minin iistiinden "atlamt§hr. 
§Iyan bayraklan hamil bulunuyordu. Bun- Dun ak,am verilen biiyiik ziyalet 
lar muntazam surette bir ge~id yaparak 
Trafalgar Square'a gitmi§lerdir. Orada Londra 10 (Hususi) - Kral ve Kra• 

lic;e bu gece Buckingham saraymda 450 bir~ok hatibler, niimayi§~ileri davalanm 
ki§ilik bir ziyafet vermi§tir. Kral Be§inci sonuna kadar takib etmege te§vik eyle-
George'un vefatmdanberi Buckingham sa• mi~Ierdir. 

Alaym ba§mda giden bir arabada bir raymda ilk defa olarak verilen bu ziya -
tabut vard!. fete hanedan azasmdan ba§ka tac giyme 

merasiminde bulunmak iizere Londray~ Bir amele gomlegile ortiilii ve iizerin-
de bir kasket bulunan bu tabutun iizerin- gelen yabancl devlet miimessilleri de i§ -

tirak etmi§tir. 
de «i~ ugrunda 46 ya§mda olmii§. · .» 1- Tiirkiye Ba§vekili ismet lnonii ile 
baresi yazrhyd1. 

Tiirkiyenin Londra el"isi F ethi Okyar da 
Londraya gelen heyetler ziyafette bulunmu§lardJr. 

Londra 10 (A.A.) - T ac giyme :to :to¥ 

merasiminde Hitleri temsil edecek olan • • • 
Hariciye Nazm Mare§al Blomberg, lngzlzz selaretrnde yapzlacak iiyin 
diin ak§am buraya gelmi§ ve istasyonda lngiliz Kralmm tac giyme merasum 
Kral ailesi adma Prens Arthur of Con- miinasebetile, yann sabah lngiliz sefa
naught tarafmdan kar§tlanmt§hr. rethanesi dahilindeki kilisede dini bir ayin 

Londra 10 (A.A.) - Mare§al Blom- yaptlacakhr. istanbulda bulunan elc;iler, 
berg'in Londraya muvasalatmt sabah ga- konsoloslar ve ingiliz kolonisi bu ayinde 
zeteleri nezaketle kar§Ilamaktadrr. hazrr bulunacakllr. Ogleden . sonra saat 

Times Mare§ali sempati ile selamla - 4 te, ingiliz Biiyi.ik El!;isi lngiliz eski 
makta ve «Biiyiik Alman ordusunun ylik- muhariblerini tdti§ edecek ve tac giy• 
sek ve zeki §efi>> olarak tavsif etmekte- me giiniini.in hatrrasr olarak eski muharib
dir. !ere bir bayrak hediye edecektir. Bunu 

Londra 10 (A.A.) - Krahn tac miiteak1b bir garden parti verilecek ve 
giyme merasimine i§tirak edecek Fran- lngiliz ~ocuklan muhtelif devirlerin tari
SIZ askeri heyetine riyaset etmekte olan hi kryafetlerile bir resmige~id yapacak
General Gamelin, buraya gelmi&tir. lard1r. Ak§amiizeri saat 18 de sefir in· 

Paris 10 (A.A.) - Delbos'la ingil- giliz kolonisini kabul edecektir. 

ingilterede • merasun1 • tac 

Londrada bu hafta muazzam hadiselere sahne oluyor. Krahn tac giyme 
merasimi haztrhklan bitirilmek iizeredir. Resimlerde abide, si.itun, bayrak 
ve taclarla si.islenru.i~ Londra sokaklarmdan birisini, merasime i11tirak ic;in pa
yitahta gelen Zengibar Sultanile Tasmanya Ba§vekilini goriiyorsunuz. 
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lendirildi. Bunlar borcludur diye bundan 
sonra da hankadan istifade edemiyecek
ler midir? F aiz miktan ne olacakhr? Ve 
mf ziraate tahsis edilecek mebalig, ser
mayenin ne nisbetinde olacaklir, yeni kre
diler hakkmda hiikfunet ne dii§iiniiyor? 
Bun!an ogrenmek faydah olacaktu. 
Ziirai bor~larzn terahiimiinii icab 

ettiren dort amil 
Hiisnii Kitabc1 (Mugla): 
- Memleket ikhsadiyatmm temelini 

§uphesiz ki ziraa t te§kil eder. Kanun, ay
ni zamanda ziraatle ugra~an biiyiik bir 
halk kiitlesinin takviyesini dii§iindiigii i
c;in elbette miihimdir. Ben esbab1 mucibe
lerde bazl noktalan ogrenmek istiyorum. 
Memlekette Ziraat Bankasmdan yard1m 
bekliyen c;iftc;inin miktan ve ihtiyaclanmn 
yekunu nedir? Bana merak veren diger 
bir nokta da c;iftc;iye kredi verilmesi on 
safta tutulmu§ olmakla beraber bir tak1m 
tesislere, sanayii ziraiyeye para yahnla
cagl ve i§tirak edilecegi hakkmdaki hii
kiimlerdir. Eger ziirram kredisi temin edii
mi~se mesele yok aroma; bu i§leri ba§ara
cagun diye halk1 muhtac oldugu para ve 
istihsal sermayesinden mahrum edersek 
bunlan toprak sahibi yapmaktan ne fay
da has1l olur? Akhisar gibi en zengin 
topraklara malik bir tiitiincii mmtakasJ 
bugiin yava§ yava§ mahdud kimselerin 
istismanna dii§iiyor. Milas kazas1 da boy
ledir. Pamugun anayatag1 <;ukurovada 
da vaziyet bOyleymi§. Ziraat BankasJ 
bir tak1m i§tirakler pe§inde ko§acagma 
bunlara c;ah§sa dogru de gil mi? Banka, 
sermayei asliyesini yalmz koyliiye hasret
megi esas tutmahd1r. Hepimiz biliyoruz 
ki, bankanm birc;ok alacaklan halkm zim
metinde kalmi§hr. Bunlarm sebehleri ne • 
dir? Bu kanun sebebleri ortadan kaldm
yor mu? Bence zirai borclann terakiimii 
§U dort amile istinad eder. 

Birincisi buhran, ikincisi tevzide ehli -
yetsizlik ve hatalar ki bunlann miihim bir 
yekun te~kil ettigini kanuna konulan tak
yidattan anhyoruz. Edinilen tecriihe ve 
kullamlan takyidat umanm ki bu sehehi 
de yok hiikmline getirir. Uc;iincii sebeb 
faiz pahahhgJdJr. Zaten memleketin bii
tiin sahalarmda kredi pahahhgJ vardu ve 
hayah pahalandHan, maliyet fiatJm yiik
selten en biiylik amil budur. 

F atz miktanm idare heyetine buakm•
yarak Yliksek Meclis tesbit etmelidir. Ziir 
ra, yiizde dortten fazla faiz kald1ramaz. 
Bankamn noksan ve zararlanm esasen biz 
telafi ediyoruz. 

Dordlincli sebeb zirai mahsullerin ma
ruz kaldig1 tehlikelerdir. Koylii istedigi 
kadar namuslu olsun, bankadan aldigJ 
paraya varhgm1 katarak topraga gomer 
ve giiniin birinde bir sel bunu mahveder. 
Banka tazyik eder, koyliiniin vanm yo -
gunu ahr. Memlekete miifid hir unsuru 
ffiUZJr yapar. Binaenaleyh bu amilin de 
ortadan kaldmlmasJ ic;in her§eyden evvel 
zirai sigortanm tesisi lazimdir. 

Biz fiftfiyi tehlikeden hurtarmag1 
dii~iiniiyoruz 

Halil Mente~ (Mugla) daha ziyade 
kanunun heyeti umumiyesi lizerinde du • 
racagm1 soyledi. T opragm yenip b1tmi· 
yen, fakat kazancJ da c;ok az bir servet 
oldugunu, faizin ucuzlahlmasJ laz1m gel
digini, namm1 ~iikranla, rahmetle yadet
tigi Mithat Pa§a merhumun bugiinkii Zi
raat Bankasma esas olan te§ekkiilleri de
vam etseydi daha faydah hir §ekil olaca
gmi, ikt1sad Vekilinin bankamn ikt1sad 
Vekaletine haglanmasJ suretile ekonomik 
mes'uliyeti de yliklenmi§ oldugunu anlat
tJktan sonra c;iftc;inin ruhunu terbiye etmek 
liizumundan, bunun ic;in sendikalann en 
miihim amiller olacagmdan bahsetti ve 
ezciimle dedi ki: 

- EsbabJ mucibede deniliyor ki ban
kanm sermayesi c;iftc;ilikle alakalan elin
deki tapu ve k~anlardan ibaret olan a
damlara kaphnlm1yacaktJr. Ben diyorum 
ki memlekette eshab1 mucibede ehemmi· 
yetle yer alacak kadar bOyle bir s1mf a
dam yoktur. Kiic;iik c;iftc;inin tarifine gore 
kanunlann yard1m hedefini onlar te§kil 
ediyor. F akat bu unsurla hiiyiik c;iftc;i 
denilen ve binlerce doniim arazisi olan
lar arasmda mutavass1t c;iftc;i vard1r. Ai
lesi efradile topragi e§elemiyen, fakat i§i· 
nin murak1b1 ve amili olan unsur da var
dJr. Biz c;iftc;iyi tehlikeden kurtarmagJ 
dli~iiniirken memleketin umumi istihsala
hm da nazan itibara almaga mecburuz. 
Bir de (icarcJ c;iftc;i unsuru) hakkmda hii
kumetin ve Meclisin nazan dikkatini cel
bederim. Ziraat Enstitiisii ve mektebleri
mizden c;iftc;iligin teknik k1smim tahsil e
dip te zirai sahada yer bulamtyanlara Zi
raat Bankasi icar suretile toprakta ctah§
mak imkanlanm temin etmelidir. Banka 
hence zirai kalkmmamn esas manivelas1 
ve istinad noktasJdir. 

Zirai 1igorfa me•elesi 
Emin Sazak (Eski§ehir) zirai sigorta 

meselesinin devlet inhisanna girmesi icab 
eden miihim bir mevzu oldugunu soyle
dikten sonra kiic;iik c;iftc;i tasnifine itirazla 
memlekette biiyiik, kiic;iik diye aynlacak 
bir ziimre olmadJgmJ, bankamn, koopera
tifin, hlikumetin yardJID edemedigi za -
manlarda bliyiik c;iftc;inin ambanm ac;a
rak kiic;iik c;iftc;iye yardun ettigini soy
ledi. 

Ziya Cevher - h bOyle degildir. 
Emin Sazak - Sen anlamazsm bu 

i§ten. Almami§Sm vermemi§sin bari kan~
ma. 

Emin Sazak soziine devamla bu tasni
fin bir hata oldugunu ve memlekette tah
ribkar bir §ekil alacagml soyledi. 

Emin Asian - Biiylik c;iftc;i kiic;lik 
c;iftc;i tasnifleri miinasebetile bu mesele -
nin bir prensip olarak daha evvel kayde
dilrnesi liizumunu ileri siirdli. 

Borf alacah hoyliiye teshilat 
gostermelidir 

Mehmed Kiitahya - Ziraat Banka
smdan bore alacak koylliye teshilat gos
terilmesi de laz1m oldugunu, Ziraat Ban
kasmdan otuz k1rk lira almak istiyen bir 
koyllinlin iic;, dort giin gidip geldigini 
kaydetti ve bankanm ikusad Vekaletine 
baglanmasmi daha iyi i~liyecegine bir te
minat addetti. Bundan sonra lkt1sad Ve
kili Celal Bayar klirsiiye geldi. 

Y ap1lan tenkidler ve kanun hakkmda 
§U uzun izahatJ verdi: 

«- Soz alan arkada§lanma te§ekkiir • 
le soze ba§lamak isterim. Ciinkii Ziraat 
BankasJ gibi bliylik ve mali ana mlies -
sesemiz hakkmda bu kanun tanzim edi • 
lirken ve esaslan kurulurken herkesin ic;in
de ne var ne yok, bunu meydana dokmesi 
kadar faydah bir §ey tasavvur etmiyorum. 
Bu itibarla bu kanun hakkmda dii§iin -
diiklerini soy lemi§ olanlan bize bir kuv
vet vermi§ farzediyorum. Miisaadelerile 
kendilerine cevablanmi hirer hirer arze
decegim. Fa kat bu. daha c;ok cevab rna -
hiyetinde goriilmiyecektir. Kanunu ne 
maksadla tanzim ettigimizi ve esbabt mu
cibesinin ne gibi §eylere istinad ettigini, 
arzedecegim. Bu tarikle kendilerine bil
vasJta cevab vermi§ olacagim.» 

Ziraat Banhasznzn Milli 
Miicadeledeh rolU ~ " 

fkhsad Vekili bu arada, BankamQ kl
sa bir tarihini yaptJktan sonra sozlerine 
§oyle devam etti: 

«- Ziraat Bankas1m milli hiikumeti
miz, cumhuriyet rejimi ne halde ele al • 
mi§hT? Bunu k1saca bir iki kelime ile na
zanmzda tekrar canland1rmak istiyorum. 
Milli ihtilal esnasmda istiklalimi -
zi miidafaa ic;in yer yer mill\ miifreze -
ler te§kil olunuyordu. Bu milli miifrezele
rin bittahi masraflan vard1. BazJ milli 
mlidafaa cemiyetleri ic;in Ziraat BankasJ
mn sand1gmdaki paray1 ahp milli mlifre
zeleri tec;hiz etmek en kolay bir usul oldu. 
Bunun Ankarada akisleri goriiliince bu
giine aid kredi ihtiyacJ ve ehemmiyeti da
ha o zaman dli§i.iniildii. Milli kredinin ana 
miiessesesi olan Ziraat Bankasmm korun
masJ laz1m gelecegi miitaleasi tekaddiim 
etti. Bugiiniin Dahisi ve KurtancJSJ, o gii
nlin Mustafa Kemali bir tamimle bunun 
online gec;ti. Hesab yaptmld1, 1,600,000 
lira bu suretle Ziraat Bankasmdan c;ekil
digi anla~J!di. B. M . Meclisinin muzahe
reti ve hlikumetin hulusu niyetile bu para 
Ziraat Bankasma devlet hazinesinden ia
de ettirildi.» 

Kanun naszl hazzrlandt 
Celal Bayar Ziraat Bankas1 kanunu -

nun ne §ekilde hamlandigmi da §oyle an
lat!J: 

«- Biz Ziraat BankasJ hakkmda bir 
kanun layihasJ tanzim etmek ic;in ikt1sad 
Vekaleti namma biiyiik Ba§bakammdan 
ve hiikumetinden emir ald1gim zaman 
kanunda esas olaraktan yer almas1 lazim
gelen §eylerin Parti programmda mevcu
diyetini evvelemirde nazan itibara al • 
d1k ve hiitiin ilhamimJZJ o noktaya tek -
sif ettik. Balkanlan ve ileri memleket • 
lerin Ziraat Bankalanna aid olan biitiin 
statiilerini, kanunlanm getirttik, bunLan 
tetkik ettik. Ayni zamanda kendi tecrii -
bemizi ve memleketin milli blinyesindeki 
ihtiyac;lan gorerek onlar iizerinde c;ah§ • 
tlk ve bugiin huzuru alinize takdim olu -
nan kanun layihasmm c;ekirdegini viicu
de getirdik. Bunlan kafi gormedik. Ay
ni zamanda Amerika!J mutehasSJS bir iJim 
heyeti memleketimizin umumi ikhsadiyati 
iizerinde etiit yaptyordu ve bu heyetin 
i~erisinde blitiin finans alemince tanm -
ml§ M. Kemerer isrninde maliye alimi bir 
zat vard1. Viicude getirdigimiz bu kanun 
projesini kendisinin tensibine arzettik. 
Raporu mevcuddur. Diger cihetten ka
nun projesini bizde Ziraat BankasmJ i
dare edenlerden umumi mlidiriyetile ve 
meclisi idarenin miitalaleasJm istedik. Bii
tiin bu k1ymetli mi.italealar bir araya gel
dikten sonra memleketin en hakiki ihti
yac;lanna cevab verecek ~ekil ne ise onu 

yap!Jk. Ve Bliylik Millet Meclisine tak
dun etmek cesaretini kendimizde bulduk.» 

Kredi ve laiz meselesi 
Celal Bayar kredi ucuzlugu meselesine 

de §U §ekilde cevab verdi: 

«- Arkada§larJID kredinin ucuzlu -
gundan bahis buyurdular. Elbette kredi 
nekadar ucuz olursa o kadar iyidir. Bu
na §liphe yoktur. Fa kat bizim ic;in esas 
olarak korktugumuz, tehlikeli buldugu -
muz §ey faizin azlJgJ c;oklugu degil is -
timlak kredisidir.» 

1ktJsad Vekili bundan sonra memle -
ketimizdeki toprak derdine temas ederek 
baz1 hallralanm anlatmiJ ve kredi esas
lannm hangi sebeblere ve hadiselere isti
nad ettigini izah ettikten sonra demi~tir 
ki: 

- Kredi tevziinde esas, istihsali ar -
tJrmaya matuf olmak lizere evvelemirde 
klic;iik c;iftc;inin ihtiyac1m tatmin, ondan 
sonra artarsa diger biiylik c;iftc;iye de ipo
tek mukabilinde para vermektir. Bunun 
boyle olmasmda zaruret vard1r. <;iinkii 
kii'<iik c;iftc;i tliccar bankalarmm kap1s1m 
ac;amaz. Biiyiik c;iftc;inin ticari hankalar • 
dan kredi bulmasJ imkam vard1r ve buna 
maliktir. -5u halde elimizde dar bir mik
tarda bir sermayeyi evvelemirde adet iti
barile hiiyiik bir unsurun menfaatine 
hasrii tahsis etmi§ oluyoruz ki hizim hesa
bJmJza bundan daha tabii bir~ey yoktur. 
Arkada§lanmiz hiikumetin esbab1 mu -
cibesinde sadece biiyiik toprak sahibi o
lanlara kar§I yaz1lan bir f1kradan ho§· 
nudsuzluklanm izhar ettiler. 

EsbabJ mucibeyi okuyacag1m. Fikri -
mizin boyle bir sui telakkiye ugrad1gm -
dan dolayi esef ederim. Maksad muha
faza edilmek suretile daha glizel ifade 
edilmek imkam vard1. Nas1lsa nazan dik
katinizden kac;mJ§hr. Burada ili§ilen nok
ta §Udur: Ziraatle, zirai istihsalle fili 
hic;bir alakasJ olmaml§ bulunanlara sa -
dece toprak sahibi olmaktan ha§ka bir i<;
timai rolii olmiyanlara kapllrmak kara -
nnda degiliz. Y ani para vermek kara -
nnda degiliz. ,Simdi bunu miiceredd mana 
smda alarak bu f1kraya ili§en arkada§la • 
nma soruyorum: Kanunen bu kiSim ka -
bili himaye midit, degil rnidir? Beri ta r 
rafta bizzat <;ah~an ve muhtac; kimseler 
varken bu vatiyette olanlar kanunda ye~ 
bularak. himayeye lay1k m1dJT, degil mi
dir? 

Biiylik Millet Meclisi her ikimiz ic;in de 
hakemdir. Bence lay1k degildir. 

Yekil Bankanm ticari sahada da faa
liyeti hakkmda miitaleasJm soyledikten 
sonra faiz hahsine temas etti. 

«- F aiz meselesi ic;in Ba§vekile de 
boyle bir sua! tevcih edilmi§ti. Verdikleri 
cevab1 hatJrlarsmJZ. Kendisinin vermi§ 
oldugu cevab: Memlekette faiz nekadar 
ucuz olursa bizim i<;in o kadar §ayam 
memnuniyet olur. Ben de ayni sozli tek
rarhyacagJm. F ai<.i miimklin oldugu ka
dar memlekette ucuzlatmak bizim vazife
mizdir. F akat burada Ziraat Bankasi ic;in 
dii§iiniilecek bir nokta vard1r, 

Kanunun inhiraf kabul etmiyen s1k1 
c;erc;evesi ic;ine faiz haddini soktugumuz 
zamanda hata etmi§, bankay1 da zarara 
sokmu§ olabiliriz. Bundan dolay1 miihim 
i§i bankay1 idare edeceklerin takdirine 
b1rakmak zaman zaman te§rii kuvveti • 
nizle, ki her §eyin fevkindedir, yap1hyor 
mu, yapilmJyor mu? murakabe hakkmiZI 
kullanmak §imdilik daha faydah olur. 

-5unu da ilave edeyim ki memleketi -
mizde faiz miktan lie; dort senedenberi 
yiikselmemi§tir. Hatta inmektedir. Bu -
nun sebebi piyasada i§in c;ok olmas1 ve 
halkm bankalanmiza itimad ederek ta • 
sarruflanm tevdi etmeleridir. Para piya • 
sasmda arz ve taleb lizerindeki muvazene
den· kredi lehine bir hareket dogmaktadJr. 

Ziraat Bankasmm paralan tahsil oltl
nuyor mu, olunmuyor mu? 30 mil yon li
rahk zirai ikrazattan 1936 senesinde 9,5 
milyon lira tahsil edilmi§tir. !sterseniz 
miidiri umumi bunlann tafsilatmi sizlere 
arzedebilir. Kendisi ~ok memnundur. 
Ben de eski bir bankaa olmak s1fatile 30 
milyon liramn 9,5 milyon lirasmm vade

sinde tahsilini gormekten ferah duydum. 

T opraks1z fakat icarla c;ah§an adam

Iardan bahsettiler. Mevzuu iyi kavnya • 

mad1m. Bu mlitaleamn da cevabs1z gee; -

memesini arzu ediyorum. KavradJgim 

nisbette kisaca bir §ey soyliyecegim. <;ift

<rilikte hayvan, makine alat ve edevat, 

demirba~ olur, fakat insan demirbat ola

maz, bu kabiliyetinde degildir. AnladJgim 

dogru ise verecegim cevab budur. 

Sigorta mesele•i 
Sigortadan bahsettiler, c;ok ehemmiyet· 

li bir mevzudur. Bizde hakikaten hayvan 

sigortasmm, ziral sigortamn yapilmasJ ik

hsadi bir ihtiyac;hr. Ayni zamanda me-

deni bir ihtiyac;t1r. Fa kat bu pek c;etin 
bir mevzudur. Zirai bir sigorta tesis ede
bilmek ic;in memleketimizin muayyen 
noktalarmda havai tetkikat yapmak za -
rureti vard1r. Bunun ic;in alakadarlara 
vazife vererek c;ah§hracagtz. 

Hulasa, Biiyiik Millet Meclisinin 
memleketin ihtiyacma uygun otedenberi 
kanun c;1karmak hakkmdaki biiyiik §Jan 
bu kanunu kabul etmek suretile asia te -
nakusa dii§miyecektir. Ve bilakis mu -
vaffakiyet serisine bir yenisini daha ilave 
etmi§ olacaktJr. Kanunun kabul edilme• 
sm1 hassaten rica ederim.» 

Eski Maaril Vehilinin 
miihim sozleri 

Hil~met Bayur (Manisa) - lktJsad 
V ekilinin izahatmdan anladJm. En esas· 
h miishet §ey, hie; olmazsa Ziraat Banka
SJ bak1mmdan istihJak kredisinin online 
gec;mek, krediyi istihsale hasretmektir ki 
temin edilirse c;ok miihim hir hizmettir. 
F akat esas koyliinlin kalkmmasJ olmah • 
d1r. Bugiin Turk koyliisii en az istihsal 
ve istihlak eden vatanda§lardJr. Hie; ol • 
mazsa Balkanlar ve sonra Avrupa koylli
sli derecesine <;1kmasm1 istiyoruz. Bu ka
nun bun a ad1m atm1yor mu? Bur ada mu
ayyen hir miiessesenin kan mevzuubahis 
degildir. Cumhuriyetin ondordlincii y1 -
lmday1z. En bliyiik kiitle clan koyliiniin 
yiikselmesi ic;in samimi soyliyelim heniiz 
bir§ey yapmi§ degiliz. ikt1sad Vekili ar
kada~Jmiz faiz ne kadar ucuz olursa mem
nun oluruz, dedi. Ba§vekil de bunu soy
lemi§ti. Memnun olacaglmiZ tabiidir. He
pimizde §U kanaat vard1r ki §ayed koyli.i
niin bilgisi artar, istihlaki ve istihsali ar
tarsa milletin hlitc;esi de artar. Adam ba§J
na blitc;eyi tetkik edersek Bulgar biit~e
sinden azd1r. Gerek varidata, gerek mas
raf biitc;emize goz atmca memur maa§In· 
dan kesilenleri, hiikumetin kendi getir -
digi mallardan da giimriik verdigini go -
riiriiz. Bu defter meselesidir. Ye bu ka -
nun natamamd1r. Ziraat Bankas1 para ge
tirecek kar temin edecekmi§. Bu dogru
dan dogruya kar getiren miiessese midir, 
yoksa memleketi ylikseltme dolayJsile za
rar da else camiaya hizmet eden mliessese 
midir? Ben ikinci §Ikki istiyorum. Koylii
n\in 'kaTkmmasi yoluna· girmek ic;in bu bir 
adimdir. Amma cumhuriyetin ondor • 
diincri y~Iinda bekfedigimiz ad1m degil • 
dir. Bunu ac;1k ifade etmege mecburuz. 
Bu yola giriyor hluyuz. girmiyor muyuz, 
ne vakit gorecegiz ~ 

lhllsad Vehili tenhidlere 
cevab verdi 

Bundan sonra Celal Bayar tekrar soz 
ald1 ve ilaveten §Unlan soyledi: 

«- Bir arkada§, izahah arasmda ta
sarruf hakkmdan bahsettiler. T afsilata 
giri§ecek degilim. T asarruf ve miilkiyet 
meselesi T e§kilah Esasiyenin tahh zama
nmda heyeti muhteremenizin de emir ve 
tekeffiilli altmdadtr. Buna tecavliz eden 
yoktur. Koyliiniin kalkmmas1 kiil halin
de c;ah§ma meselesidir ki birc;ok eleman -
lara ihtiyac gosterir. Ziraat Bankasi 
miinhaman bu vazifeyi iizerine alml§ de
gildir. Bu elemanlardan biridir.» 

ikhsad Yekili mevduatm sahiblerinin 
her talebinde verilehilmesi hankalarm c;ok 
dikkat etmege mecbur oldugu bir nokta 
bulundugunu, bu esas mahfuz kalmak ii

zere naz1m heyet bu noktadan mahzur 

gormii§se bir k!SJm mevduatm k1sa vadeli 

mevsim kredilerine tahsisi kabil olacagm1 

soyledi ve beyanatm1 §oyle bitirdi: 

«- ,Sunu teminat olarak soyliyebili -
rim ki, Ziraat BankasJ hu kanunla teka -

miil edecektir.» 

Kanun kabul edildi 

izale edildigini yaz1 yorlar 
[Bagtaratz 1 inci sahtfede] 

nal ve J ur gazeteleri ismet inoniinlin yiik
sek §ahsiyetini, Atatlirkiin en yakm ar -
kada§l olarak memleketine ifa ettigi hiz
metleri kaydediyor ve gorii§melerin suite
fehhiimleri dag1tmaya, ihtilaflann yakm
da tamamen halline iimid verdigini mem
nuniyetle bildiriyorlar. 

Petit Parisien Sancagm idari te§kila • 
tmda itilaf olundugundan, mii§klilatm 
Suriye hududunun garantisi lizerinde he
niiz devam eyledigini, Matin ise kat'i iti
lafm onlimiizdeki Cenevre konsey ic;tima
mda olacagmi yaz1yorlar. 

Oeuvre, Milano miilakatmdanberi ara
daki suitefehhiimiin yalmz Sancaga inhi
sar eyledigi fikrindedir. 

Bu gazete diyor ki: «Mlihim olan ci
het Sancak gibi harici politika zihniyetin
de Hfi derecede mutabakat olup olmJya
cagmi bilmektedir ki, bu vesile ile icahm
da geni§ bir sahaya te§mil edilebilecek bir 
kar§thkh yard1m esas1 atdabilsin.» 

Ernuvel diyor ki: 
<<Corii~eler tasfiyesi bitmekte olan 

Sancak ihtilafmdan dogan fena havay1 
dag1tmaya yanyacaktJr. Atatiirkiin ya -
mnda, yurdunu kurtaran Bi.iyiik ,Sef, 
Pariste Tlirk • F rans1z an' anevi dostlu -
gunun devamm1 gormekteki samimi ar -
zumuza inanabilmi§tir.» 

Pari•te nesredilen resmi teblig 
Paris 10 (A.A.) - Ba§vekilimizin 

Pariste F rans1z namlan ile gorii§meleri 
sonunda a§ag!daki teblig ne§rolunmu§tur: 

«fnonii, Suad Davaz ve N uman Me
nemencioglu 8 may1s tarihinde Blum ve 
Delbos ile gorii§melerde bulunmu§lardtr. 
Turk ve F ranSJZ namlar1, Avrupadaki 
hugiinkii vaziyetin iki memleket oniine 
vazettigi meseleler lizerinde gorii§ birlik
lerini mii§ahede etmi§ler ve Milletler Ce
miyetmm zihniyetine ve usullerine ayni 
suretle bagh olan hiikumetlerinin, ayni 
azim ile miitehalli biitiin hi.ikumetlerle 
itimadh bir i§birligi halinde cemiyetin 
takviyesine ve sulhun te§kilatlandmlmast
na c;ah§mak hakk1ndaki mutabakatlarmi 
teyid eylemi§lerdir.>>. 

Franstz elfisi de Cenevreye 
gidiyor 

Ankara I 0 (T elefonla) - Ogrendi -
gimize gore F ransa bliyiik elc;isi Ponsot, 
c;ar~amba ak§ami Ankaradan hareket e
decek ve 18 may1sta Pariste bulunacak
tJr. Ponsot, oradan Cenevreye hareket 
edecek ve aym yirmisinde orada Harici
ye Vekili Doktor Arasla temasa gele -
cektir. 

Tiirhiye • Fransa - Suriye muka
velesine aid miizahereler 

Ankara 10 (Telefonla) - Cenevre
de 28 kanunusani 1937 tarihinde verilen 
karara tevfikan akdedilecek F ransa-Tiir
kiye muahedesile ii'< tarafh Tiirkiye - Su· 
riye mukavelesi hakkmda teati edilen 
proje metinleri lizerinde Tiirkiye ve Fran
sa arasmda yap1lan miizakereler tabii 
seyrini takib etmektedir. Bu gorli§meler, 
Cenevrede toplanan teknik komisyon me • 
saisinin neticelerine s1k1 bir surette bagh 
bulundugu ic;in, Tiirkiye Hariciye V ekili 
Doktor Aras ve Fransa bliylik eh;isi Pan
sot mesailerine, Milletler Cemiyeti kon -
seyinin toplantlsmdan evvel intac etmek 
lizere, Cenevrede devam etmege karar 
vermi§lerdir. 

Cemil Mardam Beyin: bevanalr 
Bey rut I 0 (A.A.) - Suriye Ba§veki

li Cemil Mardam burada beyanatta bu • 
lunarak, Hatayda Tiirk ve Suriyeliler ta

miidafaasJ hakkmda Tiirkiye, Fransa ve 
Suriye arasmda bir iic;ler muahedesi de 
akdolunacakhr. Hatay muahedesinin hu 
aym sonunda yap1hp bitmesi muhtemel -
dir. 

Suriyede bir Dlirzli meselesi mevcud 
degildir. Diirzii topraklanndaki mli§kiilat 
hep tali derecededir ve mmtakavidir. 

Frans1z - Suriye muahedesi I kanu -
nusanidenberi meriyete girmi§ oldugun -
dan, Suriye yakmda kom§U Arab devlet
leri nezdinde ve Paris ve Berlin gihi Av
rupa merkezlerine hirer siyasi miimessil 
tayin edecektir.» 

Suriyede bir me'us oldiiriildii 
Hama 10 (Hususi) - Suriye meb -

uslanndan ,SahinoiHu Buzanm dort giin 
evvel -5amda oldliriildiigii hildirilmekte -
dir. 
Suriye petrollan 1 milyon /ngiliz 

liraszna satzlmah isteniyorma, 
-5am 1 0 (Hususi) - Biitiin Suriye 

petrollerinin bir milyon sterlinglik bir is • 
tikarz mukabili olarak tamamen lrak 
Petrolyum §irketine devri i'<in haz1rlanan 
vesikanm inti§ar sahasma <;1kmas1 Suriye
de yeniden bir tak1m giiriiltiilerin zuhuru
na vesile olmu§tur. 

Suriyenin yegane hayat memba1 olan 
petrolun boylece snf bir istikraz mukabili 
olarak terkedilmesi, i~letme sahalannm ki
ra bedeli olarak ta ancak baz1 barb mal -
zemesinin verilmesi hakikaten asabiyet 
uyandumJ§hr. Mukavelenin Ahmed Lu
ham (Suriye askeri miitehassm), ;liikrii 
Kavath (Ba§vekalet delegesi) ve lrak 
Petrolyum §irketinin murahhasJ tarafm -
dan imza edildigi de bildirilmekte idi. 

Bu husustan bahseden F ethularab ga
zetesi §Unlan yazml§hr: 

«Petrollerimiz ba§kalannm saadetini 
temin edecekse toprak altmda kalsm. 
Cebeli Diiruz isyanmdan once ortaya ahl
mi~ olan petrol i§i isyan dolay1sile bir 
miiddet unutulmu~. ekonomik mesele go
rli§lilmez olmu§tu. Suriye mahfilleri mii§· 
terek bir §ekilde gene petrol meselesini 
nazan itibara almaga ba§lami§lardJr. 
Bunun ii~erine mukavelenin bir miiddet 
daha tehir edildigi haber almmi§IIT. Pet
rol i§letmek istiyen yerli §irketler hiiku • 
mete miitemadiyen miiracaa etmektedir • 
ler.» 

Tiirh radyolannda arap~a 
ne~riyatm tesirleri 

Haleb 10 (Hususi) - istanbul ve 
Ankara radyolanndaki arabca ne§riyatm 
Suriye ve Hatayda radyo sah~lanm artJr
d!gi goriiliiyor. Son aylarda ,Samda 500 
radyo satilmi§hr. Y almz iskenderunda 
son ay zarfmda 1 00 den fazla radyo sa -
hlmi§hr. 

llk koza mahsulii 
Bursa 10 (Hususi muhabirimiz -

den) -tlk koza mahsulii bugiin Mersin
den getirildi. Kozahanede kilosu 1 02 ku
ru§tan merasimle sahldi. 

Vilayet biit~eleri tetkik 
ediliyor 

Ankara 10 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaletindeki hususi bir komisyon ta -
rafmdan tetkik edilmekte olan vilayet 
biit~elerinden Tokad, Ordu, Mu~ ve Ur
fa biit~elerinin tetkilu hitam buldu. 
Yiiksek Tasdika arzolunmak iizere bu
giinlerde Ba§vekalete verilecektir. -···-Diin geceki yangm 

rafmdan §ekavetlerde bulunulduguna ve Diin ak§am saat 21,25 te Beyoglunda 
hududlarda tecaviizler olduguna dair <;I· Agahamammda bir marangoz fabrika
kan haberlerin c;ok mubalagah oldugunu smda yangm ~Ikmi§hr. Fakat derhal 

Yekilin alki§lanan bu izahatmdan vak'a yerine yeti~en itfaiye ate§in civara 
soylemi§ ve demi§tir ki: sir a yet etmesine meydan vermeden ate-

sonra layihamn heyeti umumiyesi reye ko- B f d k' 1 «- az1 miin eri va a ar mevzuu §i siindiirmege muvaffak olmu~tur. A-
narak kabul edildi. Maddelere gec;ildi. bahistir. Bunun haricinde Hatayda her te§ sadece fabrika mii§temilatmdan bir 
ilk iic; madde gorii§iildii. Yakit gecikti - taraf sakindir. Hataya aid asli muahede k1smm1 yakmi§tlr. Tahkikata devam 
~inden reis celseyi c;ar~amhaya talik etti. Cenevrede yap1hr yap1lmaz hududlann edilmektedir. 
111111 1 11111 r 1 1111 1 Ill 1 1111 1 1 111 II I Ill II II I 1111 1111 11 1 1 1 Ill 1111 II tl I 111 t 1 Ill 1111 Ill 11 t t 11 t II 1 Ill I til I I II II II I II I I I II II I I II II I I I I I I I I I I I I I I I I 111111 I II I II II I I II I I I I Ill I I Ill I II II I II II I I II 

Windsor Diikiiniin Fransada ba~l1yan hayat1 

Sab•k ingiliz J{rah Edvard, Fransanm Pours ~ehrinde ni~anllSl Madam Willis [Eski Mrs. Si_mpson] ile beraber ya
§amaga ba~lad1. Rcsimlerimiz Windsor Diikiinii Cande §atosunun bah~esinde ve golf oynarken gosteriyor. 
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O KUYUCULARIMIZ 

---Diyor ki 
Giimriiklerin tevhidi 
hakk1nda bir diisiince 

' 
Cumhuriyetin gec;en haftakl ntishalarmm 

blrinde bir kumusyoncu lmzaslle Giunriik 
i:daresl hakkma b\r mektub lntl§ar etml~
tl. Bu mektub bugiine kadar resmi makam
la.r!n mukabelesine maruz kalmad!. Miisa
ade ederseniz okuyuculanmz arasmda bir 
giimriik memurunun da bu hususta ne dii
§iindiigiinii arzedeyim. 

Mektubda, evvela dort gfunriigiin Galata 
nhtlm1 iizerlndeki yen! giimri.lk binasma 
nakl! muvaflk goriilmiiyor. Blr kere buraya 
nakleden ikl giimriiktiir. Bin ada yiizden 
fazla oda var ve biitiin te~kilil.t buraya 
s1gabllmi~tir. Yiizlerce memurun istlf ha
linde oturmad1gm1 gormek binaya umumi 
bir nazar atfetmekle miimkiinken kumus
yoncu oldugunu soyliyen bu zat neden ak
sinl iddla edlyor? 

Bilakls yen! yerle§meden ve te§kilattan 
sonra memurlar daha rahat ve temlz yer
lerde oturmaga ba~laml§lar ve ba~tan a~a
glya yen! mefru§at kullanmak lmkamru 
bulmu~lardJ.r. i:§ sahiblerinin ihdas edilen 
fl§ler ianesile i§lerini taklb etmeleri ev
velkine nazaran gok daha kolay bir hale 
gelml$t!r. Kumusyoncularm gtimriik mua
melesi s~rasmda ba$kaca ugramak mecbu
rlyetinde bulunduklan Merkez Bankasl, 
Liman i$1etme gl~eleri, acentalar yen! gi.lm
riik blnasma eskilerinden c;ok daha yakm
dlr. Sonra Mumhane antreposu yeniba$
tan ln§a edildikten sonra yen! blna clva
rmda miihlm bir antrepo mahallesl te~ekkill 
etml$ olacaktlr. Bizirn hergiin muamele 1-
cabl temas ettigimiz kumusyoncular yen! 
blna ve te$kilatm bu muhassenatml tama
men takdlr ettiklerl halde bu okuyucunuz 
nl<;ln bOyle dli$iiniiyor? 

Bu mektubun sonunda evvelce yazdlkla
rlle tenakusa dti§erek giimriiklerin bir bl
nada tevhldinl dogru goriiyor ve fakat bu 
"eskl Istanbul ve Galata giimriik blnalan
mn herhangi birinde olmahydl diyor. 

I$ buraya kalml$Sa buna verilecek cevab 
kolayla§lr, <;tinkii bu binalar asri biiro hali
ne getlrilmege miisaid degildl. Qiinkii ba
k!IDlan daha masrafhyd1, I~ sahiblerl dii
§iiniildii ve i§lerlnln zemin katta bltirll
mesi nazar1 ltibara almd1 ve nlhayet rlh
tlmlar iizerindekl blnalarm biiro yerlne an
trepo lttlhaZI nakll masraflanm azaltmak 
yiiziinden memleketin umumi menfaatleri
ne daha muvaf1kt1r ve bu binalar okuyucu
nun zannettigi gibi lstifadeslz blr halde bl
rakllml$ degildir. Buralan Llman l§letme 
idaresi antrepo haline getlrecektir. 

Fatih: Giimruk memurlartndan 
N edim Y aprcr 

HALKEVINDE 

Yunus Emre gecesi 
Eminonii Halkevinden: 
Biiyiik halk §airi (Yunus Emre) yi 

anmak iiz<. ·e Evimiz Dil, Tarih ve Ede
biyat §ubesi tarafmdan 12 may1s 937 
«;ar§amba ak§am1 saat 20,30 da Cagal -
oglu merkez salonumuzda a§ag1daki 
program gibi bir toplantl haz1rlanm1§ -
hr. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 
1 - Ba~lang1«; (Halid Bayn) 
2 - Yunusun hayatl ve san'ah (Sa -

deddin Niizhet) 

3 - Yunustan §iirler (Naki Tezel) 
4 - Yunusun felsefesi (Ziyaeddin 

Fahri) 

SA CLIK ISLER / 

Haseki hastanesinde b bbi 
toplanb 

Haseki kadm hastanesinde munta -
zaman yap1lmakta olan ytlhk hbbi mii
samere 14 may1s cuma giinu saat 1 de 
yap1lacakhr. Ruzname: 

1 - Rahim harici gebelige dair nadir 
bazl vak:~ar: Ord. Prof. Liepmann 

2 - Yuksek doz digipuratum'Ia teda
vi ~ilen vak'alar: Ord. Prof. A. Muh
tar Ozden 

3 -f Gravi«; urlarma dair; Dr. Ali 
E§re 

4 - Bir rie kist idatigi vak'as1: Do -
«;ent Dr. Kiiztm i. Gurkan 

5 - Kordon kisti zanmm veren bir 
fahiz f1tkl: Do«;ent ~inasi H. Erel 

6 - Bir siyatik felci vak' as1: Dr. $iik
rii Hazrm Tiner 

7 - Rakabi nahiye meningiomu, har
kafa ~arko~u ve hicab1 mii§effef glio -
mu p1yeslen. --···--

K ur§un hirsizt ~ocuklar 
yakalandt 

Kas1mp8§ada Telsiz mektebinden «;l _ 
kan yangm neticesinde hurda halinde 
miihim miktarda kur~un birikmi§ti. Son 
bir ay i«;inde bu kur§unlarm parti parti 
«;almd1g1m farkeden aliikadarlar Emni
yet miidiirliigune vaziyeti bildirmi~ler
dir 

ikinci §Ub~. memurlan tahkikata ba§
Jamt§lar ve u«; gocuktan mtirekkeb bir 
kumpanyanm gayet ustahkla kuqunla
n «;ald1klanm tesbit etmi§lerdir. 

U«; h1rs1z «;ocuk diin su«;ustii yakalan
mi§lardlr. Haklarmda tahkikata devam 
edilmektedir. 

( CaQnlar, Konferanslar, kongreler) 
Tiirkiye T1b Enctimenlnden: 
Tiirk!ye Tlb Enciimenl 12 may1s 1937 c;ar

$amba ak~amt saat 18.30 da Etibba Odas1 
salonunda toplanarak profesor A. Esad 
Birol tarafmdan unku rahim ttiberklilozu 
ve alelO.mum ttiberkiiloz genital hakkm:ia 
tebligde bulunulacaktlr. 

Muhterem meslekta$Iarm te~riflerl rt -
ca olunur. 

CUMHURiYET 11 May1s 1937 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 ~ ~ 7 8 9 10 

1 :-.J.-1 ~~ ~~~~~~ +-1 -+=r•=+n-!11!_1 
' I I I l•l I I I I I 

Soldan saga: 
1 - Bir sebze, yemek. 2 - Blr hayvan, 

garbi Anadolulu. 3 - Uzerine basmca ~a -
lar, bir emir. 4 - Qifter, aymm evl. 5 - Ce
mi eda t1, blr renk. 6 - Bir ge~ld klhc, blr 
renk. 7 - Bir bal!k, franslZCa cfare•. 8 -
Dost bir memleketin merkezinin frans1z -
ca taHl.ffuzu, ana vatana kavu~mak istlyen 
bir memleket parc;as1. 9 - ~refli lnsanlar 
i<;in haz1rlanan ~enlik vas1talan, et satan. 
10 - Herkesin oniinde, dlni meraslm. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Bir kag1d oyunu, blr oyunda lki kl -

~!nin aynl say1y1 kazanmas1. 2 - Kap1larm 
oniindeki mania, bir yemek yeme Vaslta -
Sl. 3 - Al<;ak, bir ~eyln blraktlgl klrlilik. 
4 - Sonradan ilave olunan par~a. eski Tiirk 
papaz1. 5 - Korkunc blr hastallk, bir edat. 
6 - Bir emir, bir clns kuma§. 7 - Zehir. fena 
dti§iince. 8 - Biiyiik bir tazyik altmda kal -
IDI§ olan, blr hayvanm yavrusu. 9 - Mey -
dan, §ark ll.sanlarmdan birine mensub. 10-
Manevi !eke, muntazam ~enlik kalabal!g1. 
Evvelki bulmacanm balledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 r> « 7 H ~ 10 

~~~Miu1 sTllKI t1BI i fFIAJ 
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91TIAIMI• INIUIM1AIR AI 

10 AINIAic;IBI $IAIBIA N 

Adana birinci icra memurluguna: 
Adananm Ocak mahallesindeyken ha

len oturdugu yer belli olmad1g1 anla -
§llan Siileyman k1z1 Fatmaya Adanada 
tiiccardan Ahmed Necatiye iki bin lira 
mukabilinde ipotek etmi~ oldugunuz 
mart 329 tarih ve 376-377 numarada ka
yidli Sofubah«;e mahallesinde kain e -
vinizin paraya c;evrilmesi istenilmi§ ve 
tanzim olunan odeme emri ikametga -
hm1zm me«;hul oldugundan bahisle bi
lateblig iade edilmi§ ve zab1taca yap1lan 
tahkikat ta miiba§irin me§ruhatlm te -
yid eylemh~ oldugu cihetle ilanen teb -
ligat icrasma karar verilmi~ oldugun -
dan ilan tarihinden itibaren otuz bir 
gun iginde borcu odemediginiz ve bir 
itirazda bulunmad1gm1z takdirde rehi -
nin paraya «;evrilecegi Odeme emri ma
kamma kaim olmak iizere teblig olu -
nur. (32527) 

(( " • 
1st. Borsas1 10/5/937 

PARALAR 
Ac1hs K,.nnms 

Sterlin 626.- 626.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 110.- 114.-
Liret 120.- 125.-
Belcika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 19.- 22.-
isvicre Fr. 570.- 575.-
Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 66.-
Kron Cek 70.- 75.-
Silin AvustuTva 23.- 23.-
Mark 25.- 28.-
Zloti 20.- 23.-
Pene:o 21.- 24.-
Ley 12.- 11.-
Dinar 52.- 52.-
Kron isvec 30.- 32.-
Altm 1059.- 1060.-
Ban knot 253.- 254.-

CEKLER 
Acd1s Kao&nt!:! 

Lonrda 624.50 625.-
New-York 0.7904 0.7895 
Paris 17.595 17.70 
Milano 15.0136 15.0080 
Briiksel 4.681.3 1.6775 
A tina 87.51 87.44 
Cenevre 3.455 3.4525 
Sob a 64.0512 61.-
Amsterd. 1.4395 1.438-i 
Prae: 22.6870 22.6688 
Viyana 4.2130 4.2096 
Madrid 13.8510 13.1!1 
Berlin 1.9662 1.9650 

4.1680 4.1650 Varsova 
I Budapeste 3.9792 3.9760 
Biikres l07.6060 107.52 

[Bele-rad 34.9475 34.32 

I 

Yokohama 2.7510 2.7486 
Moskova 24.15 24.1675 
Stokholm 3.1060 3.1036 

iSTiKRAZLAR 
Ac;ths 

Tiirk borcu I Pesin 

" " I Vadl'li 20.60 
Ergani 95.-

TAHV i LAT 

Anadolu I Pesin 
" I Vadl'li 
" IIVadeli 

Ac;ths 

40.-
40.-

Kapams 

20.50 
95.-

Kapant$ 

39.90 
39.90 

\. )) 

Sat1hk tarla ve ev 
Erenki:iy, Sahrayicedid, Kap1dag1 cad

desinde 180 di:iniim tarla i~inde, ta~ocak

lan, kirec; ocaklan ve 6 odah kargir bir 

ev muhtelif meyva agaclan ve 8 aded 

bostan kuyusu varchr. T aliblerin mer

hum pamukc;u Mehmed Efendi mahdu
mu Bakiye miiracaatleri. 

Y akactk koyi.i ihtiyar heyetinden 
Yakactk c;aqlSlnda c;maraltmdaki 

kiiye aid kahvehane may1s 937 iptida
smdan itibaren 15 giin miiddetle a«;Ik 
arttlrmaya konulmu~tur. isteklilerin 
Yakactk ihtiyar Heyetine miiracaatleri 
iliin olunur. 

Pazarbk 

Eskisehir Naf1a 
Suretile Eksiltme ilan1 

Miidiirliigiinden: 
lki defa kapah zarf usulile eksiltmiye vazedilip talib zuhur etmiyen Siv

rihisar - Hamdiye yolunun 12 + 500 - 34 + 000 ci kilometreler arasmda 
35665.34 lira k~if bedelli yeni ~se ve imalatt smaiye in§aah 2490 numarah 
kanunun 43 iincii maddesine tevfikan pazarhga konulmu§tur. 

Muvakkat teminat 2571.90 lirad1r. 
in~aata aid her evrak her zaman Naf1a DirektOrliigiinde goriilebilir. Ev· 

velce ilan edilen §erait dahilinde vesaiki haiz olan istekliler hergiin Vilayet 
Daimi Enci.imenine muracaat etmeleri. (2631) 

Miizik Ogretmen Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26/2/1937 tarihinde ihale edilmi~ ise 

de miiteaahhid, taahhiidiinii yapmam1~ olmas1 dolayrsile tekrar miiteahhid 
nam ve hesabma 14/5/1937 pazartesi giinu saat 15 te Okullar Sayi~manhgm
daki Komisyonda ac;1k eksiltme ile miinakasas1 yaptlacakbr. 

~artnameyi gormek istiyenler Muzik Okul Direktorliigiine ba~ vur -
malan. «1056· (2385) 

Beyoglu Birinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Esas N o.s1 937/577 

inhisarlar idaresi V. li Miinirin Beyoglunda Talimhanede Yakut aparh
mamnm dorduncii dairesinde Kemal aleyhine ac;hg1 45 lira 78 kuru~ alacak 
davasmm cari durul?mas1 s1rasmda miiddeaaleyh Kemalin ikametgahmm 
mec;huliyetine mebni usuliin 141 ve miiteakib maddeleri mucibince ilanen 
yirmi gun miiddetle tebligat icrasma karar verilmi~ oldugundan muhakeme 
giinii olan 7/6/937 saat 10 da mahkemeye gelmekliginiz veyahud vekil gon
dermekliginiz tebli~ makamma kaim olmak iizere Han olunur. (2657) 

Eregli 

Zonguldakta 

Eti Bank 
Komiirleri i~Ietmesinden: 

Eregli $irketinin hiikumetimizle yapm1~ oldugu anla~ma vec;hile mezkur 
~irketin uhdesinde bulunan i~letmeler 1 may1s 937 tarihinden itibaren bize 
gec;mi~ oldugundan sozii gec;en ~irketten devir aldig1m1z mezkur i~letmeleri 
alakadar edip 1 may1s 937 den sonraya tesiri bulunacak olan i~ler iqin te~ki
lahmiZ'l miiracaat edilmesi. (2639) 

Eyiib Posta Telgraf ~efliginden: 
Kemerburgaz posta merkezile Eyiib merkezi arasmda her giin miitekabi

len bir sefer yap1lmak ~artile posta nakliyah ac;1k eksiltmiye konulmu§tur, 
Nakliyat otomobil veya otobusle yapJlacakhr. Gidi~ geli~ olan her sefer

de ag1rhk yekunu 100 kilodur. Muhammen bedel ayda 8 lirad1r. Muvakkat 
teminat 720 kuru~tur. Eksiltme 24/5/1937 tarihine musadif pazartesi saat 14,30 
da yap!lacakhr. Talib olanlar yevmi mezkurda muayyen olan saatte Eyiib 
Posta Telgraf Telefon binasmda miite~ekkil Arthrma Eksiltme !hale K omis
yonuna mtiracaat etmelidirler. (2644) 

Zonguldak Belediyesinden: 
50 milimetreden 1374, 25 milimeotreden 223, 16 milimetrelikten 143 kilo 

elektrolit bak1r telle 12 numara siemens izoliitorden 100 A. E. G. marka asma 
arm~torden 16 aded satm almmak iizere ac;1k eksiltmiye c;Ikanlmi§hr. 

~hale 20/5/1937 saat (15) te Belediyede Enciimen tarafmdan yapllacaktJ.r. 
Ihaleden itibaren sekiz giin zarfmda Zonguldakta teslim edilecektir. 
~1uhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) lirad1r. 
Isteklilerin ihale gunu muvakkat teminatla eksiltmede Qulunmalan ilAn 

olunur, (2634) 

RADYOLiN'in 
Goz kama~t1ran muvaffakiyeti 

T erkibinin yiiksek fenni kxy
metine r a gmen, r ekabet ka
bul etmez derecede ucuz ve 
sar fiyah nm ~oklugu sebebile 
daima taze olmasmda n ileri 

geliyor 
«Radyolin» biitiin memleket in tas

dik ettigi bu meziyetleri sayesinde 
halk1 yabanct ve pahah di§ macunla
rmdan kurtarmi,tar. 

Daima Radyolin 

S1vas iii Bayindirhk Direktorliigiinden: 
24/4/937 giiniinde kapah zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 14284 lira 

42 kuru~ ke~if bedelli Koyulhisarda yapllacak be~? smrlh ilk mekteb in~aatma 
talib c;1kmamasmdan dolay1 eksiltme kanununun 40 mc1 maddesi mucibince 
24/4/937 den itibaren bir ay ic;inde pazarhkla ihale edilecektir. Muvakkat te· 
minat 10,071 lira 33 kuru~tur. 

Proje ve ke~ifler her zaman Naf1a Dairesinde gorulebilir. isteklilerin 
miiteahhidlik vesikas1 ibrazma ve en az 10,000 lirahk bina ve buna benzer i~ 
yapml§ olduklanm isbat eylemeleri liiz1md1r. (2403) 

Kayseri Baytar Miidiirliigiinden: 
Oniimiizdeki haziranm altmc1 giinti Kayseride biri Taydeneme biri Erci

yes siir'at olmak iizere iki at ko~usu ile iiniformah siibay ve Kayseri Ath Spor 
iiyelerine aid konkur ipik yapllacag1 ilan olunur. (2635) ___________ .__ ----

Kadikoy Tapu Sicil MuhafiZhgr~tdan: 
Kad1koyiinde Hasanpa~a mahallesi Birinci sokakta tic; tara£1 yol bir ta

raft Naciye arsasile c;evrili eski 6 ye~i 10, 12, 14 sayll1 arsa~Ifol bazine ad1~a 
tescili istenilmekte ve kayidsiz oldugu anla~?tlmaktadlr. Bu thbarla seneds1z 
tasarrufat e§kaline kwasen mayts 9~7 aymm 18 in~i. sah giinii _i:igle~en. sonra 
saat 15 te yerinde tahkikat yap1lacagmdan bu yer 1c;m herhang1 aym b1r __ hak 
iddia eden.ler varsa ayni giin yerinde tapu tahkik memu~una v~ya bu mud -
det ic;inde Sultnahmedde Kad1koy Tapu Sicil Muhaftzhgma muracaat etme
leri liizumu ilan olunur. (2654) 

S1vas iii Bayindirhk Direktorliigv..nden: 
25/5/937 cumartesi giinii saat 12 de SIVas Vilayet Daimi Encumenind~ 

ihale edilmek iizere 22476 lira 70 kurufJ kefJif bedelli S1vasta yapllacak Vah 
evi in~aab kapah zarf usulile 24/4/937 den itibaren tekrar eksiltmiye konu!
mu~tur. Eksiltme 11artnamesi ve buna miiteferri ke~if, pr~je vesair :vrakt Vt
layet Enciimeninde her zaman goriilebilir. Muvakkat temmat 1857 hra 53 ku
r~~tur. !steklilerin miiteahhidlik vesikas1 gostermeleri ve bir taahhiidde en 
az ]5,000 lirahk bina ve buna benzer in~aatl iyi bir surette yapm1~ oldukl_an~:n 
is bat eylemeleri 1;1arttlr. is!ekliler _te~lif ~:ktu~lanm 25/5/~37 . cumartes1 ~u
nu saat on bire kadar Vilayet Da1m1 Encumenme vermelen laz1mdrr. (2402) 

Sovyet ORAK \ 

Tiirkiye gene! satl~ deposu ve her 
nevi alah ziraiye depoziteri: 

TURK ZiRAAT Kol. ~ti. 
Tiinel Cad. 83, Galata, Tel: Ozinan 
Telefon: 41986, ~ubeleri: istanbul. 
Tel: 21850, Cumra: Telgraf: Kumrulu 

ZEN iT 
Asri siit makineleri 
hie; bir makiney · ~~:=;~ 
kendine rakib gor
miyen mtiste~na 

bir SEPARATOR
diir. 

Iyi istihsal ancak bol randtman, 
20 sene garantili k1nlmaz cam mii~'i
reli Z E N i T'le kabildir. 

Ciinkii: 

Teknigin bir ~aheseri olan ZENiT 
daima ZENiT'tir. 

KUMBARA 

Sat1hk arsa 
Goztepede, Goztepe caddesinde, tram· 

vay yoluna iig dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa§a zevcesi Fahirenin 
ko§kiiniin arka tarafmda bir doniimden 
on doniime kadar ifraz olunmu§ arsa 
ehven fiatla sat1hkbr. 

Miiracaat mahalli: Kad1koyiinde Sii· 
reyya sinemas1 yakmmda !nonii soka· 
gmda No. 11 

Edremid asliye hukuk mahkemesin • 
den: 

Edremidin Hekimzade mahallesinden 
Hasan k1z1 Haticenin kocas1 Liilebur • 
gazm Hamidiye mahallesinden Mehmed 
oglu Ziya aleyhine a~bgt bo!lanma da
vasmda miiddeaaleyhin ikametgahmm 
mechuliyeti hasebile ilanen yapllan 
tebligatta miiddeaaleyhin vakti mez -
kurda mahkemeye gelmediginden hak• 
kmda g1yaben devamma ve g1yab ka • 
rarmm tebligine karar verilerek muha· 
keme 8/6/937 sah giinii saat 14 e talik 
edilmi§ oldugundan miiddeaaleyh mu -
maileyhin vakti mezkurda ya bizzat 
veya bir vekil gondermesi, aksi halde 
bir daha mahkemeye kabul edilmiye -
rek muhakemenin gtyabmda devam e -
decegi gtyab karan makamma kaim ol
mak iizere ilanen teblig olunur. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, T op~ular cad. 37 

Fatih sulh birinci hukuk sah§ me -
murlugundan: 

Mustafa ve Mehmed Cevdet ve Mii -
kerrem ve Lutfiyenin §ayian mutasar -
nf olduklan Kocamustafapa!lada Cam
baziye mahallesinde Me§elimescid so -
kagmda eski 19 miikerrer ve yeni 89 
numarah bir taraft inekc;i Mehmed A -
ganm menzil ve bahqesi ve bir taraf1 
2608 zira mahal ve bir tarah 136 zira 
6 parmak mahal ve tara£1 rabii Yeni • 
«;e§me caddesile mahdud 450 lira mu • 
hammen k1ymetli ah§ab ve eski ve biri 
sandtk odas1 olmak iizere 4 odah ve 
tahminen 100 ar§m kadar bah~esi olen 
ev izalei §iiyu z1mmnda ac;tk artbrma 
suretile 17 haziran 937 tarihine musa -
dif per§embe giinii saat 14 ten 16 ya ve 
muhammen k1ymetin % 75 ini bulma -
dtgt takdirde en son artbranm taahhii
dii baki kalmak iizere 2 temmuz 937 ta
rihine musadif cuma giinii ayni saatte 
atideki §artlar dairesinde mahkcme 
ba§katibinin odasmda sahlacakhr. 

1 - Arthrmaya girecekler % 7 bu«;uk 
nisbetinde pey vereceklerdir. 

2 - Arthrma pe§in para iledir. 
3 - Miiseccel ve gayrimiiseccel hak 

sahiblerinin tarihi ilandan itibaren 20 
gun i9inde vesaikile beraber miiracaat
leri, aksi takdirde gayrimiiseccel hak 
sahibleri payla§madan haric kalacak • 
lard1r. 

4 - Mii~teri bedeli ihaleyi zamanm • 
da vermez~e gayrimenkul yeniden iha
leye «;1kanlacak ve aradaki fark biliihii
kiim mii§teriden ahnacakbr. 

5 - Tarihi ihaleye kadar vergiler, 
hissedarlar ve 20 senelik Evkaf taviz 
bedeli, tellaliye mu§teriye aid olacak
hr. 

6 - ~artname herkesin gi:irebilecegi 
surette a«;1khr. Fazla malumat almak 
istiyenlerin sah§ 63 numara .ne memu
riyetimize miiracaatleri liiz1md1r. 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADlR 

.- .. 

~·· · • 
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11 Mayts 1937 

INKIBAZI, 
EK~ILtK 

H A Z I M S I Z L I G I, M i D E 
VE YANMALARINI 

VENUS KREMi 
1 - !$tk, kibar ve giizellerin 

kremidir. 
2 - $imdi biitiin Avrupa kadm 

ve ktzlarmm kullandigJ V E N '0 S 
krem formiiliinii Londra, Paris, Ber· 
lin ve Viyananm en biiyiik cildiye 
alimleri yartm astrhk ~alu~ma netice
sinde viicude getirmi~lerdir. 

3 - Hi~bir krem terkib, tesir 
ve evsaf1 itibarile krem VENUS'den 
iistiin degildir. Cildi besleyici, genc
le~tirici, yeni icad vitaminli biitiin 
unsur}ar Krem VENUS terkibinde 
mevcuddur. 

4 - ihtiyar bir cildi ii~ giinde 
gen~ie tirmek kimsenin kim degildir. Bu yalan ve giiliin~ reklamlara 
inanmaytmz. 

5 - Bilkimya saf ve pahah maddelerden yaptlan Krem V E N '()' S 
yiizdeki sivilceleri, kabarctklan, siyah leke ve buru§ukluklan kat'iyyen 
izale eder. 

6 - Yagh, yagstz ve halis actbadem V E N '0 S kremleri tanmtnl~ 
eczane, Jtriyat ve tuhafiye magazalannda satihr. 

Kapah Zarf Usulile «75,000» 

Lirabk Eksiltme ilant 

Manisa Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Naf1a Vekaletinee muhammen bedeli c75,000:o lira olarak tasdik edi

len Manisada yaptmlaeak mekteb in~aatl gene Naf1a Vekaletince muvafik 
gortilen vahid fiatlar iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye c;Ikanlrm~tlr. 

2 - Bu i~e aid ke~if ve saire evrak c375• kuru~ mukabilinde Manisa 
Nafn Miidi.irliigiinden almabilir. 

3 - !hale may1sm 20 nci per§embe giinii saat on birde Vilayet Daimi 
Enciimeni oni.inde yapllacaktir. 

4 - Muvakkat teminat c5000• liradtr. 
5 - Bu eksiltmiye gireceklerin Naf1a Vekaietinden almm1~ ehliyet ve

sikasi ve 1937 yllma aid Ticaret Odas1 vesikast ve muvakkat teminat mak
buz veya mektublanm kapah zarfm ic;ine koymalan ve zarfm ihzarmda 2490 
say1h kanunun 32 nci maddesindeki ~artlara bilhassa riayet etmeleri laztmdtr. 

Kapah zarflarm 20/5/1937 per~embe giinii saat ona kadar Manisa Valili
gine verilmesi ve pasta ile gonderileceklerin kanunun 34 iincii maddesine ria-
yet etmeleri li.izumu ilan olunur. (2619) 

inhisarlar Umum MHrlih·JijP.ijnden· - I 
4000 metre ye~il yagh kanevic;:e 
6000 ,. beyaz ,. ,. 

1 - Yukanda eins ve miktar1 yazth 2 kalem malzeme §artnamesi mu
cibince pazarhkla satm abnacaktlr. 

2 - Pazarhk 12/V /937 tarihine rashyan ~ar§amba giinU saat 15 t~ l{a
bata~ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllackt1r. 

3 - :;>artnameler paras1z olarak hergiin si:izii ge~en §Ubeden ahnabilir. 
4 - lsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2339) -I. - Sartnamesi mueibinee Mersinde vagonda teslim •1000,. ton rekom-
poze maden komiirii pazarbkla satm almaeaktlr. 

II. - Pazarhk 19/V /937 tarihine rashyan ~ar§amba giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1laeaktlr. 

III. -$artnameler paraSIZ olarak her gi.in sozi.i ge~en §Ubeden almabilir. 
IV. - tsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte adt ger;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2653) -I. - tist kutru 46, alt kutru 35, boyu 65 santim olmak ve ag1z tarafm-
~ kar§thkll iki kulpu bulunmak iizere 3500 aded iiziim kiifesi pazarhkla sa
tm ahnacakt.tr. 

II. - Pazarhk 18/V /1937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba
ta§t;} Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1lacaktlr. 

III. -~artnameler paras1z olarak her giin sozi.i ge~en ~ubeden ahnabilir. 
rv. - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte adt Komisyo]Ola gelmeleri ilan olunur. (2652) 

• 

F1rsat1 ka~1rmay1n1z ! 
Beyoglunda lstiklal epddesinde Sekerci Lebon kar~tsmdaki 

Akif • Hazer hanmm ~iiyuun izalesi suretile satiltyor. (1100) 
metre murabbat yer, han birahane, diikkanlar. Biri istiklal 
c:addesinde, digeri Kumbaractyoku~u sokajpna yiizii olan bu ye
rin senelik safi varidah (4600) Iirad1r, 

Son ihale 14/5/937 cuma giinii saat 15 - 16 da Beyoglu Sulh 
mahkemesinde yapdacakttr. 

Fazla tafsilat i~in Beyoglu Sulh Mahkemeleri Ba~katib. 
liginin 937/7 dosya numarasma miiracaat. 

Iran Transit Yolu in,aat 
Miidiirliigiinden: 

5 nisan 1937 pazartesi giinii ihalesi yapilaeag1 ilan edilen Erzurum Villi
yeti dahilinde ve Transit yolu iizerinde Horasan ile Sac;tepe arasmda miiteah· 
hide ihale edilip te vakti ve zamanile yaptlamad1gmdan dolay1 mukavelesi 
feshedildikten sonra geri kalan I 7/333 kilo metre ~ose in~aah ve sekiz aded 
ekip binasmm nevakisinin ikmali ve alh aded sinai imalatm tamamlanmas1 
i§~erine talib r;Ikmadtgmdan pazarhkla .ihalesine karar verilmi§tir. Pazarhk 
17 may1s 1937 pazartesi giinii saat on dortte Erzurum Hiikumet binas1 ir;inde 
Nafta Miidiirliigu odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda yapllaeak
tlr. Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuru~tur. Evrak1 ke~fiye, §artname ve 
mukavelenamesi ve buna miiteferri biitiin evrak1 Erzurumda Transit Yolu 
ln§aat Miidiirliigunde goriilebilir. isteklilerin ihale giinii saat on dortte Tran· 
~ Yolu Eksiltme Komisyonuna miiracaatleri. (2557) 

Eczac1 ve Tabib al1nacak 

CUMiruRIYET 9 

MAZON 
MEYV A TUZ 

giderir. Hi~bir zararh ve miishil maddesi yoktur. $eker hastahg1 olanlar bile ala· 

bilirler. M1DE ve BARSAKLARI ALI$TIRMAZ. t~ilmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilayimdir. Yerini hi~bir miimasil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Beton ecza 
depostL !stanbul Yenipostane arkasmda No. 47 

kat'l 
iliCI 

YALNIZ i 

BAKER 
Magazalari 

Hali haztrda 

PARDESU 
RAGLAN 

TRENc;KOT 
RE.VERSiBLE'in 

Eo miintehap ~e~itlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve miisait ~artlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

<;e11itler tiikenmeden evvel 
istedi{linizi intihab ediniz. 

Nurlanan ~iftler 

VOG'a medyun 

Alim 18 Avrupa profesoriiniin genc
lere, ihtiyarlara, nur veren yeni ke§if-
leri di.inyaYJ. hayrette birakmi~tlr. Av
rupada, Amerikada genclerin ihtiyar • 
lamamasma ve giizelle§mesine, ihtiyar
larm gencle~mesine yardtm eden (Gene 
hayvanattan) istihsal edilen VOG (Mad
dei miiessiresi) yagh pembe VOG KRE
Mi, yags1z beyaz giindiiz VOG KREMt 

KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 
Sallh Necatl 

IHTIVARLIK 

Pe~inizden .. Geliyo~ 

ONA KAR$1 

Haztrhkii!Oavran•nJ.zl 

formiili.ine girmi§tir. VOG KREMLERi ----------------------------------------------
giizellik, beyazbk veren bir har·ikadlr. I"stanbul u·· • • • Dr. IHSAN SAMI --· 
VOG PUDRASI krem kopiiguniin ku - niversttesl G k k A 
rutulmasmdan yaptlml~ olmasl cilde ka- Ed b" F k"'l • D k I v d ono 0 'lSI .. e tyat a u tes1 e an 1g1n an: 8 1s ~~..lPt ..... ih n"tl lPA~ dife gibi yumu§akhk ve beyazhk verir. e oa ...... uc ... ve t " anna .....,.,. 
Cildi besler. Bugi.inden itibaren memle- Miitareke zamanma aid Ak§am gazetesinin kolleksiyonu satm almacaktir. pek tesirli ve taze a§Ichr. Dlvanyolu 
ketimizin maruf Itriyat magazalarmdan Kolleksiyonu olanm Edebiyat Fakiiltesine miiracaati ilan olunur, (2640) Sultanmahmud tiirbesf No. 113 
ve eczanelerinden araym1z ve bir tee -
riibe yapmtz. Mutlak VOG KREMt, 
VOG PUDRASim kullammz. 18 profe-
soriin ke~finin ehemmiyetini gorecek -
siniz. 

lstanbulun en giizel bah~esi 

~iFTLiK PARKI 
kiraya veriliyor 

Talib olanlar ~arljambadan maada 
hergun saat 17 den sonra Ma~kada 
Aysal aparhmamnm 3 iincii kahnda 

Bay ~akir'e miiracaat etsinler. 

Profesor K. Komurcan'm 
Ameli ve ta.tbiki ka.mbiyo 
Yeni muhasebe usulti. 
Ticarl malO.mat ve bankam.hk 
ikt1sad ilmi 

Kr. 35 
122,50 
105 
87,50 

ihtiSas muhasebeleri (§irket, sanayl, 
zira.at, banka.) 175 
Ticari ve mali hesab 1 inci kiSliD 70 
Zihni hesab kaidelerl 20 
Logaritma. cetvelleri (yen! ralkam) 56 
Yen! hesabi ticari (rnufassal eser) 200 
Mall cebir (l.stikraz ve sigorta he-
sablan) 100 

Ba.,l1ca sa.tl\1 yeri: ikbal Kitabevi 

Hava Y ollar1 Devlet isletme idaresinden: • 
Ye~ilkoy tayyare meydanmda bulunan ve idareye aid alan 164 aded ben

zin bidonu pazarhkla satilacagmdan isteklilerin 19 liralik banka muvakkat 
teminat mektublarile 15 may1s 1937 eumartesi gi.inii saat 14,30 da Ye~ilkoy 
Tayyare istasyon Mi.idi.irliigi.ine miiracaatleri. cl166:o (2642) 

Zayi - Eminonii Malmiidiirliigiin • 
den almakta oldugum 529 numarah 
maa~ ciizdam ve tatbik miihiiriimii 
kaybettim. Yenilerini ~aracagtmdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Nezihe 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
D.No. Semti ve mahallesi Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

61 Biiyiikada Maden Salhane E: 51 Y: 8 1741 metro arsa 1750 Kapal 
zarf 

320 Ortakoy Karadag E: 19 305 metro arsa 310 A~1k 

artbrma 

581 T ophane Hac1mimi E: Yazicl E: 87- 89 262 metro arsa 3150 Kapah 

Y: Serdanek~em Y: 97-99 zarf 

746 Tarabya E: Kol~iyari E: 16 Ah§ab hane ve bah~nin 60 ~lk 

Y: Bogiirtlen Y: 10 3/126 his. artbrma 

2275 Ye§ilkoy Umraniye E: F enere giden yol E:6 3 I 03 metro arsa. 6210 Kapah 

Y: frfaniye Gazievra- zarf 

nos ve Saadetli ve 

Giilibri§im 

4422 <_::engel kay Y enimahalle Kalan tor E: 13 Y: 23 Ah§ab hane ve bah~enin 270 A~tk 
No. taj: 23 Yz his. arttuma 

ve 23/1 

5287 Kocamus taf apa§a Alifakih E: 471 Y: 419 Ah§ab baraka 50 » 
caddesi No.taj: 421 

6380 Tarabya E: Suyolcu E: 28 71 metro arsa 80 » 
Y: Kalaycl 

6453 Cengelkoy E: Lokmact E: ve Y: 1 Ah§ab hane 710 » 
Y: Lokmacika§if 

6546 Aksaray lgnebey Mirahorhamami E: 154 Ada: 63 27,50 metro arsa 400 » 
Harita: 1669 

AskerAI fabri•k.alar Umum .. ~Dep-osull!ll: A_. E~Mt-Rz ... E._tsta-nbu ... l Sultanhamam Dikranyan han 3 

M••d•• .. 1 d Dr. Suphi 'enses ~;.;..;...._ 

7250 Behek Alipa§a E : Y enimahalle E: 19Y:21 919 metro iki arsanm 70 » 
Y: Bebekbagt I /3 his. 

8035 Biiyukdere Biiyiikdere E: 322-324 Diikkam olan ah§ab hane 1030 Kapah 

u uru giin en: id~!!~!!" y~:!a'!~~.~u'!!~sl 
Ankara civarmda Kaya§, Kiic;:iikyozgat ve Erzurumda kullamlmak iizere Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

bir operator ile iki tabib ve bir eczac1 ahnacakt1r, isteklilerin istida ve ve- Cumartesi fakirlere parastz 

5360 caddesi Y: 312 ve bahc;enin I /4 his. zarf 
Mahallen: 307-309 

Yukanda evsaf1 yazth gayrimenkul!er on giin miiddetle satt§a c;tkanlmt§hr. lhaleleri 21 /5/937 tarihine du§en 

cuma giinii saat 14 tedir. Sat!§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 
sikalarile Umum Miidiirliige mj.iraeaatleri. (2305) Tel: 43924 
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14 May1s 1937 Cuma gi.ini.i a~1lacaktlr. (Adres: Beyoglu istiklil caddesi 353) 
Magazas1 

t - . . :.. "'·~· ~ . tl 4' .. ' ...... ~ ~· . . • .• 1 . • ' ,' . ' ' ' l . . . ' C'l , J • ' .;. 

Elektrik Plonjoru 
Kolay Seri ve Ekonomiktir. 

• 
I 

ve ~ehrin biitiin biiyiik elektrik 
magazalar1nda sat1hr. 

Fiat• 240 kurustan baslar. • • 

Goz kama$ttr1c1 .... 

Pasteur iin tedkikat. fenniyesi dairesinde is-: 
tihzar edilen gayet antiseptik ve nefis kokulu 
Dental di~ macunu ve suyunu kulland•!t•mz. 
takd~rde di~leriniz, goz kama~tmc1 bir beyaz
lllt ve giizellik kesbedecek ve sehhar tebes
·Himiiniizle her kesin takdirini kazanacaksm•z. 
Dentol dis suyu ve macunu, di~ etlermi kuv
vetlendir•r . Nefeso tasfjye ve di~leri hiisnii "''"• 
muhafaza etti!ti gibi di$lere parlak b1r be
yazt.k verir. 

OENTOL; biitiin parfiimorilerle eczanelerde 
sallhn 

onlo 
ier yerde 

Eczanelerde, 
DENTOL isteyinizr 
Parfomorilerde sabbr 

Liileburgaz Elektrik ~irketinden: 
. Liileburgaz B.elediy~ ve ~uhasebei Hususiye Elektrik $irketi iQin tam 

l)rzel altml!i beygrrhk b1r motor satm almacaktrr. Talib alan firrnalar teslim 
i.iddeti ve fiatim bildiren mektublanm gonderdiklerinde motorun fenni evsa-

1 kendilerine rneccanen gonderilecektir. (2556) 

Hava Miistesarhg1ndan: 
Diyarbekir Tayyare alayr i~in bir rnimara ihtiyac vard1r. Verilecek iicret 

sgari 165, azam1 256 lirad1r. 
isteklilerin evraklarile birlikte imtihan giinii alan 20 may1s 937 peqembe 

"qiine kadar Hava Miiste~arhgma rniiracaat etmeleri. (2599) 

NASlllllACl 
·KANZUK 

BiR TECRUBE 
Yiiziiniizde veya burnunuzda siyah 

noktalar varsa biliniz ki cildiniz 

KiRLENMi$TiR 
Yiiziiniizii iyice sabunla yikayimz. 
Tamamen temizlendigini zannediyor
sunuz; bolca 

•• 

G 0 ZjE N 
KREM 

jff siiriiniiz. Birka~ r<1 ' 
6zAL dakika sonra eli

nize temiz bir 
havlu ahmz ve 

Amerikada uzun tetkikat neticesi 

olarak buldugu bir formi.ildi.ir. 

KANZUK NASIR iLACI en 

eski namlan bile kiikiinden ~tkanr. 

Ciddi ve §ayam itimad bir nasn 

ilactdtr. 

iNGtLlz KANZUK Eczanesi 

BEYOGLU - tstanbul 

Gaib - ince bir zincire bagh 6 aded 
ufak anahtar Merkez Rrhbm hanile Ha
li~ vapurlan iskelesi arasmda kaybol -
mu§tur. Bulana 5 lira ikramiye vardtr. 

Galata Tiinel caddesi No. 83 

krem siirdiigii-
niiz yerleri bashrarak siliniz. 

Havlunuz i!ite boyle kirlenecek, ~iin
kii cildinizin alb siz farkma varma
dan kirlenmi!itir. ve sabun o kiri ala
mtyor. Mesamat tikanmi~tJr, cildiniz 
nefes alam1yor. 

GOZEN KREM mesamah telnizler 

ve cildi besler. 

GOZEN KREM 3 - 4 lira 
k1ymetindeki kremler 

cinsindendir. 
Her yerde: 

Giindiiz kremi beyaz yags1z 75 Kr. 

Gece kremi pembe yagh 85 Kr. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Ankara ve istanbul telsiz istasyonlan ihtiyac1 iGin fenn1 §artnamesine 

gore almacak 145fl kilo 66 home derecede saf hamlZl kibrit a~1~ eksiltmiye 
konulmu~tur. Eksiltme 17/5/1937 pazartesi giinii saat 14,30 da Istanbul Bii
yiik Postane binast birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinde 
miite~ekkil Ahm Satlm Komisyonunda yaprlacakbr. Muhammen bedeli 551 
lira, muvakkat teminat 41 lira 33 kuru~tur. 

Taliblerin ~artnamesini gormek ve rnuvakkat teminatlarmi yabrmak 
iizere ~;all§ma giinlerinde mezkur Miidiirliik idari kalemine mi.iracaatleri. 

(2~·68) 

Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Artbrmtya konulan i§: Haziramn ii~iinde aplacak olan Manyas, 

Donii~ ve $amh panayrrlarmdan !iartnamesi mucibince almacak riisumdur. 
2 - Muhammen bedeli c3350• lirad1r. 
Arttrrm1ya i!ltirak etmek istiyenler bunun % 7,5 gu alan c25h lira •25• 

kuru~u Malsandrgm_a yat1rd1gma dair vezne makbuzu ve yahud banka mek
tubile miiracaat edebilirler. 

3 - Arttirma 20 mayrs 1937 tarihine rashyan per§embe giini.i saat •15• 
te merkezi vilayette te!lkil edecek Enciimende yaprlacakt1r. 

4 - Haricden telgraf veyahud mektubla pey kabul edilmiyecektir. 
istekliler vakti muayyeninde te~kil edecek Enciimende bizzat hazrr bu

lunacaklardir. 
5 - Sartnameyi gormek istiyenler merkezde Daim1 Enciimen kalemin

de, vilayetlerde Vilayet makamlarmm gosterecegi mahalde ve kazalarda Mu
hasebei Hususiye memurluklarmda gorebilirler. 

_ 6 - Enciimende nakten para veya tahvilat kabul edilmez. (2440) 

Heyecan, dUflUnce, t;ar-•j 
p1nt1lar ve bay•lmalar ••• 

KU~Uk bir fllfle 

KARDOL 
Bunu hal h;in yegane 

~aredir. -
Sahtb ve 11G.$muha"trt: Yunaa Nad1 

umumt ne$rtyatt faare eaen Ya21 lllen 

Miiailril: Hikmet Miinif 

oumhun11et matba48J 

Reklama liizum yoktur. 
Bir tecrube kafidir. 
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Canakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
Ganakkalede Mezarhk civarmda yap1lacak 137394.69 lirahk 3 paviyonluk 

Jandarma Garnizonu in~aatl kapah zarf usulile eksiltmesi 24/5/937 tarihine 
rasllyan pazartesi giinii saat on be§te Ganakkale Naf1a Miidiirliigii odasmda 
Komisyon·~ tarafmdan yapllacaktlr. Eksiltme !iartnamesi ve buna miitefer
ri diger evrak1 687 kuru~ mukabilinde (:anakkale Naf1a Miidiirliigiinden ah
nabilecegi gibi istiyenler. bu ~artnameleri ve evrakr Ankarada Yapr i~leri 
Umum Miidiirliigiine ve Istanbul Nafra Miidiirliigiine miiracaat ederek go -
rebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek iGin taliblerin 8119 lira 73 kuru!iluk muvakkat te
minat vermeleri ve Resmi Gazetenin 3297 sayll1 niishasmda Glkan talimat -
nameye tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmeleri lfiZlmdrr. isteklilerin 
teklif mektublanm 24/5/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Komisyon Reis
ligine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (2464) 

KumandanlarintiZin 

Yazan : SALAHATTiN G0NG0R 
En biiyiik kahramanlanm1z Atatiirkten, Inoniiniin yiice 

kahramam ismet lnoniinden ba~hyarak tanmm1~ lmmandanla
nmlZID harp hatJralarm1 nakleden bu eser. ~imdiye kadar hit;:
bir yerde ve hi,.:bir eserde t;:Jkm•yan isimleri de ihtiva etmektedir 

Eser itina ile basdmaktadu. Fiah 100 kuru~tur. 

Kanaat Kitabevi 

Memur Aran1yor 
Ankarada biiyiik bir mali miiessese memur alacakhr. 
Taliblerin otuz ya~mdan a~ag1 Turk olmasr, liseyi bitirmi§ bulunmasr 

ecnebi lisanlarmdan birine tercihan fransrzcaya vaklf olmasl ~artbr. 
isteklilerin hal terciime ve fotograflarile birlikte Ankara pasta kutusu 

505 numaraya mektubla miiracaatleri. cl189• (2645) 

Kiitahya ~arbaylig1ndan: 
Elektrik santralmda c50· amper ve ·380• volta kadar be~ tane tek fazh 

efektif takath elektrik sayacmr birden rnuayene ve ayar edebilecek takatte 
ve endiiktif ve kapasitif faz kaymalarmt gosterir fazmetreler ve izolasyon tee
rube cihazh bir ayar masas1 tesis edilecektir. Giimriik resmi Belediyeye aid 
olmak i.izere Kiitahya elektrik santralmda teslim, muhammen bedeli c3500• 
lira olup aGik eksiltme ile ihalesi 19/5/937 Gar~amba giinii saat «15· te Kii
tahya Belediye Enciimeninde yap1lacakbr. 

Aynca, yeni veya az kullamlm1~ 1.20 - 1.80 metroluk torna tezgah1 ile 
orta boy makkab da •550• lira k1ymetle o giin ic;in aGik eksiltmeye konulmu~
tur .isteklilerin her ikisi iGin ayn ayn teminat ve ihale kanunu mucibince 
icab eden vesikalarile eksiltmeye i~tirakleri. $artnameleri hergiin Belediyede 
gorebilirler. Ta~radan istenildiginde gonderilir. (2534) 


