
Ankara' da Mobilyalar 
ni~in ~atlar ? 

~athyan, ,ek lini degi,tiren 
mobilyalar ve ev e,yas• 

HARAGCI KARDE3LER 
den 

ahnm•yanlard1r. 
Pazarlara 

.. iSTANBUL - CAGALOGLU 
Onu~uncO Jll sayl: 4669 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, istanbul- Posta kutusu: Istanbul, No 246 Cuma 14 May1s 1937 \._ ANKARA, Bt:.LEDI YE KAR$1SI 

Telefon: Ba§muharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. idare ve matbaa kiSrni 24299 • 24290 • 

Halay davasznda miihim. 
bir mes'ele · halledildi · 

Ba§vekilimiz lsmet lnonilniin Pariste meqhuZ asker abidesine qelenk koymasmdan inttbalar, Ba§vekilimiz Paris 
K umandant General Gourau ile goril§ilyor 

A~k~;~d·~ .. ~~~id~~ Sancak zab1ta kuvvetleri 
nasd 1,000 ev mahalli idarenin 

yapdahilir ? emrinde olacakbr 
Giizelligine ragmen Ankara 
dolgun maa§h, fakat say1lar1 
a.z yiikaek memurlardan gay
:rileri i~in - bilhassa oturacak 
:Yer meselesinden dolaYI - hi.
la bir azab ve ubrab yeri ol· 

makta devam ediyor 

V eniden ve havadan ? .. ilk ba • 
k1~ta insana muamma gibi ~o • 
riinen bu sualin cevab1, b1raz 

a§ag1da izah edecegimiz vec;hile, Kris • 
tof Kolomb'un yumurtasma benziyen 
c;ok sade bir i§tir, ki esasma girmeden on
ce Ankarada yeniden boyle bin eve ihti
yae olup ~lmadtgmt tesb1t etmek mun.hk 
olur. Sekiz on y1ldanberi yaptlan bunca 
yap1ya ragmen Ankarada hala kar~I -
lamaktan pek uzak kaldlglmlz biiyiik ih -
tiyaclarm en ba§mda oturacak yer eksik
ligi geliyor. Devlet merkezi oldu olah 
Ankaramn kendi niifusuna hie; §iiphesiz 
70 - 80 bin niifus kattld1. Y eni yap1lar 
bu kadar niifusun heniiz hatta yansm1 
bannd1racak yeterlikte degildir. 0 hal -
'de ne oluyor, niifusun bir k1sm1 ac;1kta 
alanda m1 diye soracaksm1z. Oras1 gayet 
ac1 bir derdd1r. ~oyle ki ac;1kta alanda 
goriinmiyen bu niifusun yeni ve iyice ev
lerde oturan bir k1sm1 ate§ pahasl tabirine 
tam uygun kira bedelleri veriyorlar, di -
~er bir hsm1 da hemen hemen ahrra ben· 
Zer gayris1hhl, o hallerile beraber gene 
c;ok pahah yerlerde oturuyorlar. 

Cenevrede diinkii · i~timalarda lisan 
hudud meseleleri halledilemedi 

ve 

Bu iki miihim puruz, Hariciye Vekilimizin de 
haz1r bulunacag1 Cemiyet konseyinde gorii~i.ilecek 

BU§vekilimiz FransiZ meghuZ askerinin mezanna gelenk. koyark.en 

Diinkii manevralar 
Maltepe Ab§ Mektebinde yap1lan 
· muharebe tatbikab biiyiik bir 

muvaffakiyetle bitti 
Tiirk siingiisiine, Tiirk toplar1na, Tiirk 

ram olan Maltepe Slrtlarinda 
erine, onun yenilmez 
heyecanh bir giin 

•• •• gucune 

I 
l 

------~------

Piyadenin tank himayesinde hiicumu ve tanga kar§t mildafaas~ 
(Yqztst .altmct sahifemizde) 
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Atatiirkiin evi 
Yunan Krab karar1 

tasdik etti 
--

A tina 13 (A.A.) - Kral, Reisi- : 
cumhur Kamal Atatiirk'iin Sela • , 
nikte dogdugu evi kendilerine he-

1 
~i~e eden Selanik Beledi~e. Mecli- i(( 
smm karanm tasdik etm1~tlr. J/( 

Negiis 1stanbula 
geliyor 

Haile Selase burada 
birka~ giin kalarak 

Kudiise gidecek 

Tiirk askeri ku retini 
takviye · etmek . i~in 

Bir ingiliz gazetesi tank ve top· yapmak iizere de 
kuracagimiZdan . bahsediyor fabrikalar 

Londrada c;tkan Morning Po~t gaze -
tesinin Ankara muhabirinin, Ttirkiyenin 
teslihatml tesri eyledigine clair Ankara -
dan gonderdigi §U haber, bu gazetenin I 0 
may1s tarihli niishasmda goriilmii§ttir. 

«Biiyiik Millet Meclisi tarafmdan ahi
ren kabul edilen iki kanun Tiirkiyenin 
harb sanayiini tesri edecek ve Tiirk or· 
dusuna en asrl te~hizat temin edilecektir. 

tir. Diger bir kanunla top, miihimmat, 
mermi kovanlan, nitrocellulose ve emsali 
infilak maddeleri imal edecek asker! fab· 
rikalann tesisi ir,:in de on bir milyon tn -
giliz liras1 tahsis olunmu§tur. . 

Modern tec;hizat ihtiyaclarma kifayet 
edecek miktarda tank yapmaga mahsus 
tesisat viicude getirmek ic;in de fevkalade 
tahsisat verilmi~ti. 

Ankara 13 (T elefonla) - Hatay vetleri ve Hatayda inzibatm temini sureti Sab1k Habe§ Imparatoru Haile Selase 
statiikosunu hamlamakla me~gul eksper- olmu~tur. Hatay iilkesinde inzibatm temi- haziramn on be§inden sonra §ehrimize ge
ler komitesinin son ic;timalarmda hallolu- ni tamamen mahalll kuvvetlere mevdu o- lecektir. Simdi Londrada bulunan Habe§ 

Parlamentonun kabul ettigi bir kanun
la hava kuvvetlerinin artmlmas1 ic;in ii<; 
bur,:uk milyon 1ngiliz liras1 tahsis edilmi§-

itimada §ayan haberlere gore, - top 
fabrikasmm tesisine aid kuntrat §imdi -

[ArkaSI Sa. 3 sutun 4 teJ 
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nan miihim meselelerden biri zab1ta kuv- [Arkast Sa. 6 siitun 3 tel [Arkast Sa. 5 sutun 4 teJ 

Hep biliriz ki Ankaraya ta§Inan hal -
km c;oklugunu memurlar te§kil ederler. 
Ankarada orta bir ailenin §Oyle bOyle 
Sigi§arak oturabilecegi 3 - 4 ve nihayet 
5 odah bir aparhmanm kiras1 asgarl 70 • 
80 lirad1r. Suyu, elektrigi ve havagazile 
beraber bu kira 120 liraya kadar "1kar. 
1§te §oyle boyle oturulabilecek yerin orta 
ol~;iisii. Evvel.i bunu herkes yapamaz. 
c;iinkii herkes bu kadar para veremez. 
Sonra verecek olsa herkese yetecek bOy
le yerler de yoktur. 
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lac giyme merasimine dair son tafsi18t 
Italy a 

takib 
lngiltereye kar§I 

ettigi siyaseti 
degi§tirmi§? Bunu herkes yapamaz. . <;;iinkii bizim 

rnemurlann c;ogu zaten bu kadar ayhk 
almaz. Sonra herkes eline gec;eni kira pa· 
ras1 diye binaya vererek iisttaraf1 ic;in ag
Zlnt havaya ac;acak degildir. Oturulacak 
:Ver ihtiyac1 bir aile biitc;esinin ond.~ . biri 
kadar bir yer tutar ve tutmahdu. Ustta· 
,-an. ic;in ha§ta yiyip ic;me olmak iizere 
daha dokuz tane ihtiyac vard1r. 

<;olden fi§brmi§ bir mamureye ben ~ 
ziyen Ankarada zahiren pek c;ok yapt 
Yapilmi§hr samhr, ve hakikaten yapJlma
llli§ ta degildir. Fa kat bun! arm ic;inden 
devlet daireleri, mektebler, magazalar ve 
diikkanlar gibi esasen oturulmaga mah • 
sus olm1yan yerler haric tutulunca geriye 
hlanlan hirer hirer saysak bilmeyiz ki 
5 • 6 bin ve nihayet 7 - 8 bin rakamm1 
hulabilir miyiz? Zannederiz k.i yallah 
:Vallah oralardayizd!r. Bu kadar mesken-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sutun 3 teJ 

i~ SAHiFELERDE 
3 iincUde: Edebiyat 

4 iincUde : Hikaye 
5 incide : San'ata dair 

Peyami Safa 

Elif Naci 
7 ncide : Havaclllk bahisleri 

A.D. •••••••••••••••! Tac giyme merasiminden bir gun evvel yaptla7! provada saltanat alayt Bukingham ~!._alas saray: oniinde (yaztst 7 nci sahifemizded!rl 
I 

• • ne 1~1n 
Kont Ciano diin Parlamentoda 

.ettigi bir nutukla bunu izah 
irad 

etti 

«Tiirkiye ile miinasebetlerimiz vlizuh kesbetmi,tir. 
italya -Yugoslavya dostlugu kimseye kar'1 degildir» 

Londra 13 (Hususi) - 1tayan Ha
riciye N azm Kont Ciano bugii~ parla
mentoda irad ettigi bir nutukta lngiliz -
ltalyan miinasebatmdan bahsederek, ba
ZI maniaJarm bu miinasebatm 1s!ahm1 
giic;le§tirdigini soylemi§ fakat bu mani· 
alan tasrih etmemi§tir. 

Kont Ciano nutkuna devamla §oyle 
soylemi~tir; 

«- fngiltere tekrar silahlanm1ya ba§
ladigl ic;in italya, lngiltereye kar§l siya
setini degi§tirmek mecburiyetinde kalmi§· 
tlr. 

Bol§evizme kar§J miicadeleye karar 
verdigimizden ispanya hadiselerine bu 
bakrrndan alakadar olduk ve General 
Franco'yu da bu sebeble tamd1k. 

!talya - Yugoslavya dostlugu hie; bir 
~eve karsJ degildir. Tiirkiye ile olan mii· 

[Arkast Sa. 5 siitun 4 te] 
1talya Hariciye Nazm Kont Ciano 
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• Magazas1 
14 May1s 1937 Cuma ( Adres: Beyoglu istiklil caddesi 

• 
HEREKE ve FESHANE 

KUMA$LARI 

NEFASET ve DAVANIKLILIGIN TiMSALIDiR 

VAZLIK KUMA~LARINIZI UCUZCA TEMIN ETMEK 

ISTERSENiZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI 

TERCIH 

PERAKENDE 
EDINIZ 

TOPTAN 

VERLi MALLAR PAZARLARI 

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

elektrolit bak1r telle 12 numara siemens izolatorden 100 A. E. G. marka asma 
armati'irden 16 aded satm almmak uzere a~Ik eksiltmiye c;Ikanlml§hr. 

~hale 20/5/1937 saat (15) te Belediyede Encumen tarafmdan yaptlacakbr. 
Ihaleden itibaren sekiz gun zarfmda Zonguldakta teslim edilecektir. 
Muhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) liradrr. 
isteklilerin ihale giinu muvakkat teminatla eksiltmede bulunmalan ilan 

olunur. (2634) 

KumandanlarimiZin 

Yazan: SALAHATTiN GONGOR 
En biiyiik kahramanlarimiz Atatiirkten, Inoniiniin yiict 

kahraman1 ismet lnoniinden ba~hyarak tamnm1~ kumandanla 
nmum harp habralarm1 nakleden bu eser. ~imdiye kadar hi~ 
bir yerde ve hi~bir eserde ~1km1yan isimleri de ihtiva etmektedh 

Eser itina ile bastlmaktadir. Fiatl 100 kuru~tur. 

Kanaat Kitabevi 

Yine TEK KOLLU CEMAL Gi~ESi 
Daima T E K K 0 L L U C E M A L G i ~ E S i 

Bu yeni tertib birinci ketidede biiyuk ikramiyelerden koleksiyon yapt1 
4 BOYOK iKRAMiYEYi BiRDEN VERDi 

30,000 15,000 12,000 10,000 
Lira kazanan 8369 numarah biletle Lira kazanan 32333 numarah 
Samatyada Hac1kadm caddesi 48 biletle Cakmakc;!lar yoku§U Siin-

hanede 8 evlad anas1, 12 torun biillii han 36 Bay Minas 
sahibi Bayan tfakat Diyarbekirlioglu 

Lira kazanan . 8590 numarah 
biletle Kocamustafapa§ada 

duvarc1 ustas1 Bay 
Ahmed 

Lira kazanan 27752 numarah bi
letle Ticaret Odasmda iki arka

da§ memur Bay Mehmed 
Ali ve Orner 

D.IKKAT • Birinei ke,idede Tek Kollu Cemalden bilet alam•· 
• yanlara ikinci ke~ideden itibaren ayoi para ile F ARK ALMADAN devamh bilet 

verilmektedir 
Adres : EmlnonU Selinik Bonmart;esi kot;esinde 57 numarall Tek Kollu Cemal gi,esi sahibi Cemal GUven 

<;OK DiKKAT: Hi~ bir yerde ~ubesi yoktur. Telefon : 24093 

ZARARLI SILMELERDEN SAKININIZ! 

HAKiKi ViM ZARAR 
VERMEDEN 

TEMiZLER 
Alelade temizleyici mad· 

deler satthlan '<izerler, fa-. 

kat nemli bir bez par,.aatna 

bir az y.m koyub hafifce 

silerseniz yaf ve pialikten. 

eser kalmaz. Hakiki Vim 

kullanmak zahmetsiz bie 

i~dir ve temizlenecek en-a 
'? 

'<izrilerle bozulmaz. 

$U enan1ZI lemizlemek i9fn 
daima ViM kullanm1z. · 

\KAB. TAVA. GATAL, 
BIGAK TAKIMLARI 
BOY ANMI~ YERLER 

\ T AHT A AKSAM.• MADENJ 
E~YA. PORSELEN ~YA 
CAM E~YAI 

Taklidlerden saktntnlz· 

Beyoglunda istiklal caddesinde $ekerci Lebon kar!jlSlndaki 
Akif • Hazer hamnm !jiiyuun izalesi suretile sahhyor. (UOO) 
metre murabbat yer, han birahane, diikkanlar. Biri istiklal 
caddesinde, digeri Kumbaraciyoku!iu sokagma yiizii olan bu ye
rin senelik safi varida h ( 4600) liradrr. 

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

Fazla tafsilat ic;in Beyoglu Sulh Mahkemeleri Ba!ikatib· 
liginin 937/7 dosya numarasma miiracaat. 

Kiitahya ~arbayltg1ndan: 
Elektrik santralmda •50• amper ve ·380· volta kadar be§ tane tek fazb 

efektif takath elektrik sayacm1 birden muayene ve ayar edebilecek takatte 
ve endiiktif ve kapasitif faz kaymalanm giisterir fazmetreler ve izolasyon tee
rube cihazh bir ayar masas1 tesis edilecektir. Giimriik resmi Belediyeye aid 
olmak iizere Kiitahya elektrik santrahnda teslim, muhammen bedeli •3500• 
lira olup ac;tk eksiltme ile ihalesi 19/5/937 c;aqamba giinii saat cl5• te Kii
tahya Belediye Enciimeninde yaptlacakhr. 

Aynca, yeni veya az kullamlm1~ 1.20 - 1.80 metroluk torna tezgah1 ile 
orta boy makkab da ·550• lira ktymetle o giin ic;in ac;;1k eksiltmeye konulmu!j
tur .ist~klilerin her ikisi ic;in ayn ayn teminat ve ihale kanunu mucibince 
icab eden vesikalarile eksiltmeye i~tirakleri. ~artnameleri hergiin Belediyede 
gorebilirler. Ta~radan istenildiginde giinderilir. (2534) 

eMiR e • e ~~ ~~~ kAJUQr.ma.kla olur 
1i B _ ~ yude a.;a. 

Yerll ra~ 1~agr r g"JerClk~tnde to tanesi t~ kurustur. 
:r~.~[;alzla ~~ 

Kanzuk SAC BOY ALAR I 
JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardtr. T er ve 

ytkanmakla kat'iyyen 

~tkmaz, tabii renk ve
ren tanmpu~ yegane 
sthhi sa~ boyalandtr. 
ingiliz Kanzuk Eczanesl 

Beyoglu • Istanbul 

Memur Arantyor 
Ankarada buyuk bir mali muessese memur alacakhr. 
Taliblerin otuz ya~mdan a§agt Turk olmas1, liseyi bitirmi~ bulunmas1 

ecne_bi lisanlarmdan birine tercihan franstzcaya vaklf olmasl ~arthr. 
Isteklilerin hal terciime ve fotograflarile birlikte Ankara posta kutusu 

505 numaraya mektubla muracaatleri. cl189• (2645) 

Arabac1lara 
DJ.ahsus 

LAMB A 

ARABACILARA MUJDE 

Liiks ve arabact 

Lambalar1 
gelmi§tir 

Umumi satu; yeri: Istaubul Tahta· 
kale caddesi 51 numarah 

POKER TIRA~ Bic;AKLARI deposudur, 

Belediyesinden: 
<;anakkale vilayetine bagh Yenice kasabasmda may1sm on sekizinde bii· 

yiik ve zengin bir hayvan panay1n kurulacakttr. 
Bu kaza Bahkesir ve <;anakkale buyiik ~osasmm ve Balya • Edremid • 

Bayrami<; - Biga ve Gonen kazalarmm tam ortasmdad1r. 
Damtzhk. kasabhk hayvan, hall, kilim ve seccade merakhlarmm bu pa· 

nay1ra i~tirakleri c;ok faideli olacaktir. 
Yeni kurulan bu kasaba c;amhklar ic;inde bir eylenti, saghk yeridir. 

Menba sularile me§hurdur, her ihtiyac; Belediyece temin olunmu§tur. (2484) 

..-----T iir kiye -----• 
3i3E VE CAM FABRiKALARI 

ANONIM SOSYETESiNDEN : 
Pa~abah~e ,Si~e ve Cam FabrikamiZm bir senelik ihtiyac1 olan 

500 - 600 ton ~avdar sap1 31-5-937 tarihli Pazartesi giinii saat 
15 te toptan veya 2·3 kaimede a~1k eksiltmeye konulacakhr. 

Taliblerin, ~artnameyi gormek iizere, Bah~ekaptda Birinci Va
kif Hanmdaki merkezimize miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

Oniversite Rektorliigiinden: 
tdari ve Mali i~ler kaleminde 22,5 lira asH maa~h bir katiblik ic;;in 17 ma

yis pazartesi giinu saat 14 te imtihan yapilacaktir. 
Yai?l otuzu a~gm ve askerlikle ili~igi olmamak, yiiksek tahsili ve memu

rin kanununun diirdiincii maddesindeki vas1flan bulunmak §artile istiyen • 
lerin istida ve vesikalarile birlikte Rektorliige miiracaatleri. (2677). 
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Tarihl tefrika : 118 Yazan : M. Turhan Tan 
ITercUme ve iktibas edilemezl 

Kad1n diismani V ezir! ' . 
Sadr1azam Lutfi Pa~a, hovarda bir genci Divanda 

sorguya ~ekerek had1m ettirmi~ti 

Zapolya, o suada oli.ip . gitmeseydi, J dtgt haber lizerine kiZII bir ~~y.amet kop
Sultan Si.ileymandan ag1r btr ders ala • tu, Topkapi saraymda ve Luth Pa~a ko
cakii. Di.inyadan goc;mek suretile bu ce· nagmda feveranh bir dedikodu .ba§ladt. 
zadan kurtuldu. F akat Hi.inkar Maca - Halaytklar, kahya kadmlar, hazmdar • 
ristanm boyle entrikalar kaynagi alma · Jar, hasekiler, sultanlar hep bir agrtda.n 
sma arttk nihayet vermek istediginden Sadnazama a!Ip tutuyorlardt, gene btr 
ve Zapolya'ya verilen siiz de onun iili.i- erkegi hadtmla~tiran zalime Janet oku · 
mile hiikmiinii kaybetmi~ bulundugundan yorlardt. 
yeni bir Mac;r seferi ac;tldt. Zapolya'mn Liitfi Pa§antn sarayh kadmla~ aglln
heni.iz slit emen c;ocuguna T ransilvanya da beliren kamgalardan haben yoktu, 
prensligi ihsan olunarak Macaristan res • Divan i§leri bittikten sonra si.ikun ic;inde, 
men Ti.irk hakimiyeti altma almdt. Bir - vakar ic;inde, ihti§am ic;inde konagma 
btri ardmca yaptlan akmlar ve bi.iyiik donmii§tli. Fa kat harem dairesine gi~.er 
harblerle Avusturyanm altt i.isti.ine geti- girmez soguk bir hava ile kar§tla~tt. du~
rilerek Macaristan i.izerinde hak dava man bir muhite dii~mii§ gibi §a§IfiP kal
edilmesinin iiniine gec;ildi. dt. ,Kendisini yerlerde si.iri.inerek kar~t -

Ti.irk gi.iciini.in hirer §aheseri olan bu lamaya gelen kole ve halay1k b.a§la~l 
iinemli i§ler ba§anhrken Hurremle Riis- dtmdikti ve o ba§lardaki gozler, ganb b1• 
tern de kendi planlarma go~ hamleler igbirarla panld1yordu. . . . 
yapmaktan ve zaferler kazanmaktan ge- Kadm dii§mam veztr, ken~I. e_vmde 
ri kalmamt§lardt. Bu hamlelerin ilk kur· tatstz bir degi§iklik yiiz gosterdtgmt sez
bam Sadnazam Lutfi Pa§adir. Sultan mekle beraber kolelerini, halaytklanm 
Siileymanm eni§tesi bulunan Lutfi, ger - soyletmege tenezzi.il etmedi... $aht?uva~ 
~ekten alim ve faztl bir vezir idi. Ci.izel sultanla gori.i§erek bu strn .c;~zmek tstedt, 
bir tarihi, bir ka~1 arap~a ve c;ogu tiirk~e dogruca karmmn yamna g~ttl. 
yaztlml§ bir di.izineye yakm eseri vard1r. Y avuzun k1z1 yavuz btr kaplan ?a • 
F akat me§rebi garibdi, bizzat alim iken lindeyd~. sa~lanm kabarta ka~art~, _§lm ~ 
alimleri sevmezdi, ilmi himaye etmezdi. §ekle§mt§ baki§larla dolu gozlenm a~a 
Mesela dilimizde Hi.imayunname diye at;a kocastm bekliyordu. Onu kar§tsmda 
me§hur 'alan hindce Kelile dimmeyi ~ ytr- gori.ir gi:irmez igren~ bir mahlukla_ ~iiz .. ~ 
mi y1! c;ah§arak • terci.ime etmi§ alan Sa- le§mi§ gibi ac;tk bir istikrahla ellenm yu-
lih oglu Alaeddin, eserini ~ miikafat u - ziine kapad1, bagumaya koyuldu. . 
marak ~ kendisine sundugu vakit yiiziinii - Cit herif, seni giiziim gi:irmesm: 
ek§itmi§, ahlaki ve terbiyevi ktymeti pek kulagtm sesini duymasm. Bundan gen 
yi.iksek alan kitab1 eline dahi almadan erim degilsin, e§im degilsin. 
mlitercimi §U §ekilde azarlamt§tl: Lutfi Pa§a hangi suc;ta~ dolayt. boyle 

8 h b"d k · · .. .. kt bir hakarete hak kazandtgml keshr<!me· - e ey 11 ra , t§m gucun yo u . · · d 
da hayvan agzmdan dtiziilmii§ masallar· diginden. 1stuabh b1r hayret ge~myor u, 
Ia m1 ugra§tln ~ Pabuca nastl mes verilir, ve kekehyordu: . . ') 
teyemmiim nerede bozulur, orucu neler .- ~e olm.u§ sultan~, taksm~ ne ... 
ifsad eder, bunlan ara§tlrtp bir risale yaz- Btlmezltkle eltmden, ?1hmde~ btr ~a.si
san olmaz miydt?.. AI kitabmt, ytkll 0• yet mi c;tkh. Sabahleym §endm, n:_aztktm. 
nlimden Karg gzmdan hikmet dinle • $imdi ne oldu, aram1zdan nastl bu kala-

k b . ka a ( 1) kedi gec;ti L Kerem et te soy! e. Ben de me ana gere mez . . . . . 
. . gi.inahimi b!leytm, tovbe edey1m. 

0 mada defter emmt bulunan me§ • c: h h b stJltan kocasmm nehini 
h . M h d AI' . . h' .,.a 1 u an , 

Aur m~a~ci . e me • a Im vezmn ca 1 " zorhyarak si:iyledigi sozlere kulak asmad1, 
liine demlebt!ecek olan bu yakt§tkstz ha- h k kt d tt'. 

k . . .. . ld AlA d ay Irma a evam e 1. 
re ehm duyunca muteesstr o u, ae - D h k )' E1

1
'n 

· · · · k p - a a ne yapaca sm me un. 
dmm esenm elli altma satm alara a • I 'b' lAd h d d · kak 
d' h d d k d' 1'1 b' · d as an gt I eva Inl a liD e ersm, SO· • 

t§a a sun u, o a . en I .. e I e. u Ira e- lara attmrsm, sonra da bilmemezlikten 
name yaz1p k1ymeth muterc1me Bursa 1. k d'k'l' · r k · d' k 
k d I v 'h . ge 1p aT§Ima 1 1 trsm. yl , §liD 1 c;t , 

a 1 1g1m 1 san ettl. h · k"lh d ld' 't A . . angt u an an ge msr gene oraya IP . 
L~tf1 Pa§am~. ~e§rebce ga~abett ~un- Lutfi Pa§a i§in aslm1 anlaymca mi.it-

dan 1baret degtldt. 0, kend.mden on~e hi§ bir hiddete kapt)d1, tepeden ttrnaga 
Sadnazam. alan Aya~ Pa§~ ~le tam bu kadar gazab kesildi. Kansmm, had1m e· 
t~~ad te§ktl .. etmek tster g1b1 kadmlara dilmi§ bir erkege gi:isterdigi alaka onun 
OU§manhk gostermekten zevk ahrdt. 'fa- gururunu mcitmi§, namus telakkilerini 
mn~a. kadmdan bahsolunamazd1. Celal • §ahlandlrmt§ ve akhm ba§mdan c;1kar -
lemrdl, ki:ipi.iri.irdii. mi§h. Arttk ne sultan tamyordu, ne ha-

Riistem, onun bu halinden istifade et- kan. Y almz, ~irkin bir mevzua zihnini 
mek istedi, ikide bir Kubbealtma kadm kaphran bir kadmm kocas1 gibi dii§iinli· 
davalan getirtmege ba§ladt. Maksad1, yordu ve gene 0 stfatla hareket etmek is
Havva kiZlanna di.i§man alan vezirin tiyordu. 
sinirlerini hergi.in bozmak ve onu maka- (Arkas~ var) 

mma yak1§maz i§ler yapm1ya zorlamakh. (1) Kelile dimme btitiin Avrupa d!llerlne 
Bu plan, nihayet verimli ~1kh ve Lutfi de terciime olunmu§tur. S!yasi, ic;timai, ah
Pa§a bir giin, kendini kaybedecek dere· laki birc;ok o~iidleri - Lafonte'nln daha son-

d h'dd 1 b' ra yapt1~1 glbi - hayvanlarm agzmdan tak-
ce e t et enerek c;irkin IT i§ yaptl. rir eder. ibretli oldu~u kadar eglenceli bir 

Hadise §udur: Bekar bir delikanh dil eserdir. 
doki.ip, yiizsuyu ve akc;e harcay1p e!de ===----~~-~===~~ 
ettigi yosma bir kadmla bulu§ur, ba§hl§a 
verip konu§ur. Asesler filanlar - devrin 
zihniyeti icab1 - bu gonlil ah§ veri~ini 
giinah saydtklarmdan i§ bir zabtta vak' asi 
haline girer, baskm yapthr, ve kadm ka
~arsa da delikanh yakalamr. F akat cer
bezeli yigitlerden oldugu ic;in ters cevab
lar verir, haktan ve hiirriyetten dem vu
rur, her koyunun kendi bacagmdan astla· 
cFtgmJ si:iyler, goni.il ho~lugile yaptlan i§" 
]ere kimsenin kan~amtyacagmt haykmr, 
karakolun altmt iisti.ine getirir ve bu se
beble ag1r bir cezaya c;arptmlmasma lii
zum hast! olur, Divam Hiimayuna sevko
lunur. 

Arada kadm adt, kadtn kokusu var ya, 
Sadnazam Lutfi Pa§a • o miihim i§ler 
ve i§lerden daha mi.ihim alan te§rifat gi.i
ri.ilti.isii arasmda • vaziyete hemen a!ii~a 
gi:isterir, hovarda genci bizzat sorguya 
~eker, hadisenin tafsilatmt siiyletip dmler 
ve sonunda §U emri verir: 

- Hadtm edin keratayt, btrakm so • 
kaga. Anlasm zendostlugu, siiri.insiin 
mel'un I 

Padi§ahlar gibi Sadnazamlann da a
glzlanndan t;tkan her si:iz • o devirlerde -
kanun kuvvetindeydi. Bu sebeble gaiil 
gene apar topar Divandan t;tkanldt, bir 
ko§eye sokuldu, tatvi§ edildi, baygm b:: 
halde saraydan dt~an attldt. 

Hi.iki.im c;irkindi ve boyle bir ceza o 
gi.ine kadar ne gori.ilmli§, ne i~itilmi~t;. 
F akat Riistem Pa§a, son derece mem -
nundu. (.:iinkii bu i§ten kendi emeline uy
e- eticeler ~tkacagina emindi. Nitekim 
!;lh elda ft •endisiJtift Hurrem~. 
Hurremin de ~ah1huban sultana yolla • 

Motorlii Tayyare 
mektebi a~dtyor 

Ankarada 1 temmuzda 
kii~ad resmi yapdacak 

Moti:irli.i T ayyare mektebinin resmi kii
§adl I temmuzda Ankarada yaptlacak ve 
derslere ba§lanacaktu. 

Bu miinasebetle Ti.irk Hava Kuru -
mundan Ti.irkku§unun gec;en seneki C 
provesini almt§ olan mezunlanna gonderi
len davetiyelerle 1 temmuzda Ankarada 
Motorli.i T ayyare mektebinde derslere 
ba§lamalan bildirilmi§tir. 

Ramide Tiirkkufu hampt 
Ramideki Tiirkku~u kampmda talebe

ler bi.iyiik bir faaliyetle ~ah§maktadular. 
Ti.irkku§u istanbul §ubesi reisi Nuri bu 
hususta bir muharririmize §UnJan soyJe-
mi§tir: 

«- Bu seneki talebelerin ~alt§masm
dan c;ok memnunuz. {.:ocuklar ge~en se -
neki arkada§larmdan daha c;ok kabiliyetli 
ut;u§lar yapmaktadtrlar. T emmuzda at;J· 
lacak inonii kampmda birc;ok yeni rokor
lar dde edecegimizi kuvvetle umuyorum.» 

istanbulda da bir Moti:irli.i T ayyare 
mektebinin a<;tlmast kat'i olarak kararla§
tmlmt§llr. Hava Kurumu merkezinde bu 
hususta laztm gelen projeler haZJTlanmak
tadtr. 

Be§ sene sonra bi.iti.in Tiirkiyede Tiirk
ku~u tarafmdan yeti§tirilmi§ pilotlann sa
ym 500 ihbulacakttr. 

CU1\-IHURiYET 14 1\byts 1937 

( eehir ve 
Tiitiin ziraati 

kongresi toplan1yor 

emleket Haberleri ) 
Y eni bir ka~ak~Ihk/ Sinirli bir adam1n 
meydana ~Ikarildi i~ledigi cinayet 

.... , .. ~-' , ;::·.·, · · · .• .-.,-· .• ·~ . .. . . . ; .. .r .. ~ .t:.} 

Slyasi··.lc~maJ · 
•I ' : • ~ o ' ' ' .. ; ' • • 

Londra miizakereleri 
fN... ltmc1 Ceorge'un bi.itlin lmpara~ 
~ torluk ve diinya milletlerinin en 

Kongrede miicadele ve Elektrik ~irketi giimriik- KarJSIDI oldiirdii, kendisi 
Islah isleri konusulacak SUZ getirdigi malzemeyi pencereden dii,erek oJdii 

' ' 

mi.ihim devlet adamlarmm hu ~ 
zurile tac gtyme merasimi bu impara • 
torluk camiasmtn azast millet ve hiiku • 
metier arasmda di.inya meselelerine ve 

Memlekette ti.i~iraatine aid i§leri halka satm1~ Di.in sabah Harbiyede bir cinayet ol- kendi aralanndaki i§lere clair miihim 
mu§, ihtiyar bir adam 23 sene beraber miizakerelere yo! ac;tlg1 gibi lngiliz lm
ya§adtgi karJSlm tabanca ile iildi.irmi.i§ paratorlugu merkezinde toplanan bi.iyiik 
ti.ir. Bir muharririmizin yapt1g1 tahkikata ve ki.i~;i.ik devletlerin adamlan arasmda 
gore bu mi.iessif cinayet §oyle cereyan .• ~a hi stb siyasi tern as ve gi:irii§melere ve-

gorii§mek i.izere Ankarada, alakah bi.i
ti.in te§ekkiillerin i§tirakile bir kongre top
lanmaktadu. 

Ziraat ve inhi~rlar Vekaletleri miite
hasstslarile maruf ti.itiin ti.iccar ve ziraat· 
c;ilerinin i§tirak etmekte bulundugu bu 
kongrede belliba§h iki mevzu i.izerinde 
miizakerel,tr yaptlacakttr. 

1 - Ti.iti.in hastahklarile mi.icadelede 
te§riki mesai. 

2 - Ti.itiin ziraatinin tslah1 ic;in ted
birler almmasJ ve bu tedbirlerin bir elden 
tatbik ve kontrolu. 

Simdiye kadar, ti.iti.in hastahklarile ve 
tiitiinlere musallat alan ha§aratla mi.icade
le ic;in Ziraat Vekaleti te§kilatile, lnhi -
sarlar ldaresi ziraat fen te§kilatt ayn ay
n c;ah§makta idiler. Bu iki tarafh mesai 
neticesinde ti.iti.inlerimizde hastahk, he -
men yak denilecek kadar azalmi§ttr. Sim
di Ziraat ve 1nhisarlar V ekaletleri, bu 
mi.icadele faaliyetini te§rik ederek mi.ica
dele i§inde daha yi.iksek rand1man almak, 
kemiyet ve keyfiyet itibarile gittikc;e yi.ik · 
selmekte olan ti.iti.inlenimizde en ufak 
bir nefaset di.i§iikliigiine meydan verme
mek karanndad1rlar. 

1nhisarlar fdaresi, ti.iti.inlerimizin kali
te itibarile yi.ikseltilmesi ic;in birkac; sene
denberi iyi bir metod dahilinde c;ah§mak
tadJr. Bu mesainin mi.isbet neticeleri ne
faset itibarile c;ok iyi yeti§en son seneler 
rekoltelerile elde edilmi§ bulunmaktadir. 
Simdi bu mesaiyi daha fazla teksif etmek 
ve hi.ikumetin bu noktada alakah diger 
teknik te§ekkiillerinin de yardtm ve i§tiraki 
dii§i.iniilmektedir. 

Ankarada bu bir iki giin ic;inde mi.iza· 
kerelerine §ahid olacagtmiZ kongrede 
bi.iti.in bu i§ler gori.i§lilecektir. 

Tiiti.in ziraati kongresinde bulunmak i.i
·zere lnhisarlar ldaresi Ti.itiin hleri Mii
diirii Adnan Halet T aspmarla miitehas
sts ziraatc;iler diin ak§am Ankaraya git
mislerdir. 

MOTEFERRIK 
lzmir fuarmda konser vere .. 

cek Viyanah heyet 
Beynelmilel izmir fuarmda konserler 

verecek alan Rosenfield heyeti dtin Vi
yanadan ~ehrimize gelmi§tir. Viyananm 
tamnmi§ orkestra §eflerinden alan dok
tor Rosenfield'in sekiz kadmdan miirek
keb heyeti bu ak§am saat 7 de istanbul 
radyosunda bir konser verecektir. 

Doktor Rosenfield heyeti yarm 1zmi
re gidecektir. 

Di§~i mektebinde itiraz1 davet 
eden bir hadise 

Di~ tabibleri mektebinde baz1 mual
limlerin itirazm1 davet eden bir hadise 
olmu~tur. Kenter isminde bir Alman 
muntazaman devam etmedigi ve karne
sinde mektebde mukayyed olduguna 
dair bir i§aret bulunmadigi halde dog -
rudan dogruya son smtfa kayd1 ciheti
ne gidilmi~tir. Mektebin mudtirile mu -
allimleri tiirkcreyi dahi iyi bilmiyen bu 
§ahsm mektebe kaydma itiraz etmi§ler
dir. Guya bu zat evvelce Almanyada bir 
di§~i mektebine devam etmekte imi§, 
Keyfiyet alakadarlarca tetkik edilmek
tedir. 

Anadoluda toplanan halk 
§arkdari 

Konservatuarm Anadoludan §imdiye 
kadar toplad1g1 eserlerin kahblan alm
masma karar verilmi§tir. Bu suretle 
bunlarm plak tizerinde kaybolmalarma 
meydan verilmiyecektir. 

Maa§larl artlrdacak 
memurlar 

Htikumet hazirandan itibaren idari i§· 
lerde az maa§la crah§an memurlarm ma
a§lanm tezyid edecektir. Bu arada ntifus 
te§kilah ba§tan a~ag1 tslah edilecek, nii
fus memurlarmm maa§lan artacak, a
dedleri crogalhlacakttr. 

Bilhassa miilkiye mtifetti§lerinin son 
yaphklan tetkikat neticesinde ntifus 
te~kilatmda yenilikler yaptlmasma Iii -
zum gosterilmi§tir. ---tHI.,._IH--

Esnaf biirosunda a~dacak 
dispanser 

Esnaf cemiyeti binasmda bir dispan
serle bir de i§ biirosu a~1lmasma karar 
verilmi§tir. Dispanserde cemiyet men
sublan tedavi edileceklerdir Btiro da 
bunlarm resmi dairelerdeki i§lerini ta
kib edecektir. 

Bir deniz kazas1 
(?irketi Hayriyenin 60 numaralt va • 

puru, dtin gece Yenikoy a~1klanndan 
ge<;erken Saimin sandalma <;arpmt§ ve 
sandal devrilerek icrinde bulunan san
dalct Saimle yolcu Hasan denize dii§ -
mli!jlerdir. 

Vapur stivarisi Yusuf kaptan derhal 
gemiyi durdurtmu§ ve kazazedeler de
nizden <;tkarhlarak vapura almmi§lar 
d1r, 

N af1a Vekaleti mi.ifetti§leri bir miid
Jettenberi Elektrik Sirketinin inceden in
ceye tetkik ettikleri bir kat;akt;Ihk tahki
katint bitirmi§lerdir. Bu tahkikat lizerine 
vaziyet derhal N afta V ekaletine bildiril
mi~ ve Vekalet bu kac;akc;1hgm da 9 nu
marah ihtisas mahkemesinde duru~mas1 
yap1lan kac;ak<;I!tkla beraber mahkemeye 
c;tkmasmt miinasib gi:irdiigi.inden dava ev
rakt bir fezleke ile ve Hazine vekilleri va
sitasile fhtisas mahkemesi Mi.iddeiumu
miligine tevdi edilmi§tir. 

Hazine vekilleri fezlekede, yeni kac;ak
~tltgm suc;Iulanmn da gene Elektrik Sir
keti erkam oldugunu ve bunlarm bugi.in 
huzuru adalete <;tkan kimselerden mi.i -
rekkeb bulundugunu gozoni.ine koyarak 
iki davanm birle§tirilmesini istemi§lerdir. 

Meydana t;Jkanlan bu yeni ka~akc;th
gm esasmt hi.ikumetin miisaadesile gi.im
ri.ik resmi verilmeden muafen ithal edilen 
malzemenin elden ele halka kadar satil
masi ve elektrik tesisat i§lerinde kullam!
masi te§kil etmektedir. 

Bu malzeme Satye ve Sat-Gaze! ~ir
ketlerine sattlmt§ veya verilmi§, on!ar da 
sonra mi.i§terilerine satmt§lar veya tesi
satlannda kullanml§lardir. Sat-Gaze! 
ic;in gelen muaf melzeme de elektrik §ir 
keti tarafmdan almmt§ ve keza kullaml • 
mamas1 laztmgelen yerlerde kullamlmi§· 
tir. Bu §ekilde geni§ ve kan§tk bir gum· 
riik resmi kac;a_kc;Ihgi yaptlmi§tJr. 

N aft a tahkik heyeti satJ~lara aid bii · 
tiin vesaiki elde etmi§tir. Gene 6u me
yanda giimri.ik resmi ka~mlmt§ 17,000 
kilo bak1r tel de bulunmaktadtr 

Muamele vergisi 
la.gvedilmiyor 

Y alnJZ verginin cibayet 
~ekli det'!i$tirilecek 

Sanayi heyetinin Ankaradan donii§iin
den sonra birllkte ba§hyan c;alt§malara 
diin de devam edilmi~tir. Heyet yam• 
veya pazar giinii tekrar Ankaraya gide
cektir. Di.in Milli Sanayi Birliginin yi.in
lii mensucat sanayii ile konserve fabrika
tiirleri toplanarak muamele vergisi ic;in 
Maliye V ekaletinden istenilen maluma
tl haZJT!amt§lardir. 

Heyetin Ankaradan avdetinden sonra 
muamele vergisnin ilga edilecegi hakkmda 
garib bir rivayet donmege ba§lamt§h. 
Yapttgtmiz tahkikata gore muamele ve 
istihlak vergilerinde yapdacak tadilatm §U 
esaslar dahilinde olmast takarrlir etmi§tir: 

Ham maddesi haricden gelen e§yanm 
muamele vergisi miktanndan bir tenzilat 
olmak §artile vergi ham maddenin iizerin
den giimriikler de ahnacakt1r. Bu suret
le vergi ne eksilmi§ ne de artmlmt§ ola
caktlr. 

Baz1 ham madde ile mliteharrik fab ~ 
rikalardan alman vergi orta ham madde
ye aksettirilerek almacakttr. Mesela pa
muklu sanayiinden alman verginin tama
men pamukipligi iizerinden ahnmast mu
karrerdir. Bu suretle hem vergi cibayeti

nin §ekli kolayla§acak, hem de fabrika

lann ylikii hafifliyecektir. 
fstihlak vergisine gelince, bu vergi ka· 

nunu i.izerinde de muamele vergisine bag
It maddeler ic;in aynen muamele vergi -
sinde yaptlan tadilat yaptlacaktlr. Ka -
nunun diger k1sm1 oldugu gibi kalacakttr. 

etmi§tir: sile te§kil etmi§tir. 
Harbiyede Sipahi Ocag1 kar§tsmda Bu miizakerelerden en mi.ihimmi tac 

Pangalt1 apartlmanmda 4 numarah da- giyme merasimine i§tirak e?en F ransa 
ire de Hiiseyin admda 67 ya§larmda zen- Hariciye N azm Delbos ile lngiltere Ha
gin bir ihtiyar, 23 senelik kans1 alan 55 riciye N azm Eden ve diger mi.ihim ln~ 
ya§larmda Sabiha ile oturmaktadtr. giliz devlet adamlan arasmda cereyan 

Hi.iseyin, birc;ok emlak sahibidir ve ediyor. Belc;ikanm, Fransa ve lngiltere 
onlann iradile gec;inmektedir. Evli iit; k1- ittifakmdan aynlmas1 iizerine tahaddi.is 
z1 vardtr. Son derece sinirli olan Hiise- eden vaziyetin askeri ciheti ve bahusus 
yin, son aylar zarfmda hastahg1 artttgm- lngiltere ile Fransamn harici emniyet ve 
dan her siizden, her hadiseden asabde§" merastmm arifesinde Londraya gelen 
mege, kansile kavga etmege ba§lami§tlr. Fransa Harbiye Nazm Daladier ve Ha· 

Di.in sabah saat 8 raddelerinde pija - va Nazm Cot ile lngiliz namlan ara • 
masile oturma odasma gelen Hiiseyin, smda gorii§i.ilmii§ ve Bel~ikamn bais ol
kansma: dugu zafm telafisi ic;in almmast gereken 

- Haydi, saat sekize geliyor, kah - askeri tedbirler birlikte kararla§tmlml§tl. 
valtt edelim, demi§tir. Her iki devletin bundan sonra siyasi 

Sabiha, biraz keyifsiz oldugundan: sahada ne §ekilde birlikte hareket ede • 
- Sen kahvaltmi yap, ben bir§ey ye- ceklerini de Delbos ile Eden kararla§tl~ 

miyecegim, diyip yatak odasma dogru racaklardtr. Bu kararlarm en mi.ihimle ~ 
yi.iri.imege ba§lamt§hr. rinden biri de Belc;ikaya kar§I lngiltere 

Kansmm kahvalt1 etmemesi i.izerine ile F ransamn siyasi cihetten alacaklan 
Hiiseyin birdenbire mi.ithi§ bir sinir buh· vaziyete taalluk edecektir. 
ranma tutulmu§ ve siiylenmege ba~laml§ Eden Belc;ikamn bitarafhga ri.icuu ka· 
ve konsolun goziinden tabancasm1 alarak rarla§hktan sonra Briiksele gitmi§ ve se-
kansma dogru ko§mU§ ve: yahatinde yaptig1 temas ve gorii§melerde 

- «Hamml» diye bagtrmi§tir. Belc;ikanm mi.istakil ve serbest bulundugu 
Sabiha bu siiz i.izerine geri di:ini.ince halde takib edecegi politikanm temayii .. 

elinde silahla duran kocasm1 gormi.i§: liini.i anlamaga c;ah§mt§h. 
«- Aman Hi.iseyin, silahla §aka olur Mumaileyhin Bri.ikselde ald1gt inttba· 

mu?» diyerek ilerlemek i.izere iken Hiise- lar esas1 i.izerine Londrada lngiliz ve 
yin tabancanm tetigini t;~kmi§tir. T aban- F ranstz devlet adamlan Belc;ikaya kar§l 
cadan c;tkan kur§un Sabihanm tam kalbi takib edilecek politikay1 kararla§hracak
iizerine isabet etmi§ ve kadmcag1z kanlar lard1r. Bu kararlan Belc;ikaya bildirmek 
ic;inde yere yuvarlanml§tlr. ve gene bu devleti Almanyadan ziyade 

Mutfakta slit kaynatmakta alan hiz - fngilterenin ve Fransamn politikalanna 
metc;i Aspasya silah seslerini duyunca uysal hareket etmege sevketmek ic;in 
ko~arak odaya gelmi§ ve vaziyeti gi:iriin- Fransa Hariciye Nazm Londradan 
ce part!manm merdivenine gidip: Briiksele gidecektir. 

«- fstepan I. lstepan I. Ko§, efendi Londradaki miizakerelerin en miihim• 
hammt iildi.iri.iyor» diye bagumaga ba~ - lerinden biri Belc;ikaya taalluk ettigi gibi 

diger biri de gene hem bitaraf hem de 
politikasmda tam miistakil alan Finlan ~ 
diya ile alakadardtr. T ac giyme mer a~ 
simine gelen Finlandiya Ba vekili ile ln
giliz Hariciye N azm arasmda §imdiden 

lami§br. 
Silah sesi i.izerine alt katta oturan kira

cilar hadiseden haberdar olmu§lar ve za· 

bttaya haber vermi~lerdir. Bu mada Hii-

seyin kansmm yaralarmm tesirile iildii- miihim 'temas ve miizakereler yap1lmt§tJr. 

giini.i goriince yaptigma pi§man olmu§ ve 

odamn havasmt degi§tirmek iizere bah -
c;eye bakan pencereyi a~mak istemi§tir. 

Fakat asabiyetle pencereyi kaldmrken 

muvazenesm1 kaybetmi§ ve 15 metro 

yiikseklikten bahc;eye di.i§erek olmii§tiir. 

Hadiseye Emniyet ikinci §Ube cinayet 

masas1 memurlan el koymu§lar ve di.in 

aparttmanda tahkikatla me§gu] olmu§ • 

lardtr. T ahkikattan sonra cesedlerin go-

mi.ilmes!ne izin verilmi§tir. 

Bel~ika fimalden Almanya ile F ransa 
arasmda bir sed bulundugu gibi gene §I· 
malde Almanya ile Sovyet Rusyas1 a• 
rasmda Finlandiyamn dahil buhmdugu 
Balttk hi.ikumetleri bulunuyor. Umumi 
Harbin neticesi olarak Rusyadan aynla
rak her biri miistakil birer devlet olan 
dart Balttk hiikumeti giinden giine arala
rmda ztddiyet ve mlinaferet arta~ Sov • 
yetler Birligile Almanya arasmda bu .. 
lunduklanndan hem siyasi hem de asker( 
cihetten mi.i§kiil bir mevkide bulunuyor • 
lar ve iki tarafa da temayiil etmekten 

ECNEBI MEHAFILDE c;ekiniyorlar. 
Ayni zamanda varhk ve istiklallerini 

korumak kaygusundad1rlar. fngiltere bu 
devletlere rehber olarak kendi istedigi 
yola sevketmek istiyor. Otedenberi Bal
hgm eski bir devleti olup ayni zamanda 
bu denizin bogazlanm da elinde bulun
duran Finlandiyamn evvela Krah Berline 
gidip Hitlerle gori.i§mi.i§ olmas1 ve §imdi 
de Hariciye N azmmn oraya gitmekte 
bulunmast Almanya ile anla§mak ve ya .. 
kmla§mak §eldinde tefsir ediliyor ve bu• 
nun iini.ini.i ·almak ic;in Londrada mi.iza • 
kereler yap1hyor. Bu arada Avrupamn 
ortasma ve Akdenize dair de miizakere• 

ler yaptlacaktir. 

lrak T edrisab umumiye 
miifetti§i §ehrimizde 

Irak Maarif Nezareti tedrisatt umu -
miye miifetti~lerinden doktor Mehmed 
Faztl dtin Ankaradan §ehrimize gelmi§· 
tir. Doktor Mehmed Fazll, Ahkarada, 
Maarif Vekaleti erkanile temaslarda bu-
lunmu§ ve mektebleri gezmi§tir. 

Bir 1sve~ talebe grupu geldi 
Bir isveg profesorile !sveg talebesin

den miirekkeb bir grup diin §ehrimize 
gelmi§lerdir. isvecrli misafirler memle
ketimizdeki maarif hayah hakkmda tet
kiklerde bulunacaklardtr. Muharrem Feyzi TOCAY 

Y eniden ii~ eroinci daha yakaland1 ONIVERSITEDE 

Oniversite kamp1 

Et•velki gun yakalanan erotnciler Adliyeye gotilrilliiyorlar 

Biiytikadada Maden caddesinde eski 
meb'uslardan Hayretin ko§kiinde gizli 
bir morfin fabrikas1 i§lettikleri ve bura
da haztrladtklan zehirleri oteye beriye 
sathklar1 anla§Ilarak tevkif olunan ze
hir ka~akgtlan hakkmda adli takibata 
devam edilmektedir. 
Su~lulardan Hasarun karlSlnm da bu 

i§le alakadar oldugu anla§llmt§ ve ken
disi dtin tevkif edilmi§tir. Kac;ak~1lardan 
Vehab ve Mehmed tam yakalanacaklari 
s1rada ka<;maga muvaffak olmu§latdi. 
Firariler s1k1 bir takibden sonra diin ele 
ge~mi~lerdir. Bu suretle sekiz su~lu 
mevkufcn ihbsas mahkemesine verilmi§ 
bulunmaktadtr. 

Haziranda ba§hyacak alan Universite 
kampmm Kag1dhane s1rtlannda yaplla· 
cag1 hakkmda r;1kan §ayia tizerine tale· 
belerin Talim taburu komutanh~ma 

miiracaat ederek kampm Pendikte ya
pilmast ir;in alakadarlara rica edilmesi
ni istediklerini yazmt§tlk. Bu yll saytla• 
n dort bine yakla§an kamp talebelerinin 
s1hhatini nazara alan Universite idaresi 
de diin Komutanhga miiracaat ederek 
ayni dilegi tekrarlamt§hr. tl'niversite 
idaresi, ~ayet Pendik ir;in bir mahzur 
varsa kamp yerinin hig olmazsa ayni ev· 
saft haiz ve bilhassa suyu bol ve sahil
de bir yerin aynlmasm1 alakadarlardan 
rica etmi~tir. 

Cum hu.riyet 
=== 

Niishast 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { Tiirki.ve Baric 
Y ic;in it;in 

Scnelik 
Altt ayhk 
Uc; ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 D 1450 D 

400 ,. 800 • 
150 • l!'oktw: 
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Ankarada yeniden 
Nasd 1000 ev 

M d •d f t• • d Yapdabilir? a r I s e are I m I z e [Ba§m:kaleden devam] 

b • k • •1 • se ancak 30 • 40 bin ni.ifusu barmd1rabi-

lne Ya In mu teci Var li~. Halbuk~ Ankar~ya yeniden _kat~la_n 
nufus bu m1ktann h1<; olmazsa 1k1 mtsb-

.. dir. Osttara£1 i§te yukanda soyledigimiz 

Dahiliye 
gelecek 

Vekaletince, yaktnda memleketimize yerlerde oturuyorlar demektir. <;o&u a
hir gibi, izbe ~ibi saghk §artlanna asia 

olan bu miiltecilerin iskani i~in uygun olmJyan yerler, ki buralara ayda 
verilen laakal 20 • 30 ve hatta 40 lira 

icab eden tertibat abndt 
Ankara 13 (Telefonla) - Madrid

deki Turk sefaretine iltica edenleri almak 
iizere lspanyaya gonderilen Karadeniz 
Vapuru kenuz Valencia limanmdadir. 
Hariciyeye gelen malumata gore vapura 
§imdiye kadar 600 miilteci binmi~tir. 
Karadeniz vapuru son partiyi de aldiktan 
sonra Valans'tan hareket edecektir. Fa
kat hareket giinii heniiz belli degildir. 

Dahill barb dolayisile Madrid sefare~ 
timize iltica eden isyanyollann say!SI bi
ne yakm oldugu anla§IlmaktadJr. As1l -
zade olan mi.ilteciler sefaretimiz tarafm
dan himaye edilen ve iizerlerinde Tiirk 
bayragt dalgalanan muhtelif binalara 
Yerle§tirilmi~ bulunuyorlardi. lspanyada 
sefaretlere iltica hakb tanmmi§ oldugun· 
dan hemen her sefarete bir ~ok kimseier 
S!gmmi§Iardir. Karadeniz vapurunun ge
tirecegi miiltecilerin muhtelif mahallere 
Yerle§tirilmesi i~in Dahiliye Vekaletince 
tertibat almmt§tlr. Bunlann Tiirk tabiiye
tine ge<;meleri mevzuubahs degildir. ~im
dilik hepsi de siyasi multeci vaziyetin
dedir. 

$imal cephesinde vaziyet 
Guernica 13 (A.A.) - Havas a • 

jans1 muhabirinden: 
Ayni zamanda Guerinca' da ve Am ~ 

prebieta mmtakasmda harekat yapmak
ta olan Frankist kuvvetler, vaziyetlerin; 
mi.ihim surette tslah ve Amorebieta'yi iha
ta etmi§lerdir. 

Bask milisleri, hala mukavemet etmek
tl' ve Vitoria - Durango yolu iizerinde 
kain Manari a' daki mevzilerini muhafaza 
edeceklerini umid eylemektedirler. F akat 
Bilbao ile aralanndaki irtibatm kesilmesi 
tehlikesine maruz bulunmaktad1rlar. 

F rankistlerin tayyarecileri, diin biiti.in 
gun fevkalade bir faaliyet gostermi§tir. 

Fran kist k1taat1, me§hur Elgallo hath 
ile temaslanm temin etmi§lerdir. Bu hat, 
Bilbao'nun son mi.idafaa bulvandir. 

Y akalanan kat;ak goniilliiler 
Paris 13 (A.A.) - Diin gece Fran

SIZ jandarmalan lspanyo] hududunda is
panyaya gizlice ge<;mek istiyen 29 ki§iyi 
tevkif etmi§tir. Bunlar Frans1z, Bel<,;ika
h, Amerikan ve Polonyahd1r. Polis di -
ger taraftan gene ispanyaya gec;erek hi.i
kumetc;i kuvvetlere iltihak etmek istiyen 
14 ki§iyi araba i~;inde yakalami§Itr. 

lspanyollar Cebeliittarzktan 
t;zkarzlzyorlar 

Cebeli.ittank 13 (A.A.) - Resmi bir 
teblig, buradaki bi.itun ispanyollara, ha -
reket etmek li.izumunu ihtar etmektedir. 

Maamafih Valencia hukumetine kar -
§I meylanlan olan miiltecilerin, asilerin 
kontrolu altmda bulunmiyan araziye dog
ru sevkedilmeleri i<;in icab eden tertibat 
almml§tlr. 

Bu tedbire sebeb olarak niifusun faz
lahgl ve salgm hastahklar korkusu ileri 
siiri.ilmektedir. 

_,,,,,,,,,.,.,,,.,.,,.,lllllllllllllllllllllllllllfllllfflflllllllfllllllllfllllflllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUOOUnmuuuuouuo .. ,,._ 

Kanyanin beyanat1 
Macaristan Yugoslavya 
ile anla~mi:va miitema yil 

Milano 13 (A.A.) - Corriere Della 
Sera gazetesi, Macar Dl§ Bakam Kan -
ya'mn verdigi bir miilakatl ne§retmek
tedir. 

Kanya, italyan • Yugoslav anla~masJ
mn bir Macar - Yugoslav anla§masma 
mukaddeme te§kil edebilecegini soyle -
dikten sonra ezciimle diyor ki: 
.- Mevcud miinasebetler c;erc;evesi 

dahilinde ve malUm kayd1 ihtirazilerle, 
Macaristan ekonomik ve icabmda poli
tik sahada diger devletlerle te§riki me
saiye amadedir. 

Von Neurath'm Romaya yaphgi ziya
tli!te gelince, Almanya ve italyanm mes
ud bir anla§ma ve hlisnli niyet ornegi 
vermi§ olduklanm kaydetmek icab e
der. Macaristan bu iki biiylik devletin 
dostane te§riki mesaisinden Tuna hav -
zasmda hakkaniyetli bir sureti tesviye 
i~in mes'ud neticeler belkemektedir. 

italya Kral ve Krali~esinin Budape§
teyi ziyaretleri italya - Macaristan ara
smdaki s1k1 te§riki mesainin bir teza -
hiirii olacakbr. Bu ziyaret esnasmda iki 
rnemleket Dl§ Bakanlan, vaziyeti derin 
bir surette tetkik f1rsabm bulacaklar • 
d1r .• 

Huvatistanda cereyan eden 
kanh hadiseler 

Belgrad 13 (A.A.) - Hirvatistan
da Senj' de 9 may1sta c;1kan kanh hadi
sder hakkmda dun gece ikinci bir resmi 
teblig ne§rolunmu§tur: 

Bu teblige gore, mezkur hadise esna
smda jandarmalann oldiirdukleri 5 • 6 
ki§i esasen daha evvelden komi.inist veya 
tehdidci olarak mahkum edilmi§ kimse
lerdir ve oliimlerine sebeb olan hadisenin 
de ba§hca mes'ulleridir. 

Ahnacak hnaz makineleri 
Ankara 13 {Telefonla) - Yu(dun 

muhtelif yerlerinde kurulacak kombina -
lar ic;in almacak tmaz makineleri etrafm
da tetkikler yapmak i.izere Ziraat Veka· 
leti Hususi Kalem mudi.iriiniin reisligin -
dPki heyet yann ak§am Bulgaristana git
tnek uzere ~ehrimizden hareket edecek · 
tir. 

MIS1r hiikiimetinin bir karan 
Ankara 13 (Telefonla) - Mtsir hi.i

kumeti MISir arazisindeki Ti.irkiye sefa
ret ve konsolosluklarile buro ittihaz edi
len gayrimenkullerden hi~bir vergi alm
lniyacagmi hiikumetimize bildirmi§tir. 
Maliye Vekaleti de Tiirkiyede MISlr hu
kumetine aid sefaret ve konsolosluklardan 
bina vergisi almamaga karar vermi~tir. 
Pe~enin men'i Arnavudlukta 

~ok iyi kar§tlandl 
Tiran 13 (A.A.) - Arnavudluk ajans1, 

P~enin kaldmlmas1 kanununun hliku
lnet aleyhinde aksiilamellere sebeb ol -
dugu hakkmda yabanc1 gazetelerde ~~
kan haberlerin tersine olarak, kanunun 
!;ok rnlisaid bir surette kar§1land1gm1 ve 
lle§rinden evvel tatbik eciiimi$ oldugunu 
hildirrnektedir. 

Komiir sergisi 
ikbsad V ekilinin sergi 

hakk1nda beyanab 
Ankara 13 (Telefonla) - ikhsad Vc

kili Celal Bayar, enternasyonal k1imlir 
sergisi hakkmda cSergh gazetesine a§a
gldaki beyanatta bulunmu§tur: 

c- Cumhuriyet hiikumetinin ilk en
ternasyonal sergi mevzuu olarak komii
rii se9tigini ve bu sergiden neler bekle
digini biiylik Ba§vekil a~th~ nutkunda 
s1iyledi ve halkm gezmesini istedi. 

Halkimiz, bu davete bliylik bir teha
lukle icabet etmekle kalmad1. G1isterdi
gi geni~ alaka, inoniinlin ir§asmdaki isa
beti tezahiir ettiren yeni bir deli! hiikiim 
ve mahiyetini de ald1. 

Umumi begeni§ tezahliratma i§tirak 
ederek, bu i§te ~ah§ml~ arkada§lanm1 
ben de tebrik etmek isterim. Fakat bu 
tebrikimin manas1 ancak i§ini yap1p bi
tirmi§ adamlara ifade edilebilecek olan, 
sotisfaksiyon demek degildir. Yeni ve 
mlihim bir i§in heniiz ba§mda, yeni, 
mli§kiilath bir yolun heniiz mebdeindc, 
beraberce bulunanlara kar§I izhar edil
mi§ bir giivendir. Halkm sergiye bu de
recelerde muhabbet ve alaka g1istermi~ 
olmas1, bizden bekledigi vazifenin ehem 
miyet ve biiylikliiglinli, bize de tekrar 
etmesi demektir. Bu vazife ~ok ag1rd1r 
ve c;ok kuvvetli 9ah§maga mecburuz. 

Sergi, Tiirkiyenin biiylik bir komiir 
serveti lizerinde yathg1m g1istermi§tir. 

Sergi, komi.iriin, teshin, garbin ve biz
zat ba§h ba§ma bir sanayi manzumesi 
mevzuu olarak k1ymet ve ehemmiyetini 
anlatmi§tlr. Bu fikir, dii§iinti§ sahasma 
aiddir. Serginin hakiki muvaffakiyet ol
c;iisii ve ikhsad Veka.letinin mesa.i mev
zuu milli hayat ve faaliyetimizde temin 

edebilecegi materyel olmahd1r. Bu mak
sadladlr ki, Tiirk komiirlerinin vas1f -
Janna ve milli ekonomik durumumuz i
cablanna en uygun olan teshin, garbin 
ve kiimlire dayanan sanayi mevzulanm, 
sergide te§hire arzedilmi§ mevad esas1 
iizerinden tetkik ve tesbit i§ini ilk ve en 
miihim vazife olarak jiiri heyetimize 
verdik. 

Bu biiyiik milli davam1zda davetimize 
icabet suretile mesaimizi kolayla§hran 
ecnebi firmalan te§ekkiirle anmak bor
cumuzdur. Bu borcu, memleket kanun
larmm imkan verdigi her tiirlti teshi • 
lab kendilerine gostererek odeyecegiz. 
K1saca: ~imdiki istikametimiz, yukan • 
da soyledigim gayeye bir en evvel var
maktlr. Bunun i~in, arkada§lanmdan, 
elbirligile, dikkatle, sebatla, zeka ile, 
diiriisti ile ve disiplinle ~ah§may1 taleb 
ederim.• 

PARiS BORSASI 
Paris 13 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 110,36, Nevyork 22,33, Berlin 

898, Briiksel 376,25, Amsterdam 1227,50, 

Roma 117,45, Lizbon 100,25, Cenevre 
510,75, bak1r 64,65, kalay 250,05, altm 

140,05 1/2, giimli§ 20 3/8, kur§un 23,12,6, 

<;inko 22,17,6 

gibi kira paralarmm hemen hemen sokaga 
atilan ktymetler oldugunu soylemekte 
hata olmaz. 

Devlet Ankarada memurlanna pek ye
rinde bir yard1m olarak ilaveten otura -
cak yer paras! veriyor. Memurlar otura
cak bir yer bulabilmek i<;in devletin ver
digi bu yard1m parasma kendi but<;ele -
rinden bir kahm daha ilave etmek mec -
buriyetindedirler, ve bununla da otur • 
duklan yerleri i§te arz ve hikaye etmi§ 
olduk. Dogrusu yeni Ankarada, dev
let merkezimiz goziimiiziin bebegi 
giizel Ankarada goze goriinmiyen bu 
derd, yiirekler actst kanayan bir ya
radtr. 0 kadar giizelligine ragmen 
Ankara, dolgun maa~h. fakat saytlari 
az yiiksek memurlardan gayrileri 
i~in - bilhassa bu oturacak yer mese
lesinden dolayt - hala bir azab ve ts
brab yeri olmakta devam ediyor. 

Ankarada aile bi.itc;elerinin zebanisi 
olan bu oturacak yer meselesi bir de nak
)iye belasile katmerle§iyor. $ehir c;ok da
gimk oldu, ve zaten munasib yerlerde 
mesken bulunmamasmdan dolayi herkes 
ba§mt sokacak yeri nerede bulursa bittabi 
gidip orada oturuyor. <;ok kere, hele yeni 
devlet mahallesi kurulabberi, bu rasge
le bulunup oturulan evler i§ yerinden, 
her zaman yayan gidip gelinemiyecek ka
dar uzaktad1r. 0 halde butc;eye bir de 
ayda be~ alh lirahk bir otobiis paras! 
katmah. Evile dairesinin arast uzak o • 
ian memur ogle yemegini nas1l ve nerede 
yesin meselesi de hep ayni zincire giren 
derB halkalanndan biridir. Mektebe gi
decek c;ocugu veya <;ocuklan, aras1ra 
§ehrin §UTasma burasma, <;ar~1sma paza • 
rma inecek bayan anne ile kmm veya 
kiZianm da soyliyelim mi? Haddiniz var
sa bu aileyi bir de sinemaya goti.iriin ba
kahm. 

· i§te, eger kendi haline b1rakihrsa An

karada ebediyyen halledilmiyecek olan bu 
meseleyi halletmek istiyoruz. Bu kan§Ik 
oldugu kadar Ishrabh meselenin halli ne
kadar elzem bir zaruret oldugunu yuka
nki sahrlarda bir kere daha gormi.i§ 0 1-
duk sanmz. 

Bu meseleyi halletmek ic;in ba§vurula
cak c;are elimizdedir. Devletin Anka
ra memurlarma oturacak yer parast ola
rak her y1l yaphgi fedakarhgm mecmuu 
toparlak rakam olarak bir milyon lira 
raddesindedir. Bu parayt devlet, me • 
murlara verecegine onun on seneligile on· 
lara ucuz oturacaklan giizel, rahat, mi.i
kemmel, hertiirli.i saghk §artlarile dolu 
meskenler yaptlrabilir. Boylelikle hem 
memurlanm ~imdi ic;inde yuzdiikleri be· 
ladan kurtanr, hem de Ankaray1 bir kat 
daha mamur etmi§ bulunur. 

Mesele bu §eklile bin;ok kere mevzuu 
bahsolmu§tur. Fa kat onu bir tiirli.i halle
demedik. <;i.inki.i anla§Ilan biz zihnen 
biraz tembeliz. Filhal memurlara veri! -
mekte olan bir paranm on yilhgi nastl 
kapitalize edilebilecegini bir tiirli.i hesab 
edemedik, daha dogrusu bu hesab1 yap
mak i<;in kendimizi iki gun degil, iki saat 
yormaga tahammi.il eylemedik. 

0 halde biz bugun hesabm Kristof 
Kolomb yumurtasma benziyen en kolay 
bir §eklini arzedecegiz: Be§ seneden son
ra gelecek be§ senenin be~ milyon lirasm1 
kapitalize ederek be~ milyon lirahk in • 
§aat yaphrahm. Devlet dairelerine yakm 
bir yerde dorder be§er odah ev ve apar
tJman ~eklinde beheri nihayet be§ alt1 bin 
liraya mal olacak oturma yerleri. Bu be§ 
milyon lira ile laakal I 000 ev yaphrabi· 
liriz, ve bunlarm in§aSI da ancak be§ yil
da biter. 0 halde demek olur ki, eger 
§imdi biz bu karan ahrsak, be§ y1l sonra· 
ya kadar Ankara memurlanna ve bunla
nn bin ailesine para yerine oturacak ev 
veririz. Bunlarm binini bedavadan vurup 
eksigine denilecek surette havadan evle • 
rine oturttuk mu, arhk obur be§ senede 
de diger be§ milyon lira ile diger bin evi 
yapllrmak iktidanm kazanml§ oluruz. 
Bu §eklile mesele ak1l str ermiyecek 
kadar derin bir§ey degildir. Bir par~a 
tetkikle derhal kavranacak olan bu i§i lc; 
Bakanhgmm, Ankara ~ehrinin, Finans 
Bakanhgmm dikkatlerine arzediyoruz. 

YUNUS NADI 

Paris sergisi ne vakit 
a~Ilacak? 

Paris 13 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesi, sergmm resmen ku~ad1 tarihi 

24 may1s olarak tesbit edilmi~ olmakla 

berab~r. halka 25 may1sta a~1lacagmm 

heniiz muhakkak olmad1g1m bildiriyor. 

EDEBiYAT 

Y eni §iirin siizgeci HEM NALINA 
MIHINA 

Tiirkiin civanmerdligini 
~imdi anhyorlar Tiirkiyenin en ya§h §am Abdi.ilhak 

Hamid ic;in en gene §airi Cahid S1tkmm 
«Giindiiz» mecmuasmda yazd1g1 satu -
lar, edebiyatlmizda §iir telakkisinin en 
eskisile en yenisi arasmda bir mukayese
ye imkan verecek kadar canh noktalan 
kurcalami§IIr. 

Okuyahm: 

«Hamid, halkm anladtgi manada, dev 
bir §airdir, an olur gokte kartallarla be -
raber uc;ar, uc;urumlar i.istunden a§ar, um
manlarda dalgalarla gi.ile§ir; an odur te -
fekkiire dalar, hilkatin esranm delmege 
c;ah§Ir; an oJur olen kansmm mezan ba
§Inda be§erin hanc;eresinden <;Ikmasi mum· 
kun biitiin <;Ighklan birden savurur, vcl
hasii tam halka gore bir §air, muhayyi -
lesi Sahrayikebir kadar geni§, hassasiye
ti, hareketi aTZJ olc;en sismografm hasaa
siyetine karde§, ilah ... ilah ... 

Hamid ic;in halka gore bir §air dedim, 
bu bi.iyi.ik bir mazhariyettir. Fa kat Ha -
mid bu mazhariyete tam manasile lay1k 
olmak ic;in halbn dilini yani goniil dilini 
kullanmahydi. Halbuki o, Babiali agz1 
konu§tu, tabiilik ve samimiyete eserinde 
«Makber» in birkac; yeri miistesna, hie; 
yer vermedi, §iirin nesci olan kelimelere 
esir ve cariye muamelesi yaph, onlan ta
mmaga, sevmege, anlamaga, aralarmdaki 
gizli sempati ve antipatileri sezmege dog-

ru gitmedi, kelimeleri kuklalar gibi oynat· 
ti. Eger Hamid romantizmle o kadar 
laubali olacagma Ondokuzuncu asnn 
ikinci msfmdaki §airlerin diinyasma gir -
mege cehdetseydi, bugiin eseri, Babil ku
lesinin in§asmda klTbacla c;ah§tmlan o 
birbirlerinin dilinden anlamaz §a§km ve 
mazlum esirlerin ac1kh manzarasm1 al • 
mazdi.» 

Bu sallrlar ic;inde Hamidin tabiilik ve 
samimilige yer vermedigi hakkmdaki mii
lahazalarda hakikatin hissesi nekadardlT 
ve Cahid S1tk1 bu dikkatinde hakh da ol
sa, §iirin Jirik nevilerinden ba§ka ornekle
rinde tabiilik ve samimilik aramak ne de
rece dogrudur? Bu nokta iistunde dur • 
m1yacagim. 

F akat Hamid in «kelimelere esir ve ca
riye muamelesi yaphgi, onlan tammaga, 
sevmege, anlamaga, aralarmdaki g1zli 
sempati ve antipatileri sezmege dogru 
gitmedigi» hakkmdaki mulahaza, biraz 
a§agJda Cahid S1tkmm da yaphgt gibi, 
biiti.in romantik §iire tevcih edilmek §aT· 
tile dogrudur. Gene dogrudur ki Ha -
mide ornek olan Hugo'nun vatanmda §i· 
ir, ancak Ondokuzuncu asnn ikinci ya -
nsmdan sonra, diksiyoner'deki her keli
mevi cari lisandaki manalarile mlSTalara 
boca etmenin koflugunu ve §i§kinli~ini 
anlad1. Boylece Victor Hugo'dan Bande-

Turk askeri kudretini 
takviye etmek i~in 

LBa~taraf' 1 inct sahifede) 

den 1 milyon ingiliz lirasma yakm bir 
meblagla bir Alman mi.iessesesine veri! · 
mi§tir. 

Ti.irkiye hukumetinin diger bir dilcgi 
de layyare ve motor yapacak milli bir 
fabrika kurmakllr. Bu i§te, buna benzer 
diger te§ebbiislerde oldugu gibi, Alman· 
lar pek ~iddetli rekabet yaptyorlar. 

Lakin salahiyet sahibi menabiden og -
rendigime gore bu tesisata aid miinaka -
salar ac;J!dJgl zaman ingiliz firmalan ter
cih edilecektir. 

* * * 
Komiirden motor gazi 

Ti.irkiye, tayyare ve motorler ic;in ~en
di memleketinde mayi mahrukat temm 
etmek meselesini de halle c;ah§Iyor. AI · 
manya gibi Tiirkiye dahi petrolsu! bit 
memlekettir. F akat her iki memleketin 
vasi komur havzalan vardn. 

Alman mi.itehasSISianmn yard1mile 
Tiirkiye sun'i petrol istihsaline bi.iyi.ik bir 
gayretle c;ah§tyor. 

Zonguldakta muazzam bir elektrik 
fabrikas1 yapdd1ktan sonra sun'i petrol 
istihsali ic;in de bir fabrika kurulacakl!r. 

Turkiyenin hava ussu olan Eski§ehirle 
Ankara etrafmda bulunan Kmkkalede 
Turkiyenin en biiyuk askeri mekteblerin
den biri vard1r. Ingiliz firmasi Brassert 
kumpanyasmm Karabi.ikte yapacagi kal 
fmnlan ve madeni imalat fabrikalan ik
mal edildikten sonra Kmkkale Ti.i1 kiye 
harb sanay~inin en mi.ihim merkezlerinden 
biri olacakhr. 

Karabi.igiin senevi demir ve ~elik is -

tihsalah 180,000 le 200,000 ton ara -

smda olacakhr.» 

F enerbah~e lzmirde 
fzmir 13 (A.A.) - Uc;ok ve Dogan

spor takimlarile milli kume kar§Ila§masml 

yapacak olan F enerbah~e tak1m1 bugiin 

14 ki~ilik bir kadro ile ~ehrimize gelmi§

ler ve hararetle kar§IIanmi§lardir. 

Peyaml Safa 

laire'e dogru tekamul ederken, FranSIZ. 
§iiri, ic;ini dolduran tarih, felsefe, hitahe 
molozlanm atiyor, tekrarlardan, tekidler
den ve nesre mahsus kelime israflarmdan 
kurtanyor, insanm kalababk ve dagmik 
§Uurile kendisi arasma delikleri c;ok dar 
bir si.izgec koyuyordu. Arttk §air ic;in ke
lime, yalmz lugat manasile degil, §ii:in 
nesci ic;inde ald1gi geni§ tesir hamulesile, 
binbir defa inbikten ge<;mi§, en musaffa 
haline irca edilerek ya§Iyan bir telkin 
mihraki olmu§tu. Modern §iir bunun • i;in 
k1saldi ve tesirini arhrd1: Azami kesafe -
tini bulmu§ alkol damlalan gibi. Arllk o 
bir c;aghyan degil, sert ve nefis bir likor 
olmak §ansmi anyordu. N utukla §iir ara
smdaki hacim, dolgunluk ve tesir farkla
n da buna benzetilebilir: Biri c;aglar, o· 
teki de gizli seslerle bize cevherini telkir. 
eder. ;>iirin c;aglamasi, nutuk ve hitabe 
gibi di§anda degil, yaptig1 telkinden son
ra bizim ic;imizde olur: Manalar ic;imizde 
kaynarlar ve kopi.irurler. Prensiplerini~ 
bu kesafetine varabilmek i<;in nesrin mu • 
bah gordiigii herti.irli.i «fazla si:iz» den ve 
bu sozlerin giindelik hayhmizdaki mana
larmdan kendilerini esirgemege mecbur -
durlar. ~iirin menek~esi veya ktrlan, hic;
bir zaman kom§U klZlmn Hidtrellezde 
gogsiine takhgt menek§e veya gezdigi 
k1rlar degildir. Mezar da i:ini.inde vavey· 
Ia kopanlan bir yokluk e§Igi degildir 
~iir bunlan ve buna benzer ~eyleri soy -
lemege devam ettikc;e nefsimizin harimin
deki c;apra§lk ve karanhk hareketlerir. 
di§anya sizmasJ degil, sadece §UUTumu • 
zun kaba tarafma gi.indelik hayatm yig
digl tesirlerin bo§ah§I olur. ~air kalbini 
ac;hgmi zannederken sadece §Uurunun 
kalburu usti.inde kalan iri k1y1m heyec3n· 
Ian bildirmekle kahr; §iirin as II da vas1, 
bu kalburun deliklerini daral tarak ic;Imi
zin ic;ine siiziilen en saf usareyi bulmak ve 
terkibini hie; bozmadan kelimelerinin i-;i • 
ne, etrafma, seslerine, ritmine koymaktu. 

Bu §iir Hamid ic;in oldugu kadar, biraz 
diinyamn buti.in romantikleri ic;in mec;
huldi.i. Onlar elemesini ve suzmesm1 
bilmiyorlardi. ~iirin ma1 mukattanm 
( ank suyunu) ke§fetmek, Ondokuzuncu 
asrm ikinci yansma mi.iyesser olmaga 
ba§l aml§ti. 

Ba§lamJ§ti, diyorum, c;iinkii bu «taktirJ, 
ameliyesi bitmi§ degildir ve §iirin teka • 
mulu boyunca devam edecektir. Cahid 
Sttkmm Abdiilhak Hamid hakkmdaki 
mulahazalan, biiyiik ~airimizin degil, es
ki §iir telakkisinin aleyhinde kabul edil • 
melidir. Nitekim bugun Fransanm en gene 
§airine sorunuz. Hugo i<;in ayni §eyleri 
soyliyecektir, fakat gene de bu Hugo'nun 
Hugo olmasma asia mani olm1yacakttr. 

PEYAMI SAFA 

Paristeki binicilerimiz 
'erefine ziyafet 

Paris 13 (Hususi) - Paris bi.iyuk 
elc;isi Suad Davazla refikas1 bugi.in bey
nelmilel binicilik yan§lanna i~tirak eden 
heyetimiz azasma ve binicilerimizle bazi 
FranSIZ zabitlerine bi.iyuk bir ziyafet ver
mi§tir. Ziyafeti Bayan ismet inonii ayn
ca ~ereflendirmi§tir. Biiyi.ik elc;i yemegin 
sonunda bir nutuk soyliyerek pek az mil
letlerin i§tirak edebildigi bu beynelmilel 
yan§larda binicilerimizin gosterdikleri 
yiiksek mehareti tebariiz ettirmi§ ve he
yet reisi General T aner'le heyet azasm1 
ve binicileri ayn ayn tebrik etmi§tir. 

Bugiinkii Meclisin ruznamesi 
Ankara 13 (T elefonla) - Yarmki 

Mecliste Ziraat Bankas1 kanun layihas: 
muzakeresine devam olunacakhr. Ecne -
bilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 

f'E5) ariste ykan L' lndependant 
l.r" gazetest F rans1z ~ Turk dost -

lugu ba§hgi altmda §U yaz1y1 
ne§rediyor: 

cGec;en pazar giinii eski \=anakkale 
Bogaz1 muharibleri, Zafer amh altmda
ki cDaimi alev~ i canland1rd1lar; Tiirk 
el<;isi de merasimde haz1r bulunuyordu. 
Bu civanmerdane hareket bize derin 
bir surette tesir etti! 

Askeri k1t'alanm1z, 25 nisan 1915 te 
Seddilbahre ~1lum~lard1. Bundan ta -
rnam 22 sene sonra, eski dii§manlariml· 
zm rnlimessili, me<;hul askerimizin me
zanm selamlamakta idi.. Bu hareket, iki 
millet arasmda c;:ok eski zamanlardan
beri devam edip gitmi§ olan ve harbin 
bile azaltamam1~ bulundugu bir dostlu
gun sembolii degil midir? Ge<;enlerde 
refiklerimizden biri Bogazlardaki muha
rebenin heyecan verici birka9 safhasm1 
anlatmakta idi. Diger birc;:ok vak'alar a
rasmda bilhassa iki tanesi zikredilmege 
deger: 

Karnmdan ag1r surette yaralanmz§ o • 
lan bir Tiirk zabiti bir Franszz seyyar 
hastanesinde tedavi edilmekteydi. Sargr • 
lar tiikenmi§li. A grr bir yara almr§ alan 
ve hayalr tehlikede bulunan bir Franszz 
askerini geliriyorlar, Tiirk zabiti kendi 
pans1manznz r;1karrp veriyor ve bu yiizdep 
vefat ediyor. 

Seyyar hastanelerimizden biri bir siliih 
deposunun yanmda bulunuyor. T iirkler, 
orayz bombardrman edeceklerini habcr 
veriyorlar, ayni zamanda seyyar hasla • 
nenin bo§altdmasrm bekliyeceklerini bil • 
diriyorlar .. 

Bu gibi hareketlerin ifade etmekte ol
duklan mana, bizi, her tlirli.i miitalea 
ilavesinden azade k1hyor. Fransa He 
Tlirkiye arasmdaki harb, bir buhrandan, 
bir suitefehhiimden ba9ka bir §ey de
gildi. Bugiin her ~ey, birbirile anla~mak 
i<;in yaratilml§ olan ve birbirini takdir 
etmekten bir an bali kalmam1~ bulunan 
bu iki milleti s1kl bir surette birbirine 
yakla§tlrm1ya hizmet etmektedir.• 

Bu yaz1, bana 1935 senesinde Ham • 
burg'dan Berline gelirken trende gorii~ • 
tiigiim ingiliz gazetecilerinden birinin soz· 
lerini hatirlatt1. Bu !ngiliz, Reuter ajan
smm Berlin muharibiydi. Buyuk Harbde, 
henuz c;ocuk denilebilecek bir ya§tayken, 
<;anakkale muharebelerine i§tirak etmi~ 
ve Anafartalarda, Ataturkun kumanda 
ettigi kahramanlarla c;arpi§mi§II. Turk ol
dugumu ogrenince, !ngiliz sogukknhhgi· 
m bir tarafa btrakarak benimle c;abucak 

dost olan bu eski muharib, bana, Tiirk 
askerlerinin insaniyetini ve civanmerdligi
ni anlata anlata b1tirememi§ti. 

F rans1z gazetesinin yaz1si da, Turki.in 
tam bir kahraman oldugunu, bilmiyenler 
varsa, onlara anlatiyor. Tiirk, bi.itun ~~a
kiki kahramanlar gibi, civanmerd ve cen· 
tilmendir. Bi.itun tarihimiz, ba§tanbasa 
kahramanhk ve civanmerdlikle doludur. 
Tiirk, biitun tarihinde 

Muzatter, vakti !trsatta, adudan intikam 
almaz 

m1sram1 kendine hareket diisturu yapmi§· 
tir. 

Amlarca devam eden ve biitun garb 
alemini aleyhimize ayaklandiran iftira ve 
yalan dolu propagandalardan, hatta La
rousse lugatinde bugi.in bile yer bulan 
kaz1klamak hikiyelerinden sonra, boyle 
hakikati soy)iyenJer ve yazanJarJa kar§I • 
la§tik<;a tabiatile memnun oluyoruz. Bu 
si.itunlarda, yanh§ ve husumetkar yaz1lara 
~iddetle mukabele eden ben, lehimizde 
yaZllar gi:irdiikc;e de te~ekkiir etmegi bir 
vazife addediyorum. 

muvakkat kanuna eklenen layiha ile za - ~- -----'!"'!'!"---~~'!"'!'!"~~~
rarh ilaclar gayrime§ru ticaretinin men 'i Adliye siyasi miiste§armm 
hakkmda Cenevrede akdedilen mukavele- tetkikleri 
nin tasdikma clair kanun layihasJ, asker
lik kanununun be~inci maddesine bir fik
ra ekliyen layiha da yarmki ruznamede
dir. Son layihaya gore 1 I 11 say1h asker
lik kanununun be§inci maddesine §U f1kra 
eklenmektedir: 

«Harb sanayii «kara, deniz, hava 
fabrikalar» simfmda muvazzafhk mud • 
deti 2,5 senedir. Ancak san'at okullann
dan mezun olup ta barb sanayii s1mfma 
aynlacaklann muvazzafhk miiddeti 1 ,5 
senedir.» 

Naf1a Vekili tetkik seyaha· 
tine ~1kh 

Ankara 13 (Telefonla) - Nafta 
Vekili Ali <;etinkaya bir tefti~ seyahati 
yapmak i.izere bu ak§am ~ehrimizden ha
reket etti. Ali <;etinkaya ilk olarak Eski
§ehire gidecektir. 

Maarif V ekili de seyahate 
~1k1yor 

Maarif V ekili Saffet Ankamn ~ark 
vilayetlerimizde bir tetkik seyahatine <;1-

kacagJ anla§Ilmaktadlr. Maarif Vekilinin 
varm hareketi muhtemeldir. 

Adliye Vekaleti siyasi miistc§an Sa
lahaddin Yargmm §ehrimizde yaphgm1 
yazdigtmiz tetkikat hususi mahiyette ~ 
dir. Kendisi burada bulundugu miiddet
ten istifade ederek ~ehrin plamm haz1r· 
hyan mimar Prost ve istanbul Valisile 
Adliye saraymm in§aSl hakkmda temas
lar yapml§tir. 

OLOM 
Selanik e§rafmdan ~evki Efendi ke-

rimesi Viyana Ba§konsolosu Hiisnii Bey 

hem§iresi ~i§li Frans1z hastanesi direk-
torii Hiiseyin Kenan Tunakanm, mii ~ 

hendis ismet Orgiiliin, Matbuat miidiri-
yeti umumiyesi mli§avirlerinden $ekib 
Enginerin kay1validesi Bayan Sabiha 

umulmad1k bir surette vefat etmi§tir. 
Mumaileyha degerli bir Turk hamm1 
idi. Hayr1 severdi. Cenazesi bugiinkii 
cuma giinii saat 3 te kaldmlarak, nama-
z1 Te~vikiye camisinde kilmdtktan son
ra Ferikoy mezarhgma gomi.ilecektir. 

Kendis-ini sevenlerin saat lic;te Te§Vi
kiye camisinde bulunmalan rica olunur. 
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Kii~iik 
hi kaye Mehlikantn kocas1 

v• ~a~i, .~~ saatte Mehlikamn gelmiyece-1 ~ok yakm bir zamanda, sizin bir iki ay
gmt bii~Igi ~al?e her kap1 ac;III§ta acaba bk maa§mizm bile kafi gelmiyecegi bir 
o mu d1ye umidle bahyordu. Mehlika kiirk begenecek, o zaman, istedigini ala
dar~ bu~ukta gelecegini soylemi§ti. Hal- mamanm ac1sile yaphgma ~ok pi§man 0 • 

buk1 saat ancak diirdii be§ gec;iyordu. lacak. Mehlikada malik olmak hus1 sev
Sami bir miiddet caddeyi seyrettikten mek kabi]iyetinden c;ok daha kuvvetli ve 
~onra, has1~ koltug~ . gomiil~p ~aym1 §iddetlidir. Siz onu on be§ giindiir tam • 
I~erek vaktm g~mesm1 bekled1. yorsunuz, halbuki ben diirt senedir tam-

- Affedersiniz, Bay Sami ile mil§er- yarum Sami Bey. Mehlikanm en ehem-
ref oluyorum degil mi) · t · WI ] • k" "k · ·1 · . • · . . . miYe s1z eg ence en, en uc;u gezmtJ en 

Sam1 burada yalmz Mehhkamn S'!Sln1 b1'1e nekad fl 1 b']' .. · " 
d 

w . ar masra 1 o ur 1 u mism1z ~ 
uymaga hazirlanmi§h. Bu erkek ses1 Sa · b d' A b R 'f' . m1 ceva verme 1. ca a a1 1n 

onu, kabahat yaparken yakalanan b1r c;o- so"yled 'kl · d w d ) 0 b .. 
k ·1· d y 1 en ogru muy u. n C§ gu -

cu g1 1 §a§utti ve utand1r 1. anakla n .. k' 1 b' b' .. .. d J 
k K 

nun va a an ner 1rer gozun e can ar.-
:zararak ba§Inl kaldird!. ar§Ismda, o- d B' .. B wl d 1 k 

I d b
. 1. 1r gun eyog un an gec;er er en 

tuz ya§ ann a 1r adam, dudaklarm~a M hl'k b' k d"kkA d h 
b k b

. b .. 1 b e 1 a 1r uyumcu u anm a pa a-
Iraz ta rna u te essum e ona ak1yor- l b' .. "k b v • h 1 b d 1 1r yuzu egenmi§, em ya mz e -
u. genmekle kalmami§ almak istediginden de 
- Ben ... Evet, ben Sami. b h . D h d. S . 

0 a setm1•ti. a a i.m gece am1 masra-
- turabilir miyim? ' 
Ad b 

fm1 hesab ederken bu on be§ giin zarfm-
am unu sormu§ fakat cevabm: 

beklemeden Saminin kaqismdaki koltu- da ne miithi§ para harcad1gmm farkma 
w M hi k vararak heyret etmi§ti. gu, yani e i ay1 bekliyen koltugw u Ae· 
k. ~ Raif onun cevab vermedigini giirerek 
·1p oturmu§tu. Dudaklanndaki takma 

b I devam etti: 
te essiimii si meden giizlerini Saminin 
giizlerine d1kerek: - Ben Mehlikayi severim Sami Bey. 

B R ·f Hem ~ok severim. Eger benden aynhp 
- en a1 , dedi. Mehlikamn ko -

cas!. sizinle evlendigi takdirde mes'ud olaca-

Saminin gozleri korkudan ziyade ~a§- gm1 bilsetn tereddiidsiiz bu fedakarhga 
k I kl ld M hi k k h katlanmm. riinkii hence onun saadeti her m 1 a ac;1 1. e i amn ocas1 a!.. .._.. 
Pek .~orkacak bir §ey yok, diye dii§iin • §eyden daha mi.ihimdir. Halbuki on be§ 
di.i. Oyle, hiddete kapihp mi.inasebets;z giinli.ik a§kmlZln siiri.ikleyici heyecanma 
sahnelere sebebiyet verecek bir adama kapdarak dii§iinmeden verdiginiz bu iz
benzemiyor. Konu§up anla§mak dahc. divac karan iic;iimiizii de betbaht edecek
iyi olacak. tir. Onu sevdiginizi siiyliiyorsunuz. Oy -

Raif bu sefer ciddi fakat ayni sakin leyse siz de onun betbaht olmasm1 istemez-
sesle: siniz, degil mi? lkiniz de gencsiniz, unu-

Kanmi bekliyordunuz, degi] ml? tursunuz ... Giiri.iyorsunuz ki sizinle bir 
dedi. T elefonda size randevu verirken rakib gibi degil bir dost gibi konu§uyor ve 
duydum. T ayin edilen saatten daha ev- kendimden ziyade Mehlikanm menfaati
vel geldigim takdirde sizi burada bula _ ni dii§i.iniiyorum. Saat dort buc;uga be~ 
cagiml ve konu§abilecegimizi tahmin et- var Sami Bey. Eger o gelmeden gitmek 
tim. sizin ic;in daha kolay olursa ... Yahud 

Bu adamm siikuneti, sogukkanhhgi ve isterseniz bekleyiniz. Oc;;iimiiz birden ko
nezaketi Samiyi gittikc;e §a§IrtJyordu. O, nu~uruz. Maamafih ben ona anlatabili
Mehlikanm kocasmi hsa boylu, §i§man, rim. Bu fedakarhgi mf onun saadeti ic;in 
kaba bir adam oJarak tahayyiiJ etmi§ti. yaptlglDIZI soy}iyerek onu tesel!i edebiJj. 
Halbuki Raif uzun boylu, bi~imli, ya _ rim. Mehlika makul kadmd1r. Anlar ve 
ki§Ikh bir adamd1. Bilhassa c;ok tath bir takdir eder. 
sesi vard1. Elbiselerini en iyi terzilerde Soz soylerken gozlerini Saminin yii • 
diktirdigi belliydi. Boynunda, gec;en gi.in zi.inden ayirmiyordu. K1sa bir an ikisi de 
Saminin biiyiik bir magazanm cameka- sustular. Sonra Sami, ani bir kararla ye
mnda gorerek c;ok begendigi fakat pa • rinden kalkti ve ba~ile Raife ufak bir 
hah oldugu ic;in alamad1g1 kHavat vardt. selam vererek kap1dan c;1kh. 

Raif garsona bir c;ay Ismarladi ve Sa- :? :? :? 

miye doner ... :..: Raif garsona fincanlan kald1rtarak 
- Kanm1 ne zamandanberi tamyor • hesabt gordii. Tam dort bw;ukta da ka-

sunuz? dedi. pi ac;IIarak i~eriye §Ik bir kadm girdi. 
- On be~ giindenberi. Fa kat nas1l Boynunda giizel bir ronar, bileginde by

diyeyim ... Sanki onu senelerce tanum• metli bir bilezik vard1. iri ela gozli.i, gi.i
gibiyim. Raif Bey, mademki buraya be~ zel bir kadmd1. Etrafma bak1mrken bir
n~le gori.i§mege geldiniz, ben de c;ok a- denbire Raifi gorerek sendeledi ve kizar
~Ik konu§acagim. Mehlikayi seviyorum. d1. Fa kat c;abucak ken dine gelerek koca
Eger bo§anmagi kabul ederseniz evlen.:- smm masasma dogru yiiriidi.i. 
cegiz. - Raif, ne i§in var burada? 

. - Heniiz on be§ giindiir tamdigmiz Raif ayaga kalkarak: 
b1r kadmla evlenmege nasi! cesaret edi • - Seni bekliyordum, dedi. Oturmaz 
yorsunuz? Hem daha c;ok gencsiniz. mlSln? 

- Yirmi be§ ya§mdayim. Mehlika • Mehlika bir kere daha etrafma bakhk-
dan bir Ya§ ki.ic;i.ik. Amma ne ehemmi - tan sonra c;antasm1 masanm i.izerine ko-
yeti var? yarak oturdu. 

Raifin <;ay1 gelmi§ti. Fin cam dudak • - Buraya gelecegimi ne biliyordun? 
Ianna goti.iriirken: - T elefonda konu§urken duydum. 

- Hay1r, dedi. Bunun ehemmiyeii Kimi bekliyorsun? 
olacagm! zannetmiyorum. Mesleginiz Mehlika, kocasmm gozlerinde en ufak 
nedir? b ir ~i.iphe izi gormedigi ic;in ferahlami§II. 

Sami, tahkire ugrami§ bir adam gibi - Cicim, dedi. Bir arkada§I. Sen ta-
gozlerini k1sh. · mmazsm, i~in sikilacak. Istersen git. Be· 

- Merak etmeyiniz, onun ihtiyacla- ni ne i<;in gormek istemi~tin? 
nm temi~ edecek kadar kazamyorum. - Mehlikacigim ... Bugiin mac;:a git-
S!Zden bu§ey bekledi;;;mizi zannediyor - mek 'st' H lb k' 

ld 
.,. 1 tyorum... a u 1 ... 

samz a amyorsunuz. M hi k I R e i anm e i gayriihtiyari c;antasma 
aif onun bu infialinin farkma var - gitti. 

mami§ gibi, hatta biraz da giiliimsiyerek: - Hay1r, hay1r, be§ para veremem. 
- Biitiin bunlan onunla konu§tunuz Daha gec;en gun yirmi lira aldm. T erzi-

mu? diye sordu. · f nm aturas1 da bu sabah geldi. Kac;:t1r 
- Evet .. · HayH ... Yan1' evlenmekten so"y]" A k b k k b k bahsettik amma.... uyorum. rtl sana a rna tan I -

tim. Sen karmm parasile ya§amaktan u -
-.- Bu romantik maceray1 maddi cep- tanm1yorsan ben senden utamyorum. Bu 

hesmden mi.inaka• t d' · .. j ·" b" ] d ,a e me miz, oy e m1 ~ oy e evam edemez anhyor musun? 
- Eve.t. Buna liizum da yok, r ·u·nku .. B b' 'h k I 

y una IT ni ayet Verme az1m. 
b~n M~h~Ikayi gec;indirebilirim. Ayda iki - Peki yavrucugum, o kadar hiddet-
yuz elh hra kazamyorum. J f · enme. stem1yorsan gitmem. Burada hep 

Raifin dudaklan istihfafla hvnldi. beraber c;ay ic;eriz. 

. M~hlikan.m kolundaki bilezige .hie; Mehlika saate bakarak gizlemege c;a-
dikkat ethmz m1? h§hgi bir tela§] a: 

- Evet. - Haydi, dedi. Bu sefer de verece-
gim, fakat bu son olacak, son. - Gi.izel degil mi? Dort yiiz lira. 

Raif gi.ilerek kalkti: 

- Oyle mi camm? Peki. Y almz ko-

- Olabilir. Fa kat bu gibi §eylerin 

Mehlikanm nazannda hic;bir bymeti ala-
maz. can oldugumu unutma ve emin ol ki sen: 

- Oyle mi zannediyorsunuz? f§te benim kadar kimse sevmez. 

Mehlikayi on be§ giin tammakla uzun !e- Mehlikamn c;antasmdan be§ lira <;Ikar-

neler tanimanm arasmdaki fark. Sami d1gmi giiriince: 

Bey, Mehlika yalmz o bilezige degil, - Sunu on yap1ver, diye ilave etti. 

giydigi ki.irklere, oturdugu apartimana, Zavalh kadm itiraz edecek halde de· 

kullandigi otomobile de c;ok, tahmin ede- gildi. Raif paray1 ag1r ag1r portfoyiine 

miyeceginiz kadar c;ok by met verir. yerle~tirirken: 

- Benim a§kimm onun nazannda bi.i

tiin bu §eylerden daha c;ok k1ymeti var

dir Raif Bey. 

- Siz boyle dii§iinmek istersiniz. Ve 
eminim ki o da boyle olmak ister. Fa -
kat Mehlika biitiin arzulanna rag · 
men li.iksten vazgec;emiyecek kadar on· 
lara ah§mi§Ilr. Belki ilk zamanlar sizin 

sevginiz onu tatmin eder. Fakat bir giin, 

- Mersi yavrum, dedi. Gi.izel giizel 
eglen. 

Kap1dan c;1karken bir daha masaya 

donerek orada bekliyen ve daha kimbi

lir ne kadar bekliyecek olan kansma 

bakh, ve dudaklannda alayh bir giilii§le 

gi:izleri pmld1yarak uzakla§ll. 
Nakleden: 

BEYZA BIRSON 

CUMHURiYET 

ikt1sadi hareketler 
----------------------Umumi magazalartn 

ticarette rolii 
Gazetelerde §oyle bir havadis vard1: 

«ikhsad Vekaletinin istanbuldan ba§h
yarak diger ba§hca ihrac ve istihsal mer
kezlerinde umumi magazalara dair yap
hgi talimatnamenin tatbik mevkiine ko
!lulmasi i~in hazirhklara ba§lanmi§hr. 
lc; Ticaret Umum Mi.idiirii Miimtaz §eh
rimizde bilhassa bu mesele ile me§gul ol
mu§tur.» 

Bu haber memleketin bi.itiin ticari mah
fillerini bihakkm sevindirecek mahiyet -
tedir. Ciinkii Vekaletin bu karan c;ok ye
rindedir, tam zamanmda yeti§mektedir. 
Ci.inki.i memleketimizde umumi magaza • 
lara hissedilen ihtiy ac giinden giine art
maktadir. 

Umumi magazalar ticareti ve kredi 
usulleri inki§af etmi§ memleketlerde c;ok 
ileriye gitmi§ bir miiessesedir. Ve oralar
da bu magazalar arhk mi.ibrem bir ihtiyac 
haline girmi§lerdir. Bu magazalar garb 
memleketlerinde daha ziyade ithalat ti -
caretinde kullamhr. F akat ihracat ic;in 
de elveri§lidirler. Magazalarm miiessisle
ri umumiyetle devlet veya devletin i§ti
rak ettigi anonim §irketlerdir. Buralardan 
beklenen gaye haricle i§ yapan tiiccarla
ra krediyi kolayla§hrmakhr. Magazala -
ra mahm tevdi edecek tiiccara bir nevi 
konu§mento gibi verilen varant bonolanna 
mukabil tiiccar bankalardan ucuz faizle 
kredi temin edebilir, bu bonolar ciro ile 
elden ele de dola§abilir. Maim hakiki sa
hibi varant bonosunu en sonunda umumi 
magazaya ibraz edendir. Umumi maga -
zalar bonolan kendilerine ibraz edenlere 
mah teslim edeceklerini evvelden taah -
hiid ettikleri ic;in bu bonolara kar§I bulu
nan kredi de tabii diger krediye nisbeten 
daha ucuzdur. Bunun ic;inden haricle faz· 
Ia ticareti olan memleketlerde bu miiesse
seler ~ok taammiim etmi§tir ve tiiccara 
biiyiik kolayhklar gostermektedir. 

Memleketimizin harici ticareti giinden 
giine inki§af etmekte oldugundan umumi 
magazalann memleketimiz ticaretine c;ok 
bi.iyiik faydalan dokunacak ve onu daha 
c;abuk ~nki§af ettirecektir. Her nekadar 
bu magazalann kat'i §ekilleri daha tesbit 
edilmemi§se de §iiphesiz bunlar garbde o
lanlardan farkh olmiyacakhr. 

M. T. 

Bir amele delirdi 
Cibali Tlitlin deposunda t;ah§an Rem

zi, diin ogleden sonra i§ile me§gulken 
birdenbire delirmi~tir. 

Zavalh amele son glinlerde bir mese
leden dolayt mliteessir oldugundan dii
~iine dii~line bu hale gelmi§ ve eline ge
t;irdigi demirle depo i~inde dola§maga 
ba~lami§tlr. 

Remzi bir miiddct sonra amelelerden 
Osmanla R1zanm yanma gitmi~ ve de
mirle bunlan ag1r surette yaralami§hr. 

Yarahlar hastaneye kaldmlmJ§lar, 
Remzi de yakalanmJ§tlr. 

<;ar§Ikapl cinayetinin 
muhakemesi 

Ge~enlerde <;ar§tkap1da bir cinayet 
olmu§ ve Ibrahim admda biri Yildiz o
teli sahibi ibrahimi tabanca ile vurarak 
oldiirmli§tii. Ag1rcezada katil !brahimin 
muhakemesine ba§lanmi§tlr. Diinkii cel
sede Beyaz1d postanesi mlidlirli Faikla 
Faikin hizmet~isi Ay§e §ahid olarak din
lenmi§lerdir. Ay§e, maktul ibrahimin o 
giin vak'adan evvel eve gelerek, katil 
ibrahime bir kag1d b1rakhgm1 ve bu ka
gidda cseni ikide Azak sinemasmm o
niinde bekliyorum• §eklinde bir ibare 
bulundugunu soyledi. 

Maktuliin, katili davet etmi~ olmas1 
bak1mmdan bu §ehadet ehemmiyetli 
say1lm1~ ve diger §ahidlerin dinlenmesi 
ifYin dava talik edilmi~tir. 

' . Madelet Sapka Evi 
En son moda yazhk mo
delleri gelmh,tir. Bu mo· 
delleri gormeden ,apka 
almay1n1z ve yapt•rma
y•n•z. 

Beyoglu, Istiklal caddesi 
Guney Palas 

Telefon : 44115 

1 
s .. ,;,,.~ N ~ T~ A~ •• ~,.,.ha,, 
•erinden biiyiik grup tamamen 
doldu. 

Kii~lik Grupa 
kavdolm1ya acele ediniz. 

Paris • MilAn • Belgrad 
Bu Grupla 14 Temmuz FransJZ 
t~illi Bayramm1 da goreceksiniz 

142 liradan itibaren 
Miiracaat: NATfA Beyo~lu 

lzmirde : Kii~iik Kardi~al Han 30 
Mazhar Yalay 

Deniz nakli yahndaki 
miihim ucuzluk 

Denizyollarinin yiizde altm1~ ile kirk aras1ndaki 
tenzilatb tarifesi yar1n ba~hyor. Yiikleme ve 

bo~altma iicretleri de indirilecek 

Haydarpa$a limamnda bugday yukliyen bir vapur 

Hiikumetin, memleket ikhsadiyatmm 
inki§af1 ve hayatm ucuzlamasJ yolunda 
hergiin yeni bir karar ald1g1 ve hergiin 
yeni bir karan tatbik ettigi malumdur. 
Yurdda umumi refaha imkan vermek U
zere yap1lan bu hamlelerin ba§mda mem
leketin her tarafmda nakliyat i.icretlerim 
ucuzlatmak esas1 gelmektedir. ikhsad 
Vekaleti pu yolda ilk ad1mlardan birini, 
Denizyolran i§letme idaresinin yeni tari
fesile atml§ bulunmaktad1r. 

Filhakika, Vekalet, uzun tetkiklerden 
sonra, bu idarenin yiik ve yolcu tarifele· 
rinde hayah iktisadiyemizde miisbet te -
sirleri muhakkak olan miihim nisbetlerde 
tenzilat yapmi§hr. 

hittigimize gore, yakmda Liman h
letme ldarelerinin yiikletme ve bo§altma 
iicretlerinde de miihim tenzilat yapilacak
tir. 

Denizyollan idaresinin yeni tarifesin
de bilhassa Marmara iskeleleri ic;in yap1-
lan tenzilat ~ok ehemmiyetlidir. Istanbul
dan T ekirdag, Karabiga, Band1rma gibi 
Marmara limanlanna nakledilen veya 
o limanlardan gelen bilumum hububatm 
beher bin kilosundan eski tarife ile 1 00 
kuru§ ahmrken yeni tarifede bu i.icret 
40 kuru§a indirilmi§tir. Yi.izde altmJsi bu
lan bu tenzilatm hububat fiatlan i.i~erin
de miihim tesirleri olacag1 muhakkakhr. 

ikinci nevi r.ddedilen bahklar, taze 
ve kuru konservalar, bahkyaglan, bo~ 

c;uvallar, deriler, bak1r, kabuklu fmd1k, 
sun'i giibreler gibi e§yalann gene Mar
mara limanlarile istanbul arasmda eski -
den ton ba~ma 150 kuru§ olan navlunla
n da gene yiizde altml§ tenzilat yap1larak 
60 kuru~a indirilmi§tir. 

Manifatura ve buna miimasil k1ymetli 
e~yada ise yap!lan tenzilatm nisbeti yi.izde 
altmi§ a!tiyl gec;mektedir. Bu gibi e§ya
mn eski navlunu ton ba§ma 300 kuru§tU. 
Simdi I 00 kuru§ a indirilmi§tir. 

Bunlar haricinde diger bilfimum e§ya
larm navlunlan da eski tarifeye nazaran 
yiizde altml§ indirilmi§tir. 

Marmara limanlarmdan Tiirkiyenin 
diger limanlarma Istanbuldan aktarma 
suretile gidecek mallar ic;in de bu tenzi
l.ittan ayn olarak yiizde yirmi tenzilat 
yap!lacakhr. 

Aynca, ecnebi limanlarmdan istan
bula gelip buradan aktarma suretile diger 
limanlanmiza gidecek e§yalar ic;in de ye
ni tarifede mallarm cinslerine gore, yiiz
de 40-50 tenzilat kabul edilmi~tir. 

ihracat mallanmiz ic;in yeni tarifede 
yiizde 30 dan ba~hyarak yi.izde elliye ka
dar tenzilat vard1r. 

Fmdiklanmiz, ihracat mali olursa, han
gi limandan gelirse gelsin. ic; fmdlk 250, 
kabuklu fmd1k 200, c;iiri.ik fmd1k ta 150 
kuru~tan nakledilecektir. 

Yeni tenzilath tarifelerin tatbikma ya
rmdan itibaren ba~lanacaktlr. 

Almanyan1n yeni Zeplini 

Almanyanm F riedrichshafen limanmd a yeni bir zeplin yap1lmakta oldugunu 
yazmi§tlk. Hindenburg faciasmdan sonra, bu yeni balonun in§aatlm bir gi.in evvel 
bitirmege c;ah~IlmaktadJr. Resmimiz in§aa t1 gosteriyor. 

TURK sinemas1nda 
'imdiye kadar gordUgUnUz filimlerin en eglencelisi 

B A Y A N G E N E R A L <FransJzca) 

RUBY KEELER•DiCK POWELL ve yiizlerce gene ve 11iizel erkek ve k z 
Havayen adalarmm a~k iidetleri, Seviljmeler, Havayen danslan, nefis 

I•••••••• miizik, zengin sahneler, ne~j'e ve zevlc. •••••••• 

Bu ak~am saat 8,45 te i P E K sinemastnda 
2 b iiyiik filim birden 

1 ORMANLAR HAKiMi 
A§k- Serguze~t - ihtilal - Macera

Muazzam bir filim 

Franszca soziU 

Ba$ rolde : W A R N E R 8 A K S T E R 
2 - LOREL HARDI 

SER SERiLER KRALl 
( TUrk~e soziU ) 

14 MaylS 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 ink1lab dersleri. Universlteden 
naklen. Receb Peker tarafmdan - 18,30 
plakla dans mu.sikls! - 19,25 konferans: 
Dr. ibrahim Zati (G1da meselelerl hak
kmda) - 19,50 konferans: Spor feva!d! hak
kmda, Bay Suad Cezm! tarafmdan • 20,00 
Tiirk musiki heyeti - 20,30 Bay dmer R1za 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Vedia RI
za ve arkada:;;lar1 tarafmdan Tiirk musi • 
kisi ve halk :;;ark1lan: Sa at ayar1 - 21,15 
San'atkar Na§idin i:;;tiraklle f;leh!r Tiyat
rosu komedi k1sm1 fBinbir gece masalla
nndan: Maruf) - 22 ,15 Ajans ve Borsa ha
berlerl ve ertes! giini.in program1 - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par~alan-
23,00 son. 

ViYANA: 
18,20 PiYANO KONSERi - 19,05 spor ha

berleri, seyahat, konu~malar, haberler ve 
saire - 20,30 eglenceli konferanslar - 21,05 
KONSER - 23,15 haberler, hava ve salre -
23,25 EOLENCELI KONSER - 24 haberler, 

BERLiN · 
18.05 eglenceli yaym - 19,05 MUSiKi • 

20,45 gi.ini.in akisleri, haberler - 21,15 kon
ser - 23.05 hava, haberler. spor - 23,35 ge
ce m u.sikisi. 

PE$TE: 
18,05 konferans - 18,35 SALON ORKES ~ 

TRASI - 19,05 spor, konu~ma - 20,35 OPE
RA YAYINI: SABA MELiKESI - 24,35 in• 
gilizce haberler - 24,30 QiNGENE MUSi -
Kisi - 1,10 son haberler. 

BUKRE9: 
18,05 EOLENCELi KONSER - 20,20 kon

ferans - 20.40 OPERA YAYINI: WIND
SOR'UN N~'ELi KIZLARI - 23,50 fran
sizca ve almanca haberler - 24 son haber
ler. 

LONDRA: 
18,05 ~ocuklarm zamam - 19,05 MUsiKi: -

19,45 l;lAN KONSERi - 20,05 haberler, hava 
ve sa!re - 20,35 ORKESTRA KONSERi -
21 ,20 riiportaj - 22,05 k1raat • 22.25 KARI-
9IK MUSiKi - 23.05 haberler, spar, konu§
ma ve sa!re - 23,35 DANS ORKESTRASI • 
24,35 haberler ve salre - 1,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.]: 
18,05 konferans, san'at haberlerl. gramo

fon. nasihatler. gramofo n- 19,05 PiYANO 
MUSIKisi, f?ARKILAR • 19,35 haberler • 
20,05 f?ARKILAR - 20,20 gramofon, haber
ler. hava. konu~ma - 21,35 Strasburg'dan 
nakil - 23,35 haberler, gramofon, hava. 

ROMA: 
18.30 KONSER - 18 55 haberler ve sa!re-

21,45 KARif?lK MUSiKi - 22,05 OPERA 
YAYINI: KONT DO LUKSEMBURG- 24,05 
DANS MUSiKiSi, hava. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

nobe~i olan eczaneler §Unlard1r: 
istanbul cihetindek!ler: 
Eminoni.inde (A. Minasyan), Beyazidda 

(Haydar), Ki.i~ti.ikpazarda (Hikmet CPm!ll, 
Eyi.ibsu1tanda CHikmet Atlamaz), l;lehre -
mininde CNaz1m Sad1k), Karagi.imriikte 
(Suad), Samatyada (Teofllos), l)ehzadeba
§mda CUnlversitel, Aksarayda (Ziya Nu
ril, Fenerde (Emilyadi), Alemdarda (Esad), 
Bak1rkiiyde (Istepan). 
Beyo~lu clhetindekiler: 
Galatasarayda (Matkovl<;), Galatada Ye

niyolda (Mustafa Nail), Taksimde Cumhu
riyet caddes!nde (Ki.irk<;lyan), Kalyoncu -
kullugunda (Zafiropulos), F!ruza~ada (Er
tugrul), l;li§lide (Asim), Kas1mpa:;;ada (Va
Slf), Haskoyde (Barbut), Be:;;ikta~ta (Ali 
Riza). Sanyerde (Nuri) . 

Uski.idar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
UskiidaMa rsel!miye), Kadikoy, Mod a -

da (Sthhat), Bi.iyi.ikadada (Halk), Hey be -
!ide (Tana$). 

Pamuk ipligi ithaline serbesti 
verilecek 

Ankaradan gelen bir habere gore hii
kumet pamuk ipligi i~indeki kar1~1k ve 
sanayicilere mii~kiil gelen vaziyete ni
hayet vermek ic;in pamuk ipligi ithalini 
serbest b1rakmak ve narh1 da kald1rmak 
kararmdad1r. 

Bu hususta bugiinlerde bir karar ve
rilecektir. -···-Konser 

istanbul Amerikan koleji (Robert 
Kolej Genclik KlZllay Dernegi) namma 
istanbul Konservatuan profesorlerin • 
den (Orner Refik Yaltkaya) tarafmdan 
16/5/937 pazar giinli saat 17 de piyanQ 
konseri verilecektir. 

Yeni c;tkb 

E V L i L • 
I 

Fransuva Moriak 
Terciime eden: 

Haydar Rifat 
Fiat! 20 kuru~tur. 

K 

~----.. ~------~~~ 
Bahc;e Mimari 

Mevlud Baysal 
~ Dordlincii Vaktf Han dordiincil 

~ ..... ~~~:.~.~.~~!"?.~~~:.!.~~~~?.~.: .. :~~~~ ..... . 
Biiyiik ~ehir ve kasaba parklar1; 

Amt, meydan, c;ocuk parklar1 ve 
villa bahc;eleri ic;in modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 

~ tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taahhiid 

I ed:~ket, ni~an sepeti ve c;elenkler 
i~in Y. apdan sipari~ler siir'atle ha
ztrlamr. 

<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga<; ve agat
clklan; bahc;e alat ve edevab ve 
ehliyetli Bah~ivanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tUr. 
Alakadarlara parastz gonderilir. 
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Pe§tede yap1lan iki 
biiyiik • nterasim 

-------------------

San'ata dair 

Y eni istidadlar 
Ne de olsa bu durgun san'at havas1 

ic;inde bir kimildam~ oldugu ic;in hepsi-

Macar milli kahramani Rakori irin dikilen abide- nin ellerini S!khm ve tebrik ettim. On-
~ ~ Ian birkac; senedir tamyorum. Ders va-

nin a~•h•l ve A vusturya Cumhurreisinin 
Pe,te i~in birer bayram oldu 

Rak01;i abidesi a~zlzrken 

ziyareti kitlerinden ziyade istirahat saatlerin -
den <;ald1klan zamanlanm Galatasaray 
mektebinin yemekhaneleri arasmda si
ki§mi§ bir geni§<;e oday1 ati:ilye yapmi~
lar, muallimlerinin nezareti altmda 
resme c;ah§Iyorlar. 

Gec;enlerde bu mesailerinin semere -
lerini bir araya tophyarak adeta bizi 
kiskand1racak ve utand1racak kadar gii
zel ve verimli eserlerle bir de sergi vii
cude getirdiler. Galiba bu sergi onlarm 
dordiincii sergisi. 

Hepsinde de kuvvetli istidadlarm giiz 
kama§hncl alevini seyrediyorum. 0 ne 
temiz, ne samimi gorii§, o ne yapmacik
siz duyu§, o ne sadeligin, iptidailigin 
giizelligini buru§turmadan c;ah§I§. On
lara dememi§ler ki ckaranfil kirmi -
zid1r, yaprak ye§ildir., Onlar, tiipleri -
nin maverat renklerini boca edcrek tii
vallerine olanca samimiyetlerini bo§alt
mt§lar, 

Bir giizel san'atlar talebe sergisi 
bundan daha fazla miijdeli bir belagat
le konu§amaz. Daha kap1dan girer gir
mez grileri bolca bir saks1, iginde ge -
ni§ yaprakh bir ortanca, altmda Fethi 

[ «C umhuriycb>, M acaristamn merkt::i <;ok gec;meden Rakoc;i T ekirdagmda Berker imzas1. Biraz 6tede Salim Ek _ 
Pe§lede de bir hususi muhabir temin cl- vefat etmi§ ve orada defnedi1mi§ti. §inin tatl1 bir natiirmortu daha. Beni 
mi§lir. Muhabirimiz Macarislan ahvalil'e Biitiin Macar milleti Rakoc;i'ye kar§I omuzlanmdan yakalaymca kendilerine 
yakmdan viikrf oldugundan verecegi ma- derin hiirmet beslediginden bu asrm ipti - dogru c;ektiler ve belki yanm saat kar
lumaltan okuyuculanmrzrn islifade ede - dalarmda Rakoc;:i'nin kemikleri Macaris- §Ilarmda mihladilar. 
ceklerine §iiphe yoklur. i\Juhabirimiz:n tana nakledilerek ebedi metfenine pariak Bunlar, iiyle cakah fm;alarla insam 

kand1rmaga kalki§an siislii uslublarla 
ilk meklubunu dcrcediyoruz:] merasimle defnedildi. 

¥¥¥ yaldizlanmi§, ustahkh tu§larla seyirc-i-
Pe~te (Hususi) - Tiirkiyede vefat yi kafese koymaga kalki§an kiistah e -

eden biiyiik Macar vatanperveri Rakm;i Rakoc;:i abidesinin ac;Ilma toreninden dah usta mall degil, bun1ar, sadeligin 
ic;in yapdap muazzam ve mubte~em abide iki giin evvel Pe§te ba§ka bir bayram yap- ve anlayi§In acemice fakat tertemiz, 
gayet mutantan bir surette ao;1ld1. 0 sa - mJ§tl. 0 gun Avusturya Cumhurreisi M. vakur ve terbiyeli mahsulleri. Muzaf -
bah saat on buc;:ukta selam toplan ahld.g1 Wilhem Miklas ve zevcesi beraberlerinde ferde de, Cihadda da, Doganda da, hep· 
ve Pe§tenin biitiin kilise c;:anlan sevmde Avusturya hiikumeti erkanmdan birc;ok sinde bu vakar, sahtelige meydan oku
~almakta bulundugu halde Macanstan zevat oldugu halde Pe§teyi ziyarete gel- yan tevazu var. 
devletinin §efi Am ira! Horthy Miklas de mi§lerdi. Bur ada lie; giin Kral N aibi 1\ - Nic;in mi bu kadar sadeligin ve ace -

· 1 H h • · f' ld 1 miligin miidafaas1m yaptyorum? Ni<'in Nogybauge abide meydamna geldi. m1ra ot Y ye m1sa IT o u ar. " 
I d mi samimiligin ve iptidailigin meftu -

Askeri bandolar milli Macar mar>,ml Avusturya devlet §efine fevka a e 7 r·· k' nuyum. yun ti o kadar uydurma usta 
c;ald1. Husus:i tribiinlerde mevki alan hii- parlak istikbal merasimi yapi)di. Hususi resimlerinden igrendik ki, mahm be -
kiimdarhk hanedanma mensub prenslcr, treni §ehrin Belediye bududuna girdigi gendirmekten ba§ka gayesi olm1yan 
nazular ve en yiiksek sosyete erkam dev- zaman 21 pare, tren biiyiik gara geldigi binbir dalavereli fm;a oyunlarile mad-
let §efini kar§Ilay1p selamlad1!ar. zaman da 21 pare topla selamland1. rabazhk yapan resimler gordiik ki. On-

Ba§Vekil M. Daranyi Kral Naibinin Macaristan Kral Naibi garda Avus - Jar da orada, o salonlarda asilmi§lardi. 
online gelerek Rakoc;:i abidesinin ao;1lma- turya Cumhurreisini kar§dad!. Macans - Cehle agzmm suyunu ak1tttran, etra -

b ll .b 1 b"" ·· · ) d t fmda anlamamazhgm meftuniyetlerini s1na miisaade istedi. Amiral Horthy tas- tamn e 1 a§ 1 utun sima an gar a op-
tophyan ve ziyaretc;iyi hokkabaz kar -

dik cevabmt verdikten sonra askeri ban- lanmi§tl. §ISmda c;ocuk vaziyetine sokan mari -

Italya lngiltereye kar§J 
takib ettigi siyaseti 

degi§tirmi§ ? • ne 1~1n • 

Kont Ciano diin Parlamentoda 
ettigi bir nutukla bunu izah 

irad 
etti 

[Ba§taraj' 1 inct sahifcde] 
nasebetlerimiz vuzuh kesbetmi§tir. Yu -
nanistan, Romanya ve Bulgaristan ile 
miinasebetlerimiz samimidir ve inki§afa 
dogru gitmektedir. italyanm cografi re
r.litelere dayanan islam politikasJ da hi~ 
kimseye kaT§! miiteveccib degildir. 

Y eni bir Lokarno misakm1 imzalamaya 
hazmz. Fa kat Avrupadaki diger dev • 
letlerin de bilbassa Lehistanm menafii
nin de ayni §ekilde temin edilmesini iste· 
TIZ.» 

Bir lngili:z gazeteci kaJan 
/talyaJan ~rkartdryor 

Rom a 13 (A.A.) - Salabiyettar 
mehafilden bildirildigine gore italya hak
kmda yalan haberler veren lngiliz News 
Chronicle'in Roma muhabiri Bayan Ma
kenzin polis tarafmdan 1talyadan <;Jkma
ga davet edilmi~tir. 

Alman ga:z;etecilerinin l;ek 
Ba~vekiline tarizleri 

Berlin 13 (A.A.) - Gazeteler, <;e· 
koslovakya Ba§vekili Hodza'nm Mor -
ning Post gazetesinin bir muhabirine ver
digi miilakah kaydediyorlar. 

Berliner Lokal Anzeiger gazetesi diyor 
ki: 

«Hodza, ba§ka bir memleketi ~eki§-

tirmek ic;in Londra §enliklerini vesile yap
mt~tJr. Ba§bakan bir harb tehlikesinden 
bahsetmektedir. Bu teblikeyi, askeri itti
faklan yiiziinden hakikaten miithi§ taar
ruzl teslihata tevessiil mecburiyetinde ka· 
Ian <;ekoslovakya cihetinde aramahd1r. 
Almanya kimseyi tehdid etmemektedir. 
Ve hi~bir kimse de bu hakikati suiistimal 
etmek bakkmt haiz degildir.» 
lave~ Hariciye Na:z;m Berlin ve 

Var,ovayr ziyaret eJecek 
Stokholm 13 (A.A.) - Siyasi me -

hafilde beyan olunduguna gore, 23 ma
yista Var§ovaya gidecek olan Isvet; Hari
ciye Bakam Sandler Berline de ugnyarak 
Alman Hariciye Bakan1 von Neurath't 
ziyaret edecektir. 
Gorin~( tekrar ltalyaya giJiyor 

Berlin 13 (A.A.) - Avusturya gaze
teleri baz1 ecnebi aianslanndan iktibas et
tikleri vec;:hile cumartesi glinii italyaya 
hususi bir Alman treninin gidecegini yaz
IDJ§IardJr. 

Bu habere bir tak1m siyasi kombine -
zonlar atfolunmu§tur. Halbuki salahi · 
yettar mehafilden alman ma1umata gore 
mevzuu babsolan §ey, Goring'in hususi 
maksadla ve k1sa bir miiddet i~in Vene • 
dik'i ziyaretinden ibarettir. 

Negiis istanbula geliyor 
[Ba§tarajz 1 inc£ sahijede] 

1mparatoru !stanbulda birkac; gun kaldJk
tan sonra, T oros ekspresile ve Suriye yo
lile Filistine giderek, Adis-Ababay1 ter
kettigi giindenberi Kudiiste bulunan Ha
be§ 1mparatoric;:esine iltihak edecektir. 

Habe§ imparatoruna k1zile eski Habe~ 
Hariciye N azm refakat etmektedirler. 
imparatorla maiyeti erkam ~ehrimizde 
bulunduklan miiddet zarfmda Perapalas 
otelindeki krallara mahsus dairede otura· 
caklardir. 

Birkac; ay evvel Suriye gazetelerinden 
birinde Negiis'e atfen her Tiirkii hakh o
larak teessiire dii§urecek mahiyette bir 
mektub inti§ar etmi§ti. Biz de bittabi bun
dan miiteessir olarak c;:ok ~iddetli bir yaz1 
yazm1~11k. Halbuki bilabare Negiis'iin o 
gazeteye boyle bir mektub yazmam1~ ol
dugunu ve bu mektubun Suriye gazete -
leri tarafmdan kotii bir niyetle tasni edil
mi§ oldugunu ogrendik. Suriye Vatanl 

dolar me§hur Rakoc;i havasmJ c;almaga istasyondan §atoya kadar olan cadc!e- fetlerden iiyle goziimiiz yilml§ti ki. 
ba§lad1Iar. lerde askerler saf te§ki1 etmi§ ve bunl:mn Bunlan goriir gormez bahara a~llan Tam a mile gayriresmi s1fatla seyahat 

Hiikumet namma Kiiltiir Nazm Dr. arkasmda abali toplanmi~tJ. bir pencereden sanki cigerlerime kadar edecek alan Habe§ lmparatorunun §eh • 

partisinin na§iri efkan olan gazetelerin, 
gazetecilik diiriistliigiine a~la yakt§miyan 
bu yalan ve uydurma mektublannm, bizi 
Negus aleyhine haks1z bir yaz1 yazmaga 
sevketmi§ oldugundan dolay1 miiteessir 
bulunuyoruz. 

Homan, Rako<;i'nin Macar milletine yap- Pe~te Belediye reisi Mussolini m.::y - hava doldu ve ic;imdeki saf resim i§ti - rimizde kac; gi.in kalacag1 ve Kudiise gi
tJgJ hizmetlerden bahis bir nutuk si:iylcdi. damnda Avusturya devlet §efini istikbal yak1 nefes ald1. derken Ankarada kahp kalmiyacagl ht--

-···· 
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Beni sevindiren ~ofor 

V aktile ath tramvaylann rakibi 
gene atlard1, tramvaydan h1zh 
gitmek istiyen herbangi bir a -

dam be§ kuru§u feda edip Eminoniinden 
bir ata atlard1, eski devirlerin ulaklan, 
yahud tatarlan gibi tozu dumana kata
rak on dakikada Beyaz1da ula§Irdi. Hal
buki tramvaym Kopriiba§mdan Beyaztda 
varabilmesi bir saate bakard1. 

F akat ne ata, ne tramvaya binemiyen
ler tabana kuvvet verip yoku§lan, ini§leri 
<;tk1p inerken - edebiyat mensubu iseler -
i~in ic;in §U ktt' ay1 okurlar ve kendilerini 
yaya btrakan bahta kar§I edibane kiifi.ir 
sa vururlard1: 

Bahti kaviye malik olup dehri dun'da 
E$heb - siivart izzet alan ester istemez 
Lakin piyadegam reht sa'b' tgtira.b 
l'rfuhtact esbii ester olur ister istemez 

Simdi tramvaylar elektrikle yiiriiyor ve 
onlara otomobiller rekabet ediyor. Orta
da ne at, ne araba var. Lakin yayalar ge
ne yerliyerinde duruyor ve bu ktt' a - be1-
ki serbest nazma ~evrilerek, yahud fiitii
rizme uydurularak - gene okunuyor. 

Ben, y1llardanberi boyle manzumelerin 
haftzlyim. <;ocuklugumda ata ve arabaya 
bakrp haf1zamt konu§lururdum, §imdi o -
tomobillere baka baka ayni §eyi yapiyo
rurn. Dun, bir de kendi diidiigiimii ~abp 
ne§elenmek istedim, daha dogrusu aceie 
bir i§im ~Jktigmdan dolayt adetim hilah
na hareket ettim, bir otomobile atladtm. 
$l1for, kitab okuyordu, beni gori.ince ~oy
le bir bakh: 

- Buyurun Bay Turhan, dedi, mat
baaya m1? 

T anmmak ho§uma gitmedi degil. Fa -
kat §Ofori.in ba§ka bir SOZU Ve he)e gos ~ 
terdigi bir istigna daha fazla ho§uma gi~
ti. Gene yurdda§ beni arabasma aldtktan, 
arabayt da yi.iriittiikten sonra, benim geli
§im iizerine yamba§ma btrakttgl kitabt 
gosterdi: 

- V ecizeler, dedi, bugiin on be§ ku
ru§a ald1m. Sudan ucuz. Fa kat tadma 
doyulmuyor. 

BaktJm. Atalar Siizii adh bir eser ~ 
le Jean ] acques Rousseau' dan terciime 
olunmu§ bir taktm bikemi ciimleleri muh
tevi kiio;iik bir risale. ikisi bir cild i<;ind:. 
Biraz kan§t1rd1m ve sordum: 

- K1sa giiniin kan az olur, derler. 

Siz de kiic;iik bir Hr a raz1 olursanlz bu 
Nutkun akabinde Pe§te Belediye reisi etti. Milli Macar kiyafetinde giizel bir <;iinkii yolunu §a§trmi§larm vard1k - niiz belli degildir. 
abidenin fabri muhaftzhgJ vazifesini der- ktzcagtz Avusturya Cumhurreisine ve Ian o sahte ve c;etrefil avlayici ve do- Avenol LonJraJa gi:zli temaslar Giimriik memurlarl araalnda kitabi otuz kuru§a bana satlmz. 
uhde etti. zevcesine buketler takdim etti. .)atoda lambac;h yollar, san'atm <;Ikmaz sokak- terfi ve tebeddiiller Gene §ofor giildii: 

'k C h · · land1r. Fakat hakiki san'ata giden yol yapryormu~ T kk d · F k 
K .. d · · .. 1 k b K I N 'b biraz istirahat eth ten sonra um .urre!SI L H . t - e§e iir e enm. a at satamam, 

U§a resmm1 mu ea I ra at 1 . 1 k d budur. ondra 13 (A.A.) - avas a)ansi Ankara 13 (Telefonla) - stanbul 
:..\.mira! Horthy abideye muhte•em bir re- mec;hul askenn mezanna <;e enk oy u. i~te onun i<'in ben de o gene istidad- mubabirJ'nden·. , d 1 kendim okuyacagim. 

' y E b p kt d Y ,. Giimriik Ba§mi.i iir iigii manifesto memu-
lenk koydu. Ayan meclisi namma Kont rtesi giini.i iitiin e~te ay~ ay •: Ian kucaklamak ve resim hocalan gene Avenol, mu'·tenekkt.ren buraya gelmi§- !~imden nazlamyor, dedim ve bahsi 

r·· k"" ·· B"" "k H bd b sal! ru F etbi, kimyager Sami, §Ube miidiirle-
Szecheny ve Meb'usan meclisi nammc: yUn u 0 gun uyu · ar en en em arkada§Im Halili tebrik etmek istiyo - tir. Ogrenildigine gore kendisi, tac giyme kapar gibi goriindiim. Yolculugurn bitip 
da meb'us SztranwsK.y, Ar§idiik jozscf goriilmemi~ muazzam bir askeri gcc;i~ rum; onun i<;in seviniyorum. merasimi miinasebeti1e burada toplanmt§ rinden Enver hirer derece terfi etmi§ler- te borcurnu oderken teklifimi tazeledim: 
ve Adalbert ve Kolman DaranyJ b;rcr resmi yapdacakh. Sehrin biitiin caddelen ELIF NACI alan Hariciye Nam1arile biiyiik bir ke- dir. Kimyager Nedime terfian ikinci Simf 

c;elenk koydular. agJr tanklann ve m~k!nele~tirilmi§ kJt'ala- Umumi magazalar kanunu tumiyet dairesinde Milletler Cemiyetinin kimyagerlige, mubasebe tetkik memuru 
- Kitabt elli kuru§a almm. 

- Satamam baytm. Kendim okuya • Kra) N aibi beraberinde devlet erkam nn. yiiriiyi.i~iinden htnyordu. Sa at onda 'h . d k4 · Ali R1za, Tetkik miidi.irliigi.i memuru 
d b k "d · Ba~vekalete verildi may1s m ayehn e ve mez ur cem1yet a-

oldugu balde abideyi tetkik ettikten son· Oktogon meydamn a iiyii gec;I re.;mJ Y samblesinin eylulde aktedecekleri i~tima- Hayri, itbalat Giimriigii ambar memuru cagim. 
ra memnuniyetini beyan eyledi. yapildi. Ankara 13 (Telefonla) - Karade - da Habe§istan beyetinin bulunup bulun• Nazi£, Salih, Miinir, Cevad, ba§miidiir- - Bir liraya diyeceginiz olmaz ya. 

Askeri bandolar Kurucen bavahwu Y eni Macar ordusunun muhte~em ktt- niz sahillerimizdeki vilayetlerde umumi miyacagt meselesi hakkmda gori.i§mi.i§ti.ir. liik ambar memurluk1anna, Galata ltha- Aim lirayi, verin kitabi. 
~aldt!ar. 12 pare top atdd!. Devlet §efi alan iki dev1et §efinin oniin_den ge~tile~. magazalar tesisi etrafmda tetkikler ya - Filhakika Neca§inin miimessillerinin !at Giimriigii manifesto memuru Mebmed - HayiT, baytm. Yapamam. 
beraberinde kumandanlar oldugu haJJ~ Alaym oniinde bembeyaz bu ata bmml§ pan ikt~sad Vekaleti ic; Ticarct Umum bulunmalannm !talyanm cemiyetten kat'i Ktnlarak, dar1larak d•.gwt'l, seVl'nerek 

I M B k d G l M"'d'" .. M" b · · d" d" T' terfian ba§miidi.irliik memurluguna, Tet bir kabul resmi yaptJ. Merasimin hitamm- o an acar a§ uman am enera u uru umtaz §e nmtze on u. 1- k'l . h' b' b b 
da Amiral Horthy §atosuna avdet etti. Nogy ve erkamharbiyesi bulunuy?rdu caret ve Sanayi Odalarile, Ziraat, 1§, surette c;e 1 mesmi ve va Jm IT u ram kik miidiirliigii memuru Muzaffer terfi- aynldtm. On be§ kuru§a ald1gJ bir kitab1 

¥ >£. >£. Bunlan muhtelif kit' alar takib etti. Oc;i.tn· Siimer, Osman h. Emlak ve Eytam intac eylemesinden korkulmaktadtr. an ii~iincii stmf muayene memurluguna, bir liraya, on liraya satm1yan gene bir ~o-
d 1 "h 1705 cii giin parl.amentoda biiyiik merasim -.,·a- ve Turk Ticaret bankalan tarafmdan Avenol bu meseleleri Londrada bu - b d J f 0 fo"r bana, tabaka tabaka biitiin yurdu sa-Abi esi diki en tan i zat, sene- J lunan namlarla bilhassa Eden ve Del- a§mii iir iik memuru Enver mani est 

sinde Macar Prensi intihab edilen ikinci p1ld•. Burada, Avusturya Cumhurre!si, te~kil olunacak Umumi Magazalar Tiirk b I memurluguna, ba§miidiirliik katibi Lut _ ran okurna, nurlanma ve yiicelme a§kmtn 
Franz Rakoczy' dir, 0 zaman Pariste l>u· Macaristam, bir nezaket eseri olarak de- anonim §irketi esas nizamnamesi tasdik e-

0

1 s ile gorii§mU§tiir. F akat iyi rna umb~t f' b d I k I G I a remzl' gi'bt' geld!', 1·rt'me kivanc doldu. Bt'z, 
a makta olan mehafile gore, heniiz 1r 1ye a§mii i.ir ii memur uguna, a at ,. 

lunuyordu. Osmanh padi•ahmm daveti gil; Macar milletine kar§I yiiksek hiir - dilmek iizere Ba§vekalete verilmi§tir. ~ir- · b 
' 1 d ~nla§ma zemini bulunamami§tlr. lthalat Gi.imriigvi.i katiblerinden Miiker- yi.iz lirahk k.itablan on kuru§a satan ir 

iizerine istanbula geldi. Fa kat bu mada, met ve takdirini izhar io;in ziyaret ey e i- ketin merkezi Ankarada ve sermayesi 2 
· · ) d' C h · · ·1 j' 1 v B' t v 'h rem v R · t f" b 1 k- neslt' de tamm1•hk. c;:oyle bir Mdise kar-Pasarof~a muahedesi imza edildiginden gmt soy e 1. Avusturya urn urreiSJ ay- mt yon ua o acak ve §irket umuml maga- rr a zr e emz1 er Ian am ar memur u • o.r 

Rakoc;i'nin Ti.irkiye ile birlikte bawladi- ni parlak ve samiml merasimle Pe~teden zalann faaliyeti sahasma giren bilumum CUMHURiYET - Bu miinase • Ianna, Sababat terfian muhasebe memur- §Jsmda nas1l sevinmeyiz? 
gi plan1ar a kim kalmJ~tJ. aynld1. Andre Kadar i~lerle ugra~acaktlf. betle bir noktay1 tavzib etmek istiyoruz. luguna tayin edilmi§tir. M. TURHAN T Al'f 

~..,~============================\\ ic;indeydi. Bu halden kac;1p kurtulmak is-
Cumhuriyetin edebi tefrikasJ: 74 ter gibi ko~tu. Mektebe yakla§!Tken iki ii~ 

BiZ iNSANLAR 
~========== Yazan: Peyami Safa =:V 

ruldu. Ali Haydar, onlara dogru ko§ -Orban tekrarladJ: 
- Evet. • mu~tu: 

- Benne yapabilirim, Orban Bey? 
Ayagt bir ta~a takrlan Vedia sendele

'lli~ti. Or han egildi: 
- Miisaade eder misiniz? 
Dedi ve onun koluna yava~c;a girmek 

~stedi. Vedia biraz t;ekildi, sonra yakla
§arak Orbamn koluna girdi: 

- Sizinle ber~ey ne iyi konu§uluyor! 
dedi. 

Y ahlar bitmi§ti. Deniz ken anna gel
Cliler. Vedia durarak: 

- Ah, dedi, sabahleyin bu koy c;ok 
giizeldir. 1sterseniz yann geliriz. Bu gece 
Yahda kalacaksmiz, tabil... 

- Hayu, mektebe donecegim. <;iin· 
kii ben tekrar o mektebe girdim. F akat, 
belki yann sabah bir arahk c;1kar, geli -
rim. 

- Beni yabdan ahTSJmz. 
Dondiiler. 
Salona girdikleri zaman ecnebilerden 

l>a~ka herkes onlann kaybolu§larma dik
lat ettiklerini belli eden bir hayretle dog-

- Ma§allah! dedi, nereden te§rif boy
le? 

Orhan ona Babri ile koruya ~lktJkla
nm anlatuken Vedia Samiye Hamma 
dogru ilerliyordu. 

Orhan da biraz sonra Samiye Hamma 
yakla~h: 

- Bu gece Cemili goremedim, dedi, 
yann ogleden evvel gelirim. -5imdilik ba
na miisaade ediniz. 

Salondakileri de uzaktan selamlad1 ve 
Vedia ile beraber so.faya c;Ikt1. Gene k1z 
ona elini uzatJrken ertesi sabah koya dog
ru bir gezinti yapacaklanm hatulahyordu. 
Orhamn eli Vedianm avcunda mutad -
dan fazla kald1. Baki§hlar. Vedia bir -
denbire elini c;ekti ve uzakla§h. 

Orban da h1zla yi.iriiyerek yahdan ~Jk
mi§h. Y olda bir sigara yak h. Viicudi.inde 
yerini tayin edemedigi bir rabats1zhk du
yuyordu. i<;ine baz1 iimidler ve hangi in
tibalara aid oldugunu anhyamad1g1 renk
ler batJp ~tkan miiphem bir can sikmtJsl 

defa durmaga mecbur olmu§tu. Gogsii -
niin sol tarafmda, kalbinin etrafmda kes
kin bir sanc1 duydu. Sol kolunun iistiin
den eline kadar yiiriiyiip kayboluyordu. 
Kalbi §iddetle c;arpmaga ba§ladi. 

Mektebde yatagma girdigi zaman bu 
c;arpmh hafifledi ve agn gec;ti. Uyumaga 
istidad1 oldugu balde bir~ok §eyler dii 
§iinmek istiyordu. F akat c;arpmbsJ dindi 
ve gozleri kapandt. Kendisini birdenbire 
gayet iri topuzlu bir tunc; kapmm oniinde 
bulmu~tu. ic;eriden Babrinin kuru bir ne
fes balinde sesi geliyordu: 

«- Orban Bey ... Girme ic;eri, Or ~ 
han Bey, girme ... 
Tun~ kap1 bir perde gibi sallamyordu. 

Bu rliya bemen kayboldu ve yerinde Or
hanm kendi sesine benzer bir ses kald1: 
«Bitti art1k ... » diyordu. Sonra bir gii • 
gi.im ve yanmda kii~iik bir bak1r kadeh 
belirdi. «Likor ic;ti, likor ... » sozleri gii -
gi.imiin ic;:inden <;Ikryordu. 

B 
Orhan ertesi sabah miidiirden - son de. 

fa kaydile - gene izin alarak yahya gitti. 
iclal onu yemek salonunun yanmdaki ki.i
c;iik odaya ald1. Hizmet~i ~1kt1ktan sonra 
Orban burada yahya ilk geldigi zamana 
aid batJralanm arad1. Lavanta ~ic;ekleri 

yoktu ve Amerikan yaz1banesinin kapag1 
ac;tlmi§h. 

Elinde kitablarla i~eriye Cemil girdi. 
Sol yanagmda hafif bir diki§ yeri kal -
mJ§h ve giiliirnsiyormu§ gibi yiiziine hafif 
ve sevimli bir golge veriyordu. Orhana 
bakan gozlerinde hi~bir fena hatJra yok
tu. Bir saat ders yaphlar. 

<;ocuk <;Jkhktan sonra odaya Vedia 
girmi§ti. Ostiinde beyaz kemerli laciverd 
elbisesi vardt. Gozleri yorgun goriinu -
yordu. Orhanm elini gev§emi§ parmakla
rile yanm stkh: 

- Hava nas1l? diye sordu. 
- Biraz serince... Vedia Hamm. 
- isterseniz c;Jkmiyahm ve burada o-

turahm. 
- Ben de bunu tercih ederim. 
Orhan yaz1hane koltugunda oturuyor

du. Vedia yemek odasmdan bir sandalye 
getirerek onun yamba§mda yer ald1: 

- Alc;ak sesle konu§abilmek ic;in ... 
dedi, c;unkii sesimi yiikseltmek beni ~ok 
yoruyor. Hele hie;: bag1ramam. Hemen 
ba§Im doner. 

Biraz durduktan sonra ilave etti: 
- Diin gece uyumad1m. Bahriyi rii

yamda gordiim. Sonra uykum kac;ti. Za
ten ~ok gee; yathk. 

- Ben de Bahriyi ruyamda gordiim. 
Siz nasi! gordi.ini.iz? 

- AI renkli bir ata binmi§ti. Ostiinde 

s1rmalar vardt ve yiizii giiliiyordu. Ben 
de o ata binmek ister gibi bir hareket yap
tim. «Sen kal Vedia, dedi, yorulursun. 
Ozulmeni istemem.» 

Orban da riiyasm1 anlath. !kisi arasm
da bir benzeyi~ araddar. Di.i§i.iniiyorlar -
d1. Vedia ayak ayak usti.ine atl! ve elle
rini bir dizinin iistiinde kilidliyerek: 

- Geldiginize ~ok memnun oldum, 
dedi, bu sabah fena kalkllm. Bir dosta 
ihtiyac1m var. Sizin yammzda kuvvet his
sediyorum. 

- Bu sozi.ini.iz de bana kuvvet veri -
yor. Ben de yorgun uyand1m. ~imdi ken· 
dimi daha iyi buluyorum. 

Vedia bir elini uzath: 
- Bakmtz! dedi, nastl titriyor. 
Orban da elini uzatarak avcunun ic;ine 

bu elin yem anyan bir ku§ gibi konma -
sm1 bekledi. Vedia elini onun avcuna 
yakla§tJrmi~. fakat bir parmak eninde bir 
mesafe ile havada tutuyordu: 

- Benim ellerim her zaman titrer, de
di, amma bugiin c;ok fazla. 1c;im titredigi 
zaman boyle olur. 

Orban kiZ!n elini avcu ic;ine ald1 ve o
na dogru biraz egildi: 

- Elinizin ruhunuzla bir giden has -
sasiyetine koprii ba§mda dikkat etmi§tim, 
dedi. 

- Sabahleyin Bahriye hir mektub 
razmayl tecriibe ettim. ikt kelimeyi bile 

yanyana getiremedim. 
- Bu c;ocukta buldugunuz en biiyiik 

noksan nedir? 
- Size soylemi§tim sanmm. Erkek 

hence yalmz akiidir. 
- Di.in gece gordiiklerimiz arasmda 

- ecnebileri bir tarafa btrakmiZ - ak1l iti~ 
barile bangisine reyinizi verirsiniz? 

- Benim istedigim gibi hi~ birine. 
- Rii§tiiyii de mabrum ediyor musu-

nuz? 
V edia Orhanm bir istihzasmdan kor~ 

karak yiiziine bakh: 

- Hi<; birine akt!SIZ diyemem, tabii.. 

Benim dedigim ak1l, nas1l soyliyeyim, 

geni§ dii§iince, etrafh dii§iince... Sayle • 

mi§tim size. Rii§tiiniin ho§a gidecelr. ba§

ka balleri vardu. F akat soyledigim gibi 
bir zekL. Hayu. 

Soyledigi sozleri agzmdan <;IktJktan 
sonra kontro) eder gibi dii§iindiikten son-
ra: 

- Evet, dedi, Rii§tu ba§ka taraflarile 
enteresand1r; Ali Haydar hie; benim 
jannm degil. 

Elini ~ekti: 
- Goriiyorsunuz :§te, dedi, konu§U • 

lacak insan yoktur. Kadm olmak ne feci 
degil mi? 

-- Erkekler arasmda da oyle: MU.. 
rek huylar ve eeviJeler aadirdir. 

(Arkas% va.r) 



Sekiz kuliib turnuvas1 
~eref stad1nda yaptlmakta olan ma~lar 

hararetli bir safhaya dahil oldu 
Aralannda tertib ettikleri bir devreli 

Iik §eklindeki tumuvamn dordiinciisii oy
nanacak olan sekizler turnuvasma dahil 
olan kuliiblerin vaziyeti c;ok miihim bir 
safhaya dahil olmu§tur. 

iki galibiyet ve bir beraberlikle en on
de yiiriiyen Beykozla Siileymaniye mac;; 
bu haftamn en c;etin mac;1 olacaktu. Bu 
ma<;I kazanabilmek ic;in Sansiyahhlar ka
dar, Siyahbeyazhlar da bir hayli yoru • 
lacaklardir. 

V efa • T opkap1 mac;1 da giiniin miihim 
mac;larmdan biri olacaktu. T opkapmm 
bu turnuvadaki yeri hic;te fena degildir. 
Son iki mac;m1 pek talihsizlikle bitirmi~ 
olan Y e§ilbeyazhlann bu miisabakada 
c;ok enerji sarfma mecbur olacaklan a~i
kardir. 

lstanbulspor - Hila! mac;ma gelince: 
Hiialhlar gec;en y1llara nazaran tensik e
dilmi§ yeni bir kadro ile g~en hafta 
kuvvetli rakibleri V efaYJ 4 • 1 yenmege 
muvaffak olarak turnuvadaki vaziyetle
rini bir hayli diizeltmi~lerdir. Y eni kad
rosile turnuvada iyi bir derece almasi bek
lenilen Sansiyahhlar ise bu mac;a lazim· 
gelen ehemmiyeti verdikleri takdirde ka
Ylhlarmi telafi edebilecek vaziyettedirler. 

Anadolu - Eyiib ma<;I: Bu iki gene 
ve enerjik tak1mm yapacag1 mac; her hal· 
de c;ok alakah olacaktu. 

Bu hafta yap1lacak olan mac;Iar hak· 
kmda tertib komitesinden aldigimiz tebli
gi aynen yaz1yoruz. 

Sekiz kuliib tumuvasi tertib heyetin • 
den: 

16/5/1937 pazar giinu yap1lacak 
mac;lar: 
~ref stad1: Alan gozcUsu Ahmed A

dem Cogdiin. 
T opkap1 - V efa saat 12 hakem lzzet 

Muhiddin Apak. 
Beykoz • Siileymaniye saat 13,40 ha· 

kern F eridun K1hc;. 
Hilal • fstanbulspor saat 15,20 hakem 

Biirhan Atak. 
Anadolu • Eyiib saat 17 hakem Nu

ri Bosut. 
Umumi duh .. liye 15 kurU§tur. 

Ot; tehir araamda yapdacak 
atletizm miisabakaa1 

Atletizm F ederasyonu tarafmdan ha
zulanan ve her sene 19 may1sta tekrar 
edilmek suretile Tiirkiyede ilk defa ya
pllacak olan istanbul, Ankara, izmir §e
hirleri arasmdaki miisabakalar Ankara
daki yeni stadyomda yap1lacak. Bu su • 
retle bu biiyiik stadyom memleketin ilk 
biiyiik atletizm hareketine §ahid olacak
br. Miisabaka program! §U §ekilde tes • 
bit edilmi§tirt 

J 00, 200, 400, 800, 1000, 5000, 
110 mania, disk, cirid, giille, uzun, yiik
sek, tic; a dim, 4 X 1 00, 4X 400 bayrak 
yan§lanndan ibarettir. 

Bu miisabakalara Istanbul ve lzmir • 
den 18 atlet i§tirak edecektir. Mmtakalar 
liizum goriirlerse miisabakalara daha faz· 
Ia atlet gotiirebileceklerdir. Biitiin bu mii
sabakalarda hi~ sec;me olmadigmdan bir 
giinde bitmi§ olacaktu. Miisabakalara 
her mmtaka iki atletle i§tirak edecek bi
rinci 1 0, ikinci 6, iic;iincii 4, dordiincii 3, 
be§inci 2, alnnci bir puvan alacak bu su
retle en c;ok say1 tophyan §ehir birinci o· 
lacakhr. 

19 may1s miisabakalan her sene ayni 
tarihte yapiiacagi ic;in bu miisabakalann 
ilk dereceleri bu miisabakalarm rokoru 
olarak tesbit edilecektir. 

Calib gelen tabma Atletizm Federas· 
yonu tarafmdan bir kupa verilecektir. 

Radyoda apor hakkmda bir 
konferana 

Galatasaray kuliibii ikinci reisi avukat 
Suad Sabri Urgiiblii tarafmdan bu ak • 
~am 7,45 te lstanbul radyosunda Spor 
Kuliibleri ve Spor mevzuu altmda bir 
konferans verilecektir. 

lrtibat memurlugu lagvedildi 
F ederasyonlann An karaya nakli i.ize

rine 1stanbulda ihdas edilmi§ olan F ede • 
rasyonlar istanbul lrtibat memurlugu 
Umumi Merkezin kararile lagvedilmi§tir. 
lrtibat memuru R1za Sueri mevcud ev -
rak ve e§yayJ Ankaraya yollamak iizere 
Umumi Merkezden talimat almi§l!r. 

Deniz aporu yapan kuliiblere 
ilan 

T. S. K. Istanbul Bolgesi ba§kanh -
gmdan: 

T. S. K. Su Sporlan F ederasyonu bu 

YJl tekmil yelken, ki.irek ve yiizme li • 
sanslanm yenilemege karar vermi§tir. E
linde yeni lisans olm1yan denizciler bu 
sene yap1lacak bolge ve Tiirkiye birinci • 
liklerine i§tirak edemiyeceklerdir. 

Lisans fi§leri verilmek iizere kuliible -
rimizin kendilerinde kayidli yi.iziicii, ki.:-

rekc;i ve yelkenci saylSim yedi giin ic;inde 
yaz1 ile bolgemize bildirmeleri onemle 
bildirilir. 

§eref atadmda alaturka 
giire§ler yapdacak 

Be~ikta§ ;5eref stadyomu direktorlii • 
giinden: 

Milli Tiirk giire§inin inki§af1 ic;in Be
§ikta§h miitekaid Ali, Be§ikta§h Said, 
T ophanede T ekirdag oteli miisteciri ~e
habeddin, Ortakoyde bakkal Musta{a, 
Mezbaha kumusyoncularmdan Rn:a, 
Be§ikta§h fmnc1 Eminden miirekkeb ter
tib heyeti idaresinde maruf eski giire§c;i • 
lerden Tophaneli Kiic;iik Yusuf, KIYICI 
Osman ve Ali Ahmed pehlivanlann ha • 
kemliginde Be§ikta§ ;5eref stadyomunda 
23 may1stan itibaren her pazar ve biitiin 
bir yaz devresi devam etmek iizere giire§ 
miisabakalan tertib edilmi§tir. 

Ciire§ler be§ s1mf iizerinedir. 
Her s1mfta kazananlar o giinkii mii • 

kifa!I isimlerini yazdud1klan zaman ter· 
tib heyetinden o~renmelidirler. Miiracaat 
mahalli Be§ikta§ Sere£ stadyomunda Cii
re~ T ertib heyetidir. Hergiin saat 16 da. 

Miisabakalara hazirlanmak ic;in istiyen 
pehlivanlanmiZ stadda tefrik edile~. ma
halde §imdiden idmanlanm yapabihrler. 
Du§ ihtiyaclan stadca temin edilecektir. 

Galatasaray- Be§iktat 
miitekaid futbolcular1 

kar§lla§Iyorlar 
Be~ikta§ Jimnastik kuliibii ba§kanh • 

gmdan: 
I 9 mayis spor bayrami giinii Be§ikta§ 

;5eref stadmda Galatasaray emekli fut • 
bolcularile bir mac; yap1lacagmdan bu 
maac; hamlanmak iizere a§agida isimleri 
yaz1h emekli futbolculanmlZln ekzersiz 
ic;in 15 may1s 193 7 cumartesi giinii sa at 
16 da Sere£ stadma gelmelerini 9ileriz. 

Osman, Refik Osman, T evfik, ;5a • 
hab, Enver Balkan. Cavid, Bahaeddin, 
Kemal, Canib, Muammer, ;5iikrii, Ri.i§tii. 
Edib, Abdi, Sadri, Tahir. 

Acar ldman takiml 
Y eni§ehirde 

Bursa (Hususi) - Acar 1dman ku
liibiimiizlin birinci tak1m1 bu hafta Y eni
§ehir kasabasma giderek or ada Y eni§ehir 
tak1mile bir futbol mac;I yapmi§I!r. Mac; 
s1fua kar§I be§ say! ile Acarhlar lehine 
neticelenmi§tir. 

Yeni§ehirliler; Bursa sporculanni c;ok 
iyi kar§IlamJ§lar ve kendilerine giizel bir 
misafirperverlik gostermi§lerdir. 

Galatasaray - Be§ikta§ 
kar§da§lyor 

Istanbul F utbol Aj anhgmdan: 
Milli kiime mac;larmdan Calatasaray

Be§ikta§ kar§Ila§masi 16 may1s 193 7 pa· 
zar giinii saat 16 da T aksim stadyomun· 
da olacaktu. 

1 - Mac; hakemi Bay Sazi Tezcan, 
yan hakemleri F eridun K1hc ve Muam
merdir. 

2 - Fiatlar, tribiin 50, duhuliye 25 
kuru§tur. 

Polonyaya gidecek 
basketbol antrenorii 

Polonyamn Ka -
rakova §ehrinde a
c;llacak olan kamp 
kongresinde bu -
lunmak i.izere bas
ketbol federasyo -
nu antrenorii ilha
mi Pulater, Polon -
yaya gonderilmek -
tedir. 

ilhami, Polonya
da bir buc;uk ay 
kadar kalacak, kamp ilhami Pulater 
mii.ddeti esnasmda bu sporlara aid te§
kilatlar hakkmda faydah tetkikler ya
pacaktir. 

Basketbol sahasi 
Fenerbahc;e kuliibi.iniin Ku§dilinde 

yanm1~ olan kuliib binasmm bulundugu 
arsa Basketbol federasyonu tarafmdan 
oyun yeri olarak 1slah edilecektir. Bir 
bu~uk aya kadar haZirlanacak olan bu 
sahada basketbol ve voleybol ma~lan 
yap1lacak ve muhitte bu spora kar~I bir 
alaka uyandirmak maksadile bu saha 
o civar gencligine ac;1k bulundurulacak
tlr. 

Voleybol ma~lar1 
T. S. K. istanbul bolgesi voleybol a

janh~ndan: 
15/5/1937 cumartesi giinii Alemdar 

caddesindeki (Y. M. C. A.) spor salonun
da yap1lacak voleybol mac;Ian: 

Galatasaray - Eyii.b saat 15 hakem il
hami Polater. 

istanbulspor - Anadolu saat 15,30 ha
kem ilhami Polater. 

CUMHURiYET 14 MaYJS 1937 

manevralar Hatay davas1nda 1 

miihim bir mesele 
halledildi 

[Ba§taraft 1 tnct sahtfede] 

lacak ve gene tamamen milli ve miistakil 
Hatay idaresinin irade ve hakimiyeti al
tmda bulunacakt!r. 

Eksperler Komitesi geriye kalan hu
dud, lisan ve ilk intihab i§leri iizerinde 
c;ah~akla beraber bu son meselelerle di
ger bazr teferruatm kat'i surette halli Ha
riciye Vekilimiz T evfik Rii~tii Arasm 
konsey ic;timai ic;in Cenevreye vusulile mii
zakerelere bizzat i§tiraki neticesine mual
lak bulundugu ve bulunacag1 anla§Ihyor. 

Maltepe Ab§ 'Mektebinde yapdan 
muharebe tatbikab biiyiik bir 

muvaffakiyetle bitti 

Doktor T evfik Ri.i§tii Aras maylSln 
21 inci giinii Cenevreye muvasalat etmi§ 
bulunacakhr. 

Diinkii miizakerelerin neticesi 
Cenevre 13 {Miizakeratl takib etmek

te olan arkada~Imizdan) - Sancak da
vasi MiitehasSIS!ar Komitesinde arhk son 
giinlerini ya§Iyor. Sancak davasmm son 
giinleri mevzuun en c;etin bir yeri demek
tir. Evvelce haber vermi§ oldugum gibi 
bu malardaki ic;timalar, hala miizakere
lere muhtac kalan lisan, intihabat ve hu
dud meseleleri etrafmda donmektedir. 

Bugiin bu iic; mesele yeniden gozden 
gec;irilmi§ ve maalesef biitiin ISrarlanmiza 
ragmen bilhassa lisan bahsinde tam bir 
anla§maya vanlamami§tlr. Binaenaleyh 
lisan i§ile hudud yani Bayu Bucak nahi
yeleri meselesinin halli gene Cemiyeti 
Akvam Konseyine havale olunacaktu. 

Bu netice a§agi yukan takarriir etmi§ 
gibidir. 

y ann ve obiirgiin intihabat meselesi • 
nin Cemiyet Konseyine bJrablmadan hal
ledilecegi kuvvetle muhtemeldir. 

Gizlenmi§ piyade toplan ve agtrmakineliler jaaliyette, tenvir 

Miizakerelerin aym on be§inde bu §e· 
kilde bitecegi anla§Ihyor. 

Evvelki giinkii i~tima 
Cenevre 13 (Ae..) - Anadolu a • 

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Eksperler komitesinin diinkii toplanh· 

smda, statii miizakeresi bitmi§ ve heniiz 
halledilmiyen iic; meseleden lisan mesele
sinin miizakeresine tekrar ba§lanmi§tlr. 

¥<¥<¥< 

Hariciye Vekilimiz yartn gidiyor 
Hariciye Vekilimiz doktor T evfik 

Rii§tii Aras yann Romanya vapurile 
Kostenceye, oradan da Biikre§e giderek 
Romanya ricalile miilakatlarda buluna -
caktu. D~tor Rii§tii Aras, Rumen pa
yitahtmda iki gi.in kald1ktan. sonra Cenev· 
reye giderek, oradaki c;ah§malara i~tirak 
edecektir. 

Franstz seliri de hareket ediyor 
Frans1z elc;isi M. Henri Ponsot di.in 

sabahki ekspresle Ankaradan §ehrimize 
donmii§tiir. Elc;i, F rans1z hiikumetinin 
daveti iizerine yann ak§amki Semplon 
ekspresile Parise gidecektir. ogrendigimi
ze gore, Ba§vekilimizin Paris seyahati 
miinasebetile Hatay meselesi hakkmda 
ba§lanan yeni miizakerelere F rans1z el
c;isi de i§tirak edecektir. Bu miizakerelere 
Ba§vekilimizin Londradan Parise donii
§iinde tekrar ba§lanacakhr. Frans1z el -
c;isi Paristen Cenevreye giderek mayiSin 
yirmisinde Hariciye Vekilimize miilaki 
olacakhr. 

Patabah~edeki koy 
y1kbrllacak 

Pa§abahc;ede baz1 amele tarafmdan 
plan harici yap1lan bir koylin kaldml
masma Belediyece karar verilmi§ ve bu
radaki bina sahiblerine tebligat yap1l -
ffil§h. Tebligata ragmen henii.z bu bina
lar kaldmlmad1gmdan kendilerine son 
bir mii.hlet verilmi§tir. Bu miiddet zar
fmda binalan y1kmazlarsa icra vasJta
sile yiktmlacakhr. -···-Kad1ky • l~erenkoy otobiis 

seferleri 
Kad1koyle i~erenkoy arasmda otobiis 

i~letilmesine Belediye tarafmdan mii -
saade verilmi§tir. Otobiisler ne tramvay 
ve ne de tren hath gii.zergahm1 takib et
miyecekler, Kurbagahdere koprii.si.in -
den sonra i~erenkoy caddesi iizerinde 
sefer lerini yapacaklard1r. -···-Deniz miiste§armm tetkikleri 

Deniz i§leri mii.ste§an Sadullah Gil· 
ney, §ehrimizdeki tetkiklerine ba§lami§· 
hr. Miiste§ar, dii.n, Liman I§letme ida
resine g.iderek ak§ama kadar orada me~
gul olmu§, Liman i§letme miidiiriinden 
yolcu salonu, antrepolar, komii.r mmta
kasl gibi i§lere aid projeler ve hazirhk
lar i.izerinde izahat almi§hr. 

Maltepe mtlannda di.in sabah.tan ~k
§ama kadar Tiirk toplan gi.irle~I, .!.~rk 

.. .. .. parladi ve Turk en gucune sungusu • . 
ramettigi bu tabiat parc;asmda, zafe.rlenn 
c;ocugu, zaferlerin va' di oldugunu bu ke· 

re daha gosterdi. 
Filhakika diin, minnetle anacagimiz 

bir hayuh tesadiif eseri, Maltepe Ab§. o
kulunun sik sik yapmakta oldugunu ~~~ • 
digimiz muharebe tatbikatlarmdan bum

de bulunduk. 
Safha safha ac;Ilan ve ac;Ildikc;a dik • 

kati, meraki, heyecam, nihayet g~ruru 
kamc;Ihyan bu tatbibt evvela b~ piya~e 
birliginin muhtelif yana§Ik ve dag1mk du· 

zenlerile ba§ladi. . 
Komutalarla kit' anm hareketl~n ara • 

smda ancak takdir edilebilecek bn ahenk 
ve mutabakat gaze yarpiyordu. 

En ki.ic;i.ik vazifedardan en bi.iy~gi.i~e 
kadar biitiin kit' ay1 terkib edenlenn b1r 
tek viicud gibi piiriizsiiz ve c;evik hareket· 
lerine hep sevins:le §ahid oluyorduk. 

Birligi terkib eden kiic;ii~ p~rc;~lara 
ayn ayn muharebe vazifelen v~r~ld1. A
te§ ve musademe unsurlanmn birhkte c;a· 

h§ma tarzlan gosterildi. . 
Bundan sonra muharebe tatb1kat sa • 

hasma gidildi. Burada hazulanml§ mev • 
zide bulunan bir dii§mana, kumlZI kuv • 
vetlerin taarruzlan ba§hyacakh. 

Bu taarruzlan takib ic;in hep Gaziler· 
tepesinde toplanmi§hk. Evvela, arazi ve 
araziyi temsil eden biiyiik bir plan i.ize • 
rinde iki tarafm muharebe durumlan ta
rif ve izah edildi ve arkasmdan harekata 

gec;ildi. 

Arazi: oniimiizde olup bitecek sava§l 

adim ad1m takib edeblimemizi miimki.in 
k1lacak §ekilde, c;ok giizel sec;ilmi§ti. 

Vaziyeti iyice kavnyabilmeniz ic;in bu 
taarruzun iki safhaya aynlmi§ oldugunu 
soylemeliyim. 

Birinci safha hakiki piyade ve topc;u 
ate§lerile yap1hyordu. 

Bu hareketin hedefi dii§man as1l mev
ziinin ilerisinde c;1kmh te§kil eden bir te· 
peyi zaptetmekti. 

i§te, taarruz biitiin piyade agu silahla
nnm ve topc;ulann i§tirakile bulundugu • 
muz Caziler tepesinden, kar§Iki T av§an 
tepeye tevcih ediliyordu. 

Bakm sagdan, soldan, tepemizden a
§an top ve makinelitiifek mermileri T av
§an tepeyi tanyorlar .. 

Biraz evvel bir bahar ye§illiginde sii -
kune dalmi§ olan tepe, §imdi bir yanar
dag gibi tiitiiyor... T opragm bagrmdan 
yer yer kapkara. ak bulutlar yiikseliyor, 
sonra alevler f1§kmyor.. Bir k1yamettir 
kopuyor. 

Piyademiz ise, bu tesirli ate§lerin hi
mayesinde Cama§Ir dereyi a§arak T av
§an tepeye yakla§Iyor. 

HACI RA$iT 
Milli sergiize~t ve polis romanz 

Pendikteki Beyaz Ev ve Ko~e Minderinin Esran romanlanndan 
daha merakh bir romana ba~lamak iizereyiz. Ayni romanlann 
muharriri taraftndan yazilan bu eserde: 

A~k, cinayet, servet kavgasz ve bir miraszn pe~inde 

bogu~an bir ailenin biitiin ihtiraslarz okunacakttr 

Pazartesiden itibaren ne,re ba,byacagiz 

.· 

Tarassud aletleri faaliyette 

Ellerimizde diirbiinler, onlann mh 
tu~am§lanm heyecanla, hazla seyredi
yoruz. 

Bu arada ate§ kuvvetile miisademe 
kuvveti arasmdaki biiyiik ahenk ve ate§ 
disiplinine hayran olmamak kabil mi ~ 

Dikkat ediyorum, hic;bir mermi hede-
fini §a§miyor. 

;5a§Sa ... 
Bu bir facia olabilirdi. 
Fakat piyademizin bu ate§ mahrek -

leri altmda fiitursuz, pervasiZ ilerleyi§i 
de esasen kendi ag1r silahlarma kar§I 
besledigi itimadm derecesini gostermiyor 
mu~ 

Bu ilerleyi§ o kadar canh, o kadar s~-. 

ridi ki, pek az zaman sonra ahlan i§arel 

fi§ekleri, ilk hatlanmiZID hedefe van§la • 
nm miijdeliyordu. 

Bu haber iizerine agir silahlanmizm a
te§leri zaptedilen tepenin gerilerine kay -
dmldi. 

Dii§mamn ileri mevzii zaptedilmi§, ha
reket galibiyetle bitmi§ti. 

Arhk, rahat bir nefes alabilir, hele 
Marmaraya, Adalara bakan bu yemye • 
§il giizellikte, zafer ne§esile karmmiZI do
yurabilirdik. 

Y emekten sonra harekatm ikinci sa£ • 
has! ba§hyordu. 

Bunun hedefi dii§manm as1l mevziine 
girmek ve miiteak1ben bu girme hareketi
ni bir yarma ile neticelendirmekti. 

Kuvvetlerin c;ogu girme mmtakasma 
yigilmi§tl. 

Bunun haricinde kalan mmtakalar nis
beten zay1f birakilmi§h. 

Bu hareket T av§antepeden <;amurluk
baym istikametinden 232 rak1mh tepeye 
yap1hyordu. 

Cirme mmtakasma, piyade ag1r silah
lanndan ba§ka kuvvetli topc;u da tahsis 
olunmu§tU. 

Ancak ate~ler, arhk manevra fi§egi ve 

hartu§ile yap1hyo. _ 
Kar~I mtlar hakiki bir hedef k1t'as1 

tarafmdan tutulmu§tU. 
Fa kat mevziler, avc1lar ve makineliler 

araziye o kadar giizel uydurulmu§tu ki; 
degil uzaktan, yanlanna vardigimlz za -
man bile hic;bir §CY goremiyorduk. 

Y almz ate§ seslerinden buralann tutul
mu§ oldugu anla§Ihyordu. 

T aarruz birligi girme mmtakasmdan 
ilerlemege ba§ladigi suada Siigdan ve sol· 
dan piyademizle birlikte tanklanmizm 
da di.i§man siperlerine dogru saldirdigi 
farkediliyordu. 

Bu tanklann piyade saflanm1z arasm
dan dalga dalga ilerleyi§leri dii§man si· 
perlerini a§I§, ezi§leri, boylece piyadele· 
rine yo) ac;I§lan goriiliiyor. 

Onlar dii§man mevzilerine saldmrlar • 

ken bir tayyare filosu da alc;ak uc;u§lar• 

la bu taarruza havadan i§tirak ediyordu. 
Bu mada biitiin muharebe sahas1 toz ve 
dumanla kaplanmi§h. 

Mevziin baz1 klSlmlan ise, dii§man go
zetleme yerlerinin ve tank defi silahlannm 
faaliyetine kar§I sislenmi§ti. 

Tanklar heniiz mukavemet etmekte o
lan mevzi parc;alanna saldmrken, mevzi
in bazi yerlerinde iki tarafm gogi.is gog • 
se, siingii siingiiye geli§leri gozleri ya§ar· 
tiyor, kalbleri heyecandan heyecana sii
riikliiyordu. 

Bu mada mavilerin mukabil bir darbesi 
kirmiZI taraftan son bir hamle ile atild!. 

Ve k1rmiZI taarruzu inki§af ederek bu 
girme, nihayet bir yarmaya ink1lab etti. 

f.vet, nihayet kirmiZI kendisine mev'ud 
olan zaferlerden birini daha kazanmi§h. 

Hulasa, diin bahar c;ok giizeldi. 
V e biz, bah arm bu en giizel giiniinii. 

Tiirk siingiisiine, Tiirk toplanna, Tiirk 
erine, onun yenilmez giiciine ramolan 
Maltepe mtlarmda, i§te boyle ya§ad1k. 

Kandemir 

Hii.cum! 
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Z 1. 1 . h hd Tac giyme merasiminin son 
eppe 10 erin ar 2 000 000 k. · b hi k d faaliyetlerinin bilcinc;osu ' ' I~I sa a ara a ar saray1n 

etraf1nda ~enlik yapb ve krah alki~ladi Almanlarm 
balondan 

Biiyiik 
83 tanesi 

bunlardan da 

yapbklar1 109 
i,tirak etti; 

zayi oldu 

Harbde 
harbe 
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1900 senesi haziramnda ilk u~an Zeppelin, i$te buydu 

1900 de tecriibeleri yap1lan ilk Zep -
pelin kabili sevk balonu 127 metro bo -
yunda, 11.50 metro kutrunda, 11,300 
metro mikab1 hacminde idi. Biri i:inde, di
geri arkada iki sepeti vard1. Bunlar tele
fonla birbirine bagh idiler. Her birinde 
16 beygir kudretinde hirer motor bu
lunuyordu. Bunlar iki§er pervaneli 
idiler. Madeni iskeleti saran d1§ 
zarfm i~inde 17 kii~iik halon var
di. Bunlar idrojenle §i§irilmi§ ve d1§ 
zarfm mukavemetini temin ediyorlar
di. Almanlar, 1900 senesi nihayetinde 
tecriibeleri durdurdular ve gene tam bir 
siikfit i<;inde <;ah§malanna devam ettiler. 
Bundan sonra, katJ Zeppelin, yan kat! 
Gross ve yumu§ak Parseval balonlarile 
birdenbire F ranSIZian ge<;tiler. 

ikinci Zeppelin, 1905 te yap1ldi. Bu 
otekinden pek az biiyiik; fakat <;ok daha 
miitekamildi. Biitiin madeni k!Simlar alii
minyomdan yapilmi§tl. Motor kuvveti 
32 den 80 beygire ~Ikanlmt§h. T ecriibe
lerin ortasmda motor kuvveti 170 beygire 
~tkanld1. Diimenler miitemadiyen degi§ti
rilerek tekamiil ettirildi. Bu ikinci hava 
gemisi, 1 0 birinci te§rin 1906 da 11 ki§i 
ile bir seyjlhat yaparak 1 J 0 Iglometroyu 
2 saat 17 dakikada ald1. 30 eylul 1907 
de 7 saat siiren bir sefer yaph. Vasati sii
rati saatte 48 kilometr oidi. 1907 sonun
da Almanlar Zeppelin'lerle siirat ri:iko
runu ve Gross balonlarile havada kal -
rna -8 sa at 1 0 dakika- rokorunu, Parseval 
ile de 1908 de 1600 metroya ~1karak ir
tifa rokorunu tesis etmi§lerdi. 

1909 da 5 numarah Zeppelin 26 ki§i 
ile bir seyahat yapml§h. 

H arb ~rktrgr zaman 
1914 te harb ~1karken yan kah Gross

Jar 19.550 metro mikab1 olmu§lardt ve 
7000 kilo yiik kaldtrabiliyorlardt. Yumu
§ak Parseval'ler 31 ,000 metro mikabma 
varmt§lardl. KatJ Zeppelin'ler ise LZ-25 
markah balonla 22,700 metro mikabma 
~Ikmi§Iardt. Bu balonun boyu 158 met
ro idi. 290 beygir kuvvetinde 3 motor. 
hava gemisine saatte 84 kilometroluk bir 
siirat temin ediyor, 22.000 kilo yiikle 
2200 metroya kadar yiikseliyor, 150 ve 
21 0 kiloluk mermiler bile ta§Iyordu. 

Harb ba§ladigl zaman Almanlarm e
linde 9 yumu§ak, I kah Schutte - Lanz 
balonu ve 7 tane de Zeppelin vard1. 0 
zamanki tayyarelerin faaliyet sahalan ve 
havada kalma miiddetleri c;ok mahdud ol
dugundan, Almanlar onlarm bu noksanml 
ve mahzurunu hava gemilerile telafi et -
mek istiyorlard1. Kabili sevk balonlar u
zak hedefleri bombardtman ediyor ve tay
yarelerin hilafma geceleri de havada ka
labiliyorlardi. 

F rans1z kabili sevk balonlan, harbin ilk 

giinlerinde, dii§iiriilmii~ ve F ranstzlar bun 

!art kullanmaktan ve yenilerini yapmak -

tan vazge<;mi$lerdi. Almanlar ise, kabili 

sevk balonlara kaT§I, biiyiik bir iimid ve 
itimad besliyorlardi. Onun i~in harbin ilk 
iic; senesi zarfmda yeni ve daha biiyiik 
hava gemileri yaphlar ve bunlan harbin 
sonuna kadar, iyi kotii kullandilar. 

Harbde, ilk Zeppelin bombard1mam 
5 agustos 1914 giiniine musadiftir. 0 
giin, Z-6, Bel~ika kale ve §ehirlerini bom
balami§hT. Paris Zeppelin'lerle ilk defa 
20-21 mart 1915 gecesi bombard1man 
edilmi§tir. Alman Zeppelin'lerini~ bir kts
mi kara ordusunun, diger bir k1sm1 da do
nanma kumandanhgmm emrinde ~ah§I· 
yordu. Kara ordusunda hizmet edenler, 
bir miiddet sonra, ingiliz • F rans1z tayya
relerinin miitemadiyen Belc;ikadaki han
garlan bombard1man etmeleri yiiziinden 
Rhin bytlarma kadar <;ekilmege mecbur 
olmu§lar, bu suretle hedeflerinden ~ok u
zak dii§mii§lerdi. Buna ~are olmak iizere 
55,000 metro mikabmda, _6 motorlii, sa-

•J Bundan evvelkl yaz1Iar 10 ve 12 mayLS 
tarlhll say1Iarmnzdadrr. 

atte 90-100 kilometro siiratinde, 30,000 
kilo yi.ikle 6000 metroya c;1kan Zeppe -
lin'ler yaphlar. 1917 senesinde ordunun 
emrinde yalmz 15 kabili sevk halon var
di. Bunlar, garb cephesinden ziyade §ark 
cephesinde ve Balkanlarda kullamhyor -
du. <;iinkii, ~ok biiyiik bir hedef te§kil e
den Zeppelinler, garb cephesinde, hava 
dafi toplannin ate§ine ve bilhassa dii§man 
tayyarelerinin hiicumlarma dayanamiyor
lardi. Diger Zeppelin'ler donanmanm 
emrinde idi. 1917 haziramnda Zeppelin 
in§aatma nihayet verildi. 

Donanma kumandanhgmm emrindeki 
Zeppelin'ler de, ke§if ve bombardtman 
i~in kullamhyorlardt. Bunlar, lngiliz sa
hillerini ve hatta Londrayi bombardtman 
ettiler. ingilizler tarafmdan dii§iiriilenleri 
az degildir. Fa kat sis, ftrtma gibi hava te
sirleri, denizde ~ah§an Zeppelin'lerin fa
aliyetini tahdid ediyordu. 

F aaliyet ve zayiat biliin~osu 
Almanlar, Umumi Harbde 1 09 ka

bili sevk halon yaptJiar. Bunlann 83 tane
si harbe i§tirak etti. Karada ve denizde 
kullamlan bu hava gemilerinin zayiatJ j 
§oyledir: 34 tanesi dii§man tarafmdan 
dii§iiriildii. 2 tanesini hangarlanndan ~~
kar.ken riizgar parc;alad1. 13 tanesi muh
telif kazalarla y~nd1. 11 tanesi karaya 
inerken yanh§ manevra yiiziinden par~a
landi, 4 tanesi a~Ik denizde motorleri 1 

bozularak battJiar. 1 tanesini f1rbna tab
rib etti. 2 tanesi, biri ;;imal denizinde, di- ~ 
geri Akdenizde, kayboldu, Zayi olan I 
67 hava gemisi haricinde mahdud mik-1 
tarda Zeppelin de Miitarekede galib 
devletler arasmda taksim edildi. 1 

Muhtelif cins Alman kabili sevk ba
lonlan, harb i~inde 317 u~U§ yapmi§lar -
d1r, bunun 204 tanesi muvaffakiyetle ne
ticelenmi§tir. Y almz Zeppelin'lerin faa -
liyetine gelince, bunlar da, 188 tanesi mu
vaffakiyetli olmak iizere, 284 u~U§ yap
mi§Iardir. Alman kabili sevk balonlarmm 
yaphklan akmlann 111 tanesi bombar
dimanla neticelenmi§tir. Bu bombard! -
manlarda balonlar 80,000 kilosu Rus 
cephesine, 44,000 kilosu Frans1z • Bel
<;ika cephesine ve 36,000 kilosu lngilte
reye olmak iizere 164,000 kilo bomba at
mi§lardtr. 

Kara ordusu emrindeki balonlarm mi.i
rettebatmdan 15 zabit, 50 miihendis, pi
lot, makinist ve mitralyi:izcii i:ilmii§tiir. 
Donanma emrindeki Zeppelinlerin 

F aaliyet ve zayiatr 
Donanma kumandanhgmm emri altm

da alan Zeppelin 'lerin faaliyeti de zayi
ah da daha ~ok olmu§tur. Bunlar,3 ila 
5 balondan miirekkeb filolar harlinde ;;i
mal denizinde ke§if ve deniz iislerini hi
maye i~in 317 u~U§ ve hareket yapmi§Iar
dir. Aynca donanma ile mli§tereken Bal
hk denizinde 3 ila 10 balonla 12 u<;u§ 
yapmi§Iardir. ;;imal denizinde 63 ve Bal· 
uk denizinde 2 defa muharebeye tutu§ • 
mu§lardir. ingiliz kiyiianna 19 ve Rus 
sahillerine 14 defa hiicum etmi§lerdir. 3 
ila 12 balonluk ekipler halinde lngiltere 

dahilinde 41, Rusya dahilinde 14 akm 

yapmi§Iardir. 

Donanma emrindeki kabili sevk balon
larm 389 alii ve yarah, 14 7 esir vermi§ -
lerdir. Oliiler ve yarahlar 40 zabit, 34 
giiverte zabiti, 264 kii~iikzabit ve 51 ne
fer, esirler ise 18 zabit, 14 giiverte zabiti, 
1 06 kii<;iikzabit, 8 nefer ve 1 de sivil go
niillii pilottur. 

Yukandaki tafsilat ve rakamlar goste
riyor ki Zeppelin'ler, karadan ziyade de
nizde i§ gormii§lerdir. Bunun sebebi ka
rada oldugu gibi, denizin her tarafmda 
sabit miidafaa vas1talan ve cepheler bu· 
lunmamasJdir. 

Zeppelin'lerin lngiltereye kar§I yap • 
t1klan akmlan ha§ka bir yaz1da hu!asa 
edecegiz. 

A. D. 

irlandada Kral ikinci George'un heykelini bomba ile berhava ettiler. 
italyan gazeteleri tac giyme merasiminden hi~ tafsilat vermiyorlar 

Merasimden bir gun evvelki provalardan: Yukarzda solda: Saltanat arabast parlamento onuncte, sagda Trafalgar Squari'de toplanan halk;. a§a~!da 
sa!'}da ya~mura ragmen sokaklart dolduran mi,thi§ kalabaltk, solda, sokaklarda dans edenler ... 

Londra 13 (A.A.) - Diin saat 16 
da §iddetle yagan yagmur altmda Kral 
ve Krali~eyi hamil olan saltanat arabas1, 
Westminster kilisesinden doniip te Bu -
ckingham saraymm oniinde goriindiigi.i 
zaman halk, Kral ve Krali~eyi uzun uza
diya alki§lami§ttr. Kral ve Kralic;e, bu 
alki§Iara tebesslimlerle mukabele etmi§ • 
lerdir. <;iinki.i ba§larmdaki taclar, selam 
vermelerine mani oluyordu. 

Alb§ tufam, ancak Kral ve Krali<;e. 
Buckingham sarayma girdikten sonra sii
kunet bulmu§tur. 

Sarayan onunde 
Miiteaktben insan dalgasJ, polis kor -

donlanm yararak saraym parmakhklarma 
dogru ilerlemi§tir. 

Birka~ saniye i~inde binlerce insan, 
Victorie ~e§mesi etrafmda toplanmJ§tlr. 
Saltanat arabasm1 gormek i~in kafi dere
cede yakla§amiyan kimseler, hiikiimdarla
n gormek istemi§ler ve bunun i<;in bagmp 
~agtrmaga ba§lami§Iardtr. Halkm agzm
dan hep birden «KrahmlZI gormek isti • 
yoruz, Krali~emizi, kii~iik prenseslerimizi 
gormek istiyoruz» sesleri yiikseliyordu. 

Krahn iki karde§i, bu esnada saraya 
gelmi§ler ve biitiin Kral hanedam saray
da toplanmi§hr. 
Hukiimdarlar balkondan halka 

mukabele ediyorlar 
Halk, «Allah krahmlZl korusun» ava

zelerini yiikseltmi§ ve Kralla Krali<;e, 
merasim elbiselerile saraym balkonuna 
cikmtslardir. Bunun iizerine mlithi§ bir 

alki§ kopmu§tur. iki kii~iik prenses, anne
lerile babalannm yanmda yer almt§lardir. 

Kral, bir elile biiyiik k1zmm ba§lni ok
§Uyor, i:iteki elile de .halk1 selamhyordu. 

Biraz sonra iki kii<;iik prenses1 annele
rile babalanmn arasmda yer almi§lar ve 
biraz sonra valide K;ali<;e Mary de hal
kana gelerek Kral ve Krali~e ve prenseo
lere iltihak etmi§tir. Kral hanedam, be§ 
dakika balkonda kalmi§IJT. 
Hiikiimdarlara gelen hediyeler 

Londra 13 (A.A.) - Kral ve Kra
li~eye, tac giyme merasimi mi.inasebetile 
bir~ok hediyeler gelmi§tir. 

Bu hediyeler, yak muhte§em §eylerdir. 
Fransa, Krali~eye Sevres mamulatln -

dan beyaz bir ayna ve Krala gene Sevres 
mamulatmdan ve ~iniden iki biiyiik vazo 
gondermi§tir. Bunlarm herbiri iizerinde 
ingiltere kralhgmm armalan mine ile i§
lenmi§ti. 

!ngilterenin himayesi altmda bulunan 
Asya hiikiimdarlan, altm ve fildi§i kak
mah silahlar ve kii~iik prenseslere de bir 
tak1m oyuncaklar gondermi§lerdir. 

$imali lrlandada haztrlrk 
Londra 13 (A.A.) - $imali lrlan

da valisi Diik d' Abercoun' dan bir tel -
graf gelmi§tir. Di.ik, bu telgrafmda ~i -
malt irlanda milleti namma ihlas ve sa -
dakatini arzetmekte ve lngiliz saltanatmm 
miiteyemmen olmas1 temennilerinde bu -
lunmakta ve ;;imali lrlanda'mn hiikiim -
darlan 28 temmuzda kar§Ilamak i~in CO§· 

kunca hamlanmakta oldugunu ilave eyle-

mektedir. 
Merasimde lrlanda temsil edildi 

Londra 13 (A.A.) - Deveran eden 
§ayialar hilafma olarak 1rlanda, tac 
giyme merasiminde temsil edilmi§tir. 

Dublin'de bir Kralan heykelini 
berhava ettiler 

Dublin 12 (A.A.) - ikinci Geor • 
ge'un at iizerindeki heykeli, bu sabah 
bir bomba ile tahrib edilmi§tir. 

Bu heykel, 1928 senesinde de gene 
bir bomba ile hasara ugratJimi§ti. 

Reuter ajansmm Dublin muhabirine 
gore, ikinci George'un heykeline kar§I 
bu sabah yapiimi§ olan tecaviiziin bir ln
giliz Kralmm lrlanda Krah olarak tac 
giymesini protesto i~in nasyonalistlerin 
yapmak tasavvurunda bulunmu§ olduk -
Ian ni.imayi§in metnine kaT§! bir mukabe
le bilmisil te§kil etmektedir. 

Dublin 13 (A.A.) - Reuter ajans1 
muhabirinden: 

,;;ehirde siikun hiiki.im si.irmektedir. 
Diin «tac giyme merasimi aleyhinde>> ya
ptlmi§ olan mitinglere pek az ki§i i§tirak 
etmi§tir. Hi<;bir hadise c;Ikmamt§tlr. 
Vindsor Diikiine filim gonderile-

cegi dogru degilmi, 
Tours 13 (A.A.) - Bir~ok gazete· 

ci1er, tac giyme merasimi hakkmda ma
lumat almak i.izere Cande §atosunda top· 
lanmi~larsa da Diik de Windsor namma 
soz soylemege salahiyettar olan Rogor, 
bu babda beyanatla bulunmaktan imtina 
etmi§tir. 

Mumaileyh, tac giyme merasimine aid 
filmin tayyare ile Tours' a getirilecegi ve 
gece Cande §atosunda gosterilecegi hak· 
kmdaki §ayiayl tekzib ile iktifa etmi§tir. 

Alman ve italyan gazetelerinde 
Berlin 13 (A.A.) - Alman matbu· 

all, tac §enlikleri hakkmda geni§ tafsilat 
vermekte, merasi!J)e aid fotograflar ne§• 
retmektedir. Muharibler, diinkii hadise· 
Jeri lmparatorlugun tarihi bir giini.i ola .. 
rak tefsir etmektedirler. 

Roma 13 (A.A.) - 1talyan gazete-
1~. di.in Londrada yaptlmi§ alan tac giy• 

me merasimi hakkmda bir guna tafsilai 
vermemektedirler. 

italyan gazeteleri, bu merasime mii • 
teallik olarak diin on kelimelik kadar bir 
telgraf yazmi§lardir: 

- «ingiltere Krah George'un tac giyme 
merasimi, bu sabah Londrada icra edil· 
mi§tir.» 

r 
DAVEY 

Bugiin saat 17 de taksim'de 

ELEKTRiK !?iRKETi 
§Ubesinde elektrik hnnt ile 
yemek ve pasta pi§irme ve 
elektriki ev aletleri tatbikat 
kursu vard1r. Bu kurs yalmz 

Bayanlara mahsustur. 

' 
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Kuduz bir kopek 
Karagiimriikte yedi 
ki~iyi birden tsJrdt 

Evvelki gun Karagiimriikte kuduz bir 
kopek 7 ki§iyi JsJrmi§hr. Vak' a ~oyle ce
reyan etmi~tir: 

Kii<;iik bir ev kopegi Halic F eneri isti
kametinden Karagiimriige dogru gelirken 
Karagiimriik caddesinden gec;mekte olan 
i.ic;iincii komiser Halide birdenbire hi.i
cum ederek JSirmi~hr. Kopek bundan son
ra, yoldan gec;mekte olan, Sultanselimde, 
Cukurbostanda oturan Kenam, Car§am -
bada Darsofa sokagmda oturan Kayay1, 
Car~amba !lkmekteb talebesinden Ma
hirle Bek<;iler mahallesinde oturan Meh
med ve Ahmedi de JSirmi§ ve kac;maga 
ba~lami§tir. 

Bir kopegin 6 ki§iyi ISlrdigmi haber a
lan Karagi.imri.ik polis karakolu komise
ri, polis Hakk1y1 kopegi yakalamaga me
mur etmi§, fakat kopek polisi de ISirmi§
hr. 

Bu vaziyet kar§Jsmda polis Hakki sJ
Iahmi kullanarak kopegi yaralarni§ ve 
yakalarni§IJr. 

Kopekle ISirdigl 7 ki§i Kuduz hastane
sine sevkedilmi§lerdir. 

~~:(. 

Di.in sabah, Yedikulede tramvay cad
desinde tramvaya binmek i.izere olan A· 
gob km Agavniyi de bir sokak kopegi 
Isirarak tehlikeli Surette yaralami§hr. A
gavni Kuduz hastanesine kaldmlarak te
davisine baslanmJshr. 

~ubat aymda sablan 
sigara ve i~kiler 

• 

GONON BULMACASI 
2 3 4 I) II 1 R 9 10 

I I I I I 1•1 I rn 
•. I I I I I 1•1 I I I 

I I ~ I I I 1• 1 I I 
I I I 1• 1 I I I I I• 
:; I I I I 1•1 ,.,., 
,;! I 1•1 I I I I I I 
i 1•1 J•l I I I I I 
~ 111 1· 1 I I 1• 1 1• 1 I ~ I I I I 1• 1 I I I 

1 J ±.J 
Soldan saP;a: 

1 - Doktor, kabUl edati. 2 - Garib, 
frans1zca cgol>. 3 - Bir :;;eyi lstemedlgi hal
de istiyor gibi giiriinerekten, edebiyata 
mensub. 4 - Babam1zm zevcesi, Japonyada 
bir liman. 5 - Uhde. 6 - iran dilinde csu~. 
bir c;e§id kepazelik. 7 - Banyo yerlerimlzden 
biri. 8 - Bahc;elerde yap1Ian kiio;iik giiller. 
9 - Harb, me:;;hur bir tango. 10 - Bir emir, 
bir adamm k1zmm kocas1, 

Yukandan a:;;ag1ya: 
1 - Kan aldtrma, her zaman ic;:t!gimlz 

§eY. 2 - Arabca cyabancilar:., sebze ve sair 
§eylerin satiidigl yer. 3 - Biiyiik kereste, 
mahkemeye ac;Ilan §ey. 4 - Fena degil, is
kambilde bir kag1d, fransrz.ca «!neb. 5 -
Bir soru edat1, ak iistiinde karay1 sec;:!:;;. 6 -
Dokunmak suretlle yapllmt:;; §ey, Karade
niz halkmdan baz1Iarmm kendllerine yan-
11:;; olarak verdikleri islm. 7 - Bir musiki 
aleti, bir edatm kalmla:;;tmlmi§ ve kiSal
tJ!rnJ§ §ekl!. 8 - Kalbur, yum:;;ak ~eker. 9 -
Nazik olmiyan, bir emir, ekseriya «<:;;te~ ta
birinden evvel gelen kelime. 10 - Bir say1, 
gel!r io;in yaptmlrni§ binalar. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekU 

2 3 4 ~ t\ ~ II IU 

II ETBTE IGI OIMIETCT~ 
ciEI VIAIB'• IzltiRIA 2 

3 EIKI • ILIEIKIEILII I• 
4 VIAl ~IAIKI• 1 L I A 1 N IE 

1\RIAINI• IB • ILI• Iz 
oi • IKI• Io iA'RI I ICIA 

~ • lciAIKIAICill• lu l• 
s DIAIDi t i• IAIHI I Rl• 

Gec;en ~ubat ay1 i<;inde lnhisarlar lda
resinin satJ~lan hakkmda hamlanan bir 
istatistige gore, §ubat aymda 3,060,145 
lira degerinde 902,127 kilo mamul ti.ittin 
satJlml~hr. Bu miktardan 89,835 kilosu 
koyli.i kahn, 140,861 kilosu halk kadm, I 
I 37,485 kilosu dordi.incii ve be§inci ne· __ 

1 _:::Ul=.::::::;;;;:;;;;;;;;:;;;::::;:;;;::::;;;;;~:;;;; 
9'UIKIAILI AI• I• IR AIY'I 
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vi, 125,590 kilosu koyli.i ince, 66,207 (' '"\ 
kilosu zabit ve birinci, 49,520 kilosu ii • 
~uncu nevi, 46,079 kilosu halk ince, 
38,980 kilosu tath sert, 30,231 kilosu 
mamul.ih mahsusa, 26,899 kilosu koylii 
tiitiinii, 22,460 kilosu asker, 13,462 kilo
su bafra, 7,440 kilosu en ala. 7.278 ki -
losu da hammeli sigarasma aiddir. Bu va
ziyet, memlekette mamul ti.iti.in sah§Imn 
nevi itibarile temevviicahm gostermek -
tedir. 

~ubat a: .. nda 285,289 lirahk 7 milyon 
994,1 ~2 kilo tuz sahlmi§hr. Sahlan tuzun 
vasati fiatJ 3,57 kurustur. Sat1lan tuzun 
6,434,109 kilosu deniz, 713,088 kilosu 
kaya, I 46,595 kilosu go) ve memba ve 
350 kilosu sofra tuzudur. 

Ayni ay i~inde 227,555 litre mi.iski
rat satilrnl§hr. K1ymeti 330,602 lirarhr. 
SatJlan ic;ikinin 136,875 litresi rak1, 
7,175 litresi kanyak, 75,027 litresi §arab, 
5,546 litresi likor ve vermut, 2,932 lit -
r.esi de muhtelif ic;kilerdir. -5ubat ay1 ic;in
de aynca 64,672 litre ispirto sahlrni§tlr. 
Bu suretle §Ubatta umum miiskirat sah§I 
754,353 lira bymetinde 437,731 litredir. 

lstanbul-=fk.;et ve Zahire 
Borsasmda muameleler 

Diin istanbul Borsasma 465 ton bug
day, 30 ton <;avdar, 45 ton arpa, 33 ton 
beyaz peynir, 156 ton un 30 ton m1s1r 
51 ton pamukya[(l, 7 ton' tiftik, 2 to~ 
m~r~imek ve 1,5 ton da zeytinyag1 gel
mt~trr. 

Yumu~ak bugday kilosu 6,25 kuru§ -
tan, sert bugday 6,12 kuru~tan, arpa 
4 - 4,2 kuru~tan, ince afyon 620 kuru§
tan, beyaz peynir 24,15 - 29 kuru§tan ve 
ekstra zeytinyagi da kilosu 63 kuru~tan 
muamele gormii§tiir. 

Hari<; borsalarda fiatlar §oyledir: 
Bugday kilosu 5,67 kuru§, arpa 5,05 ku
ru§, fmdtk kilosu 87,52 kuru§. 

. Sanayicilerin toplanhsJ 
Iktisad Vekaletinin bu sene Galata -

saray lisesinde a<;tlmasma karar verdigi 
1937 Dokuzuncu Yerli Mallar sergisi i
~in dun Sanayi Birliginde bir toplanh 
yapilmt§tir. Serginin ~ekli gorii§iilmii§ 
olan bu toplanhda Ticaret Odas1 umu
mi katibile sair alakadarlar bulunmu~-
lardir. · 

ist. Borsast 13/5/937 
PARALAR 

Sterlin 

I 
Dolar 
Frank 
Liret 

· Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 

1 Leva 
1 
Florin 

'Kron Cek 
I Silin Avustury~ 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

I 
Kron isvec 
Altm 
Banknot 

A elliS 
620.-
123.-
110.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1059.-
254.-

CE KL E R 
Ac;d1~ 

Lonrda 624.-
New-York 0.7923 
Paris 17.6825 
MiHino 15.0560 
Briiksel 4.6963 
Atina 87.58 
Cenevre 3.4590 
Sofva 64.10125 
Amsterd. 1.4408 
Pra~r 22.7887 
Viyana 4.2163 
Madrid 13.8625 
Berlin 1.9725 
Varsova 4.175 
Budaueste 3.99 
Biikres 107.6925 
Bell!"l'ad 34.455 
Yokohama 2.7532 
Mo!<kova 24.115 
Stokholm 3.1085 

Kapams 
626.-
126.-
114.-
125.-

84.-
22.-

575.-
25.- 1 
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1060.-
255.-

Kapam) 
625.-

0.7906 
17.645 
15.0320 
4.69 

87.44 
3.4532 

64.- I 
1.4385 

22.6688 
4.2096 

13.84 
1.97 
4.1680 
3.9840 

107.fi2 
34.10 
2.7486 

24.155 
3.1036 

· ESHAM 
I Acdts Kal)ams 
, f& Bankas1 nama 9.80 9.80 

Bomonto-Nektar 9.- 9.-
A~lan Ci..,l'nto 14.05 14.10 

I 
Merkez Bankas1 90.- 90.-

iS T i KR A Z LAR 
A<;diS Kapams 

· Turk lrorcu I Pesin 
,. • l Vadt-li 20.40 20.525 

Er~rani 95.- 95.-
SJvas-Erzuntm I 9,;.50 96.50 

T A HVi LA T 

(I I K f ) AcdJS Kal)aDIS yaon ar, on eranslar, konorele r lr Ana .. dol~iimessil 
h kanunu hakkmda 

1 
.. " Vadeli 44.30 

konferans ~~======~=:::=:=:=::=~Y 
Erninonii Halkevinden: r YFNI. r:sr:Rt~R ' 

4<1.30 

Bu ak~a~. saat 17,30 da Evimiz konferans \... • ..) 
salonunda Universite profesorlerinden Dr. 
Kessler tarafmdan (Yen! Tiirk t~ Kanu
nu) hakkmda bir konferans verllecektir. 
Hazirandan itibaren tatbik edilecek olan 
bu miihim kanun hakkmda verilecek olan 
bu konferans ttirk~eye terciime edilecek _ 
tir. Davetiye yoktur. Herkes gelebllir. 

~~~ 

Eminonii Halkevinden: 
EvimiZ gosterit §ubesi, Giilhane park! t

~indeki Alayk~kii binasmda 14/ 5/ 937 cu
ma giinii ak~am1 saat 21,30 da (DekbazhkJ 
piyesini temsil edecektir. 

Arzu edenler davetiyelerimizl Cagalog -
lundaki merkez biirosundan alabillrler. 

~~~ 

Tiirk Mikrobiyolojl Cemiyetinden: 
Cemlyetlmizin ekseriyet olmadigmdan 

30/4/ 937 de yaprlamJyan kongresinln rna -
YIS lc;timaimJzla birlikte 17 mayiS 937 pa -
zartesi saat 18,30 da Cagaloglunda Etlbba 
Odasmda toplanaca~J azam1za blldirll1r. 

Kongrcclt~ gorii~iilecekler: idare he yet! 
ve hesab raporlarile aza.nm tekli!J, 

Yolculuk 
Gene ~air o. Ferda Giileyin bu ad1 ta§l

yan blr ~iir kitabt inti§ar etti. Nefis man
zumeleri lht!va ve parlak bir edebi istlk
bali teb~ir eden bu giizel eseri tavsiye ede
riz. 

Abdiilhak Hamid ve hayah 
Siihulet kitabhaneslnce tertlb olunan 

me§hur §airier, edlbler ve romanc1lar seri
slnln iio;iincii numaras1 rahmetll Abdiilhak 
Ha.m!din hayatma ve sec;me §lirlerlne tab
sis olunarak c;:Iktl. 10 formal!k miikemmel 
bir eserdlr, fiati - hayrete ve takdire !ay1k 
goriiyoruz - ylrmi be~ kuru:;;tur. 

Y akut Yiiziik 
Romanc1 Mahmud Yesarinin sevllmi~ e -

serlerinden birldlr. ikbat kitabhanesi ta.ra
fmdan basllm1:;;trr. Fiatt da ucuzdur, ylrml 
be§ kuru§tan lbarettir. OkuyUculanm,.za 
tavsiye eder1z. 

CUMHURiYET 

Y eni Tiirk musiki yay1m 
K urumu Ba~kanhg,ndan 
15/5/937 cumartesi glinli saat 14 te 

Beyoglu istiklal caddesinde 230 sayth 
kurum rnerkezinde gene! toplanh yapt
lacaktir. <;algiCt, okuyucu, oyuncu, ba
letc;i, operetc;i, dansoz, tiyatrocu ve saire 
bilurnum artist, san'atkar arkada§larm 
ilan edilen saatte haz1r bulunmalan ri
ca olunur. 

istanbul Musiki San'atkarlar kurumu 
tarafmdan yapllan ilan ve beyanatm 
k1yrneti yoktur. Kurumumuz kanuni 
te§ekklildlir; esasen biitlin san' atkar ar
kada§lar kurumumuza mliracaatle kay
dedilerek vesika almaktadirlar. 

Yukanda ad1 gec;en kurum namma 
ilan ve beyanatta bulunanlar hakkmda 
laz~m gelen makamata miiracaat edildi. 
Yeni Tiirk Musiki Yay1m kurumu mer

kezi ba§kam H. H. Ta§ktran 

Kad1koy icra dairesinden: 
Miiddei Yervant Hiisyanm mliddea -

aleyh Hasan ve diger Hasan <;avu§ ve 
Zeyneb ve Siileymanla §ayian ve mli§
tereken mutasarrtf oldugu ve ( 4300) 
lira ktymeti muhammeneli Kadikoylin
de Osmanaga mahallesinin Bekc;i soka
gt ko§esinde ve tramvay yolunda ve ii
zerinde bir odas1 bulunan iki diikkam 
muhtevi ve iki k1sma aynlmi§ ve ayn 
kap1lan bulunan iic;er odah 2 ve 4 kap1 
say1h gayrimenkuliin Kad1koy 1 inci 
sulh hukuk mahkemesi ilarruna muste
niden izalei §liyu i<;in tarihi ilandan iti
baren yirmi giin muddetle ashab1 miira
caate ac;1k bulundurulan sah~ §artname
sinde muharrer §erait dairesinde ve pe
§in para ile 16/6/937 tarihine tesadiif e
den c;ar§amba glinii saat 10 dan 12 ye 
kadar Kad1koy sulh mahkemesi icra da
iresinde a<;Ik arttirma ile sablacaktlr. 
Yevmi mezkurda sat!§ bedeli k1ymeti 
muhammenenin %75 ini bulmadtgt tak
dirde en son arttiramn taahhiidu baki 
kalmak iizere miizayedenin on be§ glin 
daha temdidile 1/7/937 tarihine tesadlif 
eden pen;;embe giinu saat 10 dan 12 ye 
kadar en ~ok arttirana ihalei kat'iyesi 
icra ktlmacakhr. Mezkur gayrimenku
llin sab~ tarihine kadar miiterakim bina 
ve evkaf ve yirmi senelik taviz ve be
lediye vergi borclarile masarifi icraiye 
ve resmi tellaliye ve sab§ harc1 hisse -
darlarma ve ihale pulu mli~terisine aid 
olmak iizere satilacaktir. icra ve iflas 
kanununun 126 nc1 maddesi mucibince 
ipotek sahibi alacakhhrrla diger alaka
darlarm, hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialanm yirmi giin i~inde bildir
meleri ve aksi halde haklan tapu sicil
lerile sabit olmad1k<;a sah§ bedelinin 
payla11masmdan baric kalacaklan ve sa
tt§a i§tirak etmek i~in %7 bu<;uk pey ak
<;esi vermeleri laz1m o,lup daha fazla 
malumat almak istiyenlerin dairemizin 
937/489 No. h dosyasma mliracaat ey -
lemeleri ilan olunur. 

Devrek hukuk hakimliginden: 
Kozluc;ay koyiinden Dengibaz oglu 

Bayramm kans1 ayni koyden Dengibaz 
· oglu Mustafa klZl Ali me aleyhine ac;b
gt talak tesc;ili davasmm yap1lma~ta o
lan tahkikatmda: Miiddeaaleyh Alime 
namma ~1kanlan davetiye kagtdmm 
mezburenin hayat ve mematmm ve ika
metgahl ahirinin mec;hul bulunmasm -
dan dolay1 teblig edilmeden geriye ve
rildigi ihtiyar heyetile miiba§irin me§
ruhatmdan anla§Ilmi~ olmakla ilanen 
tebligat yap1lmasma karar verilmi~ ve 
tahkikat glinii 27 may1s 937 per~embe 
saat 9 a talik kilmmi§ oldugundan mez
burenin vakti mezkurda Devrek asliye 
hukuk mahkemesine gelmesi veya bir 
vekil gondermesi, aksi halde tahkikatm 
gt.yabmda yap1lacagi teblig makamma 
kaim olmak lizere ilan olunur. (32634) 

Siitnine ve evladhk istiyenlere: 
Yeni dogan on giinliik c;ocugunu ev

ladhk olarak verecek, s1hhati yerinde, 
otuz be§ ya~mda iyi bir aile bayam, 
ayni zamanda siitninelige de gidecektir. 

Kad1koy: Kurbagahdere Gazhane ci
varmda Hlirriyet sokak No. 101 de 

Emine Taylan 

I LAN 
Ge<;en aylar i<;inde istanbulda Beyog

lunda vefat eden Selanik e§rafmdan 
Bay Hayretin buylik oglu mliteveffa 
~akirin ogluyum. Bliylik babamm vefa
bm ancak §imdi ogrendiin. Merhumun 
babamdan ba§ka diger olmU§ bir oglu 
ve onun da <;ocuklan bulundugundan 
mirasmm biz torunlan arasmda taksim 
edilmesi icabah kanuniyedendir. Bu 
hususta verasetimi ispat ve ilam1m istih
sale degin gerek emlak ve gerek esham 
ve gerekse nlikud ve gayrimenkulleri 
lizerinde benden haric yap1lacak olan 
muamelenin hlikmli olmiyacagmi be -
yan ve ilan ederim. 

Adanada mukim Selanikli olli Bay 
Hayret tQrunu Orner 

INTOURIST 
iSTANBUL • PiRE • HAiFA 

A raamda muntazam aeri poata 
• IAN RUDZUT AK ,. 

6,~0 tonluk liiks vapuru 16 
may1a pazar giinii saat 20 de Ga
lata r1hbmmdan hareketle 1 inci, 
2 nci ve iis:iincii simf yolcular1 ala
rak dogru {Pire ve Hayfa) ya gi
decektir. l!:.itiin yolcularm kama -
ras1, yaUg1 ~e yemegi vard1r. Taf
silat is:in lntourist miieuesesinin 
Galatada Hovagimyan hanmdaki 
~ark1 Karib miimeasilligine 42653 

Be§ikta§ icra memurlugundan: 

Sahibleri arasmda kabili taksim ol -
mamasmdan mahkemece izalei yuu 
suretile sah~ma karar verilen Be§ikta§
ta ~airnedim caddesinde 107 numarah 
altmda 105 numarah bir bab dlikkam 
havi nimkargir hane ile gene Be§ikta§
ta ~enlikdede mahallesinde Sogiidlu so
kagmda 2 numarah ahiiiab hanenin ta -
mamlan ac;xk arthrm1ya konarak liiart
namesi 15/5/937 tarihine musadif cu
martesi giinu divanhaneye talik edil -
mi!iitir. Birinci arttirma 17/6/937 tar·ihi
ne musadif per9embe glinli saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde sahlacakhr. 
Arttirma bedeli muhammen k1ymetin 

yiizde 75 ini buldugu takdirde ihalesi 
icra edilecektir. Aksi halde en son art
hramn taahhlidli baki kalmak uzere 
sati§ 15 glin daha temdid edilerek 2/7 I 
937 tarihinde cuma glinli ayni saatte en 
~ok arthrana ihale edilecektir. 

107 numarah diikkanh evin evsaf1 4 
oda, iki hala, arkasmda bir miktar e§<;an 
musmirey.j h avi geni§<;e bah<;e, tulum -

bali kuyu ve gene bah~ede betondan 

mamul mutfak, elektrik tesisati, sarn1c 
vardrr. Kxymeti muhammenesi iki bin 
sekiz yiiz lirad1r. Gene ayni mahal ve 
Sogiidlii<;e~me sokagmda 2 numarah e
vin evsafi ah~ab, dolma bir bahc;e, bod
rum, ve kuyu, 3 hala, 5 oda ve her katta 
kilan havidir. K1yrneti muhammenesi 
1900 lirad1r. 

2004 numarah icra kanununun 126 nc1 
maddesine tevfikan ipotek sahibi ala -
cakhlarla diger alakadarlann ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin dahi gayrimenkul -
ler lizerindeki haklarm1 ve hususile fa
iz ve masarife dair olan iddialanm 20 
giin i<;inde dairemize bildirmeler·i la -
ztmdtr. Aksi halde haklan tapu sicille
rile sabit olmadtkc;a sat!~ bedelinin pay
la§masmdan baric; kahrlar. Talib olan
larm k1ymeti muhammenelerinin yiizde 
7 bu<;ugu nisbetinde pey ak<;elerile ve 
riisumu belediye, vak1f icaresi mli§teri
sine aiddir. i~bu maddei kanuniye ahka
mma gore hareket eylemek ve daha faz
la malumat almak istiyenlerin 937/749 

dosya numarasile memuriyetimize mii-
racaatleri ilan olunur. (32623) 

istanbul Defterdarhgmdan: 
Tophanede K1hncali mahallesinin eski Top~ular yeni Necatibey cadde

sinde 347 numarah diikkanm yllda yiiz sekiz lira kira mukabilinde iki y1l 
miiddetle ve a~1k arthrma usulile kiraya verilmesi on glin uzablm1~hr. is -
teklilerin ve tediye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 20/5/937 perllembe giinii 
saat on dortte ~" 7,5 pey ak<;elerile Milli Emlak Mudlirliiglinde toplanan Ko
misyona miiracaatleri. eM.» (2737) 

Edirne Vila vetinden: .. 
Edirne Vilayeti Hususi idaresine aid 13 bin lira muhammen bedelli Kule 

altmdaki soguk hava deposu ve un degirmeni malhgma olmak iizere ac;1k art
t1rm1ya konulmu~tur. 

isteklilerin ~artnameyi gorrnek ve arthrmxya i11tirak etmek iizere 975 li
rahk teminat mektublarile birlikte 25/5/1937 sal! gi.inli saat 15 te Vilayet 
Daimi Enctimenine gelmeleri. (2728) 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Maryantinin vergi borcundan dolay1 mutasarnf oldugu Be~ikta~ Koyi<;i 

A~1klarmeydam eski 3, veni 13 kap1 sayth bir taraf1 Ay~e feragmdan F atma 
Nakile uhdesinde olan 15 say1h hane ve bir taraf1 Hasanaki hanesi ve bir ta
rafx Evdoksiva ve Matika hanesi ve taraft rabii A~1klar caddesile <;evrilmi~ 
bir bah hanenin berve~hi vakfiyet mahallin mslf hissesile berve<;hi miilkiyet 
mahallin de 7/24 hissesi aleni miizayede suretile satilacakhr. 

isteklilerin 4/6/1937 giinune rasl{yan cuma giinli saat 14 ten sonra Be~i}<
ta~ kazasx Kaymakamhgmda mlite~ekkil idare heyetine ballvurmalan 1lan 
olunur. (2721) 

istanbul Ticaret ve 
Zahire Borsastndan: 

Borsam1z mubayaactlarmdan Serefeddin Gozenin istifast dolay1sile Bor
samizla alr1kasi kglmadxgmdan mumaileyhle Borsaya aid muamelattan dola
Yl bir gfl.na ili~igi olanlarm on gun zarfmda Borsam1za muracaat leri ilan olunur. 

U Mayts 1937 

istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 
Zagfer. Mustafa Refik, Mehmed Ziyamn tasarruflarmda olup Emniyet 

Sand1gma birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamma yeminli lie; ehli vu
kuf tarafmdan c2100» lira k1ymet takdir edilen Beiiiikta~ta Te~vikiye mahal -
lesinde ikinci Yeni sokak eski 33 yeni 51 numarah sag taraf1 Osman ve keri -
mesinin hane ve bahc;esi, sol taraf1 Haticenin i~galinde bulunan arsa, arkas1 
hane bahc;esi, ikinci Yeni sokak ile mahdud ~ahni§i ah§ab diger aksam1 kargir 
uc; kat bah<;eli hanenin evsaf1 a~agtda yaz1hdtr. Mezkur hanenin bodrum katl: 
Odunluk ve komiirllik. Zemin kah: Zemini mermer bir sofa uzerinde bir oda 
i~inde :myusu olan bir mutfak, bir kiler. Birinci kat: Bir sofa iizerinde iki oda, 
bir hala. !kinci kat: Bir sofa tizerinde iki oda, bir hala mevcuddur. Binada 
elektrik tesl!;ah vard1r. Umum mesahas1: 126,50 m2 olup bundan 64 m2 uzeri
ne bina mevcud olup kalam bah<;edir. 

Evsaf1 yukanda yazl11 gayrimenkul tapudaki kaydmda oldugu gibi ac;tk 
arhrm1ya konmu§ oldugundan 28/6/937 tarihine musadif pazartesi glinli saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arthrmast icra edilecektir. Arthrma bedeli 
k1ymeti Muhammenenin yiizde yetmi~ be~ini buldugu takdirde rnli~terisi iize· 
rinde btrakJlacakhr. Aksi takdirde en son arthranm taahhlidti baki kalmak 
uzere arthrma 15 gun muddetle temdid edilerek 13/7/937 tarihine musadif 
sah giinli :;aat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapllacak ikinci ac;tk art -
hrmasmda artt~rma bedeli loymeti muhammenenin yuzde yetmi~ be~ini bul -
mad1g1 takdirde sat!~ 2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri b1rakthr. 
Sat!~ pe~indir, arthrm1ya i~tirak etmek istiyenlerin kwmeti muhammenenin 
% 7,5 nisbetinde pey ak<;esi veya milli bir bankamn temin9t mektubunu ha • 
mil bulumnalan laz1md1r. Haklan tapu sicillile sabit olm1yan olacakhlarla di
ger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarmi evrak1 miisbitelerile birlikte ila.n tarihin· 
den itibaren nihayet 20 glin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri la -
zxmdtr. Aksi takdirde haklan Tapu sicillile sabit olmiyanlar sah~ bedelinin 
payla~masmdan haric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiye ve tel
laliye resminden miitevellid Belediye rusumu ve vakil icaresi bedeli mliza
yededen tenzil olunur. 20 senelik vak1f icaresi tavizi mii~teriye aiddir. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 3/6/937 tarihinden itibaren herkesin gore -
bilmesi i<;in dairede a<;1k bulundurulacak arthrma ~artnamesile 935/2621 nu
marah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki gorebilecekleri 
Han olunur. (2726) 

Maliye V ekaletinden: 
150 - 200 lira iicretli hesab miitehass1shgl ic;in 1 haziran 937 de Ankara ve 

istanbulda bir musabaka imtiham a<;llacaktir. Taliblerin memurin kanununun 
be~inci maddesindeki ~artlardan maada yiiksek tahsil gormli~ olmalan, devlet 
ve miiessesatile banka ve miimasili muhim ~irket muhasebelerinde ~ef veya ~ef 
muavini derecesinde bef} yll muvaffakiyetle c;ah~m1~ bulunmalan !,?artbr. !mti
han kazan<;, muamele ve istihlak vergilerile ticaret kanunu, usu!U defteri ve 
hesabdan yap!lacakhr. Taliblerin 20 ma)'lsa kadar evrak1 mlisbitelerile An -
karada Zat i~leri Mudiirlugiine ve !stanbulda Defterdarhga muracaatleri. 

c773» (1824) 

istanbul P. T. T. Vilayet 
Miidiirliigiinden: 

Rumelihisan P. T. T. Merkezi bah<;esinde bulunan hurda kablo ve demir 
tel par<;alarmm talibine s~tll.~~.sl arthrm1ya konulmu~tur ... "'\R_thrma 17/~/937 
tarihine musadif pazartes1 gunu saat 15,30 da istanbul Buytikpostane bmas1 
birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliiglinde mlite~ekkil Ahm Sa
tim Komis~ronunda yap1lacakbr. Muhammen bedeli 25 lira, muvakkat temi
nati 188 kuru~tur. Taliblerin ~artnamesini gormek ve muva~kat teminatla
nm yahrmak tizere ~;ah~ma giinlerinde mezkur Miidiirllik Idari kalemine 
miiracaatleri. (2594) 

Mezbaha Pazarhk ilant 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Musaddak projesi mucibince (14899) lir a (44) kuru~ bedeli ke~ifli ve ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulan ve ~eraiti Cumhuriyet ve Ulus ~azete. 
lerile iHi.n E>dilmi." olan Karadeniz Eregli Belediyesi Mezbaha in~aabna ek • 
siltme muddeti i~inde talib ~1kmad1gmdan 5/5/1937 tarihinden itibaren bir 
ay miiddetle pazarhga birakilmi~tir. 

Pazarhkla ihalesi 5 haziran 1937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 
12 de Eregli Belediye Enclimeninde yap1lacag1 ilan olunur. (2699) 

.-___ l•n•h•i•s•a•r•la•r-•l•Jm-'•'m--M-ii•..J•11•.""•"··;.o-.ii•n•d,•e•n--~~~ 
I - !daremizin Pa~abah<;e Fabrikas1 i~in ~artnamesi mucibince 1100 li

ra muhammen bedelli 2 aded Santrifuj tulumba ve motorii ac;1k eksiltme usu
lile satm al11;tacaktir. 

II - Eksiltme 17/6/1937 tarihine rashyan per~embe giinli saat 15 te 
Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la· 
cakbr. 

III - Muvakkat teminat 82,50 lirad1r. 
IV - ~artnameler parasiZ olarak herglin sozii ge<;en !?Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme gununden en az bir hafta evvel fiatstz teklif 

ve kataloklanm !nhisarlar Muskirat $ubesi Miidlirliigiine vermeleri ve tek
liflerinin kabullinli mutazammin vesika almalan lazimdtr. 

VI - 1steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesika ile V inci mad
dede yaz1h vesika ve % 7,5 glivenme paralarile birlikte eksiltme i<;in tayin edi· 
len g\ir. ve saatte ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2452) 

,.,.,. 
I - Sartnameleri mucibince 100000 • 300000 ylizllik ve ellilik tuz c;uvah 

pazarhkla ahnacaktir. 
II - Pazarhk, 13/V /937 tarihine rashyan per~embe gunu saat 15 te Ka

bata~ta Levazlffi ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllaca~t~r. 
Ill - $artnameler parasxz olarak herglin sozii gec;en ~ubeden ahnab1hr. 
IV - !steklilerin pazarhk i<;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adr gec;en Komisyona gelrneleri ilan olunur. (2603) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
idaremiz mlilhakatmda ac;1k ve a<;Ilacak memuriyetlere imtihanla memur 

almacakt1r. Imtihan istanbulda 31/5/937 pazartesi glinli saat on u~te Sirkeci
de inhisarlar Memurin Kursu binasmda yapilacakbr. imtihana girmek isti· 
yenlef'in s~ag1daki evsaf ve lleraiti haiz olmalan gerektir. 

1 - Laakal orta mekteb tahsilini bitirmi~ olmak. 
2 - A~kerligini •fili veya k1sa hizmetli» bitirmi~ olmak. 
3 - 21 ya~mdan a~ag1 ve 35 ya~mdan vukan olmamak. 
4 - S1rhatli olmak ve vazife ifasma mani bir rahatstzhg1 bulunmamak. 
5 - iyi ahlak sahibi olmak. 
Bu be~ maddedeki ~artlarm muhakkak tevsiki gerektir. 

Imtihan Mevzuu ~unlardtr: 
1 - HESAB: Adadi miirekkebe, taksimi gurema, halita, tenasub, faiz, 

1skonto. 
2 - HENDESE: . s atihlar, hac1mlar» 
3 - MUHASEBE: cUsulii defteri» 
4- COGRAFYA: .umu mi ve Turkiye» 
5 - KiT ABET: . o rta tahsile gore• 
N 0 T: 
A - imtihana girmek istiyenler simdiden bir dilek~e ile ve evrak1 miis

bitelerile ii~ aded fotografla birlikte !daremiz Memurin ~ubesine muracaat 
etmelidirler. 

B - !mtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda ec
nebi lisanma vaklf bulunanlarla muhasebe sualine dogru cevab verenler ter
cih edilirler. (2731) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
15/5/937 cumartesi giinli saat 10 da istanbuld~ N~af1a Miidtirlligiinde 

c2700» lira kellif bedelli Haydarpa~a Niimune hastanes1 soguk hava deposu te· 
sisab pazarhkla eksiltmiye konulmu11tur. • • . 

Mukavele eksiltme, baymd1rhk i~l eri genel, husus1 ve fenm ~artnamelen, 
proje, kesif hulasasile bun a mliteferri diger evrak dairesinde gorlilecektir. 

Muvakkat teminat (203) lir ad1r. 
isteklilerin en az (2000) lirahk bu i~e benzer i~ y apbgma dair gostere .

cegi vesika iizerine Naf1a Mudiirliiglinden alm1§ oldugu mliteahhidlik ve Tt· 
caret Odas1 vesikalarile gelmeleri. (2720) 
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Midenize 
~abuk, iyi ~ignemeden yemek yiyenler, faz1a baharath ve biberli 

yiyenler, bilha$sa ic;ki ic;enler midelerini tahri§ ederler ve 

EK$iLiK, HAZIMSIZLIK, 
MAZON 

ME Y·V A T U Z U 

HAZIMSIZLIGI, MIDE EK;>tLlK ve Y ANMALA· 
RINI giderir, lNKJBAZI DEFEDER. Bugiindeu bir 
§i§e MAZON ahmz. Hi~bir miimasil miistahzarla ktyas 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 
Deposu MAZON ve Baton ecza deposu, Istanbul Y euipol· 
tane arkasmda. No. 4 7. Dikkat ve iyi 

HAZIM edioiz. aguhk, ba§ donmeleri hissederler. 

HEDVitl 

iran Transit Yolu inf'lat 
Miidiirliigiinden: 

30/4/937 cuma gilnii ihale edilecegi yalmz Ulus gazetesinde ilan olunan 
Trabzon - iran Transit yolunun Agn Vilayeti dahilinde Sa~tepe ile KIZ1lyo
ku1i arasmda klsmen haz1rlanmJs ve klsmen haricden gelecek taiJ ile yeniden 
in~Ja edilecek olan 17 kilometrelik ~JOSe ile tesviye ve imalatJ smaiye ve ta
miratJ miltemadiye ve ekip binalarmm noksanlannm 99889 doksan dokuz bin 
sekiz yilz seksen dokuz lira 84 seksen dort kuruiJ bedeli ke!ifi iizerinden ik • 
mali in~Jaatl goriilen Iilzum iizerine yeniden kapah zad usulile eksiltmiye 
~1karllml~tlr. Eksiltme 17/5/937 pazartesi giinii saat 15 te Erzurum Hiiku· 
met bjnasJ i~inde Naf1a Miidiirliik odasmda Transit Yolu iniJaat Komisyo • 
nunda yapllacakhr. Evrak1 ke~Jfiye ve IJartname ve mukavelenamesi ve bu
na milteferrik biitiln evrak Erzurum ve Agn Vilayetleri Naf1a Miidiriyetin· 
~e goriilecegi gibi be:;! yiiz kuru$ mukabilinde Erzurum - iran Transit Yolu 
In1iaat Miidilrliigiinden ahnabilir. Muvakkat teminah 6245 lirad1r. tstekliler 
Resmi gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayu1 niishasmda ~1kan talimatname
ye gore Naf1a Vekaletinden ahnml1i vesikalan ihtiva etmek !iartile 2490 sa
Ylh arthrma ve eksiltme kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesin
de tanzim edecekleri teklif mektublarm1 17/5/937 pazartesi giinii saat on dor
de kadar Transit Yolu ln!iaat Komisyonuna vermeleri laz1mdrr. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. (2359) 

•------ T iir kiye _____ ,. 
~i3E VE CAM FABRiKALARI 

ANONIM SOSYETESiNDEN : 
Pa§abah~e $i~e ve Cam Fabrikam1zm bir senelik ihtiyac1 olan 

500 - 600 ton ~avdar sap1 31-5-937 tarihli Pazartesi giinii saat 
15 te toptan veya 2·3 kaimede a~tk eksiltmeye konulacakbr. 

Taliblerin, ~artnameyi gormek iizere, Bah~ekaptda Birinci Va· 
k1f · Hanmdaki mer~ezimize· miiracaat eylemeleri ilan dlunur. · • 

SAT I~ 
Istanbul Oordiincii icra Memurlugundan: 

24450 ikraz numarasile Yuvakim tarafmdan bore ahnan c5000• lira mu
kabilinde V•klf Paralar Miidi.irliigune birinci derec~de ipotekli olup para. 
ya ~evrilnwlerine karar verilen Gedikpa~ada Mimarhayreddin mahal~esi • 
nin Yeni sokakta eski 15 milkerrer yeni 18 kap1 ve 218 ada, 40 parse! nu -
marah ve !jartnameye ili1itirilen harita suretinde goriilecegi iizere onii Yeni 
sokak, arkas1 23 ve yanlan 39, 41 numarah mahallerle mahdud ve tamamma 
yeminli iiG ehli vukuf tarafmdan (7092) lira k1ymet takdir edilen ve arahg1 
olan bah~eli kargir ev ile gene ayni mahalle ve sokakta eski 15 miikerrer ye· 
ni 20 kap1 ve 218 ada, 41 parsel numarah ve ~artnameye ili~tirilen harita su· 
retinde goriilecegi iizere onii Yen.i sokak, arkas1 23 ve yanlan 40, 42 numa
rah mahallerle mahdud ve kezahk tamamma yeminli ii~ ehli vukuf tara -
fmdan ('7255) lira k1ymet takdir edilen ve arahg1 olan kargir evin vas1flan 
a~ag1da vazJl!dtr. 

18 N o.h ev: Haricden demir kaplSl alan ve zemini c;ini do§eli i.izeri ac;tk 
bir antreyi havi olup bodrumda aynca kap1s1 vardrr. 

Bodrum kab: Zemini renkli ~ini, maltJz ocakl! sokaga kaplSl olan mer· 
mer tekneli bir mutfak ve zemini ~ini alan ta§ihk, bir oda, bir hamam, bir 
musluk, bir hala, altmda komiirliiktilr. 

Zemin kat: Bir sofa iki odad1r. 
Birinci kat: Birisi ufak olmak uzere ii~; oda bir haladxr. 

• ikinci kat: Bir sofa, iic; oda, bir hala ve zemini c;ini bir taras olup elek· 
trik, su tesisatx vardrr. 

Mesahasx: 103,5 metre murabba1 olup bundan 78 metre murabba1 bina ve 
miitebakisi bah~e ve arahktJr. 

20 No.h ev: Bodrum kat: Zemini malta do~eli alan odunluk ve komiir • 
lfiktiir. 

Zemin kat: Zemini renkli c;ini ve altmda sarmc1 alan bir ta~hk, bir sofa 
ve zemini renkli ~ini mermer musluklu malttz ocakh bir mutfak ve arahk
tlr ve zemini tahta do~eli bir sofa ile iki kiler vard1r. 

Birinci kat: Haricden mermer merdivenle gi_rilip kap1 demirdir. Zemini 
mermer bir antre, bir sofa, iki ada, bir hala. Sofada bir musluk. 

tkinei kat: Bir sofa, iki ada, bir halad1r. 
'tlc;iineii kat: Merdiven ba~mda camekan olup ii~ oda, bir hala, yiiklii 

bir sofad1r. 
(:ah l{ah: Bir sofa ve etra£1 kargir korkuluklu zemini ~ini clan bir ta· 

rasdtr. 
Binada elektrik. havagazi ve su tesisatl vard1r. Beden duvarlan kargir, 

ao§emeleri ah~Jab ve haricen pencereleri demir parmakhkh ve §ahni~i havidir. 
Mesahast: Hepsi 89 metre murabba1d1r. Bundan 6 buc;uk metre murabba1 

arahk miltebakisi binadrr. 
Yukanda hudud, evsaf, mesaha ve k1ymetleri yaz1h iki gayrimenkuliin 

tamamlan ayn ayn olarak satlbga GJkanlml~ olup !iartnamelerinin 28/5/937 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafmdan goriilebilecegi gibi 28/6/937 
tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 (on dort) ten 16 (on altJ) ya kadar 
aairemizde aGik arttlrma ile sattlacakttr. Artttrma bedelleri muhammen kly· 
metlerinin yiizde yetmi$ be$ini bulmad1~ takdirde en son arttJranm taahhiidii 
baki kalmak iizere 13/7/937 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde yapuacak olan ikinci artbrmalarmda gayrimenkuller gene mu • 
hammt>n ktymetlerinin yiizde yetmi~ be~ini buldugu takdirde en son arttrra
na ihale edilecek ve bulmad1g1 takdirde 2280 numarah kanun hiikiimlerine 
tevfikan satifilan geri b1raktlacakhr. Taliblerin muhammen k1ymetlerinin yiiz
de yedi buGugu nisbetinde pey ak~esini veya milli bir bankanm teminat mek
tubunu hamil bulunmalan laz1mdir. Miiterakim vergilerle Vak1f icaresi ve 
Belediyeye aid tanzifat ve tenviriye rilsumu ile tellaliye resmi sah~ bedelin
Clen tenzil olunacakbr. 20 senelik taviz bedeli mi.i~teriye aiddir. 2004 nurna • 
rah icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesinin dordiincil f1krasma tevfikan 
bu gayrimenkuller iizerinde ipotekli alacakhlarla diger aakadaranm ve irti
fak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan id
dialanm ilan tarihinden itibaren c20" yirmi giin iGinde evrakt miisbitelerile 
bildirmelerf, aksi halde haklar1 tapu sicillerile sabit olmad1k~a satt~ bedel • 
lerinin payla!imasmdan baric kalacaklan cihetle alakadaranm i~bu madde
nin mezkur f1krasma gore hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak is
tiyenlerin 934/2530 dosya numarasile miiracaatleri ilan olunur. (2736) 

P1narhisar Belediyesinden: 

Bu basil ve kusursuz tedbir sa
yesinde binlerce kadm, a9k ve sa· 
adetlerini bulmaga muvaffak ol

mutlardtr. Size, erkeklerin perestit 
ettikleri bir gene ktztn sehhar teni· 
ni temin edecektir. Her sabah, yii· 
ziiniize ve boynunuza (beyaz renk
te yags1z) Tokalon kremini siirii
niiz, tabii bir giizellik verir, pudra
nm yeknasak bir surette yapifma
stni temin eder ve yiizde leke veya 
tabaka halinde kalmasma mani o
lur. Beyaz rengindeki Tokalon kre
mi, terkibinde taze kaymak ve mu· 
saffa zeytinyagt ile kuvvet verici 
ve beyazlabct tayam hayret batka 
unsurlar da vard1r. Bunlar, siyah 
benleri eritirler, a~1k mesamab ka
pabrlar ve 3 giinde en sert ve en 
earner bir dldi kadife gibi yumuta· 
br ve beyazlabr. 

Hemen bu-
giinden siz de 

istanbul Defterdarbgmdan: 
S1ra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Milkellefin 
ismi 

Hayim 
Ali bin Naki 
Kosti Anasti 
Muharrem 
isak 
M. Kadir 
Jozef Jak MQllo 
Mihal 
Bogos Yormayan 
Piver Vornaldi 
Rifat Kamil 
Marya 
Dim.itri Tana§ 
Ali Hasan 
4-rtin Yormayan 
Nicar ve Agob 
Mihal Tana~ 
Jak Levi 
Mihal 
Avram Bahar 
Elenko 
Herman 
Hiiseyin Kazun 
Salih 
Refail Hayim 
Jozef Aleksan 
Sultana 
Marika 
Alimciya 

Anesti 
Hamdi !smail 
Suren 
Niko 
Kas1m 
Foti 
Mehmed 
Arda~ 
Albert Artur 
Mustafa 
Abdullah 
Osman Ali 
Muhsin 
Mustafa 
Yako Mente~ 
Nesim 
Mustafa 
Ester 
Vitali 
Hristo 
Aron 
Nesim 
Dimitri 
Davit 
Emin ush 
Abdullah 
Mehmed Osman 
Vangel 
Mordahay 

San'ati 

Bakkal 
Komiircii 
Arabac1 
SerbetGi 
Terzi 
Komiircii 
Komiircii 
Demirci 
Demirci 
Terzi 
Oyuncak~l 
Tuhafiyeci 
Kurukahveci 
Manav 
Kundura tamircisi 
Kundura tamircisi 
Kundura tamircisi 
Terzi 
Tenekeci 
Eskici 
A~J~l 
Oyuncak~t 
Do$emeci 
Ta~~~ 
Ta~~~ 
Cam tamirclsi 
Kahveci 
Sapkac1 
Mezeci 

Marangoz 
Ekmek~i 
Berber 
F1rmcx 
Kahveci 
Kitabc1 
Kahveci 
Dokmeci 
H1rdavat~1 
Kahveci 
Tiitiincii 
Makarac1 
Makarac1 
Kahveci 
Dosemeci 
Hah tamircisi 
Manav 
Sucu 
Lastik~i 
Terzi 
Yumurtaci 
Sebzeei 
Elektrik~l 
Tuhafiyeci 
A~Gl 
Corbac1 
Kahveci 
Ekmek~i 
Kundurac1 

Mahallesi 

Yolcuzade Mekteb sokak 2 
Yolcuzade Mekteb sokak 5/1 
Yolcuzade yenikap1 7 No. 
Yolcuzade Iskender S. 2 
Yolcuzade iskender 38/1 
Yolcuzade Tersane S. 4 
Yolcuzade Tersane 36 
Hac10sman Yenikap1 8 
Hacxosman Yenikap1 33 
Sahkulu mahallesi Caddeikebir 517 

,. " ,. 577 
,. " ,. 42 
" " ,. 56 
" " ,. 468 

" Bostan 5/1 
" ,. 5/2 

• " ,. 5 
• " Karanfil S. 13 .. • ,. 41/1 

" " ,. -· 1 
,. " Kii~iikhendek 10 No. 
" • Caddeikebir 25/7 
" " Cerrah sokak 9 No. 
" " Karanfil sokak 30/1 
" " Caddeikebir 468 
" " Cerrah sokak 21/4 
" " KiiGilkhendek 2 
" • Caddeikebir 599 
" " Caddeikebir 514 
,. " Hac1ali 

Liilecihenden S. 75 
,. 93 
,. 99 
,. 88 
,. 90 

Arabcamii Mahmiye 199 
,. ,. 57 
,. ,. 99 
,. Alaca S. 9/4 
" Per~embepazar 80 
" " 90 
" " Makaracllar S. 55 
" " ,. 95 
" Mahmiye 132 

Sehsiivar Biiyiikhendek 12/2 
,. " 20/2 

Biiyiikhendek Sehsuvar 34 
Sehsuvar sokag1 1/1 
Ok~umusa Sehsiivar sokak 5 
Ok~umusa Sehsilvar 87 

,. ,. 90 
,. ,. 23 

,. " 113 
Emekyemez Ok~umusa sokak 10 
Alacamescid Mahmiye sokak 234 
Alacame~sid Mahmive sokak 250 
Sehidmepmedpa!ia Uskiip~iiler S. 20 
Kule sokak 17 

' Kule sokak 45 

Kazanc Buhran 
ver!!isi 

52 80 
19 80 
52 80 
32 40 
27 00 
66 00 

9 90 
48 60 

6 05 
216 00 
99 00 
79 20 

138 00 
79 20 
10 80 
6 30 

27 00 
108 00 
16 20 
27 00 
81 00 
81 00 

108 00 
64 00 
13 20 
3S 75 
93 60 

171 00 
47 47 
54 00 

66 00 
22 50 
54 00 
43 20 
19 80 

108 00 
54 00 
33 00 
4 72 

15 90 
22 92 
20 58 

8 64 
32 40 
37 80 
47 67 
10 54 
15 40 

108 00 
10 08 
13 86 
33 60 
2 56 

43 20 
2 46 

10 80 
66 00 
!3 20 

vergisi 
7 92 

4 86 

7 29 

20 70 

12 15 

8 10 

8 10 

16 20 
B 10 
4 95 

4 86 

16 20 

6 48 

ihbarname 
No. Senesi 
1/39 933 
1/40 " 
1/42 .. 
1/48 ,. 
7/78 ,. 
1/54 ,. 
1/20 ,. 
1/76 ,. 
2/20 ,. 
1/92 ,. 
2/10 ,. 
2/25 " 
2/40 ,. 
2/44 ,. 
2/76 ,. 
'J/17 ,. 
':./77 .. 
~/84 .. 

2/93 " 
3/5 " 
3/4 • 
3/31 .. 
3/39 ,. 
5/29 • 
1/14 " 
2/15 " 
3/13 " 
2/21 " 

15/22 " 
1/4 ,. 

1/7 ,. 
9/35 ,. 
1/17 ,. 
1/18 ,. 
1/74 ,. 
2/31 ,. 
3/57 ,. 
7/60 ,. 
7/61 ,. 

13/78 ,. 
2/3 " 
2/4 .. 
2/16 ,. 
4/91 .. 
5/14 .. 
1/12 • 
2/6 " 
2/17 ,. 
5/45 ,. 
2/10 • 
1/13 " 
2/14 " 
2/22 " 
7/10 .. 
7/15 .. 

" 3/69 ll> 

3/76 • 

cildin unsuru a

lan yags1z To -
k a 1 on kremi 
kullanmaga 
batlaymiz. Son 
derece memnun 
kalacaksmxz. 

Kulg~_pt Mali~e. S':lb~si m~k~lleflerinden olup yukanda isim, adres ve vergi senelerile vergi miktarlan yanlt 
e$has y~m a~:esl~rm1 b~d~~·memJ:;! ve ya~?lan ~a!ihrmalarda da bulunamam1~ olduklarmdan namlarma yaz1h ihbar· 
namelen tebhg edJlememi~trr. Hukuk Usulu Muhakemeleri kanununun 141, 142 nci maddeleri hiikmiine tevfikan teb· 
li~ yerine ge~mek iizere keyfiyet ilan olunur. (2732) 

Opel\tltiir I 
RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastaiJklare 

mDteha&SISI 
Cagaloglu, Nuruosmanfye eaddes 

No. 22, Mavi yapt 
T elefon 22638 

Sevilmek l~in 

Ho!fa gltmell ve 
GUzel blr ten olmah 

Bir~k kadmlar, eski usuller daire -
sinde yap1lm1~ olan adi giizellik kretn· 
leri kullarunakla sukutu hayale ugrar· 
lar. En iyisi fennin en son terakkiyatllll 
takib ederek asrile§tilelidirler. Parisll 
me§hur giizellik miitehassJSl Jean de 
Parys, iddia ediyor ki §imdi, biitiin 
kadmlar, en son ke~fi olan GtlNDUZ 
KREM SIAMOISE'1 kullanarak nermin, 
yumll§ak ve bir ~oeuk cildi gibi a~J.k 
bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada §effaftll' ve cildin mesamatllll 
kapamadan pudrayx biitiin giin sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizlemek i~in 

GECE SiAMOISE KREMt (Gold cream) 
kullanm1z. Be§erenizi biitiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracalmr. Muvaffaki
yet garantilidir. Memnun kalmadlguuz 
takdirde paramz iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

Paris akademisinden mezun 
Kadan terzlsl 

Bayan ERGUN 
Paristen yazhk modeller getirmi~tir 

Roplar 10-12 lirava dikilir. 
Adres: Beyoglu, Parmakkapl 

Rumeli Han No 1 

Dr. A. K. KUTiEL 

Maliye Vekaleti istanbul Kambiyo 

Miidiirliigiinden: 
Tiirkiyede mukiffi bulunan Trabulusgarb dogumlularm mezkur memle

kette kain emlakine aid olup orada b}cke edilmi~ bulunan sat!§ veya kira be
de}lerinin takas ve mahsub suretile tes~ye edilmesi dil~iiniilmekte oldugundan 
alak<:darlarm Trablusda bloke kalm1~ paralannm men~ei ve ll}iktarm1 ve 
hang1 bnnkaJar veya e~has nezdinde bloke bulundugunu gosterir bir beyan
nameyi 15 giin zarfmda tanzim ve dairemize tevdii liizumu olan olunur. 

KUMBARA 

Zayi Makbuz 
Zonguldak giimriigunden 31/7/936 

tarih ve 385,048/119 numaral1 ingersoll
Rand kompaniden ald1g1mlz makbuzun 
55 kuru~luk giimriik ardiye makbuzunu 
kaybettik. Yenisini ~1karttll'acag1z. Es
kisinin hiikmii olmad1g1 ilan olunur. 

Madenkomiirii i§leri T. :A. ~-

BIRE. 
1000 
VEREN 

·TARLADIR 

Her sene kurulmatka -olan Pmarhisar ilkbahar hayvan ve emtia panayrrt K k•• T 1 d 37 
bu sene de 20 may1s 937 tarihinde ac;llxp u~; giin devam edecegi ilan olunur. (2535) ara oy, Op~U ar ca • 
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lstanbulun ,imdiye kadar efini gormedigi 
modern mobilya kuma,lar•n• en zarif ve 

nefis tiilleri, biiyiik bir 
vazo, 

tablolar1, graviirleri, 
hulasa · dahili tezyinata 

b iblo ve antika· 
abajurlar1, yast1k • 

duvar lca g1dlar•n•, en 
zevkle intihab edilmis 
lar1, 
lar1, 

• 

her aid • ,.,. 
Bugiin 

14 Mayts 193i 

+ 

Magazas1nda bulabileceksiniz ! 

Parant£a 
Zahmetsiz ve Saglam 

En Y Oksek Geliri 

Tiirk Ticaret Bankas1 
Size Temin Etti 

(Bah~ekapa 

Ta, Han ) 

Ban kan1n 

'' Kuponlu vadeli mevduat 
servisine yat1racag1n1z '' 

Her 100 lira i~in 
Y1lda 6 lira faiz alirsiniz. 

Faizlerin her aya isabel eden miktar1 
kupo-:alar mukabilinde ayba,lar•nda odenir. 

dksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
DOKTOR ---.. 

Kemal Osman 
aO ZKU RT 

Slnlr hastahklar• m Utehas&fSt 
Cag-aloglu Kapahf~r~n kar~1s1 No. *1' 

·---Telefoa: 22666 · 

Eksiltme Temdidi 
Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

Inonii Turk Ku~u meydanmda yapllacak (49723) lira kef?ifli tesisatm ek
siltmesine hie; bir istekli i~tirak etmedigi i~in mlinakasa 17 may1s 1937 pazar -
tesi saat on be~e kadar uzat1lm1~tlr. (2659) 

Beyoglu • lstiklal caddesi No, 353 

II 

GOZ EN 
KREM 

de yeni ke~fedilen cild gtdast 
HORMO N vardtr. 

Kad1koy icra dairesinden: 
Bir borcdan dolayt tahh hapse alm

IDl§ olan fmnc1 Ali ve Mustahak Me§ -
hediye aid 40 c;uval birinci nevi ekmek
lik Eski§ehir mah un Kad1koyiinde So
gudliic;e§me caddesi 310 No. h fmnda 
21/5/937 tarihine musadif cuma giinii 
saat 11 - 12 ye kadar resmi tellaliyesi 
mli§terisine aid olarak ac;1k arthrma su
retile sahlacag,ndan isteklilerin mahal
linde memuruna miiracaatleri ilan o-

En ho§ ve taze meyvalann usa
relerinden istihsal edilmi§ tabii bir · 
meyva tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikasJ oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi mlimklin degildir. 
HaZimsJzhgJ, mide yanmaklanm, 
ek§iliklerini ve muannid ink1bazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umumi hayahn intizams1zhklanm 
en emin surette 1slah ve insana ha • 
yat ve canhhk bah&eder. 

tNGtLtz KANZUK Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

<;ok karh bir i§ i~in 500 lira sermayeli 

BiR ORTAK ARANIYOR 

1§ teminathd1r. Kar maktuen de veri
Hr. Girmek istiyenler Beyoglunda istik
lal caddesinde 127 numarah k1raatbane 
miistecirine mliracaat etsinler. 

Sah.tb 11e n~muh.aTT1.71; Y unu• N adr 
Umuml ne~n11att tdare eden Yazt lflen 

M1lc!tlrll; H ikmet Miini, 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!dare bendiye ihtiyac1 ic;in ~artnamesindeki evsafa gore almacak 600 ki· 

lo ince sicim a~1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 17/5/1937 pazartesi gli
nli saat 14 te istanbul Biiylik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. 
Vilayet Mlidlirliigiinde miite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
Muhammen bedeli 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuru§tur. Taliblerin 
~artnamesini gormek ve muvakkat teminatlarm1 yahrmak iizere c;ah§ma giin
lerinde mezkur Miidiirliik idari kalemine miiracaatleri. (2466) 

PO KER 
Ttra~ bt~agt yerine ba~ka bir 
bt~ak verirlerse aldanmaymtz. 

ISRARLA 
POKER Play 

bra§ bt~aklarmt isteyiniz. 

Zonguldakta 

Eti Bank 
Eregli Komiirleri i~Ietmesinden: 

Eregli 1;>irketinin hiikO.metimizle yapm1~ oldugu anla~ma ve<;hile mezkO.r 
$irketin uhdesinde bulunan i§letmeler 1 may1s 937 tarihinden itibaren bize 
ge~rnif? oldugundan sozii ge~en Sirketten devir aldigimlZ mezkO.r i~letmeleri 
alakadar edip 1 may1s 937 den sonraya tesiri bulunacak olan i~ler i~in te~?ki
latlrnlZ'l miiracaat edilmesi. (2639) 

Eskisehir Elektrik Tiirk Anonim Sirketinden: . , 
Zonguldak ve Kozluda Elektrik miihendisi olarak istihdam edilen Bay Ra· 

§id Zeki ismi ge~en mahallerde bulunamam1!? ve kendisine gonderilen taah • 
hiidlii mektub iade edilmi§ oldugundan adresinin §irketimize bildirilmesi 
rica olunur. 


