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Milletler Cemiyetini 
ayakta tutmak 

imkan1 var m1d1r? 
f'E5) u suali 1kide bir ileri stinnek asia 
l,g} yersiz degildir, ban~la ilgili mil

letleri, kendilerini en ziyade dii
§iindiinnek laz1m gelen mesele tizerinde 
durdunnak ic;in. 

Avrupa bilhassa bir y1ldanberi ve hii

Romanya Kralt 
Vekilimizi 

bugiin. H ariciye 
edecek 

Carol 
kabul 

iki devlet Hariciye Naz1r1 arasmdaki miizakere
Iere bugiin de devam olunacak ve T evfik Rii,tii 

Aras ak,am Cenevreye gidecek 

la bitmiyen bir kavga havas1 ve kavgaya 
hamhk belas1 i~inde ya~Iyor. Kavganm 
ha vas1 milletler ]~in ezici bir endi§e, on a 
hamhk belas1 ise ylklci bir yiikttir. Aca- ~ 
ba ni~in kavga ~ Milletlerin ban~ i~inde t 
hallolunamJyacak hangi hayati menfaat-

, leri vard1r ki be§eriyeti yeni bir harbin a
te~i i~inde yabp yikmag1 ve kmp dokme· 
gi hafif gozle gorenier bulunabiliyor ~ 
Hakikatle kar§l kar§Iya bulunmaktan 
korkanlara haber verelim ki bir bak1ma 
bu yeni harbin ba§langiC! §imdiden lspan
yada ba§hyarak devam halinde bile bulu
nuyor. ispanyadaki kanh ~rpl§malar so
ztimona dahili bir miicadeledir. Hakikat
te lspanyada iki safa aynlml§ Avrupa
mn beynelmilel kuvvetleri ~arp1~1yor. Hii
kumet cephesinde lspanyollar kad~r her 
<;e§id yabanc1 kuvvetler var, General 
Franco cephesinde ise goniillii ad1 altmda 
Alman ve italyan kuvvetleri cenkediyor. 
~unun admt a~tk soy]iyelim de be§eriyet 
biraz yalandan dolandan kurtulsun: Al
man ve italy an ordulan. F ranee cephe
sindeki 80 bin 1 talyan tam te§kilath iki 
kolordu demektir. Gene o cephede hemen 
hem en biitiin fenni k1t' alarms a Alman ol~ 
duklan temin olunuyor. 0 halde hangi 1s
panyanm hangi dahili muharebesi ~ 
· Bu vaziyet kar§Jsmda vaziyeti en mii§· 

ki.il olan miiessesenin Milletler Cemiyeti 
miiessesesi olduguna §iiphe yoktur. Ce • 
nevre, guya sulhu ayakta tutmak i~in 
her fedakarhg1 ihtiyara ham milletlerin 
toplanml§ olduklan yerdir. Fa kat i§te soy
ledigimiz hadiseler bu miiessesenin gozii 
i:iniinde cereyan ediyor da orada herhangi 
bir aksiilamel uyandiramiyor. Y akmda 
konseyi ve asamblesi toplanacak olan Ce
miyet, bir afyonke§ kahvehanesi manzara
Sl arzetrnekten bir tiirlii kurtularn1yor. 
T ekrar edelim ki Milletler Cemiyeti gok
ten zembille inmi§, ba§hba§ma i§ goriir 
bir miiessese degildir. 0, kendisini te§kil 
eden milletlerin ifadesidir. Demek ki Av
rupa milletleri, kar§Ismda bulunduklan 
vaziyetlere c;ekidiizen vermek ihtiyar ve 
iktidanm haiz bulunmuyorlar. Eger sulh 
hakikaten Cemiyetin bertaraf edemiyece
gi bir tehlikeye rnaruz ise Cemiyetin ken
disi de y1blmak tehlikesinin darbelerile 
sars1hp duruyor demektir. Boyle midir? 
Cemiyet, onu le§kil eden milletlerin karar
SIZhklanndan dolay1 batsm gitsin mi? E
ger i:iyleyse insanhgm bu zayifhgl ve aciz-
Jigi i:iniinde alabildigine miitehayyir ve 
mustarib olmamak elde degildir. 

Atatiirk, Romanya Hariciye Nazm 
Bay Antonesco ile hasb1halinde derin ve 
uzun bir gorii§le bundan sonra beynelmi
lel uzak yakm her hadisenin biitiin mil
letleri alakadar etmemesi ihtimali olmad!
gmJ si:iylemi§ti. Bu hakikat bugiiniin ka
TI§lk ve karars1z Avrupasmda biitiin mil
letlerin kaplSinl c;almakta olan biiyiik teh
likenin kuvvetli i§aretidir. Avrupada bir 
harb yalmz filan ve £alan millet arasmda 
olup bitecek bir macera olup kalmak kabi
liyetini ~oktan kaybetmi§tir. Avrupanm 

Bugun 12 sayfa 
3 iinciide: Yurddan yazalar 

ismaiZ Habib 
4 iinciide: Hikaye 
5 incide : Terbiye bahisleri 

Selim Strrz Tarcan 
6 nc1da : Havacrhk 

A. D. 
1 incide : <;ocuk sahifesi 

Romanya Hariciye 

Naz;rt Antonesco 
Romanya Kralt 

S.M. Carol 
Tevfik Rii.#ii 

Aras 

Biikre§ 16 (Telefonla) - Tiirkiye 
Hariciye Vekili T evfik Rii§tii Aras bu 
sa bah sa at 1 0,20 de buraya muvasalat 
etmi§tir. Kendisini istasyonda Romanya 
Hariciye N azm Antonesco, Tiirkiye or
ta el~isi Hamdullah Suphi, Romanya 

Protokol §efi, kordiplomatige mensub bir 
klSlm zevat ve kalabahk bir halk kiitle· 
si kar§!laml§tlr. 

Dogruca Tiirk sefaretine in en T evfik 
Rii§tii Aras, bir miiddet istirahat ettik

[Arkast Sa. 4 sii.tun 3 te] 
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lngiliz krah, Mare§al 
Blombergi kabul etti 

Londrada muhim konu3malar devam ediyor 
Kii~iik Antant, 
masini kabule 

Macaristanin 
amade imi,, 

silahlan
ancak ..• 

Ingili.z Kralt Altmct George'un tac giyme merasiminden bir inttba 

Londra 16 (A.A.) -Alman Harbi
ye Nazm Mare§al von Blo;nberg Kral 
tarafmdan kabul edilmi§tir. 

Ribbentrop, Mare§al §erefine bir ogle 
yemegi venni§, yemekte Lord Halifax, 
Duff Cooper, Winston Churchill, Samoel 

Hoare, Neville Chamberlain ve diger ze· 
vat da haz1r bulunmu§lard1r. 

Kii~iik Ant ant ve M acaristan 
Londra 16 (A.A.) - <;ekoslovakya 

Ba§vekili Milan Hodza. Eden ve Ne -
[Arkast Sa. 5 sii.tun 4 te] 
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herhang iki milleti arasmdaki bir ~arpl§· 
~a biitiin Avrupay1 ayaklanduacak ve 
herhalde Avrupamn biitiin memleketleri
ni saracakllr: Hadise itibarile ve netice
leri itibarile. 

0 halde sulhu tutmak hususunda akh 
ba§mda biitiin milletlerin elbirligi etrnele
rine ihtiyac vard1r. Bu i§ Milletler Cemi
yetini daha enerjik bir surette iltizam et
mekle temin olunur. Milletler Cemiyetinin 
ihmalini ise ayni mantJgm oniinden kac;J!
maz bir zaruretle sulhun bozulmas1 ihti
maline kar§l kay1ds1zhk manasma almakta 
hata yoktur. 

Milletler Cemiyeti sulh vaziyetine kat
iyetle hakim olacak surette tutulabilir mi? 
Buna hi~ §iiphe yoktur, ve yalmz Avrupa 
milletleri tarafmdan. ~imalisi ve cenubi
sile Amerikalar sulhuQ oraya aid k1smm1 

temin etmege karar vermi§lerdir, ve buna 
muvaffak olacaklan §iiphesizdir. Geriye 
eski diinya kahyor, yani §U bizim bildigi
miz kohne Avrupa, Asya ve Afrika, ki 
bu eski alemi Avrupada hulasa etmek 
miimkiindiir. Eski diinyanm Uzak§Brk 
havalisi yeni diinya ile eski diinya, yani 
Amerika ile Avrupa arasmda mii§terek bir 
sahad1r. Avrupa memleketleri kendi alem
lerinde sulhu temin ederlerse Uzak§arkm 
adil bir sulhu i~in Avrupa ile Amerika
nm anla§masJ arhk ~ok kolay olabilir. 

Milletler Cemiyetini te§kil eden alice
nab fikir, ~erc;eveyi diinya i:il~iisiinde tut
makla hata etmi§tir. Gayesi daima cihan
~iimul olmak liiz1m gelen §imdiki Cemiyeti 
tatbikatta yalmz Avrupa milletleri terkib 

YUNUS NADI 
[Arkasa Sa. 3 siilun 3 tel 

Mii.sabakalarm hitammd,an sonra Yaill i~leri Mii.diirii.muil gii.re§~ilerimizi tebrik ve takdir ediyor 
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Arnavudlukta yeni 
bir ihtilal hareketi 

Milli tak1mla yapdan 
temas ~ok giizel oldu 

E,raftan ve eski naztrlar-
dan Etem Toto hiikumete «Cumhuriyet miisabakalari» nda derece alan 

diin merasimle · hediyeleri verildi 

ilk gonderilen kuvvetler 
maglub oldu. Hiikilmet 
fevkaliide tedbirler aldz 

Belgrad 16 {Hu
susi) - Tirandan 
alman son haberlere 
gore Amavudlukta 
yeni bir ihtilal pat -
lak venni~tir. 

1htilal, Arnavud 
e§rafmdan ve eski 
nazulardan Etem 
Toto tarafmdan i · 
dare edilmektedir. ' 

Alman malumata Kral Zogo 
gore ihtilal ba§hyah 

3 giin oldugu halde heniiz bastmlamamJ§· 
t1r. 1htilalcilerin iizerine sevkedilen jan
darma miifrezeleri maglub olmu§, bunla
nn arasmda bulunan bir jandanna zabiti 
de maktiil dii§mii§tiir. 1htilalciler, biitiin 
telefon tellerini kestiklerinden fazla malu
mat ahnamamaktad1r. Hiiklimet ihtilali 
tenkil etmek i~in biitiin tedbirleri alml§ 
bulunmaktad1r. 
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i, Bankas1 Hataya 
bereket gotiiriiyor 
Banka miifetti,i Said 
Kuray1n tetkikleri se
vincle takib ediliyor 

Antakya 16 (Hususi) - Hatayda 
1§ Bankas1, bir saadet, refah ve emniyet 
miijdecisi olarak telakki edilmektedir. En 
uzak koylerde bile halk bankamn ve o -
nun memlekete gelmesinin ifade ettigi rna
nay! sevincle anlaml§hr. Ki:iylerde pazar 
yerlerinde, kasabalar~a her evde giiniin 
mevzuunu h Bankas1 te§kil etmektedir. 

Bu bahis halkm senelerdenberi giilme -
yi unutmu§, yag1z ~ehrelerinde, eski saa -
det ~izgilerini yeniden canland1nnakta, 
gozlerde dogurdugu parlakhk tath bir ma
na ve iimid tep§ir etmektedir. 

!~ Bankasmm Hataya gonderdigi mii
fetti§ Said Kurayla gorii~tiik. Kendisine 

[Arkas' Sa. 5 siitun S te] ............................................................ 
ispanya dahili harbi 

devam ediyor 
Y eni hiikumet kabinesini 
tekrar Largo Caballero 

te,kil ediyor 
Valencia 16 (A.A.) - Diin Valen

cia'mn bombardlmam 30 ki§inin olmesine 
ve 150 ki§inin yaralanmasma sebebiyet 
venni§tir. lngiliz sefarethanesine obiis par
~alan isabet etmi§ ve kap!Cl ile ah~1 kadm 
yaralanml§hr. 
J 
J 

[Arkast sa. 6 siitun 4 tel 

giire,~ilere 

Cumhuriyet kupasmt alan gure$~ilerimi<~ 

Gazetemizin tertib ettigi biiyiik giire§ 
miisabakalarmda derece alan k1ymetli 
giire§~iler, diin Galatasaray kuliibii sale
nunda milli tak1m giireKilerile kar§Ila§ -
m1§lard1r. 

Bu ~etin ve o nisbette heyecanh ola • 
cag1 tahmin edilen miisabakalan gorme
ge gelen giire§ merakhlan o kadar ~ok
tu ki, bir arahk ayakta duracak yer bile 
kalmaml§ ve salonun kapiianm kapa • 

mak zarureti has!l olmu§, bir klSlm me • 
rakhlar da miisabakalann neticesini al· 
mak i~in sokakta beklemek mecburiye .. 
tinde kalml§lardJr. 

Sa at' tam 12 de minderin etrafmda 
kar§Ihkh yer alan milli tak1m giire§c;ile • 
rile, onlarla ilk defa giire§ecek olan yeni 
elemanlar, Giire§ F ederasyonu reisi Ah
med Fetgeri tarafmdan k1sa bir nutukla 

[Arkast Sa. 6 sii.tun 1 de] 
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Milli kiime 
diin al1nan 

ma~lar1nda 
neticeler 

Galatasaray Be,ikta,Ia 
O~okla 3- 3 

2 - 2, F enerbah~e de 
berabere kalddar. Giinef de 

Ankaragiiciinii 6 • 1 maglub etti 

.. 
Galatasaray - Bc§ikta§ ma~mdan bir enstantane 

Diin de Ankara., lstanbul ve izmirde 
milli kiime ma~lanna devam edildi. Hay
li beklenmiyen neticeler veren bu ma~la 
rm tafsilatm1 a§a~bya dercediyoruz: 
Galatasaray: 2 - Be§ikta§: 2 

Galatasarayla Be§ilcta§ tak1mlan mil
l! kiime ic;in diin T a'ksim stadyomunda 
kar§lla§hlar ve 2-2 be:ab"ere kald1lar. 
Kapah ve riizgarh bir' ha'v~da ve alh bin
den fazla bir seyirci· kiihesi oniinde oy
nanan ma~1 GUne§ten ·~azi T ezcan idare 
etti. 

Galatasaray tak1m1: Avni - Lutfi, Fa· 
ruk - Suavi, Salim;Ekrem - Ha§im, E~
fak, Biilend, Siileyman, Necdet. 

Be§ikta~ tak1m1: Mehmed Ali • F aruk, 
Hiisnii - F uad, Biilend, F eyzi - E~ref, 
Seref, Muzaffer, Hakki. R1dvan. 

Birinci devrede Galatasarayhlar riiz• 
gar altma dii§tiiler. Oyunun iLk dakika~ 
lannda siyah-beyazhlar ~ok sakin, san~ 
k1nnmhlar ise bilakis asabi bir halde idi· 
ler. Oyun be§inci dakikaya kadar s1k sllC 

[Arkast Sa. 8 sutun 1 del 



a: 121 Yazen: M. urhan Tan 
•Terdime ve iktibas et!ileme%) 

Riistem P~. n1n 1nuvaffa iyetleri 
imparatorlugun hasmeti 

' 
Riistem Pasan1n dev· • 

rind tam manasile kemalini bulmu,tu 

0 devirde Hiisrev Pa~a gibi vezirler 
ata binerken binek ta§mm yanmda en 
azmdan yiiz u~ak buhmurdu. Sefer stra
smda ise onde, arkada ve yanlarda • at
h. yahud yaya - yiiriiyen seyislerin, ki:i
lelerin, 'rBVU§Iann, kav~lann saym bini 
g~erdi. HiiHev Pata. ~hsmda bu ~etid 
ha§metlerin alaslm, hatta aliyyulalastm 
tcbariiz ettiren vezirlendendi. 0 giin de, 
hi~ yoktan, hedef oldugu idbann, nek -
betin actstnt yaldizlt, mmah ve giimii~lii, 
altmh bir ihti§am ic;inde avutmak istiyor
du. F aka t atm ham oldugu kendisine 
bildirilmesi ·iizerine sac;mt sakahm diizel
hp, kthgma c;eki diizen verip a§agl inince 
ytldmmla vurulmuta dondii. <;iinkil bi
nelc tatt i:iniinde sade bir at ve msikin bir 
seyis vtrdJ. Yt!lardanberi kendisini bu 
durumda kar~tltyagelen altm kemerli 
i« oglanlanndan, mma kostiimlii kavas
lardan, yaldizlara biiriinmii, t;;avutlar -
dan e er yoktu. Onu Kubbealtmdan bir 
emirle Ai.irup c;1karan hiimayun kudret, 
biitiin debdebesini ve tantanasmt da silip 
siipiirmi.i~e benziyordu. 

Hi.isrev Pa~a. gokten yere yuvarlan -
dtgmJ biitiin fecaatile i§te o dakikada an· 
ladt, ayagmt uzengiden c;ekti: 

- Boyle ala binmekten yataga gir -
mek daha iyidir. 

Diyerek odasma dondii, kap!yt ardm
dan siirmeledi, oliim getirecek bir riya -
zete ba~ladt. Yemiyor, i~miyor ve hare
ket etmiyordu. Heniiz kendisini terketmi
yen bir iki u,ak, stk stk kap1 oniine gelip 
bir iki ka,Ik c;orba ohun almastm aghya 
aghya rica ettikt;;e o, it;;inde bir mezar sii
kumeti bularak mahzuz olageldigi yatak· 
tan cevab verirdi: 

- Bana zehir mi it;;irmek istiyorsunuz. 
Zahmet etmeyin. Ben kendi kendime ol
mek yolunu bilirim. 

Bu garib riyazet ancak sekiz gun siir
dii. Hustevin yara!t ruhile ac; midesi uh· 
rablannt birlettirdi ve i:ilumi.i getirdi. 
Boyle bir olum, biitiin Osmanh ve lslam 
tarihinde yeganedir. Esasen Tiirkler, en 
agtr beliyye oniinde de tahammiil etmegi 
erlik tantndan sayarlar ve felaketten, 
musibetten yese dii§iip oliime ke~kiil at;;· 
may1 cesare! degil, cebanet sayarlar. Bu, 
- Hiisrev Pa~amn oliimi.ini.i yazarken 
Hammer'in avangle soumission tabirile 
ifade etmek istedigi gibi - ilahi iradeye 
koriiki:iriine ink1yaddan dogma bir telak
kt degildir. Belki merdce bir dii~iinceden 
ileri gelen §erefli bir akidedir. insanltgm 
kemali, hayatm germii serdine gogiis ger· 
mekle tezahiir eder. Olgun insan musi -
beti saadete, futmayt siikunete, elemi zev
ke ~eviren, c;evirebilen kimsedir. Sevip te 
sevilmemek, c;alt§tp ta biran it;;in muvaf -
fak olmamak, kazamrken kaybetmek, 
umarken hayal inkisarma ugramak gibi 
fani sebeblerle hayattan igrenmek - her 
hangi bir bak1mdan "tahlil olunursa olun· 
sun • insanhga yakttmaz. Hayat, korun
mak, muhafaza olunmak, hatta kuvvet -
lendirilmek ic;in verilmi§tir. Hayvanlarm 
bile hiirmet ettikleri bu hakikati - en bii
yiik, en ACJ musibet)er oni.inde de • c;ig • 
nemek hayvanlardan daha a§agtya di.i§
mek demektir. Oyle bir kii'riikli.ik ic;in ta
rihte en az ornek Veren Tiirklerdir. Biz, 
nur ic;inde dogup nur it;;inde ya§tyan 
Turk gencliginin o ornekleri dahi tam -
mamalanm isteriz. 

Ri.istem, boyle hazin bir vak'ada do -
guran, entrikalan sonunda elde ettigi 
.Sadnazamhkta parlak itleri goriiyordu. 
Paditahla birlikte sevk ve idare ettigi or· 
dular, nizamtn, intizamtn niimunesi sa -
y1lacak kadar miikemmeldi. Altmt§, yet• 
mit ve hatta yiiz giin durup dinlenmeden 
yuriiyiit yapan, meyvalarla bezenmit t;;e· 

Aydm (Hu usi) - izmir Halkevinin 
temsil ~ubesi ba~larmda Ev reisi ~ehi
me oldugu halde §ehrimize geldi ve 
Kor, Hissei ~ayia ve Meraki piyeslerinl 
oynad1. Her il~ temsllde de 600 ki~ilik 
salona 100 iskemle de ilave edildigi hal
d~ ayakta kalanlar pek c;oktu. lzmir ~o· 
cuklarmm temsillerde gosterdikleri 

§id c;e§id baglar ve hayvan ag1zlanm bi~ 
le sulandJracak kadar olgun bahc;eler, 
tarlalar yamndan gec;en bu ordular, tek 
bir meyva ve bir tutam ot k~parmadan 
merhaleleri a~arlard1, kiic;iik bir nizam
stzhk ve sarkmllhk eseri gostermezlerdi. 
<;iinkii Riistem Pap, tarih'ri F erdinin 
dedigi gibi: Bir c;i:ipe hiisran eyleyen a • 
dama bin <;obi giran atard1. Y ani bir c;op 
c;alana bin degnek vurdururdu, bazan da 
o gibilerin kellesini U'rurttururdu. 

lmparatorlugun ha§meti onun devrinde 
kemalini bulmu~tu. Avusturya, biiyiik 
hiikiimdar ~arlken'in de muvafakatile, 
fstanbula her yii vergi odiiyordu. Vene
dik Cumhuriyeti Kubbealtmm emir kulu 
mevkiindeydi. Lehistan, Tiirk gucune 
hemen hergiin kasideler sunuyordu, var • 
hgm1 korumak ic;in o biiyiik kudretin 0-
niinde boyuna egiliyordu. Paris, lstanbu
lun etegine yap!§llll§h, oradan ald1gt kuv
vetle miisterih olarak ya§Jyabiliyordu. 1-
talya sahilleri, Turk denizcilerinin futbol 
sahas1 gibiydi, hergiin bu sahanm bir ya
nmda Tiirk toplan goller yaptp duru -
yordu. Oogudan battya, §lmalden cenu
ba kadar hemen her hiikumet Sultan Sii
leymana dalkavukluk ediyordu. !stan • 
bul, bu sebeble, elc;iler sergisi halini al -
ml§tt. ~ehrin her kaplSlndan hergiin bir 
elc;inin girdigi veya c;Ikhgt goriili.iyordu. 
bunlarm arzettikleri dilekler bazan o ka
dar ztd diitiiyordu ki vezirler, azamet -
le.rini unutup glilmege koyuluyorlardt. 

Mesela Portekizden birbirini kovahya -

rak gelen elc;iler, Hind denizlerindeki 

Tiirk flolarmm lutfen geri c;ektirilmesi i· 
c;in pazarhga giritmek isterlerken Hin -

dstan padi§ahlarmdan birka~mm ayn ay

n, yolladtklan sefirler · de Portekiz isti • 

lasmm Hind sularmdan ve Hind toprak

larmdan si:ikiiliip attlmasmt niyaza glri

§irlerdi. 

Halk, ordulann aefere c;tki§lannda ve 
donii lerinde oldugu gibi bu el<;ilerin ge

li§lerinde de hattralan kolayhkla silin -

mez hirer heyeca 1 tema§a mevzuu 'bu

luyordu. Riistem, ordu nizamma yepye

nl bir 1ekil vermitti. Evvelce alaylar a • 

rasmda dagm1k bulunan sakalan o, ha
reket masmda en one gec;iriyordu. Ba~ -
hklan, i.istliikleri, 'rizmeleri ayni parlak • 
hkta metinden yap!lmi§ bir alay sakanm 
su dolu k1rbalan ve altm renginde rna§ -
rapalan ta~tyarak yiiriiyii§e gec;meleri 
halkm hojuna gidiyor ve esasen renkten, 
ziyadan ve tam manasile tannan bir tan• 
tanadan viicud bulmu~ azametli, hey -
betli, canh, heyecanlt bir mevkib demek 
olan orduya bu lie; bin sakadan miirek -
keb onder ftrka zarif bir manzara iliive 
ediyordu. 

Riistem, efendisinin sl!ferber mevkibi
nin tantanastm da t;;ogaltmt§h. Daima ii'r 
yuz katar kattra yiikletilen hazineyi sa· 
kalann ardmdan yiiriittiiriiyor, dokuz 
yiiz yedek all, hazinenin, padi§aha mah· 
sus ewa ve erzak ta§Iyan be§ bin be§ yiiz 
deveyi atlarm arkasmdan harekete ge -
c;irtiyordu. Bin cebeci, be~ yiiz lagJmct, 
sekiz yiiz topc;u, dort yiiz top arabaclSI 
develeri, saray erkanile kilerciler, hazi -
nedarlar, kap1agalan onlan takib eder -
di. Bundan sonra yiiri.iyii~ mast Sipahi -
!ere, Ulufecilere, Gurebalara gelirdi. Di
van erkam, Ni§anciba§l, kazaskerler ve 
di:irder tuglarile, binerden fazla koleleri
le vezirler, gureba alaylarmm ardmdan 
yiiriirdii, paditahm doganctlan, §ahinci -
leri, c;akirctlart, atmacJ!an, zagarctlar:, 
samsunculan, seyisleri vezirlerin ardm -
da bulunurdu. 

(Arkasl var) 

san'at ve kabiliyet her tiirlli 
fevkindedir. Aydm muhitinin tiyatro 
zevkini, bir miiddetqik olsun, tatmin e
den misafirlere birc;ok ziyafetler verildi. 

Gi:inderdigim resim 1zmir Halkevi 
temsil koluna mensub gencleri Valimiz 
Ozdemir Giindayla birlikte gi::istcrmek
tedir. 

CUMHURiYET 

( __ s_. e_h_i_r_v_a __ e_m_l_eket Haberleri ) 
Kanalizasyon i~in Yeni Istanbul meb'usu 
Yenid::r!!~n:lon lira diin intihab edildi 

Belediye, be§ senelik imar p!amna, 
istanbulda bir milyon liraltk kanalizasycn 
yap!lmast i'rin tahsisat koymu§tu. Evvel
ce, istanbulda kanalizasyon in§aatml ya
pan §irket, Belediye ile hesabattm tasfiye 
etmi~ oldugundan bu in§aat it;;in yeniden 
miinakasa yaptlacakllr. Belediye, evvelce 
kanalizasyon it;;in yedi but;;uk milyon lira 
vermi~ti. Ma.amafih bu kadar para ile 
ancak ~ehrin dortte birine kanalizasyon 
yap1labilmi~tir. Su halde Istanbul gibi bii
yiik bir ~ehir kanalizasyonunun tamam 
olabilmesi i~in daha 22,5 milyon liraya 
ihtiyac vard1r. Evlerdeki lagJmlarm ana 
kanalizasyona raptJ iti de ehemmiyetli bir 
meseledir. 

Filhakika, son zamanlarda, oniine ge
lenin bu i§i yapmaga kalk1§mas1 esas 
mecralarm bozulmasma ve tahribine sebe
biyet vermektedir. Bu itibarla bir §irket 
te§kilile bu i§in bir tarife halinde bu mii
esseseye tevdii di.i§iiniilmektedir. 

Bundan ba§ka 1stanbul kanalizasyo
nunun ikmali ic;in ~ehrin miistakbel pla
nmm haziTlanmt~ bulunmast laz1m gel
mektedir. Y anh, bir dii~iince neticesi ola
rak ~ehrin milstakbel plam t;;izilmeden ka
nalizasyonun yap1lmasma kalkt§Ilmast bii
yiik bir hata idi. Sonra Belediyenin elin
de kafi para olmadtgi halde, boyle bir§eye 
giri§ilmesi ikinci bir hata olmu§tur.Oc;iincii 
hata da ~ehrin hie; lagtmstz k151mlan du
rurken Sirkeci ile Beyaztd arasmda, esa
sen lagtmlan mevcud bir mmtakada ka
nalizasyon yapilmas!dir. Bu i.ic; hatamn 
ii~;ii de o zaman matbuahn ve i§ten anh
yanlarm makul ihtarlanna hie; ald1rmadan 
bu kanalizasyon i§ine ba~hyan Sehremini 
operator Emine aiddir. Yedi buc;uk mil
yon lira sarfile yaptlan ve bugiin de ha
len kullamlamtyan bu kanalizasyonun, 
yann §ehrin plam yaptldtgt zaman biiyiik 
bir k1smmm degi§mesi laztm gelecek ve 
boylece halkm avm;lar dolusu paras1 so
kaga attlmi§ olacakltr. 

MOTEFERRIK 
Hafta tatili kanununa 

muhalefet 
Taksimde Stadyom arkasmda !ran te

baasmdan Musevl Mihal !srailofun 
tahh icarmda bulunan c;orab fabrikasm
da, hafta tatiline mugayir olarak gece
leyin 17 ameleyi ~ah~tudigl tesbit edil
mi~tlr. 

Beyoglu ciirmii me§hud mahkemesin
de yap1lan muhakeme neticesi, su~lu -
nun bundan bir miiddet evvel de ayni 
ciirmii i§ledigi nazan dikkate allnarak 
50 lira agir para cezasma ve aynca ma
sarifi muhakeme olarak 8,5 lira odeme
sine karar verilmi~tir. 

latanbul Liaesinde verilen 
miisamere 

lstanbul Erkek lisesi son stmf tale -
besi tarafmdan, dun, talebe velilerine 
bir veda miisameresi verilmi§tir. 

Miisamereye !stiklal mar§ile ba~lan
rnl§ ve Mahmud Yesarinin pek ~ok al
kl§lanan (Hayriilhalef) ismindeki ko -
medisi temsil edilmi~tir. Bundan ba§ka 
programda, monolog, mlizik ve bllhassa 
milli: havalanm1z da vard1. Mlisamere, 
ak§am saat 8,30 da bir daha tekrar edil
mi§tir. 

Liman miidiirii Trabzona 
gitti 

Liman i~Ietmesi miidlirii Raufi diin 
Trabzona hareket etmi§tir. Trabzonda 
10 glin kadar kalacak olan Raufi, bura
da, Trabzon Liman §irketinin ve lima
mnm vaziyetile yakmdan me§gul alan, 
daha evvel bu maksadla gonderilmi~ o· 
Ian heyetin mesaisine nezaret edecek -
tir. 

Heyet, Trabzon Liman §irketinin is
tanbul Liman l§letmesine merbut ola -
rak ~ah§ma vaziyetini tesbit edecek, Li· 
manm tslalu ve r1htlmlarm in~as1 hak -
kmda icab eden tetkikleri yaptlktan 
sonra §ehrimize gelecek ve burada bir 
proje haztrltyarak Ankaraya gondere • 
cektlr. 

Marka paras1 ahyormu§! , 
Be§ikta~ta koltuk~uluk ve §oforliik 

yapan Mehmed Ali oglu Sami, kendisi
ne temizllk i§i m~muru siisli vererek bir 
~ok yerlerden marka paras1 nam1 altm
da para toplamaga ba§lad1g1 anla§lld1 • 
gmdan yakalanm1~ ve dolandmcihk su
~ile Miiddeiumumilige verilmi§tir. 

Sen Jorj haataneainde bu
Iunan morfinler 

Gtimriik Muhafaza te§kilah ve Emni
yet burosu m~murlan, evv~lki glin, va
ki ihbar lizerine Sen Jorj hastanesinde 
ani: bir ara§ihrma yapmi§ ve be§ hasta
bakrcmm odasmda iki yiiz paket mor -
fin bulmu§tur. Her pakette onar tiip 
morfin bulunmakta idi. 

Bunun uzerine hastane Ba§doktoruna 
mliracaat edilmi§, o da ademi malumat 
bey an etmi§tir. 

Avwturya tabiiyetinde bulunan Lid
ya, Jojefad ve diger li<; hem§ire nezaret 
altma almmt~hr. 

Parti taraf1ndan merhum Abdiilhak Hamidin 
Ali yerine namzed 

ittifakla 
gosterilen ~iikrii 

meb'us se~ildi 

Dii.nkii. intthabda reyler atzlzrken 

~airi azam me~hum Abdiilhak Ha~i~-] smdaki yaz1 t~htasmda C. H. P. na~zedi 
den inhilal eden Istanbul meb'uslugu 1~m olan (,Sukrii Ali) nin ismi yaz1h idi. 
diin intihab yap1lmt~hr. Saat dokuzda ilk reyi, F atih Parti 

Bu miinasebetle, Oniversite salonu ba§kam avukat Cemaleddin F aZII ath. 
bayraklarla donahlmt§h. Saat dokuzda Bundan sonra ma ile Eminonii, Fatih, 
rey sand1g1 belediyeden merasimle alma - Be§ikta§, Beyoglu ve diger yerlerin mi.in
rak intihabm yap!lacag1 salona getirildi. tehibisanileri reylerini kullandilar. Rey at· 

Meb'us intihab tefti§ heyeti huzurunda, mast saat 13 e kadar siirdii. Bir saat isti-

d k tk'k d 'ld'k k k .. rahat edildikten sonra reylerin tasnifine 
san 1 te 1 e t 1 ten ve apanara mu· b 1 d N · d p · d' · .. . . . &.§ an 1. ehce e arh namze tmn 
hurlend1kten sonra mtihabat ba§ladt. miinhal Istanbul meb'usluguna ittifakla 

flk olarak Eminonu ve F atih kazalan sec;ildigi anla§tlarak keyfiyet telgrafla 
miintehibisanileri geldiler. Salonun orta - Ankaraya bildirildi. 
t I I I I Ill II I I II I II II II I I I I I Ill II I I Ill Ill I Ill II I I I II I I I It Ill I II ill I I II Ill I I I I II I I Ill I I I I II I II I If I I lit f t I 1111 Ill till t 1 t 1 til II 

Hava kanununun 
6 ayhk faaliyeti 

Motor Iii Tayyare mektebi 
ic;in 145 bin lira 

sarfedilecek 
Turk Hava kurumu umumi metkezi -

nin yapttgl toplanttda. cemiyetin altt ay
hk rapotlan okunmu , azaclan vefat e • 
den Nuri Conkerle Mahmud Soydamn 
isimleri hiirmetle yad edilmi,tir. 

Cemiyetin faaliyeti hakkmda verilen 
malumata gore, Tiirkku§u §ubelerinin ta· 
lebeleri yirmi be1i ktz olmak iizere 508 
gencdir. 

Y eni yap1lacak moti:irlU tayyare mek• 
tebi ic;in 145 bin lira sarfedilecektir. 

Almanyadan alman 1 0 tayyareden 
rna ada istanbulda bir fabrikaya I 0 tane 
tayyare ile muhtelif tipte 65 planar u -
marlanmt~ttr. 

Merzifonda bir hangarla bir yatakha
ne yaptlmaktadlr. Bu binalar 130 bin 
kiisur liraya t;;tkacakhr. 

Kurumun son bir ayhk varidah 
4,755,766 lirad1r. Bunun 1,163,554 li
rasl piyangodan temin edilmi§tir. ---Pancar tohumu memlekette 

iatihaal edilecek 
tzmlr (Hususi) - Tiirkiye ~eker Fab

riklan Anonim §irketi Umum rniidiirii 
Kazrm ve ~irketin <;iftlikler miidiiril 
:;?ahab Egenin vilaeytimiz ve civarmda 
yapttklan tetkikler sona ermi~tir. 

:;lirket, pancar tohumunu dahilde is -
tihsale karar verml§tir. <;iinku haricden 

gelen tohumun kilosu 50 - 60 kuru§tur 
ve pahahd1r. Tohum iiretme ic;in muh -
telif ~iftlikler tutulacakbr. Mcsela Ma
nisa ve Ala§ehirde de ~iftlik i~letilmesi 
kararla~tlnlml§hr. 

Yerli tohumlann, yabancJ tohumlar~ 
dan geri kalmtyacagi kat'i surette anla
§Ilmt§br. <;iftliklerin muhteli£ mmtaka
larda seqilmesi, mahalU ar1za ve §artla-

rm tevlid edecegi fevkalade vaziyetler 
kar§tsmda dlger mmtakalar tohumlarm
dan istifade edebilmek i~indir. 

Somada ~am bayram1 
Soma (Hususi) - Kaymakamhgm 

onayak olmasile ve Belediyenin de yar
dtmile Kadmkoy qamhgmda bu hafta 
bir ~am bayram1 yap1lmJ§br. !§ mevsirni 
olmasma ragmen mesir~ yerinde iiruidln 
fevkinde bir kalabahk toplanmi§br. 

Orada yaptlan rahvan ve dortnal at 
ko§ular1, cop tabir edilen ath oyunla 
pehlivan giire§leri halk1 ~ok eglendirmi§ 
ve ne§'eli bir glin ge<;irilmi§tir. 

Siverekte bir cinayet 
Siverek (Hususi) - Buranm Dagh -

ba~1 nahiyesine bagh Bahser koyii ihti
yar heyeti azasmdan Ko~ Ali oglu Cu-
ma, ~ar§ldaki Kanhkuyu oniinde ycge
ni Ramazan oglu yirmi ya§larmda Meh
med tarafmdan oldiirlilmii§tlir. 

Mehmed cinayeti anasmm namusu -
nu temizlemek i<;in yapbgml ve oldliriil
mekten de korktu~u i~in amcas1m kara
kol onunde vurmagt miinasib gordiigii
nii soylemi§tir. 

Halkevlerinin 
verdigi temsiller 
Agah S•rr1, 

tenkidlere 
• 

yap1lan 
cevab 

ver1yor -
Muharrir Selami izzet, bir ak§am ga· 

zetesinde Halkevleri T emsil kollannm 
biitiin fedakarhklara ragmen, beklenilen 
rand1mam vermedigini, halkm, Halkev • 
leri temsillerine ragbet etmedigini, sene • 
lerdenberi bu ugurda earfedilen emegin 
bota gittigini, bunun ic;in ~imdiye kadar 
takib edilmekte olan metodun deiittiril
mesi laz1m geldigini yazmt§, pazar yer -
lerinde halk temsilleri verilmesinin dogru 
olacagm1 ileri siirmii~tii. 

Eminonii Halkevi reisi Agah Strn, bu 
miitalealar iizerine bir arkada§umza §Un
lan soylemi§tir: 

«- Selami fzzetin miitalealanm c;ok 
mubalagah ve tashihe muhtac buldum. 
Halkm, Halkevleri temsillerine ragbet 
etmedigi dogru degildir. Verdigimiz tern· 
slier i~in hamladlg,Imtz davetiyeler, tem
sil giinunden c;ok evvel birkac; saat ic;in -
de hemen kapt§tldlgl gibi, davetiyl!siz 
geldgi ic;in yer bulam1yarak kaptdan do
nenler de pek t;;oktur. Kendi dilegile tem
silleri gormege halk arasmda ka~ ki§inin 

geldigini bir defa gormek ic;in herhangi 

bir temsil ak§allll lutfen bulunarak kendi 

gozile gormek zahmetine katlanmasmt 

arkada~1mdan dilerim. 

T emsil §Ubemizin fa ali yeti yalmz ken· 

di sahnemize mtinhas1r kalm1yarak ba~ -

ka yerlere de ta§ml§ltr. En az haftada iki 

gece de muhtelif hay1r cemiyetlerinden 

vaki olan davet iizerine bu fedakar ar • 

kada§lar, c;agll'llan yere kadar giderek 

ifah§mak zahmetinden kac;mmamaktad1r -

Jar. Halktn gosterdigi ragbete bundan 

daha biiyiik misal olur mu? 

Halkevlerinin umumi meydanlarda 

temsil vermeleri fikrini Receb Peker, 

Halkevimizin bir toplanltsmda ortaya 

atmi§ ve bunun uzerinde yiiriimekligimi

zi emretmi§tir. Ben de bu tavsiyeyi gozo· 

niinde tutarak bir proje hamlamt~. laztm 

gelen tertibatt alm1§, hatta bunun, Oni -

versite meydamnda yaptlmastm bile ka

rarla§ltrml~hk. F aka t bu te§ebbiis ic;in 

ilk tesis masraf1 olan zaruri parayt bi.it • 
t;;emizden ayumak imkamm bulamad1g1 -

mtzdan tehir etmittik. Y oksa heniiz bu 

fikitden caytm~ degiliz. 

Bilmem ki bu kadar asil bir dii§iince· 
yi ba§ka yerlere byas ederek «panaytr 

tuluat~thgt» tabirile tavsif etmek dogru 
olur mu? 

Selami lzzetin, temsillerin iyi bir tas· 

nife tabi tutulmadigl hakkmdaki miita -

lealarma hak veriyorum. Ancak esasen 

elde mevcud biitun piycsler gozoni.inde 

tutulursa bu fakirligi de bir mazeret ola· 

rak kabul etmek hak§inashk olur.» 

17 May1s 1937 

ingiliz imparatorlugu 
konferans1 

V eni ingiliz Krah Altinci 
George'un Londrada yaptlan 
tac giyme merasimini, lngiliz 

lmparatorlugu konferansmm ayni ~ehir • 
de toplanmast takib etti. Bu iki hadise 
arasmda s1k1 miinasebet vardtr. Diinya 
niifusunun dortte birini ve kiireiarz ka • 
ralannm be§te birini ihtiva eden bu cihan 
imparatorlugunun part;;alan arasmdaki 
zahirde yegane bag ve remz hiikiimdann 
§ahsmdan ibaret oldugundan bu remzin 
birle§tirici tesir ve kuvvetini artumak it;;in 
lac giyme merasimine biiyiik ehemmiyet 
veri lmi§ti. 

ingiliz tac ve tahtmm niifuz ve kud • 
retinin tezahiirii akabinde lngiliz lmpa • 
ratorlugunun her par~ast ayni §ahst ken ~ 
disinin de hiiki.imdan tammaktan ibaret 
olan yegane bagm bir kat daha kuvvet • 
lendirilmi~ olmasmdan bilistifade kon • 
ferans topland1. T ac giyme merasimi mii· 
nasebetile Londraya 1n€iliz fmparator • 
lugunun miistakil olan part;;alan Kanada, 
Yeni Zeland, Avustralya fttihadt, Ce • 
nub! Afrika lttihadt Ba§vekilleri gelmi§· 
lerdir. Bu suretle bu memleketlerden her
birinin hiikumet ba§I yalntz kendi hiiki.im
dan tamdtgl Kralla bir wehirde bulunu .. 
yor demektir. 

!ngilt.ere ile bet olan bu miistakil dev
letlerin ayni ~ah1stan ibaret olan hiikiim
darlarile batka ba§ka olan hi.ikumet ba§· 
lanmn bir arada bulunmalan ender go • 
riilen hadiselerdendir. 1ngiliz 1mparator· 
lugu camiasma mustakil hirer devlet o • 
larak frlanda serbest hiikumetile Ameri
kamn §imalindeki Kanadanm garb ta • 
rafmda bulunan (Amcedid) devleti de 
dahildir. 

Bunlardan 1rlandada 1imdi i§ ba§tnda 
bulunan cumhuriyett;;i parti fngiltere ile 
hertiirlii alakasmt kesmek ve dogrudan 
dogruya fngiltereye tabi ~imali lr!anda· 
daki di:irt eyaleti ilhak ederek biitiin fr. 
Ianda adastnJ bir devletin idaresi ve hii
kiimranltk hakk1 altmda birle§tirmege 
kat'! karar vermi~ ve bu karanm tac giy
me merasimi arifesinde yeni kanunu esasi 
projesi olarak ilan etmit oldu~undan 
bu merasime i~tirak etmedigi gibi lmpa • 
ratorluk konferansmdan dahi uzak kal .. 
mt§br. 

ingilizce adt New T oundland ve 
frans1zeas1 Terre Newe olan Arztcedid 
dominyon devJeti dtinya j I a j rani 
miinasebetile ugrad1g1 mali zorluklardan 
kendi vesaiti ve rnl!nabiile kurtulmaga 
imkan bulamadtgmdan kendi rtza ve ih· 
tiyarile muvakkat bir zaman it;;in istkla -
linden feragat ederek fngilterenin idaresi 
altma girmi, oldugu cihetle o da konfe
ransa miistakil bir aza olarak i§tirak et .. 
memi§tir. 

fngiliz lmparatoi'lugu camiasma dahil 
olup ta burada kalmak istiyen bl!§ dev .. 
letin ba§vekillerinden miitekeb konferansl 
at;;arken !ngiltere Ba~Yekili Baldwin ln
giliz fmparatorlugu azalanmtt birc;ok 
safhalardan ge'<tikten sonra ~imdi istik .. 
Ia! ve hukiimranhk hakkmt haiz biisbii ~ 
tiin mustakil hirer devlet olduklanm, bi
naenaleyh tabiiyet vc metbuiyetten hie; • 
bir eser kalmadtgtm, lakin diinya poli .. 
tikasmtn icablanm ve ikt1sadi buhran 
zorluklan, bu devletleri birbirine bagh M 

yan mi.i§terek menfaatler dogurdugundan 
§imdi bunlar arasmda, tarihte hi~ goriil~ 
memi~ derecede kuvvetli bir birlik oldu
gunu anlatml$hr. Bu itibarla bu defaki 
konferansta, !ngiliz lmparatorlugu dev • 
letleri birbirlerine kar§l miinasebet ve 
mevkilerini tayin etmekle me~gul olmtya• 
caklar, bilakis aslmda herbiri kendi mev• 
cudiyetini korumak gayesini giiderek hep 
birlikte mii~terek siyasi ve askeri planlar 
hamhyacaklardtr. 

Konferans1 en ziyade dii§iindiiren yeni 
vaziyet, fngiliz !mparatorlugu devletle • 
rinin Biiyiik Harbden sonra gerek kendi 
huzur ve emniyetlerini, gerek diinya aul· 
hunu korumak ic;in politikalanna temel 
saydiklan Milletler Cemiyeti miiessese .. 
sinin zaf ve hatta inhilale ugraml§ olma • 
stdtr. Konferans, bu bo~lugu dolduracali 
yeni esaslar1 anyacakhr. 

Konferans asker! cihetten dahi Ak " 
denizde Ye Biiyiik Okyanusta degi§en va~ 
ziyetlere kar~1 tedbir almag1 dii§unecek .; 

tir. fmparatorlugun ba§hca deniz yolla .., 
nmn ge~tigi Akdenizde ltalyanln hakim 
bir vaziyet almast ve Biiyiik Okyanusta 
dahi J aponyanm deniz kuvvet ve tefev • 
vukunun artmast fngiliz lmparatorlugu -
nun Cenubi Afrika 1ttihadJ haric olarak 
diger devletlerini son derecede endi§eye 
dii§Urmli§ti.ir. Biitiin diinya nazarlan, a ~ 
s1l timdi, Londraya tevcih edilmi§ bu .. 
lunuyor. Muharrem F eyzi TO GAY 

cumhurlyet 
===~== -

Niishas1 5 kurustur. 

Abone ~ eraiti { Tiirkiye Ha:i~ 
Y idn i~m 

Senelik 1400 Kr. 2700 KJ! 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
Uc ayhk 400 • 800 • 
Blr ayhk 150 • Yoktur 
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S,O:N· .. HABERL EA ••• · 
.. TELEFON . TELGRAF we TELSiZLE 

Y eni sene masraf biit~esi 
231,017,776 lira olacak 

Biit~e miizakeresine ay1n 24 iinde ba~lanacak, 

bir~ok Vekaletlere munzam tahsisat verildi 
Ankara 16 - 1937 bi.it~esi basilmi§- milyon 338 bin, Hariciyeye 110 bin, SJh

tJr. Bi.itc;enin Mecliste mi.izakerezine aym hiyeye I milyon, Adliyeye 447 bin, 
24 i.inde ba§lanacakhr. Maarife 2 milyon, Naftaya 1 milyon 

Bi.itc;e Enci.imeninin hamladigi rapora I 00 bin, 1ktJsada bir buc;uk milyon, Mil
nazaran, hi.ikumetin gec;en y1ldan daha II Mi.idafaa kara ktsmma 2,980,000, De
{azla tahsisat istemesi, amme hizmetleri- niz ktsmma 522 bin lira zammedilmi~
nin istilzam eyledigi yeni masraflar kar· tir. 
§tltgt i<;indir. Hiikumet, kan§Ikhklara ve Orman i§lerine aid 
tecavi.izlere kaqt yurdun korunabilmesi i- bi.itc;esinden ~tkanlarak 
c;in milli mi.idafaa hizmetlerimizin takvi- almmi&tlr. 

masraflar ziraal 
mi.ilhak bi.it~eye 

yesi zaruri gori.ilmi.i&ti.ir. Dahili emniyet Y eni Meclis binasmm in§aSI ic;in bi.it-
i§lerile Ti.irk milletini mukadder olan hu- ~eye 376 bin lira konmu§tur. 
zur ve ref aha kavu§turacak alan s1hha- Maliye V ekaletinde hukuk mi.i§avirli!b 
tc, maarife, naf1aya, ziraate ve ikttsada kadrosu geni&lettirilmektedir. Aynca ic
taalluk eden hizmetlerin kuvvetlendiril- radan almarak Maliyeye verilm.i§ olan 
mesi de ayni derecede zaruri bulunmak- cezayi nakdi ve mahkeme har<;lan 1c;m 
tadtr. yeniden yi.iz kadar tahsildar!tk ihdas edil-

Masraf bi.itc;esi 231,017,776 milyon- mektedir. 
dur. Bu yekun 1936 bi.it<;esine nazaran Dahiliye bi.itc;:esindeki fark, seferberlik 
18 kiisur milyon lira fazlad1r. kanununun tatbiki masrafile yeniden te§-

Y eni bi.itc;ede Millet Meclisine 725 kil olunan baz1 kazalann masraflanndan 
bin, Maliye Vekaletine bir buc;:uk mil - ileri gelmektedir. 
yon lira, Di.iyunu Umumiyeye i.i~ bu~uk Polis kadrosunun ikmali ve jandarma 
milyon, Gi.imri.ik ve inhisarlara yanm mil- efradmm tedricen daiml jandarma haline 
yon, Dahiliyeye 131 bin, Ma_tbuat U- konulmasJ ic;in yap1lan programm tatbiki 
mum Miidiirli.igi.ine 50 bin, Emniyet h- masraflart olarak Emniyeti Umumiye ve 
Ieri Umum Mi.idi.irli.igi.ine bir milyon, jandarma bi.itc;elerine bu sene fazla tah
Jandarma Umum Kumandanhgma bir sisat konmu&tur. 
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Ankara Komiir 1Aimanyada Yahudi 
sergisi hakk1nda aleyhdarbg1 

Bir Alman gazetesi ilk 
beynelmilel sergimizden 

sitayi~le bahsediyor 

Bir biiro Y ahudi aleyh .. 
dari1R-In.a fenni bir te .. 
mel bulmaga ~ah~•yor 

HidiseSer aras1nda 

Bir sahtekarbga kar~I 
9'F icaret Odam1z, !roktandu, 

U yerli kuma~lanm1z iizerine 
ecnebi damgas1 vuran sahte

karlarla miicadele halindedir. 
Bu dolandmcthgm iki cephesi var: 

Birincisi, halka yerli maim A vrupa 
malmdan !<Ok daha a§agt oldugunu 
telkin etmek; ikincisi de, bu telkinin 
tam Ziddma olarak, ona gene yerli 
mal siirmek. 

Burada hem mii§teri, hem A vrupa 
malt, hem de yerli mah dolandmlml§ 
oluyor. 

Mii§teri dolandmhyor, !riinkii Av
rupa malmm iistiinliigiine kandtnl
ml§ oldugu i!rin, sahn ald1gi kaliteyi 
bulamadtgt halde fazla fiat veriyor. 

Avrupa mah dolandmhyor, !riinkii 
onun §Ohreti !rahnarak yerine ba§ka 
mal satlhyor. 

Yerli mal dolandmhyor, !riinkii, 
A vrupa mah lehine yap1lan propa
gandaya §Ohretini fedaya mecbur o
luyor ve iistiinde ecnebi damgas1 ol
madigi zaman itibardan dii§iiyor. 

~imdiye kadar, yakasma ii~ tiirlii 
hakkm yapt§masl laz1m gelen bu do
landmclhgm cezas1 ne olmu§tur? 

Ben gazoetelerde bu sahtekarhg1 ya. 
panlarm bir hafta bile hapse mahkum 
edildiklerine dair hi!rbir habere tesa
diif etmedim. Halbuki Ticaret Oda
miz bunlann hiiviyetlerini pek iyi bi
lir veya bilmek laz1m gelir. Acaha, 
§imdiye kadar, onlan dogrudan dog
ruya ceza mahkemelerine ni!rin sev
ketmemi§tir? Salahiyeti mi yoktur? 
Bu nevi dolandmc1hgt mahkum eden 
kanunlanmtz mt yoktur? Zannetmi
yorum. 

Ankara 16 (Telefonla) - Niirenber -
ger Zeitung muhabiri Enternasyonal 
Ki:imur sergisi hakkmdaki intlbalanm 
§U suretle kaydetmektedir: 

cGenc Turkiye Cumhuriyeti Ankara
daki ilk enternasyonal sergisini yaptl. 
Buna mevzu olarak da komiirii se<;ti. 
Yeni Cumhuriyetin endustrile§me hu
susundaki azmini gosteren bu hare -
keti dikkatle takib etmemek mi.imkiin 
degildir. Komur sergisinde memnuniye
ti mucib bir nokta da Alman firmalan -
nm say1 itibarile en ba§ta gelmesidir. 
Fakat as1l hayran olunacak taraf1 Turk
lerin bu sergide gosterdikleri sergici -
lik kemalidir. 

Memleket piyasasmt zarara sokan, 
beynelmilel piyasada kredimizi bozan 
bu ahlakstzhgm kokiinden kazmmas1 
i!rin dolandmctlann hem adalete tes
lim, hem de isimleri ve resimlerile 
gazetelerde te§hir edilmelerini istiyo· 
ruz. T a ki yerli mallarma ecnebi dam
gas• vuranlarm suratlarma sahtekar· 
hk damgast vurulsun ve bir giin, bir 
yerde kar§Imiza ~1kacak olurlarsa 
kendi hesab•m•za biz de onlann yiiz
lerine tiikiirelim. Berlin 16 (A.A.) - Yeni Almanya ta

rihini viicude getirmege memur milli 
enstitiiniin Yahudi rneselelerini tetkik 
eden §ubesi ilk i<;timalanm Mi.inih'te -
Yahudi aleyhtarhg1 hareketinin alem -
dan ve Frankonya nazi §efi Julius St -
reicher'in i~tirakile akdetmege ba§la -
ffil~?hr. 

PEYAMJ SAFA 

Milletler Cemiyetini 
ayakta tutmak im

kanJ var mid1r? 

Komilr, aslmda estetik olmtyan bir 
mevzudur. Boyle milli ve telkini bir ser
giyi kompoze etmege yalmz san'at bil
gisi yeti§mez. Bir serginin heyecan u -
yandtrmast ve iz btrakabilmesi i<;in <;ok 
gi.izel, bedii ve unutulmaz hatJralar ya
ratacak mahiyette olmast da elzem -
dir. Tiirkler bunda her bakimdan mu -
vaffak olmu~lardtr. Tiirkiye Ekonomi 
Bakam Tiirk elemanlarla meydana ge
tirdigi, diinyamn herhangi bir memle -
ketinde bir Vekili tebcile kafi bir sebeb 
olacak kadar gi.izel olan bu sergiyi di.in
ya efkan umumiyesine iftiharla tak -
dim edebilir. Turk dostlammza komp -
liman yapmadan diyebiliriz ki bu sergi 
milletlerarast ol<;i.ide hakikaten muvaf
fak ve bilhassa <;ok san'atkarane bir e -
serdir .• 

Bugiinkii Meclis ruznamesi 
Ankara 16 (Telefonla) - Yarmki Mec

lis i<;timamda Devlet Demiryollan ve 
Limanlan i§letme Umum Mi.idiirli.igi.i 
memur ve miistahdemininin iicretlerine 
dair kanunun bazt maddelerini degi~ti
ren layihanm ikinci mi.izakeresi yaptla
cak, bir fash enci.imene gonderilen Z.i
raat Bankas1 kanun layihasmm konu -
!iUlmasma devam edilecektir. 

19 may1s §enliklerinin 
program1 haz1rland1 

Ankara 16 Telefonla) - Bi.iyiik ;;ef 
Ataturkiin memleketin kurtulu~unu ha
ztrlamak uzere istanbuldan Band1rma 
vapuriel Samsuna geli§inin 18 inci yll
doniimi.i alan 19 may1s spor ve genclik 
bayrammm program1 haZirlandt. Stad
yomun ye~il sahasmda yap1lacak me -
rasimden sonra Dahiliye Vekili ve Par
ti Gene! Sekreteri ;;ukrii Kaya biitiin 
rnemlekete radyo ile verilecek olan bir 
nutuk soyliyecektir. Bugiin i<;in balk 
stadyoma davetlidir. 

Ankaraya gidecek lzmirli 
sporcular 

izmir 16 (Telefonla) - Yarm 200 ki -
§ilik bir sporcu grupu Halkevinin tertib 
ettigi bir gezmeye i§tirak ederek Anka
raya gidecek ve orada 19 may1sta ya -
Ptlacak spor §enliklerine i§tirak edecek
tir. 

T ekzib edilen bir haber 
Moskova 16 (A.A.) - Ag1r Endiistri 

Komiser muavini Sereborovski'nin tev
kif edildigi haberi yalanlanmt§tlr. 

Hiikumetin himayesi altmda tesis e
dilen bu §Ube ii~iincii Reich'in resmi 
Yahudi aleyhtarhgma fenn1 bir temel 
temin etmek maksadile <;ah~?maktadir. 

$ube ayni zamanda Yahudiligin biitun 
diinyadaki felaketlerin miisebbibi ol -
dugunu ispata «;ah§an Alman ve ecne
bi Yahudi aleyhtarlarm1 aza kaydetme
ge ugra~maktad1r. $ubenin tertib ettigi 
konferanslarla, ne§rettigi risaleler Ya
hudi 1rkmm bedeni ve akli nokta na
zarlardan dun bir mevkide bulundugu
nu isbat etmek gayesini giitmektedir. 
Enstiti.i biitiin diinya alimlerinin ma -
nevi ve sosyal hatta patalojik iki cep -
hesi bulunan ve Yahudilik tarihinin mii
him bir safhas1 alan orta <;ag Yahudi -
lik meselesi hakkmda vesikalar topla -
ma'!a c;ah§maktadir. 

Habe~ harbi 70 milyon 
liraya mal oldu 

Roma 16 (A.A.) - Yakmda gec;en se
ne yap1lan masraflara aid cetveller ne§
redilecektir. Bu cetvellere nazaran Ha
be§istan muharebesi italyaya 11 milyar 
75 milyon lirete (bizim para ile takri -
ben 70 milyon lira) mal olmu~tur. 

Bu sene Trakyaya 10,000 
go~men yerle§tirilecek 

Edirne 16 (A.A.) - G&;me11 koy ve 
evlerinin in§aatma devam ediliyor. Bu 
koylerde ornek olacak kadar gi.izel ve te
miz bir hayat ve yah§ma tam takib edil
mektedir. Bu sene T rakyaya daha 1 0 bin 
go<;men yerle§tirilecektir. Y agmurlarm 
tam vaktinde yagmast bu sene mahsulleri 
icin bi.iyi.ik i.imidler vermektedir. T rakya -
nm her tarafmda canlt hareketler goze 
~arpmaktadtr. Bir taraftan asfalt yo! ya
pdiTken diger tara ftan §imendifer istas -
vonlan da di.i:zene konmaktadtr. 
Japonya ve Alman • ltalyan 

bloku 
Tokyo 16 (A.A.) - Asahi gazetesi, 

Ciano'~un mecliste yaphg1 ve Japan -
yamn Italya - Almanya blokuna iltihak 
edecegi inhba ve iimidin·i veren beya
nahm protesto ederek diyor ki: 

cJaponyanm, ttalyan ve Alman hi.i -
kumetlerile mukareneti daha ziyade 
takviyeye mi.isaid ideolojik hi<;bir itti
fakla asla alakadar olmad1~m ilan et
meliviz.• 

lkramiye kazanan M1s1r 
tahvilleri 

Kahire 16 (A.A.) - Yiizde ii~ faizli 
ve ikramiyeli MlSlr Kredi Fonsier tah
villerinin dunku <;ekilir;;inde 1903 senesi 
tahvillerinden 674,807 numara ile 1911 
senesi tahvillerinden 153,859 numara 
50 ver bin frank ikramiye kazanmi§lar
dir. 

fBa§makaleden devamJ 
ve idare edeceklerdir. Daha dogrusu 
ki.ireiarz i.izerinde iki lane milletler cemi
yeti bulunacakttr: Eski di.inya i~in Avru
pada, yeni di.inya i~in Amerikada. Umu· 
mi sulh gayesinde mi.ittefik alan iki cemi
yet Uzak§arkm mii§terek siyasetinde bil
hassa ittifak etmek sureti!e bi.iti.in di.inya 
sulhunu kendi teminatlan altma almi§ 
olurlar. 

0 halde Avrupa sulhunu temin etmek 
ic;in sulhu seven ve istiyen memleketler 
ba§la olmak i.izere Cemiyeti ve sulhu tut
mak hesabma kendi kendilerine ve kendi 
aralarmda kat'i kararlanm vermelilerdir. 
Avrupa hartas1 gozi.imi.izi.in oni.indedir: 
Burada sulhu seven milletlerin Cemiyet 
etrafmda stkt bir tesani.idle toplanmalan 
sulhu da, Cemiyeti de tutmaga kafidir. 
Bu neticeyi kat'iyetle temin etmek ic;in SI

kt tesani.id tabirinin icabmda bu karardaki 
her milletin maddi ve manevi bi.iti.in kuv· 
vetlerile ortaya atJlmast manasmda kul
lamldigmt tasrih edelim. Biz Avrupada 
boyle bir sulh blokuna kafa tutacak inad 
ve cesaretin almm kan§lanz. 

A vrupa kendi tarihinin en ehemmiyetli 
bir donemec noktasmda bulunuyor. Kat'i 
karar almacak gi.inler ya§adtgimiza §i.iphe 
yoktur. Sozlerimizi bitirmek i~in ba§hgt· 
m1zdaki suale cevab verelim: 

Milletler Cemiyetini ayakta tutmamn, 
hatta tasavvur olunamJyacak kadar bi.iyi.ik 
bir kolaybkla, c;i.inki.i yalmz azim ve irade 
ile, ayakta tutmanm imkam vard1r. 

Yunan . 
ntn 

YUNUS NADI ···-vapur miicehhizle,.i
hava kuvvetlerine 

yardimlari 
Atioa 16 (Hususi) - Yunan vapur 

miicehhizleri diin yapbklan bir toplan
bda vapurcularm Yunanistanm hava 
kuvvetlerine yapacaklan yard1m §ekli-
ni tesbit etmi§lerdir. Yunan vapurcula
n aralarmda 50,000 ingiliz liras1 toph
yarak Yunan ordusuna 6 tane bombar
dtman tayyaresi hediye etmege karar 
vermi§lerdir. 

Almanyada mahkum edilen 
komiinistler 

Hamburg 16 (A.A.) - Eski komiinist 
partisi azalarmdan birkac;t Moskova 
radyosunun ne§r·iyahm dinledikleri i -
<;in iki seneden alh seneye kadar muh-
telif hapis cezalarma mahkum edilmi§
lerdir. Moskova radyo ne§riyatmm din
lenmesi mahkemece cdevletin emniye -
tine kar§l bir komplo haztrh~, adde -
dilmi§tir. 

URDDAN 
A.ZILAR. 

Yazan: ismail Habib 

Kars1n ~izgileri 
Kars kalesi ... Bu, duvar, beden ve 

burc degil, bu, tepenin iistiinde 
tunc bir destan ~ibi duruyor 

Kagizmandan sonra Aras ve Morpit 
vadilerinin bunalttcJ sicakltgmt gec;erek 
bizi Kars yaylasma ~Ikaracak olan pash 
yoku§unu ttrmamrken yolun son done -
mec;lerinden birinde c;ok uzaktan koca 
Agn bi.iti.in heybetile birdenbire gori.inu • 
vermez mi? 

- ~of or am an dur! 
Meger Agny1 buradan, bu 170 kilo -

metroluk mesafeden gormeliymi§ ve me -
safe, her§eyin hakbm veren mesafe me -
ger insana ders te veriyormu§. lgdn ova
smdayken Agn ile boy ol~i.i§i.iyor gibi 
gori.inen §U T oklusivrisine bak, buradan 
Agnya nisbetle bir kami§ gibi ki.ic;i.ildi.i. 
V e ovadan bir Sevr vazosu gibi, bir si.is 
gibi, yuvarlak bir fanus gibi gori.inen Ag
rt da i§te buradan diger bi.iti.in daglan or
taran silerek yeri goki.in i.istiine kald1rmt~ 
gibi gerilip duruyor. 

Her§eyin hakbm veren mesafe, yalmz 
mekamn degil zamanm mesafesi de oyle 
degil mi? Zaman da §U Agn ile §U T ok· 
lusivrisi gibi herkese kendi ktymetini ve -
rerek, kendi zamanmda §U T oklusivrisi 
gibi gori.inenleri zamanm mesafesi d~ .... 
B1rak, ve yoluna bak. 

Pash yoku§unu bitirdik. Hani «her 
yoku§un bir ni§i var» derler. Bu soz burasJ 
i<;in degil. Pashmn yoku§U var, ini§i yak. 
Ufuklarm sonsuzluguna kadar alabildi -
gine bir diizli.ik. <<Kars di.izi.i» denen bu 
1800 rakammdaki ovanm ortalarma dog
ru demiryolunu gec;erek §arka biiki.ildiik· 
ten sonra s1k s1k koylere rasliyoruz. Rus
lar aynca yo! yapmamak ic;in ki:iyleri ana 
§osenin kiytsma Siralami§lar. Bizim §OSe
lerden iki misli geni§ bu yolun iki ktytsm
da uzanan bu koyler hep ensiz hirer boy
dan ibaret. Serpme degil dizme koyler. 
Evleri iki kty1ya teker teker iki saf ha • 
Iinde dizmi§ler. Kar tutmastn diye <;alt -
!an dik ve yiiksek yaptlmi§ bu evlerin §O· 
seye bakan on bahc;elerine «efkere», ar
kadaki bostanhklanna da «tabuzar» de
niyor. 

Uzakta geni§ §Oseyi enine boyuna kap
hyan o karalh ne? Koy hayavanah ya -
y1lmaktan geliyor. Onlar buralann en 
bi.iyi.ik zenginligi. Y almz bu Kars di.i • 
zi.inde yeti§en hayvan miktart garbi Ana
dolunun hayvan yeti§tiren on vilayetinin 
iki misliymi§. hte yakla§hk. iriyan yah -
§tklt bogalar ve benek benek kmah deri
leri emprime ipek kuma§lar gibi pmld1 -
yan boylu poslu inekler dolgun memeleri· 
ni dikkatli dikkatli ta§tyorlar. Orta Ana
doluyu di.i§i.indi.im. Bunlann buzag1!an 
bile oralann oki.izleri kadar. Bu ineklerin 
yalmz govdeleri, yalmz renkleri ve yalntz 
memeleri degil gozleri de ba§ka. lri iri, 
hare hare, si.irmeli gibi baygm gozlerile 
oyle nazhm nazhm baktyorlar ki .... 

Kars §ehrine Kars c;ayile beraber giri
yoruz. Kirec;hane bogazmdaki dar ge -
dikten §ehrin bir parc;as1 bir pencereden 
bakar gibi gori.indi.i. Oras1 §ehrin garbinde 
T a§ba§t denen otuz k1rk metro yi.iksekli
ginde bir yarmadtr. Yarmanm i.isti.inden 
birka~ yaptnm c;atm, yarmamn cenub di
binde ktrmiZl damlt Jise binasi, Ve oteki 
dibinde i.ic; katlt un fabrikas1 goriiniiyor. 

Y aztk, fabrikamn bendi gi.izelim c;ay1 ba

takhkh bir golci.ik halinde geni§letip <;ir -
kinle§tirmi§. 

Y armaya amud gelen <;ay bir zaviye 
ile §imale doni.ip tekrar yatagtm doldur • 
mak suretile gi.izelle§tikten ve §ehrin yar
masile tabyah tepenin bogaz1 arasmda ic;:i 
kavak ve sogiid agaclarile dolu Belediye 
parktm bir ada gibi kucakladtktan sonra; 
§ehrin §imal hududunu c;izmek i~in yeni
den §arka uzamrken, sagmda iki dtl'tntn 
kaimesi arasma ald1g1 Kars1 kendi ba§Jna 
bnakarak, solda, i.isti.i eski kaleyle si.isli.i 
heybetli tepenin cazibesine dayanamamt§ 
gib tekrar tlpl§ !Ipi§ garbe doni.iyor. 

Karsm §imaline gerilmi§ bu tepenin iis
ti.ini.i ba§tanba§a tachyan eski kale; iki <1.

cunda mikabi iki bi.iyi.ik bi.irc;; bu iki biir<; 
arasmdaki beden duvarlarma kademe ka
deme, ttrttllama, dalgah bir kavisle yanm 
bir daire c;izdirip, bu daireye yer yer tak
viye <;tkmtJlan yapttrarak; diri, can!t, 
~akrak; in sana Budape§te kalesinin dine; 
c;izgilerini hattrlatan bir kiVrakhk ic;inde, 
kendine aSITlan dokundurmamJ§ mamur 
bir hat1ra gibi; heybetle sevimliligi birle§
tire birle§tire i§te kurulup duruyor. 

Rumeli trenile istanbula girerken go -
ri.ilen teneke mahalleler gibi §Oseyle Kar
sa giri§ te hi<; iyi degil. Daha Kire~bogaLt 
gedigini ge~ince derenin sagmdaki Bui -

bi.ilmahallesi, ta§Jdtgt ismin giizelligine 
ragmen yere yapt§mt§ kerpi~ evlerile ki.i -
li.isti.ir bir semt. Sonra Belediye parkmt 
ge~ip te §arka doni.ili.ince kale dibinin ka
yahklt bogaz1 i~inde birer oyuk gibi st • 
ki§mi§ evler yalmz kendilerini degil gelip 
ge<;eni de sikiyor. Fa kat karadan sonra 
beyaz daha beyazd1r; bu giri§ten sonra 
Kars ta sana daha gi.izel gelecek. 

Rus hendesesi §ehri kurmak i~in §itnal
den cenuba hep birbirine mi.ivaz1, hep 
di.ipdi.iz, ve hep geni§ geni§ dort cadl1e 
a<;ml§. Garbden §arka da gene oyle dort 
cadde. Bu dorder caddenin ~aprazla§ma
si on alt1 tane kavu§ma yeri vi.icude geti
riyor. Bir §atran<; tahtasmi yandan kesip 
murabbala§tmmz; Karsm plam meydana 
gelir. 

Y almz bu planm zemini tahta gibi di.iz 
degil : Garbdeki T a§ba§mdan §arka dog
ru hafif bir meyille inen §ehir §imalden de
reye ve kaleye, cenubdan da demiryoluna 
ve ovaya dogru gene hafif meyillerle ini
yor. Bu vaziyetle Kars §ehri T a§ba§mda 
ba§mJ yast1gm yi.iksekligine day1yarak, 
karyolastz yatagt i~inde yorgamm iki 
yandan sarkitmJ~, kabankhgt ba~tan aya
ga indik«;e azalan ahenkli bir olc;i.i i~in· 
de; hesabh hesabh ve ferah ferah ya!Jyor 
gibi. 

Onun bu yah§ tarzmdan dolay1 en 
garbde ve en ba§taki Ordu caddcsi §i
malden cenuba ~eyrek dairelik bir ~ember 
cizerken ondan sonraki Muhtarpa~a cad
desinde c;emberin kavsi daha basiklas
mi~. istiklal caddesinde bu basikltk beli;
sizle~erek sondaki Kaz1mpa~a caddesinde 
ise bi.isbi.itun silinmi§, ve zaten hepsi diiz
gi.in alan caddelerden bu sonuncusu ayni 
zamanda di.izle§mi§tir. 

Carbden §arka en ortadaki Karadag 
caddesi yorganm ba§mdan ayaga dogru 
uzanarak §ehri iki maileye ayuan bir mih
ver roli.i yap1yor. F akat bu mihverin sb
luoda, yani ~imalinde, yalmz Halidpa§a 
caddesi oldugu hal de, sagmda F aikbey 
ve Sehidyusufbey isimlerinde arka arkaya 
daha iki cadde var. Belli yorgan cenuba 
dogru biraz fazla sarkmt§! 

Ordu caddesi, Belediye Parkt hiza
smdan tath bir yoku§la ba§ltyarak yoku
§Unu Vali Konagt oni.inde bitirdikten 
sonra, iri govdeli Hi.ikumet Konagm1 so
lunda buakip, gene tath bir meyille ce
nuba inerken, dibde, §imdi i§lemiyen si.it 
fabrikasmm demir bacasJ, yolun bittigini 
gostermek istiyen bir nirengi siitunu gibi, 
siyah1mtrak endammm uzun sili.ietile na
rin narin dikilip duruyor. 

Ortasmda saat kulesi bulunan Muhtar

pa§a caddesinin cenub mailesinde, sona 

dogru ve sagda iki katlt ve hafif kargirli 
mi.itevaz1 bir ev var. Burmalt ince direk

lerin kemerledigi ah§ab balkonu ve bu 
balkonun kavislerindeki oymalt i§lemele

rile; Ruslardan kalma diger bi.iti.in agtr 
govdeli binalara benzemekten uzak; ls
tanbulun Aziz devrinde yaptltp endamile 
kaldmlarak o yabanc1 muhit i~ine kon

mu~ gibi ayn bir iislub ta§tyan bu ev 
«Doksan Uc;>> harbinde kumandan Ah
med Muhtar Pa§aya karargahltk yaptt. 

$ehri §imalden cenuba bolmeliyen dort 
caddeden bu ikincisi adtm bu evden ah
yor. 

Ondan sonraki fstiklal caddesi, ovadan 
gelen ~osenin §ehre girmek ic;in gec;tigi 
bi.iyiik demir kopri.iden ba§hyarak sagm
da Belediye binas1, solunda Ermeni kili

sesi, ve ko§ede Ordu Evi gibi yaptlarla 
si.isli.idi.ir. En §arkta ve en di.izdeki Ka
Zimpa§a caddesi de ba§tanba§a §ehrin 
<;ar~IS!m te§kil ediyor. Bu c;ar§tda olduk
~a gi.izel magazalar var. 

$ehrin §imalindeki kaleli ve tabyah 
tepelerin §ark ucu Karadag adile cenuba 
dogru bir <;Ikmh yapar. Bu son tepe, 
en garbdeki V ali Konagmdan §ehrin en 
§arkma kadar meyilli ve diipdiiz bir ka

na) gibi uzanan caddenin tam kar§tsma 
tesadiif ederek onun sonunda esmerimhrak 

ve asabi <;izgili bir fon gibi gerildigi i~in 
caddeye kendi adtnt vermi§tir. 

Kaleden gori.inen Kars §atranc;h sekiz 

caddenin hendesesi ve bu caddelere stra

lanmi§ oturaklt binalarile Avrupah bir 

mamure par~ast gibi. Peki, ya Karstan 

goriinen kale? 0 bi.isbi.iti.in omi.ir. Ankara 

kalesi bulundugu tepenin i.isti.inde bir ho

toz gibi, T rabzon kalesi §ehrin ir;inde kay

bolmu§ gibi, Afyon kalesi her taraftan 

s 

I HEMNAliNA 
MIHINA 

~ehidler giinii 

H ava §ehidleri gi.ini.i yazd1ibm ya
zida §oyle bir ci.imle vardt: 
( Ni~in umuml bir <qehidler gii. 

nii» yok da yalnrz hava §ehidleri giinii 
var? Umumi bir «§ehidler giinii» olma
masr hakikaten bir eksiktir; fakat ayrr bir 
«hava §ehidleri giinii» olmasr fazla degil. 
dir.) 

Bu bahse tekrar geliyorum ve diyorum 
ki bi.iti.in medeni memleketlerde olduklan 
gibi, bizde de bir §ehidler gi.ini.i olmah; 
o gi.in, en i.icra koylere vannctya kadar, 
memleketin her yerinde merasim yap1la
rak §ehidlerimiz amlmahd1r. 

Fa kat, on dan evvel yaptlacak bir§ey 
daha vard1r ki o da, her koyde ve bi.iyi.ik 
§ehirlerin her mahallesinde, temiz bir kose 
veya meydanda bi.iyi.ik bir kitabenin iistll· 
ne §ehidlerin isimlerini yazmakhr. 

(B_izde, boyle §ehid isimleri yalntz 
HarbJye mektebinin koridorlannda yazt
hdJr. Orada da, yanh§ gormedimse, yal
mz Canakkalede §ehid di.i§en yi.izba~t!a
nn, hatta galiba yalmz piyade yi.izba~I· 
larmm isimleri yazth. 

Enver Pa§a zamanmda, konulmu§ olan 
bu levhalarda neden yalmz yiizba§Jlann 
isimleri yaz1h oldugunu anhyamadim.) 

Avrupada, hangi mi.ihi111 mi.iesseseye 
gitseniz o mi.iesseseye mensub olan harb 
oli.ilerinin isimleri yaZJ!, levhalar goriir· 
si.ini.iz. Berlinde, yeraltt tramvay istasyon· 

lanndan birinde, bu miiessesede memur ve 
amele iken harb meydanlarmda can ve • 
renlere mahsus muhte§em bir daire yap1]
mi§ ve biiti.in duvarlanna altm yaldiZia 
harb maktullerinin isimleri yazilmt§tJr. Bu 

defa, Yugoslavyada, Universiteyi ziyaret 
ettigim zaman, binamn methalindeki geni§ 
ta§hgm duvarlarmda da i.iniversite talebesi 
iken vatan ugrunda olenlerin isimlerinin 
yaztlt oldugunu gordi.im. Her si.itunun en 
i.istiinde h1ristiyanlann Meryem Ana kan
dilleri nev'inden olarak elektrik kandili 
yaniyordu. 

Viyanada, yeni yapJimJ§ alan me~hul 
askerin muhte§em mezarmda kocaman bir 
defter vard1r. Bu defterde, Bi.iyiik Harb
de olen Viyanahlann, isimleri semt semt, 
mahalle mahalle yazth. 

Bu nevi hiirmet levhalan, yalmz muh· 
telif Avrupa memeleketlerine mi.inham 
degildir. Hatta lstanbulda bile vard1r 
amma bizim degildir. $imdi kapanmt§ o· 
Ian Galatadaki Credit Lyonnais Banka -
s1nm duvarlannda bu levhalardan vardt. 
Union Franc;aise binasmm duvarlannda 
da, bu miiessese azasmdan, Bi.iyi.ik Harb
de olenlerin isimlerini gori.irsi.ini.iz. 

Biz, ayni §eyi ned en yapmtyahm? 
Y urd ic;in can veren kahramanlanmiZln 
isimleri koylerimizin mahallelerimizin, 
hatta mi.iesseselerimizin neden medan if • 
tihan olmasm? Y almz, ~ehidlerimiz o ka
dar ~oktur ki, her koyde, her mahallede, 
kimbilir, ka<; levha asmak laz1m gelecek -
tir. Fa kat, maalesef unuttuklanm1z da o 
kadar c;oktur ki ben levhalann ta§masm· 
dan degil, dolmamasmdan korkanm. 

Hulasa, memleketin her tarafmda §e• 
hidlerimizin isimleri yazth kitabeler dik -
mek ve bir §ehidler giini.i yaparak o gi.in 
bu kitabelerin dibine merasimle bir avuc 
~i~ek koymak, biz ya~Jyanlann, o kahra· 
man oli.ilere kaq1 olan hi.irmet ve muhab
bet borcumuzun mi.itevaz1 bir ifadesi olur. 

Bunu yapahm. 

Milli ihrakiyeler 
hakk1nda konferans 

Bir miiddettenberi memleketimizde 
bulunan Bel<;ikah muhendis M. Marcel 
Migeon yarmki sah giinii saat be§te ti
niversite konferans salonunda milli ih
rakiyeler (car bur ants nationaux) mev
zuu iizerinde liir konferans verecektir. 
Diinyamn her memleketinde petrol ve 
mii§taklan bulunmad1~ cihetle Avru • 
pamn ba§hca biiyi.ik memleketleri bu 
noksam telafi etmek iizere ba§ta maden 
komurleri olarak bir taktm maddeler -
den esanslar <;Ikaracak <;arelere ba§vur
makta ve bu i~ gittik<;e geni§liyen bir 
ehemmiyet kazanmaktad1r. Milli ihra -
kiye diye terciime ettigimiz carburants 
nationaux i§te her rnemlekette icabmda 
petrol ve mii§taklarmm vazifelerini go
rebilecek olan bu tiirlii smai istihsaller
dir. 

Ayni zamanda kuvvetli bir kimya ali
mi alan M. Marcel Migeon bilhassa bu 
§lUbe i.izerinde ihtlsas sahibi bir zatttr. 
Bizim i<;in de ehemmiyeti haiz alan kon
feransmm biiyiik bir ragbete mazhar o
lacagmda §Uphemiz yoktur. 

§ehri eziverecekmi~ gibi; fakat Kars ka· 
lesi .. _ Bu. duvar, be den, ve biirc de gil; 
bu, tepenin iisti.inde tunc bir destan gibi 
oturuyor. $atranc;h caddelerinin hendese· 
sile ogiinen Kars gi.izel amma ben ondan 
c;ok bu kaleye goniil verdim. 

ISMAIL HABIB 
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4 CUMHURiYET 

i Kurruk Mehtab ]J~ Hariciye Vekilimiz II hikaye __ Biikreste miihim 
~~~=========================================== ' goriifmeler yapt1 

Safranboluda •• baslad1 go~ 
' 

Yaz1 k1s1 yerlerde • ve ayr1 ayr1 ge~1ren 
' 

Koyu mutaass1b bir papazd1. Degi§ -~ ginlik duymaga ba§larnl§IJ. Dermam ke • 
mez, sars1lmaz kanaatleri, Allah1 tamd1- silmi§, birdenbire bitkinlige ugrarnl§ gibiy· 
gma, onun bi.itiin maksadlannm, iradele • di. Hemen orac1ga c;okmek, bu ilahi man
rinin kiinhiine vak1f bulunduguna samimi zaray1 doyas1ya seyretmek arzulan hisse-
bir imam vard1 diyordu. 

«CenabJ Hakkm smma ak1l ermez» di- ileride, umagm boyunca uzay1p giden 
yenlerden degildi. Kendi kendine kaldt- s1ra agaclar gori.iniiyordu. Bu agaclarm 
g1 zaman, hilkatin manasm1 anlamak ic;in iistiinde, ay l§lgmm delip gec;tigi, ti.il gibi, 
uzunuzadtya di.i§iiniir, muhakemeler ya - beyaz, ince bir buhar tabakasJ dalgalam
par ve mutlaka kendince miispet netice - yor, 1rmak, bu beyazhgm arasmdan bir 
ler c;lkamdl. T abiatte her§eyin mutlak ve riiya gibi seziliyordu. 
mi.ikemmel bir manhga istinad ettigine §UP Papaz, bir kere daha durdu. lc;inde, 
hesi yoktu. Kafasmda, her «nic;in» bir gitgide artan, biiyi.iyen, derinle§en bir hi.i
«c;i.inkii» ile kar§lla§Jrdl. Mesela §afak, ziin duyuyordu. Ayni zamanda, miiphem 
mahlukahn uykudan ne§e ile uyanmas1 bir §iiphe, mukavemet edilemez bir tered

ilin yaratrlmi§h. Gi.indi.izler, mahsu!atJ diide dii~rni.i§ti.i;. a.r:.ma, kendi ken?~n.e 
oldurmaga, yagmurlar, onlan sulamaga; sormag1 adet edmd1g1 suallerden bms1, 
ak§amlar, mahlukah uykuya hamlamaga gene dudaklarma kadar geliyordu. 
ve karanhk geceler uyku getirmege me- Acaba, Cenabt Hak, bu mehtab1 nic;in 
murdu. yaratml§h ~ Gecenin hikmeti viicudii in-

Ziraatin biitiin icablanna uygun olarak sanlan uykuya, kendilerini unutmaga ve 
yarahld1gma kat'iyyen inandlgl tabiatin, istirahate davet olduguna gore, onun gi.in
bilakis, ya§tyan her mevcudu kendi icab - di.izden daha gi.izel, §afaklardan ve gu
lanna ramettigi aklmdan gec;emezdi. rublardan daha nefis bir §ekilde yarahl -

F akat, kadmdan nefret ediyordu; bu masmm sebebi ne olabilirdi? Y a §U cazi
nefreti de §Uursuz, insiyaki bir histi. Onun beli, insan;n ic;ini yava§ yava§, tath .bir 
nazannda, kadm, ta Adem babadanberi duygu ile dolduran, gi.ine§ten daha ~atra
erkekleri ba§tan c;1karmaga, onlan mahva ne ay acaba neden dolayt yeryi.izi.inii ge
siiriiklemege memur, tehlikeli, aciz ve es- cele.ri boyle a!dmlahyordu? ~ok fazl.a 
rarengiz bir mahluktu. Kainatta hic;bir §e· naz1k, kuvveth l§Iklara ta~ammul ede~l
yin li.izumsuz ve manaSLZ olmadigma sar- yecek kadar esrarh ~eylen aydmlat~a~a 
sdmaz bir kanaat besliyen papaz, bu za- mahsus gibi gori.inen bu gece gi.ine§mm, 
rarh mahlukun liizumlu tarafm1 ke§fede • zulmttleri boyle §effafJand1rmasJ neden

meyince, Cenabt Hakkm da, bu eserinden di~ 
ho§nud kalmad1gm1 teselli makammda, Y a bi.ilbi.ili.in, boyle gecelerde, her ku§ 
dii~i.ini.irdii. ' gibi yuvasma ~ekilip dinlenecegi . yerde, 

Erkegi imtihan etmek maksadile yara • sabahlara kadar ~aktmas1m nas1! Izah et-

t11an kadma, bir kapana yakla~Jrcasma, meli~.di? . .. 
korku ile, ihtiyatla yakla§mak laz1md1 ve D~n!a·.-~~~. §effaf bu tul altmda kal
kadm, erkege dogru a<;IIan kollan ve du - m1~ gibt goru~uyordu; v~ bu manzar~, 
daklarile hakikaten bir kapandan ba§ka bir kalbde i.irperhler, ruhta btr heyecan, vu
•ey deaildi. Rahibelere kar•J bir parr a da- cudde bir rehavet uyandmyordu. lnsan -
' o· ' "' d•'f d b.Y ha mi.isamehah davramyordu. Buna rag- lar, uyku zamanma tesa u e en u un 

b ·· ll'kl · ·· kt h olduk· men, onlara bile hu~unetle muamele et- u guze 1 en gorme en rna ~~ 
mekten geri durmuyor, di.inya zevklerine Ianna gore, semad~n y~re ~ do~u~en .. bu 
veda etmi~ olan bu kadmlann bile mu- ulvi manzara, bu §liT sagnag1 k1mm L~m -

Zlr olmaktan vareste kalmadiklanm, erke- di? . . . 
gin kar§ISmda sadece «kadm» olduklan- Papaz, biitiin bu <<nic;m» lerme, 1lk de-

DI d .. ·· k h.b anast1rlarlna gi.tt1·• fa olarak «~iinkii» cevabm1 bulamiyordu. 
u~unere , ra 1 e m d ·1 ·d k. ~ 1 ~ · · 

gi zaman kaptdan ~tkarken ci.ibbesinin Tam 0 ma a, 1 en e 1 agac lgm ~~~~-
eteklerini' silkeliyor, bir tehlikeden kac;ar den •. ~anyana yi.ir.ii!en iki ~olg.e behrdl. 
gibi, uzun bacaklanm alabildigine ac;arak Bu 1k1 golgeden bm erkek •. oteb kadmdt. 

kl d Erkek, elini kadmm belme dolaml§h. 
uza a~1yor u. v 

Papazm b: kiz karde§i vardt ki, civar Aheste ad!ffi~arla.' 1rmak boyunca, a~a.~ -

1 d b. · d k ·1 b b t r yor !arm altmda 1lerhyorlardt. Onlarm gorun-ev er en um e tzt e era er o u u - . . . . 
d P k. ·· t h · b. klz mesi, etraflanm b1r ~erc;eve gtbt c;evuen 

u. apaz ze 1, §en, mus e Zl 1r b. d 
I v : • k d. s-·~·· I. bu lahuti fakat durgun manzarayi IT en 

o an yegemm ~o sever 1. u un eme I, . 
1
• d d 

·· ·· b. ~d f ·v · k d ] b1re can an 1r 1. gunun mn e, ne ret ettlgl a m ar ma- ld ~ d k lb. k 
sma ger;mesi mukadder olan bu k1z1 o Papaz •.. 0 .. ~~u .yer. e, .. a 1 c;arpara 

t hl .k )' Id · k d.. e kle durdu. Gordugu b1r r;1ft golge, bu gecele-e 1 e 1 yo an r;ev1rme , unya z v - . . . . . . I k 
· · t d 1 d b1·r manastlra rm, kend1len I~m. msan ann a~ 1m c;erc;e-rmm a m1 a rna an onu . . ~ b. 

maletmekti. Lakin, gene bz, daylSlnm bu velemek I<;ID yarahldtg!Dl vha~klf~l}- If 

·· ·d· · bo k k b. · fd dd d cevabd1. Papaz, kucakkucaga 1lerhyen ve 
umBI mt §da r;t arac: lkr IS I ~ t.a.y l. §imdi bir ;ek vi.ic:;ud gibi gori.inen iki gol-

azan, ay1 ve yegen 1r gezm IS! ya • . v 
1 d B · ·1 d gech~n birinin yegem oldugunu tammi§h. par ar 1. u gezmtJ er esnasm a, papaz . . . 1 b 

d. • b' b h. b.t 1··k Biraz evvelkt suallennm bu ;::an 1 ceva 1, m1 tr a 1s tutturur, 1 mez u enmez . . .. d 
b. • · - · d. 0 k onun kalbmde bu ba§ka §Uphe uyan m-

IT va za gm§tr 1 zaman, gene !ZITI, ]•h • b. 
b • k 1 k · d · d yor insanlann a§km1 bu kadar a uh u u va za u a asmayl§ID an z1ya e, u- ' • .. k 

k I b kl · · d k up yaka manzaraya lay1k goren Allahm, o a§ a 
c;u§an e e e enn pe§m en O§ • •v• • ~ 1· d 
1 b .ld'v• · · k v ·· v kal cevaz verd1gme manacag1 ge tyor u. 1ya 1 tgm1 seV!p o ~amaga, opmege - k 
b 1 r d .. ·· ·· d.. y e vgeni Duramad1: yan mahc;ub, yan §a§ m 

. §mkasllb~adpazdl eha§ak dU§Urkurlb~· d ldu- oradan uzakla§h. KapiSlndan bile bak -
mn a m e e, er a m a m e o - ~ . . . 
gu gibi, tesadi.if ettigi her gi.izel ~eyi ok • ~a~a ~akk1 olmadJgl btr mabede gtTml§ 

§amak, opmek ihtiyacmm ya§adtgml gar- glblydl. 
<;eviren: 

di.ikr;e, papaz c;ileden r;1k1yordu. 
V e nihayet, giini.in birinde, en kork • 

tugu §ey ba~ma geldi. Y egeni, koy deli -
kanhlanndan birile sevi§iyordu. Papaz, 
bu ac1 haberi, zangocun kansmdan duy -
mu§IU. 0 glin, ak§ama kadar hiddetinden 
kopi.irdii. Bu feci havadis, onun sadece 
papaz taassubunu yaralamakla kalmamJ§, 
evlad yerine koydugu k1z karde§inin klZl 
tarafmdan aldahlmak vaziyetinde de bl
rakml§ll. K1zl, varacag1 kocay1, ona da
Dl§madan, kendi kendine intihab etmi§ bir 
baba mevkiinde bulunuyordu. 

Ak§am yemeginde, i§tihaSLZ, zoraki bir 
iki lokma bir§ey yedikten sonra, yerinde 
duramad1; kalktt, geceleri sokaga <;lkar
ken yamna almagl adet edindigi kahn 
bastonu kapmca sokaga fnlad1. Biraz do
la§acak, kafas1m agula~hran koti.i di.i§iin
celeri dag1tacakh. 

Kaptyl ac;h; fa kat, e~ikte duraklad1. 
D1~anst, pek nadir tesadi.if edilen parlak 
bir ay l~lgl altmda yamyordu. Ufac1k 
bahc;enin, evin kaplSlndan dt§ kap1ya ka
dar iki mah, incecik dalh agaclan, bol bir 
ziya ortasmda daha biiyi.imi.i§ gibi gorii
niiyordu. Y erden heni.iz aynlan gi.indi.iz 
sJCagl, r;ic;ek kokulanm etrafa yaymt§, 
bahc:;e l§Jktan ve kokudan ibaret efsanevi 

bir alem olmu§IU. 

HAMDI VAROCLU 

Kadm hekimleri ayhk 
toplanbst 

Tiirk Ginekologi Kurumu, bu senenin 
son toplanhstm, Profesor Kenan Tevfik 
Sezenelin ba§kanhgmda yapmi§hr. 

Bu toplantida Ahmed As1m Onur, bi

rini karm, digerini hazne yolile ~Ikardi
gi iki cismi rahim kanseri piyesini ve 
bunlara aid mikroskopik mi.istahzarlan 
gi:isterdi. Muhtelif ameliyat teknikleri 

hakkmda mukayeseler yaparak, §ahsi 
kanaatini si:iyledi. Kanserin birisi iki 
cevfli bir rahimde husule gelmi§ti. 

Bundan sonra ge~en celseye aid vak

aklarla tebligin mi.inaka§aSl yap1ld1. 

Mi.inaka§alara Kenan Tevfik Sezenel, 

Ahmed As1m Onur, Halid ihsan, Zeki 

Tekta§ ve Htisnti ~akir kahld1. .._,.,_ 
Romanya ve Bulgaristandan 

gelecek muhacirler 
Romanya ve Bulgaristandan temmu -

zun birinden itibaren muhacir nakliyah 
yap1lacaktir. Bu itibarla gi:inderilecek 

vapurlar hakkmda alakadarlarla temasa 
giri§ilmesi i~in alakadar memurlara teb

ligat yap1lmi~hr. Bu sene istanbul Vila
yeti mmtakasma muhacir iskan edilmi
yecektir. 

[Ba~tarat' 1 inci sah!fede] 
ten sonra saat 12 de Romanya Hariciye 
Nazm Antonesco ile ilk temas1m yap • 
m1§llr. lki Hariciye Nazm iki saat ka • 
dar iki devleti alakadar eden muhtelif 
meseleler hakkmda ihzari mahiyette go· 
rii~meler yapmi§lardtr. 

Ogleden sonra saat 5 te iki Nam, 
Romanya Ba§vekili Tataresco'nun ya · 
nmda ic;tima etmi§lerdir. o~ devlet ada . 
m1 arasmda bir saat si.iren bir konu§ma 
cereyan etmi§tir. T ataresco' nun yanmdan 
aynlan iki Hariciye Nazm, konu§mala · 
nm saat 7 ye kadar uzatml§lar ve bu a· 
rada Orta Avrupa ile Balkan AntantJ -
m ve Ki.ic;iik ltilaf1 alakadar eden bi.iti.in 
meseleler hakkmda uzun fikir teatile • 
rinde bulunmu§lardtr. 

Bu ak§am Tiirk sefarethanesinde bir 
resmi kabul tertib edilmi§ ve bu kabul 
resminde Romany a Hariciye N azm 
Antonesco da haZLr bulunmu§tur. 

Y ann saat 11 ,30 da iki Hariciye N a
zm arasmda bir gori.i§me daha cereyan 
edecektir. Saat birde de Kral S. M. Ca
rol, yanmda Romanya Ba§vekili T ata • 
resco ile Hariciye Nazm Antonesco ol
dugu hal de Ti.irkiye Hariciye V ekilini 
kabul edecek ve kendilerini yemege ah
koyacaktu. Romanya Krah ymekten 
sonra Ti.irkiye Hariciye Vekilile bir mii
lakat yapacakhr. 

Tiirkiye Hariciye V ekili ak§am saa t 
19,15 te ekspresle Cenevreye hareket e
decektir. Ti.irkiy ile Romanya arasmdaki 
temaslara Cenevrede de devam edile • 
cektir. 

T evhk Rii§til Arasm bur ada bulun -
dugu miiddet zarfmda iki devlet arasm
da miihim ekonomik temaslar da olmu§
tur. 
Romanya gazetelerinde hararetli 

ne,riyat 
Biikre§ 16 (A.A.) - Biiti.in gazete· 

ler Ri.i§ti.i Arasm Bi.ikre§i ziyaretini fev
kalade mi.ihim bir hadise olarak kar§tla
makta ve Ba§bakan T ataresco ve Hari· 
ciye Bakam Antonesco ile yapacag1 ko
nu§malann hususiyeti i.izerinde durmak -
tadll. 

Curentul gazetesi, bu gayriresmi zi • 
yaretin inkar edilmez ehemmiyetini teba -
ri.iz ettirdikten sonra diyor ki: 

«Gerek Romanyada, gerekse Merke
zi ve ~arki A vrupada cereyan eden son 
diplomatik hadiseler etrafmda noktai na

zar teatileri yap1lacagma ~iiphe yoktur. 
Balkan pakh ve Karadeniz ve Akdeniz 
meseleleri bilhassa bugi.inki.i diplomasi 
hareketleri i<;inde iki dost memleketin si
yasi te§riki mesailerinde kat'i mahiyeti 
haiz birer amildir.» 

Dimineatza gazetesi de ~oyle yaz1yor: 
«Bu ziyaretin, bugiinkii beynelmilel 

hadiseler ic;inde ve Cenevre toplanl!sl a -
rifesinde kayde deger bir ehmmiyeti var
dJr. <;iinki.i bunlar Balkan Antantile Kii· 
<;iik Antant arasmda muvazi bir hath ha
reket takibini icab ettirmektedir. Bu zi -
yaret SJrasmda, Antonesco'nun Ankara)'l 
ziyaretinde mii§ahede edilen gori.i~ birli
gini tarsin ic;in gi.ini.in meseleleri i.izerinde 
bir Tiirk - Rumen prensip anla~mas1 hu· 
susunda 1srar edilecektir.» 

Diger bi.iti.in gazeteler de iki memlcket 
arasmdaki dostlugu tebari.iz ettirmekte ve 
Arasm Biikre§ten gec;i§ini biiyi.ik ehem -
miyeti haiz bir tezahiir olarak telakki ey
lemektedir. 

Sovyet Rusya- Japonya 
miinasebah · 

Tokyo 16 (A.A.) - Berline gitmek

~oca sehir halk1 • • her 
.. 

1~m sene go~ , 

etmek ~ok miiskiil oluyor 
' r 

....... __ 

Sajranbolunun ~imalden altnmt~ bir resmi 

Safranbolu (Hususi) - Her kasaba I mevzuu bahsolmu§sa da, Baglarda han, 
sakinlerinin ya§ay!§lannda o kasabanm hamam, diikkan ve sairenin bulunmayl
vaziyeti icabt baz1 hususiyetlerin olmas1 §I, bilhassa resmi dairelerin kasabada olu
tabiidir. F akat bunlar c;ok vakit belliba§h §U bu te§ebbiisleri her vakit a kim buak
me§galeler ihdas etmezler. Boyle husu- mt§hr. Maahaza uzun yiiiardtr, daha c;o
siyetlerin i<;inde oyleleri de vard1r ki tela- cukluklarmdanberi her sene bu s1kmhya 
fisi ic;in epeyce bir fedakarhk yapmak alt§an Safranbolulular, bu §eklin temadi· 
zaruri olur. Safranbolu ikinci k1sma da- sini tabii bulmaktadtrlar. 

hi! olan kasabalanmJzdandir. y ani oyle Baglar mmtakasL buz gibi hava ve su
bir hususiyeti vard1r ki koca kasabay1 her larile, gi.izel manzaralarile, yemi§ bahc;e

ytl yerinden oynallr. Bu soziimle bir ka- lerile ve biitiin tabii gi.izelliklerile cidden 
sabanm biiti.in e§yasile bir yerden kalkip nefistir. Gidip gelmesi miiz'i~ olmakla 
bir yere gittigini anlatmak istiyorum. Bu beraber edilen safa c;ekilen zahmetlere 
goc; her sene may1s ay1 ortalarma dogru deger. Halkm bina tamiri masraflan ka
ba§lar, birincite~rinde tekrar kasabaya 
donmekle biter ve biiti.in Safranbolulular 
hery~l bu zahmete katlamp giderler. Ha
ricden biri Safranbolunun niifusile hane
leri adedini sorsa alacagl cevab §Udur. 
AltJ bin ni.ifus, i.ic; bin hane. Ve soran zat 
hakikati bilemiyorsa bir hanede ancak 
iki ki~i oturduguna kanaat getirir. Hal

buki vaziyet boyle degildir. Safranbolu

da hemen hemen her aile iki eve maliktir. 

Birisi kasabada, digeri de bir ila bir buc;uk 

saat mesafedeki Baglar namile amlan 

mahallelerdedir. Bu yi.izdendir ki Saf

ranbolulularm biitc;elerindeki bina tamiri 

fash daima kabankhr. Bu mecburi ta

§mmalara da sebeb kasabanm ~ok eski

den bir c;ukur ic;erisine kurulmu§ olmast

du. Yazm havasJZ!tk yi.iziinden kasaba 

gayet s1cak olur. Hatta bu s1cak etraf -

taki kayalar dolay1sile geceyanlanna ka

dar devam eder. 

Uzi.ici.i olan bu gidip gelme meselesini 
hitama erdirmek, yani kasabay1 Bagla
ra bi.isbiiti.in kald1rmak zaman zaman 

bank oldugu gibi kasabaya gelen memur

larm da ev kiras1 masraflan kabanktJr. 

Bir memur alt§ml§ ve begenmi§ oldugu 

k1§hk evini elden kar;1rmamak ic;in • yazm 

oturmad1gt halde - kirasm1 vermek 1zhra-

rmdad1r. Y azm en steak zamanlannda 

kasaba biisbiiti.in bo§almt§ bir hal ahr ve 
geceleri, bekc;ilerin ayak sesleri iki yi.iz 
metro ileriden duyulacak derecede, derin 

bir sessizlik arzeder. Koca kasabada o

tuz hrk hane kadar bir k!Slrn daimi sa-

kinlerden maduddur. Bunlar da i§ ve va

ziyetleri icab1 kalmak mecburiyetindedir

ler. Hic;bir diizliik ve meydanhga malik 

olmtyan kasabada bittabi bir tenezzi.ih 

yeri, bir spor sahasi da olmad1gmdan 
gencligin sporla alakas1 hemen hemen 
mlinkatidir. Son zamanda kasabanm 

Baglara nakli meselesi gene canlanmt§ 

ve kasabada yeniden bina yaphrmak ya-

sak edilmi~tir. Ancak esash olmamak §ar
tile baz1 adi tamirlere miisaade olunmak
tadu. 

ingiltere kral1 S.M. 6 nc1 Jorj'un 
• • • 

ta~ g•yme meras1m1 
yap1lan biitiin merasim ve muazzam resmi ge~idler, 

her tiirlii ihti,amh teferriiatile 

Bu ak,amdan itibare" 

i P E K ve M E L E K sinemas1nda 

Bu ak!famdan 

SAKARYA 
itibaren 

sinemas1nda 
ingiltete kral1 6 nc1 Jorj'un 

• •• • 
ta~ g•yme toren• 

biitiin tafsilatile gosterilecektir. 

te olan Sovyet bi.iyuk elc;isi Jurenef hare- tp••••••• 
ketinden evvel Domei ajansma yaphgi be
yanatta bugiin J aponya ile Sovyet Rus -
ya arasmda mevcud mii§ki.ilatm dostane 

itibaren 

SARAY ve SOMER 
bir tarzda halline imkan bulundugunu ve sinemalaranda birden 
bu meseleler esasmdan gori.i~i.iliirse pek • •11 k I VI J • I 
ala halledilebilecegini soylemi§ ve demi§. 1ng1 ere ra I nCI OrJ Un 
tir <;_i: Japonya ile Sovyet Rusya arasm- ta~ giyme merasimi 
daki miinasebatm fena oldugunu soyle • biitiin tafsihitile ve fjehrimlzde renkli olarak 
mek bir hatadtr. Bu miinasebatm istikrar- gosterilecek yegane filimdir. 

SIZ oJdugu soyJenirse daha dogru olur.» ·------------------------------· Jurenef Sato ile yaphg1 son konu§malar I II 
hakkmda da bu konu§malann bir c;Ikmaza y ann ak§am s A K A R y A sinemasJnda 
girdiginin iddia edilemiyecegini ehemmi -
yetle kaydetmi~tir. lngiltere krah 6 nc1 Jorj'un ta~ giymesi ve 

Var§ova T 1b F akiiltesi a~1Id1 sinemac1hkta bir tarih kaydedecek olan 

var§OVa 16 (A.A.) - Universite, Leh l·ngl.lfere TaCinln l·ncl·lerl· 
~~e~~:u!ki:l~~~t:~~s~~~:~ied~r:!if~a~a~ 
lan T1b Faktiltesi derslerine, iki ders 
miistesna olmak tizere, tekrar ba~lan -
masma karar vermi§tir. 

Miistesna filminin ilk iraesi §eretine bir 
GALA MOSAMERESi Papaz, bu manzaray1 bir mi.iddet sey

rettikten sonra, ag1r ag1r yiiriimege ba§la
d1.. Biraz evvele kadar zihnini dolduran 
ag1r di.i~iinceler sanki birdenbire dagJlmi§, 
yegeni bile akhndan c;1km1§h. 

1$1K LiSESiNiN 
tertip edilmi~tir. Mevsimin en biiyiik arfstik hadi
sesi, Kral VI nc1 Jorj'un tac givme haftasmda dun 
yamn en biiyiik llehirlerinin sinemalarile beraber 

gosterilecek yegane §aheserdir. 
Bahc;e kaplSlndan c;1ktp Ia k1rda ileri

lemege ba§laymca, ay l§lgl, bu goz alabil
digine uzaYJp giden sahada, ana daha ih
ti~amh gori.indii. Kurbagalarm keskin ses

leri, biilbi.illerin ne~e]i OlU§]erine kan§1· 
yor, aym durgun 1~tgma hayat ve hareket 

ilave ediyordu. 
Papaz, sebebini anhyamad1g1 bi: ez-

senelik biiyiik miisameresi 

MELEK 

19 may1s ~ar§amba 
giinU gecesi saat 9 da 

sinemas1nda verilecektir 
ZENGiN ve GOZEL bir program hamlanml~hr. 
Biletler Melek sinemas1 gi~esinden almabilir. 

iliveten : ingiltere krah 6 nc1 Jorj'un tac giyme 
toreni bUtUn tafsiliitile. 

Ham!§ : Bu gala miisameresi i'rin resmi elbise giyilmesi ~ayam arzudur. 
Hepsi de numarab ve miitesaviyen 1 lira fiatla olan bu gala miisame

resi yerlerinden ancak bir ka'rt kalml$hr. Liitfen evvelden temin edilmesL 
Telefon: 41341. Ba~ka hi~bir sinema bu filmi gostermiyecektir 

D'KKAT , Matbuat miimessillerinin, sinema ve film miiessese teri miidiiriyet-
1 •lerinin bugiin saat 11 de verilecek hususi seansa te$riflen rica olunur 

-----~- _ __..,.. 
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·RADYO 
( Bu ak~amki program ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musildsi - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~rlyat1 - 14,00 
son - 17,00 ink!lab derslerL Universlteden 
naklen, Mahmud Esad Bozkurt tarafmdan-
18,30 plakla dans musikisl - 19,20 Afrika 
av hatiralan: S. SaHihaddin Cihanoglu ta
rafmdan - 19,45 konferans: C. Halk Partlsl 
namma: Faz!l (Sporun fevaidi hakkmdaJ-
20,00 Rifat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk 
musikisi ve halk ~arkllan - 20,30 Orner Rl
za tarafmdan arabca .sOylev - 20,45 Safiye 
ve arkada:;;lan tarafmdan Tiirk musikisi 
ve halk ~ark1lan (Saat ayan) • 21,15 §e
hir Tlyatrosu dram kism1 tarafmdan bir 
temsil - 22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve 
ertesi giiniin program! - 22,30 pl9.kla solo
Jar, opera ve operet par~atan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,10 seyahat notlar1, gramofon - 19,05 

MUSiKi - 20,05 spor, konu§ma ve salre -
20,30 OPERA YAYINI: SiHi:RLi FLUT • 
23,35 muhtelif haberler - 24 ~LENCELi 
KONSER. 

BERLIN: 
17,05 MUSiK.i - 19,05 MUSiK.iLi A§K 

SAHNELERi • 20,05 MUSiK:i • 20,45 spor-
21,05 OPERA YAYINI: RiGOLETTO- 23,05 
hava, haberler, spar - 23,35 GECE MUS± • 
KISi VE DANS HA V ALAR!. 

PE;;TE: 
17,50 PiYANO KONSERi - 18,25 edebl 

konu$ma • 18,55 QINGENE ORKESTRASI-
19,55 hikaye - 20,25 ORKESTRA KONSERI-
20,50 konferanslar, haberler - 22,50 CAZ
BAND TAKIMI - 23,45 almanca haberler .. 
23,50 ORKESTRA KONSERI, haberler. 

BUKRE§: 
18,05 ECLENCELi KONSER - 20,05 kon

ferans, gramofon, konferans - 21,30 ODA 
MUSiKisi - 22,10 kitablara dair - 22,15 
§AN KONSERi - 22,35 hava, haberler, spar-
22,50 gece konseri - 23,50 franstzca ve al
manca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 c;ocuklarm zamam - 19,05 ASKER! 

BANDO - 20,05 haberler, hava • 20,35 ro• 
portal - 21,05 eglenceli ve kan$Lk yaym • 
22,0S ORKESTRA KONSERi - 23,05 haber
ler, hava, spar , konu§ma - 23,35 DANS OR
KESTRASI - 24,35 haberler, hava - 24,45 
gramofon. 

PARIS [P .T.T.J: 
17,20 KARII;}IK MUSIKI - 19,20 gramo -

fon, haberler - 20,05 I;}ARKILAR - 20,20 
gramofon, hava, haberler - 21,05 eglencell 
yaym - 21,35 piyesler - 23,35 haberler, spor, 
gramofon, hava. 

ROMA: 
18,25 ECLENCELi KONSER - 18,55 ha • 

berler. §ilrler ve kar~lk yaym - 22,05 PITA
NO MUSiK:isi - 23,05 komedi - 23,45 DANS 
HAVALARI, istirahat esnasmda haberler, 
hava. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am :;;ehrln muhtelif semtlerinde 

no_be~! olan eczaneler :;;unlard1r: 
Istanbul clhetindek1ler: 
Em!niiniinde (Hiiseyln Hiisnii) , Beyazld

da (Belkis) , Kiic;iikpazarda (H. Hut1lsi), E
yiibsultanda (Mustafa Arlf), §ehreminln
de (Hamd!J, Karagiimriikte (Fuad), Sa
matyada (Teofilos), ~ehzadeba§md.a. (A
sat), Aksarayda (Etem Pertev), Fenerda 
(Emllyad!J. Alemdarda (E§ref Ne~'et), Ba· 
ktrkoyde cistepan). 

Beyoglu clhetindekiler: 
istlklal caddesinde (Matkovl~), Yiiksek

kaldmmda (Vingopulo), Galatada (Mi!r
kez), Takslmde Parmakkaptda (Kemal Re
bii]), ~1§11 Osmanbeyde (~ark Merkez), Ka
slmpa~ada (Miieyyed), Ha.skiiyde (Neslm 
Aseo). Be~ikta§ta (All R1za), Sartyerde 
(NuriJ. 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Itimad), Kadikoyiinde Altl

yol agzmda (Merkez), Biiyiikadada (~ina.sl 
Riza), Heybell.de (Halk) . 

Bir yurdda§Jmlz Almanyada 
bir kazaya kurban gitti 

~ehrimizdeki kalorifer miiteahhidle .. 

rinden Sun'i Hulusinin e§i Charlotte 

Hulusi ziyaret i~in bundan 3 hafta ev • 

vel gitmi~ oldugu Almanyanm Guben 

§ehrinde ac1 bir kazaya kurban gitmi§· 

tir. Sahibi tarafmdan bir yokU§Un ba -
§Ina btraktlan bir Grahan Page limu • 

zin, el'an anla§rlm1yan bir sebebden ha

rekete gec;mi§ ve yoku§un alt ba§mda 

kaldmmdan giden Charlotte'u c;igne -

mi~tir. Charlotte ald1g1 yaralardan 14 

may1s cuma giinii Guben §ehir hasta • 

nesinde vefat etm~tir. Mahalli polis ka

zanm miisebbbibleri hakkmda etrafll 

tahkikat yapmaktad1r. 

T ~ ! !ve~n ~rg~! 
.. s~ansta 

A r!i Ask Bandosu 
N A «;aqamba matinelerinden 

S itibaren 

I MARiNELLA 

Feneryolunda 

Sat•lk kosk • 
Kalam1~ koyundan biitiin Mar -

maraya hakim en yiiksek mevkide 
ve Bostanc1 tramvay caddesinde 
bin yiiz metro karedir. Bahc;e or
tasmda modern ve muhkem bir 
kargir ko~k sahhkhr. Ko~kiin ar
sas• Feneryolunun en giizel arsa· 
stdir. Binas1 en ferah, muhkem ve 
modern binalardandu. iki salon 
yedi oda ve biittin konforu havi 
miistesna hir kii~ktiir. 

Tafsilat almak ve gezip giirmek 
ic;in Cumhuriyet matbaasmda Bay 
Sefkatiye miiracaat olunur. 
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Ter b i y e 
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b ahisleri 
) ===S=a=n='=a=ta=d=a=l=·r=== 

lngiliz k:rah, Mare~al 
Blombergi kabul etti 

Londrada muhim konu3malar devam ediyor 
Ingiltered • bir e yen1 

•• e kuruldu muesses 

Asri sebil 
Osti.inde giizel bir si.iliis k1rmasile 

«kane hayren fi sebil» I 07 4. Altmda 
• yeni harflerle gomme «memba suyu, T a§ 

delen» yaz1lt. 1, Bankasmm ko§esinde 

«Pioneer H eath Centre>> 
Yazan: Sell m S1rr1 Tarcan 

geni§ sac;akh <;e§me, oymah parmakhk- Ku·. ru·· k 
Ian arasmdan bagr1 y;mklara su dag1tan ~ 
s~bil. 

Vaktile feracesinin eteklerini bu kal - maSIDI 
dmmlarda si.iriiyerek ge~en ya§makh, 
hotozlu dilberlere b1y1k bi.iken kavuklu, 
§alvarh Y eni<;eri agalannm tas tas soguk 
su i~tikleri Valide Ha tice T urhan ~e~ • 
mes1. Y enicamile beraber yaptlml§ ol • 
dugu i~in miinaka§ah olmasma ragmen 
i.izerinde Mimarba§l Kas1mm olmas1 ihti

Antant, 

kabule 

Macaristan1n 

amade imif, 
silahlan

aricak ... 
Profesor doktor (Pecham) Londra - addid konferans salonlan ve gene dok -

n:n en i§lek bir caddesinde «Saghk mer· 
1

lorlann hususi mesai laboratuarlan var· 
kezi» admda halkm fikri, ahlaki ve be- d1r. Ondan ba§ka biiyiik bir rejim lokan
deni kabiliyetlerinin yi.ikselmesine yardtm tasmda ~ocuklara, genclere, ve ihtiyar -
eden yepyeni bir ic;timai mi.iessese vi.icu- lara mahsus umumi sofralar vardn ki ora· 
de getirdi. Buras! ne bi.isbiiti.in kuli.ib, ne da sthhi §artlar dahilinde gtda veriyorlar. 
de bir mektebdir. Y almz fikir, ahlak ve Saghk merkezinin gi.izel bir kiitiibha
beden kabiliyetlerini yi.ikseltmek istiyen nesi ve miiteaddid k1raat salonlarl vard1r. 
ailelerin c;oluk ~ocuklarma az bir para S1hhate hadim en yeni eserleri, spor ve 
mukabilinde ~ok faydalar temin eden bir beden terbiyesi mecmualanm orada bul· 
yurddur. Bu yurdun bir e§ini Sovyet mak mi.imki.indiir. 
Rusya dii§unmii§. meydana getirmi§ Bina en son sthhi §artlar dahilinde vii
ve «Kiiltiir Parkl>> adtm verm~ttlr cude getirilmi~tir. Her tarafmda bol I§Ik, 
Y aztlanmdan birinde Moskovadaki Kiil- temiz hava, ferahhk. temizlik, sadelik ve 
tiir Parkmdan bahsetmi§tim. Orast in - intizam gaze c;arptyor. 
sanlarm i .... ~ ya§ta fikir, ahlak ve beden Binanm tam ortasm1 i§gal eden pisinin 
itibarile ihtiyac;larmt tatmin eden bir nev1 gayet berrak ve temiz olan sulan her lie; 
serbest mek tebdir denebilir. 

saatte bir filtre edilip tasfiye edilmek • 
Ki.ilti.ir parklarmda gezip dola§maga, tedir. 

gune§lenmege mi.isaid ~aylr ve· ,.imenh Miiesseseye gelen ailelere jimnastik 
bahc;eler, ho§ vakit ge~irmek, dinlenmek yapmak veya havuza girmek i~in hirer ki
ve kulaklan terbiye etmek i~in konserler ' §ilik •be§ yiiz tane soyunma yeri var. 
ahlak dersi almak i~;in tiyatro ve sine- Yerlerde, duvarlarda toz tutacak hi~bir 
malar, fikir ihtiyac;lanna cevab veren kuma§ yok. Her tara£ ya beyaz lake ve
kiitiibhaneler, ytkanmak ic;in pisinler, 
jimnastik yapmak ic;in salonlar, oynamak ya cam. 
i~in sahalar yapmt~lar ve bunlann hep· «Sagbk merkezi» be§er yi.iz ailelik 
sini her smtf halkm istifade edebilmest dort binadan ibaret olacaktu. Binanm bi
i<;in bedava yapmt§lar. hte doktor {Pee- nnci ktsml ikmal edilmi§tir. Hepsi bitince 
ham) m kurdugu yurd bu parklann ki.i- iki bin ki§i oradan her gUn istifade ede-

bilecektir. · <;iik bir modeli. 0 kadar c;ok ' <;e§idli va-
sJta yok, fakat takib ettigi gayeyi elde ~imdi as1! bizleri hayrete dii§i.irmesi 
etmege yanyan her§ey var. laztmgelen cihete geliyorum. Dart ki,ilik 

Bu miiessesede esas prensip saglam a- bir aile, yani bir ana, baba, iki de ~o~uk
damlarm s1hhatini idame etmektir. Boy· larile bu saghk yurduna gelip rnuallim • 
le bir prensip birdenbire insana garib go· lerin nezareti altmda jimnastik yapacak, 
riiniir amma hi~ oyle degildir. Umumiyet- sonra pisine girip ylkanacak ve yiizecek, 
Ie herkes sag! am dogar. y alntz baktm • miitehams doktorlann konferansm1 din
stzhk, lakaydhk, temizlige g1daya, ltyecek ve arzu ederse bir doktordan hu
harekete liizumu kadar ehemmiyet ver - susi ogiidler alacak, bunlann hepsi ic;in 
memek veya bazl fen a itiyadlar edinmek, acaba giinde kac; kuru§ verecek dersiniz? 
itidali gozetmemek, suiistimallerde bu - -5oyle bir tahmin ediniz bakahm? 
lunmak yiiziinden ti.irli.i tiirli.i hastahk • 0~; §ilin mi dediniz. Y ani doksan i.ic; 
Iar, rahatS!Zhklar ba§gosterir. !§te sthha- kuru§ filan m1? Ne mi.inasebet. Bir §ilin 
tin biitiin hayatta bozulmamas1 ic;in basi- mi yani otuz bir kuru§ mu? dediniz. Ha
retli olmak ve vikaye edici tedbirler a!- ytr, hayu daha ucuz, daha ~ok ucuz I 
mak laz1mdtr. Dart ki§ilik bir aile ic;in giinde degil 

Bu yeni kurulan miiessese. hastaneler, haftada bir §ilin! 
sanatoryomlar, hatta prevatoryomlar gibt Bu ucuzluga §a§hntz degil mi? Ben de 
degildir. Y ani bir tedavi evi degildir. §a§tlm 1 
Hasta olmamak, ilaca, hekime muhtac; 
olmamak ic;in miiessesede ~ah§an hekim -

SELIM SIRRI TARCAN 

ler azalara sthhi ogiidler veriyor, onlara -
her ti.irlii bula§ICl hastahklardan korun • Yunan Ba§vekili icraabnl 
rna yollanm ogretiyor. Aile efradmm ev

lerinde sthhi nastl bir 1ekilde ya,Jyacak • 
lanm, nastl gtda alacaklarml, nas1l du§ 
yapacaklannl ve viicudlerini nas1l i§l ete
ceklerini ogretiyor. 

Saghk baktmmdan nazan dikkate aim
mast elzem olan ferd degil ailedir. 

hte onun i~indir ki (Saghk merkezi) 
ferdle degil, biitiin aile efradt ile me§
gul oluyor ve bu ailenin sosyal ve kiiltii
rel hayatmt dii§i.ini.iyor. 

Doktor (Pecham) m vi.icude getirdi

gi bu saghk merkezinde bir spor kulii -
bi.inde oldugu gibi spor sahalan, tenis 
kurd! an yoktur. Y almz bir yi.izme havu
zu, bir jimnastik salonu vardtr. Ondan 
ba§ka biiyi.ik ve kiic;i.iklere anz olmak 
ihtimali olan muhtelif hastahklara kar§l 
korunma yollanm anlatmak !<;In mute -

tahlil ediyor 
Atina 15 (Hususi) - Politeknik 

profesorleri kuliibiiniin §erefine verdigi zi· 
yafette bir nutuk veren Ba§Yekil Metak
sas eski kabinelerle kendi kabinesi icra
atmt mukayese ederek heniiz bir seneyi 
bulmamt~ alan zamanmda memleketin 
milli miidafaast i~leri ic;in alh buc;uk mil-

Sahtekar bir papaz Atinada 
mahkum oldu 

Atina 15 (Hususi) - Elindeki sahte 
tasdiknamelerle eskiden Anadolunun bir
<;ok Rum mekteblerinde hocahk yapmi§ 
ve kendisine Arhimandrit payesi vermi~ 
olan Bogris ve yahud Zervakis isminde 
bir papaz diin Atina ceza mahkemesinde 
sahtekarhk ci.irmile mahkum olmu§tur. 
Bu adam ilk defa 1918 de !stanbulda 
T araby a Metropolidi tarafmdan papaz 
tayin edilmi~ti. 

mallerinin kuvvetlendigi eser. 
Evvelce sebilmi§. -5imdi de Ta§delen 

suyu sahhyor. keriye misilsiz ~inilerle 
ortiilii duvarlarma frigidaire'ler, damaca
nalar yerle§tirilmi§. Galiba portakal §er -
beti, limonata, gazoz da var. Asri bir 
sebil. 

Bunlara « Y edikarde§ler» derler. Biri 
bu, ikincisi Ayasofyanm arkasmdaki 0-
~iinci.i Ahmed c;.e~mesi. O~i.inciisii Oskii· 
dardaki Ahmedi Salis ~e§mesi, dordiin -
ciisii T opanede KJhcali camisinin kar§I
smda ko§edeki ~e§me, be§incisi Azaplar 
kaptsmdaki Saliha Hatun, altmcm Ka
bata§ta, Hekimoglu Ali Pa§a <;e§mesi, 
yedincisi Galata kulesi dibindeki Bere
ket Salih ~e§mesi. 

[Ba,taratJ 1 fnc! sahtfede] 

ville Chamberlain ile gori.i~mii~ti.ir. Bu 
gorii§melerin Kiic;iik !tilafm Macaristanla 
Istikbaldeki mi.inasebetlerini nikbinlikle 
derpi~ etmege medar olmu~ oldugu tah • 
min edilmektedir. Ki.ic;i.ik 1tilafm Maca -
ristanu: yeniden silahlanma hakkm1 kabul 
ve teslime amade oldugu ancak bunun 
1~in Macaristamn kom§ularile bir taktm 
ademi tecaviiz misaklar1 akdetmesini ileri 
si.irecegi rivayet edilmektedir. 

Budape§te hi.ikumetinin <;;ekoslovakya· 
dalei Macar ekalliyeti hakkmdaki meta • 
libatmm muvakkat bir uzla§ma ile is' af e· 
dilecegi ve bu uzla§mamn mesela Alman 
ekalliyetlerine aid gec;enlerde viicude ge • 
tirilmi~ bulunan stati.iye mi.i~abih olacag1 
soylenmektedir. 

Londra gazete!erinden biri, iki memle
ket arasmda akdedileceke bir ticaret mu
ah~desinin Tuna havzasmda riic;han esa • 
sma mi.istenid bir sistemin tesisi sahasmda 
ahlacak ilk hatve olacagmi yazmaktadtr. 

LonJra konleranst hakktnda 
Y edisi de 1140 ile 1145 arasmda ya

ptlmt§. Her biri ayn giizellikte, nefis e -
serler. Bugi.inki.i hayattn en civcivli nok- tel•irler 
tasmda oldugu i~in hepsinden evvel i§te Paris 16 (A.A.) - Gazeteler, Lon-
bu !§ Bankasmm ko§esindeki Hatice drada akdedilen bi.iyiik Britanya lmpa • 
T urhan sebili asrile§mi§ bulunuyor. ratorluk konferansmm ehemmiyetini kabul 

Her san' at eseri, ya§ad1g1 devrin aziz ve teslim etmektedirler. 
bir hatJrastdtr. Bunlar. canh hirer tarih- Echo de Paris gazetesinde Pertinax 
dirler. On Ian biz k1skan~ bir itina ile diyor ki: 
saklamak, bozulmaktan korumak ister - «Milletler Cemiyeti, bi.iyiik bir rol ve 
ken giinliik hayahm1zda kullanarak es - lhtimal kendisine kalmt§ olan yegane rolii 
kitmek benim ic;in kolay anla§tlu bir mu-
amma olmadl. oynamaga davet edilmi§tir. 

y avuz Selimin klhcile ekmek kesmek, I Bu Cemiyete biitiin hi.ikiimranltk hak
anna sahib olarak i§tirak eden dominyon

Kanuninin atlas ~admm sirk kumpanya-
lar, muhtemel bir miitearnza kar~1 alma -

Ianna kiralamak, Sinamn eserlerini dans 
cak ikttsadi, zecri tedbirleri otomatik ola

salonu yapmak kimsenin akhndan ge~me-
mi§tir. Bir yandan bugiinki.i miizeciligi _ rak tatbik etmek mecburiyetindedirler. 

Biiyiik Britanya, Cemiyet mukavele · 
mizin idraki en ki.ic;i.ik bir ~esti kmgmm 

namesinin on alhnc1 maddesinin teyid e -Uzerinde yorgunluklu bir dikkat ve itina-
dilmesi neticesini istihsale muvaffak ola · nm titizligile ~ah§trken Cite taraftan hoy-

rat biri elin <;e§me musluklanna ampul cakhr. Y oksa Biiyiik Britanya impara -
yerle§tirmege kalki§masi korkun~ akibet- torlugunun cezas1 arastndaki irtibat, bir 
lerin habercisidir. 1htilaf vukuu halinde, ~;ok daha fena bir 

vaziyete' dii§ecektir.» Elif Naci - --- ~ 

i, Bankas1 Hataya 
bereket gotiiriiyor 

« - Londrada ittihaz edilen karar • 
lar, yalmz Biiyiik Britanya fmparatorlu
gunun degil, ayni zamanda Avrupanm ve 
cihan sulhunun istikbalini ~yin edecek • 
tir.» 

Ami du Peuple gazetesi, diyor ki: 

«lmparatorluk konferansmm Londra 

miizakerelerinden kuvvetlenmi§ bir halde 

[BQ4taratJ 1 tnc~ sahttede] 
tevcih edilen bu c;ok ~erefli vazifeden do
layt biiyi.ik bir gurur hissi ta§trken vazife
sinin ve vaziyetinin de ehemmiyetini ta -
rnamile miidrik oldugu anla§thyordu. 

Kendisinin, Hatayda temsil ettigi mii- <;tkacagm1 ~imdiden tahmin etmek caizdir. 
esseseye kar§I gosterilen derin alaka ve Bu konferans. halihamda sulhu ara~hran 
c;ok steak hiisnii kabulden, pek miitehas - ba~hca kuvvettir.» 
sis oldugu ~ehresinde a§ikar olarak okunu- Biiyiik Okyanus Jevletleri misakt 
yordu. Washington 16 {A.A.) - Hariciye 

i~ Bankas1 miimessili, anzi sebeblerle Nazm Hull ile Bahriye ve Harbiye Ne· 
bugi.ine kadar devam eden ikttsadi lshrab-
lann sonu geldigine kanidir. Arhk diinya zaretleri memurlan, Bi.iyi.ik Okyanus 
buhramna zail olmu§ nazarile baktlabile- devletleri arasmda· bir ademi tecaviiz mi· 
cegine ve tam bu doni.im noktasmda i§ sak1 akdedilmesi hakkmda Lyons tara • 
Bankasmm Hataya gelmesile, memleketin fmdan Londrada yaptlan teklifi tefsir et· 
bu iki mes'ud hadisecfen de istifade ederek mekten i~tinab etmektedirler. 
en ktsa bir zamanda biiyiik refah ve saa· Japonya teklifi miilciyim kar,tladt 
dete kavu~acagma emin bulunmaktadtr. Tokya 16 (A.A.) - Avustralya 

Said Kuray, lskenderun, Reyhaniye, 
Si.iveydiye, Kmkhan, Bilan, Baytr, Bu • Ba§Vekilinin Londra lmparatorluk kon • 
cak ve sair kasabalara da gideceginden feransmda soyledigi nutuk hakkmda, D1§ 
tetkikat ve ihzaratlnln ay sonuna kadar Bakanhgm salahiyettatar bir memuru, 
devam edecegi anla 1lmaktadtr. derpi§ edilen Pasifik pakli yalmz Avus· 

ll"~==============================' son lemennim parmag1ma kuvvet verme -
Cumhuriyetin edebi tefrikasJ: 76 sidir. Bu l~itrabdan kurtulmak fikri bana 

hahrladt. Hayalinde bir silah patlarken 
sol bacagm1 masamn ko§esine c;arpml§h. 
Kendine geldi. T arih muallimi de ona 
dogru yi.iri.imii~tii: BiZ iNSANLAR 

================ Yazan: Peyami Safa = fi' 
T aziyet ve teselli vazifemi yapt1ktan son· 
ra gazeteci oldugumu anlatbm, intihann 
sebebini sordum matemli valide htc;kmk
lanm durdurmaga muvaffak olamadan, 
bsa siiren fastlalar i~inde anlatmaga t;a -
h§Jyordu: 

«- Sebeh bir degil ki ... Her§eyc i.i
ziili.iyordu: Kendisi vazifesini pek sever 
bir askerdi. Zavalh evladctgtm.. Harbi 
Umumide ne felaketler, tehlikeler ge<;ir • 
di, bir§ey olmad1 da yavrucagtm ... A h ... 
Vatamn haline pek kederleniyordu, Ana· 
doluya gitmek isterdi, ben Harbi Umu • 
tnide onun hasretini ~ok ~ektim, isteme • 
dim gitmesini ... Bi.iyiik kiZimln hastahg:· 
na da keder ediyorQu c;ok ... Bir de, am
Ina onu yazmaym, olmaz ml, akrabamJZ
dan bir ktzi seviyordu. 

«Bedbaht anadan oglunun intihar et -
tigi oday1 -gezmek miisaadesini aldtm. 
~ok sade do§enmi§, tertemiz, munt3Zam 
bir oda idi. Zabitin intihar ettigi koltugu 
gi:irdi.im. Annesi: «Burada, burada ... » 
diyor ve htc;kmyordu. -

«- Bir mektub buakmt§, dedi. 

«Rica ettim, mektubu gosterdi. Kop • 
yastm ald1m: 

«Anne, 
«Daha fazla dayanamtyacu,; .m. Bii • 

tiin iimidlerim mahvoldu. A llahtan sana 
sab1r ve siikrin dilerim. Beni hallrlaman 
da bcnim i~;in ya§amak demcktir. lkimizin 
de tescllimiz bu olsun. Elvcda, anneci -
gim. Seni, F ahriyeyi ve N amiyeyi son 
defa olarak kucaklanm. Bahri» 

«Matemzede anne, oglunun yatag•ntn 
ba§ucundaki dolabm iistiinde duran bir 
defteri ban a uzath: 

«- Bakm1z, dedi, arada bir hat!rala
nm buraya yazard1. Dun gece de felake
tinden evvel §U sahrlan karalamJ§. 

« Titriyen ellerile son sahifeyi anyor -
du. Defteri elinden ald1m ve §U sahrlan 
notettim: 

«2 mart, geceyarrsmdan sonra - Bo· 
guluyorum. N efes alamtyacak bir hale 
geldim. Bu diinyada be§ dakika daha 
Jurmamn hi~;bir manas1 kalmadr. Amle -
cigime bir veda mcktubu yazdrklan so,1ra 
~ifaml silcihrmda arzyacagrm. Allahtan 

~evinc veriyor. Bu deflerimin 3iyah bir 
kapakla ciltlenerek V ediaya verilme~im 
va~iyet ederim.» 

«Bu sablan da n~tettikten sonra de • 
gerli bir vatan evladm1 kaybeden bedbaht 
anay1 ve matemzede ev halk1m hl~kmk
larl arasmda b1rakarak aynld1m.» 

Orhan gazeteyi okurken odaya ki.nin 
girip ~1khgma dikkat etmeini§ti. Son sabra 
gelince <<deh§et !» dedi ve arkasmt dondii. 
Odada birkac; muallim vard1; kapmm e§i
ginde duran tarih muallimi ona sesleni -
yordu: 

- Gazetenin i§i bitti mi, hazret ~ 
Orhan on a dogru agiT agn yiiriidii; fa

kat bir mektebin muallim odasmda oldu
gunu hahrlamas~e unutmast bir oluverdi. 
Ortadaki biiyiik masanm yanmdan ge<;er
ken Bahrinin mehtab kar§tsmda gozlerinin 
ya§ardtgl anm ic;ine dalmt§h. Ostiinde ay 
1_41gmm yeni kuruyan bir kire~ dalgas1 gibi 
dondugu bu yi.izde, hic;bir ~izgi yerinden 
oynamadan, gozlerin dibinden yanaklara 
dogru inen ya§larn hamlad1g1 facianm 
deh§etini o anda da sezmi§, fakat §imdi. 
sonuna kadar bi.itun teferruatile ya§lyor
du. Bahrinin odasma giri§ini, koltuga u· 
zanarak silaht ba§tna dayayi§lni, parma
gma i.imidsizlerin son kurtulu§ i.imidinden 
gelen kuvveti doldurarak tetigi c;eki§ini 

- H ayrola? dedi, pek dalml§Sm I 
Or han gazeteyi uzatarak: 
- Bir haber camm1 s1kh, dedi, bu 

gazetenin bende kalmasmt isterdim. 
- Kalsm, ben yenisini almm. Malum 

ya, koleksiyon yaptyorum. 

Orhan te§ekki.ir etti ve odadan ~1ktt. 
Y apacag1 i§leri tamamile unutmu§tu ve 

rasgele yiiri.idii. <;ocuklarla dolu koridora 
dogru yiiriiyerek muid lhsam arad1. Y al
mz kalmaga §iddetle ihtiyac1 oldugu ic;in, 
yava§ yava§ hahrladtgl baz1 i§leri ona ha
vale etmek istiyordu. Son derste de ser
bestti. Y ahya gitmeyi dii§iindii. Belki 
onlann felaketten heni.iz haberleri yoktu. 
Gazete gormedilerse kimden duymu§ ola
bilirler~ Fakat bir kara haber g§tiirmenin 
insanca oldugu kadar alc;akc;a cazibesine 
kap1lmakta tereddiid ediyordu. Bu i§in 
bir kederi payla§mak, fakat bir heyecanm 
tadtm ba§kalarile mii§terek ya§amak gibi 
ulvi ve sefil mahiyetleri vardt. Vedianm 
bu felaket kar§Jsmda ne hal alacagml da 
merak etti. Onu kendisinden daha iyi te
selli edebilecek ba§ka biri bulunamtyaca
gmt da dii§iiniince hemen yahya gitmege 
karar verdi. 

ihsam bahc;e kaplSinda bulmu§tu. Ona 

tralya ile J aponyaya §ami! olmak ~artile, 
Lyons'un tekliflerini tasvib ettigini ve fa· 
kat miitemmim malumat almadan kat'i 
beyanat yapmamay1 tercih ettigini bildir . 
mi§tir. 

Delbo• Pari•e dondii 
Paris 16 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Delbos refakatinde Hava erkamharbiyo 
reisi General F eguant'la Rechat ve Le
ger bulundugu hal de bugiin saat 1 8,11 
de tayyare ile Londradan buraya gelml§· 
tir. 

Fra11z Hariciye Naztrtntn 
beyanatt 

Londra 15 (A.A.) - Delbos, Lon
dradan hareket ederken Havas ajansma 
yaphgi beyanatta, muhte§em tac giyme 
merasiminde hazu bulunmakla bahtiyat 
oldugunu ve bu mi.inasebetle fngiliz dev
let adamlarile ve yabancJ §ahsiyetlerle 
«fevkalade memnuniyet verici mahiyet . 
te» tavsif ettigi miikalemelerde bulun -
mak fmahm buldugunu soylemi~tir. 

Salahiyettar lngiliz mahfilleri de, va
ziyetin, miistakbel hiikumet reisi de da
hil oldugu halde, !ngiliz devlet adamla -
nna Delbos'la, iki memleket arasmda tam 
gorii§ hpk1hgm1 tesbit ve mii§ahedeye 
imkan veren gori.i§melerde bulunmaktan 
ayni derecede memnuniyet gostermekte -
dirler. 

Matbuat U. Miidiirliigii· 
niin iyi bir te,ebbiisii 

Matbuat Umumi mtidiirliigti tarafm -
dan balk tabakalan arasmda yap1lan bir 
tetkik, balkm cA~rk Garib . , cKeremle 
Asli., •Ki:iroglu., cLeyl.a ile Mecnun• 
gibi eserleri ~ok okudugunu meydana 
~1karm1§hr. ~iinevver tabakaya mahsus 
eserlerin sah§l bine varamazken bun -
lann arasmda 50,0000 niisha satan eser
ler mevcuddur. 

Matbuat Umumi miidiirliigli bunu na
zan dikkate alarak bu nevi eserleri ta
nmmi§ ediblere yeni ba§tan ve yeni ide
olojiye uygun bir §ekilde yazdtrmaga 
ve gtizel bir §ekilde bashrmaga karar 
vermi§ ve bunun i~in kendilerine mii -
racaat etmi§tir. 

Bunlar ilk olarak A§lk Garib, K1irog
lu, Ferhadla ~irin, Leyla ile Mecnun, 
Yedi Alimler, Tabirle Ziibre, Arzu ile 
Kamber, $abmeran, Keremle Asli ve 
Nasreddin Hocayt yazacaklard1r. Mat -
buat miidtirliigii aynca Kerbela $ehid
leri, Hazreti Ali Devler Pe§inde, Vey -
selkarani ve Ebu Muslim Horasan1 gibi 
hurafe dolu olan ve irtica telkin eden 
kitablarm da maalesef halka sunulan 
kitablar arasmda yer ald1gmr tesbit et
mi§tir. Tabii bu .ye§id kitablar balk ki
tab serisinden ~1kanlacakhr. 

Aynca kabvehanelerde, §Urada bura
da balk arasma yayllm1~ mevzu veya 
san'at itibarile ~ok .yirkin olan resim -
lerle de mticadeleye karar vermi§ ve 
tamnmi§ ressamlarumza hirer mektub
la kendilerinden Milli Mticadele ve in
kJ.labdan ba§ka halka agae ve hayvan 
sevgisi vereeek, tayyare ve §imendiferi 
sevdirecek mevzular iizerinde resim 
yapmalanm teklif etmi~tir. 

gazeteyi gosterdi: 
- Bir felaket haberi var, dedi, bu za

biti tan1yorum. Hemen gitmege mecbu
rum. 

!dari baz1 talimat verdi ve mektebden 
aynld1. 

Y ahda felaketten kimsenin haberi ol
madtgml kapida onu pek ne§'eli kar§lh
yan iclalin halinden anlami§h. Kiic;iik 
odaya girerken V ediay1 biraz c;abuk gor
mek istedigini soyledi. Bu kapl oni.i ve 
bu merdiven onda Bahriye aid hahralan 
daha kuvvetli uyandmyordu. Odaya gir
digi zaman gogsi.iniin sol tarafmdan kal
bine dogru yiiriiyen· bir agn daha duy
du. Siddetli bir agn. Kolunu ileri dogru 
uzatmt§h. Havada titriyen eli ona sap
san gori.indii. «N em var benim ~» diye 
dii§iindii. 0 zaman, ilk defa, kendinde 

ciddi bir hastahktan §iiphelenmi§ti. «Kal
bim mi var ?» endi§esine dii§tii. 

Vedia odadan ic;eri girince, oniine bir 
duvar <;1km1§ gibi sendeliyerek birdenbire 
durmU§, agz1 ac;1k, hayret ve korku i~;inde 
Orhana bakakalmt§tl: 

- Ne var? dedi, beni korkutuyorsu
nuz. 

Orhan yi.iziiniin de eli gibi sararml§ ol
dugunu Vedianm bu hayretinden anladr. 
Kalbinin etrafma §i§ler batJp ~lktyordu. 

Vedia ona dogru ko§tu: 
- Hast a mtsmtz? dedi. 

5 

(:ol incileri 
IE)} ir garb muharriri, ~;ollerde yal
(g) mz kum degil, inci de bulunur, 

diyor ve ilave ediyor: Col inci
lerinin sedefi zekadtr, ince duygudur. Bu 
sedeflerden c;tkan incilerin yanmda bizim 
vecizelerimizin c;ogu y alanc1 inci ktymetini 
ahrl 

Ben de §ark vecizelerinden bugi.in sec;
tigim orneklere c;ol incileri admJ verdim, 
c;iinki.i bu hiikmi.i o vecizelere lay1k gor
diim. hte onlardan birkac; tane: 

1 - Edeb, zehebden (altmdan) iyi
dir. 

2 - Omidin verdigi Js!JrabJ fi.itur gi
derir! 

3 - Gi.iler yiiz, tabiatin yiiksek bir a
tiyyesidir. 

4 - Sabra ah§an zafere kavu~ur. 
5 - Midesine hakim olmtyan hekime 

mahkum olur. 
6 - Sofrada yemegin c;oklugu degil. 

yiyenlerin <;okl ugu ev sahibini ~ereflen
dirir. 

7 - Serefi §U iic; ~ey ytkar: Hasislik, 
havaperestlik, hodbinlik l Su i.i~ §ey de 
§eref verir, hiirmet getirir: Haya, zeka, 
suhal 

8 -HITS bir deliktir, oli.imle kapamr. 
9 - Kanaat, eskimez bir hukadu. 
1 0 - Ver, fakat vanndan! 
11 - En iyi ganimet, bilgili dosttur. 
12 - T ath konu~an giizel gori.ini.ir. 
13 - f\z konU§, ozJi.i konu~. 
14 - Iktidan az olamn didinmesi c;ok 

goriiniir. 

15 - Hiddet, afettir. 
16 - San' at ti.ikenmez hazinedir. 
17 - Vefaseverlik, pespayelere ha-

ram edilmi§tir. 
18 - Erkegm siisi.i, bilgisidir. 
19 - Haya, ruhun siperidir, sahibini 

kazalardan korur. 
20 - Nefsine uyan stk stk c;ukura 

di.i~er. ' 
21 - Kalbin elemden hali bulunmasJ 

ke~enin dolu olmasmdan daha iyidir. 
22 - Kadmm iyisi e§ini seven ve c;ok 

dogurandu. 
23 - 1nsanm zekast soziinden, n;!ca

beti de i§inden anla§thr. 
24 - Hasis eline dii~en altm, c;aktla 

donmii§ demektir. 
25- Tama, miiptelas1m zelil eder. 
26 - Bir§eyi stk stk zemmeden ki§i, 

onunla me~gul demektir. 
27 - Bir koti.iliik c;oktur, bin iyilik 

azdtr. 
28 - BabasmJ sayan, oglundan say· 

g1 goriir. 
29 - Diinyaya geli§, di.inyadan gidi

lecegini haber verir. 
30 - Bi.iyiiklerin verdikleri zahmet, 

rahmet saythr. 
31 - llmin zevali alimlerin oliimi.in

den ehven bir §erdir. C:i.inki.i alimi ilim 
degil, ilmi alim yarahr. 

32 - Cahilin ziihtii de delalettir. 
33 - Zaytfm silah1 ~ikayettir. 
34 - O!fetin §arh kiilfetin terkidir. 
35 - T asalli.if ilim maskesine biiri.i-

nen cehildir. 

36 - Gece c;ab§amn yi.izi.i gi.indiiz 
gi.izel gi:iri.iniir. 

3 7 - Birbirini c;ekemiyenlere diinya 
dar olur. 

38 - Eli dar olanm gonli.i de dardu. 
39 - Dost sillesi di.i§man yumrugun· 

dan daha fazla aCJtir. 

40 - Benzerinle, yakl§lrmla gez. 

M. TURHAN TAN 

Orhan gii<;liikle nefes alarak: 
- Bil!llem ... dedi, §imdi oldu ... Su

rama bir sanc1 girdi. C:iinki.i, t;ok ko§tum. 
Hie; boyle oldugu, bu kadar oldugu yok
tu. 

Derin bir nefes ald1: 
- Gec;iyor, dedi. 
- Bir su, ilac;, bir§ey ister misiniz? 
- Haytr ... 

Pencere yanmdaki koltuga oturdu. E
lini gogsiine basttrarak ba§tnl online igdi. 
Sanc1 ge<;mi§ti, fakat kalbinde bir stkmh 
vardt. Y amba~mda, ayakta duran Ve
diaya bakarak: 

- Gec;iyor, dedi, i.iziilmeyiniz ... 
K1z birdenbire iki elini de yukan kal

dtrdt ve bagtrdt: 

- A!.. Sizde ba§ka bir §ey var. 
Bir ... 

Orhan sesini <;1karmadJ. Vedia bir a
dtm geri ~ekilmi§, orta parmagmtn maf
sahm di§leri arasma sokarak JSinyor ve 
titriyordu. 

- Ne var? dedi, soyleyiniz, bu saat
te ko§arak buraya geldiginize gore .. • 
Hem bu haliniz... <;abuk sovlevini7 ..• 
Bir fena haber mi? 

Orhan ba§tnl oni.ine igdi. 
Vedia iki elini de kulaklannm i.istiine 

kaptyarak: 
(Arkast var> 



8 CUMHURiYET 

Giire~~ilerin muvaffakiyeti 

Yazz i§!eri Muduriimiiz, 
[Ba§taratz 1 tnct sahitede] 

halka takdim edilmi§ ve musabakalar 
derhal ba§lanmt§tlr. 

56 kilo 
1Ik gure§ 56 kiloda milli taktmdan 

Kenanla, musabakalarumzda bu kilo -
nun birincisi olan Gune§ten Hasan T ah
sin arasmda yaptldt. 

Hasan T ehsin yeniligine, musabaka 
kabiliyetinin, ah§kanhk ve tecrubesinin 
Kenana nazaran c;ok noksan olmasma 
ragmen di.in gene gore§i c;ok iyi kavra -
IDI§ teknigi olan bir gure§<;iydi. Kenanm 
ise bacagmda hast! olan ufak bir anza 
De§esine Ve gi.ire§ine muessir oJuyordu. 
On be§ dakika neticesinde Kenan hiik • 
men galib geldi. 

Milli takundan Ahmed Caknytldtz, 
mi.isabakalanmiZin 56 kiloda ikincisi Ka
stmpa§adan Emin Biiyiikakkanla kar§t· 
la§IJ. 

Caku esasen Grekoromende kuvvetli 
degildir. Fa kat boyle demekle elbette 
herkesin yenecegi bir adam da sayJla • 
maz. Buyiikakkan giizel ve §Uurlu bir 
gi.ire§le hasmile 15 dakika ugra§ttktan 
sonra kritik bir vaziyette neticeyi ka -
zandt. 

61 kiloda 
Ki!osunun di.inya birincisi olan milli 

taktmdan Y a§ar, miisabakalartmlZln 61 
kilo birincisi Kastmpa§adan Basri Kamil
le kar§tla§tt. Y a§ar, kendisinden bekle • 
nen c;ok gi.izel bir gi.ire§ yaptJ. Hatta 
11 inci dakika ic;erisinde i.istiiste tatbikt
na ba~ladtgt me§hur ki.indelerinin birini 

Gazetemiztn tertib ettiyi miisabakalarda birinci ve iktnci gelen pehlivanlar 

sabakalanmtzm bu kilodaki birincisi An· 
kara Giiciinden F aruk Konya ile gi.ire§· 
ti. Bi.iyiik Mustafa 3 dakika 9 saniyede 
galib geldi. 

Agtr atklette 
Milli taktmdan Cohan Mehmed, mi.i

sabakalanmtztn bu stklet birincisi Gu • 
ne§ten Salihle kar§tla§tl. Salih bir mi.id· 
det sonra musabakayt terkettiginden Co
ban galib ilan edildi. 

lkinci devre: 56 kiloda 
Milli taktmdan Kenan, miisabakalan

mmn ikincisi (Kastmpa§a) dan Bi.iyi.ik· 
akkanla gi.ire§ti. Bi.iyi.ikakkan yeni yeti ~ 
§en bu stmftaki giire§<;ilerin iyilerinden s.a
ytltr. Teknigi ve tatbik bilgisile temeyyiiz 

almaktadtr. Grekoromeni yaparken bir. 
c;ok defalar gayriihtiyari bacak hareket
lerile giire§in ahengini bozmast da goste
riyor ki o, tamame!l serbest giire§c;idir. 
Maahaza Hasan T ahsin teknik bilgisile 
ilerisi ic;in c;ok iyi bir uzuv olacakt1r. 

61 kiloda 
Milli taktmdan Y a§arla, musabakala

nmlzm bu kiloda ikincisi Ali Haydar 
$im arasmda yap1ldt. 

Diinya ~ampiyonu olan Y a§arm kar • 
§Ismda bugiin yap1lan giire§ler olduk~a 
muvaffakiyetli gec;mi§tir. Bilhassa Ya§3· 
rm h1rc;m ve atak giire§i kar§tsmda Sim, 
mi.idafaa stralannda hasmma oldukc;a 
tehlikeli dakikalar gec;irtmi§tir. F akat bu
ti.in bunlar muvakkattir ve esash oyunla
n te§kil etmiyen te§ebbiislerden ba§ka bir 
§ey degildir. Bu miisabaka da Y a§arm 
hakimiyeti altmda ve hiikmen galibiyeti. 
le neticelendi. 

66 kiloda 
Milli tak1mdan Y usuf Aslanla, miisa

bakalanmlZin ikincisi (Kastmpa§a) dan 
Ahmed Kuloglu kar§Ila§tl. 

Yusuf Asl ,n, diin tahminin fevkinde 
bir itidal ve si.ikunetle c;ok giizel c;ah§h. 
T eknigile ve hucumlarile hasmmt kolay· 
ca bastmyor ve neticeye eri§mek ic;in bu
tun gayretini gosterjyordu. Yusuf Asian 
bu mac;t da sayt hesabi!z kazand1. 

72 kiloda 

9oban Mehmedin Urfall Salihle yaptz!}t miisabakalardan bir gorunu, 
Milli takundan Saimle, miisabakalari· 

mtzm ikincisi (Kaslmpa§a) dan Ahmed 
Kandemir kar§tla§tl. Saim hasmm1 8 da
kika 12 saniyede maglub etti. 

.t3asri, ancak ayak takmak suretile kar • 
§thyabilecegine zahib olmu§, fakat bu • 
na ragmen yastJk gibi mindere yapl§IDI§· 
11. Ne <;are ki hatayt, yani Basrinin ayak 
takttgml goren hakem, derhal diidi.ik c;al
mt§ bulundugundan aletle olc;iilemiyecek 
kadar ktsa zamanlarda hadis olan bu 
vaziyetler gerc;i oyunun seyrine mani o
lamami§Sa da nizamname mucibince tu§· 
tan evvel diidi.ik c;ahnmt§ oldugu ic;in bu 
hata Basriyi muhakkak bir tu§la maglu
biyetten kurtarmt§tlr. 

15 dakika sonunda Y a§ar ittifakla ga
lib ilan edildi. 

66 kiloda 
Milli tak1mdan Yusuf Asian, miisa -

bakalanmiZin bu kilodaki birincisi Gi.i -
ne§ten Y ahya Omerle kar§tla§tl. Yusuf 
Asian kendisinde goriilmege ah§tlmt§ o
lan asabi hareketleri tamamile terkede· 
rek ve §Uurlu ve teknik bir gi.ire§ yapa -
rak c;ok kuvvetli olan hasmmt say1 hesa
~ile maglub etmi§tir. 

72 kiloda 
Milli taktmdan Saim, miisabakalan -

mtzm 72 kilo birincisi Gi.ine§ten Mehmed 
Ali Karaca ile gi.ire§ti ve Saim sayJ he -
sabile galib geldi. 

79 kiloda 
Mlli taktmdan Adnan, miisabakalan

mlZln 79 kilo birincisi F aikm rahatslzhgt
na binaen ikincisi Kastmpa§adan Rtzzlk
la kar§tla§tt. Adnan, c;ok kuvvetli olan 
rakibini yedinci dakikada giizel br tu§la 
maglub etti. 

87 kiloda 
Milli tak1mdan Buyiik Mustafa, mii· 

etti. Y almz bi.iti.in bun! an metodik bir 
bilgi ile yapmadt ve bu nazan dikkati 
celbeden hassalan kendisinde mevcud o
lan ve tabiatin verdigi bedeni kabiliyetle 
idare ettigi goze c;arptyordu. Nitekim 
Kenanm nefes ald1rmadan hiicumu kar
§ISmda kendini c;ok iyi muhafaaz ve mi.i
dafaa ve neticeyi say1 hesabile kaybetti. 
Buyiikakkan ilerisi ic;in muhakkak ki, 
hahn say1hr bir ftrtmadtr. 

56 kiloda ikinci gi.ire§, milli taktmdan 
Ahmed Caktr y t!dizla, musabakalanml
zm bu kiloda birincisi (Gi.ine§) ten Ha
san T ahsin arasmda yaptld1. Bu mi.isa
baka da hayli heyecanh ve yeni goze 
c;arpan Hasan T ahsinin galebesile bit • 
mi§tir. Ahmed evvelce de kaydettigimiz 
gibi esasen serbest gi.ire§ taktmmda mevki 

87 kiloda 
Milli taktmdan Bi,!yi.ik Mustafa, mi.i

sabakalanmtzda bu kilonun ikincisi olan 
(Kasunpa§a) dan 1smail lslamla kar§I· 
la§acaktt. Fa kat Ismail aya~ agndtgm
dan gelememi§, Biiyiik Mustafa da hiik
men galib ilan edilmi§tir. 

Agrr stklette 
Milli taktmdan Cohan Mehmed, mii • 

sabakalanmtzda bu stkletin ikincisi olan 
(Giine§) ten Ziihti.i ile kar§lla§lt. Cohan 
2 dakika 51 saniyede galib geldi. 

Bu suretle milli taktm giire§c;ilerile 
kar§lla§malar, alkt§larla nihayete erince, 
gene evvelce verilmi§ karar mucibince, 
miisabakalanm1zda derece alan ve isim· 

Dunku gii.re~lerden hcyccanlt bir sahne · 

ispanya dahili harbi 
devam ediyor 

Y eni hiikumet kabinesini 
tekrar Largo Caballero 

t~kil ediyor 
[Ba§taratz 1 fncf sahifede] 

Franstz konsoloshanesinin buti.in carnia
n kmlml§hr. 

Hariciye Nezareti teblig ediyor: 
«Cmnhuriyetc;ilerin iic; tayyaresi, Sabi

nanigo' daki infilak edici maddeler fabri -
kasmt ve cmnhuriyetc;ilerin fildan da Sa
ragosse ve Guessaca' daki askeri hedefleri 
bombard1man etmi§tir. 

Madrid cephes1nde cmnhuriyetc;i ktta
at, hafif surette ilerlemi§lerdir.» 

$imal cephesindeki harb 
Guernica 16 (A.A.) -Havas Ajan

smm muhabiri bildiriyor: 
Asiler Bilbao'nun biitun mmtakalann • 

da ileri hareketlerini tarsin ederek Elgal
lo'nun §imalinde bulunan di.i§man mev • 
zilerini tehdi detmektedirler. Pek yakmda 
Bilbao'nun sukutunu intac edecek olan 
kat'i bir muharebeye ba§lanacagi tahmin 
edilmektedir. 

Valencia 15 (A.A.) -Largo Ca
ballero yeni kabineyi te§kile memur edil
mi§tir. 

Torpillenen lngiliz torpitosu 
Londra 16 (A.A.) - Reuter Ajan

smm bildirdigine gore, Hunter h.adisesini 
tahkike memur muhtelit ingiliz - lspanyol 
komisyonu birka<; bahkc;mm §ehadetine 
muracaat etmi§tir. Bunlar infilakm vuku 
buldugu sahada bir tahtelbahrin perisko
punu gormii§ olduklanm soylemi§lerdir. 

Cebeliittank 16 (A.A.) - Hunter 
torpito muhbirinin kuru sintinasmda yap!· 
Ian tetkikat neticesinde geminin teknesinin 
sancak tarafmda su kesimi hattmda bir 
yank bulundugu goriilmii§tUr. 

Radyonun bulunmakta oldugu direk 
harab olmu§tur. 

Ocak ktsmmda heniiz be§ cesed bulun· 
makta oldugu tahmin edilmektedir. 14 
tayfa, agtr bir halde Cebeliittankta has • 
taneye yatmlmt§lardtr. 

Bir Belfikalr tayyarecrmn 
aftk mektubu 

Briiksel 16 (A.A.) - Derniere Heu
re gazetesi, lspanya cmnhuriyet tayyare
lerinde 6 ay hizmet ettigi ve lspanyol mi • 
lis kuvvetlerine kumanda eden Hitler • 
cilere kar§I lspanyada harbettigi i~in Bel
c;ika ordusundan ihrac edilen Paul Na
to•nun Harbiye Nazm General Denis'e 
hitaben yazd1g1 mektubu ne§retmektedir. 

Nato, ezciimle §oyle yazmaktadu: 
«Bel~ikayl yalmz Hitlerci Almanya

mn tehdid ettigi herkesc;e malumdur. 
Belki yann Belc;ikaya kar§I taarruz ede
cek olanlarla mi.icadele etmekte zabitlik 
vazifemin haricine <;lkmt§ olmtyorum.» 

Mara ton ,ampiyonu tarih 
profesorii oldu 

Berlin Olimpi -
yadmda maraton bi
rincisi olan J apon 
atleti Kieti Son 
memleketindeki i.i -
niversitelerden biri
nin edebiyat tarihi 
profesorli.igiine ta -
yin edilmi§tir. Yu -
kanki resim bu kty
metli ve alim spor
cuyu gostermektedir. 

Jeri evvelce ilan edilen kulub ve gi.ire§<;i
lere kupa ve miikafatlan tevzi edildi. 

Kupa ve mi.ikafatlann bulundugu rna· 
samn ba§ma gelen Y azt i§leri Mudi.iri.i
mi.iz Abidin Daver, malanml§ olan bi -
rinci, ikinci ve i.i<;i.inciilerle, halka hitaben 
Gazetemizin bu mi.isabakalan tertib et
mekten maksad1 heniiz §ohret kazanma
mt§ gene gi.ire§c;iler arasmdaki yi.iksek ka
biliyet ve liyakatleri meydana c;tkarmak 
oldug\lnu, ve bu mi.isabakalann tamamile 
bu hedef ve gayeyi temin ettigi, bazt 
genclerin milli taktmdaki agabeylerine 
kar§l muvaffakiyet kazandtklanm soyle
mi~. bunlan tebrik etrni§, mi.isabakalan 
idare eden Giire~ F ederasyonu erkamna, 
miisabakalara giren kulublere ve giire~c;i
lerle seyircilere te§Ckkiir etmi§tir. 

Yaz1 hleri Mi.idi.iriimiiz, bundan son
ra mi.ikafatlan hirer hirer bizzat vermi§ 
ve kazananlarm ayn ayn ellerini stkarak 
Cmnhuriyet namma tebrik etmi§tir. 

Gune~ kuli.ibiine birincilik kupas1 ve -
rildikten sonra Giire§ F ederasyonu Reisi 
Ahmed F etgeri : 

<<- Nizam'en Giine§ kuli.ibii 17 pu
vanla taktm birinciligini kazanmt§ltr. Fa
kat bu miisabakada Kastmpa§a kuliibu
niin nizarni bak1mdan ikinci kalmasma 
ragmen her cihetc;e gosterdigi biiyi.ik mu
vaffakiyet federasyonumuzca takdire §a
yan goriilmii§ti.ir» diyerek alk1§lar ara -
smda F ederasyon namma bu kulube bir 
kupa hediye etmi§tir. 

---~ -~- _~_-~ -_-- - - / 
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Zeppelinlerin Harbde 
lngiltereye ak1nlan 

Zeppelinler 
filolar 

12 ila 
halinde 

13 gemiden miirekkeb 
hareket ediyorlard1 

Almanyamn Friedrichshafen limamnda yaptlmakta olan L. Z. 130 
numarall yeni zeppelinin dahili man~aras1 

Bi.iyiik Harb ic;inde Zeppelinler, ev ·j ba ta§tyor ve hedef i.izerinde daha uzun 
velce de yazdtgtmlz gibi, daha ziya.de miiddet kalabiliyorlardt. 
denizde ve deniza§m yerlerde i§ gormi.i§· Londranrn bombardrmant 
lerdi. Harb ba§ladtgi zaman, Alman Zeppelinlerin ingiltereye ilk akm1 15 
bahriyesinin elinde yalmz iic; Zeppelin kanunusani 1915 te vaki olmu§tu. F akat, 
vardt. Bunlar 15,000 metro mikabt hac- 1915 agustosundan itibaren Almanlar. 
minde binnisbe ki.ic;i.ik hava gemileriydi. yeni yapt1klan Zeppelinlerle, ingiliz sa -
Harb ic;inde, yani 1917 se~esinde son ya- hillerini daha stk stk ziyarete ba§ladtlar. 
ptlan 7 I numarah Zeppehn 62,000 met- Bu ziyaretler Londraya, daha sonra Li-
ro mikab1ydt. 1914 ten I 917 ye kadar I' k d t d'd d'ld' H . . z . verpoo a a ar em 1 e 1 1. ava ge-
gec;en, tic; sene tc;mde, eppehnlerin ·1 · ld · d' I' k b' k · 
15,000 metro mikabmdan 62,000 metro mth~nl ~0. ba gtbtpl dgeltr el!" .11rc;o ~andayl 

. • . §e 1r enm om a a 1 ar. ng1 terenm a-
mtkabma <;tkmasl, bu vasttamn harbdek1 h'l' d k' h' 1 · b 1 b 1 b b 1 kt · · k' f .. . 1 tn e 1 §e tr en o o om a ama an 
sen m I§a tnl gostenr. k d b 1 "d f · · D k d _.. ¥ • h b rna sa , ura ann mu a aas1 I<;tn top, 

onanma uman aiJi'.Igt emrme, ar tayyare, tayyareci, topc;u, cepane ay1rta~ 
esnasmda 61 Zeppelin verilmi§, bunlar - rak lngiliz cephesini zaytflatmaga c;ah§ • 
dan 17 tenesi, bi.iti.in muretteblerile be • maktJ. Fa kat Zeppelinlerin astl hedefi 
raber, di.i§man tarafmdan imha edil - Londra idi. Ciinki.i ingilizlerin deniz ha -
mi§tir. 26 tanesi de, hangar yangmt, in -
filak ve fena ini§ gib kazalarda mahvol -
mu§tur. Bunlann miirettebah kurtulmu~ -
tur. 6 Zeppelinin mi.iretebah da esir di.i§· 
mii§tiir. 6 Zeppelin i§e yaramad1klan ic;in 
bozulmu§tur. Harbin so nunda, yalmz, I 0 
tanesi i§e yarar bir haldeydi. Bunlar da 
ktsmen galib devletlere teslim edilmi§ler
dir. Gori.ili.iyor ki Zeppelinler, harbde 
c;ok fazla zayiat vermi§lerdir. 

En son yaptlan L 71. 7 lane, beheri 
260 beygir kuvvetinde biiyi.ik irtifa moto
ri.i ve 6 pervane ile mi.icehhezdi. Boyu 
211 buc;uk metro, kutru 23 metro 90 san
tim, hacmi 62,000 metro mikabt, si.irati 
saniyede 35 metro, yani saatte takriben 
I 30 kilometro idi. 43 ton yiik kaldlrabili
yordu. Mi.irettebah 25 ki§iydi. iki maki -
neliti.ifek ve 20 milimetre c;apmda 2 ma
kineli topla mi.icehhezdi. Ki.ic;i.ik yangm 
bombalarmdan ba§ka I 00, 200 ve 300 
kiloluk tahrib bombalan ta§tyordu. 
Zeppelinler denizde neden daha 

iyi i¥ goriiyorlardr? 
Donanma kmnandanhgmm emrindeki 

Zeppelinlerin astl vazifesi filolar hesabl
na ke§if yapmakh. Bunlar, bombardtman 
ic;in de kullamldtlar. Zeppelinlerin kara
dan ziyade denizde i§e yaramalanmn se
beblerini §oyle hulasa edebiliriz: 

1 - Karada yerlere gomiilmii§ olan 
ordular i.izerinde yaptlan ke§ifleri Zeppe
linlerden ziyade tayyareler, daha teh!i -
kesizce yaptyorlardt. 

2 - Zeppelinler c;ok biiyi.ik oldugu 
ic;in karada, yiizlerce kilometroluk cep -
helerdeki ve bi.iyi.ik §ehirlerdeki hava dafi 
toplanna bi.iyiik ve kolay hedefler arze -
diyorlard1: Denizin, her tarafmda bu 
to~u mevcud degildi. 

3 - Biiyi.ik Harbde c;ok ktsa bir za· 
manda, c;ok biiyiik terakkilere mazhar o -
]an tayyare, daha seri ve daha cevval ol
dugundan, Zeppelin ic;in korkunc bir ra
kib, tehlikeli bir hastm kesilmi§ti. 

4 - 0 vakitki tayyareler, $imal deni
zini bir ba§tan bir ba§a dola§acak kudreti 
haiz bulunmadtklan ic;in Zeppelinler, bu 
geni§ sahalarda iyi bir ke§if vasttast olu
yorlardt. Ciinkii 24 saat havada dola§a
biliyorlardl. 

5 - Zeppelinler, o zamamn tayyare
leri hilafma, biitiin bir gece sefer edebili
yorlardt. 

6 - T ayyareler gibi si.iratli uc;ma k 
mecburiyetinde olmad1klan ve icabmda 
bir hedefin iistiinde durabildikleri ic;in da-

kimiyetini sevk ve idare eden makam, 
Bahriye Nezareti burada idi. Londra li
manmda ve T amise nehri etrafmda fab
rikalar, antrepolar, depolar vard1 ki bun· 
!arm tahribi <_;.ok miihim neticeler verebi· 
lirdi. Y almz Zeppelin filolan, bazan ha
vanm veya ri.izgann mi.isaadesizligiuden 
dolayt Londraya kadar gidemiyorlar. 
bombalanm ba§ka hedeflere bo§alhyor -
lardt. 

0 tarihe kadar harbettikleri milletlerin 
hic;biri 1ngilizleri adalannda boyle rahat
SIZ etmemi§, tatiJ canlanm tehlikeye koy· 
mamt§l!; onun i~in Zeppelin bombardt -
manlanna fena halde kiZiyorlardt. AI • 
manlar, I §Ubat 1916 gecesi biiyi.ik bir 
hava filosile Londrayt adamablh born • 
baladtlar. Donii§te L 19 sakatland1 ve 
!ngiliz k1y1lanndan 1 00 mil ac;tkta deni
ze inmek mecburiyetinde kald1. Karakol 
hizmetini goren bir !ngiliz bahk<;t gemisi, 

L 19 un murettebatmt kurtarmadan top 
ate§ile balonu bal!rdt. Zeppelinin miiret• 
tebah kamilen boguldu, bir ingiliz pis -
koposu bu hareketi takdir etti. 

Almanlar, miirettebatm lturtanlmama
sma fena halde ktzdtlar, miisellah lngiliz 
ticaret gemilerini bilamerhamet bahrmaga 
ba§lad1lar. Bir yandan da hava bombar
dtmanlanm arttrdilar. 1916 martmm ilk 
haftasmda tic; Zeppelin, §iddetle yagan 
kara ve doluya ragmen, ingilterenin §i • 
mal sahillerine hiicum ettiler. Hava ge .. 
mileri kamilen buz tutarak agtrla§IDI§lar· 
dt. Biiti.in safralanm bo§altt1klan halde 
gene yiikselemiyorlard1. Bir siirii benzin 
ft<;IStnl da atarak ancak 2300 metroya 
yi.ikselebildiler. Muhtelif hedefleri iyice 
bombalad1ktan sonra mii§ki.ilatla hangar • 
Ianna donebildiler. 

Bundan sonra, hava mi.isaade ettikc;e 
Zeppelinler, birinci hedef Londra olmak 
i.izere, ingiliz limanlanm ve §ehirlerini 
bombahyorlar ve bu hiicumlan, hemen 
daima gece yaptyorlardt. Bazan Alman 
donanmasile beraber hareket ediyor, hem 
ke§if vazifesi goriiyor, hem de muhtel if 
hedefleri bombard1man ediyorlardt. 1916 
nisanmm son haftasmda yaptlan Y ar • 
mouth ve Lowestoft bombardtmanma 11 
tane hava gemisi i§tirak etmi§ti. Arl!k sa
ytlan gittikc;e c;ogalan Zeppelinler, 13 
ila 12 gemiden mi.irekkeb filolar ha1inde 
harekat yaQ1yorlard1. 

A. D. 

ha emin, daha dikkatli ve daha dogru ke- r 
§ifler yaptyorlardt. Hac• Ra,id 

7 - Zeppelinler, dii§man sahillerini 
bombard1man ic;in o devrin tayyarelerin
den daha fazla i§e yanyorlardt. Ciinki.i 
tayyarelere nazaran c;ok daah fazla born-

11 Bundan evvelkt yaztlar 10, 12 ve 14 
mayts tarihll saytlanmtzdadtr, 

Bu fevkalade merakh yeni zabtta 
romantmiZI yanndan itibaren ne§ret
mege ba§hyoruz. 

~-----------------
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BiR FiLiN MACERALARI 
1 - Zenginlik pe,inde ... 

Jim ba§tm salh
yarak: 

Medard'm, 
dedi, §imdiye kadar 
doniip gelmesi la
zimdt .. 

Karde§i Nelli ce
vab verdi: 

ihtimal §U 
me§hur projesinde 
muvaffak olmu§tur. 
Geldigi zaman pa
ralan da beraber 
getirecektir belki!.. 

0 paralar 
bizi ancak bir miid- .__.,...., 
det geC<indirir, herhalde zengin etmez zan

nederim .. 
- Astl iiziildiigiim nokta o ya .. Ku

ni' den aynlmayt goze aldtgtmtza gore ba
ri elimize geC<en fazla bir§ey olsa .. 

- Dogru Nelli, Kuni'ye c;ok ah§ttk. 
Bize kar§t otedenberi ne kadar dikkatli 
ve sabtrlt davramyordu, degil mi? 

ikisi de Medard'm gelmesini bekledik
leri yola gozlerini dikerek oylece daltp 
kaldtlar. Jim'le Nelli'nin teessiif ve tees
siirle bahsettikleri hayvan bir fil. fakat 
emsaline sade Hindistanda degil, biitiin 
diinyada nadir tesadiif olunur bir fi!di. 
Jim ve Nelli'nin babast vaktile Hindista
nm bu ko§esine gelip yerle§tigi vakit ev ~ 
vela elmas araytcthgt yaparak birc;ok pa
ralar kazanmt§, i§i sonra ziraat ve keres
tecilige dokmii§tii. Epey zamandtr yanm-

dane sarfediyorlardt. Buna ragmen bu ya
banct muhitte iyi bir i§ yapacaklanm 
zannetmiyorlardt. 

Ailelerinden kendilerine rehberlik ede
cek kimseleri de yoktu. Pariste T urnel 
isminde bir daytlan varsa da bu adam ha
yatmt ilme vakfettigini soyliyerek fakrii 
sefalet ic;inde ya§tyordu. Y almz U§aklan 
Medard §eytanca bir kurnazhk dii§iin -
mii§, hem c;ocuklara, hem de Kuni'ye 
bir iyilik etmek istemi§ti. Bir haftadtr iki 
karde§ bu kurnazhgm ne §ekilde netice
lendigini gelip bildirecek olan u§agt dort
gozle bek]iyorlardt. 

Nelli bir arahk kar§tki sokagm ko§~
sini gostererek: 

- Medard geliyor diye bagtrdt, hem 
de Kuni ile beraber .. 

- Anla§t!tyor ki i§i yapamamt§! .• 
Hemen ko§UP a§agJya indiler. Uzak

tan filin kiic;iik gozlerindeki ifadeyi pek 
iyi gordiiler. Onda hem hiiziin, hem de 
sevinc birle§mi§ti. Sevinc tekrar ki.ic;iik 
efendisine ve hammma kavu§tugu ic;indi. 
Hiiziin ise i~in olmamasmdan dolaytydJ. 
Medard: 

- Bizim kurnazltk bir §eye yaramad1! 
Dedi. Sonra ilave etti: 
- Kuni'nin karm miithi§ ac; .. Onun 

ic;in bir §eyler var mt acaba? 

Nelli: 
- Var .. Var!. 
Diye hayktrdJ ve bahc;enin ko§esinde 

lahana, salata ile diger sebzelerden ya
pllmJ§ yuvarlaklan gosterdi. Kuni bun
Ian siipiiriirken Medard da ba§lanndan 
gec;en maceray1 anlattl: 

- Plamm hie; te fena degildi. Siyam
da beyaz fillerin mabud tanmdtgmJ bili

da bulunan sadtk U§agJ Medard ona arne- yorsunuz. Bir Siyamh ile ortak oldum. 
le masrafmdan ikt1sad yapmak istedigi Bizim Kuni'yi beyaza boyadtm. Yiik
lakdirde bir fi! satm almasmt -tavsiye et- sek fiatla Siyamh tiiccarlardan birine sat· 
mi§ ve efendisi muvafakat edince Kuni'yi mak iizere yola c;tkttm. Biiyiik mavnalar
bulup getirmi§ti. Kuni de ormanlardan dan birinin ic;inde Kuni'nin mabud ola
agac devirmege yaramakla kalm1yor, ze- cag1 memlekete dogru gidiyorduk. Aksi
kasJ ve kuvveti sayesinde birc;ok i§ler daha lik bu ya.. Kuni gezip dola§trken kuv
beceriyordu. Odunlan ic; taraflardan ne- vetlice bir tarafa siiriinmii§ olacak ki, 
hir kenarlanna kadar ta§Iyor, lngilizle- orasmm boyast C<tkrrp§ ve altmdan siyah 
rin Hindistana gondermi§ olduklan agtr derisi smtmJ§.. Eger zamanmda gorme· 
sapanlan iki hizmetkar sagmdan solun- seydim biiyiik bir rezalet c;Jkacak, beni 
dan tuttuklan takdirde bJzla c;ekip gotii- de arkada§Iml da oldiireceklerdi. Onun 
ri.iyor ve topragt miikemmelen siiriiyordu. ic;in en yakm iskelelerden birinde Kuni'yi 

Fa kat bir giin anSIZtn babalan oliince alarak SIVI§tlm .. 
Jim'le Nelli rencbersiz, amelesiz tek bir Nelli dii§iinceli bir yiizle: 
c;iftlikle diin'a iizerinde yalmz ba§lanna - iyi olmu§, dedi, c;iinkii bu parayt 
kaldiiar. Vak1a hizmetc;iler Medard'la namuskarane kazanmi§ sayJlamtyacaktJk; 
Kuni onlar ic;in ktymetli hirer baba yadi- hem de Kuni' den aynlacaktJk !. 
garlanyd1. Hey hat, son zamanlarda i§leri Jim gozleri parhyarak atJldt: 
fena gittigi ic;in adam ormam ve saireyi - Benim bir fikrim var .. Kuni'ye ba-
satmJ§tJ. Binaenaleyh beslenmesi c;ok Zl marifetler ogretelim, onu sirklerde, var
pahahya mal olan Kuni'ye pek te yapa- yete yerlerinde oynattr, para kazamnz I. 
cak i§ bulunam1yordu. Medard ellerini c;•rptJ: 

Bununla beraber iki karde§in bu vazi- - Miikemmel, dedi, Parise gideriz. 
yet kar§tsmda cesaretleri kmlmi§ degildi. Ben eski efendimle oraya seyahat etmi§· 
Zaten, babalan onlara iyi bir terbiye ver- tim. Epey tamd•klanm var .. Bu i§in mu
mi§ ve tahsillerine de dikkat etmi~ti. He- hakkak iisteliginden geliriz!. 
niiz on yedi ya§mda olan Jim katiblik, U§akla Jim ve Nelli bir iki hafta ug· 
on altJ ya§mdaki Nelli de kasadarhk va- ra§tilar. Kuni'ye laterna c;almasmt, hortu
zifesini goriiyordu. Babalarmm oliimi.in- mile halkalar attp tutmasmJ Ve diger bir
denberi her ikisi de paralanm meteligine c;ok meharetler ogrettiler. 
kadar hesab edersek son derece muktesi- Simdi yalmz bir mesele kalmt§h. Pa· 

--=,;.._-,..,-___.,,;_.....,;,~-;:r--=~.....,...,.., rise kadar olan se-

yahat parasmt nas.I 
temin edeceklerdi. 
<;iinkii iic; ki§i yal
mz ba§lanna olsa
lar ne is e.. F akat 
bu koca Kuni pek 
oyle olur olmaz bir 
masrafla diinyanm 
obiir ucuna gide
mezdi. 1ki ay ka ~ 
dar mi.i§teri bekle
dikten sonra c;iftligi 
mutedil bir fiatla sa
tip yola c;tktJlar. 
-Arkas1 gelecek hafta 

Kiraz • Papatya 
-1-

f;ic;eklerden severim 
En fazla papatyay1! .. 
Sonra c;ok kiraz yerim 
Gelince mayts ay1!., 

• 
Yok bir lekesi bile 
Tertemiz papatyalar, 
Kar gibi renklerile 
Giiziimiizii oyalar! .• 

• 
Yazm ktrda seyredin 
Beyaz bir c;ar~af gibi! .• 
Ona olan sevgimin 
Vard1r gizli sebebi! .. 

-2-
Kiraz ne giizel yenir, 
Dogrusu hie; etmem llaz! .. 
Sabcdar seslenir: 
•DaHan bash kiraz! .. • 

• 
Bahc;ede gec;er giiniim: 
Agacda bu yemi~ var! .• 
Kiraza da dii~kiiniim 
Yazm papatya kadar! .. 

• 
Derin dii~iinen biraz 

f 

B~ se.~gim neden? .. Bilir; 
f;unku: Papatya • Kiraz 

~mi!l rengidir!.. 1 
~~ 

IFAYDALI BU.GiLER I 
Radyo ve gazeteler 

Amerikada Arjantin devletinin mer
kezi ola~ ~~nos - Ayres'te c;1kan gazete
lerden bmmn l'adyo makinelerinn c;ogal 
mas1mn gazetelerin sah§tnl azalttlgm1 
yazmas1 iizerine gazete direktorleri 
sendikas1 reisi bu hususta tetkikatta 
bulunmu§ ve radyolarm <;ogalmasmm 
gazete satl§larma zaran degil, bilakis 
faydas1 dokundugu neticesine varmt§hr. 
<;iinkii radyo merakhlan muhtelif mer
kezlerden verilen haberleri dinledikleri 
zaman bunlardan kendilerini alakadar 
edenlerin tafsilahm ogrenmek ic;in er
tesi giin ekseriya 
bir gazete almakta
dlrlar. Binaenaleyh 
gazetelerle radyo 

makineleri birbirlerine dii§man degil, 
dost ve hatta miittefik olarak satJ§larmt 
gitgide <;ogaltacaklard1r. 

l_meraklt ~eyle~r] 
T elefon bollugu! 

Giin ge<;tik<;e telefon her memlekette 
medeni bir ihtiyac; halini kesbetmekte 
ve herkes evine telefon almaktad1r. Fa-

kat di.inyamn en fazla telefon abonesi 
mevcud olan yer Birle§ik Amerika Cum
huriyetidir. Telefon abonelerinin saylSl 
biiti.in diinya yiiziindekilerinin yar1sma 
mi.isavidir. Bundan yirmi be§ sene ev· 
vel yani 1911 senesinde Amerika Birle
§ik hi.ikumetleri dahilinde 7 bu<;uk mil
yon telefon abonesi varken 1936 sene -
sinde bu rakam 24 milyonu ge<;mi§tir. 
Eger biitiin ciham, bu arada Amerikay1 
kaphyan iktlsadi buhran husule gelmi§ 
olmasayd1 bu miktarm daha fazla ola
cagl §iiphesizdi. 

!9 9 .; F ..... ... 
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Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini basml
ya devam ediyoruz. Fakat burada resmi 
<;lkmak mutlaka hediye kazanml§ ol -
makhga delfllet etmez. Mi.ikafat kaza
nanlarm isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan bi.iyi.ik Hsteye yaz1hr. Sol
dan saga s1ra ile: 

1 - Adana Erkek lisesi 728 Ahmed 
Boyveda. 

2 - Gazi Osman Pa§a ilk okulu Orhan 
Sa yin. 

3 - Okulalar Gi.ine§i Cemal <;elikkol. 
4 - K1rklareli Tevfik Fikret okulu 

343 Muammer Kol<;ak. 
5 - <;ar§amba Merkez okulu 234 

Necdet. 
6 - !zmir Karasu kazasmda Yusuf 

Grand. 
7 - Dumlupmar ilk okulu 499 Mi.i§fik 

San§an. 
8 - Aksaray Kemalpa§a mahallesi 

Ye§iltulumba sokag1 7 No. da Lutfiye. 
9 - Gi.imii§ane ilk okulu 289 Tiirkan 

Gi.irler. 
10- Sbriye Aksoy. 
11 - Izmir Tilkilik orta okul 2046 

Ertug. 
12 - Mudanya Denizyollar1 acentas1 

Kaz1m klz1 Teri.iser Tural. 
13 - Erzurum inhisar Ba§mi.idi.irii 

~Ozenler 

Tayyar Yenice k1z1 Y1ld1z. 
14 - Galata Yagkapam Kelebek so

kagl 4 numarada Mustafa. 
15 - <;ar§1kap1 Sineklimedrese yanm

da doktor !zzetin oglu Mahmud. 
16 - Hadtmkoy ilk okulu 43 Turhan 

Ba§ar. 
17 - Ankara Gazi lisesi 993 Muzaffer 

Gi.irhan. 
18 - Kayseri Devlet Demiryollar1 

doktoru Nam1k oglu Faruk Demir. 

En karh it! 
T urhanla Orhan konu§uyorlar: 

- Biiyiiyiince sen ne olacaksm '? 

- Doktor olacagtm .. Oyle bir mes-

lek ki her yerde gec;er ve c;ok para kaza-

mr .• 

- Ben ondan daha karh bir i§ hili -

yorum .. 

- Neymi§ o bakahm'? 

- Posta giivercini besleyip satmak! 

- AnhyamadJm. 

- Bunda anhyam1yacak ne var .• U~ 
zun sene besledigine gore gi.ivercinler sa

na ah§Ir, satarsm, ertesi gi.in kalk1p gene 

sana gelirler. 
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YAZIS IZ Hi KAYE 

[i!SJ:r•~• Tl J:Oii) 

Buz ve alef diyan 
lzlanda adas1 

Avrupanm §imali garbisindeki Izlan
da adas1, diinyanm en biiyiik adalarm -
dan biridir. Fakat iklimi berbad, arazisi 
<;orak, manzaralan c;ok hazindir. Orada 
oturan eski ·insanlardan bir k1sm1 bu a
daya cTule~ ismini vermi§lerdi ki rna -
nas1 cTopraklarm en hakiri> demekti. 
Avrupadan oraya giden ilk gemi bura
ya ~Buzlar arazish demek olan ingiliz
ce Iceland unvamm takh ve bu unvan 
sonra cislanda» ya c;evrildi. Maamafih 
Norve<;liler 1zlandaya cKarlar arazisi. 
demek olan inyoland derler. 

izlanda, bu isimlere hakikaten laYJ.k
tlr. <;i.inkii Avrupamn §imal kutbuna en 
yakm olan k1S1md1r. Oray1 ba§tan B§agt 
gezmi§ olan baz1 Avrupah seyyahlar bu 
adanm c;ok garib ve acib manzarah yer
leri oldugunu soylemektedirler. Adamn 
bir k1s1m sahilleri s1cak Golfstrim cere
yamna maruz olmas1 dolay1sile ic;lerin
den c;ok daha mutedil bir iklime malik
tir. 1c;erilerde ise hararet derecesi srflr
dan a§ag1ya 34 dereceye kadar dii§er. 

izlanda adas1 ba§ka bir noktadan tet
kik edilecek olursa buranm birc;ok ya
nardaglarm bir araya gelmesinden ha
sll oldugu gori.ili.ir. Baz1 zamanlar otuz 
yanardagtn birden feveran ettigi anla§ll
ml§br. Bunlardan c;1kan lavlar her giin 
biraz daha adanm arazisinin yiikselme
sine sebebiyet verm~ ve hazin manza
ralan bu lavlar husule getirmi§tir. Ada
nm ortasmda 100 kilometro uzunlugun
da ve 30 kilometre geni§liginde bir lav 
tabakas1 heniiz tamamile katlla§maml§ 
bir vaziyettedir. Bunlarm arasmda yal
mz baz1 §elaleler manzaranm hazinligi
ni ve feciligini orter. Halbuki diger ta
raflarda, mesela §ark1 cenubi sahille -
rinde ise Skriojokla denilen buzlar ha -
valisindeki vaziyet biisbi.itiin ba§kad1r. 
Deniz@ dogru ilerlemekte olan bu mu
azzam buz tabakas1 gece gi.indi.iz miithi§ 
sesler <;1kararaktan mi.itemadiyen hare
kettedir. 

1zlanda adasmm merakla tetkik olu
nacak garibelerinden biri de Gayser de
dikleri s1cak su membalandlr. Bunlar 
mi.ithi§ bir fiskiye halinde havaya dogru 
fl§ktrmakta, sonra ince yagmur taneleri 
halinde etrafa doki.ilmektedir. Bunlar 

bazan havada bin bir renkli kavisler hu
sule getirirler. 

Adamn merkezi Rikyawik §ehri de 
vaktile bi.iyiik bir yanardag tarafmdan 
husule getirilmi§ derin bir u<;urumun 
kenarmdad1r. Bu u<;urum cAdalet va • 
dish ismini ta§tmaktadu. Eski zaman -
larda muhakemeler burada cereyan e
der, maznunlar mahkfun olur olmaz bu 
uc;urumdan a§agt abhrlarml§. Dogrusu, 
goriilecek yer amma, insanm paras1 bol 
olup ta gidip gezmeli! 

( Mayas bulmaca.sa ) 
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$u gordi.igiinti.z domino ta§lan
m o suretle diziniz ki soldaki 
~ekilde gosterildigi ve<;hile 
c;aprazvari bir hizaya gelmi§ o

lan dorder hanedeki saYJ.larm yekllnu 

bir kO§eden obiir ko§eye 15 Ve kar§lSID• 
daki ko§eden diger ko§eye 10 say1 tut

sun. 
Bu bilmeceyi dogru hallederek ve ga

zetede c;1kan domino ta§lanru kesip ya

pt§tirarak yolhyanlardan birinciye 5 
lira, ikinciye 2 lira, iic;iinciiye miinasib 
bir hediye takdim olunacak ve diger 100 
ki§iye de mti.nasib hediyeler verilecek • 
tir. Cevablarm bu aym sonuna kadar 
cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh adresine 

gonderilmesi laz1md1r. Bilmeceyi dogru 

c;ozenlerden bize fotograf gonderenlerin 

resimleri de gazeteye bam~. 



I CUMHURiYET 

Milli kiime ma~lar1nda ahnan Deticeler 
[Ba§taraft 1 i nc! sahttede] I 

durdu ve SJra ile her iki tak1m aleyhine 
favul cezalari, ofsaydlar verildi. F avul 
cezalannm verili~inde tesavi vard1. 0£
saydlarda ise bu hale hep Galatasarayh 
muhacimler sebebiyet verdiler. Bir ara
hk F eyzinin c;ok uzaklardan ad eta orta 
ve yan c;izgilerin birle~tikleri yerin civa· 
rmdan c;ektigi bir favul eezasi Galatasa
ray kalesinin iist diregine c;arparak geri 
geldi ve san-kirmiZihlar tarafmdan uzak
la~tmldi. 

Be~ikt~zn birinci golii 

dakikada Biilend soldan bir akm esnasm
da rakib kaleeinin hatah bir t;Iki§mdan is
tifade etti ve Fener tak1mmm birinei bera
berlik sayisinl yapmaga muvaffak oldu. 

8 inci dakikada E~refin ortaya kac;arak 
yaptig1 bir vuru~a Liitfi ters bir kafa vur
du ve top gene Galatasaray kalesinin iist 
diregine c;arparak geri geldi. Fakat bu se
fer Hakk1 yeti§erek s1k1 bir plase vuru§
la takimma birinci golii kazandiTdi. 

Dii.nkii. atletizm mii.sabakalanndan bir goriinii~ 

Bun dan sonra F enerliler nisbi bir ha
kimiyet tesisine ve dune nazaran daha gii
zel ve kombine bir oyun c;1karmaga mu -
vaffak oldular. hmirlilerin sagdan hiieum 
te§ebbiisleri bir arahk bu tezyikt yiTtar gi
bi oldu. Hatta bir arahk Fener kalecisi 
N ecdet fedakarane bir miidahale ile kale
sini rnuhakkak bir go! tehlikesinden kur • 
tard1. Oyun yava§ yava~ izmir lehine bir 
cereyan takib etmege ba§lami§ken Biilend 
soldan yap1lan bir akm neticesinde yaka • 

Galatasaraym 
gec;ti ve bitti. 

nisbi hakimiyeti altmda di. Fakat kalecinin kar§Iladtgi top korne- iadigi topu siki bir §iltle kaleye soktu ve 
re gitti. 25 inci dakikada Giine§liler ikinei F ener tahmma ikinci golii kazand1rdi. 
gollerini de yaptllar. lki dakika sonra Galib vaziyete ge~en taktm ne§e ile daha 
Ankara Giiciiniin ilk ve son golii goriildii. canh bir §ekilde ~ah§maga koyuldu. Top, 

Bu gol, magliib vaziyete dii§en Gala
tasarayhlan derhal harekete getirdi ve 
cyun I 0 dakika kadar miitemadiyen Be
§ikta§ ms1f sahasnda oynand1. Siyah-be
yazhlar bu mac;ta da ezeli hatalanm tck
rar ederek Hakkiy1 merkez muavine, Bii
lendi hiieum hattma c;Ikardilar. Bu degi
~iklik Be§ikta§ miidafaasm1 kuvvetlendir
mi~ bulunuyordu. Fakat Galatasaray 
miidafaas1 da Hakkmm geri c;ekilmesile 
daha rahat oynuyor ve kolayhkla kestigi 
akmlardan aldigl toplan hiicum hattma 
gec;irerek takimmt daima akm yapar va
ziyette bulunduruyordu. 

Galatasarayzn birinci golii 
23 lincii dakikada ic;eri kac;ml§ bulu

nan Necdet c;ok yakmmda demarke va
ziyette bulunan Siileymana bir pas verdi. 
0 da s1k1 bir vuru§la tak1mma tlirinei be
raberlik saylSlm kazandirdi. 

Be~ikta§hlar bu golii bekliyorlarmi~ 
gibi tak1mlanm eski hale soktular ve 
hundan sonra devrenin sonuna kadar o
yun c;ok s1k1 ve zevkli h1r §ekilde eereyan 
etti. Kaleeileri bir tarafa hiraktrsak geri 
kalan yirmi oyuncu ve Ha§im miistesna, 
topu ayaklannda bir an ic;in olsun dur
durup vakit kaybetmemegi ha§hca gaye 
edindiler. Ha§im de topu ayagmda tut· 
makla beraber ilk defa sol ac;1k oynama· 
!Ina ragmen c;ok giizel ortalayt§lar yaph. 
Fa kat lie; orta oyuneunun atak davran
mamalan, bu ortalayi§lann Hii~nii tara
fmdan miikemmel kafa vuru§larile uzak
la§tlrilmalarma sebeb oldu. 

Be,kLftn ikinci golii 
36 ne1 dakikada soldan inki§af eden 

bir Be§ikta§ akmmda top R1dvana gec;i
rildi. Kaleci il~ kar§lkar§lya bir vaziyette 
kalan R1dvan Avninin miidafaasma rag
men siyah-beyazhlann ikinci goliinii yap
h. Bu gol oyunun eereyan tarz1 iizerinde 
hic;bir degi§iklik yapmad1 ve devre sonu
na kadar ayni h1zh ve ayni zevkli oyun 
devam etti. 

lkinci devre 
lkinei devrede Be§ikta~hlar hiicum 

hatlanm Muzaffer, R1dvan, Hakk1, Se
ref, E~ref ~ekline soktular. Bu devrede 
Galatasarayhlar daha iyi ve daha hakim 
oynadi!ar. Fa kat bir taraftan Hiisnii ile 
F arugun yerinde miidahaleleri, diger ta

raftan da Galatasaray hiieum hattmda 
sag tarafla sol tarafm ayn ayn birer oyun 

sistemi tutturarak bir ahenk tesis edeme· 
meleri kendi!erini uzun miiddet 2-1 mag
lub vazi)t'ette b1rakh. 

Devre ortalanna dogru Biilendle Ha
~im yerlerini degi§tirdiler. F akat bu de
gi§iklik Galatasarayhlann siic. s1k yaptik-

lan akmlan miiessir bir hale sokup neti
ce aldmnad1, Bir arahk Siileyman topla 
has1m kalesine dald1 ve siyah-beyazli bii
tiin miidafaa oyunculanm getrti. Colle 
netieelenmesi yiizdeyiiz muhakkak olan 

bu dah§l bir Be~ikta~h oyuneu Siileyma

na arkadan c;elme takmak suretile berta
raf etti. F akat hakem bu hareketi penal
h ile eezalandtrmad1. 

GalatasaTayrn ikinci golii 
27 nci dakikada Galatasarayhlarm 

miitemadi akmlarmdan birinde Siileyman 
topu hirden sola ge~irdi. fc;eri kac;m 1 ~ bir 
vaziyette olan Biilend yerden gelen topa 
yatarak bir kafa vurdu ve Mehmed Ali
nin plonjonuna ragmen Galatasaray ikin
£i beraberlik sayiSim yapmt~ oldu. 

Bu golden sonra Galatasarayhlar ga
libiyeti temin ic;in sarfetmekte olduklen 
enerjiyi bir kat daha artud1lar. San-k1r
miZihlarm bu yiiksek gayreti Be~ikta~ ka
lesinin biraz daha yakmmdan siki§mas•
na sebeb olduysa go! yapilamadt ve Be
•ikta§ kalesine esen bir futma gibi bu hal 
bir miiddet devam ettikten sonra, oyun 

Natnl oynadtlar? 
Diinkii mac;m bilhassa birinei devresi 

~ok s1k1 miicadelelerle ve zevkli bir ~ekilde 
gec;ti. fki tak1mm miidafaalan hiicum 
hatlarma nisbetle daha iyi idiler. Kaleei
lerle miidafiler iizerlerine dii§en vazifeleri 
bihakkm yaptilar. Y almz Galatasaray 
miidafaasmm sol tara£1 zaman zaman 
adam tutmak i§ini lay1kil~ yapamad1. 

Galatasarayhlar kabul ettikleri siste • 
me gore Sij,limi iic;iincii bir miidafi gibi 
oynathklarmdan rakib merkez muhacim 
oyuneunun Be§ikta§ miidafaasmdan pas 
almas1 c;ok rahat oldu. Bu vaziyette Ga
latasarayhlar Be§ikta§hlarm hiicuma ge • 
<;i§lerine seyirci kahyorlar ve ondan son
ra miidahale ediyorlard1. Ekrem Siiaviye 
nisbetle ic; oyuncuyu daha iyi marke et
ti. Be~ikta§ muavin hattmda ise, kendisi• 
ni hie; gosterememekle beraber en iyi oy
myan Biilenddi. Bu gene oyuneunun en 
hic::imsiz ve siki§Jk vaziyetlerde bile gore
rek pas veri~i nazan dikkati eelbediyordu. 

Hiicum hatlanna gelince, san-kumi7.1-
l!lar daha faa! goriindiiler. Y almz yuh
nda da i§aret ettigimiz gibi iki cenahm 
oyunculan ayn ayrt tellerden saz -;aldik
lan ic;in tesaniidle, ahenkle hareket ede
mediler. Siileymanla N eedetin aralarm
daki anla§ma, E§fakla Ha§ime nazaran 
daha kuvvetli ve daha miiessirdi. 1ki ra
kib bek arasmda ve ileride bulundurulan 
Biilend ise iyi bir giiniinde degildi. <;ek
mek istedigi ~iitler hem zay1fh; heJil de 
hedeflerini bulamad,lar. 

Be§ikta§ hiieum hattmda en iyi oyun
eu bermutad Hakkiydt. Fa kat kendi
sinin derin e~apelerine ltar§I rakib miida
filer c;abuk kademelendiklerinden fazla 
tehlikeler yaratamadt. Diger dort muha
cim hilhassa ,SCrefle, E§refle maruf anla~
malanm gosteremediler. Bu iki oyuncu -
nun birbirlerine vermek istedikleri paslar 
c;ok kere hesabs1z gitti ve Gala tasaray mii
dafaasl tarafmdan kap1ld1. 

Hakem Sazi Tezeana gelinee, birinci 
devrede Galatasarayklarm att1'klan ta
mamile nizami bir golii ofsayd telakki e
derek saymamak gibi bariz bir haks1zhk 
yapti. lkinei devrede de Siileymanm gol
le netieelenebileeek dah~Im Be§ikta§hlar 
c;elme ile kestikleri balde penalt1 vermedi. 
Bu iki hata harieinde hakemin idaresi iyi 
idi amma iki hata da ma-;m netieesi iize
rinde miiessir olaeak kadar biiyiik ve mii
himdi. 

Kendi kuliiblerini de alakadar eden 
bir taktm inee puvan hesablan veya §ah
si sempatiler, hakemleri, tamamile dii -
riist ve bitaraf olrnaktan menetmemelidir. 
fstanbulda, Ankarada ve 1zmirde yapl
lan mac;larm hemen hepsinde hakemlerden 
azc;ok ~ikayet edilmekte olmas1, sade 
maglublarm ortaya att1klan bahanelerden, 
ibaret degildir. 

Hakemler, bir mac; idare ederken her 
~eyden evvel kendi ~ereflerinin mevzuu 
bahsoldugunu asia unutmamahdirlar. 

Giine§: 6 ·Ankara Giicii: 1 
Ankara 16 (Telefonla) - Bugiin 

ikinei mac;m1 Ankara Giieile yapan Giine§ 
tak1m1 6-1 galib geldi. ~ehir stad1 diin -
den- daha kesif bir kalabahkla doluydu. 

Giine§ tak1m1: Cihad - F aruk, Re§ad • 
!brahim, R1za, 1smail - Melih, Salahad -
din, Rasih, Necdet, Rebii. 

Ankara Giicii tak1m1: Osman - Ali Rt
za, Enver - Abdul, Sernih, Bilal • Abdi, 
~iikrii, Y apr, 1smail, Harndi. 

Hakem, bir giin evvelki mac;I tarafgi -
rane idare ettigi ic;in Ankara Giicii tara • 
fmdan degi~tirilmesi istenilen Nihadd1. 

Oyun, Giine§in Ankara Giicii kalesine 
kadar uzanan bir akm ile ha§ladi. Bunu, 
Giicliilerin i.istiiste birkac; akm1 takib etti. 
lki taraf da miitevazin bir oyun goster
mekte idi. 16 nc1 dakikada Giine§liler ilk 
gollerini yap!Ilar. Bundan sonra hakem, 
Ankara Giicii aleyhine bir de penalti ver-

"A-lilfi kiime marlarznda taktmlarzn vaziyeti 

Be~ikta~ 
Doganspor 
FenerbahGe 
Genclerbirligi 
Ankaragiieii 
Uc;ok 
Giine~ 
Galatasaray 

Mac; 
a dedi 

11 
11 
9 

10 
10 
11 
7 
5 

Galib Berabere MaglU.b Athg1 

5 
4 
5 
5 
3 
1 
3 
2 

4 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
3 

2 
5 
2 
4 
5 
7 
3 

go! 
20 
24 
22 
20 
18 
16 
19 
11 

Yedigi 
go! 

14 
34 
12 
16 
26 
28 
13 
8 

Puvan 

25 
21 
21 
21 
18 
16 
14 
12 

1kinci devreye gelinee; bir eiimle ile bir arahk O~ok kalesinin yamba§mda lz
ifade etmek liizim gelirse Giine§lilerin da- mirli miidafi oyuneularile F ener muha • 
kikadan dakikaya artan tazyizkleri altm- cirnlerinin ayaklan arasmda kar~thkh me
da gec;ti. Bu akmlar.a bir miiddet muka • kik dokudu; fakat go! olmadi. Devre bit
vemet eden Ankara Giicii oyunculan son- mek iizere iken, Said F ener miidafilerini 
ralan biisbiitiin fena oynamaga ba~ladt • atlatarak takimma ikinci ve beraberlik sa
Jar. Bu arada lehlerine verilen penalt1 da YISIDI kazandmft ve vaziyet 2-2 berabere 
dahil olmak iizere birkac; say1 fmati ka • iken haftaym oldu. 
c;nd1lar. Giine§liler bu devrede dort say1 1 · k' · d k'k d 1 kinci dev~~l\m i met a 1 asm a z • 
daha atarak oyunu 6-1 ka?.andilar. mirliler s·t.g a<;lklannm ~ok miisaid ve ka-

Bu mac;ta da hakem duran Nihada ge- !eye yakm bir yerden topu avuta atmasi 
Iince: Oyunu fen a idare etmek hususunda suretile muhakkak bir f1rsat ka<;ITdiiar. 
elinden geleni yapti ve sade aleyhtarhk Bunu hmir Jcaleeisinin fedakarane bir 
ettigi tak1m1 degil, seyircileri de c;ileden kurtan§I takib etti. Oyun ~iitevazin bir 
c;thrdi. Bilhassa diidiik c;ald1ktan sonra §ekilde cereyRn ederken Naci, Niyazinin 
vereeegi eet.ay1 bir miiddet dii~iinrnesi ve verdigi aralama pasa yeti§ti ve tak1m1 he
soma ekseriyetle Ankara Giicii aleyhine sabma iic;iincii golii yapt1. 

eeza vermesi umumi hayret arasmda sey· Bundan sonra Oc;oklular oynad1klan 
redild. Nihad, bir giin evvel oyunun sert- giizel oyuna laytk olmtyan maglfib vazi • 
ligine mani olmak emelile Gender Birli- yetten kurtulmak i~in c;ok c;ah§maga ha§· 
ginden iki oyuncuyu «;Ikardigi halde bu- ladilar. Bu c;ah:.-nalar esnasmda top he
gun ayni hatalan ayni §ekilde teczieye men hem en F ener kalesi civarmdan aynl
liizum gormedi. Simdiye kadar Ankarada madise de go! yaptlamadi. F enerlilerin 
yaptlan madarda hic;bir hakemin seyirei- her ne pahasma olursa olsun galibiyeti 
ler iizerinde bu kadar umumi bir antipati muhafaza etmek istedikleri goriiliiyordu 
uyandml.1g1 goriilmemi§tir. F utbol F ede- ve bu dii§iince ile hareket ettik~ee oyunla
rasyonunun Ankara - Istanbul ta!Omlan n bir giin evvelki bozukluga yakla§Iyor • 
arasmdaki iki mac;1 hmirden veya diger du. Oc;oklular tesis ettikleri hakimiyet es
bir mmtakadan bir hakeme idare ettirecek nasmda birc;ok miihim go! fusatlarile kar
yerde, bu mac;lan fstanbullu bir hakeme ~1la§tilar: fakat hic;birinden istifade ede • 
tevdi etmesi hikmetini kirnse anhyarnamt~- mediler Oyun 3-2 F enerlilerin lehine bit-

rnek iizere iken Oc;oklular soldan bir akm hr. 
Mekki Sai• Eaen yaptilar. Nam1k iki miidafii atlattiktan 

F d sonra k1sa bir ortalayi~ yaph. Said buna e erasyonun verdigi karar 
yeti~erek kafa ile taktmmm iic;iincii goliinii 

Ankara 16 (Telefonla) - Son da • c;1kard1. Biraz sonra da oyun 3-3 hera -
kikada ogrendigime gore F ederasyon, berlikle neticelendi. 
Gender Birligi, Cline§ mac;mda hakem Sekizler turnuvasi 
Nihad tarafmdan oyundan c;Ikanlan Ha-
lidin, miiteakib mac;ta oynamamak eeza · 
Sint affetmi§tir. Diger taraftan F ederas -
yon, Gender Birligi ile Dogansporun tz
mirde yaphklan ma<;m netieesi hakkmda 
Gender Birliginin itirazmi tetkik etmi~ ve 
mac;m !stanbulda tekrarma karar vermi§ -
tir. 

Fenerbah~e: 3 • O~ok: 3 
lzmir 16 {Hususi muhabirimizden, te

lefonla) - F enerbahc;e tak1m1 bug lin 
ikinei mac;m1 be§ bin seyirci oniinde Oc;o -
ka kar§I oynad1 ve biitiin enerjisini sarfe
dip §ansmm da yard1mile 3-3 berabere 
kald1. Ankarah hakem 1brahirnin idare -
sinde oynanan mac;a tak1mlar §U kadrolar
la i~tirak ettiler. 

F enerbahc;e tak1m1: N eedet- Lebib, 
Angelidis • Re§ad, Fikret, Esad - Orhan, 
Biilend, Ali R1za, Naci, Niyazi. 

O~ok tak1m1: Hilmi - Ali, Ziya - En
ver, Adil, ~iikrii - Kemal, Said, Mazh.ar, 
Basri, Nam1k. 

ilk vuru§u F enerliler yaphlar. Fa kat 
bu akm hmir miidafaasi tarafmdan kesil
dikten sonra top bir miiddet misafir tak1m 
sahasmda dola§h. Otriincii dakikada 
~iikriiniin giizel bir ini§i neticesinde verdi
gi pasi Said daha giizel kulland1 ve s1k1 

bir vuru§la tak1mma ilk golii kazandirdi. 
Bu go! oyunun eanlanmasma sebeb ol

du. F enerliler bilhassa sol taraflanm 

kullanarak hiicuma gec;iyorlardt. Be§inci 
dakikada N acinin s1k1 bir §iitiinii Hilmi 
giizel kurtard1. lki dakika sonra gene Na
einin s1k1 bir §iitiinii Hilmi topu kornere 
atmakla kurtarabildi. Nihayet dokuzuneu 

Sekiz kuliibiin tertib ettikleri turnuva 
mac;larma diin $eref stadyomunda de • 
vam edilmi~tir. Netieede Vefa 3-0 Top
kaplyi, Hili! 2 - 1 fstanbulsporu, Anado
lu da 2 • I Eyiibii yenmi§lerdir. 

Beykoz kuliibii lzmitte seyahatte bu -
lundugundan Siileymaniye ile yapacag1 
mac; tehir edilmi§tir. 

Sekizinci atletizm 
miisabakalari 

Istanbul Atletizm bayrammm sekizinei 
miisabakalan diin Bebelcte Kolej saha -
smda yaptld1. Miisabakalara on kuliibden 
207 atlet i~tirak etti. 

I 00 metroda Galatasaraydan Haluk 
zan 55.1, I 500 rnetroda Giine§ten Re· 
11.6, 400 rnetroda F enerbahtreden Firu
eeb 4,22.1, 200 metroda Galatasaraydan 

Nazmi 24.1, Giille atmada fstanbulspor
dan Veysi 13.10, Cirid atmada Galata-

saraydan Rasim 54.1, 800 metroda Gii

ne~ten Receb 2.07 birinei oldular. 

Beykoz lzmitte yenildi 
lzmit 16 (Telefonla) - Buraya ge

len Beykoz tak1m1 Akye§il tak1mile yap -
tig1 ma-;ta 3-2 magliib olmu§tur. 

lzmirspor idarecileri arasm-
da degi§iklik 

!zmir (Hususi) - tzmirspor mmtaka
st ikinci reisligine Leblebici Re§ad, fut
bol ajanhgma Suad, atletizm ajanh~ma 
Said, voleybol, basketbol ajanhgma da 
Htiseyin tayin edilmi~tir. 

Kaq1yakada, Banyolar kar§lsmda da 
biiyiik bir saha tesisi kararla~hnlm1~hr. 

i~me Suyu Tesisab 

Kars Vilayetinden: 
Miinakasasi 

21688 lira 97 kuruli bedeli ke~ifli Kagumana 4 kilometre mesafedeki pl
nardan font borularla isale ve tevzi edileeek i<;me suyu in§aat miinakasa 
miiddeti 12/5/937 giiniinden itibaren 10 giin miiddetle pazarhga konulmu~tur. 

1 - Pazarhk 22/5/937 cumartesi gtinti saat 10 da Kars Vilayeti Encii • 
meninee yapllaeaktir. 

2 - 1n~aat bir klil halinde miinakasaya konuldugu gibi in~aat yerinde 
boru ve malzeme teslimi ve boru keliif imalat icras1 ililerinde aynca mevkii 
miinakasada<itr. Her iic; ~tkka yap1laeak teklif kabul edilecektir. Yalmz bu §Ik· 
larm intihab1 hususunda Enctimen muhtar kal!lcakhr. 

3 - in~aatm heyeti umumiyesinin kelifi 21685 lira 97 kuru~ olup teminah 
1626 lira 44 kuru~tur. Boru ve malzeme teslimi ilii ke~fi 8013 lira 96 kuru§ 
olup teminatl 668 lira 54 kuru~tur. 

4 - Boru ke~fi ve imalatm icras1 i§inin ke§fi 12772 lira 1 kuru~ olup, 
teminah 95 lira 97 kuruf?tur. 

5 - in~aatm istinad ettigi keliif tahlili fiat pianlan miinakasa ve fenni 
l;!artname Baymdrrhk i~leri Genelliartnamesi 100 kuru~ mukabilinde Kars Na· 
fta Mi.idiirliigiinden verilecektir. 

6 - istekli olanlarm teklif mektublarile teminat makbuzlanm ehliyet 
vesikalanm ve Ticaret Odas1 kayid varakalanm miihiirlii zarfa koyarak yu
kanda yazll1 saatten bir saat evveline kadar Enciimen Reisligine makbuz mu
kabilinde vermeleri ve teklif mektublarmda bi.itiin in§aat evrakm1 okuyup 
kabul ettiklerinin vazmalan Utzundu. (2775) 

17 l\fay1s 1937 

istanbul ve Civar1 ~ehir Demiryolu 
Tiirk Anonim ~irketi 

(Tasfiye Halinde) 
17 haziran 1937 per,embe gii nii aaat IS te umumi heyetin 

fevkalade aurette toplanmaa1 
DAVET tLANI 

istanbul ve Civan ~ehir Demiryolu Turk Anonim ~irketi (Tasfiye Ha: 
linde) hissPdarlan, tica.ret k~n.ununun 456 nc1 maddesine gore tasfiye me -
murlan tarafmdan venlen b1lanc;o ve meveudat hesabm1 tasdik etmek ve 
idare meclisini yaphg1 ililerden dolay1 ibra eylemek iizere 17 haziran 1937 
per§embe giinii saat 15 te istanbulda, Beyoglunda, Tiinel meydanmda Metro 
hanmda fevkalade surette toplanaeak umumi heyete davet olunurlar. 

Ticaret kanununun 385 inei maddesine gore, hatta bir hisse senedini ha. 
'mil bulunan tekmil hissedarlar bu toplanhda haz1r bulunabilirlcr. 

Bu toplanhda haztr bulunmak istiyen hissedarlarm toplanhdan nihayet 
bir hafta evvel haztr bulunmak veya kendilerini temsil ettirmck hususun • 
daki tasavvurlanm taahhiidlii mektubla Tasfiye Memurlarma bildirmeler; 
icab eder. 

MOZAKERE RUZNAMESI 
1 - 5 mayts 1937 de (~irketin feshi tarihi) tesbit edilen ve tiearet kanunu

nun ~56 nc1 maddesine gore tasfiye memurlan tarafmdan verilen bi • 
lanc;o ve mevcudat hesabmm tasdiki. 

2 - idare meclisinin yaphg1 i~lerden dolay1 ibra edilmesi. 
istanbul 7 May1s 1937 

TASF1YE MEMURLARI 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 
Samatyada 
Topkaptda 
Baktrkoyiinde 
Yeliilkoyde 
Samatyada 
Samatyada 
Balatta 
Fenerde 
Cibalide 

Kumkaptda 
Samatyada 

Salk.tmsogiidde 
Edirnekap1da 
Fenerde 
Samatyada 
Edirnekap1da 
Loncada 
Lang ada 
Yedikulede 
Balatta 
Edirnekaptda 
Fenerde 
Edirnekap1da 
..Fenerde 
Alhmermerde 
Egrikaptda 
Samatyada 
Vefada 
Salma tomrukta 
Fenerde 
Eyiibde 
Samatyada 
Eyiibde 

Gedikpa~ada 
Kumkap1 d1~mda 
Ye$ilkoyde 

Samatyada · 

Fenerde 
Kumkaptda 
Kumkaptda 
Topkaptda 

Narhkap1da 
Gedikpa~ada : 
Yedikule haricinde: 
Balatta 

Analipsis kilisesi vak£1 
Ayanikola kilisesi vakft.. · 
Ayayorgi ve Analipsis lHliselerile mektebleri vakf1. 
Ayastefanos kilise ve ilkokulu ve mezarhgt vak£1 
Ayanikola kilisesi vak£1 · 
Ayayorgi kilisesi vakf1 
Ayastrati kilisesi ve ilkmektebi vakil 
Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakil 
Ayanikola kilisesi ve mektebi ve a~hanesi ve Ayahara" 
!ambos kilisesi ve ayazmas1 vakf1 
Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vakil 
Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazhc;e~mede Aya· 
praskovi kilises ivakft 
Ayatrapi ayazma ve mektebi vakft 
Ayayorgi kilisesi vakft 
Katibmiislahaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakb 
Ayamina kilisesi vakfl 
Sarma~tkta Ayadimitri kilisesi vakft 
Ayadimitri ve Ayalaherna kiliseleri ve mektebl vakft 
Ay1todori kilisesi ve mektebi vakil 
Bahkh Rum ortodoks hastanesi vakft 
Balino kilisesi vakft 
ilk Rum muhtelit mektebi vakft 
Rum mektebikebiri vak£1 
Tekfursaray Hanc;erli Panaiya kilisesi vakft 
Mara~h Rum mektebi vakit 
Meryemana kilisesi vakit 
Meryemana kilisesi vakft 
Belgrad Meryemana kilisesi vak£1 
Panaiya kilise ve ayazmast vakf1 
Panaiya kilisesi vakft 
Yuvakimion Rum ktz mektebi vakit 
Surp Asvazazin kilise, mektebi ve mezarh~ vakfl 
Anarat HigO.tiiim kilisesi vakit 
Babahaydarda Siirp Agya Ermeni kilisesi ve mektebl 
vak£1 
Ermenl Protestan kilisesl vakft 
Siirp Harityum kilisesi ve mektebi vakft 
Surp fstepanos kilisesi ve Kapamac1yan mektebi ve me. 
zarbgt vak£1 
Sulumanashrda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve Sahak• 
yan Nunyan mektebi ve mezarh~ vakft · 
Meryemana namt diger Kanh kilise vakft 
Kazganisadi mahallesinde Meryemana kilisesl vakil 
Meryemana Drasorleri kilisesi vakft 
Siirp Nikogos kilisesi ve Leon Vartubyan mektebi ve me• 
zarhg1 vak£1 
Surp Ohannes kilisesi vakft 
Surp Ohannes kilisesi ve mektebl vakfl 
Surp P1rgiG kilisesi ve hastanesi vakil 
Siirp Her~dagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebJ 
ve mezarhg1 vakil. 

Yenikaptda Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakf1 
Balatta Musevi Cemaati vakft · 
Balatta Musevi hastahanesi vakil 
Salmatomrukta Musevi Sinagonu vakil 
Tekfursarayda : Musevi Cemaati vakf1 

Cemaatlerce idare olunan vaktflardan semtleri ve isimleri yukartda yaZih 
vakrllara, 2762 say1h vaktflar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki talimat· 
name hiikiimJ.erine tevfikan tek miitevelli tayin edileceginden alakahlann 
23 may1s 937 tarihine kadar istanbul Vak1flar Ba§miidiirliigiine alelti.sul miira· 
caatleri ilan olunur • (2558) 

,.,.,_ 
Eyiibsultan camisi harimindeki iki servi agacile Aksarayda Babahasan 

Alemi mahallesinde Haydarhane tekke bahcesindeki iki servi agac1 pazarhk· 
Ia mahallerinde satllacakhr. ihaleleri 20/5/937 per~embe giinii yapllacakhr. 
Eyiibsultan camisindeki agac;larm artbrmast saat on birde ve Haydarhane 
tekke bahc;esindeki agaclar saat 15 tedir. isteklilerin mahallindeki memur • 
lara miiraeaat etmeleri. (2780) 

Uyu,turucu Maddeler inhisartndan: 
idaremiz 1937 senesi afyon rekoltesini Tiirkiye Ziraat Bankas1 vas1ta • 

sile dogrudan dogruya ekieilerden satm alacaktlr. 
Ahmlar mezkO.r bankanm a~ag1da gosterilen l,lehir ve lqisabalarmdaki 

54 ~ube ve sand1gmda yapllaeakhr. 
Tokad, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya Merzifon, Giimiilihactkoy, Corum, 

Meeidozii, iskilip, Malatya, Ad1yaman, Eski~ehir, Sivrihisar, Mihalhc1k, Kii
tahya, Emet, Gediz, Simav, Tav~anlt, Ak11ehir, Yalvac;, Ilgm, Bozk1r, Karaman, 
Bey~ehir, $. Karaagac;, Bilecik, Bozoyiik, 1negol, Geyve, Goyniik, Orhaneli, 
U§ak, Cal, <;:ivril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin,, Sand1kh, Yeni§ehir, Nal· 
hhan, 3mirdag, Seydi~ehir, Konya, Denizli, Aydm, !sparta, Egridir, Uluburlu, 
Dinar, Burdur, Tefenni, Ae1payam. 

Mubayaa fiatlar1 !!U suretle tesbit olunmu~tur: 
Softlar beher morfin derecesi 40 kurul,l 
Temiz ve konaksrz toplanm1~ drogistler 
beher morfin dereeesi 40 • 
Morfini ytizde 12 ve daha yukan kaba· 
lar beher morfin dereeesi 35 " 
Morfini yiizde 12 den a~ag1 kabalar 
beher morfin dereeesi 30 • 

Satm almacak afyonlarm iptidai muayenesi idaremizin ahm merkezle
rine gondereeegi eksperler tarafmdan yaptlacak ve tartl ve teselliimil mii· 
teakib alakadarlara kilo ba~ma bervec;hiati miktarlarda avans verilecektir: 

Softlar 4.- TL. 
Temiz ve konakstz toplanmw drogistler 4.- • 
Morfini % 12 ve daha yukan kabalar 3.- " 
Morfini % 12 den a$agl kabalar 2.50 " 

Bakiye afyon bedelleri istanbulda yapllaeak laboratuar tahlilden sonra 
azami siir'atle ve gene Ziraat Bankalan vas1tasile alakadarlara odettirile -
cektir. Ekieilere afyonlanm Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren hi~ 
bir masraf tahmil edilmiyeeektir. 

Mubayaalara afyonun toplanmasm1 miiteakib derhal ba~lanacak ve bu 
tarihler Banka tarafmdan mahallen ilan olunacaktlr. 

Ahm miinhastran 1937 senesi rckoltesine ve hakiki miistahsillere aid mal
lara tahsis edildiginden eski seneler mahsulii afyonlarla tiieear ve miistah
sil mallan kat'iyyen kabul edilmiyeeektir. 

Temiz ve konaks1z olarak toplanm1~ saf afyonlara daha yiiksek fiat ve· 
rilmekte oldugundan ekicilerin afyonlanm temiz toplamas1 kendi menfaat·, 
leri ieabmdanchr. (2709), 



= 17 M:ayts 1937 

Turkiye imar Bankas1 idare meclisinden: 
Heyetimizin 13 mayts 1937 tarihli toplanhsmda: Esas mukavelenamemizin 

baz1 maddelerini 2999 numarah bankalar kanunu ahkamma gore degi~tirmek iize
re heyeti umumiyenin (3 haziran 937) saat on be§te 1stanbulda A~irefendi 
caddesinde 35 numaradaki banka merke zinde fevkalade olarak toplanmasma 
karar verilmi§tir. 

T oplanh tarihinden bir hafta evveline hdar biitiin hissedarlarm hisse sened
lerini tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakas1 almalanm dileriz. 

Y ap1lacak tadilat 

Eski mad de Y eni madde 
33 - Madde: 33 - Madde: 
l;iirketin idaresi ve hissedarlara veya $irketin idaresi ve hissedarlara veya 

ii~iincii ~ahtslara kar~1 mehakim huzu- ii~iincii §ahtslara kar§t mehakim huzu
runda temsili meclisi idareye aiddir. runda temsili meclisi idareye aiddir. 
Meclisi idare §irketin umur ve emvali- Meclisi idare §irketin umur ve emvali
nin idaresi ve §irketin maksadil!! her nin idaresi ve §irketin maksadile ala
nevi ukud ve muamelatm icras1 i~in ik- kadar her nevi ukud ve muamelatm ic
tidan tamm1 ve §irketin imzas1 istimal ras1 i~in iktidan tamm1 ve §irketin im
hakkmt haizdir. Ve sulh olmak ve hatta zasm1 istimal hakktm haizdir. Ve sulh 
hakem tayin etmek salahiyetine dahi olmak ve hatta hakem tayin etmek sala
maliktir. Gerek kanunla ve gerek i~bu hiyetine dahi maliktir. Gerek kanunla 
esas mukavelename ile sarahaten me- ve gerek i~bu esas mukavelename He 
nedilmiyen - ve heyeti umumiyenin mii- sarahaten menedilmiyen ve heyeti u
aaadei miitekaddimesine iktiran etmi§ mumiyenin miisaadei mutekaddimesine 
olan tasarrufu emlake miiteallik mua- iktiran etmi§ olan tasarrufu emlake mii
melatt dahi ifaya mezundur. teallik muamelah dahi ifaya mezundur. 

l;iirketin dahili talimatnamelerini tan- $irket ticaret maksadile gayrimenkul 
zim; §irketin memur ve acentalanm ta- ahm ve sahmile me§gul olamaz ve gayri 
yin ve bunlarm maa~. yevmiye, iicret menkul iizerine odiinc para veremez. 
ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve Ancak alacaklanm saglamla§hrmak 
bunlann kabul ve tekaiidleri §eraitini maksadile ve munzam teminat olarak 
tayin, ~irketin idaresi masarifi umumi- gayrimenkul ipotegi alabilir. 
yesini ve muamelatma muktazi levaz1m1 2999 numarah kanunun 23 iincii mad
tesbit, alacaklart taksit ve borclanm desi mucibince alacaklarmm temini i~in 
tesviye, senedah ticariye tanzim, ve temelliike mecbur kaldt~ gayrimenkul
bunlara kefalet ve §irektin maksad1 te- lerin temelliikii idare meclisi kararile 
sisile miinasebettar bilfunum mukave- yaptabilecektir ve I§bU gayrimenkuller 
lenameleri akid ve tanzim mubayaah temelliik tarihinden itibaren be§ sene 
icra ve bunlarm netiyicinden olan mu- i~inde elden ~tkanlacaktu. 
amelah ifa, muamelah tirkette istimal Bu elden ~1karmanm imkanstzhgt ve
olunmtyan fazla niikudun ihtiyat ak~e- ya §irket i~in biiyiik zarar1 mucib ola
ainin sureti istimalini tayin etmek ve cag1 hallerde ikhsad Vekaletine miira
itibar iizerine veya §irketin menkul em- caatle bu miiddeti uzatma karan ahmr. 
valini kar!lthk gostermek suretile istik- $irket bankalar kanununda yaZih oldu
razatta bulunmak ve heyeti umumiye - gu v~hile miistesnalarmdan sarf1 na
den istihsal edilecek karar1 mahsusa zarla be§ yiiz liradan yukan olan kredi
tevfikan errrvali gayrimenkulesini ter - Ier i~in e§has ve miiessesattan mes'ul 
bin veya tahvilat ihrac eylemek suretile imzalarla hesabm vaziyetini gosterir bir 
istikraz akdetmek gibi ifa meclisi ida- cetvel almaga mecburdur. 
renin ciimlei salahiyetindedir. I§bU sa- $irket hakiki veya hiikmi bir §ahsa 
lahiyetler tahdidi olmaytp tadadidir. a~1lacak kredilerde 2999 numarah ban-

35- Madde: 
Meclisi idare haiz oldugu iktidar ve 

salahiyetlerin bir k1smm1 umur ve mu
amelah cariyenin tedvirini ve ittihaz et
tigi kararlarm tatbikmt azasmdan bir 
veya birka~ma tefviz edebilir ki bu ze
vata murahhas aza denir. Murahhaslar 
rniiteaddid ise ekseriyeti ara iJe ittihaZI 
karar ederler. Murahhas azaya verile -
cek vazaif ve salahiyetler ve iicretler 
meclisi idare tarafmdan tayin olunur. 
Bu iicretler masarifi umumiyeye ithal 
olunur. 

kalar kanununun ahkam1 dairesinde ha
reket edecektir. $irket dogrudan dogru
ya veya i§tirak tarikile sanayi d§lerine 
tediye edilmi§ sermaye ve ihtiyat ak~e
leri yekfmu a§rruyan bir miktara kadar 
girebilir. 

l;iirketin dahili talimatnamelerini tan
:zim, §irketin memur ve acentalartm. ta
yin ve azli ve bunlarm maa§, yevrmye, 
iicret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit 
ve bunlarm kabul ve tekaiidleri §eraiti
ni tayin, §irketin idaresi masarifi umu
miyesini ve muamelatma muktazi leva
ztml tesbit, alacaklar1 tahsil, ve bore -
lartm tesviye senedah ticariye tanzim 
ve bunlara kefalet etmek ve §irketin 
maksadt tesisile miinasebettar bilO.mum 
mukavelenameleri akid ve tanz·im, mu
bayaatl icra ve bunlarm netayicinden o
lan muamelah ifa, muamelatt §irkette 
istimal olunamtyan fazla niikudun ve 
ihtiyat ak~esinin sureti istimalini tayin 
etmek ve itibar iizerine veya §irketin 
menkul emvalini kaqiltk gostermek su
retile istikrazatta bulunmak ve heyeti 
umumiyeden istihsal edilecek karar1 
mahsusa tevfikan §irketin emvali gay
rimenkulesini terhin veya tahvilat ih
rac eylemek suretile istikraz akdetmek 
gibi hususatt ifa meclisi idarenin cUm
lei salahiyetindendir. !§bu salahiyetler 
tahdidi olmaytp tadadidir. 

35- Madde: 
Meclisi idare haiz oldugu iktidar ve 

S<!lahiyetlerin bir k1smm1 umur ve mu
amelah cariyenin tedvirini ve ittihaz 
ettigi kararlarm tatbikrm azasmdan bir 
veya birka~ma tefv·iz edebilir ki bu ze
vata murahhas aza denir. Murahhaslar 
miiteaddid ise ekseriyeti ara ile ittihazl 
karar ederler. 

Murahhas azaya verilecek vazaif ve 
salahiyetler ve iicretler meclisi idare ta
rafmdan tayin olunur. 

Bu iicretler masarifi umumiyeye it -
hal olunur. 

idare meclisinden ba§ka bu meclisin 
kendi azalan meyamndan se<;ecegi iki 
kimse ile miidiri umumiden miite§ekkil 
bir (idare komitesi) bulunacaktlr. Her 
hangi bir mazerete binaen idare komite
si toplantllannda bulunamtyacak aza -
nm yerine vazife gormek iizere iki de 
yedek aza se<;ecektir. 

:i:dare meclisi, te§kil ettigi (·idare ko
mitesi) nin faaliyetini murakabe ile mii
kelleftir. :i:dare meclisi azasmdan her bi
ri, idare komitesinden: Bu komitenin fa
aliyeti hakkmda her tiirlii malumah is
temege, miinasib gorecegi her nevi kon
trolu yapmaga salahiyettardlr. 

idare komitesi kararlan, aralarmda 
a<;1k btrakllmamak ve sahr arasmda ~~
kmh olmamak §artile ticaret kanununun 
69 uncu maddesi mucibince tasdik edil
mi§ bir deftere kaydedilir ve her kara
rm alb komite reisi ve azalan tarafm
dan imzalamr. (idare komitesi) nin itti
fakla verdigi kararlar dogrudan dogru
ya ve ekseriyetle verdigi kararlar idare 
meclisinin tasvibinden sonra infaz olu
nur. idare komitesinin salahiyet ve va
zifeleri bankalar kanununun hiikiimleri 
dahilinde idare meclisince tayin olunur. 

39 - Madde: 39 - Madde: 

Meclisi idare azas1 §ahsan alakadar :i:dare meclisi ve idare komitesi reis 
bult.nJ.duklan husnsatm miizakeNsine ve azalan ve muraktblar ve banka adt
i§tirak edemez. Ve heyeti umumiye - na imza koymaga salahiyetli miidiir ve
nizin almadan kendi veya §ahs1 ahar ya memurlar, dogrudan dogruya veya 

I d ,{ : 
CUMmJRIYET 

namma bizzat veya bilvastta §irketle bir 
muamelei ticariye yapamazlar. Keza 
heyeti umumiyenin miisaadesini almak
stzm §irketin icra eyledigi muamelei ti
cariye nev'inden bir muameleyi kendi 
veya ahan hesabma yapamtyaca~ gibi 
ayni nevi muamelei ticariye ile me§gul 
bir §irkete §ahsan mes'ul aza stfatile da
hil olamazlar, 

47- Madda: 

muvazaa yolile bankadan her ne §ekilde 
olursa olsun kredi alamazlar. Bankaya 
lehlerine olarak kefalet ve teminat ver
diremezler ve yahut menfaat rabttasile 
bagh olduklan e§has ve miiesseseler le
hine kredi, kefalet, veya teminat veril
mesini temin ettiremezler. 

idare meclisi azas1 §ahsan alakadar 
bulunduklan i§lerin miizakeresine i§ti
rak edemez ve heyeti umumiyenin mii
saadesini almakstzm §irketin yapacag1 
ticari muamelenin aynini yapan diger 
bir §irkete §ahsan mes'ul aza stfatile 
dahil olamazlar. !dare meclisi ve idare 
komitesi reis ve azalar1 hukuk usulii 
muhakemeleri kanununun (245) inci 
maddesinin ii!r numarah bendinde yaz1h 
derecelerde karabeti bulunanlara taal
lUk eden kredi, teminat, kefalet taleble
rinin miizakeresine i§tirak edemezler 
ve bu i§ler hakkmda rey veremezler. 

47- Madde: 
Muraktblarm vazifesi: $irketin mua- Muraktblarm vazifesi: $irketin mua

melati umumiyesini murakabe ve hesa- melatl umumiyesini murakabe ve he
bahm tetkik ve tefti§ ve meclisi idare sababm tetkik ve tefti§ ve meclisi idare 
azasile miittefikan bilan~onun §ekl·i tan- azasile miittefikan bilan!ronun §ekli tan
zimini tayin ve hisse senedatmm vazi - zimini tayin ve hisse senedatmm vazi
yetini tesbit, velhas1l §irketin menafi - yetini tesbit, velhasll §irketin menafii
ine muvaf1k gordiigii her nevi mura - ne muvaftk gordiigii her nevi murakabe 
kabe ve tefti~atl icra ve lie; aydan fazla ve tefti§ati icra ve ii~ aydan fazla fas1la 
fas1la vermemek ~artile zaman zaman vermemek §artile zaman zaman §irket 
§irket kasasm1 ve kuyud ve defatirini kasasm1 ve kuyud ve defatirini kontrol 
kontrol ederek mevcudun kuyudata mu- ederek mevcudun kuyudata muvafakah
vafaktini tesbit ve meclisi idare azasmm m tesbit ve meclisi idare azasmm kanun 
kanun ve §irket mukavelenamesi ahka- ve §irket mukavelenamesi ahkamma ta
mma tamamile riayet eylemelerine ne- mamile riayet eylemelerine nezaret ve 
zaret ve sene nihayetinde i~tima edecek sene nihayetinde i~tima edecek olan 
olan heyeti umumiyeye §irketin vazi- heyeti umu~.iyeyi §irketin v:a~i!eti, h~
yeti, hesabati ve bilan<;osu ve meclisi sab~h v_e btlan~osu. ve mecl!Sl o~da~enm 
idarenin faaliyeti hakkmdaki kanaat ve faahyetl hakkmdak1 kanaat ve muta -
miitaleatm1 havi bir rapor takdim et- leatm1 havi bir rapor takdim etmektir. 
mektir. Muraklblar esbabt miibreme ve Muraktblar esbab1 miibreme ve miis
miistacele tahaddiisii halinde heyeti u- tacele tahaddiisii halinde heyeti umumi
mumiyeyi fevkalade olarak i!rtimaa da- yeyi fevkalade olarak i~timaa davete 
vete mecburdurlar. mecburdurlar. Muraktblar bu daveti i-

cab ettiren ve vesaika miistenid olmas1 
laztm gelen raporlanmn birer suretleri
ni diger raporlarda oldugu gibi Maliye 
ve ikttsad Vekaletlerine gonderecekler
dir. 

9 

$itketi Hayriyeden: 
1 - (Gidip gelme) ucuz biletler iizerinden mmtakaama gore 

% 25 ten ha,hyarak % 30 ve 35 ve kif aylartnda yiizde 40 a kadar 
tenzilath 2 ayhk kartlarr, oniimiizdeki haziramn 11 inci giiniinden 
bathyarak aguatoaun 10 uncu giiniine kadar hiikmii cari olmak 
iizere ikinc tertibinin de timdiden Sirket idare merkezinde satJ~nna 
batlanmttltr. 

2 - Bu tartib araamda saym yolcularimtza bir kolayhk olmak 
"zere ayr1ca hirer ·ayhk kart ta ihdaa edilmittir. Bu bir ayhklaran 
sabftna her aytn birinde hatlanacak ve kartlar aym 11 inci gii • 
niinden itibaren meriyete girecektr. Fakat bu kartlar % 25 yerine 
% 15 ve 30 ve 35 yerine % 20 tenzilata tabi tutulacakhr. 

3 - ftbu kartlar1 hamil olanlar kendi mmtakalar1 dahilinde mii -
kerreren yolculuk hakk1m haiz olacaklari gibi pazar giinl~ri mtnta
ka ve kmm fark1 aranmaka1zm hilaiatiana Sirketin her iskelesin
de muteber olacaktu. 

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

elektrolit baktr telle 12 numara siemens izolatorden 100 A. E. G. marka asma 
armatorden 16 aded satm almmak iizere a~1k eksiltmiye ~tkanlmt~hr. 

ihale 20/5/1937 saat (15) te Belediyede Enciimen tarafmdan yap1Iacakhr. 
fhaleden itibaren sekiz giin zarfmda Zonguldakta teslim edilecektir. 
Muhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) lirad1r. 
!steklilerin ihale giinu muvakkat teminatla eksiltmede bulunmalan ilan 

olunur. (2634) 

KARDOL 
Evlerin demirba~ ilac1 
Hlddet, Korku, merak, 

bayg1nhk ve bUtiin asap 
bozukluklar• h;in el al· 
bnda bulundurulacak 
yenl ve tesirli damla. 

ParisH bir kimyagerin ke~fi sayesinde 
79- Madda: 
Her altl ayda bir ~irketin mevcudat 

ve diiyunatlm gosterir meclisi idarece 
bir hulasai hesabiye tanzim edilir. Mev
cudat ve muvazene defteri, bilanc;o, kar 
ve zarar hesabatl heyeti umumiye i~ti
mal i!;in tayin olunan giinden laakal bir 
ay evvel murak1blarm nazan tetkikine 
arzolunur. I§bu hesabat meclisi idare 
tarafmdan heyeti umumiyeye takdim o
lunur. Hissedaran yevmi i~timaa tekad
diim eden on be§ giin zarfmda §irket 
merkezine miiracaatle mevcudat ve mu
vazene defterini, kar ve zarar hesablm 
ve bilan~oyu, muraktblar ve meclisi 
idare raporlanm tetkik ve bir suretleri
ni ahzedebilirler, 

79- Madde: 
Her lie; ayda bir §irketin mevcudat ve Reklama liizum yoktur. 

.J.iiyunatm1 gosterir meclisi idarece bir ••••B-ir-te•c•ru.·b•e•k•a•fi•d•ir•. •••• 

hulasai hesabiye tanzim edilir. Bu he - ' ~ 'I ll E R y e lE K E l E R 1 

80- Madde: 
$irketin masarif.i umumiyesile ba

mukavelename miidiiriine ve yahut her 
hangi bir vazifeye memur edilen kimse
lere umumi veya hususi temettiiattan 
tahsis edilen yiizdeler, muhtelif amor
tisman bedelleri gibi §irket!;e tediye ve
ya tefriki mecburi olan mebalig §irketin 
hesab senesi nihayetinde tanzim olunan 
senelik mevcudat ve muvazene defterin
de tesbit olunan hastlatmdan badetten
zil baki kalan miktar temettuab safiye
yi te§kil eder. Bu suretle hastl olacak 
temettiiah safiyenin evvela yiizde (be§i) 
ihtiyat ak~esine tahsis ve saniyen itfa 
edilmemi§ olan hisse senedlerinin be -
delleri tesviye olunan ktsmma yiizde 
be§ nisbetinde birinci temettii itasma 
kifayet edecek meblag ifraz edildikten 
sonra baki kalan klsmm: 

Yiizde onu miiessislere. 
Yiizde onu meclisi idare azasma. 
Yiizde be§i meclisi idarenin tesbit e

decegi §ekilde ikramiye. olarak memu-
rine. 

Yiizde yetmi§ be§i ikinci hissei temet
tii olarak hisse senedleri ashabma tevzi 
edilir. 

84- Madde: 

Sekseninci madde mucibince temettii
atl seneviyeden miifrez mebaligin te
rakiimiinden hastl olan adi ihtiyat ak
~esi §irketin muhtemel zararlarma kar
§thk olarak htfzolunur. Bu suretle tera
kiim edecek olan meblag §irket serma -
yesinin yiizde ellisine miisavi raddeye 
balig oldukta arhk ihtiyat ak!resi ifrazl
na devam edilmez. 

$u kadar ki bu miktara balig olduk
tan sonra sarfiyat icrasile ihtiyat akc;esi
nin miktan tenezziil edecek olursa tek
rar temettiiattan tevkifat icra edile -
cektir. 

~ab hulasasile yllhk bilan!ro Maliye ve y 
ikttsad Vekaletlerince mii§tereken tes- K A N z u K 
bit edilmi~ olan formiile muvaftk ola-
·ak tanzim edilir. 
ij~ ayhk hulasalar heyeti umumiyece 

·a yin edilen murak1blar tarafmdan tas
iikli olarak, taallUk ettigi devrenin hi
tammdan itibaren nihayet iic; ay i!;inde 
ve yllhk bilan~olarla kar ve zarar he -
sablan da meclisi idare ve muraklblar 
raporlarile birlikte heyeti umumiyenin 
toplanma tarihiriden itibaren bir ay ic;in
de Maliye ve 1kt1sad Vekaletlerine ve
rilir. 

Bilan~olar ayni miiddet zarfmda biri 
resmi olmak iizere en az iki gazete ile 
ne§ir ve ilan edilir. Mevcudat ve mu -
vazene defteri, bilan<;o kar ve zarar he
sabah heyeti umumiye i~timat i~in ta
yin olunan giinden laakal bir ay evvel 
muraktblarm nazan tetkikine arzolu -
nur. I§bu hesabat meclisi idare tarafm
dan heyeti umumiyeye takdim olunur. 
Hissedaran yevmi i~timaa tekaddiim e
den on be§ giin zarfmda §irket merkezi
ne miiracaatle mevcudat ve muvazene 
defterini, kar ve zarar hesabtm ve 
bilanc;oyu muraklblar ve meclisi idare 
raporlanm tetkik ve bir suretlerini ah
zedebilirler. 

80- Madde: 
l;iirketin masarifi umumiyesile bamu

kavelename miidiiriine ve yahut her 
hangi bir vazifeye memur edilen kimse
lere umumi veya hu1usi temattiiattan 
tahsis edilen yiizdeler ve muhtelif amor
tisman bedelleri gibi ~irketc;e tediye ve
ya refriki mecburi olan mebalig, §irketin 
hesab senesi nihayetinde tanz·im olunan 
senelik mevcudat ve muvazene defte -
rinde tesbit olunan hasilatmdan badet
tenzil baki kalan miktar temettiiatl sa
fiyeyi te§kil eder; bu suretle hastl ola
cak temettiiat1 safiyenin evvela: 

Yiizde be§i ihtiyat akc;esi. • 
Ve gene yiizde be§i (ileride vukuu 

muhtemel zarar kar§Ih~) na tahsis ve 
saniyen itfa edilmemi§ olan hisse se
nedlerinin bedelleri tesviye olunan kls
mma yiizde be§ nisbetinde birinci te -
mettii itasma kifayet edecek meblag if
raz edildikten sonra baki kalan ktsmm 
yuzde onu miiessislere. 

Yiizde onu meclisi idare azasma. 
Yiizde be§i meclisi idarenin tesbit e

decegi §ekilde ikramiye olarak memu
rine. 

Yiizde yetmi§ be§i ikinci hissei temet
tii olarak hisse senedleri ashabma tevzi 
edilir. 

84- Madde: 
Sekseninci madde mucibince y1lhk 

temettiilerden aynlan birinci yiizde be~ 
ihtiyat akc;esi, ~irket sermayesinin yiiz
de ellisine ve ikinci yiizde be§ (ileride 
vukuu muhtemel zarar kar§thgt) ise bii
ti.in ihtiyat ak<;eleri yekununun §irket 
sermayesinin tamamma miisavi olunct
ya kadar tefrikte devam olunur. $u ka
dar ki ihtiyat ak!;eleri bu miktara balig 
olduktan sonra sarfiyat icrasile tekrar 
tenezziil edecek olursa yeniden temet
tiiattan ayni nisbet dairesinde tevkifat 
yapthr. 

$irket taahhiidlerine kar§l umumi dis
ponibiliteden maada Maliye Vekaleti -
nin muvafakatile devlet dahili istikraz 
tahvilatmdan veya bu tahviller derece
sinde faiz getiren diger menkul ktymet-

Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumu,abr, mat ve cazib bir 

ten temin eder. 
lngiliz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

MQtenaslp blr::Endam 
.(J, Rouaaol Koraolarl (Oalna) n K~ 

marlorl vGcudu atkmakatztn teouGbll' 
temht edar. Sovlmllfln• IIIIa! galmak· 
elzlft vDcutu yumut•t•• ve lnctltlr. 

Flyatlar : Komerlar e u .... ,. 
KorHIIP (Galne) eutyenle beraber 

25 llr.dan ltlbaran. 

a_at•• r•rl rain•• • 

ISTANBUL, 
_ TDnel meyd1n1 12 No.lu. 

Mal•:um1zt tfyiP'tt edlnlz vaye 
No.lu tarlfamlzl leteylnlz. 

bGyQk t10zllat. 

Akay i~Ietmesinden: 

GUZEL BiR CiLDE MALiK OLMAK 
i«;iN M'OKEMMEL BtR TEDBiR 
Me~hur Parisli miitehassts JEAN DE 

PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatJ 
neticesinde, biitiin diinyada biiyiik bil 
muvaffakiyet kazanmi§ olan yeni bir 
GtiZELLiK KREMiNtN imaline mu -
vaffak olmu~tur. Be§ milyondan fazla 
kadl!t tarafmdan kullamlmakta olan bu 
kremin ba§hca hassasl chavalandml· 
mt§• olmas1dlr ki bu sayede cild hii· 
ceyratmm teneffiisiine miisaid kllar 
Giindiiz SiAMOiSE CREME'i tene mat 
ve tabii giizelligi verir, pudrayt bii
tiin giin sabit kalmasma medar olur ve 
ya§hh~n ~izgilerini giderir. Cildi toz -
lardan ve siyah kabarc1klardan temiz
lemek i~in yiizii §ayani hayret bir Cold 
Cream olan GECE SiAMOiSE KRE~i 
ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet 
teminathdrr. Aksi takdirde paramz iade 
olunur. 

CREME SiAMOISE 

Her yerde sahhr. 

Dr. Hafiz Cerna) 
Lokma1t H ekim 

Dahiliye miltehasslst 
Pazardan baska giinlerde ogledei'l 

$Onra saat (2% tan 6 va) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numarab 
hususi kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Salt, cumartesi giinleri sabari 
c9 lh - 12• saatlerl hakiki hkaraya mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kt~hk 21044. 

Koprii Adalar iskelesindeki biife bir sene miiddetle ve ar,;tk arthrma ile 
kiraya verilecektir. 

Arttrrma 27/5/937 per§embe giinii saat 15 te Karakoyde !dare Merke -
zinde $efler Enciimeninde yap1lacakbr. 

:i:steklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin yiizde yedi bu~ugu 
nisbetindeki pey ak~elerile ~efler Enciif!1enine ve ~artnameyi gormek ve 
malumat almak istiyenlerin de hergiin !dare Levaz1m boliil!liine miiraca • 
atleri. (2787) 

Jerden miite~ekkil munzam bir kar§thk 
tesis edecektir. Bu munzam kar§lltk 
bankalar kanunu mucibince gosterilen 
miiddetler zarfmda umum mevduatm 
yiizde on be§ine iblag olunur. Bu kar§l· 
hklar ayr1 bir hesabda gosterilir ve ayn 
bir kasada muhafaza olunur. Rehin ve 
saire gibi hi~bir muamelede kullamla -
maz. 

109 - Madde: 109 - Madde: 
Bankamn bilumum memurin ve miis- Bankamn bilfunum memurin ve miis

tahdemini meslek icab1 olan esran mu- tahdemini meslek icab1 olan esrar1 mu
hafaza mecburiyetinde olup buna ria- hafaza mecburiyetinde olup buna ria
yet etmedigi tebeyyiin edenler derhal yet etmedigi tebeyyiin edenler derhal 
azlolunurlar. azlolunurlar. 

$irket kendi memurlarma gerek dog
rudan dogruya ve gerek muvazaa yolile 
odiin~ para ve lehlerine teminat vere -
mez ve kefil olamaz. 
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ELEKTRiK PLONJORU 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

s T A • 
I E 

ve §ehrin biitiin biiyiik elel<trik magazalannda sabhr. 

Fiatt 240 kuru§tan ba§lar. 

dksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Ope!'!tor 1\ Turgudlu Belediye Riyasetinden: 

R IZA U NVER ~ehirin su gec;miyen yerlerine tesisat yap1lmas1 i«in aliag1da miktar ve 
Dofium ve kad ln hastallklari ·saf1 yazlli malzeme kapa1I zarfla eksiltmiye konu1mu§tur. 

mlitehass•s• 1 - Her biri iic; metre uzunlugunda ve 70 milimetre kutrunda 4600 met-

1 Ca~a!oglu, Nuruosmaniye caddesJ · boru 12 aded vana ve 18 aded dirsek ve 2000 kilo kur§un ve 195 kilo kat-
No. 22, Mavi yapt '1h salmastrad1r. 

T elefon 22638 2 - Malzemenin bed eli ke~fi 12995 lirad1r. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, Top~ular cad. 37

1 

Di1 tabibi 

EHMED FZiFAT 
s Dariilfiinunundan mezun 
Iog!und•n btMbul Bol•dil "' I 

kar§lSlna nakletmistir. J 

3 - Giimriik maafiyetinin temini belediyeye aiddir. 
4 - Buna dair fenni ~artname ve ke§ifnameler istanbul, 1zmir .-c Tur-

ilu Belediyelerinde giirebilirler. 
5 - Eksiltme tarihi 27/5/937 per~embe giinii saat 16 dad1r. 
6 - i§tirak ic;in: 
A- Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
B- ':'eklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evvel Belediye En -

r.1enine verilmesi. 
C- Bedeli kesfin yuzde yedi bu«ugu olan 975 lirahk teminat veya ban

.a mektubu vermesi ~artbr. 
6 - Taliblerin tayin olunan gun ve saatte Belediyeye miiracaatleri ilan 

olunur. (2752) 

0 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

' ·:./ 

- -~ , .. ~ 
4 . 

• 
d/ - .. 

Ankara Beynelmilel sergisinde biiyiik muvaffakiyet kazanan ve takdirle te11hir edilmekte olan 

isvi~re'de webbolite · A. G. • 1n 

VE ·o CiHAZLARI 
Kuyunuzun, muslugunuzun kire~li ve ac1 

suyunu 0 ., 1 derecede tatl1 suya ~evirir. 

V ebolid ile kireci tasfiye edilmi§ su; 

BANYODA : 
Y EM E K ve 
CAMA31R ve 

Cildi ve sac;lar1 ipek gibi yumu~atlr, ondiilasyonu devam ettirir, sa~;lann 

kepeklenmesine mani olur. 

GA YDA : 
BULA31Kta : 

Et ve kuru sebzeleri cabuk pi~irir ve lezzet temin eder, c;aya 
kendi nefis renk ve kokusunu verir. 

Sodaya ihtiyac kalmaz, elleri tahribattan kurtar1r, sa
bundan % 60 tasarruf temin eder, ~;ama~Irlarm yipran
masma mani olur. 

KAZAN ve KALORiFERde : Kazanlann kirec tutmasma ve borularm zamanla hkan· 
masma mani olur. 

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

VEBOLiD: Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, M.boratuar, 
mekteb, otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve muskirat 
imalathanelerinde ve berber salonlarmda mutlaka laz1mdir. 

Tazyikli ve tazyiksiz 
su ile il!ler 

Saatte 250 litre tasfiye 
eden por tat if cihazlar 

25 T. liras1 

Cihazlar1n tasfiye ettigi suyun evsaf1 
asliye ve tabiiyesinde bir degi, iklik 
yapmad•g• CUlhane As. ve ZUrih H1f· 
z•ssthha enstitiisii taraf1ndan tevsik 
edilmi,tir. 
Tazyi·kli ve tazyiksiz s1cak ve soguk 
su ile i'ler ve saatte 250 litreden 
15000 litreye kadar su tasfiye eden 
cihazlar ve kudretleri tamamen garan
tilidir. 

Sip ari~l er posta Ucreti ahnmaksllm gonderilir. 
Taleb iizerine bir memurumuz cihazla beraber tecriibe 
yapmak uzere adresinize giinderilir. Telefon: 44507 

Biitiin su ~ebekesini tas
fiye eden sabit cihazlar 

125 liradan 

VEBOLiO 'liMiTED Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 - 42 

Satl§ yerleri: Ankara, Veh;bi Koc; Ticaret Evi - Ankara: $ark Merkez ecza deposu - istanbul: Ziyaeddin Said 
Voyvoda, 40 - 42 Galata - Izmir: $ifa Eczanesi - Adana: Feyzi Dural- Samsun: ~Ik Terakki Ticarethanesi • Ay
dm: Emniyet Eczanesi - Ki.itrh:va: ihsan $erif Eczanesi - Malatya: Mahmud Nedim ve Biraderi ~ inebolu: Sa· 
lahaddin Celebi . S1vas: Yusuf Unsalan - Trabzon: Faik Harunoglu ve Ogullan - Biga: Zuhtu Zeren • Kasta -
moni: Mustafa Nuhoglu - Ta!?kiiprii: Tukmen Karde~ler - Daday: E~ref Tiftik - Bursa: Behcet Yanc1 . Merzi
fon: Larlar Kardel'?ler - M. Akhisar: Hilmi Faiz - Kays eri: Mustafa Diri • Edremid: Ali R1za Karagiizoglu -
Edirne: Aziz isbil1;m - Tokad: Peri Karde§ler - Zonguldak: Mehmed Hilmi Gurol - Gazi Anteb: Mehmed S1rn 
Ozkaya - Antalya Adil A§c;wglu 

Anadolu, Suriye, lrak ve lramn bal}hca l}ehirlerinde sablJ yer1eri aramyor. 

S1hhatm1Z1 muhafaza etmek 

ve Gene; kalmak ic;ln her 

sabah Havagaza ~of-Ben 
ile bir Du$ ahmz. 

• 

UAVAfiAII 5DFBENI 
Denizyollari i~Ietmesi Miidiirliigiinden: 

idaremizin Zonguldaktan istanbula naklettirecegi 80 - 120 bin ton rna
den kiimiiriini.in nakliyeciligi kapali zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 31 may1s 1937 giinu saat on beste idaremiz Levaz1m $efliginde 
yap1lacakhr. Eksiltme ~artnamesi ve mukavele projesi hergiin Levazrm $ef
ligimizden hila bedel almabilir. (277B) 

BA$ AGRILARINDAN K'UIHULMA!l. ICIN 
YALNIZ :JV.I!AJ'r~ All NIZ· 

Sahlb ve fla$muharnn: Yunu• Nadr 
Umuml neqn'lfat' !dare eden Yazt lflerl 

Milduril: H;kmEJI Miinif 
cumnur:ue& matbaa.n 
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U,iitmenin~ Grip, Nezl 

. 
Devlet Demiryollan lfletme Umum MiidUriUgUnden 

istanbul Banliyosunda Miihim tenzilat 
Florya, Ye~ilkoy, Baktrkoy gibi sayfiye yerlerine aid demiryol banliyo 

ucretleri pek ziyade indirillniiJtir. 
Hergiin istenildigi kadar seyahate miisaid olan 011 bel$ giinliik, bir ayhk, 

ti<; ayhk abonman kartlan giindelik miinasebette bulunacaklar i~in cok el· 
veri~~idir. 

U<; ayhk biitiin bir sayfiye miiddeti i~in, abonman karh ahnd1~1 takdirde 
'"•rilecck para: 

Ye~ilkoy, Florya • !stanbul i<;in: 
ticUncti mevkide 775 
tkinci mevkide 1107 

Baktrkoy • !stanbul i~tin de: 
554 
775 kuru§tur ki sefer ba· 

§lna isabet eden miktar 3 • 5 kuru~tan lbarettir. c1237· (2754) -Muhammen bedeli 2259 lira 80 kuru~ olan 50 kilo gliserin, 200 kilo ni§adtr, 
200 kilo §ap, 10 kilo ki.iklirt, 5000 kilo goz ta~1, 300 kilo adi hamiZl kibrit ile 
10,000 kilo tuzruhu 19/5/937 .;ar~amba giinii saat 10 da Haydarpa§ada gar 
binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan pazarhkla satm almacakhr. 

Bu i!(ie girmek istiyenlerin 169 lh lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesaikle birlikte pazarhk giinii saatine kadar Komisyona mii • 
racaatleri laz1mdir. 

Bu i§& aid §artnameler Komisyondan parasiZ olarak da~thlmaktadtr. 
(2737) 

NlNV 
Muhammen bedellerile miktar ve vasrllar1 a~ajttda yaz1h 7 grup malzeme 

Ve e ya her grup ayn ayn ihale edilmek iizere hizalarmda yaz1h giinlerde 
ar;:1k eksiltme ile satln ahnacakhr. 

Bu i111e girmek istiyenlerin her grup hizasmda yaz1l1 muvakkat temlnat ve 
kanunun tayin etti/:!i vesaikle birlikte eksiltme g!,tnft saatine kadar Komia -
yona miiracaatleri lAztmdtr. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan para.s1z olarak dag1tllmaktadtr. 
1 - 37 aded flanc;h dokme boru, muhammen bedeli 1221 lira ve muvak

kat teminah 91 lira 58 kUru~ olup a~1k eksiltme 24/5/1937 pazartesi gi.inii sa· 
at onda yaptlacaktlr. 

2 - 700 metre denizlatt kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 aded kablo 
kofresi, muhammen bedell 1960 lira ve muvakkat temlnah 147 lira olup a~1k 
eksiltme 24/5/1937 pazartesi giini.i saat onda yap1lacakbr. 

3 - 1300 kilo muhtelif eb'adda kenevir tp, 1000 kilo katranhk kenevir 
ip, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminah 148 lira 13 kuru§ olup 
B<;Ik eksiltrne 24/5/11137 pazartesi gi.inil saat 10 da yapilacakhr. 

4 - 30,000 aded tsparmac;et mumile 300 kg. parafin, muhammen bedeli 
1428 lira ve muvakkat teminah 107 lira 10 kuru§ olup a~1k eksiltme 24/5/1937 
pazartesi gUnU saat 10 da yaptlacakhr. 

5 - 2250 metre 25 c;iftlik kur~unlu telefon kablosu, muhammen bedeli 
1800 lira ve muvakkat teminatt 135 lira olup ac1k eksiltme 27/6/1937 per§embe 
giinil saat onda yapllacakt1r. 

6 - 6000 kilo non yagl, muhammen bedeli 2700 lira ve muvakkat tem!.
llatl 202:1,2 lira olup a~Ik eksiltme 27/5/1937 per§embe giinii saat 10 da yapl· 
lacakttr. 

7 - 'tooo kilo 50 m/m2 lik baktr c;1plak kablo tel, muhammen bedeli 1250 
lira ve muvakkat teminah 93 lira 75 kuru§ olup &!ilk eksiltme 27/6/1937 per
§embe giinii saat onda yaptlacakttr. (2592) 

NlNV 

Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton dokiim • 
bane piki 5/7/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zar£ usullle Ankarada 
!dare binasmda satm almacakbr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (3963,50) lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmt gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah ntis
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname daireslnde almmt§ vesika ve teklif· 
lerini ayni J:.!Un saat 14,30 a kadar Kornisyon Reisligine vermeleri Iaz1md1r. 

$artnameler (270) kuru§a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satll • 
lnaktad1r. 

Eregli 

Zonguldakta 

Eti Bank 
Komiirleri i~letmesinden: 

Ere~li $irketinin hiikurnetimizle yapm1~ oldugu anla~ma ve(;hile mezkur 
$irketin uhdesinde bulunan i~letmeler 1 may1s 937 tarihinden itlbaren bize 
ge(;mi~ oldujtundan sozU get;en $irketten devir aldigimtz mezkur i~letmeleri 
alakad r edip 1 may1s 937 den sonraya tesiri bulunacak olan i§ler i(;in te§ki· 
lahmtz'l mUracaat edilmesi. (2639) 

Beyoj!"lu Vakdlar DirektOrliisffi iJanlarJ I 
Sabbk Mahluller 

Muhammen degerl 
Lira Kr. 
436 00 $1~lide KA~1dhane caddesinde eski 12 yeni 62 numarah Ustiinde 

245 00 

n2 oo 

36 27 
t 

~10 00 

150 40 

iki odah dUkkanm 1/4 hissesi. 
Tophanede K1h~alipa~a mahallesinde Medrese S. eski 8 yen! 12 
numarah dukkanm 1/2 hlssesi. 
Kamerhatun M. Tekkuyulu S. eski 8 yenl 10 numarah hanenin 
1/2 hisses!. 
Kurtulu~ mahallesinin :Kavurma S. eski 52 yeni 54 numarah ha • 
nenin 112/12 hissesi. 
Tophanede Karaba~ mahallesinde Topcular caddesinde eski 311 
yeni 345, 305 numarah tistiinde iki odah diikkamn 1/2 hissesi. 
Kamerhatun mahallesinde Kalyoncukullu~ C. eski 29 yeni 37 nu
maralt iistUnde odalart bulunan di.ikkinm 30/840 hisses!. 

. Yukanda yaz1h mahallerin millkiyetleri pe§in para ile 17/5/937 tarihin· 
Qen itibaren 31 gi.in miiddetle R(;lk arttlrmiya c,;tkartlml§tlt. . 

1halesi 16/6/937 c.;ar amba gilnii Komisyonda yapilacakbr. Yiizde yedi 
bu(;uk pey paralarile Beyoglu Vaklflar Mi.idiirliigi.i Mahlulat kalemine gel· 
~cl~ . ~ij 

n 

MtDE BARSAKLARI k I I kl b I I• N Kl BA z I ve .~ndan miitevel!jd ba§ agnlanm defeder. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup 
ve 0 ay 1 a o~a tJr. MUMAStL MUSTAHZARLARDAN DAHA CABUK, DAHA KO-

LAYve DAHA KAT'l tesir eder. Yemekierden sonra ahnusa HAZIMSIZLIGI, M!DE EK.51L1K ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BAR
SAKLARI ALISTIRMAZ. Ag1zdaki kokuyu ve tats1Zhg1 defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

kat' I 
IIICI 

Manisa Sehri Elektrik 
Birlik Enciimeni 

Tesisatt 
R.eisliginden: 

1 - Manisa fiehrinde yeniden yaptlacak umumi elektrik tesisatmdan yal· 
mz santral k1sm1 Naf1a Vekaletinden tasdikli pro:,e, plan ve ke~ifnameleri 
mucibince c37825• lira ke§if bedelile kapah zarf usulile eksiltmiye konul -
mu~tur. 

2 - Bu il$e aid l$artname ve evrak ~unlard1r: A - Eksiltme ~artnamesi 
ve buna merbut husust ve fenni ljartname, tesisat projesi. B - Mukavele 
projesi. C- Plan ve projeler. 

!stekliler bu evrakl c190» kuru~ bedel mukabilinde cManisa $ehri Elek
trik Tesisab Birlik Enciimeni.. reisliginden altrlar. 

3 - Eksiltme 21/6/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 16 da Ma
nisada Hiikumet konagmda cVilayet Umumt Meclisi salonunda• toplanacak 
olan Birlik Enciimeninde yapllacakt1r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek !<;in isteklilerin 2837 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan baljka a&agldaki vesika.Ian haiz olup getirmesi 1Az1md1r. 

A - Naf1a Vekaletinden ahnm11 elektrik tesisatl miiteahhidli~i vesikas1. 
B - 937 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikasi. · 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat mlihendis olmas1 veya bunlardan bi· 

rlnin fenni mesuliyeti altmda i§in yap1lacag1 ve tesisat miiddetince i§in ba • 
§mda bulunduracajhm taahhiid etmesi laz1md1r. 

6 - Teklif mektublar1 yukanda lit;iincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Manisa Hiikfunet konag1 Meclisi Umumi salonunda miiteljek· 
kil Elektrik Birligi Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta !le gon
dnilecek mektublarm nihayet ii<;i.incii maddede yaz1h saate kadar gelmi§ ol· 
mast ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmi§ bulunmas1 ~arttlr • 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2600) 

~f~ 
litine/i,u'll'.l-J'1.-~i#"-~A / 

~~-~ 
4 

E rialtlfe lfalaa bir paht 
YILDIRIM tnlf ~11 b .. 
lauua. YILDIRIM lr8f bi
~ldan bDtlla bt~alda1111 fey. 
kinde ohtp blrincl ~tllkdn 
fmel edUmitdir. Hv In~ 
lllceden lnceye mueyeneden 
~lrlllt •• yaln11 mllkem• 
eel ol.alart altqe ~anhr. 
Binaeaaleyb pr1ntilldir. 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hasfallklan mutehaSSISI 

Beyoglu Ylldtz sinemas1 kar§lst 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere arasiZ 
Tel: 43924 

Deposu: A. EM1RZE, lstanbul 
Suitanhamam Dikranyan han 3 

.. cildinizin flen(lih 
ve lazelijini muha.fa· 
za ediniz: 

BELL 
sahunu nu//antnlZ. 

BELL sabunu 
lerhihinin esasL 

olan zeylin yaiJL · .h. ~· 

fll 
1 yumu~akltk , 

vertr. 

Canakkale Nafta Miidiirliigiinden: 
<;anakkal de Mezarllk civarmda yap1lacak 137394.69 lirahk 3 paviyonluk 

Jandarma Garnizonu in~aat1 kapah zarf usulile eksiltmesi 24/5/937 tarihine 
rashyan pazartesi giinii saat on be§te Canakkale Naf1a Miidiirliigu odasmda 
Komisyon'.l tarafmdan yapllacaktlr. Eksiltme §artnamesi ve buna miitefer
rl diger evrakl 687 kuru§ mukabilinde <;anakkale Naf1a Miidiirliigiinden ah
nabilecegi gibi istivenler bu ~artnameleri ve evrakt Ankarada Yap1 t~leri 
Umum Mi.idiirliigune ve istanbul Nafta Miidiirliigiine mi.iracaat ederek go -
rebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek i<;in taliblerin 8119 lira 73 kuruf?luk muvakkat te. 
minat vermeleri ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda ~1kan talimat -
nameye tevfikan mliteahhidlik vesikas1 ibraz etmeleri lazimd1r. isteklilerin 
teklif mektublanm 24/5/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Komisyon Reis
ligine makbuz mukabilinCle vermeleri muktazidir. (2464) 

TUrk Anonlm fjlrketinden: 

in,aat miinak 
1 - ~irketimizin Malatyada yapbracagt 1.245.498,15 (Bir 

milyon iki yiiz ktrk bet bin dort yiiz doksan sekiz lira ve 15/00) 
ketif bedelli bez fabrikasmm iutaatt vahidi fiyatla ve kapah 
zarf usulile ekailtmeye konmuttur. 
2- Munakasa evrakt, 50 lira mukabilinde Ankara'da Sii

mer Bank intaat aerviainden alanabilir. 
3 - Ekailtme 20 Mayxa 1937 pertembe giinU aaat 14130 da 

Ankara'da Sumer Bank Umumt Miidurluiunde yapdacAkttr. 
4- Muvakkat teminat 51.114,94 (EIIibir bin yUz on dort 

lira ve doksan dort kurutlur.) 
5 - lsteklilerin ihale giinunden en az bir hafta evvel Sumer 

Bank intaat tubesine gelerek en az 500,000 lirahk bir tek bina 
iti yapmtt olduiunu goateren 1937 aen aine ait Nafta Vekaleti 
miiteahhidlik veaikaamt ibraz ile ekailtmeye gireceklerine dair 
hirer vesika almalart •artttr. 
6- Teklif mektublartnt havl kapah zarflar ihal giinii sut 

12,00 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sumer Bank 
Umumi MiidurliiiU Muhaberat tubesi miidurlugiine tealim edil 
mit olmahdtr. 

7 - Bu in,aah ~irket dilediii miiteahhide vermek hakktnt 
muhafaza eder. 

Bah~ekap1 
Salih Necati 

BU. KOLAY ve YENi 

SAYESiNDE 

'/2 Y A S I N I Z D A 

GORUNEBILiRSiNiZ 

30 ya,tndan sonra, 100 kad1nda 99 u 
hemen yarl olmii~ - beslenmemi~ 

cildleri vard1r. 
Buru,ukluklar, solmu!i tenler, zayrllami!i yiiz adaleleri, sarklk 

yanaklar ... Bu halin baZI aH1metleridir. 

Viyana tiniversitesi profesorii 
Dr. Stejskal, kadmlan gencle§tir
mek i~in yeni bir tedbir ke§fe
diyor. 

Cild it;in bu yeni unsurda, gene 
hayvanlardan istihsal edilml~ 
Biocel vardlr. Cild hUceyratm1 
canlandlran bir cevherdir. 

40 - 50 ya~larmda binlerce ka• 
dm, bu sayede hemen bir gene 
klzmkine mii~abih bir cild ve bir 
ten temin etmege muvaffak ol
mu§tur. 

Bu Biocel cevheri Gimdi pembe 
rengindeki Tokalon kremintn 
terkibine kar~tml.D:n~ttr. Yal • 
mz bir gece zarfmda cildinizi can
landiracak ve gencle~tirecektir. 

Giizelim; bilAfaslla sizi kemali 
bayretle seyrediyorum. Teniniz 
~ayam hayrettir. - Ni10in diinkii 
sualime miisbet bir cevab vermi
yorsunuz. 

- Bir aya kadar evlenebiliriz. 

Terkibinde cildin yegane unsuru olan Biocel cevherl bulunan 
P E M B E R E N G t N D E K t Tokalon kremini gece 
yatmazdan evvel kullammz ve B E Y A Z R E N G l N-
D E K t yagnz Tokalon kremlni sabah kullannuz. Pem
be rengindeki krem, cild tc;m gayet besleyicldir. Fakat 
beyaz rengindekl yaistz krem, gUndUz ic;in en giizel krem· 
dir. Cild ic;in mUkemmel bir unsur olduktan ba!l!ka pud· 
taYJ gorlinmez ve son derece yapl.!l!kan kllar. Hemen tee
riibesine ba&laymtz, son derece memnun kalacakslDIZ. 

inhisarlar Umum Miidiirlii ... iinden" 

I - idaremizin istanbul Tiitlin Fabrikas1 i(;in yap1lmakta olan c300• 
aded harman arabasma li.izum olan ve §artnameslne ekli katalogun cT.K. 180• 
tipine uygun beheri c5» lira muhammen bedelli c600· aded ve ayni katalo~n 
D II - 152 tipine uygun beheri c6.30• lira muhammen bedelli 600 aded bilyeli 
lAstikli tekerlek pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 31/V /1937 tarihine rashyan pazartesi giinU saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yap1lacakhr. 

III - Muvakkat teminat c508.50• lirad1r. 
IV - $artnameler paraslZ olarak hergiin sozi.i ge(;en §Ubeden almabilir. 

V - fsteklilerin eksiltme giintinden en az bir hafta evvel fiatsiZ teklif 
ve kataloklarmt inhisarlar Tiitiin Fabrikalar ::;iubesi Mi.idi.irli.igiine vermeleri 
ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan lazrmd1r. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad
dede yazilt vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte pazarhk ic.;in tayin 
edilen giin ve saatte yukanda adt gecen Alrm Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (2453) -I. - Sartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim clOOO• ton rekom-
poze maden komiirii pazarhkla satm almacaktlr. 

II. - Pazarhk 19/V /937 tarihine rashyan <;ar§amba giinii saat 15 te Ka
bataljta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakttr. 

III. -----$artnameler parasiZ olarak her giin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk it;in tayin edllen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarlle birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilAn olunur. (2653) -1 aded torna tezg!h1 
1 • makkap • 
1 • planya • 

1 - idaremiz i'"in $artnamesi mucibince 2950 lira muhammen bedelli yu. 
kanda yaz1h 3 kalem malzeme a~1k eksiltme suretile satm almacakhr. 

II - Eksiltme 28/V /937 gi.iniine rashyan cuma giini.i saat 10 da Kabatai;ita 
Levaz1m ve Mubayaat ~ubcsindeki Alun Komisyonunda yapllacakhr, 

III - Muvakkat teminat 221.25 lirad1r. 
IV - ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
V - !steklilerin miinakasa tarihinden bir gUn evveline kadar fiats1z tek ,. 

liflerini !nhlsarlar Umum Miidi.irliigu Miiskirat Fabrikalar Subesine 
vermeleri ve eksiltmiye girebilmek i<;in tekliflerinin muvaf1k bulun
du~una dair mezkur Qubeden vesika almalan laz1md1r. Son giin ve • 
sika verilmiyecektir. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aranilan vesaik ile V inci maddede 
yazd1 vesika ve % 7,5 gi.ivenme paralarile birlikte eksiltme icin tayin 
edilen giin ve saatte adl gec,;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olu
nur. (2710) 

istanbul Giimriik Muhafaza Ba~miidiirliigiinden: 
Gilmrilk Muhafaza te!)kilabnda maa1;1 faslmdan 126 lira iicretli iki Le • 

vaz1m Mi.idiirliigii ile 98 lira iicretli bir hesab memurlugu ve iicret faslmdan 
125 lira iicretli bir hekimlik yeri at;Ikbr. 

Levaz1m mi.idiirleri it;in, emekli levaz1m yiizba:;11 ve binba~tlarla hesab 
memurlan tercih edilir. Bunlardan gayri miiracaat edenler imtihanla ah -
nacakl<!rdtr. Heklm (Bodrum) da, levaz1m miidiirlcri (Mardin) ve (Kilis) 
te c;ah~tmlacaklardtr. 

!steklilerin dilek<;elerile ve oturduklan yerlerin ar;1k adreslerile do~ruca 
Ankarada Giimri.ik Muhafaza Genel Komutanh~ma muracaatlerl. (2777) 
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Ameliyats1z basur memelerini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, bi.itiin 

I ciiinyacia §ohret 'bulmu§, yUzlerce pro
fesornn takdirnameierini kazanmi&br. 

be_,~_,a r_tli,temfn ·eder.) 

Yaln1z· F ... RtGJDAIRE 

b u n u I s p a. t e d e r •1 

G e 1.1 p a:c(r_ U n .U_z . •••• 

K 'a·n-a"'a'f g e-fl-r-e-c~e k s • n 1 z. 

. . 

T~ ~pyii kttllaiuntz 
Guveler. c;ok pahahya mal olur. Onlarl 

ve yumurtalarana FLiT-ile olduru.,Oz ! 
FLIT, bOtUn ha!?arat i:ildOrucO mayilerin fevkindedir.1 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadtr ... Bu 

~~:.=:.....,, sabit olmu~t~;~r. Flit'in formOIU hi~bir vakit takli.t edil
memi~tir. FLIT, kendisinden beklenen iki ~artt mukem· 
melen ita eder. lnsana zarar vermez, fakat ha~aratl 
kat'iyyen oldurur. $Opheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldtgmtza emin olmak i~in; siyah ku
~akh ve asker resimli sart tenekeye~ dikkat ediniz. 

0 

Vartklara ve koselere b1raz FLiT TOZU 
serpiniz. Hasar~t derhal telef olur~ . 
'Uro•m1 dtposu: J. Krnpln, 1s1anbu1. Galala, Vorvada Haii'i' 

Hiddet, merak ve korkudan bayilanlar, siniri, hafakam, c.;arpmtlSI 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen a~1hrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga ~IkmaymiZ. Bu me~hur 

•Nevrol Cemah i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. 

I 

PASLANMAZ 
VE 

TIRA~ BI(:AGI 
Biitiin diinyada emsaline hi~bir zaman tesadiif edilemiyecek derecede 

biiyiik muvaffakiyet kazanan Hasan hra!f bu;aklan yeni ve kat'iyyen paslan• 
maz nev'ini piyasadan musUTan isteyiniz. 

Yeni Hasan tua$ makinelerile birlikte Hasan tua~ bu;aklan bra~ olduk
tan sonra kat'iyyen silmege ve kurulamaga hacet yoktur. Ve bu bra~ bt· 
~aga hi~< bozulmamak &artile gayet kolayhkla ve huzuru ne&'e i~<inde yiiz de
fa tara!ii eder. Diinyamn hif<bir tua~ btf<a~nda bu meziyet yoktur. Ve bu
na ancak Hasan tua~ btf<a~ muvaffak olmu$tur. Markasma ve ismine dikkat. 
1 adedi 6, 10 adedi 50 kuru§tur. Hasan bra$ sabunu - Hasan tua& kremi • 
Hasan tua$ pudras1 - Hasan bra& kolonyas1 da !;Ok zevk ve ne!ii'e veren yar· 
darnel ve miikemmel vasltalardu. 

r----------------·------------~• BOTON DONYA 

1ra~ 1~aklarm1 kul amyor. 

Siz de ahn1z. 

POKER PLAY 
markasma dikkat ediniz. 

P. T. T. Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 
Fabrikam1z ic:;in bir planya ve iic:; torna tezgah1 almacakhr. 
Eksiltme 26/5/1937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te yap1 • 

lacaktrr. 
istekliler ljartnameyi gormek ic:;in hergiin eksiltmiye i~tirak ic:;in de mu-

ayyen giin ve saatte 342 lirahk muvakkat teminatlanm vezneye yatirmak 
suretile Komisyona miiracaatleri. (2676) 

r y ARINKi iSTANBUL 
Eski ~ehremini Doktor CEM!L TOPUZLU'nun yeni c:;1kan c:;ok ente

resan bu eserini !stanbulu sevenler ve bi.iti.in Belediye i~lerile ugra§anlar 
okumahdir, Ahmed Halid Kitabevinde 25 kuru~a sat1hyor. 


