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Biikre§ Sarayznda·_ miihim 419 Mayo~ ~ay~ramnmn~ 
bir konferans- akdedildt 

Kral Karol'un riyaset ve R~tii Arasla Antones
co'nun i~tirak ettigi i~timada esasl1 kararlar· verildi 
Biitiin Avrupa meseleleri' hakk1nda Balkan ve Kii~iik 

Antantlar1n noktai nazarlar1 tevhid olunmu§tur. 

Devlet binalannm Hariciye v ekilimiz diin 
mamurlugu ileri k B ••k ld 
b. ·h . t· a ~ant u re~ten ayr1 1 Ir z1 n1ye In ~ ~ 

ifadesidir 
Biz Clevlet binalarmrn ii· • 
zerlerine titrenen bir mil-
let malt olarak go:zoniinde 

tutulmalarmt istiyoruz 

a stanbul Vilayeti, vilayet idare maka· D m1 alan eski Babtaliyi tamir ettiriyor. 
Eger bu maksadla eski binanm sura· 

tma siiriilen badana bilahare daha iyi tut· 
mast istenilen giizel ve temiz bir boyamn 
ilk raspas1 degilse bu i§te isabet ve muvaf· 
fakiyet gosterilememi§ demek olur. Eski 
ve harab binamn surahm diizgiinlemek is· 
tiyen bu badana ihtiyar bir ~ehreye siiriil
tnii§ a§l boyas1 hissini veriyor. Etraii.n ha
rabhgma bogulmaktan kurtulmast bir hay
li himmet istiyen bu binay1 az masrafla 
daha §irin bir hale sokmak kabil gibi go· 
riintir. En iyisi eski Babtalinin yerine §eh· 
Tin ve vilayetin yeni bir kona~m1 kurmak
tJr. Fakat buna imkan verecek giiniin gel
mesine intizaren eski Babtaliye yeni ve te· 
miz bir k1yafet vermek muhal olmazd1 di
ye dii§iini.iyoruz. 

imparatorlugu tasfiye eden yeni Tiirki
ye, mesela §U istanbul §ehir ve vilayeti 
biitiin imparatorlugu idare eden eski Ba
iblaliye sJgmJyacak ve hele o eski Babtali
yi istanbul §ehir ve vilayetine laytk ve 
kafi gormiyecek kadar ileri bir zihniyette, 
ileri bir kabiliyettedir. imparatorlugun ni
-:,:in ve nas1l sukut etmi§ oldugunu anlamak 
ic;in orl'lln tarihi idare merkezi olan BabJ
aliyi, hatta bina olarak, gonnekligimiz 
lkafidir. Belliba§h birkac; nezaretile ve 
devlet §Urasile adt biiyiik koca sadnazam
}Jk dairesini ihtiva eden eski Bab1aliye 
timdi yalmz istanbul §ehir ve vilayetimizi 
zor stgdmnz. Eskiler kiimeste oturur ve 
.kiimes idaresi yaparlannJ§. Modem zihni
yette biz idarenin te§kilat demek oldugu 
strnm anlad1k. Bu te§kilat ise ancak te
mizligi yiize giilen intizamh ve saglam 
binalarda bannabilir. Bu kanaatin sevki· 
ledir ki !stanbul vilayet ve §ehrinin saray
lara gtptalar verecek biiyiik ve kendi bi
nasmm yaptlmast arttk daha ziyade ge
cikmemek laztm geldigini burada tekrar
lanz. 

Bu makalenin yaZJit§l sebebi eski Ba
btali olan vilayet dairesinin tamir veya 
tecdidi i§i degildir. 0 sadece soz girintisi 
olarak kalemin ucunn taktlmt§hr. Biz u
mumi olarak bu memleketteki devlet bina
Iannm hep mamur olmalan ve daima te
tniz tutulmalan liizumunu anlatmak ic;in
dir ki, bilmiyoruz kac;mct defa olarak, bir 
daha bu mevzu iizerine gelmi§ bulunuyo
ruz. Eger devlet binast eskiden mevcudsa 
her yerde ve ilk ftrsatta behemehal tamir 
edilmeli, yeniden yap1lacaksa behemehal 
en giizel ve en saglam olarak yaptlmah ve 
her iki takdirde bundan sonra bu binala
nn mamurluklan ve temizlikleri en biiyiik 
ehemmiyet derecesini haiz ilk l§ olmaltdtr. 
~u basit iki sebebden dolay1: 

I - Bunlann mecmu heyetleri mil
yonlar ve milyonlar temsil eden millet 
mahdtr. Millet mahnm zarardan korun
masJ en ba§h vazifedir. 

2 - Mamur ve temiz daireler, temiz 
c;ah§mamn belliba§h timsalidir. Devlet bi
nalannm mamurlugu ve temizligi yerli 
yabanc1 herkesin goziinde devletin hay
aiyet ve §erefini yiikseltir. 

Bu zaten boyle olmak laztm gelen bir 
i§ say1larak neden dolay1 mahsus surette 
onun iizerinde durdugumuzun manas1 
belki anla§Ilmiyabilir. Zaten boyle olmak 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sutun 4 tel 

Sehrimizden ge~erek Paris ve Cenevreye ge~en 
Kont de Martel Hatay meselesi 

nikbin bulundugunu beyan 

• • 
1~1n 

etti 
~ok 

Biik;e§ 17 (Hususi) -'Tiirkiye Ha
riciye Vekili Doktor T evfik Rii§tii Aras 
bu sabah Romanya Hariciye Nazm M. 
Antonesco ile beraber sabahleyin bir kon
ferans akdederek ikhsadi meseleleri tetkik 
etmi§ler ve Ti.irk - Rumen ticaret muahe
desi meselesini gorii§mu§lerdir. 

·Bu koilfer'an'stan sonra, · S. M. Kral 
Karol, Tiirkiye Hariciye Vekili Doktor 
T evfik Ru§tii Aras ·§ere fine sarayda bir 
ogle ziyafeti vermi§tir. Ziyafetten . sonra 
sarayc}a Krahn riyasetinde ve Doktor 
T evfik Rii§tii Aras-la Romanya Ba§vekili 
M. Tataresco ve Hariciye Nazm M. 
An.tonesco'nun i§tirakile iki saat siiren u-

zun ve miihim bir lronferans akdedilmi§· 
tir. 

Bu konferans esnasmda Avrupamn u· 
mumi vaziyeti etrafhca gozden gec;irilmi§· 
tir. Tiirkiye Hariciye Vekili, tetkik edilen 
meseleler hakkmdaki Tiirk noktai naza • 
r1m anlatmt§hr. T etkik edilen biitiin me· 
seleler hakkmd~ Doktor Rii§tii Arasla 
Rumen ricall arasmda tam bir ittifakt ef • 
kar has1l olmu§tur. 

Doktor T evfik Rii~tii Aras saraydan 
aynldtktan sonra·, Sovyetlerin Biikre~ el
c;isi M. Ostrowski'yj ziyaret etmi~ ve o • 
nunla da bir miilakatta bulunmu§tur. 
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~~~i yeti~tirmek ve kii~iik 
san' atlann himayesi 

Meclise muhim iki 18yiha v.erildi 
Ehliyetli amele 

maddeleri havi 
yeti~tirmek uzere miihim 

bir kanun ~tkarJlacak 

Ercgli fabrikasmtn dahilinden bir goriin~ 

Ankara 17 (Telefonla) - iki miihim 
kanun layihast bugiin gee; vakit Meclise 
verildi. Layihalardan biri giinden giine 
inki~af etmekte olan sanayile§me hareke
tinin icab ettirdigi l§<;i unsurunu yeti§tir -
mek gayesini istihdaf etmektedir. Digeri 
de biiyiik sanayiin kurulu§u kar§Jsmda 
kiic;iik san' atlan korumak, ilerletmek ve 
te§kilata baglamak maksadile ve iizerinde 
c;ok ~ah§tlarak hamlanmi§ttr. 

!§c;i, fen memuru ve ustaba§Jlar hak -
kmdaki ]ayihamn ba§hca esaslanm aynen 

19 mayts bayram: it;in Tiirk gencliginin dun yap trgr provalardan 
(YazlSl 6 nc1 sahifemizde) 
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Atatiirk in-;ilizll 
Krahn1 tebrik etti: 
iki devlet reisi aras1nda~ 

samimi telgraflar 
teati edildi 

Ankara 17 - !ngiltere Krahmn 
tac giyme merasimi miinasebetile Re- · 
isicumhur Atatiirkle Majeste Altm
Cl George arasmda a§agtdaki telgraf
lar teati olunmu§tur: 

Majesle Altmcr George 
Londra 

Majestelerinin sureti resmiyede 
Britanya Kralhk tac1m giydikleri bu 
anda, en hararetli tebriklerimi ve 
§ahsi saadetlerile Majeste Kralic;e· 
nin ve Kralhk ailesinin saadetleri ve 
Britanya !mparatorlugunun refah 
ve tealisi hakkmda biitiin kalbimle 
yapbglm temennilerimi kabul buyur· 
malanm rica ederim. 

K. Alaliirk 
T iirkiyeReisicumhuru A tatiirk 

Ankara 
Kralic;e ve ben, tac giymemiz mii

nasebetile yollamak lutfunda bulun· 

ilavelerin miihim lo.siDllarJ Diiyunu Umumiye, 
Milli Miidafaa, jandarma ve · emniyet i,Ierile 

baz1 vekalet tahsisatlar1na · 'yapllmi'br 
Ankara 17 (T elefonla) -e- Y eni biit· 

c;e kanun layihasJ Biitc;e enciimeni mazba· 
tasile birlikte matbu olarak bugiin Meclis 
azasma dagJttldt. Evvelce de bildirdigim 
gibi enciimen yeni biitc;eyi hiikumetin tek
Iifinden bir buc;uk milyon kadar fazla -
sile masraf biitc;esini (231,017,776) lira, 
varidat ktsmtm da (231,020,000) lira ii
zerinden tesbit etmi§tir, Bu sene devlet 
daireleri biitc;elerine muhtelif nisbette ila· 
veler yaptlml§hr. Bu ilavelerin miihim ra
kamlan Diiyunu umumiye, Milli Miida
faa Vekaleti kara ktsmt, jandarma, Emni· 
yeti Umumiye, S1hhat ve lc;timai Muave· 
net Vekaleti, Maarif, lkbsad ve Nafta 
Vekaletleri biitc;elerine, az k1sm1 da diger 
Vekaletler biitc;elerine taksim . edilmi§tir. 
Masraf tertiblerinde goriilen fazlahktan 
Biiyiik Millet Meclisine aid olan ktsmt 
yeni Meclis binasmm in§aat masraflan o
larak bu sene 376,000 lira aynlmJ§ alma· 
smdand1r. Meclisle milli saraylarda tic • 
retle ~ah§an baz1 ktdemli memurlann tah· 
sisatlanna kiic;iik miktarda za.mlar yap1l -
ml§hr. 

Maltye Vekili Fuad Agralt 

Riyaseticumhur, Divam Muhasebat, 
((( ,Surayi Devlet ve Diyanet i§leri Reisligi 
I{( biitc;elerinde 1936 mali y1lma nazaran 

~!;;;~~~~~~~~~~~~~ esash fark yoktur. Ba§vekalet biit~esinde 
Arnavudlukta 

· dugunuz ve bizim de biiyiik bir mem
nuniyetle aldtglmtz nazikane tebrik 
ve temennilerinize en hararetli bir su
rette te§ekkiir ederiz. 

George VI 

goriilen farklar ihdas olunan siyasi miis • 
te§arhklar masraflarmtn ilavesinden ileri 
gelmi§tir. 1statistik Umum Miidiirliigii 
memurlan maa§ ve masraflan Dahiliye 
V ekaleti biitc;esinden ~Jkanlarak aynca 
gosterilmi~ olmas1 bu k1s1mda bir fark hu· 
sule getirmi§tir. Meteoroloji i§leri umum 
miidiirliigii biit~esinde goriilen rakamm 

[Arkast Sa. 7 siitun .4 te] 

. patbyan isyan 
HUkumet kuvvetlerinin 
· · muvaffak oldugu 

bildiriliyor 
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Musolini-Hitler miilikat1 
esrar p"erdesine biiriindii 

Bir taraf. teyid, bir tarat tekzib ediyor 
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2 CUMHURiYET 18 Mayts 1937 

Tarihi tefrika : 122 Yazan : M. Turhan Tan 
tTerciime ve iktiba.s edilemez) 

c eehir ve 
ikbsad V ekilinin 
diinkii tetkikleri 

Prens Elk as Mirza Bayar diin Denizyollara, 
Liman i~letmesi ve Afyon 

iran tahtJna ele ge~irmek i~in Tiirk giiciine el a~an inhisarini ziyaret etti 
bu Prens, iran ~h1n1n karde,iydi 

De; yiiz kapiCJ, on iki bin Yeni~eri 
ge~tikten sonra yedi altm c;ubuklu bay
rakla yedi tug padi§ahm yakla§t:· 
gm1 bildirir ve yiiz nakkare ile yi.iz 
davuldan miirekkeb Has Mehterhane • 
nin arkasmdan Hiinkar goriini.irdi.i. Riis
tem, bu yiiriiyii§ler masmda efendisinin 
etrafmda dort yiiz solak, yiiz elli c;avu§ 
ve yetmi§ peyk bulunmastm kanun hali
ne koymu§tu. Solaklar sorguc;lu kiilah. 
ipek i.istliik giyerler, mmah ku§ak san • 
mrlard1. Onlann ok klhflan altm kak • 
malt olup ha§lari da Hiinkann iizengisi 
yanmda bulunurdu. ~avu§lann hepsi, 
saplannda giimi.i§ zincirler as1h gumu§ 
asa ta§ular ve peykler altm migfer ve al
tJn m1zrak kullantrlardi. 

Ha§meti her yil bir derece artan or • 
dunun lstanbuldan c;Ikl§l ve lstanbula do
nii§ii kadar degilse bile elc;i alaylan da 
ihalkm ho§una giderdi. ~iinkii her elc;i, 
padi§aha ve vezirlere sunulmak iizere bir
~ok armagan getirirdi ve bunlann i~inde 
goriili.ip duyulmami§ 1eylere tesadiif o • 
lunurdu. Mesela Hind padi§ahlarmdan 
Alaeddinin getirdigi hediyeler arasmda 
filler, maymunlar, ziirafeler, yetmi~ iki 
renkten dudu ku§lan bulundugu gibi rna· 
sallarda tarif olunan §ekilde ve bir du -
dag1 gokte denilecek bi~imde korkunc 
zenciler de vard1. Bunlardan birisi insan 
etinden ba§ka bir§ey yemedigi, lstanbul
da da o eti bulamadigl ic;in a-;hk grevi 
ilan etmi§ti. 

Ri.istem Pa§amn siyas1 cephede ka -
zand1g1 muvaffakiyetlerden biri de ~ah 
T ahmasbm biraderi Prens Elkas Mirzaf1 
miilteci olarak lstanbula getirtmesidir. -
ran tahtmi ele ge-;irmek ic;in Tiirk giicii
ne el ac;an bu prens lstanbula geldigi 
vakit Sultan Siileyman Edimede bulu -
nuyordu. Avdetinde miilteci §ehzade de 
istikbale ;tkh, kendisine tahsis ohman bir 
yerden ordu ile Hiinkiinn get;i§ini sey • 
retti. 

Osmanh ve frenk tarhc;ileri bu tema • 
§aya uzun sahifeler tahsis ettikleri ic;in 
biz de k1s.aca yazmak istiyoruz. Elkas 
Mirza. Turk ordusunun kudretini tam • 
mi§ olmakla beraber ta§Jdtgl ha§meti o 
giine kadar gormii§ degildi. 0 sebeble 
piyade, topc;u, sipahi fukalarmm, silah -
tarlann gokdemire ve yaldizlara biiriin· 
mii§ kumandanlanm gordiikc;e padi§ah 
gec;iyor zannederek yerinden fuhyor, se
lam vaziyeti ahyordu. Y amnda bulunan 
mihmandarlar, nezaket ve hiirmetle onun 
zehabm1 tashih etmekte kusur etmiyor • 
Jar ve gec;enlerin kimler oldugunu hirer 
hirer anlattyorlardi. 

Prens, hataya di.i§mekten mahcub ol
makla beraber, yamnda kerli ferli ve pek 
debdebeli erkiimharbiyesi oldugu halde 
gec;n Y enic;eri Agasmm mutlaka padi§ah 
olacagma kanaat getirmekten ve gene ya
mldigmi anlad1ktan sonra oniinde iit; ve
zir, arkasmda iic; bin kole bulunan Sad
nazamJ da Hiinkiir diye seliimlamaktan 
geri kalamadJ. 0, teselsiil edip giden ya
lllllmalardan, ordu ve devlet ricalinin deb
debesinden o kadar §a§Irmi§, heyecanlan
mi§ ve yorulmu§tu ki c;elikten miitehar • 
rik bir orman manzaras1 tebelliir ettiren 
binlerce m1zrak, altm ve giimii§ binlerce 
migfer, pan! pan! parhyan binlerce m
mah kiilah arasmda gec;:en Hiinkiin se -
liimlamak kuvvetini nefsinde bulamadi, 
ter ic;inde bunahp kald1. Halk, bu sah
nenin biitiin safhalanm kulaktan kulaga 
devrolunan hikayelerle duymu§ ve prens· 
leri §a§kma c;eviren ha§metin zevkini bir 
kere daha ruhlanna gec;:irmi§ti. 

F akat Ri.istem, tarihlere giic; s1gan bu 
daiml hareket ve faaliyet arasmda kayna
nasmm maksadmt unutmuyordu, omzuna 

yiikletilen biiyiik vazifeyi ifa ic;in ted -
birler ahyordu, kimseye sezdirmeden ze
kice ve haince hamlamyordu. ;lehzade 
Selim Manisaya, Beyaz1d Karamana va
li olarak gonderilmi§lerdi, Veliahd ~us
tafa da Amasyaya naklolunmu§tu. Ikisi 
bir anadan dogmu§ olmakla beraber sal· 
tanat hmile birbirlerini c;:ekemiyen Selim • 
le Beyaz1d, analanndan ayn ayn al • 
d1klan talimata gore hareket ederek mii§· 
terek rakibleri bulunan biiyiik karde§leri· 
ni s1k1 bir tarassud altmda bulunduruyor
lardi, muhtelif vasttalarla onun biitiin ha
reketlerini ogrenip Hurreme yaziyorlard!. 

Sultan Siileyman, aile tarihinden ald1g1 
dersle bu jurnalcJhgi sinsi sinsi te§vik edi
yordu. 

Saltanatm heni.iz kokle§medigi bir de
virde ,ehzade Saveci Beyin yapbg1 i§ler 
her Padi§ah gibi Sultan Siileyma • 
mn da akhndan c;Ikm•yordu. Aksak 
Timurun yurduna donii§iinden soma yiiz 
gosteren F etret devri gene her Padi§ah 
gibi onun da kafasmda ya§Iyan bir dero· 
ti. Beyaz1dla Cemin harbleri unutulacak 
vak1aJardan degiJdi. Y aVUZU tahta <;I • 
karan askeri ayaklanmalan ise o, bizzat 
gormii§tii ve tledesi devrilirken kendisi 
o i§i yapan babasmm hesabma c;ah§lyor· 
du. 

Ogullanmn Anadoluda hirer vilayet 
i§gal ettikleri giindenberi kendi amcalan 
Korkudun, Ahmedin, ~ehin§ahm vak • 
tile ayni toprak iizerinde ald1klan miisel
lah vaziyeti ve babasmm • ya§ kiic;iiklii • 
giine ragmen • yapt1g1 muzaffer hamleyi 
dii§i.inerek ic;:in i~in rahats1z oluyordu. 
T arihin verdigi orneklere gore ogullan 
da er gee;: tek durmiyacaklar ve birbir -
lerile bogu§ur gibi goriiniirken belki ken
di aleyhine de hiicumlar tertib edecek -
lerdi. 

ilk isyant, ya§c;a biiyiik olmak ve kar· 
de§lerinin rekabetinden kurtulmaYJ dii • 
§iinmek sebeblerile §ehz.ade Mustafamn 
c;:Ikannas1 kuvvetle muhtemeldi. Hi.inkar, 
en ziyade bu ihtimali gozoniinde tutuyor
du, biiyiik oglu hakkmda soylenen her 
soze kulak veriyordu. Ger~i bu haberler 
arasmda ciddi telakki olunacak bir §ey 
yoktu, Mustafanm vaziyeti §iiphe uyan
duacak bi-;imde goriinmiiyordu. F akat 
onun iivey karde§lerinden daima istihfai 
ile bahsettigi ve Y enic;:eri ocagma da he1 
fmattan istifade ederek cemileler gos
terdigi anla§Ihyordu. 

Bunlar da olmasa, o Padi§ah ic;:in canh 
bir tehlike say1labilirdi. ~iinkli ya§l o • 
tuza varmi§, parlak bir tahsil gormii§, iyi 
bir silah§or §Ohreti kazanmi§ bulunuyor· 
du. Hi.inkar ise o mada elli iic; ya§mday
dJ, bariz bir inhitat gostermemekle hera
her ogluna nisbetle hayli geri goriiniiyor
du. Y enic;eriler, yirmi yedi YII once ken· 
dilerini Belgrad oniine goti.iren, Rodosa 

ula§hran, Mohacda dola§hran hi.ikiimda
rm zindeligini, c;evikligini, yorulmazhg1 -
m §ehzade Mustafanm §ahsmda tazele§
mi§ bulmakta ve vaktile Y avuzu baba -
sma tercih ettikleri gibi §imdi de onu 
Siileymandan iistlin gormekte belki tered· 
diid etmiyeceklerdi. 

hte Hiinkan endi§eye di.i§iiren hep bu 
ihtimaldi ve ondan otiirii - ortada miis -
bet bir§ey yokken • biiyiik oglundan huy
lamyordu, ku§kulamyordu. Elkas Mir • 
zamn ilticas1 bu it; durumuna yepyeni bir 
kan§1khk verdi, Sultan Siileymanm veh
mini ziyadele§tirdi. han taht1 etrafmda 
uyanan ihtirasm Osmanh tahtma da sira
yet etmesini, biiyiik oglunun Elkas Mir • 
zaYJ taklide kalkJ§masmJ miimki.in goriip 
ic;in ic;in tela§ ediyordu. 

(Arkast var) 

kalabahk bir aile 

Yukanki resim Mersinde Bah~e mahal lesinde Ahmed Halla~! ~ocuklan, da
madlan, gelinleri ve torunlan arasmda gostermektedir. De; diizineye yakm kalaba· 
hk bir aile te§ki! eden bu grupu niifus ar!Jm1 bak1mmdan mes'ud bir tecelli olarak 
memnuniyetle dercediyoruz. 

fkt1sad Vekili Celal Bayar, diin, §eh· 
rimizde tetkiklerine devam etmi§, bu ara
da Deniz.yollan, liman i§letmesi ve afyon 
inhisan mliesseselerini ziyaret etmi§tir. 

Celal Bayar, ogleden sonra dogru De
nizyollan idaresine gitmi§tir. Miidiir Sa
deddinle idarenin §efleri tarafmdan kar
§Ilanan Vekil burada bir saat kadar kal
mi§, tenzilath tarifelerin tatbik1, yeni sipa
ri§ edilen gemilerin in§aat i§leri etrafmda 
miidiir Sadeddinden izahat almi§tlr. 

Denizyollan ldaresinden aynlan lktJ
sad Vekili, yaya olarak Merkez R1ht1m 
hamna kadar gelmi§, yolda yeni yap1lacak 
yolcu salonu, antrepolann yerlerini ma
hallen tetkik etmi§tir. Celal Bayar, Li
man 1§letme ldaresinin yeni ta§md1g1 
Merkez R1ht1m hanma girerek idarenin 
alt kattaki gi§elerini, muhasebe, kontrol 
servislerini gezmi§, sonra miidiriyet ka • 
tma c;•kmi§hr. Burada Liman i§letmesi 
miidiirii Raufi ve muavini Hamid Sa -
racoglu tarafmdan, idarenin faaliyet pro
gramma dahil bulunan ve ekserisi iize -
rinde te§ebbiislere gec;:ilmi§ bulunan faa
liyet ve in§aat iizerinde kendisine izahat 
verilmi§tir. 

Liman hletme idaresinde bir buc;uk 
saat kadar kalan 1ktJsad V ekili buradan 
soma afyon inhisanna giderek inhisarla
rm faaliyeti hakkmda alakadarlardan 
malumat almi~hr. Celal Bayar, afyon in
hisarmdan gee;: vakit aynlmi§tir. 

KOLTOR ISLER/ 

llkmekteb talebeleri i~in 
kamplar 

istanbul Maarif idaresi, ilkmekteb 
talebelerine mahsus olmak i.izere bu se· 
ne muhtelif semtlerde alh kamp a~ma
ga karar vermi§tir. Kamplardan birisi 
yi.iz ki§ilik olup K1Z1ltoprakta a~Ilacak
hr. tkinci kamp ta yiiz ki§iliktir ve E -
renkoy 38 ·inci ilkmektebde a~llacakhr. 
U~tincii kamp Ye~ilkoy ilkmektebi bi • 
nasmda, dordilncii kamp ;Flory<~.da,. AA
§itici kamp $ile birinci ilkmekteb bina
smda, altmc1 kamp ta Pa§abah~e 39 un
cu ilkmekteb binasmda a~Ilacaktci-. ' .13it 
kamplara yalmz ilkmekteb ~ocuklan 
kabul edilecektir. 

lrak T edriaat miifetti§inin 
tetkikleri 

$ehrimizde bulunmakta olan Irak 
Tedrisat Ba§miifetti§i Fazll Cemali tet
kiklerine devam etmektedir. Diin U
niversite T1b Fakiiltesini gezen Faz1l 
Cemali §ehrimizdeki tetkiklerini bitir -
dikten sonra izmir ve Ankaraya gide -
cektir. 

ONIVERSITEDE 
Oniversite talebesinin Paris 

seyahati 
ti'niversitede te§kil edilmi~ olan Gezi 

ve Ag1rlama biirosu oniirniizdeki yaz 
aylarmda Paris sergisine bir s~ahat ter
tibi i~in tetkik?ta ba§lami§hr. Muhtelif 
fakiiltelerden bir~ok talebeler biiroya 
mi.iracaat ederek bOyle bir gezi tertib 
edilmesini rica etmi§lerdir. Diger ta -
raftan ti'niversitemizde ders vermekte 
olan bir~ok Frans1z profesorler de yar
dim ve kolayhk temin edebileceklerini 
vadetmi§lerdir. Esasen sergi s1ralarmda 
Pariste bir~ok hukuki kongreler topla -
nacagmdan Hukuk Faktiltesi profesor -
lerinden bir~ogu, ve bu meyanda mede
ni hukuk profesorlerinden Samim ve 
Ebiilula da Fransaya gideceklerdir. 

Gezinin agustos aymda yap!lmas1 i~in 
Gezi btirosu §efi profesor Kerimle Hu -
kuk Faktiltesi doc;entlerinden Muhlis 
Ete ve T1b Faktiltesinden d~ent Nebil 
tarafmdan bir formi.il hazrrlanmakta -
d1r. 

Diger taraftan Paris sergisine gide -
miyecek talebeler i~·in !zmir sergisine 
bir seyahat yapllacakhr. izmire yap1 • 
Iacak geziye i§mdiden yi.izlerce 'Univer
site talebesi talib olmaktad1r. 

DENIZ 1$LERI 
Bir Rumen torpitosu geldi 
Sezar Ferdinand isminde bir Rumen 

torpitosu, diin, limanimtza gelmi§ti'r. 
Rumen torpitosu, Halicdeki havuzlarda 
tamir edilmek tizere bugi.in Halice gi -
recektir. 

Ankara vapuru demirini 
dii§iirdii 

Esash bir tamirden sonra Halicden ~~
kan Denizyollan idaresinin Ankara va
puru, diin limanda manevra yaparken 
demirini dti§i.irmiiiifti.i.r. Ankara vapuru
nun demiri bi.itiin taramalara ragmen 
bulunamami§hr. Demir, denize dalg1~ 

indirilerek aranacakbr, 

Memleket Haberleri Siyasi icmal 
ikinci 5 ydhk 

sanayi plant 
tesbit ediliyor 

Hiikumet kimya ve de
nizcilik sanayiinin de tesi

sini plana koyacakbr 
Hiikumetin iizerinde ehemmiyetle c;a • 

h§hgi ikinci he§ senelik sanayi planmm 
bu y1l ic;:inde tesbit ve ilan edilecegi anla
§IImaktadJr. Madencilige, komiir ocaklan 
i§letmesine, elektrik santrallanna, ev mah
rukah sanayi ve ticaretine, toprak sana· 
yiine, g1da maddeleri sanayiine, ikinci kt
sim kimya sanayiine, mihanikl sanayie, 
denizcilik endiistrisine aynlan kisJmlardan 
maada Karabiikte kurulmakta olan demir 
ve c;elik fabrikalanmn tevsiile burada zi· 
raat makineleri de imali ikinci planm ih
tiva ettigi esaslar dahilindedir. 

Birinci plan 
MaylSin yirmisinde iic;iincli y1hm ik

mal edecek olan birinci be§ y1lhk sanayi 
programmm en miihim k1sm1 ba§anlml~
hr. ,Simdi programm diger klSimlarm'l 
ba§lamrken program harici olan baz1 sa
nayiin teessiisii ve fabrikalann kurulmas1 
iizerinde de me§gul olunmaktadir. S1 -
vas c;imento, Malatya mensucat, lgdtr 
pamuklanm i§leme fabrikalan bu meyan
dadJr. Aynca yeni kurulmu§ fabrikalar
dan Eregli ve Kayseri fabrikalannm da 
tevsileri mukarrerdir. 

iki anab ~ocuk! 
Bu merakb davaya diin 

bakdmaga ba,Ianda 
Bundan bir miiddet evvel efkar1 umu· 

miyeyi epeyce i§gal etmi~ olan iki anah 
c;:ocuk davasma diin altmc1 hukuk mah· 
kemesinde ha§lanmi~hr. Hahrlarda ol • 
dugu iizere F atma Ilhan admda bir ka
dm kendisine aid c;ocugun Fatma Neza
het tarafmdan c;ahndigmi iddia etmi§ ve 
o malarda kan muayenesi de yap1larak 
c;ocugun kime aid oldugu iizerinde mii -
naka§alar c;Ikmi§h. Diinkii celsede da -
yael F atma lihan davasm1 anlatarak §OY· 
le demi§tir: 

, .«- Bundan yedi sene evvel kocam 
askeri sarac ustas1 Mehmedden Ali adm
da bir c;ocugum oldu. Bir iki sene evvel 
c;:ocugum sokakta oynarken me~hul eller 
tarafmdan c;almd1. Arad1k, nihayet c;o -
cugun Fatma Nezahet ile kocas1 mahal· 
lebici Ali tarafmdan almdigiDI i§ittik. 
0 suada bu mahallebici Ali bana geldi 
ve dedi ki: 

«- Ben Antalya meb'usu Aliyim. 

I 

Senin gozlerin hasta, seni bir hastaneye 
yahrayim. ~ocuguna da evladoo gibi ba
kanm. Merak etme .. » 

Beni hastaneye yatud1g1 gibi, c;:ocuga 
da sahib c;Ikblar. Onun babast §imdi ~r
luda askeri sarac Mehmeddir. Ben c;o
cugu Giilhane hastanesinde dogurdum. 
Mademki diger F atma benimdir diyor. 
Bu iddias1m isbat etsin !..» 

Diger F atma ile kocasJ Ali kendilerini 
mi.idafaa etmek ic;in vekil tutacakt'anm 
soylediklerinden bir defaya mahsus ol
mak iizere kendilerine miihlet verilmi§ 
ve dava talik olunmu§tur. 

VILAYETTE 

Soy adt almiyanlara ceza 
istanbul Ntifus mtidiirli.igii diger mi.i

durltiklerden alman memurlarla tak -
viye edilerek §imdiye kadar soy ad1 al
maml§ olanlarm isimlerini ~1kar1p kay
makamlara vermektedirler. Kayma -
kamlar bunlardan kanunun gosterdigi 
para cezasmt almakta ve idare heyeti 
kararile kendilerine soy adt verilmek -
tedir. 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere gonder
digi bir tamimde bu i§in nisan sonuna 
kadar kat'i bir §ekilde ikmalini istemi§
ti. Bir~ok vilayetler bunu ikmale mu -
vaffak olmu§larsa da istanbul gibi nii
fusu ~ok olan vilayetlerde bu i§in ik -
mali kabil olamami§tlr. 

Diger taraftan ecnebi memleketler • 
deki tebaamiZln soy adlan cetvelleri 
konsoloslanmtz tarafmdan gonderil -
mekte ve bunlarm kayid muamelesi de 
yap!lmaktad1r. Bir taraftan niifus kii -
ti.iklerinde soy ad1 almami§ olanlarm 
isimleri tarama yapilarak meydana ~~ -
kanlmakta oldugu gibi diger taraftan 
Usktidar kazasmda oldugu gibi bazt ka
zalarda zab1ta evleri dola§arak soy ad1 
almami§ olanlar tesbit edilmektedir. -···-Deniz Miiste§arl gitti 

Liman l§letme idaresine a·id baz1 i§
leri yakmdan tetkik etmek i.izere §eh -
rimize gelmi§ olan ikhsad Vekaleti De
niz I§leri Mtiste§an Sadullah Gi.iney 
Ankaraya donmti§tiir. 

I Dogru insan dik yiiriir. I 

Dort kii~iik vapur 
daha 'tsmarlandt 

Akay ve izmir korfez 
vapurlaranan muka

velesi imzaland1 
Alman §antiyelerine tsmarlanmasi ta • 

karri.ir eden vapurlardan dort tanesinin 
daha in§aat mukavelesi Ankarada im • 
zalanmJ§tir. 

Bu vapurlardan iki tanesi Akay ida
resine, iki tanesi de izmir korfez hathna 
aiddir. Akay !daresi i~in ISmarlanan va
purlar §imdiki Kmahada vapuru tipinde 
ondan biraz daha biiyiikc;e ve daha sii
ratli olacaktJr. lzmir korfez hath ic;in 
yaptmlacak vapurlann da bu tipte olma
lan kararla§tmlmi§tlr. 

Vapurlarda gemicilik sanayiine aid 
en modem mekanik tesisat ve konfor bu
lunacaktu. Y eni vapurlar 938 senesi so· 
nunda teslim edilecektir. 

Denizyollan idaresinin Karadeniz ve 
diger uzak seferler i~in Ismarhyacagl be
§er bin tonluk iic; vapur ic;in miizakereler 
devam etmektedir. Alman §antiyeleri 
miimessillerile Denizyollan idaresi ara -
smda devam eden bu miizakerelerin ay 
sonuna kadar bitiril~~egi ve bu mukave
lenin oniimiizdeki ay ic;inde Ankarada 
imzalanacagJ soylenmektedir. 

SEHIR ISLERI 
~ekercilerin kablar1 

kalaylanamtyor 
Eminonii kaymakamhg1, kalays1z ka

zan kulland1~ i~in $ehzadeba§mda bir 
§ekerciye para cezas1 kesmi§; §ekerci de 
buna itiraz etmi§tir. Bu itiraz S1hhiye 
Vekaletine bildirilmi§tir. Vekalet~e ya
pllan tetkikat neticesinde §ekercilerin 
kullandiklarJ kazanlarm kalayh da olsa 
fazla hararet derecesi ytiztinden kala -
ym eriyecegi anla§Ilmi§ -;{e bu kabil es
nafm kalayh kab kullanmalan mecbu -
riyeti tatbik edilemiyecegi; yalmz kul
land!klan kablarm temizliginin kontrol 
edilmesi bildirilmi§tir. 

Koprii miitehasstsi geliyor 
Gazi koprtistintin Unkapam cihetine 

konacak istinad kaZiklar1 i~in tetkikat 
yapacak olan mtitehass1s Pijo yarm §eh
rimize gelecektir. 

400 Alman seyya i ge i 
ve Bursaya giti 

Fon i§tuben vapurile dtin Mudanya -
ya 400 Alman seyyah gelmi§; Uludaga 
~IIanak iizere, Bursaya gitmi§lerdir. Bu 
seyyahlar bugi.in §ehrimize gelecekler -
dir. ikbsad miidiir muavini Halid; re -
fakatinde on alt1 terciiman oldugu hal
de seyyahlan kaq!lamak i~in dtin Mu
danyaya gitmi§tir. 

Havagazi tarifesi indirildi 
Beyoglu ciheti havagazi tarifesini tet

kik eden komisyon i§ini bitirJni§tir. F·i
atlar alb kuru§ dokuz paradan be§ ku
ru§ otuz yedi paraya indirilmi§tir. 

Maslak yolundaki agaclar 
boyamyor 

Otomobil kazalarma bir dereceye ka· 
dar mani olmak i.izere Maslak yolunda
k·i agaclar ge~en sene beyaza boyanml§· 
tl. Alman bu tedbir iyi netice verdigi i
~in bu sene de bu agaclar boyanmaga 
ba§lanmi§tlr. Aynca yolun baz1 tehlike
li noktalarile bir klSlm virajlara da ye
niden i~aretler konmaktad1r. 

Emirgan otobiis iicretleri 
Haziramn birinden -itibaren ba§hya -

cak olan Emirgan - Sirkeci otobiisleri -
nin tarifeleri Belediyece tesbit edilmi§; 
azami fiat olarak 17,5 kuru§ kabul edil
mi§tir. Gidi§ geli§ 35 kuru§tur. Maama
fih bu fiat azami olduguna gore otobtis 
sahiblerinin daha dun fiatla mti§teri ta
§lyacaklarl haber verilmektedir. 

Ekmek narkt muhafaza 
edildi 

Nark komisyonu di.in toplanarak onii
mi.izdeki haftanm ekmek ve francala fi
atlarmt tetkik etmi§tir. Bugday fiatla -
rmda esash bir temevviic olmad1gmdan 
narkm da oldugu gibi b1ralolmasma ka
rar verilmi§tir. 

Mezad e§ya1i tephir edilecek 
Mezad suretile sahlmakta olan kul -

lamlmt§ e§yanm herhalde eti.ivden g~
mesi laz1m gelmektedir. Belediye riya
seti alakadarlara bir emir gondererek 
bu kabil e§ya tizerinde Tephirhaneden 
vurulmu§ kur§un olmad1k~a satilmasma 
miisaade edilmemesin·i bildirmi§tir. 

G0MR0KLERDE 

ispanyadaki muharib
lerin i~ i,leri 

D spanyada dahili harb uzamp gidiyor. 
D Bu harbin bitmesi i~in ya bir tarafm 

nihai zaferi silah kuvvetile kat'i ola· 
rak kazamp biitiin ispanyaya hiikim ol· 
mas1 yahud muharib taraflardan birinin 
ic; i§leri bozulup inhilale ugramas1 ve ken-
diliginden sukut etmesi icab ediyor. D
c;iincii bir c;are de haricin tavassutudur. 
Son giinlerde haricin tavassut ve telif te· 
§ebbiisiinde bulunmasJ ic;in muharib taraf
lar iskandil edilmi§ti. 

Fakat boyle bir te§ebbiis ihtimaline kar· 
§I General Franco §imdiden kat'i bir va· 
ziyet almi§hr. Mumaileyh Salamanca' da 
dspanya milli hiikumeti» adm1 verdigi 
kendi hiikumeti namma, telsizle yaptig1 
beyanatta milll hlikumetin nihai zaferi 
kazanacagma biran bile §iiphe etmemi~ 
oldugunu ve iki tarafm da silahlanm h1 • 
rakmalan ic;in haricden yap1lacak herhangi 
tavassut teldifini kat'i surette reddedece • 
gini ilan eylemi§tir. Binaenaleyh §imdilik 
haricin tavassutta bulunmasma imkan bu
lunmuyor. 

Cephelerde hangi tarafin kahir bir zafer 
ve galebe kazanacag1 hakkmda bir tahmin 
yap1lamaz. ~iinkii memleketin merkezi 
Madridin yamba§mda oldugu gibi cephe· 
lerin bir~ok tarafmda harekat harbi dur
mu§ ve bunun yerini mevzi ve siper harbi 
almi§hr. Bilbao'nun kaptlarmdaki muha
rebe dahi mevzi harbi halini alma askeri 
vesait ve harekatla harbin neticelenmesi 
c;:ok gecikecektir. 

Umuml Harbin sonunda, Almanya 
cephede degil, ic;:ten ve cephe gerisindeki 
gec;imsizlik ve z1ddiyet yi.iziinden c;oktiigli 
gibi, ispanyadaki muharib taraflardan hi· 
ri de ic; i§lerinin bozulmas1 ve inhilale ug • 
ramas1 yiiz.iinden pek ~abuk c;:okerek da
hili harb biran evvel nihayet bulabilir. 

Son zamanlarda, cephe gerisindeki ka
rJ§Ikhk alametleri, en ziyade hiikumetle 
bunun miittefiki Katalonyada goriildii. 
Zaten ispanyada kralhk yiktld1ktan sonra 
i§ ba§ma gelen sollann kendi aralannda 
hic;:bir zaman birlik ve diizen goriilmemi§• 
ti. Bunlar vakit vakit sag partilerin hare • 
ketleri kar§Jsmda muvakkat zamanlar i~in 
birle§mi~ olsalar da hic;bir vakit kendi a• 
ralanndaki husumet ve z1ddiyetleri unut· 
mam1§lard1r. 

lspanyadaki sol partilerin hem ~;ok, 
hem fde· bnnlann- kendi aralarutcht taban
tabana ztd siyasi ve ic;timai fikir ve akide
ler giitmekte olmalan otedenberi lspanya• 
daki sol hareketleri zafa ugratmaktadJr. 
Mesela, lspanyada, anar§ist - sendikalist 
hareketi her memleketten ziyade kuvvet 
bulmu§tur. 

Rus ic;:timaiyatc;Ilanndan Bakunin'in 
yarathgi bu hareket her tiirlii otorite vc 
diktatorliigiin aleyhtand1r. 

Bu miifrit sol hareket, s1mf miicadelesi 
ve diktatorliigii davas1 giiden Karl 
Marks'm fikir ve akidelerine burjutazi ve 
sermayedarhk kadar dii§mand1r. lspanya• 
da anar§ist • sendikalistlerin miikemmel 
amele te~kilat1 vardu. Ayni zamanda sos· 
yalistlerle komiinistlerin de amele birlik • 
Jeri vardu. Her iki taraf ta dahili harh 
dolay1sile silahlandmlmi§ ve milis te§ki • 
latma sokulmu~ amele te§ekkiillerine da
yanmaktadJr. 

~imdiye kadar gerek Katalonya kabi • 
nesinde gerek Valencia kabinesinde iki 
taraf ta miimessiller bulundurmakta idi. 
Bir hafta evvel Katalonyadaki anar§istler 
marksistlerden aynlarak bunlara kar§I c;ok 
kanh bir harb ac;m1§lard1. Siiratle Barse • 
lonaya gonderilen ecnebi harb gemileri 
karaya asker c;1kanp hem hiikmeti, hem de 
ecnebi tebaay1 muhafaza etmek mecburi • 
yetinde kalmi§lardi. 

;limdi de Valencia hiikumeti ic;:inde 
anar~istlerle marksistler arasmda ihtilaf 
<;Ikhgmdan Ba§vekil Caballero istifa et • 
mi§tir. Y eni hiikumette, anar~istlere ve 
bunlann miisellah amele birlikleri miimes• 
sillerine yer verilmedigi ve sozleri dinlen -
medigi takdirde Katalonyada oldugu gibi 
miisellah olarak ayaklanacaklardir. Dahi· 
11 harbin devam ve ademi devamile ala • 
kadar oldugundan bu cephe gerisi hare " 
ketleri biitiin Avrupa tarafmdan dikkat• 
le takib olunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Kuduz kopekler 
Karagiimri.ik civarmda bundan 4 giin 

evvel bir kopek kudurmu§ ve 7 ki~iyi 
JSlrmi~h. Diin gene Karagiimri.ikte bir 
kopek ismail admda bir eczaci)'l ts1r • 
mi§br. 

Giimriikler Ba§miidiir vekili Yarah ile kopek Kuduz hastanesine 

Giimri.ikler istanbul Ba§mi.idtir vekili •k•a•ld•I•n•lm- I!?•l•a•rd•I•r. ________ _ 
Mustafa Nuri Ankaraya gitmi§tir. Mus
tafa Nuri gi.imrtiklerin yeni te§kilat ve 
kadro i§leri hakkmda Vekaletle temas
larda bulunduktan sonra §'~hrimize do
necektir. Kendisi, gi.imrtiklerde yap1l • 
makta olan yeni te§kilat ve 1slahat do
laylsile muvakkaten istanbula gelmi~ -
ti. Binaenaleyh, buradaki i§lerini bir a
ya kadar neticelendirecek, ondan sonra 
Ankaradaki vazifesine donecektir, 

Cumh uriyet 
NiishasJ 5 kum!jtur. 

A bone $Braiti { T~=ye ~;;!c 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 " 1450 • 
U<; ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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SON HABERLER~ .. ~ · · 
TELEfON TELGRAf ve TELSiZLE' 

Valencia' da hiikiimet 
buhran1 bitiyor 

ihtilalcilerin Bilbao civartnda bir ihrac 
hareketi yapacaklan haber veriliyor 

Bilbao 17 (A.A.) - Havas Ajan
smm muhabiri asileri J ata tepesinin sahil 
boyunu kendilerine ne kadar biiyiik bir 
engel te§kil ettigini anladtklan ic;in diin, 
birc;ok barb sefinelerinin de yard1mile bu 
mevkie §iddetli hiicum ettiklerini ve fakat 
ag1r zayiatla piiskiirtiildiiklerini telgraf
la bildirmektedir. 

Gene ayni muhabirin bildirdigine gore 
Biscargui cephesinde cumhuriyetc;:ilerin 
hafifc;e ricate mecbur olduktan sonra 
diin sabah yeniden taarruza gec;tiklerini 
ve fakat ak§ama dogru, biraz ilerlemi§ ol
makla beraber nasyonalistleri dagm tepe
sinden tamamile atamami§ olduklanm bil
dirmektedir. 

yeni kabineyi te§kile memur edilmi§tir. 
Y eni kabine nastl olacak? 

Valencia 17 (A.A.) - Burada zan
nedildigine gore, Negrin hariciyeyi mu -
hafaza etmesini Delvayo' dan rica ederek 
ve Harbiye, Bahriye ve Hava Bakan -
!Jklanm ihtiva edecek alan Milli Miida
faa Bakanhgmi kabul etmesi ic;in Prie
to' dan ricada bulunacaktir. 

Gazetelere beyanatmda, Negrin asi • 
Jere kar~J miicadele yapacak ve ispan -
yo! istiklali ugrunda c;arpl§acak bir hiiku
met kuracagmt ve bu hususta parti mii -
lahazalanm nazan itibara almJyacagmJ 
soylemi§tir. 

* * * 
T ayyarelerle yaptlan hamliklara rag- Karadeniz vapuru 750 

men asi kuvvetlerin Zugasticte iizerine 

1 

miilteci getiriyor 
yaptJklan taarruz piiskiirtiilmii~tiir. ispanyada sefaretimize Utica edenleri 

Bir ihrac te,ebbiisii mii? getirmek iizere Valansiya'ya gitmi§ o • 
Londra ) 7 (A.A.) - Biitiin 1ngiliz lan Denizyolla:• idaresinin K_aradeniz 

gazeteleri ispanyo) Baleares ve Canari - vapuru :v:elkl ak§am .gee; vaktt hare -
k ·· 1 'I 1 · k .. .. ket etmi§tlr. Karademz vapuru, 750 as ruvazor en e a h muavm ruvazorun .. 1 . "kl . t' V .. .. .. 

d . 'k · mu tec1 yu emi§ tr. apur, onumuz -
aske~le.~olu ol~ra~ Santan er tsh ~~etm- deki cumartesi veya pazar giinii lima -
tie g1thgme ~aJr ?Jr ~aber ~e§retnu§tJr. mmJza gelecektir. 

N asyonabstlenn B1lbao 1le Laredo a • Miilteciler karantine miiddetini Tuz-
rastnda bir ihrac te§ebbiisiinde buluna • la veya Kavaklarda ge~ireceklerdir. 
caklan zannedilmektedir. Bunlardan memleketimizde kalmak is· 

Valencia' d a hiikumet buhrant tiyenlerin milnesib yerlerde iskanlar1 

V I · 17 (A A ) H A i~in alakadar makamlarca tertibat alm-
a encJa . . - a vas - ktadlr. 

· h b' · d rna 
)ansi ~u. a mn e.n: . . . ispanyada sefarethanemize iltica e -

Salah1yettar b1r membadan bJldml • denlerin miktan 1000 kadard1r. Kara -
digine gore Largo Caballero, diin Aza- deniz vapuru 750 ki§i aldtgma gore ge
na'ya yeni kabineyi te§kilden vazgec;mi§ ride daha birkat; yi.iz mi.ilteci vard1r. 
o!dugunu soylemi~tir. Bunlarm da memleketimize getirilmesi 

Valencia 17 (A.A.) - Mutedil sos· it;in bugilnlerde icab eden tedbirler a -
y alistlerden eski Maliye N azm Negrin, lmacakhr. 
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Lozan T iirk talebesi I Sovyet-~ekoslovak 
bir ziyafet verdi paktmtn ytldoniimii 

Ziyafette bulunan Nu
man Menemencioglunun 

gosterdigi bir cemile 

izvestiya iki devlet 
arastndaki dostluktan 
hararetle bahsediyor 

Lozan 17 (A.A.) - Lozan Ti.irk Ta - Moskova 17 (A.A.) - Sovyet - <;e -
lebe cemiyeti yirmi be~inci senei dev - koslovak kar§thkh yard1m muahedesi -
riyesini kutlulama i~in diin gece biiyiik nin ikinci yildonilmii miinasebetile iz -
bir ziyafet tertib etmi§tir. 25 sene ev - vestiya gazetesi ezcilmle diyor ki: 
vel Tiirkiye Talebe cemiyetinin birinci cBu paktm yap1lmas1 Sovyet Rusya -
reisi olmak itibarile Numan Menemen- mn sulhun muhafazas1 ve Avrupada 
cioglu, Universite profesorleri, ecnebi kollektif emniyetin tarsini yolundaki 
talebe cemiyetleri reisleri davetliydi - mi.icadelesinde yeni ve milhim bir za -
ler. fer te~kil eder. Hit; §i.iphe yok ki bu 

Talebe cemiyeti reisi Cihadm nut - paktm akdi italyan ve Alman fa~istleri
kundan sonra Menemencioglu soz ala- nin Merkezi Avrupadaki i~lerine bi.iyi.ik 
rak Lozanda tahsilinden bahsederek bu bir engel olmaktad1r. Almanya ile hem
ak~am bu milnasebetle eski ve muhte- hudud alan c;ekoslovakyanm mi.inhasJ
rem profesorleri arasmda bulunmakla ran kendi vas1talarile emniyet ve is -
ne derece mes.ud oldugunu soyledikten tiklalini mi.idafaa edebilmesi pek muh
sonra irfamm hayatmda iki mektebe temeldir. c;ekoslovakya ancak kollektif 
borclu oldugunu, bunlardan birinin is- emniyet t;er~evesi i'linde ve Frans1z ve 
vi<;re mektebi ve digerinin Biiyi.ik $efi Sovyetler Birligile alan anla§malarma 
Atati.irki.in mektebi oldugunu, ve bu i- istinadendir ki kendi emniyetini temin 
kinci bi.iytik mektebin esash ve kokli.i edebilir. Bu sebeble salim fikirli herkes 
tedrisi kendi i.izerine kuvvetle amil anlamahd1r ki yalmz c;ekoslovakyanm 
oldugunu ilave etmi§tir. mevcudiyeti degil fakat Avrupanm em-

Bundan sonra yeni Tiirkiyenin mu • niyeti de umumi sulhun himayesile mu
vaffakiyetlerinden bahsederek Turk ta- vazzaf bulunan beynelmilel te§ekki.il -
lebesinin iftihan mucib bir §ekilde <;a- lerin tarsini derecer~ine baghdtr. Son 
h§malarmdan ve kabiliyetlerinden de- iki senenin tecri.ibesi gostermi§tir ki 
rin memnunlyetle bahsetmi§tir. Ve miitecavizlerin §iddetli taarruzlarma 
Ti.irk talebesinin ad.edinin artmas1m te- ragmen bu fark yalmz tesirinden hi<; • 
menni etmi§tir. bir §ey kaybetmemekle kalmaml§ bila· 

Menemencioglu bundan sonra cTiirk- kis kendisine tevcih edilen hi.icumlar 
ler bir zata kar§l muhabbet ve hilr • nisbetinde bir sulh aleti olarak ehem • 
metlerini izhar etmek istedikleri zaman miyeti artml§hr.• 
0 zatm elini operler• diyerek ayaga 
kalkml§ ve ihtiyar profesor Mercier'nin 
elini opmi.i§ti.ir. 

Menemencioglunun sozleri ve hare · 
keti alki§ tufanile kaq1lamrken profe
sor Mercier soz alarak dedi ki: 

c- memleketimize kar§l soyledikle • 
rinize te§ekkiir ederim. Memleketinizin 
dost oldugu hakkmdaki beyanatmiZI 
candan kar§1lar1m. Tiirkiye beynelmi • 
lel taahhiidlere riayetsizligin pek 'lOk 
oldugu bir s1rada Montreux'de muahe • 
delerin bir tarafh degi.§tirilemiyet:egine 
dair en biiyi.ik delili vermi§tir. Bu §eref 
Ti.irkiyenin $efine, hiikumetine ve tJ -
niversitelilerine aiddir. Montreux mua
hedesinin 1svi<;re t'opraklarmda vi.icud 
bulmasmdan biz fazla miitehassisiz .• 

Bundan sonra profesor Mersiye Tilrk 
talebesinden sitayi§le bahsettikten 
sonra sonra cTi.irk §eflerinin nastl t;a -
h~hklanm, Tilrk milletinin menafiini 
llasJl mi.idafaa ettiklerini bizzat gar -
dum. demi§ ve Ti.irk milletinin ve $e • 
finin saadetlerine kadehini kald1rm1§ • 
t1r. 

Bundan sonra ecnebi talebe cemiyet • 
leri reisleri soz alarak Tiirk talebe ce • 

Turk - lrak demiryolla
rJnJn birlestirilmesi • 

Ankara 18 (Telefonla) - Irak demir-
yollarile demiryollanmlZin birle§tiril -
mesi etrafmda anla§mak iizere Bagda -
da giden heyetimiz §ehrimize dondi.i. 
Bagdadda yap1lan mi.izakereler bir an
la§maya varmi§br ve her iki hi.ikumet 
kendi hududlarma kadar alan demir • 
yollanm yapmak hususunda ~ifahen 
mutab1k kalmi§lardJr. Bu hat Irakm 
Avrupa ile ticari ve ikhsadi miinase • 
betlerini daha kolayhkla temin edecek
tir. 

ltalya Krah bugi.in Pe§teye 
hareket ediyor 

Roma 17 (A.A.) - ltalya Krah ve 
Kralic;esi Budape§teyi ziyaret etmek ii· 
zere yann ogleden sonra Ramadan ha
reket edeceklerdir. 

Sovyet Rusyada yeni bir 
traktor sistemi 

Moskova 17 (A.A.) - Traktor fabri -
:tniyetinin gosterdigi arkada§hklan tak- kas• tekerlekli traktor imalini durdu -
dir ettiler ve Tilrk Talebe cemiyetine 
candan te§ekkiir eylediler. 

Talebelerimizin bu ak§.amki ziyafeti 
l>ek samimi bir hava icinde hocalarile 
birlikte ge .. mi§tir. 

rarak zincirli traktorler yapmaga ba§ • 
laml§hr. Fabrika 7 senedenberi 200,000 
traktor yapml§br. Bu sene 15,000 zin • 
cirli traktor t;lkaracaktlr. 

CUMHURiYET 

HAdise!er aras1nda 

Y eni masallar 
rr==\\ ahiliye V ekaletinden aldtgt· 
l!:d/ mtz bir mektub, bize, Tiirk 

halkm1 okutmak ve inkdabm 
manasma daha fazla yaklll§hrmak 
i!rin giri,ilen canh ve giizel bir te,eb
biisii haber veriyor: Boyle hirer mek
tubla Tiirk edebiyat!rdan, Leyla ve 

Biikre~Sara)'Inda miihim 
bir konfer ans aktedildi 
Kral Karolun riyaset ve Rii,tii Arasla Antones• 
co'nun i•tirak ettigi i~timada esash kararlar verildi 

Mecnun, Tahirle Ziihre, Ferhadla ;li- [Ba§taraft 1 inc! sah!fedel Kont de Martel fehrimizden 
rin ilah .•. gibi halk masallannm kah- Misafir Tiirkiye Hariciye Vekili saat ge~ti ve beyanatta bulundu 
ramanlarmJ yeni maceralar i!rinde ya- 19,55 te Biikre§ten Parise hareket etmi§- Fransanm Suriye Fevkalade Komiseri 
§atarak modem bir halk edebiyall tir. Romanya Hariciye N azm M. An to· Kant do Martel diin ak§am T oros eks • 
viicude getirmege davet edilmi,Ierdir. nesco Tiirk meslekta§Jnl istasyonda ugur· presile §ehrimize gelmi§ ve saat 9,45 te 

Tez §Udur: «Halk okumuyor» so· lami§hr. Semplon ekspresile Parise gitmi§tir. Vali 
zii iftirad1r; halk okuyor, fakat yuka- Bugiinkii gorii§meler hakkmda salahi- muavini Hiidai Kant do Martel'i Hay • 
nda isimleri g~en masallar gibi mev· yettar mehafilden alman malumata gore, darpa§a gannda hi.ikumet namma kar§I -
zuu, lisam, iislubu, kag1d1, basklSI ko- ikhsadi miizakereler c;ok ilerlemi§tir. Dok- !ami§ ve Sirkeci gannda da ugurlamt§br. 
tii eserler okuyor. Bunlarm i!rinde tor T evfik Rii§tii Aras Cenevreden donii- Kant do Martel hareketinden evvel 
elli§er bin say1 bas1hp sahlanlar var- §iinde tekrar Biikre§e ugnyarak o zamana kendisile gorii§en bir arkada§tmJza §Unlan 
d1r. Miinevverler i~in yaz•lmt§ hi!rbir kadar hamlanml§ olacak alan yeni Tiirk- soylemi§tir: 
kitab bu siiriimiin onda birine, hatta Rumen ticaret muahedesini imzahyacak· «- Hiikumetimin daveti iizerine dog-
yirmide, otuzda birine kavu§mamJ§· hr. ru Parise gidiyorum. Orada, Hariciye ile 
br. Fakat bu eserler, !rOcuklarm boya· Bu miilakatlarda Bulgaristanla miina- temas ettikten sonra, Pariste bulunan An
h macun yalamalan gibi, halkt besle- sebat meselesi ve Karadeniz, Bogazlar kara sefiri M. Ponsot ile beraber Cenev • 
mekten, okuma i§tahJm a~maktan ve Akdeniz vaziyetleri tetkik olunmu§tur. reye gidecegim. Bu seyahatim Sancak 
uzak kahyorlar, bilakis iptidai ve irti- H ariciye V ekilimizin beyanatt meselesinin tanzimile alakadardu. Miite • 
cai mevzularile onu zehirliyorlar. Doktor T evfik Ri.i§tii Aras bu ak§am hassJslar komitesi i§ini bitirdigine gore, 
Halk edebiyab kahblarmm cazibele • Cenevreye hareket etmezden evvel Ru • raporunu Milletler Cemiyeti Konseyine 
rind~n istifade ederek halka daha lez- men gazetecilerine §U beyanatta bulun • verecektir. MayJSin 28 inde toplanacak 
zetli, daha besleyici eserler vermek mu§tur: alan Konseyin meseleyi kat'i surette hal-
mu"mkii'n mu''du"r?. ''- Bu"kre•e b1'rrok defa geldim. Her 1 k d K · " • -r ledecegi umu rna ta Jr. onseym verece· 

Dahiliye Vekaletinin ve Matbuat geli§imde yeni yeni inki§aflara §a hid ol • gi karara gore, icabmda Tiirkiye, F ransa 
Umum Miidiirliigiiniin kanaatine go- maktay1m. Bu sefer k1ymetli ricallerinizle ve Suriye arasmda anla§malar imzalana
re miimkiindiir. Tiirk edebiyat!rdan, yaphgim miilakatlann neticesinden fev • caktu. ,Simdilik nikbin olarak Parise ve 
halk masallanmn kahramanlarmt a- kalade memnunum. Bilhassa S. M. Kra • Cenevreye gidiyorum. 
briar, mesela Koroglunu veya Nas- lm bana kar§t gosterdikleri husnii kabul _ Suriyedeki vaziyet nas1ld1r? 
reddin Hoca}'l modem vak'alar i~in- ve hiisniiniyet beni cidden m\itehassis et- _ Suriyede vaziyet gayet normaldir. 
de yatahrlar. Bu eserlerinde masal mi§tir. Cenevreye faydah ~ah§ma iimidile Daha son giinlerde tayyare ile biitiin Su • 
teknigi kullanm1ya muvaffak olduk- gidiyorum.» riyede bir gezinti yaphm, hatta Tiirk • 
lar1 nisbette halkm (yani bilhassa Londranrn verdigi maliimat Suriye hududunu da ziyaret ettim. Her 
koyliiniin) tevecciihiinii kazanacak- Londra 17 (Hususi) - Biikre§ten tarafta vaziyet tabiidir. 
Ianna tiiphe yoktur. bildirildigine gore, Tiirkiye Hariciye Ve- Son Bagdad seyahatim hakkmda ball 

ltte resmi kanaat bu. kili Doktor T evfik Rii§tii Arasla Rumen gazetelerde c;1kan haberler dogru degildir. 
Bizler ne dii~iiniiyoruz? Meslek- ricali arasmda yap1lan miilakatlar neti • Bagdada, miinhasuan Irak hiikumetile bir 

ta§lart bilmem; fakat ben miistear cesinde Sancak davasile Akdeniz mesele- iyi kom§uluk anla§masJ imzalamak iizere 
imza ile pek ~ok balk masallan yaz- sinde mii§terek bir hath hareket takibine gitmi§tim.» 
d1m: Billur Kotk Hikayesi, Leyla ve karar ver!lmi§tir. Kant de Martel Suriye Ba§vekilinin 
Mecnun, ;lah Ismail ilah... bunlann Biitiin meselelerde mutabakat Ankaray1 ziyaret edecegine dair heniiz 
ka!r bin basthp sabldJgmt tabiimden hasrl oldu resmi bir malumah olmadJgml soylemi§ • 
batka k1mse bilmez; fakat bir nokta- Belgrad 17 (Hususi) -. Biikre§t~n. a- tir. 
ya dikkat etmi§ bulunuyorum ki o da !man haberlere gore, Tiirk1ye Hanciye 
halkm yeni tekilleri yadugadigJdJr. Vekilile Rumen ricali arasmda yaptlan 
T q basmas1 devrinden kalma kitab- gorii§melere biiyiik bir ehemmiyet veril • 
lann bi~imini and1ranlar daha fazla mektedir. Yalmz Tiirkiye ile FransayJ a· 
siiriim yaptyorlar. lakadar eden Sancak meselesinden ba~ka 

Hatayda If Bankasr fubesi 
Ofrlmast takarriir etti 

Antakya 17 {Hususi) - Antakyada 
tetkiklerde bulunan h Bankast miifetti§i 
Said Kuray lskenderuna gitmi§tir. Orada 
da birkac;: giin kald1ktan sonra Turkiyeye 
donecektir. 

Haber ald1g1ma gore h Bankasmm 
Hatayda §Ubeler a~mas1 takarriir etmi~ 

Halkln bu tercihinde masum ve Balkan ve Ktic;iik Antanh dogrudan dog· 
karanhk ruhunun biitiin esran var- ruya alakadar eden bir~ok meseleler de 
du. Nasreddin Hocaya smokin giydir- gorii§iilmii§tiir. Bu meyanda Tun~ h~v • 
mek. Leyla ile Mecnuna tango oynat- zasile Orta ve §arki Avrupa vaz1yeh de 
mak ve Koroglunun yiiziine bir ze· a;nca ve etrafhca tetkik edilmi§, biitiin 
hirli gaz maskesi ge~irmek bu ruha bu meseleler hakkmda Balkan ve Kiic;iik Suriye petrollart 

bul unmaktad1r. 

tamamile yabanct kalmak olur. Dahi· Antantm noktai nazarlan tevhid edilmi§· C b ]' 8 · d 
V k I. 1 R <::am 17 {Hususi) - e e 1 e§Jr e liye Vekaletinin bu neviden fantezi- tir. Tiirkiye Hariciye e i 1 i e omanya os d d k 

d k 'b d zengin asfalt, Vadii Acem e e ur§un ler istedigini hi!r zannetmiyorum. Hariciye N azmnm Cenevre e ta I e e- • 
h h k t b't d'l madenleri bulunmu§tur. Evvelce bu siitunda «Kel Og~lan ve cekleri mii•terek attJ are et es 1 e 1 - .. 1 .. k 

' Petrol i§i parlamentoda gorii§u n.r en 
Miki» isminde bir flkra yazmi§bm. mi§tir. bir miimika§a c;:IkmJ§ ve hiikumet bu i§i 
Dahiliye Vekaleti, eski masal kahra· Akdeniz1e Karadenizin anahtarlanm b 

h miitehasSJSlara tet!cik ettirmeden ve u -manlarmm Miki gibi modem mevzu· elinde tutan Tiirkiye ile T unanm ana ta- h' b' · 
R giinkii buhran neticelenmeden 1c; IT 1m • lar kinde canlandmlmasma taraftar- nm elinde bulunduran omanya arasm • · D'Y 

"' '1 Akd · · ]A tiyaz verm. iyecegini temin etmi§hr.. t.ge. r dlr. Fakat hence yaz1lacak eserler, da orta ve •arki Avrupa I e emzJ a a- l k 
' 1 .. taraftan lrandaki ngiliz petrol §IT etmm Tiirk koyiiniin tabii dekoru j .. inde, kadar eden miihim meseleler gorii§ii mu§· l • · 

"' yolladJgJ bir heyet de buraya ge IDJ§hr. 
yerli kokularla sanlarak, Tiirk koylii· ttlu~·r::_. ~ ..... ----~~~~--~-~ ...... ~~-....,---.-------
siine hi~ yabanc1 gelmiyecek sevimli ~ - --
bir iptidailigin biitiin goriinii,lerin- Devlet binalartnln mamurlugu ileri 
den, asd maksada dogru ag1r ag1r te· "f d •d• 
kamiil edecek tarzda viicude getiril- bir zihniyetin 1 a esl lr 
melidir. Halk.n yadugad1g1 yenilik 
kendisine bir kalemde arzedilecek o· 
lursa ona tekrar eski masallan arata· 
bilir. 

Bunu dii§iinmek de, arbk, Dahiliye 
V ekaletine degil, bu eserleri yazmak 
istiyenlere diiter; fakat Matbuat U
mum Miidiirliigiiniin ikinci bir ta· 
mimle aranan metodu biraz daha vu· 
zuhla bildirmesi laz1m gelir, kanaatin· 
deyim. 

PEYAMI SAFA 

Diinkii Mecliste 
Ankara 17 (A.A.) - Bugiin Fikret 

S1laym ba§kanhgmda yap1lan Kamutay 
toplanhsmda Devlet Demiryollan ve 
Limanlan i§letme Umum Miidiirli.igii 
memur ve mi.istahdemlerinin i.icretle -
rine aid kanun layihasmm ikinci mi.i -
zakeresi yapllarak kabul edilmi§tir. 

Zararh ila<;lar gayrime§ru ticaret4'1in 
men'i hakkmdaki mukavelenin tasdik.
na aid kanun layihasmm da birinci mil
zakeresi yaptlm1~1r. 

Kamutay per§embe gi.inii toplanacak
tJr. 

Giridde denizden ~Ikar1lan 
eserler 

Atina 17 (Hususi) - Retimnos'da ba
bk<;Jlar denizden bi.iyi.ik kiymeti haiz 
mermer ve bak1rdan mamul eski eser
ler bulup t;tkarm1§lard1r. Bunlar Atina 
Milzesine gonderilmektedir. 

Delbos per§embe giinii 
Briiksele gidiyor 

Paris 17 (A.A.) - Hariciye Nazm 
Delbos Bel~ika hiikumetinin davetini ka
bul ederek per§embe giinii Briiksele gi
decektir. 

Kopenhag 17 (A.A.) - Hariciye 
Bakam Munch, Cenevre toplantJsmdan 
sonra Berlini ziyaret ederek umumi me
seleler hakkmda gorii§melerde buluna • 
cagm1 teyid etmi§tir. 

[Ba§makaleden devam] 

laz1m gelen bu i§ maatteessiif her z~~an 
ve her yerde boyle olmamaktadir. But~e
mizden bu i~e Hfi tahsisat ayiTamJyoruz. 
V erdigimiz kifayetsiz tahsisatlar da mak· 
sad! teminden aciz kalarak nahak yere 
hepimize guya devlet binalan ihmal _olu
nabilirmi§ gibi yanh§ bir zihniyet ver~~or. 
Eger devlet daireleri ihmal. ~lunabJ~JTS~ 
devlet i§leri de ihmal olunabihr netJcest 
kendiliginden gelir. Harabede otur~n 
adamda ne bir ka§ane oturucusunun tem1z 
vakan ne bir kalede kurulanm yiiksek 
itiban 'bulunmaz. Oylesi kendi kendini 
hakir gore gore giderek bu gorii§ sefaleti~i 
temessiil edecek kadar ona ah§u. En ku· 
c;iik karakol binam1z en muhte§em. saraym 
biircii kadar giizel, saglam ve tem1z olma
hdJr. 

Devlet te§kilatJmizda devlet binalan
nm kaffesinin mazbut bir surette mukay· 
yed oldugu bir daire var m1du? Milli em
lak dairesi bunlarm biitiin kay1dlanm ih
tiva eder mi? Pek emin degiliz, belki evet. 
Fa kat eger varsa kaydm bu derecesi her
hal de bizim anlatmak istedigimiz zihniye
ti tamamen ihtiva ediyor degildir. Olsa 
olsa bunlar sadece bir kay1ddan ibarettir. 
Halbuki biz devlet binalannm iizerlerine 
titrenilen bir millet mah olarak gozoniinde 
tutulmalanm istiyoruz. ;limdiye kadar 
devlet idaremizde millet mallanmn bu iti
nah zihniyetle ele almmasJ fikri heniiz 
yer tutmu§ degildir. Milli emlak tasarru· 
fu ve idaresi devlete aid biitiin mallan ca· 
midir. Bizim ileri siirdi.igiimiiz zihniyet, 
ya§amak hakkile vaziyete hakim oldugu 
zamansa milli emlakin biiti.in kaytdlan 
ic;:inde idareden bir ciiz alan devlet bina
lannm hususi bir mevkileri olmak lazim 
gelecektir. 

Tatbikat galiba §.i>yle olur: 
Her Vekalet kendi idare §ubesindeki 

devlet binalarmm hususi kayJdlannJ tut
turarak onlar hakkmda c;ok itinah hareke
ti kendi vekaletinin ehemmiyetli vazifele
rinden biri olarak telakki eder ve ettirir. 
Sonra biitiin bu kay1dlar, umumuna §ami! 
bir itinamn biiyiik merkezi alan salahiyet
li devlet idaresinde toplanmJ§ olur. Eger 
bu salahiyetli merkez Finans Bakanhg1 
ise bu Bakanhg1n devlet binalan uzerinde 
§ami! bir nezareti dahi kabul edilmelidir. 
Boylelikle bir program dahilinde devlete 
aid binalann dedigimiz §ekil ve suretlerde 
tamir ve tecdidleri temin olunup gider. 

Misal olarak 1stanbulun Mac;ka ki§la· 
s1m ele alabiliriz. Vaktile biiyiik masraf· 
!aria yaptmlmt~ olan bu bina §imdi dahi 
!stanbula siis veren bir medeniyet abide
sidir. F akat kendi haline terkedilmi§ ol· 
maktan dolay1 carnian kmlml§, c;erc;evele
ri c;iiriimii§, dammda agaclar bitmi§ bir 
hal de bulunuyor. Y enisi bugiin iki iic; 
milyon liraya ancak c;1kacak alan boyle 
bir binay1 birka~ yi.iz bin lira ile yepyeni 
bir hale koymak ve oylece de tutmak 
miimkiinken bunu nic;in yapm1yahm? 
Harbiye mektebi de oyledir, Selimiye, 
Davudp.a§a kJ§Ialan da, T a§kl§la da oyle
dir, ve T ophanedeki askeri daireye vann
c1ya kadar biiyiik kuc;iik daha nice bina· 
lar. 

Bunlann tamirlerine para m1 yeter de
nilemez. Biz hep.si bir ytlda yaptlsm de
miyoruz. Her y1l bir ikisini tamir edecek 
ve bir iki yenisini yapacak bir program 
tatbik olunsun diyoruz. Modern cumhuri
yet hayahmiZin kat'i icabt budur. 

Kt§lalan hirer misal olarak soyledik. 
Biitiin memleketteki biitiin devlet binalan 
ilanihaye siiriip gidecek ehemmiyetli bir 
ptogramla dedigimiz §ekilde fasJlasJz bir 
takibin hergiin daha artan itinasma maz
har olmak mevki ve liyakatindedir. 

YUNUS NADI 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kas • yapay1m derken 
~ azetenin birinde §U haberi oku
~dum: 

!stanbul Belediyesi, istanbulda· 
ki Belediye hastanelerine miiracaat ede· 
cek hastalardan tedavi iicreti almaga ka· 
rar vermi§; bunun ic;:in de bir tarife haZJr· 
!ami§. Hazirandan itibaren tatbik edile
cek alan bu tarifeye gore, ayakta muaye· 
ne 20 kuru§tur. Ondan sonra tarife tedri· 
cen yiikselmekte, 500, hatta 1500 kuru§U 
bulmaktad1r. 

Belediyeye, bu karan verdiren sebeb· 
ler, ikidir. Paras1zhk ve Belediye basta· 
nelerinde fakirlerle beraber hali vakti ye· 
rinde olanlann da kendilerini tedavi ettir· 
meleridir. Belediye, fakirlerden gene pa· 
ra almJyacak, yalmz para verebilecek va· 
ziyette olanlardan tedavi ucreti alacak· 
hr. 

F akirler, tabii, ted a vi iicreti verecek 
vaziyette olmadJklanm resmi vesikalarla 
ispat etmek mecburiyetindedirler. Bu res· 
mi vesikalan da oyle zannediyorum ki 
nahiye miidiirleri veriyorlar. Demek ki, 
ancak seri bir ameliyatla hayah kurtula· 
bilecek vaziyette alan parastz ve kimsesiz 
bir zavalh, nahiye miidiiriine gidecek, fa· 
kir oldugunu ispat ederek oradan alacag1 
vesika ile hastaneye ko§8cakhr. Bu ihti• 
yac, ak§amiistii resmi daireler kapand1g1 
zaman ba§ gosterirse, o giin fakirligini is· 
pat edecek vesikayt alam1yacak, paras1 
olmadJgJ ic;:in de hastaneye gidemiyecek, 
ertesi giinii bekliyecek. Ertesi giin de pa• 
zar veya bayramsa, resmi daireler gene 
kapahdJr. 

Bir misal, vaziyeti daha iyi anlatJr: Bir 
cumartesi giinii ak§ama dogru alelacele 
miidahaleye muhtac surette hastalanan 
bir fakir, ertesi giinii pazar oldugu ic;in, 
bu vesikayt alam1yor; pazartesi giinii kur· 
ban bayrammm ilk giiniidiir. T abii gene 
alamaz. Sah, ~ar§amba, per§embe de 
boyle gec;er. Ameliyata ihtiyac has1l ol· 
duktan alh giin sonra yani cuma giinii, 
nahiye miidiiriinii bulur. Fa kat nahiye 
miidiirii online gelene fakirdir, diye vesi
ka verebilir mi? T abii veremez. Polis 
tahkikat yapacak da ondan sonra vere
cek. Haydi, polis tahkikahmn azami sii
ratle bir giinde yapiidigmJ kabul edelim. 
Cumartesi giinii vesikasJ eline verilecek 
ve basta, eger 0 vakte kadar olmemi§se 
hastaneye girebilecek ve ameliyatl yapl· 
lacakhr. 

Goriiliiyor ki fakirler ic;in konulan iic· 
retsiz tedavi kayd1 tamamile nazaridir ve 
bundan ancak, miistacel miidahale ve 
tedaviye muhtac olm1yan hastalar istifade 
edebilecektir. Hem en ameliyat masasma 
yatmlmas1 laz1m gelenler, ya kendilerin· 
den istenilen 5 liray1 bulup verecekler, bu· 
lamazlarsa canlanm Allaha emanet ede· 
rek fakirliklerini ispat ic;in ugra§Jrken br· 
tasiyecilige kurban gidecekler. 

Bu karar, hali vakti yerinde olanlardan 
be§ on lira alahm derken fakirleri tedavi· 
siz b1rakacak ve ka§ yapay1m derken goz 
c;1karacak mahiyettedir. Eger, miistacel 
miidahale ve tedaviye muhtac olanlan, 
fakirligini, zenginligini ara§tlrmadan has· 
tanelere alm1yacak olurlarsa, bu karaT son 
derece sakimdir. 

Belediye hastanelerinde tedavinin para 
ile olmasJ, herhalde fakirlerin tamamile 
aleyhinedir. Ben, bir tek c;are goriiyorum 
ki bu da, biitiin fakirlerin -hastalanmadan 
once, daha sJhhatte iken ihtiyaten bir fak
rihal vesikas1 alarak ceblerine koymalann· 
dan ibarettir. 

Trakyada baytari faaliyet 
Edirne 17 (A.A.) - Trakyanm her 

tarafmda baytarlar ve fen memurlan 
tarafmdan eleme ameliyesine ve bir 
yandan da §arbon sava§ma ba§lanml§ -
hr. Bu plan be§ yll devam edecektir. 
ikinci y1l bununla bitmi§ oluyor. 

Bu sene beyaz peynir ve ka~ar man -
dulan daha faal ve daha toplu 'lah§ -
maktad1rlar. Yeniden yaptlan modern 
mand1ralar I$Oktur. Edirne vilayeti 
mand1ralarm adedini 45 ten 30 a indir
mi§ ve boylelikle masraflan, gidip gel
me hizmetlerini daha ekonomik bir du
ruma sokmu§tur. --Miihim bir konferans 

Belt;ika Mi.ihendisler cemiyeti aza • 
smdan olup muvakkaten §ehrimizde 
bulunan M. Marcel Migeou bugiin saat 
be§te Universite konferans salonunda 
(Zeyneb Hamm Konag1) Milli ihraki • 
yeler (Carburants nationaux) mevzuu 
iizerinde bir konferans verecektir. Son 
y11larda birt;ok Avrupa memleektlerin
de pek ziyade ehemmiyet kazanmakta 
alan bu mevzuun memleketimizde da -
hi alaka ile telakki ve takib olunacagi. 
§i.iphesiz gori.ili.ir. Konferans yalmz U • 
niversitelilelere mahsus olmaytp ser -
besttir ve umuma a<;1khr. 

Viicudiinii ve 
kafant i~let. 
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I KU~iik hi kaye Ekrent Dani§ .. 
~ 

Ekrem Dani§, ba~Im meyusane oniine 
egdi. Kansmm soyledikleri ciddiye ben
ziyordu. Onu terketmege karar vermi§ -
t:. Hakikaten bu aynhktan ~ok miitees -
sir olacak, fazla Jshrab c,:ekecek miydi? 

Birden beyninde bir §im§ek ~akti, se
sine miistehzi bir ahenk vererek: 

- Meliha, dedi, acaba bu i§te Ahsen 
Cevadm bir parmag1 yok mudur, der • 
sin; kadm k1zard1 ve titredi. M uharrir 
soziine devam etti: 

- Parmagi oldugu hence muhakkak.. 
C,::iinkii ~u son giinlerde bizim eve ziyare
tini pek sikla§hTmi§h. Adeta §a§Iyordum. 
0, intizam1 seven ve bir burjuva hayatl 
ya§Iyan Ahsenin bizim az c;ok bohem 
hayatma benziyen ya§ayi§Imizdan ho§ -
lanm1ya ba§lamasl tevekkeli degilmi§ .. 
F akat o bohem hayatma ah§amadi de • 
mek ki .. Seni muntazam bir omiir ge~ir
mek iizere ben den a)'lnyor.. T abil, be§ 
on para irad1, muntazam maa§I var .. 
T ebrik ederim .. 

Meliha umuzlanm silkti, lakaydane ce· 
vab verdi: 

kazanm1~. biitiin memlekette «dahi edib» 
unvanile amlm1ya ba§lami§ti. Biitiin ki
tabdar pe§inden ko§uyorlar, biitiin mec
mualar ondan yaz1 istiyorlard1. Eserleri 
gene, ihtiyar, kadm, erkek herkes tara -
fmdan kapi§Ihyordu. Giindelik gazeteler 
ay ge~miyordu ki ona aid bir roportaj 
ne§retmesinler .. Resimlerinde daha genc
le§mi§, daha giizelle§mi§ goriiniiyordu : 
Ekrem Dani§ yaz1 odasmda .. Ekrem Da
ni§ Suadiyedeki ko§kiiniin bah~esinde .. 
Ekrem Dani~ otomobilinin direksiyonun
da.. Ve nihayet, Ekrem Dani§ sevimli 
ve zengin ni§anhsile birlikte .. 

~~~ 

Bu giiriiltiiniin akisleri Melihanm ku
laklanna c;arptlgi, gozlerine ili§tigi ilk 
giinler, o, yalmz biiyiik bir hayrete dii~
ti.i. Ne hiddet, ne teessi.ir, ne de teessiif 
duymadt. Demek, kendisine bu kadar ts
hrab c;ektiren serseri ve sefil zannettigi 
adamda da bir meziyet varmi§.. Eger 
alh sene tahammlil ettigi bohem haya -
tma bir mi.iddet daha dayansa imi§ peka· 
Ia miikafatlnl da gorecekmi§.. Fa kat ka
bahat kimin? 

- Ekrem, yanh~ dii§iiniiyorsun .. Ah-
SI!ll Cevad namuslu bir adamdir. Bu §e· Hi~bir tarafgirlige kap1lmadan lie; se-
kil i§ler yapmiya kalki§acagmt zannedi • ne evvelki vaziyeti sogukkanhhkla §oyle 
yor musun .• Kaldi ki Ahsenin iizerine bir muhakeme etti .. Hayu, kabahat ken
as11 dii§en sendin .. Adamm yakasml bir d1sinde degildi. 0, miimkiin oldugu ka • 
tiirli.i buakmiyordun. Maamafih aramiZ· dar sab1rh davranmi§h.. Heyhat, daha 
d h 11 I k fazla iradesine hakim olamami§ti. 

a a o aca bu meselenin Ahsenle a· 
lakas1 yok .. Talaktan sonra ben kiminle Ge~en ki§ «Basm kurum» balosunda 
camm isterse onunla evlenirim.. Buna birbirlerine tesadiif etmi§lerdi. Ekrem D a
kimse kan§maz. Allaha 1smarlad1k!., ni§ bir~ok §Ik kadmlarm, iyi giyinmi§ er-

Muharrir, karlSlm tutmak ic;in bir ha· keklerin ortasmda ve ni§anhsmm kolunda 
reket yaph. F akat bu te§ebbiis bo§una ol- idi. Melihay1 tammami§h bile .. Y ahud ta
du. C,::iinkii Meliha kap1y1 a~mi§h. Ek • mmi§h da gormemezlige gelmi§ti. Hak • 
rem Dani~: b da vard1 .. Artik birbirlerile konu§a • 

- Meliha! cak, gorii§ecek hi~bir §eyleri yoktu. Ay-
Diye hayhrdi. Kadm bir dakika dur- riid1klan giin onun, kendisinin arkasm-

d dd d · H dan son bagm§Inl hahrlad1: u, tere ii ett1. ayu, artik geri do-
nemezdi. Bu evde c;ok Jshrab ~ekmi§, - Meliha! .. 
~ok lakaydi gonnii§tii. Daha da !;ekece- Demek o dakikada bile kald1gm1 isti· 
gmden, goreceginden maada.. Biitiin yordu. Gitrnesine gonlii kail degildi. U
omrii masasmdan bir dakika ba§ml kal • kin, o sakin bir hayata, derin bir sevgiye 
d1nnadan ~ah§an, buna ragmen ne ona, ve muntazam bir yuvaya sahib olmak 
ne de kendisine orta bir hayat bile temin ic;in acele etmi§ti. ~imdi ise, o hayatl yek· 
edemiyen bu adamla m1 gec;ecekti .. Ha- nasak, o sevgiyi soluk, o yuvay1 mana • 
)'lr! .. Yiiriidii, kap!)'l kapa)'lp merdiven- s1z buluyordu. Oyle ya .. Muayyen ay • 
Jerden h1zh ad1mlarla indi. hk kazanc1 hesabhyarak ya~amak ve 

Ekrem Dani§ bir mi.iddet mi.ithi§ bir haftamn sa)'lh giinlerinde eglenmek!.. 
§a§kmhk ic;erisinde kaldl. Sonra tekrar Ne tatSIZ bir omiir ' .. 
masasmm ba§ma gec;ti. Kalemini eline al· * * * 
d1 .. Y az!lanna devam etti. Bu ak§am Ahsen Cevad yemege iki 

~ ~ ~ arkada§Inl davet etrni§ti, M eliha, sofra-
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Okuman1n Tatbik 
Edilmi~ Psikolojisi 
Yeni Kitabct -1stanbul1937 

Fiatt 100 kuru§ 

Okunacak kitablan tamtmak vazife
sini yiiklenmi~ olan kalemimiz karilere 
bu kitab1 tavsiye etmek f1rsatlm bul -
mu~ olmakla bahtiyard1r. <;tinkii oku
nacak kitab pek c;ok ta olsa, onlar1 okur
ken istifade temin edilmezse gayeye e
rh;;ilmemi~ olur. Okumak i~in sarfedi
len zaman heder olmw;; demektir. isti
fade temin edecek bir surette okumak 
ise, herkes §ahsi tecrtibesile bilir, hi~ 
kolay degildir. Hatta kiicdiir. Bu sebeb
den okuma yollarmi ogrenmek sarfedi
lecek zamam asgariye indirmek, elde e
dilecek istifadeyi azamiye c;1karmak o
lacaW,ndan herkes i~in faydahdtr. Hele 
ogretmenler i~in tedris randtmamm 
arthracak usuller ogreten bu kitabdan 
edilecek biiyiik istifadeler vard1r. 

cOkumanm tatbik edilm~ psikolojisi• 
bu mevzu iizerinde yirmi be:;; senelik 
bir tecriibe mahsultidiir. Teknik olm1 -
yan bir lisanla yaztlmt§ oldugundan 
herkes usanmadan okuyabilir. 

Kitab hakkmda daha etrafh bir fikir 
verebilmek i~in aynlmi§ oldugu on altl 
faslm serlevhalanm kaydedelim: Oku
mamn mevkii - Okumada tatmin etmi-
yen neticelerin sebebleri - Okumanm 
mahiyet ve vetiresi - Okumanm hareki 
safhas1: Goz hareketi - Okumamn ha -
reki safhas1: Sesli ve sessiz lisan - Ma
na ve kelime bilgisi - Ctimle ve f1kralan 
anlayi§ - Okumada muvaffakiyetlerin 
olc;iilmesi - Okumada muvaffakiyetlerin 
olc;iilmesi (devam) - Miiessir sessiz ve 
sesli okuma - Okumada salah - Okuma 
sakathklarm1 nastl te§his etmeli - Sesli 
okumay1 nas1l 1slah etmeli - Sessiz o
kumayt nasiltslah etmeli - Te§his ve te
davi yollar1 - K1ymet takdiri: iyi ede
biyata kar:;;t zevk ·inki§af ettirmek. 

Boyle ilmi ve ciddi kitablan almah, 
okumah, ba§kalarma da aldtrmah ve o
kutmahyiz. Boyle yapmazsak onlarm sa
y1sm1 arthrmaga, irfan hayahmtzm bo~
luklarm1 doldurm1ya muvaffak olama· 
YIZ. 

Kiittibhanelerimizi zenginle:;;tirdigi 
ic;in eserin miitercimi Rahmi 1. Kol~ak1 
da tebr.jk bir borcdur. 

Halicin temizlenmesi 
i~in tedbir ler ahnacak 

Bu giizel ve tabii liman1n ihmaline sebeb olan 
prensip ve para meselelerinin halline ~ab~1hyor 

Diinya~u: en tabii limanl.armd~n biri I ~~z fabrikalat1 tarafmdan temizlenece
olan Hahcm senelerdenben tem1zlen • g1 ayztlml§Sa da bunun dogru olmad1g1 
memek yiiziinden tamamen dolmak anla§Ilmt§hr. 
tehlikesine maruz bulundugunu yaz ., Bu vaziyette Halicin 'temizlenmesini 
~~~hk. Filhak.ika, senelerdenber.~, Ka • bir makama b:rakmakta fayda goriil -
gtdhane deresmden gelen teressubat ve memektedir. <;iinkti hem vesaitsizlik, 
h_~r iki sahi~dek~ yiizlerce geJ?i .l~§i yii- hem de paras1zhk yiiziinden bu i§e bu
zun~~n Halle b1r~ok yerlen ttlbar~le giinkii §artlar dahilinde c;are bulmak 
seyrusefer yap1lamiyacak hale gelm1~- imkansiZdir. Bunu dii~iinen alakadar -
tir. 0 kadar ki bu~ii? Halic vapurlan, lar, istanbulun ikhsadiyatmda mi.ihim 
dolan klSlmlar hancmde kanal olarak rolii alan Halici mukadder akibetinden 
kalml§ muayyen yerlerden gelip git • kurtarmak ir;in cezri tedbirler almak ve 
mek suretile seferlerine devam edebil- bunlan derhal tatbik etmek meselele -
mekt~d~rler. . . .. rini bugiinlerde aralarmda konu§acak -
~ahc~ temtzlenememesi,. henuz hal- lardtr. Soylendigine gore, Halicdeki en

ledilemiyen para ve prens1p m:s~lele- kaz1 c;tkarmak ve bundan bir hisse al
r.jnden ileri gelmektedir. Esas mam, el
de bu i§i gorecek kafi miktarda ta -
rak dubas1 bulunamamasJdir. Evvelce 
bu hususta yaptlan tetkikat neticesinde, 
Halici temizlemek i~in son sistem iki 
tarak dubasma ihtiyac has1l olmu§, bu 
dubalarm bir milyon liraya almabile -
cegi anla§IliDJ§tlr. Fakat bu bir milyon 
l-irahk tahsisat temin edilememi:;;tir. 

Vesaitsizlikten sonra ortaya ~1kan i • 
kinci mesele de, resmi daireler ic;inde 
Halice hi~ kimsenin tesahub etmemesi
dir. 

Baz1 makamlar, Halici temizleme i§i· 
nin Belediyeye aid bir hizmet oldugu 
fikrindedirler. Bu iddiaya gore, Bele -
diye §imdiye kadar Halic vapurlarm • 
dan yanm milyon liradan fazla para 
almi§tlr. ~imdi de bu vapurlar1 kendisi 
i:;;letmektedir. Binaenaleyh, bu paralar
la Halici temizlemelidir. Belediyenin 
iddias1 ise, bir i~ liman olan Halici tat
hir ve tanzim i:;;inin kendisine aid ol -
mad1g1 merkezindedir. Ortada Deniz 
Ticaret miidiirliigile Liman i~letme i -
daresi kalmaktad1r. Deniz Ticaret mii
diirliigii, bu sene, goriilen ihtiyac ve lii
zum iizerine Yalovadaki Soganhdereyi, 
Heybeli limamm ve diger baz1 yerleri 
temizlet ecektir. Bu ~!ere aid tahsisat 
ve direktifler·i alml§hr . Liman i:;;letme 
idaresi de nhhmlan takviye vesilesile 
Galat a ve Sirkeci nhtlmlan civanm a· 
y1klamt§tlr. Fakat bu iki miiessesenin 
mizlenmesi keyfiyeti bulunmad1W, gibi 

bu muhim i§ ir;in aynlnn~ tahsisatlari 
da yoktur. Halicin, Kasunpa§adaki De-

mak suretile bu i§in bir sermayedar 
grupa verilmesi ve sahlacak hurda de
mirlerin bedelile Halic i~in bir tarak 
dubas1 almmas1 en kestirme bir yo! o
larak gortilmektedir. 

Te§ekkiir 
Haseki hastanesi dogum ktsmmda 

ktymetli doktorlarm himmeti ve biiyiik 
gayretile refikamm hayat1 kurtanlmt§· 
tlr. Doktorlara ve hem§irelere alenen 
te§ekkiir ederim. 

cCumhuriyet. gazetesi kahvecisi 
Cerna! 

19 MAVIS 
ATATORK'iin 

ANADOLU 
topraklarma ayak basbg. mu
kaddes giiniin yiiksek habra· 

SIDI tebcil it;in 

19 MAVIS 
isimli tUrk~e sozlii film 

19 MA YIS 
c;AR~AMBA 

giiniinden itibaren 

iP K 
sinemas1nda 

·RAD¥0 
( Bu ak,amki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Ti.irk musikisi - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyatl - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,20 kon
ferans: Eminoni.i Halkevi sosyal yard1m §U

besl namma: Dr. Nuri Osman (Deri ve sag 
hlfzlSslhhast . hakkmda) - 19,45 konferans: 
C. Halk Partisi namma: Fer!dun (Sporun 
fevaidi hakkmda) - 20,00 Belma ve arka
da§lan tarafmdan Ti.irk mus!k!s! ve balk 
11ark1lan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a
rabca soylev - 20,40 Cerna! Kamil ve ar -
kada~lan tarafmdan Ti.irk musikisi ve halk 
§ark1lan (Saat ayan) - 21,15 ORKESTRA., 
22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl gu
ni.in program! - 22,30 plakla sololar, opera 
ve ~?peret par<;alan - 23,00 son. 

VIYANA; 
18,05 konu~ma - 18,25 KONSER - 18,55 

konu§ma, franstzca ders - 19,25 konu~ma
lar, haberler, hava, gramofon - 20 45 MU-. 
SIKi KO§ESi - 21,05 MUSiKi - 2i,45 pi -
yes - 23,15 haberler, hava ve saire - 23 25 
DANS MUSiKisi. ' 

BERLIN: 
18,~5 KARI§liK MUSiKi - 19,05 §AN VE 

MUSIKI - 20,05 spor, gramofon, konferans, 
haberler - 21,15 KARI§IK MUSiKi - 23,05 
hava, haberler, spor_- 23,25 konu~ma - 23,40 
EOLENCELI MUSIKI VE DANS HAVA
LARI. 

PE§TE: 
19,25 QiNGENE ORKESTRASI - 20,35 

konferans - 21,05 ORKESTRA KONSERi -
22,35 habe.rler, ltalyanca konferans - 24,05 
CAZBAND TAKIMI VE SALON ORKES .. 
TRASI, haberler. 

BUKRE§: 
18,05 gramofon, istirahat esnasmda hava, 

konu11ma - 20,05 konu§ma - 20,25 MANDo
LiN KONSERi - 21 §AN KONSERi • 21,2() 
konferans - 21,35 SENFONIK KONSER, 
istirahat -esnasmda hava, haberler - 23,20 
GECE KONSERi - 23,50 frans!Zca ve al ~ 
manca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
19,05 ORKESTRA KONSERi - 19,35 vi

YOLONSEL KONSERI - 20,05 hava, haber
ler ve salre - 20,35 tarihi roportaj - 21,25 
ORKESTRA KONSERi - 22,05 eglencell ya
ym - 22,45 spor - 23,05 hava, haberler, spor, 
konu11ma - 23,35 DANS ORKESTRASI ~ 
24,35 haberler, hava - 24,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.] : 
18,05 gramofon, musiki konu§masl, gra

mofon - 19,05 §ARKILAR, PiYANO KON
SERi - 19,35 haberler - 20,05 §ARKILAR • 
21,05 eglenceli yaym - 21 ,35 ORKESTRA 
KONSERi - 21,35 haberler, gramofon, 
hava. 

ROMA: 
18,20 DANS MUSiKisi - 18,55 haberler ve 

saire - 21,45 KARI§IK MUSi:Ki - 22,05 
SENFONiK KONSER - 23,35 varyete-24,05 
haberler, hava - 24,20 DANS MUSiKist. 

NOBETCiECZANELER 
Bu alc:iam §ehrin muhtel!f semtlerinde 

nobet~i olan eczaneler ~unlard1r: 
istanbul cihetindekller: 

Meliha bo§anma karanm ahp da ka· nm hamlanmas1 11;in hitmet~iye yard1m 
nuni miiddeti ge~irdikten sonra Ekrem ederken salonun yan ac;1k duran kap!sm· 
D ani§in tahmini vec;hile Ahsen Cevadla dan akseden ~u sozleri i§itti. Kocas1 mi
evlendi. Y eni evi, onun ic;in hakiki bir safirlerine: 
saadet ko§esi olmu§tu. Kadm muntazam - Evet, diyordu, M eliha vaktile Ek
bir ev, sakin bir hayat, derin sevgi ne • rem D ani§in kanstydi. Benimle evlen • 
dir, bunlann hepsini orada buldu ve an· mek i~in ondan aynld1 .. 

Eyiibsultan camisinde ogle namazm -
da dua ed.erken olen ve oliimile bi.itiin 
toplanan cami halkm.I, tamyanlarm1 ve 
ailemizi mateme garkeden Kadri (Pa
§a) klZI ve Asaf (Pa§a) gelini kanm 
Vediamn cenaze merasimine i§tirak e -
den biitiin dQstianma te§ekkur etmege. ., ____ Bugiin T U R K sinemas1nda -----
gazetenizi tavsit ederim. ·1NG'1LTERE KRALl VI. JORJ'un TAG GiYME ToRENi bOtun tafsilatile ve 

Eminoniinde (Be§ir Kernan, Beyazidda 
(Haydar)t, Ki.ic;i.ikpazarda (Hikmet Cemm, 
Eyi.ibsultanda (Hikmet Atlamazl, §ehre • 
mininde (Naztm Sadlk), Karagiim!i.ikte 
(Suad), samatyada (Rid van), ~ehzadeba • 
§mda (Unlversite), Aksarayda (Ziya Nu • 
ri), Fenerde (Hlisameddlnl, Alemdarda (A• 
li R1zal, Bak1rkoyde (Hililll, 

lad1. ~1k giyinebiliyordu. Bir iki kii~iik D ogru, bu ahmakla evlenmek i~in o 
miicevher de edinmi§ti. lyi mevkida ah- dahiyi terketmi§ti. Maamafih o dahi de 

Kocas1 Asaf (Pa§a) mahdumu 
~erif Siirmeli ~imdiye kadar gordiigiiniiz filimlerin en egolencelisi 

BAY AN GENERAL <Frans•zca> 

Beyoglu cihet!ndekiler: 
istiklal caddesinde (Della Sud a), Gala

tada (Hi.iseyin Hlisni.i), Taksimde (Limon
ciyan), §llllide, Pangalt1 Halaskar caddesln
de (Narglleciyanl, Kaslmpa.'}ada (Vas!!), 
Haskoyde (Barbutl, Be~ikta~ta (Si.ileyman 
Recebl, Sar1yerde (Asaf). 

bablarla gorii§iiyor, kocas1 her fusattan kendisine s1k1 s1k1 sanlm1~ olsayd1, hi~ T e§ekkiir 
istifade ederek onu c;aylara, sinemalara, §iiphesiz hala birlikte ya§arlar ve kendisi 14 may1s 937 cuma gtinii Eyiibde dua 
lokantalara gotiinnekten geri kalm1yor • bugiinkii sa~ma vaziyete dii§mezdi. Bu esnasmda yavrusu kucagmdayken ha -
du. Biitt;elerinin miisaadesi nisbetinde i~te §ahsile birlikte o iki erkegi de kaba- yata gozlerini kaptyan sevgili kizimlz 
hayattan kamlarmi ahyorlardi. hatli buluyor ve ikisinden de intikam al- VediamlZin son te~yiinde bulunmak ka-

F k M l
'h d dir§inashgm1 gosteren ve taziyette bu-

a at e 1 amn lekesiz ve bulutsuz m1ya yemin e iyordu. Fakat Ekrem D a-
d 

lunan sevdiklerine; kederdide ailesi 
saa eti ancak .lie; sene siirdii. Hir bekle- ni§e arhk kolu kanad1 yeti•emezdi. 0 'I "' ~ muhterem gazeteniz vas1tasile en derin 
DI miyen bir hadise zavalh kadmm ra - halde, onun hissesine dii•eni de Ahsen Ce- kk .. 1 · · 'bl' b ~ te§e ur enm 1 ag eder. 
,atJm altiist etti: Ekrem D ani§, miite - vad odeyecekti. Merhum erkamharb Kadri P a§a 

madi c;aii§masi neticesi biiyiik bir ~hret "Ahmea Hiclayet ailesi 
························ ························· . Hindistand~ .. .. .. f~i .... 'f~i;i'~·~· .... k~;;~ ... y~p~l~~ .... h~;~kAi ........... .. 

RUBY KEELER· DICK POWELL ve yiizlerce srene ve giizel erkek ve k1z 
Havayen adalarJoiD a~k idetleri, sevi~meler, Havayen danslar1, nefis 

miizik, zengin sahneler, ne~'e ve zevk. 

iNGiL TERE KRALl S. M. VI a net JORJ'un 

TAC GiYME MERASiMi 
BUtUn tafsilat• ve tefer -
ruatlle bugUn matineler

den itibaren 

iPEK ve MELEK 
sinemalannda golteriliyor. 

Uski.idar, Kad1koy ve Adalardakller : 
Uski.idarda (Ahmedlyel, Kad1koy, Muvak

klthane caddesinde CSaadet). Bi.iyi.ikadada 
(Halk), Heybelide (Tana§l. 

Cagnlar, Konferanslar, kongreler 
§lehremlni Halkevinden: 
Tlyatro mi.ielliflerimizden Mfisahibzade 

Celalle Evimizde ilk agma torenlnl yaptl
glmiZ (Ti.irk biiyiiklerl geceleril ne aid olan 
bir ytlllk program1m1zm gerek istanbul ve 
gerek Ankara gazetelerlnde (Bir ihtifal ve 
jiibile) meselesi gibi tel3.kki edilmi~ oldugu 
ve bu arada bir (Halld Ziya jiibilesil yap
ml§ olan Eminoni.i Halkevile program1m1zm 
karl§tmlml§ oldugu ~ri.ilmli§tlir. Evlmi:~: 
aym ilk ve son be§inci gi.inlerinde dlger 
konferanslardan ayn olmak i.izere ya~ami:J 
ve ya§lyan bir Turk biiyi.igiini.i c;evremiz 

••••••••••••••••••••--•••••••• halkma tamtmak gayesile (Ti.irk bi.iyi.ikleri I ..,. geceleri) nl tertib etmi§tir. Bu gecelerln 

I $ I K Y ARJN GECE SAAT 9 DA ihtifal ve ji.ibile gecelerl olmadi~ml say-
gllarlmlzla blrlikte tavzihine mi.isaadenizl 

LiSESiNiN M E L E K _rica_ed_eri_z. ------

Aleni te,ekkiir • Senellk bUyOk 
musameresi 

slnemas1nda veril~c:ektir • 
Programda yeni filimler - Dans - ~ark1 • Varyete nu 
mar alan • Kooser ve FERDi T A YFUR tarahndan ha 
rikulade tilliin~lli Lorel Hardi lstonbulda Monologu ile 

MUNiR NUREDDiN 

Sevgili annemlz Bayan Hatlce Misal 
Gokdemlrln ebedi gaybubeti mi.inasebetlle 
gerek cenaze merasimine gelen, gerek tel
graf ve mektubla biz! tesell1 eden muhte
rem dostlanmtza ~i.ikranlanmiZ l arzederiz. 

Gokdemir ailes1 
Emnlyet Sand1g1 muraklbl E§i 

ve arkada,Ian konser1 mevcuddur. Fiatlar 100 ve 50 kuru~tur. Biletler 
bugiinden itibaren M E L E K gi:Jesinde satalmaktad1r. 

R~id Liitfiye 
Torunlan : C. Merkez Bankasi istanbul §U

besi hesab1 cari $efi Re§ad, e111 Samime 
R1fk1 Zerrln 

lngiltere Krah 6 net Jorj'un tac giemesi ve sinema san'atmm viicude getirdigi 
en biiyiik ve en muhte~em ~aheseri ve Kral 6 net Jorj'a hediye edilen 

iNGiLTERE TACININ iNCiLERi 
tilminin ilk iraesi ~eretine ~ehrimizin en kibar hallo 

SAKARYA sinemas1nda 
tertib ettigi biiyiik artistik gala ve niimayi~e i~tirak edecektir. 

,Simdiye kadar viicude getirilen en muazzam, en muhte~em ve en ta:zla artistik bir eser - lngiltere -
Fransa ve Itaiya g1bi fit; muhtelif memleketten ve her biri kendi lisanmda konu§an 50 biiyiik yd

chz - Miihim ve alakabah~ bir menu • Goz kama~bnct bir mizansen - Dehakar 
SACHA GUITRY'nin en dahiyane ve orijinal eseri ••• 

BU FiLM BA~KA Hi<;BiR SiNEIVlADA GOSTERiLMiYECEKTiR. 
llaveten : Kral 6 nc1 Jorj'un tac giyme merasimi bUtUn taf&ilatile gosterilecektir. 

Bu ak~amki gala miisameresi it;in resmi elbise giyilmesi §ayam arzudur. 
Biitiin numarah ve miitesaviyen bir lira fiatta olan verlerden ancak birka~1 kalm1~br. Temininde aeele ediniz. 

I iii-----------••-• Telefon: 41341 .... ____________ _. 
Simali Hindistanda, Veziristanda, in gilizlere kar~I isyan eden lpi fakirini ten kil eden 30 000 k" 'l 'k k t tl h k" t 'I · · R · d ~d k" t "d' • 1~1 1 1 aa a are a a 

ge~1 m1~h. • esun e sag a I PI 1r, aolda askeri sevkiyattan iki safha ioriilmektedir. 



18 May1s 1937 CUMHURtYET 

1nodern bir M1s1rda 
tiyatro san' ab ba~hyor 

Comedie Fran~aise fahri miidiirii, yapbg1 tetkik
lerden sonra M1s1rda inki,afa ba~byan tema~ 

san'atin1 sitayi!fle anlabyor 

Mt.strm maruf komedi artistlerf: l 
Solda Ruhiye Halid Hamm, sagda 
yukanda Firdevs Hasan Hamm, 
a$a(Jtda Emine Nureddin Hamm, 
solda Zuzu Hamdi Emin Hamm. 

Bugiin, MISirda, birc;:ok Arab tiyat
ro trupu vard1r. Bu truplarda huistiyan, 
yahudi, miisliiman her mezhebden artist 
vard1r. Bunlann milliyetleri de muhtelif-

Vapurlarimizda 
pratika ve vize 

1 hizarandan itibaren bu 
muameleler kalk1yor 

S1hhat ve !c;timai Muavenct Vekaleti, 
deniz yolcularma kolayhk olmak iizere, 
posta vapurlanmiZm pratika ve vize 
I muamelelerinde mtihim tadilat yapml§-

1 

tlr. 
~imdiki §ekle gore, kabotaj hatlarm

da i§liyen yolcu vapurlarrm1z, hangi ~s
' l keleye giderlerse gitsinler, yolcularm 
vapurdan c;rkmasr baz1 srhhi merasime 

I tabidir. Karantina doktoru ve memuru 
1 gemiye gelir, icab eden tetkikat ve kon-
trolu yapar, ondan sonra yolcularm <;lk

' masma mtisaade edilir. Bu hal, vapur -
larm saatlerce fazla beklemelerini, do

'layisile yolculann rahats1z olmalanm 
intac ediyordu. Her gemide bir doktor 
bulunduguna ve icab eden s1hhi tedbir
ler de ahnd1gma gore, bu pratika ve 
vize muamelesi ltizumsuz goriilmti§ttir. 

6 hazirandan itibaren tatbik edilecek 
alan yeni kararla bu pratika ve vize 
muamelesi kaldmlml§hr. ~imdi, vapur
lar, bir limana girdikten sonra karanti
na doktor ve memurunu beklemiyecek 
ve yolcular, gemi stivari ve doktorunun 
mes'uliyeti altmda derhal c;Ikanlacak -
lardrr. 

Paris «Comedle • Franc;:aise» tiyatrosu 
fahri miidiri umumisi Mosyo Emile F ab
re, MISJT milli tiyatrosu tarafmdan vaki 
olan davet iizerine oraya gitmi§ ve iki ay 
kadar M1mda kalmJ§tJr. Mosyo F ab~e. 
Mmr milli tiyatrosunun kat'! surette te
§ekkiilii ic;:in bir tak1m direktifler ve gerek 
aktorler, gerek modern mizansen husu
sunda teknik malumat vermi§tir. M. F ab
re'm, F ransaya avdetinde, MISir tiyatro
sunun bugiinkii vaziyetine dair verdigi iza
hahn ~ayam dikkat buldugumuz kJsJmla
nm a§agJya naklediyoruz. M. Fabre ez
ciimle demi§tir ki: 

tir. ic;lerinde, Tiirklere, Suriyelilere, A- wl·ndsor Du·· ku·· nu·· n 
rablara ve Rumlara tesadiif edilir. Bu 

«- ltiraf ederim ki, MISlra vard1gJm 
zaman Arab tiyatrosu hakkmda pek az 
malumahm vard1. Bu tiyatro heniiz bir
ka<; senedenberi mevcuddur. Ve Arab 
edebiyatmm c;:ok zengin olmasma ragmen, 
dramatik eserler, MISirda ancak Ondo • 
kuzuncu asnn sonuna dogru yazJlabilmi§
tir. 

MISlrda facia muharrirligi doyurucu 
bir meslek degildir. M1S!rh veya ecnebi 
herhangi tiyatro miiellifi has1lattan hic;:bir 
hisse almaz. 

Diger taraftan, tiyatro miiellifleri li -
san serbestisine de sahib degillerdir. Bu 
hususta kuvvetle yer etmi§ din! ve ic;ti-
mai engeller vard1r. '' 

Mmrda, amlarca miiddet komedi ar
tisti yeti~memi~ti; elli sene kadar evvel, 
katolik Suriyeliler MJSJr sahnesinde rol 
almJ§lardJr. Bunlc.rdan cesaret bulan 
miisliiman artistler yeti~mi§, onlan taki
ben de miisliiman kadmlar sahneye c;:k
m1dard1r. 

izdivac1 yalon truplar Bagdada, T unusa, Beyruta, 
T anta'ya, Demenhur' a, Lukror' a gezer 
dururlar. Hatta bazan cenubi Amerikaya 
kadar giuikleri olur. Sab1k Krahn diigiiniinde 

Milli tiyatroya gelince, hiikumetin hi-
mayesi altmda nisbeten yeni bir tarihten· iki karde,ile (;ur~il ve 
beri te§Ckkiil etrni§ bulunan bu tiyatro Loid (;ore bulunaeak 
oldukc;a insicamhd1r. Hiikumetten tahsi • _ 
sah vard1r ve yiiksek §ahsiyetlerden mii· 
rekkeb bir komite tarafmdan idare edil
mektedir. Bu tiyatroda, S~hiller'in bir pi
yesile MISlrh miielliflerin iki piyesm1, 
Memnu meyva, Sapho gibi piyesleri sey
rettim. 

M1s1r Milli tiyatrosu artistleri, hareket
lerine hakkile sahib, jestleri yerinde ar
tistlerdir. Arab tiyatrosu deyince bir Pa
risli veya bir Londralmm akhna gelen 
karmakan~Jk manzaradan burada eser 
yoktur. Y almz kadm artistler biraz miite
reddid, biraz acemi davramyorlar ki, bu 
da on iic;: amhk esaretin tesiri olsa gerek
tir. 

Fa kat, heniiz yakm bir maziye gelin
ciye kadar tiyatrodan mahrum olan l"vli
s:fda, bin tiirlii mii~kiilatla yepyeni bit 
san' at yaratan bu adamlann himmetini 
takdir etmemek kabil degildir. 

Herhalde, gordi.igiim ~eylere hyas ede
rek diyebilirim ki, bir gi.in gelecek, biiyiik, 
c;ok biiyiik Arab artistleri yeti§ecektir.» 
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Arnavudlukta patbyan isyan 
[Ba§taraft 1 

ger eyaletlerde tam bir 
!~c!. sahf~.ed~] j Belgradtn verdigi son malumat 
sukun hukum Belgrad 17 (Hususi) - Arnavudluk 

siirmektedir. 
ihtihi.l hareketi, komtinizme miitema

yildir. 

Avlunyada tenkil hareketi 
Tirana 17 (A.A.) - Arnavudluk Tel

graf ajans1, Avlunya'dan gonderlimi§ 
olan htikumet kuvvetlerinin asileri he
zimete ugratml§ olduklanm bildir -
mektedir. Asiler, halihaz1rda btiyiik 
bir peri§anhk ic;inde ricat etmekte ve 
htikumet kuvvetleri tarafmdan pe~leri 
takib olunmaktadrr. 

lsyan kime karft? 
Belgrad 17 (A.A.) - Iyi malumat al

makta olan mehafil, Arnavudluk isya -
nmm bilhassa Dahiliye Nazm Musa 
Jouka aleyhine miiteveccih olup Kral 
Zogo'ya veya italyan niifuzuna kar§l 
yaptlmt§ b1r hareket olmad1gm1 beyan 
etmektedir ler. 
==---·· .. - ~ -

isyam bastmlml§hr. Tiranada ne§redi
len resmi bir teblige gore isyan komii
nistler tarafmdan tertib edilmi§tir. 
Diindenberi Arnavudluk dtinyadan tee
rid edilmi§ bir halde bulundugundan 
Arnavudluktaki hakiki vaziyet hakkm
da kat'i hic;bir malfunat almamamak -
tad1r. 

Arnavudluk konsoloslugunun 
verdiiii maliimat 

istanbul Arnavudluk Ba§konsoloslu -
gu diin ak§am gazetemize telefon ede -
rek §U haberi verdi: 

cArnavudlugun Ergiri sancagmda ig
fal edilmi§ baz1 adamlarm eseri te§vi -
kile ba§hyan bir isyan hareketi ehem
miyetsiz oldugu gibi htikfunetin ald1g1 
acil tedbirlerle derhal bashnlml§hr. 
Arnavudlugun her tarafmda asayi§ 
htiktimfermadrr.~ 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 77 

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

- Susunuz! dedi, soylemeyiniz ... 
Bahriye aid mi? 

Orhan sesini c;1karmadJ. 
Vedia onun iistiine yiiriimii§tii: 
- Bahriye aid mi? diye bagud1. Soy

leyiniz! Meraktan olecegim. 
Orhan elini paltosunun cebine dogni 

gotiirerek: 
Ak§am gazetesinde gordiim, de • 

di. 
N e gordiiniiz, bir felaket haberi 

mi? Bahriye aid mi? 
Orban gazeteyi c;1kardi, fakat Vedia

ya vermedi: 
- Biz hissetmemi§ miydik? dedi. 
- Ne hissetmi§tik? Ne soyliiyorsu -

nuz? Veriniz rica ederim bana gazete • 
yi ..• 

Or han ayaga kalkt1: 
- HayJr Vedia Hamm, dedi, sakin 

olmamz laz1m. 
- Fakat bu haliniz bana daha miit· 

hi§ §eyler di.i§iindiiriiyor. · · 
Vediamn ~1ghgm1 duyan lela! ve Sa

miye Hamm da odadan ic;eri girmi§ler-

di. 
Orban gazeteyi avm;lan i~inde biike • 

rek: 
- Bahri Beye aid bir haber ... dedi. 
Samiye Hamm iki yumrugunu da ba

~ma vurarak bagud1: 
- Eyvah, gitti oglan, Bahricigim git

ti... Mutlaka ken dine bir§ey yapt1. 
Gazeteyi gormeden hic;k1rmaga ba~ • 

lamJ§tl. 
Vedia Orhana iki elini birden uzata-

rak: 
- Veriniz bana gazeteyi, veriniz, ri

ca ederim, dedi. 
Orban gazeteyi uzath. K1Z1n serltv

hayJ goriir gormez bir baygmhk ge~irme
sinden korkarak ta yanma gelmi§ti. Fa· 
kat Vedia, gazeteyi tutan elleri titreme
den, satJrlarm iistiinden gec;en gozleri bii
yiiyiip kii~iilmeden, yiiziini.in aynasmda 
hi~bir felaketin aksi belirmeden havadisi 
okuyordu. Samiye Hamm da onun ya -
nma ko~tu ve kiZI iki omzundan tutarak, 
kesik <;1ghklar ve sJc;rayJ§Iarla, gazete sa
hifesine bakh. iclal ellerini yi.iziine kap1-

Windsor Dii.kii. ve Wally Warjeld 

Tours 17 (A.A.) - Cande §atosunda 
gazetecileri kabul eden Rogers, Diik de 
Windsor"un izdivac1 tarihinin yann sa
at 14,30 da takarrtir edecegini beyan et
mi§tir. 

lzdivacda Diikiin iki karde~i 
bulunacak 

Londra 17 (A.A.) - Sunday Refree 
gazetesine gore Kent Dtikti, hem§iresi, 
Winston Churchill ve Lloyd George, 
Windsor Dtikile Wally Warfeld'in ev -
lenmelerinde haz1r bulunacaklardrr. 
· Kent Dtiktintin izdivac merasiminde 
garson donor olarak hazrr bulunacag1 
siiylenmektedir. 

Sporeu, ~irkinin, kirlinin 
ve kotiiniin dii~manidJr. 

yarak: 
- AllahJm! Ne oldu Bahri Beye? 

diyordu. 
Samiye Hamm hizmetc;:iye dogru ko • 

§uyor, bir elini oteki avucu ic;ine vurarak 
bagmyordu: 

- Ne olacak? Kendini oldiirmii§ .•. 
Aman fena oluyorum. 

Ve yaz1hanenin koltuguna c;oktii. 
V edia fenni bir makale okuyormu§ gi

bi sakindi. Bu k1z, normal insanlarm tam 
z1ddma, ale lade vak' alar kar§Jsmda he • 
yecanh ve harikulade vak' alar kar~JSJnda 
heyecans1z goriiniiyordu. Y almz, kendi
sine aid satJrlan okurken iki defa sic;:ra
mJ§h. Nihayet gazeteyi katlad1 ve Orha
na uzathktan sonra koltuga oturdu. 

Samiye Hamm haykmyordu: 
- Ne olmu§, nas1l olmu§, anlatm ba

na, ben gazeteyi okuyamam, fena olu • 
rum. 

Orban siikunetle anlath. Kadm onu 
<;Jghklar kopararak dinliyordu. 1clal bir 
sandalyaya oturarak hiingi.ir hiingiir ag
hyordu. 

Vedia hic;bir hareket yapmadt. lnce 
san ka~lanm c;atmJ§, online bakJyordu. 
Birdenbire ayaga kalkt1 ve Orhana: 

- Benimle biraz <;1kmak ister misi
niz? dedi. 

Sesi de c;ok sakindi. Orban cevab ver
rneden, Samiye Hamm da ayaga kalkt1 

Musolini· Hitler miilikabl 
esrar perdesine biiriindii 

Bir. taraf teyid, bir taraf tekzib ediyor 
ingiliz matbuab Blomberg'in temaslar1ndan sonra 

yeni anla~malara yol a~dacag1 kanaatinde ... 

[Ba§tara/1 1 tnct sahftede 1 
raf olmu§ giirtintiyor. Gerc;i, cumartesi 
gtinti Berchtesgaden'den bir tren ha -
reket edecekse de, bu trenin, halen ital
yada bulunan zevcesini almaga gidecek 
olan Goering'in seyahatine tahsis edi • 
lecegi anla§IlmJ§tir. 

Berlin, Prusya Ba§Vekilinin bu yeni 
seyahatini, bermutad son derece husu
si mahiyette gormektedir. 

Hariciye Nezaretinin btittin bu §ayi -
alar hakkmda ademi malfunat beyan et
mesine mukabil, Propaganda N ezareti, 
bunlan teyid etmekte, yalmz, Hitler • 
Mussolini mtilakatmm bugiinlerde ol • 
m1yacagm1 soylemektedir. Salahiyettar 
mehafil, bu mtilakatm haziranm son 
msfmda vuku bulacagrm soyliiyor. 

italya Krahmn, Kont Ciano ile bir -
likte 19 mayrsta Macaristana gidecegine 
gore bu tarih hakikate mutab1k gortin
mektedir. Budape§te - Belgrad - Biikre§ 
mtisellesi mevzuu bahsolduguna naza -
ran da Duc;e ile Hitler'in, Macaristamn 
mtitaleaslm ogrenmeden miilakat yap -
mamalan manhk icab1d1r. 

Maarnafih, buna ragmen, Mussolini -
nin Goering'·in trenile Berline gelece • 
gini iddia edenler c;oktur. Muhakkak a
lan bir§ey varsa, italya ile Almanyanm 
elele ytiriidtikleri keyfiyetidir. ~ 

Von Blomberg'in temaslarzndan 
~rkanlan manalar 

Londra ll7 (A.A.) - Resmi mehafil, 
General von Blomberg'in ingiliz dev -
let adamlarile yapmi§ oldugu gorti§me
lerinin Berlinle Londra arasmda yakm
da miizakerelerde bulunulmasm1 der -
pi§ etmege medar olacak mahiyette bu
lunduguna dair olan haberleri tekzib 
etmektedir. 

Bu mehafil, von Blomberg'in Lon -
dray1 ziyaretinin siyasi vaziyet hakkm
da noktai nazar teatisine vesile vermi§ 
oldugunu beyan ve mumaileyhin go -
rti§melerine ba§ka bir mana atfedil -
memesi laz1m gelmekte oldugunu ilave 
etmektedirler. 

lngili:z: gazetelerine gore 
Londra 17 (A.A.) - Birkac; gazete, 

Mare§al von Blomberg'in ingiliz dev • 
let adamlarile yaphgr miilakatlar hak
kmda tefsirlerde bulunmaktad1rlar. BU 
gazeteler, havadaki gerginligin olduk -
c;a gev§edigini ve Londra gorii§meleri -
nin garb paktma ve belki de Almanya
nm Cenevreye yol ac;mak iizere yakm
da toplanacak olan konferanslara ha
zrrlad1g1m mtittefikan ileri siirmekte • 
dir. 

Daily Express gazetesi, yakmda bir 
ingiliz - Alman itilaft akdedilecegine 
ihtimal vermemekle beraber Londra ve 
Berlinin kanc;laryeleri vasrtasile dtinya 
ikhsad konferans1 ic;in iptidai mtizake -
relerde bulunduklanm kaydetmekte -
dir. Bu konferansm sene nihayetinde 
veya 1938 senesi ilkbaharmda akdedi -
lecegi siiylenmektedir. 

News Chronicle gazetesi, yakmda 
miihim mtizakereler cereyan edecegini 
ve bunlarm ilk neticesi olarak da Al -
manyamn Fransa ile bir pakt akdetmegi 
kabul edecegini yazmaktadtr. Bu gaze
te, Franstz - Sovyet paktmm Almanya
ya ac;1k bulundugunu hat1rlatmak ic;in 
aglebi ihtimal yeni gayretler sarfedile
cegini ilave eylemektedir. 

General Goering doniiyor 
Berchtesgaden 17 (A.A.) - General 

Goering'le refikas1 tayyare ile Vene -
dik'ten buraya gelmi§lerdir. 
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i~~i yeti~tirmek ve kii~iik san'atlar1n himayesi 
[Ba§tarafl 1 inc! sahlfede] Vekaletince tanzim olunacak talimatna· 

Devlet demiryollanmn atolyeleri bu hii- meye gore vilayet kiiltiir direktorlerinin 
kiimden miistesnad1r. tertibi ve valinin tasdikile miiessese sa • 
_ 2 - Biitiin sene devamh surette fa - hibleri tarafmdan intihab ve tayin olunur. 
aliyette bulunmay1p alt1 aydan az c;ah§an Asker! fabrikalara aid bu i§ler Milli Mii
ve mevsime bagh mahsul i§liyen fabrika • dafaa Vekilligince yap1lacak ayr1 bir ta
lar ve bunlann mamulatmm ambalajlanm limatname ile goriiliir. 
hamhyan miiesseseler bJ kanun hiikmiine Layihanm diger hiikiimlerine gore 
tabi degildirler. Fa kat bu miiesseselerin kurslara devam mecburidir ve layiha ka
diger aylarda c;ah§hrdiklan i§c;ilerin ye • nunla§mca bir eylul 1937 den 1942 sene
kunu da nazan dikkate almmak §artile si eyluliine kadar tatbik edilecektir. 
senelik i§c;:ilerinin gi.indelik tutan yiiz ol- Bugiin Meclise verilmi§ olan kii~iik 
dugu takdirde bu kanuna tabidir. san'atlar kanun layihas1 da kuc;iik san'at

Bu kanunun §i.imul sahasma giren mii
esseseler kanunun ne§ri senesine takaddiim 
eden takvim senesi ic;indeki vaziyetlerine 
gore tayin edilirler. 

i§c;:i adedi itibarile kanunun tatbikmdan 
sonra §iimulii haricinde kalan miiessesele
rin vaziyeti bu halin tahaddiis ettigi sene· 
den sonra gelecek ilk takvim senesi niha
yetindeki i§c;i adedine gore tayin olunur. 

3 - Kurslar, c;:mk, usta ve i§c;i olmak 
iizere iic;: klSimdJr. Kurs miiddeti c;1raklar 
ic;in c;:ah§ma zamam ic,:inde i§c;:i ve usta ic;in 
c;:ah§ma d1§mdad1r. Kurslar sebebile fab
rika, c;1ragm, kanunun tatbik1 tarihinde 
ald1g1 iicretten tenzilat yapamaz. T edri • 
sat haftada asgari altJ saattir. Kurs niha
yetinde devam eden i~c;:iler imtihana tabi 
tutulur. Bu imtihanda muvaffak olam1 • 
yanlar ertesi sene kurslara devam mecbu
riyetindedirler. 

4 - Kurslarm talim heyetleri Maarif 

ve V ediaya dogru yiiriidii: 
- A!.. dedi, sanki hic;:bir §ey olma

mi§ ..• Nekadar sogukkanhsm, yavrum. 
Bu c;ocugu hie; mi sevmiyordun? Ne de 
olsa akraba ... Hem seni nekadar sevdi 
o ... Zavalh yavrucak ... Ne kibar ruhu 
vard1 ... Ay bayJiacagim §imdi ... Bir tiir· 
Iii ic;:im inanmak istemiyor. N e felaket! 
Sen nas1l boyle duruyorsun? Hi~ acnna
dm m1? Bak lclal bile aglamaktan kati
Iacak. A ... Vallahi §a§Jiacak §ey ... Ho§ 
sen Ramiz Bey oldi.igii Zaman da boyle 
idin. Tersine tabiat... Nereye gidecek • 
siniz? Beni yalmz bnakmaym1z... Ah 
Bahricigim, san§m evlad1m, magrur c;:o
cugum ... Ne oldu sana? Aman Alia· 
h1m, ne felaket!.. ArtJk bana uyku haram 
olacak ... Ba§Jma kanlar c;:1kJyor ... Fen a 
oluyorum. lcial, gel, yukan ~1kahm, uza
nayJm, ba§Jm doniiyor. 

Hizmetc;ile beraber <;Jktllar. 
V edia kollanm iki yana sarkrtJp gf're

rek yumruklarm1 s1kmi§, dudaklanm JsJ
nyordu. Orhana baktJ: 

- C1kahm, dedi. 
Fakat soylediginin farkmda degilmi§ 

gibi yerinden kJmJidamJyordu. T ekrar o
turdu. Ba§IDI arkaya dayad1. Orban onu 
goz hapsine almaktan kendini korumak 
ic;in ag1r ag1r dola§Jyordu. «Bu zahiri sii
kunet onu c;ok sarsabilir, diye dii§iindii, 
aglasa belki daha iyi olacak.» Fa kat ge-

lan usta, kalfa ve <;Jraklan tarif etmekte 
ve on bir grupa ayJrdJgJ ki.ic;iik san' atlar 
ve erbab1 hakkmda mi.ihim hi.ikiimler zik
retmektedir. __ .... .._ __ 

Bahk ambalajlarma dair 
tetkikler 

iktlsad Vekaletinin en muvaf1k bahk 
ambalaj1 tarz1 hakmda sordugu sualin 
cevab1 i~in Ticaret Odasmda toplanan 
ihtlsas komisyonu noktai nazanm tes -
bit etmi§tir. Komisyonun raporunu Mu
rad Furtun haz1rhyacaktrr. ._,.,_ 

Leman Ekrem oldii 
Ankara radyosunda !stanbulda, Ana

dolunun muhtelif §ehirlerinde yaphg1 
turneler ve konserler neticesinde halka 
kendini sevdirmi§ bu gene sevimli 
san'atkar iki aydanberi rahats1zd1. Bir 
haftadanberi son tedavide bulunan Ha
seki hastanesinde dun gece vefat etti. 
Ailesine ve dostlarma uzun omiirler ve 
taziyet dileriz. 

ne de onun bu sogukkanhhgrm tefsir ic;in 
hatmna gelen ihtimalleri kabul edemiyor
du. 

Onu biraz soyletmek ic;in yanma yak
la§tJ: 

- C1kmak istemiyor musunuz? diye 
sordu. 

Gene kiz ag1r ag1r ba§IDI kald1rdi; goz
lerini bir defa si.iratle k1rpt1ktan sonra 
uzun mi.iddet sabit bir halde ac;1k tutarak 
Orhana bak1yor, cevab vermiyor, kendi 
ic;indeki aleme pek yabancJ geliyormu§ gi
bi dJ§anda her§eye biiyiik bir hayretle 
bak1yordu. 

Orhan da onun kar§Isma oturdu ve 
bekledi. Yere bak1yordu. Ba§Jm kaldirdJ 
ve V edia ile gozgoze geldi. K1Z1n goz
leri hala kuru idi, fakat k1zarmaga ba§
lamJ§h. 

Orban tekrar oniine bakarak dedi ki: 
- Bu netice size hi~ hayret vermedi, 

degil mi? 
V edia birdenbire ve yiiksek sesle: 
- Hie;:! dedi, hayret ettigim §CY ken

di halimdir. Bana fevkalade zamanlarda 
bir an siikunet gelir aroma pek az siirer 
bu; ~imdi kendimi yokluyorum da ic;im· 
de hic;:bir teessiir bulmuyorum. Bahri §im
di burada olsayd1 da aram1zdan birden
bire aynlarak bahc;eye <;1ksayd1 daha faz
la hayret ederdim. (:iinkii, degil mi, bu 
ani hareketi daha c;ok muamma olurdu. 
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o(58) inci madde! 
~ n~emde seyyal c;imdik gibi 
~ brr§ey dola§tl ve kulagtma 

tadstz bir ses ula§b. Bu, bir ts
hkh, boynuma falsolu bir terane i§li .. 
yordu. Surabm1 asmak, biraz da homur
danmak isterken kap1 ac;rld1, elinde 
• galiba kovadan yeni c;Ikanlml§ - iri 
bir demet salata ve bir kanh cigerle 
~am azmam bir adam girdi, yamma o .. 
turdu. ~irndi ensemde dola§an 1shk ha
vasl, o ciger kokusunun yamnda taktir 
ve ta'tir olunmU§ bir seher yeline ben
ziyordu. 

Pardosiimii salatanm tozlu Islakhgm
dan ve cigerin ClVIk temasmdan koru • 
maga ~ah§Irken 1shk kesildi, bir bogaz 
temizleme ameliyesi ba§lad1, arkasm .. 
dan okkah bir tiiktirme fash ytizgi:ister
di. Evet, 1shk c;alan adam, tiikiiriiyordu. 
Fakat nereye? .. Benim iisttime mi, ye
re mi, havaya m1? .. Bakam1yordum. iyi 
amma goziimii de kap1yam1yorum, di:irt 
yana Ishrab ic;inde bak1mp duruyorum. 
0 srrada goziime §U satlrlar ili§ti: 

85 inci madde: cGidi§ esn'asmda bin .. 
mek, atlamak, basamaklarda veya ara
bamn dl§ klSlmlarmda durmak, araba
lar dahilinde sigara ic;mek, halkr rahat
SlZ etmek, zarar vermek ve elbiselerini 
kirletecek e§ya ile arabalara binmek, 
pencereden ba§Inl ve kolunu <;Ikarmak, 
arabalarm ic;ine ve arabalardan dl§anya 
tiiktirmek, siimkiirmek veya ba§ka su
retle kirletmek ve pisletmek, vatrnanla 
konU§mak, §arkl soylemek, lShk c;almak 
yasakhr.:o 

Eh, soylenmege hak kazanmi§bm, 
ensemdeki 1shktan ba§hyarak pardosii • 
mti tehlikeye dii§tiren salata demetile 
ciger hamulesine ve sonraki tiikriige 
kadar btitiin bu mtinasebetsizlikleri sa· 
yarak bir§eyler soylemek istedim, ha -
raretli ctimleler haz1rlad1m, biletc;iyi a
radlm. 0, sahanhkta bir sigara ttitttir -
mii§tii, dumanlarmi savura savura ve 
hanl har1l vatmanla konu§uyordu!.. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Sinobda Bay M. Demire: 
Me~hur Adamlar Ansiklopedl~lnde gi:ir

dii~iiniiz isim dogrudur. Arkada~lanm Abi
d!n Daverin soy ad1 Dav'er, ismail Habl· 
binki Sevtik, Peyaminlnki Safad1r ve bu 
adlar usulti daires!nde tes~til dahl edilml§· 
tir. 

Bir k1zla evlenen 
gene k1z! 

Bundan sekiz on gi.in evvel, bir makl
nistin yirmi be§ ya§larmda Ruth Barkor 
ismindeki giizel kiZl, Harrogathe §ehrin· 
de, John Lionnel Dihnji adh esmer, ya
ki§Ikh bir delikanh ile evlenmi§ti. 

Nikah merasiminde gene k1zm akrab:~.
Sl ham bulunmu§, fotograf c;ekilmi§ vc 
merasimden sonra, mes'ud c;ift, Whig • 
ton' da, tenhaca bir yerde kain bir ko§ke. 
balay1 gec;:irmek iizere c;:ekilmi§tir. 

F akat aradan bir hafta gec;meden, yeni 
evlilerin iki sivil memur refakatinde ~eh· 
re dondiikleri hayretle goriilmi.i§ti.ir. Me· 
ger damad, ta§Id1g1 erkek ismine ve erkek 
kiyafetine ragmen gene bir kJZffil§ ve ha • 
kikt ismi de Mis Coning imi§. 

Zab1ta meseleyi imzas1z bir mektubla 
ogrenmi§ ve bu sahte c;ifti derhal tevkif 
etmi§tir. Gelin ve gi.ivey §imdi ailelerinin 
yanma iade edilmiderdir. 

En hakiki dost 
Yanm dti§iinenln en hak!ki ve kuv

vetll dostu bankadaki tasarrut hesa.
bKllr. 

Yurdda§ bu hesabt ihmal etme. 
Ulusal Ekonomt 

ve 
Artttrma Kurumu 

F akat onun bu son hareketini o kadar 
iyi anhyorum ki hic;bir tara£1 bana gizli 
kalm1yor. 

- Belki de onu bunun ic;in seveme • 
diniz. Gizlisi olm1yan bir ruhtu. 

- Degil. Ben muammay1 sevmem. 
Kiiryozite hence sevgi degildir. Misterin 
verdigi pasyon a§k degildir. Bilmek ar· 
zusudur bu. Hay1r. Sevildigimizi bilmek 
sevmege mani olmaz. F akat bizi sevme· 
sini istedigimiz adam tarafmdan. Degil 
mi? 

- Belki. 

- Sonra ne olacagJmJ bilmiyorum. 
Belki bana c;ok dokunacak da §imdi belli 
etmiyor. ~imdi tabii gorundii bana. Bek· 
liyordum. Degil mi? Bekliyorduk. Ar • 
kasmdan ko§madik m1? Nas1l hissetmi§· 
tik! Birbirimize itiraf etmekten c;ekindik. 
degil mi? 

- Evet. Fakat ben biraz fena oldum. 
Size fazla tesir edecegini de dii§iinmii§ • 
tiim, belki. ~imdi sizin siikunetiniz bana 
da gec;ti. 

- Benim bu felakette ne kadar ro • 
liim var, ne kadar gi.inahun var, bilmi· 
yorum. Gazete dogru yazmJ§. Ben size 
soyledim. Sebeb bir degil. Ben de onla· 
rm ic;inde vanm. Fa kat istiyerek bu se • 

bebler arasma girmedim. 
<Arkas' var) 
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419 yo~ 
AtaWrkiin Samsuna 

ayak bastzjz giin 
Yeni bir tarih doguracak milli 

bir ~afag1n temelini kurdu 
' 

Biiyuk ~ejin harikalarma oa,1Zan gtc yeri olmakla saadet kazanan Samsun da ilk deja karaya 91kttg1 yer 
[)( 4a retli] ve Samsuna rekzedilen heykelin bir toto montajt 

15 may1s 1919, bir kara giindii. Eger 
yurd a§kile r.;arpan yiireklerin hayata ve 
kainata §en veya elemli bak1§lanm tesbit 
t-den bir alet olsayd1 o giin Tiirkiyede ya
§tyan biitiin vatanseverlerin giine§i kara, 
semayt kara, toprag1 kara, denizi kara 
gordiiklerini kaydederdi. <;iinkii Biiyiik 
Harbin getirdigi bir siirii musibetlere, fe
laketlere §imdi yiice ve koca bir milletin 
tarihten sokiiliip atJlmak istenilmesi gibi 
hain bir rroramm savleti de katihyor ve 
Tiirk yurdunun bagnna baskm §eklinde 
giilleler, bombalar at!hyordu. 0 giin iz
mir i§ga) olunmu§tu. 

E vet. 1919 maylSintn on be§inci giinii 
vatensever Tiirkler ic;in sonsuz bir gece, 
adem ve matem gecesi gibi kara goriin
mii§tii. Cozier nemli, yiirekler elemliydi. 
Fikirler incimad etmi§, damarlar kuru • 
mu§, sinirler felce ugraml§h. Herkes dii
§iiniiyor, fakat kafalarda bir dii§iince 
donmiiyordu. Omid sonmii§tii, kara bir 
fiit~r muhiti kucaklamt§h. 

l§te bu acJ vaziyette dudaktan dudaga 
btr fiSI]dt dola§mtya ba§ladt. Koyu ka -
ranhg1 yava§ yava§ yutan ilahi bir J§Ik 
gibi miibhem bir rivayet kulaklara yaytl· 
dt. 0, Anadoluya gitmi§! .. ,Simdi fiitu
run sikleti azaltyor, sonmii§ goriinen iimid 
ktmtldamyor ve yeni ba§tan canlanmak 
istidadmJ gosteriyor. 

(0) nun Anadoluya gidi§i, Anadolu

nun ayaga kalkmasJ, Anadolunun ayak • 
lanmast vatamn oliimden kurtulmasJ de
mekti. Onu tamyanlar bu imam ta§tmak
la ve ba§kalanna da ayni imam a§Jlama
ya c;ah§makla beraber ruhlarda gene bir 
tela§, iimid ile kan§tk bir encli§e vardt. 
<;iinkii (0), korkunc kin riizgarlan ta • 
rafmdan hmc ile takib olunan seferbe1 
bir ziya idi, onu tutmak, inki§af edecegi 
muhite ula§madan elde etmek istiyen kin 
riizgarlan dalgalan da harekete getirebi
leceklerini umarak uluya uluya denizlere 

r- HACI 

"\ 

((Tiirkiyenin Atas1 
ve KurtariCISI)) 

Fransanm en yiiksek tirajh yevml 
gazetesi olan Paris-Soir. pazar ilave· 
sinde Atatiirk ir.;in bir sahife ay1rml§· 
hr. 

Sabifede tanmmi§ iki F ranstz mu· 
harriri tarafmdan yaZllan ve Tiirkiye· 
nin Biiyiik KurtanciSinm yaptlgt bii
yiik i§leri ve karakterini belirten yazi· 
larda Atatiirkiin en iimidsiz giinlerde 
nasi! ana vatana ko§arak mrlleti can· 
landtrdtgmt ve Milli Sava§ta yurdu 
kurtard1ktan soma memleketi inktlab· 
dan inktlaba nas1l kavu§turdugunu yaz
maktadtrlar. F rans1z muharrirleri, 
Atatiirkiin sadece Tiirkiyeye degil, 
biitiin §arka rehberlik etmekte oldu

kmp kudretini s1f1ra indirecek ve vatam 
kurtaracakti. Bu iimid, yiirekleri mes'ud 
br heyecan ir.;inde <;upmdmyor ve biitiin 
haf1zalarda 19 may1s 1919 tarihi, yeni 
hayat miijdeleyen mubarek bir §afak res· 
mi ahyordu. 

Atatiirkiin Samsuna ayak bastlg1 giin, 
Tiirk yurdunda boyle kar§1land1 ve mii· 
teak1b hadiseler de o umumi telkinin ta· 
mamile yerinde oldugunu isbat etmekte 
gecikmedi. 0 giin, yalmz g<miillerde, 
vicdanlarda yer tutan hakikat, §imdi ka
inatm ve tarihin kabul ve itiraf ettigi bir 
miitearife olmu§tur. Diinya durdukr.;a 
ve tarih ilmi var oldukc;a bu mi.itearife 
biitiin azamet ve ha§metile dillerde do
necek, be§erin hayretini ve takdirini cel
bedecektir. 

Evet. 19 may1s ulu bir giin ve en ulu 
giinlerden de ulu bir giindiir. Atatiirk o 
giin Samsuna ayak basmakla tarihin isti· 
kametini degi§tirdi, yeni bir tarih dogura· 
cak milli bir §afagm temelini kurdu. Ergunu ilave etmislerdir. \.: -

dokiilmii§lerdi. 0, bu muazzam ve kahir 
kuvvetleri geride buakarak Anadoluya 
selametle ula§acak ve ziya iken kiire, 
kiire iken giine§ olup yetim yurdu adem 
karanltgmdan kurtaracak m1ydt ~ 

_) zurum, S1vas kongreleri, Anadolu ve 
Rumeli Miidafaai Hukuk Cemiyetleri, 
23 nisan bayram1, inonii zaferleri, Sa
karya harikasJ, Dumlupmar §ahikasJ; lz. 
mirin, Bursanm, Edirnenin, istanbulun 
kurtulu§u, Mudanya miitarekesi, Lozan 
sulhu, Cumhuriyetin ilam, saltanat ve hi
lafetin y1bh§t, medreselerden, tekkeler • 
den yurdun temizlenmesi, harf ve dil in
ktlablan ve biitiin yenilikler, yiikseli§ler, 
bugiinkii milli kudret ve refahet hep 
19 may1s §afagmm serptigi hiizmelerdir. 

15 mayJstn yarathg1 kara sahnelerin 
hikayeleri yurdsever vicdanlara kan ag • 
lahrken ayni vicdanlar i§te bu endi§e ile 
de stzhyor, kmamyordu. Dakikalar birer 
am kadar uzamJ§tl, geceden fark1 olmt· 
yan giinler ve ademden ni§an veren ge· 
celer bir tiirlii bitmiyordu. Nihayet de ' 
nizden mi haykmldtgJ, gokten mi dii§tiigii 
bilinmiyen, fakat her vatansever Tiirkiin 
vicdamnda makes bulan bir haber du • 
yuldu: 0, Samsuna ayak basmi§l .. 

Arhk sema ac;tk, giine§ canh, muhit 
§en ve ru§en idi. Anadoluya basan 0, 
mutlaka ve mutlaka felaketi saadete, o-
liimii hayata ~evirecek, gururun burnunu 
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19 mayts: T eceddiid ve inktlab tari
himizin ba§ladigt giindiir. Genclik de ta· 
biatin hayatda viicude getirdigi bir yeni
Iiktir. Bir degi§medir. Bundan dolayt o 
giin, Tiirk gencliginin ve genclikde miin· 

demic; heyecanh kuvvetin remzi olarak 
kabul edildi ve o giin milli bayramlan -
mtzdan biri saytldt, 

Bayramtm boyle ulu bir giiniin yiiksek 
hatuasmdan alan genclige ne mutlu? 

yerini evvelden bilmiyenler i<;in arttk bu 
odada yiiriimek kolay degildi. 

~ «Cumhuriyeh> in milli sergiize,t romanr : 1 

Sevket Bey yorgun ve bitkin bir halde 
tekrar gozlerini kapad1. Ayakta bir lah
za onun yiiziine b~kan kadm, ayaklan
nm ucuna basarak geri r.;ekildi. Tam ka
plyt a<;1p <;tkacagt strada Sevket Bey: Odadaki saat ikiyi <(aldtgt zaman Ah

med Sevket Bey gozlerini a<;tt. 
Biitiin ev gibi, bu oda da derin bir sii

kut i<tindeydi. Ba§ucundaki zay1f elektrik 
lambasJ ko§eleri aydmlatamtyor ve Ah
med ,Sevket Bey bu alacakaranhgm ken
disine verilen morfinden mi, yoksa lamba 
ziyasmm kafi gdmemesinden mi ileri gel
digini pek farkedemiyordu. 

F akat altmi§ iki ya§Intn verdigi za£1 

hastaltgm arttrmasmdan sonra haftalar
danberi kaybolan haftzasmm biraz ktmtl
dant§t evvela iyile§ir gibi olmasma at
fetti; kalkmak istedi: Kahil degil. 

Elini uzattp kiic;iik masa iistiindeki 
lambayt sondiirmek istedi. Ona da muk
tedir olamaymca bu biraz kendine geli§i· 
nin veri! en morfinin tesirini kaybetmesin
den ileri geldigini anladt. 

fc;ini c;ekti, gozlerini kapadJ. 
Beyaz sar.; ve sakalmm ic;ind~ kupkuru 

bir iskelet gibi kalan bu bastanm derin 
bir dii§iinceye dald1gt muhakkaktt. K1sa 

bir zaman boyle sakit kald1ktan sonra 
bir ra§e ge<;irdi. T ekrar gozlerini ac;ti. E
linin altmdaki zile bastt. 

ikinci defa basmasma liizum kalmadt. 
Oda kaptsJ yava§<;a ac;IIdJ ve ic;eriye hiz
metr.;isi Adile girdi. 

,Sevket Bey dudaklan titriyerek, soy
ledikleri anla§Ihr anla§tlmaz bir hal de: 

- Lambayt sondiir! RahatsJZ ediyor! 
dedi. 

Ortaya§II, zeki ve cevval kadm, gece
yariSJ yatagmdan firlamJ§ olmasma rag· 
men muhakemesi yerinde oldugunu gos· 
teren bir basiretle: 

- Karanhkta kalmtyasJmz beyefendi; 
dedi. Daha iyisi lambanm iistiine bir bez 
orteyim!. 

Hasta cevab vermeyince kadm ince bir 
tiilbend buldu. iki kat yapt1 ve lambamn 
etrafma sardt. 

Oda gozgozii ancak gorebilecek bir 
hale geldi. Ortadaki masamn, kapmm, is
kemlelerin, karyolanm- ve yaz1hanenin 

- Adile dur! dedi. Bana ktzimt ~ta· 
~ gtr ... 

Hizmet<;i hayret ir.;inde, oldugu yere 
m1hlandt, kaldt: 

- Ley Ia Hamm1 m1? 
- Evet. .. Ba~ka evlad1m var m1~ .... 
- Peki efendim .... 

Adile, bu emri nas1l yerine getirece
gini dii§iinerek iki dakika kapmm oniin
den aynlamad1. Gozleri hayret ve deh· 
§etle biiyiimii§, alacakaranhk ir.;inde efen
disinin w;uk benzine dikilmi§ti. Onun 
kirpiklerinin oynadtgmt farkeder etmez; 
kaptyt kapadt, c;ekildi. 

Fa kat sofanm karanhgmda da ne ya
paca2mi bilemiyerek oldugu yerde kal
dt. Leyla Hamm1 bu saatte nerede bula
cakh~ Bu gene kiZI Beyoglundaki Fran
stz mektebinden ahp nastl getirebilirdi? ... 

Bir ak§am evvel izinli r.;1karak babast
m gormege gelen Ley)ayl hemen mekte
bine gonderen, kizt~tm kendi Jstlrablanm 

tByrramnmn~ 
Tiirkiyeye ve inkilablara 

remz olan kutlu tarih 
Bugiinkii ve yar1nki hayatimiza istikamet veren 

biiyiik harikanin , b~'langici 19 mayistir 
19 May1s, milli tarihin ilk sahifesidir; 

<;iinkii Biiyiik Halaskar o giin ana vatana 
ayak bastt. 

Y eni Tiirkiyenin mebdei o giindiir, 
<(iinkii milli miicahede 19 Maytstan ba§· 
lar. 

19 Mayts Tiirk milletinin gencle§mesi 
semboliidiir, zira biitiin mukadderahmtz 
o giin yeni ve kat'i ve<;hesini aldt. 

i§te bu sebebledir ki 19 May1s, en 
isabetli bir karar olarak gencligin spor 
bayramt olmakla beraber bu seneden iti
baren biitiin millete mal edilmi§ bir bay
ram mahiyeti almaktadtr. 

Milli giinlerimizin masJ ve seyri ba
klmmdan 19 mayJs en onde gelir; ~iin
kii Tiirkiye ve tarih oradan ba§lar. 

Tiirk milleti 19 May1sa hakiki mana
sJm verebilmek i<;in bu y1l topyekun ha
ztrlanmt§ vaziyettedir. 

19 MaytsJ sadece gonliimiizde degil 
giiniin hadiseleri iizerinde de dipdiri ya• 
§atmak iizere biitiin ruh ve kudretimizi 
seferber etmi§ bulunuyoruz. 

f§te 1937 ytlmm 19 MaytsJ bunun 
i'Yin bu derece geni§ bir olc;ii it;inde kut
lulanacaktJr. 

istanbulda merasim 
programt 

I - Bu ytl 19 Mayts Spor ve Genc
lik Bayram1 toreni, ogled en evvel T ak
s;m ve F enerbah<te stadyomlannda, og • 
I eden sonra Bak1rkoy, T opkap:, Oniver
site, ,Semsipa§a, ,Seref ve Beyogluspor 
yerlerinde ve gece Beyoglu, Be§ikta§, 
-5ehremini, Oskiidar, Kad1koy Halkevle
rinde yap1lacakhr. 

II - T aksim ve F enerbahc;e stadyom· 
larmdaki toren §oyle olacakhr: 

A - Ogleden evvel saat tam 8,45 te 
Oniversite ve yiiksek okullarla uc;ak ta • 
lebesi ve sporcular yeknasak bir k1yafette, 
lise ve orta dereceli okullar, Kiiltiir Ba
kanhgJ tarafmdan teblig edilen talimat
namenin emrettigi byefette ve beden ter
biyesi ogretmenlerinin kumandasJ, okui 
direktor ve yardirektorlerinin nezareti ve 
murakabesi altmda bulunduklan halde: 

I - Taksim stadmda resmi gec;ide 
i~tirak edecek Oniversite ve yiiksek o • 
kultar talebesi T epeba§mda Halk bah
c;esinde. 

2 - T aksim stadyomundaki merasime 
i§tirak edecek lise ve orta dereceli okul
)ardan ktZ!ar Galatasaray erkek lisesin
de, erkekler Perapalas arkasmdaki T oz
koparan mihmandarlar tarafmdan goste
rilen yerlerinde. 

3 - T aksim stadyomundaki gec;id res
mine i§tirak edecek sporcular Beyoglu 
29 uncu ilk okulda. 

4 - Taksim stadyomundaki ger.;id 
resmine i§tirak edecek ur.;ak talebesi Be
yoglu Halkevinde. 

5 - F enerbaht;e stadmdaki merasime 
i~tirak edecek lise ve orta dereceli okul
lar Kadtkoy ilr.;ebayhgt oniinde mey -
danhkta. 

6 - F enerbah<(e stadmdaki merasime 
i§tirak edecek sporcular Kad1koy birinci 
orta okulda. 

gorerek muztarib olmasmdan r.;ekindigini 
soyliyen ihtiyar §imdi, gecenin bu saatin
de ktztnl istiyordu. 

F akat ihtiyar, ne istedigini biliyor 
muydu? Adilenin <;ekilip gitmesinden pek 
az sonra onu gene r.;ag1rmak istedi, muvaf
fak olamad1. F azla cehde de liizum gor
medi. Adile «peki! » demi§ti. Su mada 
belki ktzt da ir.;eri girmek iizereydi ... 

Bu dii§iince hastamn ba§lamak iizere 
olan Jshrabmt dindirmi§ gibi gozlerini ka
path. Derin bir uykuya dalmt§h ... 

F akat harareti de yiikse1iyordu. Heze
yan ba§gostermek iizereyken yeniden u
yandJ. Kendinden gec;tigi ve kendine gel
digi anlar arasmdaki zamam tayine asia 
muvaffak olam1yarak birka<t defa uyu
du, uyandt. Bu arada goziiniin oniine k.J
zt, hizmet<(isi, doktorlan, ilaclan geliyor, 
sonra bir deste anahtar haftzasmt ttrma· 
hyordu. 

Hafif bir giiri.iltii gozlerini a<;masma 
sebeb oldu. Bir kapmm yava§<(a a<(tlma· 
smdan miitevellid bir giiriiltii ... 

Suursuz olarak ba§mt c;evirdigi zaman 
gene bir ktz hayali gordii. Demek ki kt
ZJ gelmi§ti ... 

- Sen misin ~ Leyla?.. 
- Evet babacJgtm, beni istemi§siniz. 

Toplanmt§ bulunacaklardtr. 
B - T oplanan tale be ve sporcular· 

dan: 
a) Oniversite ve yiiksek okullar saat 

8,50 de ,Sehir bandosu. 
b) Taksim stadyomundaki merasime 

i§tirak eden okullara sa at 9 da T a§kt§la 
bandosu. 

c) F enerbahr.;e stadyomundaki mera
sime i§tirak edecek okullar saat 9 da 
Selimiye bandosu. 

d) Ur.;ak talebesi saat 9,30 da. 
e) Taksim ve Fenerbahr.;e stadyomun • 
daki merasime i§tirak eden sporcular 
saat 9,35 te. 

Derlitoplu bir halde milli mar§lar soy
liyerek ve miZika c;alarak toren sahala -
nna gitmek iizere hareket edecekler ve 
bu sahalarda krokideki yerlerini alacak
lardJT. 

C - Saat tam 9.50 de Taksim ve 
F enerbahr.;e stadlannda; ilbay ve Parti 
Ba§kam, komutan, ·Kiiltiir Direktorii 
il<tebay, ilc;e Parti Ba§kanlan, Halkev • 
Jeri Ba§kanlan vazifedar olduklan saha
larda toplanh yerine gelecek ve ham 
bulunan talebe ve sporculan gezib gore
ceklerdir. 

D - T efti§ten soma biitiin talebe ve 
sporcular ve uc;ak talebesi miZika ile bir
likte istiklal mar§tnl soy)iyecekler ve 
T aksim stadmda Galatasaray erkek lis est 
izcileri; F enerbahr.;e stadmda Haydarpa
§a erkek lisesi lzcileri Tiirk bayragt r.;eke
ceklerdir. 

E - T aksim stadmda istanbul ktz 
ogretmen okulu; F enerbah~e stadmda is
tanbul erkek ogretmen okulu talebesinden 
biri 19 May1s giiniiniin tarihi k1ymetini 
ve sporun bir ulusun beden kabiliyetini ve 
karakterini yiikseltmek hususunda ve 
yurd sevgisinde oymyacag1 rolii tebariiz 
ettirerek hirer soylev vereceklerdir. 

f) B undan sonra lise ve orta dereceli 
okul talebesinin jimnasitk gosterileri; Kiil
tiir BakanltgJ tarafmdan gonderilen tali
matnemede tesbit edilen tarzda yaptla • 
cakt1r. 

g) Cimnastik §enliklerinden sonra 
T aksim stadmda ba§ta okul talebesi ve 
arkalarmda sporcular ve uc;ak talebesi 
F enerbahc;e stadmda on de okul talebesi; 
arkalannda sporcular oldugu halde ge
r.;id resmi yapacaklar ve T aksim stadm • 
dan dt§an <;Ikanlar T aksim Cumhuriyet 
abidesine ve F enerbahr.;e stadmdaki o· • 
kullar ve sporcular da bu staddaki Ata
tiirk biistiine t;elenk koyacaklard1r ve ay
ni alay bozulmakstzm mlZlka ile I 0 uncu 
yt! ve sporcular mar§Jnl soyliyerek §eh -
rin ba§ltca sokaklannda gosteri§ gec;id • 
Jeri yapacaklardu. 

Sporcularm ge<(id resminde ve §ehrin 
i<;indeki sokaklardaki gosteri§ gezilerinde 
her spar kuliibii ayn yiiriimiyerek biitiin 
kuliiblerin futbolculan, giire§<;ileri ve sa· 
iresi yani her spor §Ubesi ayn ayn ve 
temsili §ekiller alarak yiiriiyeceklerdir. 
lerin futbolculan, giire§r.;ileri ve sairesi 
yani her spor §Ubesi ayn ayn ve temsili 
§ekiller alarak yiiriiyeceklerdir. 

III - Ogleden soma saat tam 14 te 

- Ah ... Nekadar istedim seni!.. KI
ztm sensin degil tni ? 

- N asJ!smJz baba... Giindiizkiinden 
daha iyice misiniz? .. 

- Ah, haytr ... Art1k sana soyliye • 
yim ... Oliiyorum. 

- BabacJgJm ... 
- Giindiiz doktorun si:izleri... Hem 

bu hastahk; biliyorsun y a ... 
- Doktorlar kurtaracaklar baba ... 
ihtiyar sustu; gozleri gene kapandi. 

Heyecan ve baz1 dii§iinceler onu yor

mu~tu. N eden sonra tekrar konu§mak ik
tida.nm bulunca: 

- F azla sozlere liizum yok. Sana 
yalmz ne yapacagmt soyliyecegim. Beni 
dinliyor musun Ley Ia? 

Diye sordu. Ba§ucunda hafif bir ses: 

- Evet babactgtm ... 
Diye cevab verdi. Bu ses de haleti ne

zideki ihtiyann sesinden daha az titrek 
degildi. 

Sevket Bey biiyiik bir cehdle: 

- Ley Ia, dedi. Beni iyi dinle: Du -
vardaki saatin ir.;inde bulunan anahtar ya
zthanemin kilidli duran goziinii de a<;ar. 

(Arkast var> 

istanbul Tiirk Spor Kurumu tarafmdan 
hazulanan ve komitece onaylanan pro• 
grama gore T aksim ve F enerbahr.;e stad· 
yomlannda muhtelif taktmlar arasmda 
hirer futbol rna<(! yaptlacaktJr. 

IV - T aksim stadmda saat 16 dan 
itibaren Beyoglu Halkevi spor §ubesi ta· 
rafmdan komitece onaylanan progra • 
rna gore, miizikle, jimnastik, ritmik jim· 
nastik, bedii danslar ve F enerbahc;e sta• 
dmda Kadtkoy Halkevi sporculan tara· 
fmdan haz1rlanan ve komitece onaylanan 
programa gore spor hareketleri yapi!a
caktJr. 

V - Ogleden sonra saat 15 te Baku·· 
koy, Semsipa§a, Seref, Oniversite ve Top
kapt, Si§li ve Beyoglu spor sahalarmda 
Halkevleri tarafmdan yap1lacak toren 
§oyle olacakttr: 

a) Ogleden sonra saat 15 te torene 
i§tirak edecek Halkevlerinin spor kollan 
bu sahalarda toplanmt§ bulunacaklar• 
dtr. Halkevleri sporculan derlitoplu ve 
miizik refakatinde milli mar§lar c;alma • 
rak sahaya geleceklerdir. 

b) Torene !stiklal mar§ile ba§lanacak 
ve Halkevleri tarafmdan ser.;ilen bir spor• 
cu veya bir zat 19 mayts giiniiniin tarihi 
ktymetini ve sporun bir ulusun beden ka
biliyetini ve karakterini yiikseltmek hu· 
susunda ve yurd kavgasmda oymyacag1 
rolii tebariiz ettirecek bir soylev verecek• 
lerdir. 

c) Bundan soma Halkevleri tarafm· 
dan haztrlanan; komitece onaylanan ve 
yaz1h olarak gonderilen programa gore 
Halkevleri spor kollan ve federe olmtyan 
kuliibler tarafmdan spor §enlikleri yaptla• 
cakhr. 

VI - T aksim stadmda saat 18 de 
spor miikafatlarJ dagJti)acaktJr. 

VII - 19 mayts gecesi Halkevleri 
spor §ubeleri tarafmdan istifadeli ve eg
lenceli toplanhlar yaptlacaktJr. 

VIII - Tiirkku§u bu bayram1 hara· 
retli bir surette kutl ulamak ic;in miimkiin 
olan tertibatt alacakttr. 

IX - istanbul Komutanhgmm vere• 
cegi iki u<;ak, tam saat 8 de §ehrin iize
rinde dola§arak Cumhuriyet Halk Par· 
tisi Gene! Sekreterliginden gelen vecize• 
leri §ehrin muhtelif semtlerine atacaklar• 
d1r. 

X - 19 mayts giinii biitiin §ehir bay• 
raklarla donatdacakhr. 

XI - Magaza vitrinlerinin 19 mayts 
giiniiniin manasma gore siislenrnesini Ti· 
caret Odas1 temin edecektir. 

XII - Vilayet, Posta ve T elgraf 
Miidiirliigii, halkm spor ve genclik hay .. 
ram ve merasimini radyo ile takib etme· 
sini tern in edecektir. 

XIII - flr.;ebaylar, BeyaZJd, T ak • 
sim, Kadtkoy gibi meydanlara hoparlorler 
koydurarak ~por ve genclik hareketleri· 
nin halk tarafmdan da takib edilmesini 
temin edeceklerdir. 

XIV- Tiirk Spor Kurumile Halkev .. 
lerinin spar kollan torene bizzat gelemiye .. 
cek ihtiyar sporculara sayg1 ztyaretleri ter .. 
tib edecekl erdir. 

XV - Tale be ve sporcular tarafm .. 
dan yaptlacak toren §oyle idare edilecek· 
'tir: 

a) - Taksim stadyomunda ogleden 
evvel yaptlacak toreni Galatasaray Er· 
kek Lisesi Direktorii Beh<;et Giic;er, og· 
!eden somaki merasimi Beyoglu Halke• 
vi ve Tiirk Spor Kurumu ba§kanlan. 

b) F enerbahc;e stadyomunda ogled en 
evvel yap1lacak toreni Erenkoy K:z Li
sesi Direktorii Mahir Uz, ogleden son• 
raki merasimi Tiirk Spor Kurumu ve Ka· 
d1koy Halkevi ba§kanlan. 

c) Diger spor sahalarmda ve Hal· 
kevlerinde yap1lacak toreni de alakadar 
Halkevleri ba§kanlan. 

d) Bahrkoy sahasmdaki §enlikler, 
Baktrkoy il<;esi Cumhuriyet Halk Partisi 
ba§kam tarafmdan idare edilecektir. 

e) T aksim ve F enerbah<;e stadyomla • 
nnda ve diger spor sahalarmda §enliklerin 
ta.m bir intizamla yaptlmasJ, kaptlarda 
giri§ ve <;Iki§larda izdiham ve kan§Ikhga 
meydan verilmemesi il<;ebaylar tarafmdan 
temin olunacakttr. 

Nerede hareket 
orada bereket. 



Ankaradaki son ma~la
rin dedlkodusu etraf1nda 
Galatasaray, bu ma~larda, iddia edildigi gibi, 
hakem tarafgirlik ettise, bunda hi~bir menfaati 

olmadiginl soyliyerek ,ayialarJ reddediyor 
------

:Ankarada yap1lan son rnac;larda ha· memleket spar efkan umurniyesi §Unu 
kern Nihadm bu rnac;lan idare taTZI, or· kat'iyetle bilmelidir ki Nihad1, bu mac; -
taya bir mesele c;1kard1. Ankara muhabi- larda hakern yapan Galatasaray kuliibii, 
rirniz, hakemin idaresini tenkid ederek Galatasarayhlar degildir ve kuliibiirniiz 
seyircilerin infialinden bahsetrni~ti. Dun Nihadm, fena ve tarafgir oldugu iddia 
gelen, Ulus gazetesi de birinci rnac;ta, edilen idaresinden hic;bir rnenfaat ternin 
Genclerbirligine yaptlan birinci goiiin etmemi§tir. Bizim Galatasarayh hakem
ofsayd, ikinci goliin de yere dii~en Sal a- Jerden, istedigimiz §ey yard1rn degil; 
haddinin elile yap1ldigm1 yazd1ktan son-~ sadece «diiriistliik» tiir.» 
ra, §U mutalealarda bulunuyor: Nihad ne diyor? 

«Genclerbirligi ferd ve tak1m halinde Diger taraftan, son Ankara rnac;lan· 
c;ok ~ah§hlar. Bilhassa ikinci devrede nm hakemi Nihad da, rnac;1 bitarafane 
dokuz ki§i kald1ktan sonra, cidden fev - ve gayet iyi idare ettigini; fakat gokten 
kalade idiler. Ne yaz1k ki hakemin yan· hakem inse gene kendini begendiremi -
h§ kararlarile sinirleri bozulrnu§ ve asabi- yecegini soylernektedir. 
yetle neticeyi lehlerine c;eviremerni§lerdir. Galatasaray kuliibiiniin tavzihi 

Genclerbirligi idarecilerinin eli sakat Diin ak§arn gee; vakit, gene bu rnesele 
bir oyuncuyu mac;a alrnalan, bilhassa mii- hakkmda Galatasaray kuliibiinden a§a· 
dafaaya koyrnalan da bir hatad1r. Maa- g1daki tavzihi ald1k: 
rnafih hakernin bu vaziyette bir futbolcu- <<Galatasaray spar kullibli ba~kanh • 
yu oynatmarnas1 da iktiza ederdi. Bu va- gmdan: 
ziyete ragmen ihsan diger arkada§lann- Ankarada Giine~ kuliibiiniin yaphg1 
dan hi~ de geri kalrntyarak canla ba§la iki rnac;ta hakem Galatasarayh Nihadm 
c;ah§mi§tlr. hakh veya hakSIZ, Ankara tak1mlan hak-

Bu kar§!la§manm bariz bir hususiye • kmda karar verrnesi, rnilll kiimede iyi bh 
ti, Ankarada §irndiye kadar yap1lrni§ a- rnevkide bulunan kuliibiirniiz lehine ha 
Ian mac;larda dairna siikunetlerini rnuha· reket ettigi zehabm1 uyandlrml~tlr. Bu. 
faza etrni§ alan seyircilerin, bu defa yalmz §ayia olarak kalrni§ olsayd1, rne
asabiyete kap1lrn1§ olrnalandu. sele ile alakadar olrnag1 dahi dogru bul-

Nihadm tarafgirlik yapabilecegini dii- rnazd1k. Yalmz Ankara gazetelerinde c;t· 
§iinrnemekle beraber, onun Giine§ for - kan yaz1lardan ve 1stanbula Ankaradan 
vetlerinin ofsayd vaziyetlerini birc;ok de- gelen haberlerde bunun adeta edinilrni§ 
falar gormedigine ve yahud gorrnek iste- bir fikir olarak ortaya ahldJgl anla§llrnt§· 
medigine §ahid olduk. trr. Bu sebeble birkac; noktamn tavzihi 

Beraberlikle devam eden oyunu boyle icab ediyor. 
ofsayd vaziyette yap1lan bir galle Gii • 1 - Galatasarayh Nihad F ederas • 
ne§ lehine c;evirdikten sonra, Genclerbir- yon Ba§kam Sedad R1za tarafmdan 
]igi tak~mm1 felce ugratacak ~ok ag1r iki intihab edilrni§tir. Mac;t idare ederken, 
kararla Halid ve Kadriyi dJ§anya <;I • bir hata yaprni§Sa, bundan Galatasaray 
kardt. degil, iki rnac;1 kazanan Gune§ kuliibii is-

Kararlannda c;ok miitereddid idi. Du- tifade etmi~tir. . 
diigiinu c;ald1ktan sonra cezay1 hangi ta- ~ 2 - Galat~sar~!m Be~_~_kt-~§la yap ~ 
rafa · verecegini epeyce dii§iiniiyordu. t:g1 mac; hake~!: c;.une§ .. kulubunden $az1 
Fa kat bu karar ekseriya tarafSIZhkla te - T ezcandu. Bmnc1 golu ofsayd sayarak 
lif1 kabil olrn1yacak bir §ekilde Gencfer· v~ ' 't:iariz blr penalhfi hie; gorrniyerek, 
birligi aleyhine oluyordu. Galatasaray lehine degil, ha~ta giden 

Bu hal idarecilerin de gi:iziine c;arp • alger ~akib' kuliib1er iehirie hareker et ~ 
I d d mi§tir. 

rnl§ olmah ki, ara arm a mac;a evam et-
mernek hususunda mi.izakereler yaptld1- 3 - Bir suitalih eseri olarak, hakern-

lerin hatalan hep Galatasaray kuliibii a· 
gm1 gordiik' 

Genderbirligi milli kiime mac;lannda 
§imdiye kadarki kar§Ila~malarile c;ok iy1 
bir mevki kazanmi§tl. Bugiinkii rnac;1 
kaybetmesinde kendi tak1rnmm iyi oyna
rnarnasJ sebeb olsa bile, c;Jkanlan iki de
gerli oyuncusunun gelecek hafta mac; ya
parnamasJ vaziyetini c;ok sarsrni~tlr. Hat
ta bunun bililtizarn yapildlginl soyliyen
ler de vard1r. Buna innanrnarnak istiyo -
ruz.» 

Hakern Nihadm Galatasarayh olma
stndan - Ulus refikirnizin son ciirnlesinde 
ima ettigi gibi - hakemin Galatasaray narn 
ve hesabma tarafgirlik ettigi zehab ve 
§iiphesinin uyand1g1 anla§lhyar. 

Diin, kendisile gorii§tiigiirniiz Gala -
tasaray kuliibii ida,;e heyetinden biri. 
bu zehab hakkmda §UnJan soy)erni§tir: 

«- Bu rnac;ta Nihad1 hakern tayin 
eden biz degiliz. F ederasyon tayin et .. 
rni§tir. F ederasyon reisi de Giine§lidir. 
Eger Nihad, iddia edildigi gibi hakika
ten tarafgirlik yaprnl§Sa, bunu bizim he
sab1m1za degil; Giine§in lehine yap • 
ml§hr. <;;:iinkii, bu rnac;lan kazanan Ga· 
latasaray degil; Giine§tir. Genclerbirli • 
ginden <;:1kanlan iki oyuncunun cezalan 
affedilmezse ,bundan da Galatasaray is
tifade edecek degildir. <;;:iinkii Gencler
birligi bundan sonra ilk rnac;m1 Galata • 
sarayla yaprn1yacak; Ankaragiicii ile 
yapacaktlT. 

Biz, senelerdenberi daima tarafgir ha
kernlerin haks1z idaresine kurban gitmi§ 
bir kuliib oldugumuz 1c;m, hakemlerin 
yardirnmi ternin etrnek gibi i§lerden nef
ret ederiz. Bunlan soylernekle Giine§ ku
liibiiniin Nihadm yard1rnml ternin ettigini 
de iddia etmiyoruz. Biz, Ankaradaki 
mac;lan gorrnedik. Binaenaleyh Nihadm 
tarafgirlik edip etrnedigini ve bazJ hata · 
lar yapd1ysa bunu kasden yap1p yapma
d1gm1 tayin edecek vaziyette degiliz. 
F ederasyon reisi, N ihad1 hakern tayin e
derken her §eyi iyice hesab etrneliydi. 
Nihadm Giine§ kuliibiindeki eski arka • 
da§lanm!Zla c;ok iyi dost aldugunu bildigi 
ic;in, boyle dedikodu!ara rneydan verrni
yecek bir hakem tayin etrneliydi. Hele, 
Nihadm idaresi birinci rnac;ta §ikayeti 
mucib olduktan sonra, ikinci mac;ta da 
onu hakem yapmakta 15Tar etmemesi la
zJmgelirdi. izrnirde bizim mac;lanrn1zda 
hakern Adnamn yerine hakem Niyaziyi 
ikarne ettigi gibi Ankaradaki ikinci mac;
ta da boyle bir degi§tirrne yapabilirdi. 
Boylece dedikodulann oniine gec;rni§ o
lurdu. Gerek Ankara ve gerek biitiin 

leyhine netice verrni§tir. iki sene evvelki 
F enerbahc;e - Galatasaray final rnac;mda 
$azi T ezcanm hatas1, gec;en sene Be • 
§ikta§ • Galatasaray rnac;mda Kernal Ha
lirnin hatas1 Galatasaraya masile iki §arn
piyonluga mal olrnu§tur. 

4 - Galatasaray 32 senelik rnazisin
de gayrirne§ru vasJtalarla §ampiyon ol -
mag1 dii§iinrnedigi gibi, bugiin de boyle 
<;irkin ve merdud vas1talara miiracaat et
rniyecek kadar almm yiiksekte tutacak 
sporculardan rniite§ekkildir. Sporu, spar 
diye yapar, giicli yeterse kazamr, yet • 
mezse yenilir. Fakat bunun haricinde ne 
vaslta tamr ve ne de tammak ister. 

5 - Hakern tarafmdan sahadan c;1ka· 
nlan Kadri ve Halidin cezalan, Gala • 
tasaray lehine olrnay1p ancak ilk kar§Ila
§acagt Ankaragiicii · lehinedir. Milli 
kiime talirnatnamesi gayet sarihtir. Boy
lelikle Galatasaraya haks1z bir isnadda 
bulunulmu§ oluyor. 

Galatasaray rnernlekete sporu a§Ilar .. 
ken, sporun manasm1 da beraber a§Ila -
IDI§hr. Spar, erkek oyunudur. Kulis ar· 
kasmda, oynatacak kuklalara Galatasa • 
raym ihtiyac1 yotur.» 

Ankarada ii~ 'ehir 
atletleri ~arpi,tyor 
19 may1s bundan sonra 
Tiirk atletleri i~in bir 

imtihan giinii olacak 
Atletiz!ll F ederasyonunun istanbul. 

Ankara, lzmir §ehirleri arasmda her sene 
19 rnay1sta Ankarada yaprnaga karar 
verdigi iic; §ehir miisabakalan c;ar§amba 
giinii Ankaradaki yeni stadyornda yaplla
cakhr. Her sene ayni tarihte Ankarada 
yap1lacak alan bu rniisabakalar, bizde ilk 
defa biiyiik bir rniisabakanm yerini ve ta· 
rihini tesbit etmi§ ciddi bir atletizm hare· 
keti olacaktlr. 

Sirndiye kadar zuhurata tabi olarak 
yap1lan atletizm hareketlerinin en ba~mda 
gelecek alan 19 rnay1s rniisabakalan iic; 
§ehir atletlerini muayyen tarihlerde kar· 
§lkar§IYa getirecegi ic;in hususi bir ehern -
rniyeti haizdir. 

Bu mevsim zarfmda yap1lacak miisa
bakalarda Semihi, Mehmed Aliyi, Fik
reti, Raifi, Orner Besirni, irfam, F ethiyi, 
Hilmiyi, Sedad1, Cihad1, Ra§idi, Kara
ka§l, Nailiyi, R1za Maksudu, baztlanmn 

CUMHURiYET 

Dort kiiciik htrsizin 
.:. 

ciir' etkarbg1 
Bunlar bir mahallebici 
diikkanini ,ayan1 hayret 
bir maharetle soydular 

Evvelki giin ya§lan heniiz 16 .Ue 18 
arasmda bulunan dort c;ocuk Fantoma
lara ta§ ~1kartacak §ekilde bir mahal -
lebici diikkamm soyduklarmdan Adli -
yeye teslim edilmi§lerdir. Bu ~ok me -
rakh soygunculuk hadisesi §Oyle cere -
yan etmi§tir: 

Emin, Mii§tak, Kemal ve Abdiilcelil 
adlarmda alan ~ocuklar Beyaz1dda 54 
ya§larmda Abdiilkadirin rnahallebici 
diikkanmdaki kasay1 soymaga karar 
vermi§ler ve Aksarayda bir kahvede i~
tima ederek bunun ic;in bir plan kur -
mu§lard1r. Bunlardan Emin bir rniiddet 
evvel c;ocuklarm cHac1baba• dedikleri 
Abdiilkadirin yanmda ~alt§ml§ ve Ab -
cliilkadirin kasasmda kiilliyetli para bu
lundurdugunu gormli§tiir. Ayni mahal
lebici dukkanma rnudavim bulunan di
ger ~ocuklar da ayni bali gorrnii§ ol -
duklarmdan kahvede kararla§hnlan 
plan rnucibince harekete g~mi§lerdir. 
evvela Mii§takla Kemal Abdiilkadire 
gitrni§ler '91e: 

c- Biz senin yanmda ~alt§mak ·isti • 
yoruz.• demi§lerdir. Abdiilkadir bu tek
lifi memnuniyetle kabul etmi§ ve cbu 
gece burada yatm da yarm gidip anne
nizi getirirsiniz, onunla rnukavele yapa
nz• demi§tir. 

Plan mucibince ertesi gece Eminle 
Abdiilcelil sokaktan rnahallebicinin ar
ka bahc;esine biti§ik bah~eye atlarnl§lar, 
oradan da Abdiilkadirin bah~esine ge -
~erek, tara~aya ve oradan da balkona 
~tkm1§lard1r. Mutfak kap1smm ac;tk ol
dugunu bilen ~ocuklar buradan da eve 
girmi§ler ve mahallebici ile Mii§tak ve 
Kernalin uyumakta olduklanm gormli§· 
lerdir. Ciiretkarlar evvela Kemali u -
yandmyorlar. Kemal gozlerini a~hktan 
sonra dt§andan gelenlere kasa anahta
rmm yerini elile gosteriyor. Eminle 
Abdiilcelil horul horul oyurnakta alan 
Abdiilkadirin yamndaki anahtan ahp 
dogruca a§agtda bulunan diikkana ini· 
yorlar ve epeyce ugra§hktan sonra ka
sayt a~1yorlar ve ic;inde bulunan 420 li
rayi ceblerine yerle§tirip tekrar yuka • 
nya ~1klyorlar. Anahtan yerine koyu • 
yorlar ve Kemale: 

c- Kasada 300 lira bulduk. Yarm sa
bah Valde hamna gelin payla§allm• de
yip ayni j'()ldan savu§uyorlar. 

Kat'ile§iyor 
varidat ve 

yap dan 
Yeni masraf 

ilaveler 
sene 

kisimlarina 
[Ba§tarafl 1 inc! sahitcdeJ 

iki yiiz kiisur bin liras1 zaten rnuhtelif Ve
kalet biitc;elerinde rnevcudken bu biitc;eye 
almrni§, rnaadas1 bu seney ilave edilmi§ • 
tir. Maliye Vekaleti biitc;esindeki fazla • 
hgm en miihirnrni istisnai rnasraflar kts • 
rnmdaki fasJ!lardand!r. 

Biitc;e enciimeni istisnai rnasraflar k1s· 
mmda orrnan biit~esine yard1m olarak 
kanulan 900,000 liradan bu sene orrnan 
rnuhafaza te§kilatma aynlacak efradm 
askeri talimgahta kalacaklan miiddete 
aid masraf rniktanm tenzil edilerek Milli 
Miidafaa biit~esine ilave etrni§tir. 

Diiyunu urnumiye biitc;esinde 1937 
mali yJh ic;inde odenecek alan borclann 

kar§1hg1 toplanml§ bulunuyor. Milli Mii-

dafaa, jandarrna ve emniyeti umumiye gi· 

bi baz1 hizrnetlerin zuhur edecek yeni ih

tiyaclanm kar§!larnak maksadile hiiku • 

rnetc;e yap1lan teklif iizerine bu biitc;enin 

1934 muvazenei umurniye kanununun 

dordiincii rnaddesi rnucibince c;1kanlan bo· 

nolardan odeneceklerin faizle kar§lhgl 

faslmdan 3, 192, 1 03 lira ve Siimer Bank 

serrnayesine ilaveten yap1lacak tediye kar

§Jhgmdan 500,000 lira, rniitekaid dul ve 

yetim rnaa§lan ve tahsisatlan faslmdan 

500,000 lira tenzil edilmi§ ve bu tenzi • 

latm sene ic;indeki mecburi tediyelere ha-

c;esine hiikrnetin de muvafakatile bu sene 
49,619 lira ilave etmi~tir. Polis kadrosu
nun ikrnali ve jandarrna efradmm tedri • 
cen daimi jandarrna haline konulrnasJ ic;in 
yap1lan prograrnm tatbik1 masraflan ala • 
rak Ernniyeti umumiye ve jandarma biit
c;elerine bu sene daha fazla tahsisat ko -
nulmu§tur. 

S1hhiye ve ic;timai Muavenet Vekaleti 
biitc;esine bu sene bir rnilyon liradan fazla 
ilave yap1lrn1§tlr. Bu paramn bir k1sm1 
te§kilat kanununun tatbik1 rnasrafmdan 
ibaret olup k1smt rniihirnmi T1b talebe 
yurdu, trahorn, ziihre • hastahklar ve sit
rna rniicadele i§lerinin geni§letilrnesi, mev
cud hastanelerin takviyesi, Ankarada a
c;IlrnasJ rnukarrer alan T1b fakiiltesile S1h· 
hat Vekaletine verilen Ankaramn kana· 
lizasyon i§ine aid etiid masraflan ve slh
hat i.§.lerinde faydah olacak sair rnasraflar 
ic;in verilrni§tir. Maarif Vekaleti biitc;esine 
bu sene 2 rnilyon liraya yakm fazla tab • 
sisat konulrnu§tur. Bu ilavenin en miihirn 

k1srn1 muallim adedlerinin tevsii, talebele

ri artacak olan mekteblerin idare masraf -

lan ic;in verilrni§tir. 

ikhsad V ekaleti biitc;esinde ge~en se

n eye nazaran bir rnilyon 400 kiisur bin 

lira fazlahk vard1r. Bu fazlahk Maden 

T etkik ve Ararna Enstitiisiine verilen bir 

milyon liradan ve Balkan memleketlerinde 

lei getirmiyecegi Biitc;e enciimeni tarafm- yeniden ticaret miimessil ve ata§eleri te§· 

dan anla§llarak kabul olun!llu§tur. Dahi • kilah viicude getirilmesinin kontrolorler 

liye Vekaleti biitc;esinde goriilen fark, kanunile i§ kanununun tatbiki masraflan • 

seferberlik kanununun tatbiki maksadile nm ve sair hizmetlerin icab ettirdigi ilave· 

yeniden te§kil olunan baz1 kazalann te§ - Jerden ileri gelmi§tir. 

kilat masrafland1r. Matbuat Umum Mii- 1937 masraf biitc;esi ic;in encurnence 

diirliigii te§kilatmdan iyi rand1rnan ala - kabul edilen miktarlan 936 biitc;esile 

bilmek ic;in Biitc;e enciirneni bu daire biit- mukayeseli olarak bildiriyorum: 

Daire isimleri 1936 biitc;esi 1937 i~in Enciimence Farlu 

Biiytik Millet Meclisi 2.901.480 
Riyaseti Cumhur 400.100 
Divam Muhasebat 589.590 
Ba~vekalet 1.211.240 
Surayt Devlet 220.900 
istatistik Umum Miidiirliigii 312.200 
Devlet M~teoroloji !~ Miidiirliigii -

kabul edilen 
3.627.064 

404.960 
602.034 

725.384 
4.860 

12.444 
90.925 
16.014 

Ertesi sabah, Mii§takla Kemal bir§ey 
yokmu§ gibi diikkandan ~1k1yorlar ve 
dogruca Valde hamna gidiyorlar. Ffay
dudlar Valde hanmda bulU§UP paralan • 
taksirn edecekleri strada aralarmda mii· 
naka§a ~1k1yor. <;unkii paray1 kasadan 
alanlar bu sefer de c300 lira degil 160 
liraydl> diyorlar. Ve nihayet herbiri 40 
lira ahp <;ar§Iya dagthyorlar. Topluca 
paraya kavu§an kii~iik serseriler diik • 
kan diikkan gezip kendilerine elbise, 
saat, fotograf rnakinesi gibi §eyler ala
dursunlar beri taraftan kasay1 a~an 
Abdiilkadir vaziyeti anhyor ve derhal 
polise mtiracaat ediyor. Orada yamna 
bir sivil memur alarak otomobille su~
lularm bulunabilecegi yerlerde dola • 
§arak onlan aramaga koyuluyor. 

Diger taraftan, h1rs1zlardan Mii§tak, 
vak'aya muttali olarak kendisinden pay 
istiyen Hiiseyin admda bir arkada§ile 
beraber Taksimde Camhko§kte oturur
ken, birdenbire mahallebici ile kar§Ila· 
§Iyor ve biitiin vak'ayt hikaye ediyor. 
Bunun iizerine faaliyete ge~en zab1ta 
diger su~lulardan Abdiilcelil ve Emini 
de yakahyarak ciirmii me§hud mahke· 
mesi Miiddeiumumisi Hikmetin yanma 
gotiiriiyor. Yap1lan sorgu sonunda kii • 
~iik serserilerin hepsi dordiincti asliye
ye verilmi§tir. Bunlardan yalmz Kemal 
heniiz yakalanmaml§ olup zab1taca s1kt 
surette aranmakadtr. 

Diyanet I~leri Reisligi 607.630 
Maliye Vekaleti 17.715.158 
Diiyunu Umumiye 45.728.100 
Tapu ve Kadastro Umum 1.248.990 
Miidurliigti 
Giimriik ve fnhisarlar 
Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 
Matbuat U. Miidiirliigii 
Emniyet i$leri Miidiirliigii 
J andarma U. Kumandanhg1 
Hariciye Vekaleti 
S1hhiye V ekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
N af1a Vekaleti 
ikttsad V ekaleti 
Ziraat Vekaleti 
Milli Miidafaa (Kara) 

.. » (Hava) 

5.101.160 

4.724.622 
136.390 

4.573.790 
3.295.790 

3.195.790 
5.458.180 
8.798.880 

10.270.690 
14.670.790 
4.180.900 
8.040.830 

46.314.500 
7.909.470 
5.761.780 
3.065.270 

1.302.365 
236.914 
317.591 
517.085 
608.241 

20.251.749 
49.149.275 
1.370.222 

5.643.976 

4.856.198 
186.009 

5.666.967 
3.305.925 

6.498.737 
9.246.303 

12.222.371 
15.780.108 
5.668.316 
6.112.962 

49.294.880 
7.842.493 
6.283.826 
3.065.293 

3.391 
205.085 

611 
2.536.951 
3.421.175 

121.232 

442.816 

131.576 
49.619 

1.093.177 
110.135 

1.040.557 
447.723 

1.951.681 
1.109.318 
1.487.416 

2.980.380 

522.044 
23 

Avrupada bulunrnalan, baZilannm as • 
kerlik yapmakta olmas1, diger k1smmm 
da atletizrni terketmi~ bulunrnalan dolayl· 
sile ararnJZda goremiyecegirnizden sahayl 
hep gene ve yeni atletler dolduracaklard1r. 
iyi ve olgun bir atletin yeti§rnesi senelere 
rniitevakk1f oldugundan hemen hernen bu 
rnevs1rn ortaya c;1kan bu yeni istidadlar· 
dan biiyiik bir dercce beklernek dogru de· 
gildir. 

Bu sene istanbul atletleri arasmda yiiz 
rnetroda Haluk, 400 rnetroda Firuzan, 
Ga_lib ve F aruk gaze c;arprnaktad1r. 

Istanbul atletizrn bayrarnt ic;in T ekir· 
dagdan gelen cirid atlc1 Rasimin ilk yap
hgl bir rniisabakada ciridi Karaka§m se
nelerce emek verdikten sonra elde ettigi 
dereceye yakla~acak kadar, yani 54 
rnetroluk mesafeye saplamast hakh olarak 
bizi sevindirmektedir. Elhas1l ii~ ~ehrin 
en gene atletleri arasmda yap!lacak 19 
rnay1s rniisabakalan her bak1rndan na
zarlanrnlzt iizerine c;eken bir atletizm ha· 
reketi olacakhr. 

19 may1s rniisabakalanna i~tirak ede
cek istanbul atletlerinden Haluk, Naz -
rni, Orner, Firuzan, Galib, F aruk, Meh
rned, Receb, fbrahim, Artin, Haydar, 
Polat, Etern ve Rasirnden rniirekkeb is
tanbul tak1m1 diin atletizm ajam Maz -
har Naz1rnm riyaseti altmda Ankaraya 
hareket etmi~tir. Miisabakalar Ankara
cia c;ar~arnba ve per§ernbe giinleri yapi
lacaktJr. 

.. • {Deniz) 
Askeri Fabrikalar Umum 
Miidiirliigii 
Harita 745.170 745.512 

231.017.778 

342 

212.755.380 20.376.041 

N 0 T - T ezayiid miktan gerc;i 20 
mil yon hiisur goziikiiyorsa da Ziraat V e
kaleti biitc;esinden ve diger biit~elerden 
tenakus miktan alan bir milyon dokuz 
yiiz doksan dort bin sekiz yiiz kuk be§ li· 

ra indirildigi takdirde hakiki tezaylidiin 
18,262,196 lira oldugu goriiliir. Ziraat 
V ekaletindeki tenakus da orrnan i§lerine 
aid masraflartn miilhak biit~eye ahnrna • 
smdan rniitevellid zahiri bir tenezziildiir. 

ingiliz Krahn1n fakir ~ocuklara ziyafeti 

Hukumdarlartn arabasmz Qevreliyen Qocuklar ve sokak ortalannda ztyatet 

Londra, tetevviic merasirninin e~~si I b~z par~~s1 ~bi y1gm y1gm s~prlin~iiden 
giinii, tabii hale derhal avdet etrn1~hr. bu zerres1 b1le kalm~ml§, hep~1 temiz!~n
Yorgunluktan, uykusuzluktan harab bit mi~. siipiiriilmii§, §eh1r tertern1z ~ehres1le 
h l I h lk .1. k 1 ~ d tekrar rneydana r;;1kmi~tl. a e ge en a , sen 1p a acag1 yer e, k" .... 1 .. 1 . b ~ l 

. . . . ~ • Londra, c;e 1~ guru tu erme ogu mu§· 
eskm g1b1 sabah karanhg1 caddelen dol- C dd 1 de meyd 1 d k kl tu. a e er , an ar a, so a ar-
durrnu~. biitiin Londrada her zarnanki da, diilgerler, tribiinleri sokmekle me~gul. 
nonnal faaliyet ba§larnl§tl. Kral ve Kralic;e. ogleden sonra ~ehrin 

Heykellerin dibine, kaldlrlmlara, mer- fakir rnahallelerini ziyaret etmi§ler. ora
diven basarnaklarma, agac diblerine, her da fakirlere ve fakir c;ocuklara bir ziya· 
tarafa atilan, rnilyonlarca kag1d, gazete, fet verrni§lerdir. 

N S I Z Ll K Norasteni, 
zaflyel ve 

Chlorose 

benlzsizlik .icin_ yeg1ne deva ka~ ihY:a ed~n SJRQP DESCHIENS PARIS 
En muntah•p etibba tarafmdan tertip e~br. f 

7 

Sad1k tahsildar! 
~h,bgi miiesseseyi ay· 
lardanberi soyuyormu~ 
Bir miiessesenin tahsildarlarmdan Fu • 

ad diin 5,000 lirayJ zirnmetine gec;irdi • 
ginden dolayt Adliyeye getirilmi§tir. 

Miiessesenin rnuhasebesi taraf1ndan 
bir alacagm tahsili ic;in Zonguldak va • 
liligine bir tezkere yazJlrnl§ ve rniiessese· 
nin alacagl olan paramn gonderilrnesini 
istemi§tir. Zonguldak valiliginden mues
seseye gelen cevabda ~oyle denilmekte • 
dir: «Biz paray1 gondereli alt1 ay oldu. 
Posta rnakbuzunun nurnaras1 da §Udur.» 
Miiessese derhal tahsil dar F uadt c;ag1r • 
IDI§ ve keyfiyeti sorunca F uad: 

«- Evet ben postaneden ald1rn ve 
yedirn» demi§tir. 

Bunun iizerine F uadm hesablan ince· 
lenrni§ ve miiessese adma KIZilaydan u
sulsiiz makbuz tanzirn ederek ald1g1 
2300 liradan ba§ka muhtelif pasta hava
lelerile gelen paralan postaneden alarak 
zirnrnetine ge~irdigi tesbit edilmi§tir. -5irn
diye kadar tesbit edilen rniktar 5,000 li
radlr. Aynca daha 3,000 lirabk bir ac;;~ 
iizerinde de tetkikat yapilrnaktadir. Bun• 
larm tesbitine intizaren F uad tevkif edil
mi§tir. -------ingiltere tacinin incileri 

Sakarya sinemas1 !ngiliz Kralmm tac 
giymesi merasimi miinasebetile haztr -
lanan c!ngiliz tacmm incileri. adll 
fevkalade filmi, diin sabah hususi bir 
surette rnatbuat miintesiblerine ve da
vetlilerine gostermi§tir. Fransada ya -
pllan ve me§hur aktor Sa§a Gitri'nin 
eseri alan bu filimde muharrirle hera
her Fransamn belliba§h biitiin arti~tle
ri rol almt~lar ve ~ok muvaffak olmu§· 
lardtr. Filirn, Krahn giydigi tact siisli
yen dort klymettar incinin ne §ekilde 
ele ge~irildigini ~ok istifadeli ve me -
rakh bir §ekilde gostermektedir. Bu 
miinasebetle ingiliz ve Franstz tarihi • 
nin bir~ok me~hur simalar1 muvaffa -
kiyetle canlandmlmi§hr. 

Kuliiblere davetiyeler 
T. S. K. istanbul Btilgesi Ba~kanll~mdan: 
19 mayJS spor ve gencllk bayramma 1~

tlrak edecek olan kuliiblerimize dagttllmak 
ti.zere Taksim ve Fenerbah~te stadlarma 
girme kartlari btilgernize gtinderllmi~t!r. 

Kuliib murahhaslarmm bu kartlan almak 
iizere bugiinkii sall giinii saat 14 ten ,itiba
ren btilge biirosuna miiracaat etrneleri bil
dirlllr. 

Davet edilen futbolcular 
istanbul Btilgesl Futbol Ajanhgmdan: 
~ag1da lsim.leri yaztll idrnancllann fut .. 

bol IevazJm!le b!rllkte 19 mayJS 1937 ~tn· 

11amba giinii saat 14 te Taks!m stadmda 
haz1r bulunmalart. 

Eyiibden: Adnan, Hal!d, Feneryilmazdan: 
Reflk, Mukadder, Topkapidan: Haydal , 
Salahaddln, Karnil, Ziya, Karagiirnriiktcn: 
Salrn, Hiisnii, Siileymanlyeden: Ruh!, ib
rah!m, Siireyya, Sabri, f)stanbulspordan: 
Fahrl, Seyfi, Salm, Enver, Vefadan: Muhte
§em, Hiiseyin, Mustafa, Namlk. 

A§agtda ls!mleri yaztll olan idmanclla -
rm da futbol Ievazimlle birllkte saat 14 te 
Fenerbah~e stadmda hazli bulunrnalan 
tinemle blldirlllr. 

Beykozdan: Bahad1r, Safa, Sadedin, Ke
mal, §ahab, Kaz1m, Turban, H!laldcn: A· 
kif, Hakk1, Faruk, Rauf, Mesalirn, Zeynel, 
Anadoludan: Zekl, Leva, Kenan, Must3.fa, 
Cehdeddln, :;liikrii, Beylerbeyinden: Maz· 
bar, Adnan, Anadoluhisarmdan: Miimtaz, 
Sabahaddln. 

GONON BULMACASI 
I 

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan saga: 
1 - A!yonkarahlsar civarmda Frikyall

larm bir mabedi. 2 - Rus usulii iizere, 8tr. 
3 - Bir !fl!fe~ln franstzca isrni, iyi koku: u 
blr nebat. 4 - Arabca cderin•, baZl duva
Iarda Te_rnyiz mahkemesinin yaptigi §ey. 
5 - Kaydtrak oyununda kullanllan bir tablr, 
arabca csu». 6 - Utac1k bir zaman, bir cins 
agac. 7 - Be~eriyeti yukselten ~ey. 8 - Blr 
emir, sayt. 9 - Ta§rnak iizere alan, bir edat. 
10 - Otomobillerin oteli, nehirdeki nakliye 
vas1talarmdan biri. 

Yukandan a~aj'pya: 
1 - Blr §eye dilini siirrnemekte JSrar et· 

mek. 2 - Bilg!<;lere mahsus bir 11ekilde, ba
llk tutma vas1talarmdan birl. 3 - Zuliim 
yapan, eski kuma§lardan biri. 4 - Uzak, et
raf. 5 • Bir s1fat edatJ, vilayetlerimizden 
birl, eski MlSli rnabudlarmdan b!ri. 6 - Bir 
emir, dtinerne~t yeri. 7 - Sa~tim tarakla dii
zeltrne. 8 - Sat, blr ~te~?id pasta. 9 - NJSlf, 
aza kanaat etrnemek. 10 - Qok deg!l, bir 
oyun vas1tasi, denlz tilgiisii. 
Evvelki bulmacanm balledilmi§ §ekli 

I 2 3 4 ~ ~ 7 ~ II 10 

I pfi IRlt IPlAI~IAI•I i 
2 1 Ll t IKl•IFIAINIIuls 
a YIAIVIE IR ·•IMIAI Z I i 
4 AI~IAINI•IKI•ILIAIM 
b ol•lv'• siAIBIIIKI• . 
6 EIGIEILIEIMIEIKI•IR 
i .•IAITIAIL IAIRI•IPIA 
B EILI•IH •IRIEIFI i IK 
! ol t IMl t I•IAI• 1AIRIA 
oiAlBii IDIEI•IEILIEIM 
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PARALAR 

SterUn 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvic;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

Alt~ 
620.-
123.50 
110.-
120.-
80.-
19.-

565.-
20.-
63.-

Silin Avusturya 
70.-
21.-
25.-·Mark 

Z1oti 
Penl!"o 
Lev 
Dinar 
Kron lsvec 
Altm 
Ban knot 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 

. Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sof:va 
Amsterd. 
Prae: 
Vi :van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 

· Budaueste 
Biikres 
Be1~ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokho1m 

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

1059.-
254.

CEKLER 
Ac;Ih$ 

625.50 
0.7899 

17.6270 
15.0075 
4.6875 

87.37 
3.4544 

63.9488 
1.4382 

22.6618 
4.2062 

13.7090 
1.9688 
4.1662 
3.9810 

107.5940 
34.3725 
2.7486 

24.7125 
3.10 

ESHAM 

San~ 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
22.-

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

1060.-
255.-

Ka'J)aDI$ 
626.-

0.7880 
17.6125 
14.995 
4.6840 

87.30 
3.4516 

63.8975 
1.4370 

22.6437 
4.2025 

13.6980 
1.9675 
4.1630 
3.9775 

107.3482 
34.345 
2.7443 

24.7325 
3.0982 

Ac;IliS Ka'J)an~ 

i~ Bankas1 nama 9.75 9.75 
h Bankas1 hami1ine 9.75 9.75 
As1an Cimento 13.90 13.90 
Merkez Bankas1 89.25 89.25 

iSTiKRAZLAR 
Ac;Ili$ Ka'J)a~ · 

Tiirk borcu I Pe!!in 
• • I Vadt>Ji 20.55 
• • D Vadeli 20.15 

• In Vadeli 20.05 
Er2"ani 95.-
% 5 Bazine 49.25 

Anadolu 

TAHVtLAT 
Ac;Ih$ 

Anadolu I P~in 
,. Miimessil 

40.-
40.-
44.45 • • Vadeli 

Bu adanu canmdan 

bezdiren §ey 

GRiPiN 
i tecriibe edinoiye 

kadar ~ekrnege rnah

kfun oldugu agrx ve 

stztlardtr. 

20.40 
20.-
20.10 
95.-
49.25 

Kal)arus 

40.-
40.-
44.45 

GRiP iN 
En §iddetli ba§ ve di§ 

agnlanm keser 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel agnlanna 

kar§l bilhassa mi.iessirdir. 

GRiPiN 
Kmkhg1, nezleyi, sogukalgmhklanndan 

mtitevellid btitiin agn, SIZI ve 
sanc1lan ge~irir. 

Kelepir Otomobll 
Gayet saglam motorlii ve zarif 
Studebaker marka kapah bir oto· 
mobil 20 • 5 • 937 per11embe giinii 
13.30 da Sandal bedesteninde sa· 

·----blaeaktJr. ____ .. 

SAMSUNDA 
Ball: Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii
tiin mekteb kitablarx, klrtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri· 
dir. En son model daktilo ve fo -
tograf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesi 
--------------~~~~~----

CUMHURiYET 

Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirliigiinden: 

Muhammen Cogu Az1 

Cinsi 
Ekmek 

Koyun eti 
Kuzu eti 

Cogu Azt fiatt 
Kilo Aded Kilo Aded Kr.San. 

17000 15000 11 

6500 5000 50 
1000 600 50 

Zeytin yagt 1100 
Sa de U rfa yag1 2000 

Toz $eker 2500 
Kesme i!ieker 1000 
Pirinc Viyonola 2000 

1000 
1800 

2000 
800 

1800 

65 
85 

26 50 
29 
27 

Kuru sogan 1800 1600 5 
Tuz 600 500 6 
Patates 1400 1200 8 50 
Yumurta 20000 18000 1 75 
Limon 20000 15000 2 50 
B. Peyniri. 600 500 37 
K. Peyniri 500 400 60 
K. Kay1s1 350 250 77 
Silivri yogurdu 1000 800 16 
Re~el 1200 1100 50 
Sabun 700 500 38 
Kutu salGaSI 200 150 46 
Konserve 150 100 50 
bezelye 

Zeytin Dub- 1000 800 38 
lei 1934 

Sirke 1500 1000 12 
K. Cah fasulye 1000 800 18 
K. Barbunye 100 80 12 
fasulye 

Nohud 200 150 16 
Mercimek 200 100 19 
Cekirdeksiz 500 400 24 
iiziim 
Ku~ ilziimii 
Cam ftsbgt 
Silt 
Kase yogurdu 
Un 
Pirinc unu 
Makarna 
Irmik 
Ni~asta 

50 30 
50 30 

BOO 600 
1000 

1500 1200 
150 100 
300 200 
100 80 
100 80 

25 
85 
12 

800 6 
16 
24 
26 
24 
24 

!spanak 1500 1300 
400 
30 
30 

5 
Kok kereviz 500 9 
Salamura yaprak 50 17 
Taze yaprak 
Enginar 
Domates 
Pathcan 
T. C. fasulve 
T. B. Fasulye 
T. Ay~e K. " 
Saktz kaba~I 
Helvac1 kabag1 
Salatahk 
Maydanoz 
Dereotu 
P1rasa 
Karnabahar 
Bamya 
T. Bakla 
T. Bezelye 
T. Sogan 
Ye~il salata 
Dolmahkbiber 
Marui 
Havu~ 
Semizotu 
Lah:ma 

50 
900 

15 
700 5 

2400 2200 6 
8000 

200 150 
6000 2 75 

10 
300 200 10 
500 400 10 
600 500 5 
600 500 5 

1400 

400 
600 
200 

1200 1000 
4000 demet 3000 
800 " 600 

1 50 
1 
1 
4 1200 

150 100 10 
300 . 17 50 
400 8 
100 8 

1200 demet 800 1 50 
2000 1500 1 

250 200 10 

800 
400 
800 

600 400 2 
500 5 
300 7 
600 4 

tutan tutan 
Lira Kr. Lira Kr. 
1870 1650 

3200 

..22.!!. 
3700 

715 
1700 

662 50 
290 

1!'2.. 
1492 50 

90 
36 

119 
350 
500 
222 
300 
269 50 
160 
600 
266 

92 
75 

380 

180 
180 
12 

32 
38 

120 

12 50 
42 50 
96 
60 

240 
36 
78 
24 
24 

4634 50 

2500 
300 

2800 

650 
1530 

530 
232 
486 

1248 

80 
30 

102 
315 
375 
185 
240 
192 50 
128 
550 
190 
69 
50 

304 

120 
144 

9 60 

24 
19 
96 

7 50 
25 50 
72 
48 

192 
24 
52 
19 20 
19 20 

3682 50 

75 65 
45 36 
8 50 5 10 
7 50 4 50 

45 35 
144 132 
220 165 

20 15 
30 20 
50 40 
30 25 
30 25 
18 15 
40 30 
8 6 

56 48 
15 10 
70 52 50 
36 24 
16 8 
18 12 
20 15 
25 20 
12 8 
40 25 
28 21 

.1!.. ..;:.24.;;..___ 
1139 886 10 

Cama~1r ylkama 30000 par~a 24000 2 40 720 576 

Coguna J:(ore 
muvakkat 
teminatl 

Lira Kr. 
140 25 

277 50 

53 63 
127 50 

111 94 

347 59 

85 ~3 

' < I 

54 
!hale saatleri: Saat 10 ila 12, ekmek, et, zeytin yag, sade yag. 

Saat 14 ila 17, erzak, ya§ sebze, ~ama§tr y1kama. 
1 - Mekt:bimizin rnay1s '938 nihayetine kadar ihtiyact olan yukanda cins 

ve ~mk~arlan yazllx erzak vesaire satm almrnalarx i!;in ayn, ayn a~1k 
eksdtrntye konulmm~tur. 

2 - E~siltme 2/6(937. giiniine rashyan ~ar§amba gilnii yukandaki saatlerde 
Yuksek Deruz T1careti mektebinde toplanacak Satm Alma Komisyo
nunca yapllacakbr. 

3 - Bunlar~ aid ~~rtnameleri almag1 ve gormegi arzu edenler Mekteb Mu
hasebesme muracaat etmelidirler. 

4 - E~~ilt~iye girece.kleri~ 2490 sayth. artbrma, eksiltme kanununun 2 ve 
3 uncu m~ddelermdekt §artlan hatz olmalan . ve Ticaret Odasmm yeni 
yd belg.e~:l.e berab~r muvakkat teminatlanm Is. Yiiksek Mektebler Mu
hasebecJhgt v~znesme yab~dtkla~mt gosterir makbuzlarxm veya banka 
rnektublarmt tbraz etmelen ve bcarethane veya §irketler namma ek • 
siltmiye gireceklerin dahi noterden musaddak Vekaletnamelerini Ko -
misyona gostermeleri laztmdtr. (2760) 

Gazi Anteb C. Miiddeiumumiliginden: 
. 1 - Haziran 937 sene ba~?mdan itibaren rnay1s 938 nihayetine kadar 

~· Anteb Merkez Cezaevinin ekmek ihtiyac1 15/5/937 tarihinden itibaren 
ytrmi be§ giin miiddetle kapah zarf usulile e~siltmiye konulmu~tur. 

2 -:-;-v~ksi!tm~ 10/6/937 tarihinde ve saat on be§te G. Anteb C. Miiddei
umurnlhgt ?atresm~eki Mubayaa Komisyonunda yaptlacaktrr. 

3 -. Btr senehk muharnmen ekmek ihtiyac1 350,000 kilodur. Bedeli mu
hammem 31,500 liradtr. 

_4 -: istekl!1er~n kanunen caiz 2362 lira 50 kuru§luk teminatlarm1 kanun
daki tanfat datresmde muhiirlii bir zarf ic;inde eksiltrne saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektubunu havi bir zarfla birlikte Komisyona tevdi et
rneleri laztmdtr. 

5 - Sartname G. Anteb, Ankara ve tstanbul C. Miiddeiumurniliklerin -
dedir. Malumat edinmek istiyenlerin ihale giiniine kadar bu dairelere rniira
caat etmeleri ilan olunur. (2805) 

Kocaeli Vilayetinden: 
10/5/937 tarihinde ih.ale. edilecegi _Han edilen Adapazan • Arifiye yolu-

nun 42 - 637 - 50 - 107 net ktlometrelen arasmda muht~lif parc;alarda §Ose ta
miratma istekli c;tkmadtgmdan alb bin lirahk tahsiah dahilinde vahidi fiat 
iizPrinden haziranm 9 uncu ~ar§amba giinii saat on be~te pazarhk suretile 
ihalesine karar verilmi§tir. Muvakkat teminat 450 liradtr. isteklilerin ihale 
tarihine kadar Vekaletten veya Vilayet Nafta Miidiirliigiinden almrnt§ eh
liyet vesikas1 ve muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilayet 
makamma, ~artname ve vahidi fiat cetvelini gormek istiyenlerin de Vilfiyet 
Nafta Miidiirliigiine miiracaatleri. (2799) 

Mezbaha Pazarbk ilant 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Musaddak projesi mucibince (14899) lira (44) kuru~ bedeli ke§ifli ve ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulan ve ~eraiti Cumhuriyet ve Ulus gazete
lerile ilan edilm~ olan Karadeniz Eregli Belediyesi Mezbaha in~aatma ek -
siltme miiddeti ic;inde talib t;tkmadigmdan 5/5/1937 tarihinden itibaren bir 
ay mtiddetle pazarhga btraktlrnt~trr. 

Pazarhkla ihalesi 5 haziran 1937 tarihine rashyan cumartesi giinu saat 
12 de Eregli Belecliye Enciirneninde yapllacagt ilan olunur. (2699) 

Eski Osmanh imparatorlugunun 
Taksime ugramJ¥ 

DUyunu Umumiye meclisl 
Par·is, 11 may1s 1937 

% 7!/z FAtZLt 1933 TURK BOR
CU TAHV1LLER1 HAMiLLE

RlNE TED1Y AT lLANI 
Eski Osmanh imparatorlugunun tak

sime ugramt~ Diiyunu Umumiye Mec
lisi, atideki hususatl hamillerin nazan 
1ttllama vazeyler. 

Tiirkiye hiikfuneti, cihan buhrammn 
hemen biitiin memleketleri devaliiasyo
na sevk ve borclanm altm esas1 iizerin
den ademi tediyeye rnecbur ettig·inden 
bahisle, Tiirkiyenin de kendi borclanm 
bu esas tizerinden odiyemiyecegini ve 
Dilyunu Urnumiye Meclisinin Franstz 
frangile dolar arasmdaki Se!;tig·i parite 
hesabmm ise ayni neticeyi tevlid ede -
cegini beyan eylemi~tir. 

Binaenaleyh, Tiirkiye hiikumeti, 
% 7 1/2 faizli 1933 Tiirk borcunun ser
visini Franstz frangt veya i§bU istikra
zm ikinci tediye ak!;esi olan dolarla ifa 
etmege karar vermi§, fakat bu ikinci 
ak!;e ·intihabt halinde gerek Franstz 
frangt ve gerek dolarm son devaliias -
yonlarmdan evvelki paritelerinin (yani 
1 dolar = 25,52 Frans1z frangt) esas tu
tulmast laz1m gelecegini bildirmi§tir. 
Bu esas dahilinde, dolar olarak icra o -
lunacak kupon tediyatmda, bugiinkii 
vaziyete nazaran, altma gore takriben 
% 40 nisbetinde bir tenezziilii klymet 
basil olmu~ bulunacaktlr. 

Tiirkiye hiikfunetinin bu husustaki 
karan kat'i oldugu ve hertiirlii hakeme 
miiracaat irnkanlanm selbetmi§ bulun
dugu cihetle, Diiyunu Umumiye Mec -
lisi, 25 mayts 1937 taksitinin, bamiller 
i~in haHhaztrda en istifadeli ak~e olan 
Franstz frangile tediye edilmesine ka -
rar vermi§tir. 

Meclis, 25 ikincite~rin 1937 vadesi i -
~in dahi Franstz frangtm esas ak~e ola
rak tayin etmi§tir. 

25 rnayts 1937 taksiti, Tiirkiyede, An
kara ve istanbul piyasalarmda, tran§ 
tefrik edilmeksizin, Tiirk liras1 olarak 
tediye edilecek ve kupon ba§ma 18,75 
Franstz frangt mukabili olan 1,061 Tiirk 
liras1 verilecektir. 

Bu meblag, mezkur taksit i~in sureti 
kat'iyede Tiirk lirast olarak tesbit edil
mi~ oldugundan, Tiirk lirasile Franstz 
frangt arasmda zuhur edebilecek her -
hangi tahavviil kar§tsmda tediyat, bu 
vadenin miiruru zamana kadar, yalmz 

~al•,am•yor, 
v 

ugram•• 

Du~unmuyor ki 
Bir iki ka§e 

devas1z bir derde 
gibi ~eyustur 

N EVROZiN 
Onu bu yar1m bat 

agn9ile ainir 
agnlarmdan 

kurtarmaga kafi 
getecektir. 

NEVROZ • I N 
Biitiin agn, stzt ve sanctlan derhal dindirir. Soguk algmhklarma, 
g'I'ipe, romatizmaya, ba~ ve di~ agnlarma, nezleye, sinir, adale 

ve bel agnlarile kmkl1ga kar1.11 bilhassa rniiessirdir. 

Y A L 0 V A KAPLICALARI 
A<;ILDI 

May1s Ay1nda: 
Otel iicretlerinden r;ok tenzilat yapzlmz~tzr. 

Birgiinde kahvaltl 
Ogle, ak§arn yerneklerile 
Otel iicretleri 

Mayts aymda: 

Bir ki§i tc;m iki ki~i i~in 
Kuru~ Kuru§ 

265 480 

Saym miisterilere bir kolayhk olmak iizere Yalovada bir giin bir ece 
veyahud iki gun bir gece kalmak istiyenler iGin tenzilath komple bilett-. de 
vardtr. Bunlar Koprii gi$esinde sablmaktadtr. (Bu biletler iicretinde Vapur -
Otobiis. Banyo- Yemek ve otel dahildir.) 

Mayts aymda her hafta cumartesi giinleri saat 13,30 da Yalovaya bir va
pur kaldmlmaktadrr. Aynca 15 maytstan itibaren de Yalovaya sabah ve ak
§Sm vapurlan ilave olunmu~tur. (2788) 

bu rniktar iizerinden icra edilecektir. Zonguldak Belediyesinden: 
i~bu rneblag 8 numarah ve 25 mayts 

2 Biigliicii, 1 Tramboncu, 2 Altocu, 1 TrampetGi, Bandoya almacaktlr. 
1937 vadeli kupona mukabil tediye edi- Ayhklar1 yirmi be~er liradrr. isteklilerin Belediyemize miiracaatleri. (2708) 

lecektir. I 
Diger rnutemrnim malfunat i~in, ba - I BevoR-Iu Vak•flar Direktorlii2'ii ilanlarl 

millerin, tediyeyi ifa edecek miiessese- ~~~~~ •. •••••••••••••••••••••• 
lerin nezdinde emirlerine amade bulu- Siiq~ Agob hastanesine almacak et i!;in yapllan aGik arttlrmada isteklile
nacak olan matbu tamimlere miiracaat- rin §eraiti lazimeyi. haiz olmadtklar1 anla:;JI1!1:rak 19/5/937 ~ar~amba giiniine 
leri rica olunur. kadar uzatllmi§hr. Isteklilerin yevmi mezkurda saat 15,5 a kadar Beyoglu 

Tiirkiyede, her 3 tran§m kuponlarmt 
tediye ile miikellef olan miiesseseler 
§Unlardlr: 

Ankarada: Tiirkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankast ve Osmanh Bankast. 

istanbulda: Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1, Osmanh Bankas1 ve 

Deutcshe Bank und Disconto Gesell
schaft. 

VakJflar Miidiirliigiinde ihale Enciimenine miiracaatleri. (2800) 

Kartal Malmiidiirliigiinden: 

S A TILIK BiLARDO 
Maltepede GeGid mahallinde Salihin kazinosunda mahfuz kullam§h bi 

Iardo iki isteka ve sehpali Gekmece sahhkbr. 
Sah~ giinii 20/5/937 per~embe giinii saat 14 te. 1steklilerin yevmi mez

kfrrda Kartal Malmiidiirliigiinde toplanan Komisyona miiracaatleri ve gor• 
mek arzusunda bulunanlar sah§ giiniinden evvel mahallinde gorebilirler. 

(2801)' 

istanbul Gayrimiibad iller Komisyonundan· 
D. No. Semti ve mahallesi 

2225 

2498 

2508 

3108 
3242 

4349 

4812 

5523 

5782 

6754 

8612 

8614 
8616 

Ak'saray Kemalpa~a 

Haskoy T ur§ucu 

Haskoy T ur~_ucu 

Beyoglu Kuloglu 

Bi.iytikada Yah 

Sebzadeba~i 
Revanic;elebi 

Beyoglu Kamerhatur 

Beyoglu F erikoy 

lkincikiSim 

Kad1koy Osmanaga 

Kurtulu~ 

Y e§ilkoy Umraniye 
T ophane Cihangir 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 
muhammen K 

E: Hanarkas1 
Y: F ethibey cad. 

E: Pe~temalci 
Y: Futacl 
E: Boduroglu 

Y: Selimbey 
Kalaycu;tkmazt 
E: Ayadimitri 

Y: Zaganospa~a 

E: Ermenikilisesi 

Y: fnci~i~egi 
E : Sekbanba~J 
Y: Azabaskeri 
ve Kahve 

Fesliyan 

Mahallen: 

Ciftecevizler cad. 

Sogi.idli.i~e~me 
cad. 

E: 1 • 3 
Y: 1-1/1-

3;2 
No.taj: 53-55-57 

E: 17 
Y: 25 

E: 98-100 
Y: 38 

E: ve Y: 6 
E: 27 

Ada: 45 
Parse!: 12 

17-17/1 

E: 10 
Y: 10-12 

mahallen: 3 
No.taj: 7-9 

Ada: 28 
harita: 128 

E: 35-37 
Y: 37-39 
E: 90/9 

Y: 56 
E: 43 
Y: 37 

E: Arabameydam ve 

Ce§memeydam 

E: 14-25 
Y: 23 

E: Ermeydam ve 
Safameydam 
Kalaycl 
E: Kaptan 
Y: Cihangiryoku~u 
ve caddesi 

E: 16 Y: 49 
E: 31-
31 Mii. 
31 Mii. 

y :32-34-36-71 

Altmda di.ikkam ve fmn 1740 Kap ,n 

olan hanenin I 02/320 his. zarf I 

144 metro arsa 

64 metro arsa 

53 metro arsa 

67 metro arsa 

88 metro arsa 

2554 metro arsa 

21 0 metro arsa 

547 metro arsa 

Dstiinde odalan olan Hr

gir di.ikkamn 13 I 16 his. 
148 metro hane 

arsast 

Kargir di.ikkan 
72,72 metro arsa 

60 Ac;tk 

arthrma 

70 » 

220 » 
70 » 

100 » 

5210 Kapalt 

zarf 

420 Ac;1k 
artbrma 

1100 Kapah 

zarf 

2400 » 

330 Ac;1k 
arttlrma 

200 » 
1000 Kapah 

zarf 

Yukanda evsaf1 yazth gayrimenkuller on gtin mtiddetle sah~a <;Jkanlmt~hr. ihaleleri 28/5/937 tarihine dii§en cuma 

gunu saat 14 tedir. Satt§ mtinhaman ga yrimubadil bonosiledir. 
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iNKIBAZI. 
EKSiLiK 

HAZ.IMSIZLIGI. MiDE 
VE YANMALARINI 

' 

Edirne Vilayetinden: 
Edirne Vilayeti Husust idaresine aid 13 bin lira muhammen bedelli Kule 

a1tmdaki soguk hava deposu ve un degirmeni malhgma olmak lizere a~1k art
t::.rmiya konulmulitur. 

!steklilerin liartnameyi gormek ve arthrm1ya ilitirak etmek lizere 975 li
rahk teminat mektublarile birlikte 25/5/1937 sah giinli saat 15 te Vilayet 

l
~rr.1 Encumenine ~elmeleri. (2728)

1 inhisarJar Umum Mlidiirlii(Fiinden 

Esas No. 
c. 22 

YE R i 
Erenkoy Sahrayicedid 
Kay1§dag1 caddesi 

I ·:: istanbul Vaktflar 

Tekirdag Vaktflar 

Direktorliigii ilanlara 

idaresinden: 
2762 numarah vak1flar kanunu ve buna mliteferri nizamname ve tali -

matname ·uyarmca Tekirdagmda Ertugrul mahallesi Pe~temalc1 caddesindeki 
Katolik kilisesi ve Hiirriyet mahallesi Tabaklar caddesindeki musevi sina
gogu vak1flarma ayn ayn tek mlitevelli tayin olunacaktrr. Mlitevellilik Jm
tihanx 20/5/937 per§embe giinii saat on dortte Tekirdag Vaklflar idaresinde 
yapilacaktJr. ..,. .,-

:;ierait ve evsa£1 kanuniye ve matlubeyi haiz ve teamiillerine gore ala
kah tliliblerin muaiTI!tf.#~M-J ~lll." «<'ekird ~ ValoffA.r 1daresb1.~ muraca 
atleri ilan olunur. (2666) 

inhisarlar Umum 

1 - HESAB: Adadi mlirekkebe, taksimi 
iskonto. 

2 - HENDESE: cSatlhlar, hactmlar,. 
3 - r.ruHASEBE: cUsulii defterh 
4- COGRAFYA: cUmumt ve Tlirkiye,. 
5 - KiT ABET: cOrta tahsile gore• 
N 0 T: 

r· A - 1mtihana girmek istiyenler eimdiden bir dilek~e ile ve evrak1 mlis· 
a} telerile u~ aded fotografla birlikte idaremiz Memurin $ubesine mliracaat 

•melidirler. 
B - !mtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda ec

nebi lisanma vakrl bulunanlarla muhasebe suallne dogru cevab verenler ter
cih edilirler. (2731) 

Devlet Demiryollar. if!elme Umam Miidiirltiiiind::J 

istanbul Banliyosunda Miihim tenzilat 
Florya, Yeliilkoy, Bak1rkoy gibi sayfiye yerlerine aid demiryol banliyo 

ucretleri pek ziyade indirilmilitir. 
Herglin istenildigi kadar seyahate mlisaid olan 011 beli giinllik, bir aybk, 

lie; ayhk abonman kartlan giindelik miinasebette bulunacaklar i~in ~ok el
verislidir. 

Uc; ayhk blitlin bir sayfiye mliddeti ic;in, abonman karh almdigi takdirde 
verilecck para: 

Yeliilkoy, Florya - istanbul ic;in: 
tl'c;lincli mevkide 
!kinci mevkide 

Balmkoy • istanbul i~in de: 

§Ina isabet eden miktar 3 • 5 kuru§tan ibarettir. -

775 
1107 

554 
775 kuru~tur ki sefer ba-

•1237• (2754) 

6/5/1937 tarihinde ihaleleri yapllan kira yerleri meyamnda ilana veril-
digi halde talibi t;1km1yan 4 numarah tahta ambardan miifrez yaz1hane, mu
hammen aybg1 2615 kuru§la pazarhkla ve bir sene mliddetle kiraya verile
cektir. 

Pazarbk 20/5/1937 tarihinde saat 15 te Haydarpa§a i§letme Mlidlirlli-
glinde yapllacakhr. -

Taliblerin ylizde yedi buc;uk nisbetindeki muvakkat teminat ak~esini ve 
gereken kanuni vesaikle mezkur giin ve saatte mliracaatleri ilan olunur. 

(2808) 

Devlet Demiryollar1nda 

Ailelere Mahsus Biiyiik Tenzilat 
1 hazirqndan • eylul 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihte ba~lan

lllak ~artile, donli§ klSlmlan iki ay zarfmda muteber gidi~, donlili aile bilet
leri ic;in: 
.. ~ir kiliiden. tam Ucret, digerlerinden bunun yiizde yirmisi ahmr. Biletler, 
Ucretm % 20 SJ mukabilinde bir ay daha temdid edilerek iic; aya iblag olu • 
llabilir. Tafsilat i~:in istasyonlara miiracaat edilmelidir c1236• (2756) 

CUMHURiYET 9 

MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Hic;bir zararh ve mushil maddesi yoktur. Seker hastahgt olanlar bile ala· 
bilirler. M1DE ve BARSAKLARI ALISTIRMAZ. lc;ilmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilayimdir. Y erini hic;bir miima sil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 
aeposu. lstanbul Yenipostane arlcasmda No. 47 

kat'i 
iUic1 KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necati 

, __ BAKTERivOLoJ-I .... , Bursa Cezaevi Direktorliigiinden: 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilatl, frengi nok
tai nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamlilleri kan kiireyvat1 sayilmaSJ, 
Tifo ve ISitma hastahklan telihisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilah, Ultra mikroskopi, hu. 
sus1 aliilar istihzan. Kanda lire, 
lieker, Klorlir, Kollesterin miktar
larmm tayini. Divanyolu No. 311. 

Tel: 20981 

Bursa Cezaevinin 937 senesi haziran iptidasmdan 938 senesi maYJS sonu
na kadar bir senelik ekmegi a§ag1daki §artlar dairesinde eksiltmiye ~Ikanl • 
IDIShr. 

1 - ilan mliddeti 6/5/937 tarihinden 26/5/937 tarihine kadar devam edip 
26/5/937 c;ar~amba giinli saat 16 da kapah zarf usulile Miiddeiumumilik dai • 
resinde ihalesi yapllacaktxr. 

2 - Ekmegin beheri 960 gram itibarile hergiin en az 300 ve en ~ok 900 
ekmek teslim edecektir. 

3 - Ekmek Belediyenin piyasaya c;Ikardigi ikinci nevi ekmek olacak ve 
safi bugday olup ic;inde ba~ka madde bulunmwacak ve iyi pi.limi§ olacakt1r. 

4 - Ekmek hergiin sabahlan saat 9 da teslim edilecektir. 
5 - Eksiltmiye ilitirak edecek ahcllarm bali haz1r rayic iizerinden tab -

min edilen bedelin ylizde yedi buc;ugu olan 2430 lirahk muvakkat teminat ola
rak banka mektubu veyahud paranm depozit olarak Malsand1gma yatmUb -
gma dair makbuz ibraz etmesi lazrmd1r. 

6 - Ahc1 olanlar ayr1 bir zarf ic;inde teminat mektub veya makbuz ol
dugu halde diger bir zarf ic;inde olarak teklif mektublanm 26/5/937 ~af!iam
ba giinli saat 16 ya kadar Mliddeiumumilik dairesinde toplanacak Komisyona 
vermeleri Hlz1mdir. Bu mliddet gec;tikten sonra teklif kabul edilmez. 

7 - Bu hususa aid masraf ve ilan licretleri mliliteriye aiddir. 
8 - Daha ziyade malumat almak istiyenlerin bu ilie aid ~artnamesini de 

almak lizere Cezaevi Direktorliigline mliracaat etmeleri ilan olunur. (2663) 

KALITARYA'da FLORYA PALAS 
OTEL - PANSiYON ve LOKANTA 

Floryanm en giizel yerinde - tren istasyonuna 8 daldka mesafe
dedir - Temiz odalar - Komple pansiyon: 200 • 250 kuru~. 

BUZLU i~KiLER 

Sovyet ORAKJ Z E N i T 
makineleri Konya • 
Nigde, Afyonkarahisar 

Vilayetleri umumi 
~1 acentahg1 ve 

f"'oo.~~ Z E N t T 
\1J.~~~~p-r SEPARA 

TfiR.LERi 
Tlirkiye gene! satl§ deposu ve her 

nevi alah ziraiye depoziteri: 
Ttl'RK ZiRAAT Kol. Sti. 

Tlinel Cad. 83, Galata, Tel: Ozinan 
Telefon: 41986, liUbeleri: istanbul. 
Tel: 21850, Cumra: Telgraf: Kumrulu 

Asd slit makineleri 
hi~ bir makineyi c::2~~;t 
kendine rakib gor
miyen mlistesna 
bir SEPARATOR
dlir. 

!yi istihsal ve bol randrman, ancak 
20 sene garantili krrllmaz cam mli~'i· 
reli Z E N i T'le kabildir. 

(!linkii 
Teknigin bir §aheseri olan ZENiT 

daima ZENiT'tir. 

Devlet Demiryollara A vrupa Hatta 

9 uncu i,Ietme Miidiirliigiinden: 
22 may1s 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa siir'at katarlarile Trak

ya katarlan ve gerek istanbul • Klic;Ukc;ekmece aras1 Banliyo katarlan yen! 
vl1kti hareket cetveline gore ~lemege ba§hyacaklard1r. Bu katarlarm kalk1§ 
ve van~ saatlerindeki degi~iklikler hakkmda istasyonlardaki afi§lerde tafsi
lat vard1r. 

Banliyo katarlarmm seyrii hareket S8Jltlerini gosteren ceb clizdanlar1 gi-
§elerde satlhr. MtiDtl'RiYET 

(2794) 

Beyoglu Birinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Slimer Bank vekili Sabrinin Tophanede Bogazkesende Tophane cadde

sinde 68 numarah Mikelidis aparbmamnm 2 numarah dairesinde oturan mii
tekaid kolagas1 Ahmed izzet kans1 Asiye izzet aleyhine a~bg1 alacak dava -
smm g1yaben yap1lan muhakemesi sonunda yliz elli liramn 27/5/1935 gli -
nlinden itibaren ylizde be§ faiz ve ylizde be§ avukathk licretile borcludan 
ahnarak alacakhya verilmesine kabili itiraz olmak iizere 13/1/1936 tarihin
de karar verilmi~ oldugundan mliddeaaleyhanm ikametgahmm me~huliyeti 
hasebile i§bu hulasai hiikiim teblig makamma kaim olmak lizere ilan olunur. 

(2804) 

KUMBARA 

KAT'I M0ZAYEDE 

ACELE KELEPiR 
Sat1l1k k0$k 
Birinci miizayede 800 

lira iizerindedir. 

UskUdarda Nuhkuyusunda 
merhum BayTevfik ko!fkU 

Uskiidarda Baglarba~1 Nuhku -
yusu caddesinde Baglarba~1 - Ka -
d1koy tramvay hath lizerinde (A
dalar, Kad1k6y ve Suadiyeye) kar· 
§1 manzaras1 olan ve ayni zaman -
da havas1 gayet giizel mevkide bu
lunan on bir oda, lie; salonu muh -
tevi, kap1 ve c;erc;eveleri me~e ve 
c;1rah c;am ve yaghboyah olan, ay
nca meyva ve c;am agaclarile et -
raf1 duvarla kapah 2,5 doniim bah
~esi olan, bundan ba~ka ayr1 bir 
bina olarak hamam, mutfak ve 
dlikkam bulunan maamii§temilat 
bir ko§k Uskiidar sulh hukuk ha
kimliginin 937/4 ve 937/5 saYJ.h 
sab§ dosyasile izalei§iiyu davas1 
neticesinde sablmaktadlr. ikinci ve 
kat'i mliazyedesinde muhammen 
klymet nazar1 itibara almmadan 
sablacaktJr. istekli olanlar bu ke -

l
lepir f1rsah kac;rrmamak ic;in 20/ 
5/1937 per§embe giinli saat 14 ten 
16 ya kadar Usklidar sulh hukuk 
mahkemesi kalem odasmda bulun
malan liizimdrr. 

Zayi - 166 bisiklet numarasm1 kay
bettim. Yenisini alacagtmdan hiik."'lli 
yoktur. 

Heybeli, ismetinonli caddesi 
No. 29 istefo 

Dr. Suphi ~nses 
idrar yollan hastahklan mutebass1s1 

Beyoglu Yild1z slnemaSJ kar~!Sl 
Lelrlergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Comartesi fakirlere arasu: 
Tel: 43924 

DOKTOR ---~~~ 

Kemal Osman 
BOZKURT 

Sinlr hastahklar• mUtehass1st 
Cagaloglu Kapahfm.n kalliSI No. 42 

._ ___ Telefoa: 22666 ---~~ 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

·TARLADIR 

Gaib aramyor 
iki senedenberi kay1bda olan San • 

dlk~wgullanndan Mustafa oglu Ahme
din hayat ve mematma dair hi~bir ha
ber alamadigtmdan oglumun hayat ve 
mematlm insaniyet namma rica ede -
rim. i§ittigime gore bir sene evvel Sl
vas demiryollarmdayd1. 

Rize vilayeti dahilinde indere na
hiyesinin Yapraklar koyiinde 

Sand1k~toglu Mustafa 

.... -
·fl,.-, 'VIn ;r 

r • • 

~ 
.~----~ .. 

-'.4' ' . .. 
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-

BULUNMA.YAN EV, 

5 SENE GARANTi 
18 

S A H i B. i N i 

XASASI OLHAYAJf BANKAYA BE-:H7.ER. 

• 

Ay 

N 

M ikrop h1rs1zdan daha korkuludur. 

Paran iZI kasada sakladlglniZ cibi 

yiyeceklerinizi de 

soiuk hava dolaplar1nda muhafaza ediniz. 

I ki defa az h;lemekle 

ayn1 randomana veren 

yegane soguk hava dolaplar• 

veresiye sat•• 
S E S i Beyoglu ve acentalar1 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
BANDIRMA 

Vehbi KQ(~ Ticaret Evi ESKi~EHIR 
iZMiR 
KAYSER! 
KONYA 

MERSiN Jorj Sat~~ 
S. R1za i~c;en, Yeni Magaza 
Mehmed~Hiizmen 
Ahmed ve Bahaaddin Bereketkarde§ler -

ACELE SA TILIK 
Osmanbey tramvay istasyonu civa
rmda Tayyarecifehmi sokagmda her 

tiirlii konforu, hamam1, bahc;esi ve 

kuyusu bulunan 42 numarah 4 kat

h Hrgir ev acele satihktir. Gormek 

ve gorii§mek ic;in ayni evde sahibi 

Bayan Tasiya'ya saat 9 dan 2 ye 

kadar miiracaat 

I iSTANBUL LOKANT ACILAR CEMiYETiNDEN: 

I 
Cemiyetin faaliyet ve hesablanm tetkik etmek, ayni zamanda da inti -

hab miiddetini bitiren Yard1m Sand1g1 idare Heyetini sec;mek iizere 21 may1s 
1937 cuma giinii Cemiyet heyeti umumiyesi toplanacakbr. 

Cemiyet mensublarmm yukanda yaz1h tarihte saat 15 te Cagaloglunda 
"3:min6nu Halkevi salonuna hiiviyet ciizdanlarile birlikte gelerek reylerini kul
anmasl rica olunur. 

~eyoglu Birinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 

SAMSUN C. Celal Ozlii S. Kemal Sezen 
TRABZON . - D~dew\ · · .H mi~ Pulatanah Karde§ler 
ZONGULDAK - IsrnetAgartan, Ahmed Yiiksel 

NASl~ llACl 
IKAN Z UK 

Zayi - Bursa lisesinden aldigim §e -
hadetnameyi kaybettim. Yenisini ala -
cag1mdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Siimer Bank vekili Sabri'nin Tophanede Bogazkesende Tophane cadde· 
,nde 68 numarah Mikeli!iis aparhmammn 2 n1,1marah dairesinde oturan mii
ekaid izzet Ahmed klZl Sabahat !zzet aleyhine ac;tig1 alacak davasmm giya

ben yap1lan muhakemesi sonunda yiiz otuz iki lirarun 27/5/935 giiniinden 
itibaren yiizde be~ faiz ve yiizde be~ avukathk iicretile borcludan almarak 
alacakhya verilmesine kabili temyiz olmak iizere 13/1/936 tarihinde karar 
verilmi~ oldugundan mumaileyhanm ikametgahmm mec;huliyeti hasebile 
h;;bu hulasai hiikiim teblig makarnma kaim olmak iizere ilan olunur. (2803) 

0 
F 
L 

S. Ahmed 

OFLYO OFLYO 

1937 senesinin harikasl 
Hem aparhmanlara 

GiiZEL VERiR 

0 
F 

Amerikada uzun tetkikat neticesi 

olarak buldugu bir formiildiir. 

KANZUK NASIR iLACI en 

eski namlan bile kokiinden c;1kam. 

Ciddi ve §ayam itimad bir nam 

· ilacidir. 

iNGtLtz KANZUK Eczanesi 

BEYOGLU - lstanbul 

Zayi - Erninonii Malrnudiirliigiinden 

L almakta oldugum maa~1mm miihriinii 
kaybettim. Yenisini c;1karacagirndan 
hiikmu yoktur. 

Y Hem sjnek ve tekmil ha§arah Y 
Emekli yarbay Orner Lutii 

Giimriikten en son ~Ikardigimiz ku
ma§lar yiizdeyi.iz garantili hakiki 

o Bir anda mahvederek sJhhatinizi korur o 
En son Amerikan ihtira1 

Markaya dikkat 
En nazik kuma§larda bile 

kat'iyyen .Ieke yapmaz. 

OFLYO 

ingiliz kumaslandu. 
Galatc;~da, Karakoyde 

J, MO TOLA 
kuma, ticarethanesi 

En giizel ve c;e§idli desenlerde olan 

bu miintahab ingiliz kuma§lan ~a
buk satiidigl ic;in acele ediniz. 

Fiat1ar her yerden 
ucuzdur. 

Sahtb ve B~muh.arrU1: Yunua Nadr 
umuml nemllatt tdare eden Yaz~ lflen 

Mucturil: Hikmet Miinil 

Hi~ ,iiphe 
• • etmey1n1z 

sizi de 

GENCLE3TiRiR. 

Malive V ekaletinden: 
Haziran ba§mdan te§rinisani 937 nihayetine kadar muteber olmak iizere 

fabrikalardan gelen ve Vilayete sevkedilen levaz1m1 krrtasiyenin iskeleden 
Dolmabahc;edeki depoya ve depodan iskeleye kadar nakliyesi a~1k eksiltmiye 
konulmu~? oldugundan isteklilerin 125 lira muvakkat teminatile beraber ihale 
giinii olan 26/5/937 -tarihine musadif c;ar§amba giinii saat 14 te Dolmabahc;e 
K1rtasiye Deposunda hazrr bulunmalart. (2536) 


