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Londra temaslar1 -
ve lngiliz - Tiirk 
miinasebetleri 

Ba§bakanimizin Londra te· 
maslar1 iki asil milletin dost· 
luklarini arbrmi§sa bizce bun· 
da §a§Ilacak hi~bir cihet yok
tur; bilakis bu; ba§ka tiirlii 

tasavvur olunam1yan en 
tabii neticedir 

~ Afl ajeste ingiltere Krahnm tac 
U W U giyme toreni ic;in Londraya ge· 

. len ve her biri kendi memleketi· 
nin ileri bir §ahsiyeti reisliginde olan he· 
yetler bu toplanh fmatmdan istifade ede
rek siyasi temas ve miikalemelerde de bu
lundular. Bu temas ve miikalemelerin u
mumi surette ban§ kozuna hizrnet eden 
mahiyet ve neticeler arzetmi§ oldugunu 
memnuniyetle kaydedelim. Bilhassa AI· 
manya Harbiye Nazm Mare§al Blom
berg' In lngiliz devlet adamlarile konu§· 
malan sulha dogru ~ok sarih bir temayii
liin ifadesi gibi telakki olundu. 

ingilterenin bu en biiyiik milli torenin
de memleketimizi temsile giden heyete 
bizzat ba§kanhk eden Ba§bakammtz is
met inonii dahi Kral Majeste VI inci 
Core tarafmdan kabul olunduktan sonra 
ingiliz devlet adamlarile miikerreren go· 
rii§tii. Ba§bakammlZln telgraf haberlerin
den giinii giiniine ogrenegeldigimiz bu te
tnas ve miikalemelerinden dahi iki mem· 
leket dostlugunun biiyiik kuvvet ve kty· 
tnet almt§ oldugunu memnuniyetle anla
Inl§ bulunuyoruz. ingiliz Hariciye Nazm 
M. Eden'in de ham bulundugu Tiirk 
Elc;iligi ziyafetindeki konu§malan nakle
den bir Royter telgraft adeta resmi teb
lig mahiyetile kar§tlanabilecek bir dille 
bu konu§malarda iki memleket miinase
betlerinin daha ziyade yakla§malan mii
§ahede edildigini soyledikten sonra bun
dan ba§ka ve bundan fazla herhangi bir 
kombinezonun derpi§ edilmemi§ oldugunu 
tasrih eylemekte idi, ki bu ifade Turk si
Yasetine uygunlugu noktasmdan bizce da
hi hakikate tamamen tetabuk eden bir ifa: 
de olarak almmaga laytkttr. 

Ban§! hedef tutan Ti.irk haricl siyase
tinin en biiyiik meziyeti sarahat ve sami
miyetindedir. Sarahat esasen c;ok iyi 
bir§eydir. 0 bir de gi.izel niyetlerin sami
tniyetile teyid olunursa elbet daha iyi olur. 
Harici siyasetimizde biz ciddi ve sulh he· 
sabma miispet dostluk siyasetinin tarafta· 
nyiZ. Sulhu bozulmaktan korumak ic;ln 
icabmda fedakarhklan gaze almakta te
reddi.it etmiyecek bir milletiz. Ancak mil
letlerarast miinasebetlerinde yeniden itti
fak bloklan te§ekki.iliiniin §eametine kani
iz. ittifaklarm psikolojik bir tesirle aksi.i
lameller husule getirmesi bile ba§hba§ma 
bir mahzurdur. Milletler sulh esasmda 
dost olurlarsa ve giderek her ftrsatta bu 
dostluklanm takviyeye imkan bulurlarsa 
bunun milletler ic;in oldugu kadar insanhk 
it;in de en biiyiik kazanc ve en biiyiik ni
lnet olacagt §iiphesizdir. Umumi Harbden 
~a§km c;tkan ve bu herciimercin maddi ve 
tnanevi stkmhlanndan hala kurtulamamt§ 
olan hasta be§eriyete tavsiye olunabilecek 
biricik ilck T olstQ.Y felsefesinin milletler· 
aras1 miinasebetlerine dahi nakil ve tatbi
kt olabilir. Milletler biribirlerine nefret et-

i<; SAHiFELERDE 
3 iinciide: Edebiyat 

Peyami Safa 
4 iinciide: Hikaye 
5 incide : Anadoluda san'at tetkikleri 

Mimar Sedad c;etintCl§ 
6 nc1da : Havac1hk bah1sleri 

A. D. 

B. M. Meclisinde yeni sene 
biii~e miizakereleri ba~ladl 
Cok hararetli ve miinakasal1 ge~en bir celseden . ' 

sonra lnhisarlar Umum: Miidiirliigiiniin · yeni 
sene biit~esi kabul olundu 

inhisarlar Vekaletinin 
satt~ magazalarz a~

masl tenkid edildi 

Ankara 20 (T elefonla) - Mec • 
lis bugiin miilhak biitc;elerin miiza • 
keresine lnhisar Umum Miidi.irliigii 
193 7 mali y1h biitc;esile ba§ladt. Miiza · 
kereler ~ok hararetli oldu. Ciimriik ve 
lnhisarlar Vekili Ali Rana T arhan mii· 
teaddid defalar kiirsiye gelerek tenkid ve 
suallere cevab verdi. 

fnhisarlar biitc;e kanun layihasmda u
mum miidi.irliige bir senelik masraflan 
ic;in 7,812,560 lira 1ahsisat verilmekte 
varidah da 45,546,000 lira tahmin edil
mekte idi. Biit~enin heyeti umumiyesi ii· 
zerinde soz alan hatiblerden Ziya Cev
her miitalealanm soyledi ve bu arada 
hiikumetin teklifi daha noksan oldugu 
halde biitc;e enciimeninin memur fastl!a • 
rma 200,000 lira daha ilave etmcsinin 
sebeblerini sordu. 

Biitc;e enciimeni mazbata muharriri 
Raif Karadeniz biitc;e tetkikleri suasmda 
verilen §ifahi izahatla bu zaruri zammm 
istendigini ve buna kanaat getirildig·ni, 
elde stok kalmadtgmt bunun ic;in te~ki • 

inhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan 

latm bir miktar geni~lemesine ihtiyac ha
st) oldugunu, esasen varidatm da bu n:5-
bette fazlala~hgmt izah etti. 

Ber~ Tiirker (Afyon) masrafm ge • 
lirin yiizde onunu gec;memesi laZimgel • 
digi halde yiizde 17 yi buldugunu ileri 
siirdii. Ziya Cevher tekrar soz ahrak 
evvela stokun yaptlmasmm, sonra me • 
murlarm almmasmm dogru olacagmt 
kaydettikten sonra temizlikte, yolda, ban·· 

Bii.t9e mazbata muharrirt Raif Karadeniz 

yoda velhastl her yerde fakire zengine Ja. 
z1m olan kolonyamn kilosu 400 kuru~ ol
dugunu mevzuu bahsetfi ve bunun se -
bebinin ispirto pahahhgt oldugunu ileri 
siirdii. 

Ahmed lhsan T okgoz monopol va • 
ridatmm artmasma mukabil azalacag1 
yerde masrafm da arthgm1, diinyamn hie; 
bir yerinde monopol i~arelerinin yiizde 

[Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 
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• • gemiSI 300 harb 
---------------------

Diin Portsouth'da ingiltere Krabnin 
oniinde resmige~id yapb 

ingiliz donanmasmm bir ktszm gemilert 

Londra 20 (A.A.) --Reuter Ajan • 
smdan: Portsn_!outh, bugiin Londranm 
tac giyme merasiminde arzetmi§ oldugu 
manzaranm ayni bir manzara arzetmekte
dir. 

Bunun iizerine Trafalgar muharebe5i -
nin galibi Amiral Nelson'un ruhu adeta 
kanad germi§ gibidir. Harbdenberi goriil-

memi§ miktarda ~ok olan harb ve ticaret 
gemilerine Kral ve Kralic;e tarafmdan 
biraz sonra bir gec;id resmi yaptmlacakhr. 

Kral ve Kralic;e, bu merasimi yatlann· 
dan idare edeceklerdir. Bu yah, Amiral • 
hk yah ile hiikumetin misafirlerini ta§l • 
makta olan gemiler takib edecektir. 

[Ar~ast Sa. 5 siitun 4 te] 
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mekten ziyade yekdigerini sevmege c;ah§· 

smlar ve buna ah§smlar laztmdtr. Gec;en 

Biiyiik Harbin kanh ve c;ok act tecriibe

sinden sonra yeni bir bogu~ma felaketini 

mazur gosterebilecek ciddi bir sebeb bu

lunamaz diyebiliriz. Nic;in Avrupa millet

Jeri §imali Amerika gibi bir birle§ik Av
rupa hiikumetleri haline gelemiyorlar ve 

gelemiyecekler?.. Bir arahk ortaya c;tk· 
mast i.izerine hayali diye kar§tlanmasm
dan dolayt hemen ka~ml§ ve sinmi§ o1an 

bu fikir, aslmda biiyiik bir hakikate da· 
yamr. 

ingiliz • Tiirk miinasebetlerinde bizim 
istiyebilecegimiz en iyi §ekil, Royterin 
haberinde ifade olunan dostlugun takvi· 
yesi ve yakla§mamn artmlmast §eklidir. 
Bundan ayn ve daha ileri bir kombine
zonu ne biz, ne de ingiltere dii§iinmedigi· 
miz ve dii§iinmiyecegimiz gibi oyle bir 
kombinezon Biiyiik Harb sonu diinyast-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 3iitun 4 tel 

rAilatiirkii,;t,;;ckkiiri1 
Ankara 20 (A.A.) - Cumhur 

Ba~kanhg1 Genel Sekreterligin· I 
den: ~ 

19 may1s gununun yild5niimii 
miinasebetile yurdun her tarafm- i 
dan gelen ve vatanda§larm yiiksek 
ve sa~im1 hislerine ve spor bay. 
ram1 ~enliklerine i§tirak eden §UUr· 
lu gencligin heyecanh duygulan· 
na terceman olan telgraflardan 
Atatiirk miitehassis olmu~lar ve te
~ekkiirlerile sevgilerinin iletilmesi
ne Anadolu Ajansm1 memur et- Q 

mi~lerdir. l 
~~ 

Suriye kabinesi 
istifa ediyor 

Cenevrede son vardan 
anla~ma Suriye i~in bir 

vatan facias• imi' 
~am (Hususi) - ,..... 

Cenevredeki Suri -
ye mii~aviri Hasan 
Cebbare buraya ~a
gmlml§hr. 

Diger taraftan, 
son aff1 umumi • 
den istifade eden 
Sultanuletra~ da 
Gama gelmi§ ve 
merasimle kar§t -
lanmt§tlr. 

Burada deveran Cemil Milrdiim 
eden kuvvetli §ayialara gore yakmda 
Suriye kabinesi istifa edecek, yeni ka -
bine Dr. Gehbenderin riyasetinde top • 
Ianacak, Dahiliye N ezaretine Cemil 
Miil:diim, Hariciye N ezaretine Cabiri 
getirilecektir. 

Yan resmi hiikfimet gazetesi Elkabes 
son anla§may1 Suriye ic;in bir vatan fa
ciast addetmekte ve cUstelik bize im

[Arkast Sa. 7 siitun 3 te] 

Ba§vekilimiz geliyor 
Pe§te de Macaristan1n 
yeniden silihlanmasi 

i§i gOrii§iiliiyor 
ingiltere dogrudan dogruya menfaatine dokun

m•yan bir A vrupa harbine hi~ bir ·suretle 
miidahale ve iftirak . etmiyecekmif 

·Franstz Hariciye Naztrl Briikselde 

Schuschnigg ve Guido Shmidt'in son italya seyahatlertnde Mussolini ve 
Kont Ciano ile 'bir arada altnm!~ resimlerf 

Ankara 20 (T elefonla) - Ogrendi- tarikile Istanbul a donecektir. Denizyolla
gime gore Ba§vekil 1smet inonii Londra nnm Ciineysu veya Aksu vapurlarmdan 
donii§iinde Y unanistan yolunu ihtiyar birisi bu cumartesi giinii Ba§vekilimizi al· 
ederek Atinaya ugnyacakttr. Yunan ri • mak iizere lstanbuldan Pireye hareket 
calile gorii§ecek olan Ba§vekilimiz deniz [Arkas1 sa. 7 siitun 4 te] 
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lspanya ihtilili davas1 
Milletler Cemiyetinde 
Hariciye Nazumm Cenevreye muracaati 

ingiltere Bilbao' dan 4000 ~ocugu naklediyor - ~imal 
cephesinde Mola kuvvetleri ilerlemektedir 

Cenevre 20 (A.A.) -- Y eni is pan • 
yo] Hariciye Nazm Ciral, ispanya hii • 
kumeti namma Milletler Cemiyetine bir 
telgraf c;ekerek konseyin 24 mayts tarihin
de akdedecegi ic;tima ruznamesine ispan· 
yo) dahili harbine ecnebilerin mi.idahale • 
Jeri meselesinin kayid ve tesc;il edilmesini 
istemi§tir. 

Harb vaziyeti 
Salamanca 20 (A.A.) -- Umurni ka

rargahtan teblig edilmi§tir: 
Aragon cephesinde ehemmiyetsiz pi • 

yade ve top~u ate§i olmu§tur. 
Biscaye cephesinde, taarruzurnuz biraz 

daha ilerlemi§tir. Dii§man mukavemetini 
ktrdtktan sonra, kttaatlmtz Condramendi 
Elordi, Santa Marina mevkilerile Macca 
Beago Duora, Maria de Minaoaparena 
ve Bideache koylerini i§ga) etmi§tir. Di.i§· 
man yiiz esir ve birc;ok silah btrakmt§lir. 
30 milis neferi saflanmtza gec;mi§tir. 

General Mola krtaatr ilerliyor 
Durango 20 (A.A.) -- Havas A

j anst muhabirinden: 
General Mola'mn kttaatl, Bask'h mi

lislerin mukavemetine ragmen Jata adas1 • 
mn garbmda ilerlemi~lerdir. 

Bask cephesinde ilerztyen ihtil/l.lct 
kuvvetlerden bir miitreze 

Bu kttaat, Condramendi tepelerile San· 

ta Maria Belago manastmm i§gal etmi§· 
lerdir. Zikri gee; en tepeler, Plencia' dan 

Munguira'ya giden yola hakim bulun • 
maktadtrlar. 

[Arkast Sa. 3 siitun 1 de] 
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Tarihl tefrlka : 125 Yazan : M. Turhan Tan 

CUMHURfYET 

( eehir v 
Tahviller Tiirk 

M mlek 
At kuyruklarinl 
kesen bir adam 

Evham1na kap1lan Hiinkar 
parasile odenecek 

Bu karar mali ve ikbsadi 
mehafilde memnuniyetle 

kar,tlandt 

Y eni giimriik 
karamamesi 

Diin ciirmii me!fhud mah- Serbestiye mukabil bazl 
kemesinde 20 lira para resimlerin artacag1 

Ogluna kar•t yavrusunu yuvasmdan atmak istiyen 
bir leylek gibi vah,i davranmt'b Oni • Tiirk tahvilleri kupon bedelinin 

bast Yavuz ve biiyiik dedesi Fatih gibt bundan sonra Turk parasile odenmesi 
hamasi ~iirler yazmak istiyordu. Bundan ic;in mutabakat hast! olmas1 mali ve ikh· 
maksadt henuz gene oldugunu, kthe ka- sadi mehafilde fevkalade memnuniyet 
dar kaleme de tasarruf ve tahakkiim ede- uyandtrmt§tlr. Mali mehafildeki ee -
bildigini gostermek, daha dogrusu §eh • nebi alakadarlar dahi dainlerin Turk 
zade Mustafadan heyecan ve hareket itt· hiikumeti tarafmdan ileri siiriilen nok
barile geri kalmiyacagmt ispat etmek, tai nazan kabul etmekle c;ok akilane 
yarii agyare kartt gene goriinmekti. bir tam hareket gostermi§ oldugu kana· 

cezastna mahkum oldu soyleniyor 
Diin ciirmii methud iic;iincii sulh ceza 

mahkemesinde garib bir davaya baktl • 
mt§hr. Hadise §Udur: 

Mayis aYJ ic;inde, kontenjan hariei o
lan ithali serbest bnaktlan mallarm giim
riikten c;tkanlmasi devam etmektedir. 
Fakat, gtimriikte bulunan ve bu miisa • 
adeden istifade edecek olan mallarm 
bir ~ogu hakkmda giimriik idaresine mii
racaat yaptlmamt§ltr. Ortada yap1lmi§ ve 
yaptlmakta olan miiteferrik miiracaatler, 
bidayeMe tahmin edilen tehactim ve te
haliike c;ok aykm goriilmektedir. Arada, 
on giinliik bir miiddet kaldtgi halde, tiic
carlann ekserisinin miiracaat etmemi~ ol
masmm sebebi, alakadarlarm giimriik 
resmi olarak tedarik ettikleri paralann 
faizini ve yakmda ithalat ic;in daha mii· 
saadekar kararlar c;tkmast ihtimalini dii
§iinmelerine hamledilmektedir. 

EI tsmmyordu, el ()piiyordu. Lakin yiik
sek endammda, eanlt bakttlarmda, sth -
hatli ve gurbiiz bedeninde, tacii tahta bir 
ihtiyar hiikiimdardan ~ok daha laYik ol
dugunu sezdiren, belirten ~arih ve vaz1h 
bir ifade vard1. 

Hiinkar i§te bu ifadeyi gordii, okudu 
ve babayigit oglunun yiiziinde, bir ayna 
kar§tsmda imi§ gibi, kendi kiigukliigiinii, 
YJpramkhgmt tema§a ederek iligine ka· 
dar titredi. Bu gene ve dine tehzade, mah
pus tuttugu ihtiraslan anslZin batt bot 
btraktp ta fU otagm oni.ine ~Iksa ve: «Be
ni mi istersiniz, babam1 mt» diye hayktr• 
u fU ordu, §iiphe yok ki, gece ile giin -
diizden, hareketle ataletten, oliimle ha • 
yattan birini tercihte muhayyer btraktl • 
mt§ gibi tereddiidsuz bir tevk ic;inde «se
ni, elbette seni 11> cevabmt verecekti. 

Sultan Siileyman, tahlanmtt vahime • 
sinin zorile bu kara dii§iinceleri gec;irirk~n 
yavrusunu yuvadan atan bir leylek vah
tiligine kaptlmak ihtiyacmt duyuyor, 
yumruklanm s1karak, dudaklanm lS!ra -
rak bu ihtiyac1 yenmege ~ah§tyordu. 

Neden sonra kendini topladt, el penc;e 
divan durup iltifat bekliyen ogluna gam· 
It gamh bakh: 

- Ey, dedi, tiirle ugrattyor muaun) 
- Ara stra velin.imetim. 
- Kapmda c;ok §air var mi ? 
- Bir tek 1airim var. F akat bu bir, 

bin degerinde! 
- Kim o bahtiyar kul) 
- Siiruri 1 ( 1 ) 
- Biri bin etme. <;okluk bazan ko • 

tiiliik dogurur. Nedim soziine uyup da • 
lalete de diiome. Haline kanaat getir ve 
takir ol. Haydi, c;admna c;ekil, dinlen. 

Ne i~ten soz ac;t!, ne ba§ka bir bahse 
gec;ti. Onunla daha ziyade konu§una 
sinirlenecegini, i~ buhranma tutulacagtnl, 
kendini zaptedemiyerek yersiz ve yakt· 
§tkstz i1ler yapacagm1 dii1iiniip korkuya 
kapthyordu. Bu endi,e, i~inden bir tiirlu 
c;tkmad1g1 i~in veda mastnda da fazla 
konu§madt: 

- Allaha umarlad1k, iyi goriin. iyi 
oll 

Demekle iktifa etti. 
Riistem de, tair Hayali Bey de :->biir 

§ehzadelere ve hele Beyaztda gosterilen 
iltifatm yiizde birini gormiyen V eliahdm 
bu imsakten, bu goniil hasialiginden son 
derece miiteessir oldugunu, endi§eye dii§• 
tiigiini.i sezinsemitler ve batbata verip 
tahlilli miinaka§alar ve miizakereler yap
mt§lardl. Riistem, bu hadiseyi biiyiik bir 
miijde olarak kansile kaynanasma da 
yazmt§h, «i§ler yolunda gidiyorl» de -
mi~ti. 

Hayali Bey, boyle gizli bir hasbihal 
ile de iktifa etmedi, SIVastan ileriye dog· 
ru hareket masmda Hiinkar ile konu§ur
ken soz, biiyiik tehzadenin §airligine in
tikal ed.ince teytanl bir tebessi.imle tac1 • 
dann yiiziine baktt. 

- $ehzade hazretleri, dedi, §airdir • 
ler, buna tiiphe edilemez. Fa kat biiyiik 
amcalan sultan Korkud merhumun silaht 
buaklp tiire bel baglamas1 yiiziinden ba· 
tina neler geldigini bildikleri i~in cennet· 
mekan pederinizi taklid etmek istiyorlar, 
ktltc1 kalemden iistiin tutuyorlar. 

Hiinkann ka~lan ~hldt ve dudakla
nnda bir ~elime giirledi: 

- Yani? 
- Y ani kap1larmda fazla §air besle· 

mekten ho§lanmtyorlar, bol bol asker dev
§irip onlan besliyorlar. Mubarek hakipa
yinize yiiz stirmek i~in Stvasa gelirken 
dahi yanlarmda on bin ~eri vard1. ~airier, 
bu silah kalabah8Jnda nitsinler. $evketiu 
efendim, bu kullanndan elbette iyi bilir
ler ki ilham melekleri silah giiriiltiisiin • 
den korkar I Ondan otiirii kalemle kthc 
gii~; bagda§II. 

Sultan SiileYJDan bir nebze dii§iindii: 
- Y anh§ dii,iincedir bunlar, dedi, 

ben Mustafantn kaleme kthcdan daha 
bagh oldugunu goriiyorum. Y almz fU 
var: Oglum Selim, bin §air doyuruyor, 
iyi bir §iir elde edemiyor. Mustafa bir 
§air besliyor, bin giizel tiir dinliyor. 

Bahsi kapad1 ve bir daha bu mevzua 
temas etmedi. Hayali, stk stk vesileler 
yaratmaga, biiyiik §ehzadenin bir ordu 
tetkil edecek kadar kuvvetli f1rkalar bes
lediginden soz ac;maga c;ah~bgt halde o, 
sert bir bakt§la muhaverenin mihverini 
hemen degi§tiriyordu. Lakin Mustafanm 
yeni bir Y avuz olabilmesi ihtimali kafa -
smdan ve oyle bir rol oynamaga tam bir 
kabiliyet hissettiren olgun gencligi de go
ziinden aynlmtyordu. Van onlerinde, A
ras ktytlarmda, Tebriz etrafmda harbler 
yaptltp zaferler ltazamhrken de o dii§iin
ce ve o hayal silinmedi, Hiinkann yiizii 
belki bir gun hakiki olarak giilmedi. 

Onda tairlik hevesi de niiksetmi§ti, ba-

Bu endi~ ve bu emelle §airane niima • atindedirler. 
yi11er yaptyordu. Mesela bir gi.in haya • Tiirk borcu tahvillerinin bundan ev • 
lile konu§urken Seyfi adh bir 1airin §U velki kupon bed~li . 18,70 fsvic;re frangt 
beyti dile ahndt: iizerinden odenmi,ti. Y eni tediye Tiirk 

parasile I 06 kuru§ tan ve bizim para e
saslarumza uygun olarak yani kagtd para Dondil ctsmt zart!ft pilr ndle 

Mtl11eden mt2'ye, nd!eden nill'e 
• esasma gore yaptlaeaktu. Bundan son • 

Eski edebiyatla me§gul olanlarea bih- raki odemeler de hep ayni ssas dahilinde 
neeegi iizere Seyfinin §U beyitindeki nale- cereyan edecektir. Turk borcu tahvilleri 
lerden birinci ve ikincisi feryad demek • kupon bedellerinin tediye tarihi 25 ma· 
tir, iic;iinciisii kalem teli manasma gelen YJS olduguna gore oniimiizde ancak dort 
nal ile (e) edatmdan terekkiib ediyor. giinliik bir miiddet kalmi§hr. 
Muyelerden birincisi yanyana aglamak Son giinlerde Franstz frangmda nisbi 
demek olup ikincisi tiirkc;e k1hn acemee bir istikrar husule geli§i de mali mehafil
ka!§thgtdtr. $air, feryada mahkum olan de iyi kar§tlanmaktadir. Diin Londra bor
zaytf tenim yana yana aglamaktan ktl' a sasmda frank bir sterlin kar§thgt 11 0,66 
ve inim inim inlemekten kalem teline don- frankh. Tiirk parasile bu fiat istanbul 
dii demek istiyor. borsasmda 17,76,25 frank olarak kay • 

Sultan Siileyman, edebiyat kadar si • dolunmu§tur. Esasen 7 mayutanberi 
yasiyata da bel baglami§ olan ince Haya- frangm temevviic;leri birkac; santim uze • 
linin agzmdan bu manzum sozii duyar rinde olmaktadtr. 
duymaz edebi bir ni.imayi§ yapmak he- Borsa komiseri gidiyor ... 
vesine kap1ld1: Borsa ve Osmanh Bankast komiseri 

- Cinaslar, dedi, giizel, fakat dedem- ihsan Rifat Osman!t Bankastnm heyeti 
den hayli atiyye, hayli bah§i§ alan Seyft, umumiye i~ttimamda hiikumetimizi temsil 
§U iki cinas1 yapmak ic;in kimbilir nekadar etmek iizere ayba§mda Londraya gide • 
didinmi§tir, kac; gece uykusuz kalmt§tlr. cektir. 

Ve bir nebze diitiindiikten sonra ma- ---------::----~----
na!t mana!t giiliimsedi, emir verdi: MOTEFERR/K 

Bu aene a~IIacak mektebler - <;tkar divitini, kaydet. Cinash bir 
SOl de ben soyliyeyim. 

Hayilli, belindeki divitin kapagtnt ac;tp Maarif Veka.leti, oniimi.izdeki ders 
senesi ba§mda ortamekteb ve lise ihti

ve koynundan bir defter ~tkartp saygth yactm tam vaktinde kar§tlamak igin, bu 
bir tela§ i~inde yazmaga hamlamrken o, sene ilkmekteblerin son s1mflarmdan 
ahenkli bir sesle okudu: g1kacak talebe miktarmm, haziran ni -
o aenlt2 ,mtl toz yerden havaya hayetinde Vekalete bildirilmesini al~ -
Stk1z kat gok olup yer, alh kalcb kadarlardan istemi§tir. tlkmektebler~en 
9ertden doldu til.lll arzl arztn mezun olacaklarm isimleri Vektle~ 'bil-
Ad1lua ka~acak yeraltl kal<hl dirilir bildirilmez bir komisyon te ekkiil 

Cinas • hem de ~ift olarak • bu sozde edecek ve ortamekt~b ihtiyacmt tetkik. 
vardt, iistelik gokle yerin yediter kat ol- edecektir. 
duguna dair o devirlerde ta~mtlan feleki Bu sene §ehrimizde orta mektebler -

den i.igi.iniin liseye tahvili ve bunlarm 
akideye de parlak bir itaret yapilml§tl. yerine yeniden ve di:irt ortamekteb a~Il-
Hayali, bu mazmunun vaktile Firdevst mast takarriir etmi§ bulunmakla bera -
tarafmdan sarfolundugunu bildigi halde ber bunlar ancak li.izumu halinde agila
iktisabm ustaca yaptlmt§, araya bir einas cakhr. Halen orta tedrisat muallimleri 
daha kattlmt§ olmasmdan ve daha dogru· haftada mecburi <>larak 18 saat ders ver
su soylenene degil, soy!iyene bak1lmamn mektedirler. Aynca 25 saati tecaviiz et
bazan adamt mes'ud edecegini bilen bir memek §artile iicretli ders dahi vermek
ki§i bulunmasmdan dolayt har11 hanl dal· tedirler. Bu miktarm daha fazlaya !;lka-
kavukluga giri§ti: nlacag1 dogru degildir. 

- Kelamiilmiilk, miiliikiilkelaml $ev- GOMROKLERDE 
ketlu efendimiz §iire de tae giydiriyor. Giimriik Ieraz1m ambarlar1 

Belediye temizlik arabalannt <;eken 
beygirlerin kuyruklarmtn kesildigi ala -
kadarlarm nazan dikkatini celbetmi~ ve 
bu i§in tahkikine temizlik i§leri muraktbt 
lbrahim memur edilmi§tir. 

Muraktb, kuyruklan kesilen atlarm 
hep Kumkapt taraflarma giden araba • 
Ian c;ekenlerden oldugunu uzunca bir 
tetkikten sonra anlaml§ ve Kumkaptya 
giden arab alan takibe ba~laml§hr. Fa kat 
tam bu mada kar§tdan gelen ve bir te • 
mizlik arabasmt ~eken atm yanm kuy
ruklu oldugunu goren muraktb c;ileden 
c;Ikmt§ ve daha biiyiik bir dikkatle ~traf1 
tarassuda ba§lamt§llr. Bu mada ihtiyar 
c;op~tii Ra,idin arabasmt c;eken atm. ko
§umlan dii§mii§ oldugundan Ra§id bu 
ko§umlan toplarken sokagm ic;inden c;t -
kan ilyas admda biri yava§c;a arabanm 
altma girerek elindeki kocaman makasla 
atm kuyrugunu yere dii§iirmii~ ve mu • 
raktb !brahimle o civarda bulunan MUs
lim admda bir c;ocuk tarafmdan goriile
rek yakalanmi§lir. 

Y aptian ara§ltrmada flyasm at kuy
ruklarile bahk oltast yaparak satt1g1 an· 
la§tlmt§ ve diin ciirmii me1hud hakimi 
Kamil tarafmdan 20 lira para cezasma 
mahkum edilmi§tir. . 

Prens Chichibu 
Japon imparatorunun 

karde,i Tiirkiyeye 
geliyor 

J apon !mparatorunun yaverlerinden 
bir general bugiin Londradan §ehrimize 
gelecektir. Ogrendigimize gore, 1ngiliz 
Krait S. M. Altmc1 Corc'un tac giYJDe 
merasiminde Japonyayt temsil eden Japon 
lmparatorunun kardeJi Prens Chichibu 
da yakmda Londradan ~ehrimize gelecek
tir. ]apon Prensi !stanbui, Ankara, Suri
ye ve MISir yolile Japonyaya donecektir. 

DEMIRYOLLARDA 

Avrupa hatbnda seyriisefer 
tarifesi 

Avrupa hath yeni seyriisefer tarifesi 
yarm sabahtan itibaren mer'iyet mevki
ine girecektir. Yeni tarife eskisine na
zaran c;ok farkh ve fazla postahdtr • 

SAGLIK ISLER/ 

Orologi cemiyetinde 
Bir ba§ka giin de ona, ince Hayaliye 

~u hamasl gazeli okudu: 

Allah allah diyeltm e~sancak1 $ahci» ~ekelfm 
YUrUyii.p her yanadan §arka stpah! gekeltm 
ikt yerden ku~analtm vine gayret k~agm 
Bula§UP toz ile topraga bu raht gekeltm 
Paytmal eyliyeltm k!§Veri (;tnU hatent 
DU:mene stlrme deyu dtl.d.i styaht gekelfm 
Umanm rehber o!a btze Ebubekril Omer 
Ell Muhtbbt, yiiriiyiip ~arka s!paht ~ekeltm 

Tiirk tJrolog cemiyeti, ba§kan Baha
Sirkecideki giimriik binast, yolcu sa - eddin Lutfi Varnahmn ba§kanh~nda 

lonu haline konulacagmdan buradaki toplanarak a§agtdaki meseleleri konu~
Gi.imriik Levaztm ambar1, Liman i- mu§tur: 

F akat bunlar, dedigimiz gibi, niima • 
yi§ti, gosteri~ti. Oglunu bskanan §air ta
cidar, otagmda yalm1. kald1kc;a hep i~in
de kabaran istikbal endi1elerine kendim 
kaptmr, kirgmhklar ve ktzgmhklar ic;inde 
luvramr, genci ihtiyar yapmaktan zevk 
alan tabiate kar11 uzun uzun homurdamr
dt. 

Boyel buhranh devlerinde onun tesei· 
li kaynagt sayarak stgmdtgl tek bir varhk 
vardt: Hurremin hayali 1 .. Oglunu dii • 
~iinmekten harab olacak kadar tsttrab 
duyduk~ o hayalin etegine kalbini a~ar 
ve derdlerini de gene oraya sac;ardt. Bu 
garibane ilticalarm sonunda bir gaze! 
yazmayt ve hernen 1stanbula yollamayt 
adet edinmi~ti. Fakat Hurremi dii§iine • 
rek, Hurrem ic;in inliyerek yazdtgt ~iir • 
Jerde niimayi§ maksadile kaleme aldtgl 
manzumeler gibi tasannua kaptlmazdt, 
samimt olurdu ve kalbini soyletirdi. $u 
gazelinde oldugu gibi: 

daresi tarafmdan tahsis edilen Sirkeci- 1 - Profesor Dr. Behc;et Sabit Erdu
deki R1hhm hanma ta§macakh. Fakat, ran tarafmdan bir halip ta~1 ile bir kil
Gi.imri.ikle Liman i§letmesi arasmda bu ye tiimorii vak'as1 takdim etmi§tir. Mii
i§te heniiz kat'i bir anla§ma hasil olma- naka§alara Dr. Fuad Hamid Bayer, Ba
dlgmdan nakil i§i heniiz yaptlamaml§tlr. 
Giimri.ik idaresi, R1hbm hanile beraber haeddin Lutfi ve Ali E!iref i§tirak et • 
Emlak Bankasmm arkasmdakl sahay1 mi§lerdir. 
da istemektedir. Liman idaresi buna 2- Dr. Fuad Hamid Bayer bir ta§ a
muvafakat ederse levaz1m ambarlan ta- niirisi vak'asm1 takdim etmi§ ve tekev
§tnacak ve eski gi.imri.ik binas1 Liman i- viinii marazisi hakkmda yapbg1 tetkik
daresine teslim edilecektir. leri teblig etmi§tir. Miinaka§aya Dr. Ali 

Mumhane antrepoau YJkthyor E§ref, Behget Sabit, Saim Aluned i§ti-
Galatada, §imdiki Yolcu salonunda rak etmi§tir. 

yeni olarak yapdacak Mumhane antre- 3 - Dr. Ali E§ref bir mesane diverti
posunun proje ve planlan hazulanml§- kiili.i ve bobrek anomalisi hakk.mda iki 
ttr. Eski antrepo ile ittisalindeki bina- vak'a takdim etmi§tir. Mi.inaka§aya Dr. 
larm yikilmasma yakmda ba§lanacakbr. Fuad Hamid Bayer, Dr. Suphi ve Ba -

HALKEVINDE haecldin Lutfi i§tirak etmi§lerdir. 

Eyiib Parti ocagmda temsil 
Eyiibde oni.imi.izdeki sah giinii ak§amt 

Defterdar semt ocag1 temsil kolu tara
fmdan (tl'fiiriikc;ii) piyesi oynanacakbr. 
!stanbulda ilk defa olarak temsil edilen 
bu piyes, muharrir Osman Cemal Kay
gulu tarafmdan yazilmi§ttr. Temsilde 
bizzat miiellif Osman Cemal de rol ala
cakttr. 

Ayni gece (Fener bekgileri) isimli fa
cia da temsil edilecek ve perde aralarm
da miizik pargalar1 c;ahnacakhr. 

Abdiilhak Hamid i~in Mevlid 
Biiyiik §air Abdiilhak Hamid ic;in o· 

niimiizdeki pazar giinii bir Mevlid oku
naeakttr. Bu hususta merhumun ailesin
den §U mektubu aldtk: 

Eski,ehirde hava 

Filhakika, hiikumetin yakmda ithalat 
rejiminde c;ok daha genit bir karar alu
cagJ hakktnda ortada dola§an rivayet • 
ler, tiiccan, tereddiide di,i.§iirmektedir. 
J kanunusanide ~Ikan Ve oniimiizdeki 1 
temmuzda bitecek olan altt ayhk itha!at 
karamamesini takib edecek olan yenisinin 
kuk giin evvelden ilam usulden olduguna 
gore, alakadarlar ilerdeki vaziyeti ogren
mek imkanlanm bu bir iki giin ic;inde el
de etmi§ olacaklard1r. <;iinkii 1 temmu£
da tatbikma ba§lanacak olan yeni :tha • 
!at rejiminin bugiin veya yarm ilam bek
lenmektedir. Bununla beraber, bu ktrk 
eiin ilan keyfiyeti, vazedilecek herhangl 
bir takayyiidat ve saire hakkmda tiiccarJ 
ikaz mahiyetindedir. 

Soylendigine gore, yeni karamame, 
ithalat serbestisini geni§letmek mahiyetin
de olduguna gore boyle bir ilana hacrt 
kalmadan ve mevcud alt1 ayhk miiddetin 
bitmesini beklemeden yeni kararnamenin 
I hazirandan itibaren tatbikma giri~ilme
si de muhtemeldir. 

Kuvvetle soylendigine gore, hiikumet, 
yeni kararname ile ithalat serbestisini a
zami §ekilde geni§letecek, buna mukabil, 
memlekette miimasili yeti§en e~ya ve 
maddelerin giimriik resimlerini artua -
caktu. Bu va.ziyet, lkhsad Vekaletlnin 
bugiinlerde alacagl kararla tavazzuh et • 
mi~ bulunacakhF. 

Tiiccar, bu vaziyete intizar doh. • 
ytsiledir ki mayts ayma miinham ithal 
kararnamesinden istifadede teenni gos • 
termektedir. Aym 31 ine kadar yeni ka
rarnamenin mahiyet ve vaziyeti anla~tla
eagma gore, tiiccar o giine kadar ~1ka • 
raeag1 e§yamn giimriik resmini yatuar.::~k, 
veya yeni kararname icabatma gore ha
reket edecektir. 

DENIZ ISLER/ 

Deniz idareleri umumi heyeti 
Devlet deniz idareleri umumi heyeti

nin, hazirandan evvel Ankarada topla -
narak bu idarelere aid bilangolart tet -
kik ve tasvib etmesi usuldendir. 

Fakat, bilan~olan tetkik eden muh -
telit komisyon §ehrimizde heniiz i§ini 
bitirmemi§ oldugu igin bu toplantmm 
i:iniimiizdeki aydan evvel yap1lmast §iip
heli goriilmektedir. 

Bilango komisyonu, Akay, Deniz Fab
rikalan ve Liman 1§letmesi idarelerine 
aid bilanc;olarm tetkikini bitirmi§tir. 
~imdi, Denizyollan idaresinin bilan~osu 
iizerinde ~alt§maktadir. Heyet, birkag 
giin iginde bu i§ini de bitirerek Ankara
ya gidecek ve umumi raporunu !khsad 
Vekaletine verecektir. Vekalet, teamiile 
gore bu raporu bir ay zarfmda tetkik 
ederek umumi heyete tevdi edecektir. 
Bu vaziyete gore, umumi heyet mutad 
toplantlS!m ancak haziran ay1 iginde 
yapacakttr. 

,ehidleri ihtifali 

Gozlerimden ger nthan oldunsa en. ziba ce
mal 

Stneden nak.,tn hayali gltmek olmu$tur 
muhal 

Ger vakarsm ate~t hicrana ey Hurrem bent 
A§km lle can verem, donmege yoktur th· 

timal 
Dtlr oZah gil! yUzUnden bUlbUlilm! Kan a{)

lar1m 
Aglamaktan kalmam~ttr bende btr zerre 

me cal 
La'lt ruhsarm hayal etse Muhtbb! derdt· 

mend 
Gozyagzndan stnevii. dcimanz olur cii.mle Cll 

(Arkatl varl 

(1) Osmanlilar devrinde yetl§en Divan 
~airier! l~lnde Siirilrl kadar kuvvetll d11 bi
Ienler azd1r. Bu adam Mecmalil1ar!s ad!! 
gayet muteber farlsi blr liigat, ~llr san'at1 
hakkmda gi1:rel blr eser, Buhari had!slerl
ne §erhler ve daha b!r taktm dej!"erl! eser
Ier yazmt~tlr. 

Maytsm 23 iincii pazar giinu saat 1,30 
da Ma~kada T e§vikiye camisinde cen • 
netmekan AbdUlhak Hamidin ruhuna 
ithaf edilmek iizere Mevlidi Nebevi o • 
kunacagmdan merhumu sevenlerin te~rif
lerini rica ederim. 

. Merhum Abdiilhak Hamid Tarhamn 
zevces1 

Eski~ehir (Husus1) - Burada yapilan hava §ehidleri ihtifali pek parlak 
ve ayni zamanda pek hazin oldu. ~ehidlige merasimle giden heyetin onunde 
birGok r,;elenkler ve bu arada gazetemizin Gelengi de bulunuyordu. Aziz kah
ramanlanmiZm mezarlan ba~mda nutuklar soylendikten sonra bir manga as
ker havaya iic; el kurus1k1 silah atarak son rasimeyi yaph. 

Liisyen T arhan 
Gi:inderdigim resim Cumhuriyet gazetesinin c;elenginin bir §ehid kabrine 

konu~unu gostermektedir. 
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S _iyasi· icmal 
ispanyada kabine 

meselesi 
a spanyadaki iki muharib taarftan sol
D !ann arasmda c;tkan kabine buhrani 

§imdilik bir neticeye vardt. lstifa e
den eski Ba§vekil Caballero'nun kurdugu 
yeni kabine dahi komiinistler tarafmdan 
begenilmediginden dolayt dii~tiikten son
ra profesor Negrin tarafmdan yeni ka • 
bine te§kil edildi. Komiinistler bu kabi " 
neyi ho§ gormii§ler ve buna i§tirak etmi§· 
lerdi. 

Sebebi, yeni kabineye anar§ist • sendi
kaistslerin amele te§kilati «Confederati • 
on» ile diger bir amele te§ekkiilii olan 
Union isimli milli birligin i§tirak ettiril • 
memi§ ve anar§ist sendkalist partisinin 
haricde btrakilmt§ olmastdtr. Muharib 
iki taraftan sollann umumi merkezi Va· 
lensia' da kabine buhram ~1kmas1 komii ... 
nistlerin anar§istleri c;ekememelerinden 
ileri gelmi§ti. 

Bu iki miifrit sol parti otedenberi bir
birinin rakib ve dii§mamdtr. Ancak sag 
partilerin General Fran co' nun idaresinde 
birle§erek c;tkardtklan ihtilalin biitiin sol· 
Ian tehdid etmesi kar§tsmda, muvakka ,. 
ten, i§birligi yapmt~lardt. 

Komiinistler §imdiye kadar her mem• 
lekette oldugu gibi !spanyada dahi dik .. 
tatorliik taraftan olup biitiin siyasl ve 
idari i§leri ve amele 1e§ekkiillerini bir 
merkeze baglamak istiyorlardt. Diger ta~ 
raftan haricden sollar !spanyasma, silah, 
miihimmat, goniillii ve askeri miitehassts, 
para gondermek suretile veya diplomasi 
yollarile yaptlan yardtmlarda, daha ziya4 
de komiinistlerin dilek ve hatm gozetil " 
mi§ oldugundan bunlann niifuz ve itiban 
arlmt§II. 

Fa kat amelenin btiyiik ekseriyeti anar· 
§ist • sendikalistlerin tarafmda kalm.t§IJ. 
Bunlar ayni zamanda gerek Katalonya
da gerek V alensiyada hiikumet iizerine 
kuvvetli tesir yaptyorlardt. Komiinistler 
Katalonyada kuvvet ve salahiyeti tama· 
mile kendi ellerine almak ic;in birkac; de
fa te§ebbiiste bulunmu§lar ise de hep a· 
nar§istlerin §iddetli mukavemet ve miima
naatine maruz kalmt§lardt. Katalonyada 
anar§istler son yapt1klan miisel!ah mu • 
kavemette dahi muvaffak olarak hem 
hiikOmeti komiinistlerin eline btrakma .. 
mt§lar, hem de bu memleketin gerek 
Fransa gerek asll ispanya hududlannda
ki sevkiilcey eihetinden mi.ihi olcta -

lanm muhafaza etmi§lerdir. 
Komiinistler, bunlara kaqt Valensi • 

yanm cebir ve kuvvetle miidahale etme • 
sini istedikleri zaman, bu hiikumette mii· 
messilleri bulunan anaqist • sendikalist .. 
ler kendi amele te§ekkiillerine dayana .. 
rak Katalonyadaki anar§istlere kar§t ee· 
bir ve §iddet gosterilmesine mani olmu§" 
lard1. Bunun iizerine komiinistlerle sosya· 
listlerin bir ktsmi kabineden cekildikle • 
rinden Caballero kabinesi istifa etmi§ti. 

F akat yeni kabinenin mutlaka gen!' 
mum~ileyh tarafmdan te§kil edilmesind~ 
«Union» amele te§ekkiilii tsrar eyledigin
den Cumhurreisi Azana bu i§e tekrar 
mumaileyhi memur etmi§ti. Caballero ye
ni kabinesine, eskisinde oldugu gibi, a• 
mele sendikalanndan dort miimessil al
dt. Amele sendikalanmn ve anar§istlerin 
hiikumete kan§t!nlmasma §iddetle mu .. 
halif olan komiinistlerin zoru iizerine 
Caballero'nun yeni kabinesi dii§tiikten 
sonra mumaileyh gibi gene sosyalist !i
derlerinden biri olan Negrin yeni kabine· 
yi le§kil etmi§, gelen ne «Confederation» 
ne de «Union» amele te§kilatmdan mii• 
messil almami§ ve anar§istleri i§e kan§hr· 
mamt§tlf. 

Binaenaleyh biitiin anar~ist • sendika
list ve amele sendikalan yen.i hiikumete 
muhalif mevkide kalmt§lardtr. Yeni Va
lensiya hiikumetinin Katalonya i§lerine 
cebir ve kuvvetle miidahale etmesine 
mani olmak i~;in Katalonya anar§istlerinin 
miisellah kuvvetleri §imdiden Vah:nsiya 
yollanm tutmu§lardtr. Y eni kabinede a
nar§istlerin karicde btrakilmast derhal 
baz1 miihim tesirler yaptl. Mesela hpan· 
ya hiikumetinin haricdeki en mtihim mii• 
messili Paris biiyiik elgisi Araquistain 
istifa etti. Binaenaleyh komiinistlerle a· 
nar§istler arasmdaki dava ve miicadele 
heniiz kapanmamt§hr. Dahili harbin ni· 
hayet bulmast i§i de bu davamn nihai ne• 
tieesine baghdtr. 

Muharrem F eyzi TOGAY 
- --

Peygamberimizin dogdugu 
giin 

istanbul Miiftiiliigiinden: 
23 may1s 937 pazar giinii rabii.ilevvelin 

on ikisine musadif olmakla oniimiizdeki 
cumartesi ak§am1 (pazar gecesi) Pey -
gamberimizin dogdugu gece oldugu Han 
olunur. 

CumtJuriyet 
NiisbasJ 5 kuru~tur. 

Abone teraiti { Tiirkiye Harie 
Y i~;in it;in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 " 1450 • 
Ut; ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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SON - HABERLER ••• -
TELEFON TELGAAF we TELSiZLE 

lspanya ihtilali davast 
Milletler Cemiyetinde 

Hariciye Nazutnm Cenevreye muracaati 
ingiltere Bilbao' dan 4000 ~ocugu naklediyor - ~imal 

cephesinde Mola kuvvetleri ilerlemektedir 
[Ba,taraft 1 fnct sah.ifede] j Sosyalist meb'uslardan Molina Cone -

Madriclin tebligi jero, Valencia valiligine tayin edilmi§tir. 
Madrid .20 ~A:A) - Res_mi te_blig: Leonardo Martin Echevarria, propa -
Cu~hunyetc;1lenn tayyarelen, S~gu - gar.da miiste§arhgma tayin edilmi§tir. 

enza 1stasyonunu bombard1man etm1~ ve Alvarez Lelvaro, ordular umumi ko -
bir tr~ni tahrib eylem~tir. Bu ~ayyarel~r. miserliginde kalml§hr. 
CasteJon, Henares, Santa Mana de Nie- Kara, den1z ve hava komiserlikleri bir· 
'Va istasyonlanm da bombard1man etmi§ - le§tirilmi§tir. 
ler ve bir ~imento fabrikasmda yangm c;t- Dunkii namlar meclisi ic;:timamm so -
karmi§Iardir. . . .. nunda, Hernandez, hiikumetin cephe ge -

Bask cephes1: V ~z1yette tebeddul_ yok~ risinde ika edilecek §Uri§ I ere asia miisa -
tur. J ~ta dagmm as1ler tarafmdan t§gah maha etmiyecegini, parlamentonun ic;ti -

habe~.~ yanla§t!T. . . . . . mat tarihinin 1 haziran olarak tespit edil
Du§manm ~m~reb1eta Js!Jkametmdeki mi§ oldugunu, giimii§ paralann kag1d pa-

taarruzlan, netJ_cesiz kalmi§IIr. . raya mukabil tebdil edilmesi icab eyledi -
Leon cephesJ: KitaahmiZ, Lillo yak! - gini soylemi§tir. 

nmda Avilla dagm1 i§gal etmi§lerdir. Fransa, selirini geri ~ekiyor 
General Mola'mn tehdidi 

Bilbao 20 (A.A.) _ Bask hiikume _ Paris 20 (A.A.) - Populaire gaze-
tesinin istihbanna gore, F ransamn !span -

ti, ademi miidahale komitesine bir telgraf 
gondererek General Mola'mn «Bask e- yadaki biiyiik elc;:isi Herbette pek ya -

kmda aeri c;agJrlacakhr. 
yaletini, Bilbao'nun teslim olmamas1 tak- ., 
dirinde, bir mezarhga kalbetmek tehdi • Gaz~te, biiyiik elc;:inin birka~ aydanbe-
dini savurmakta oldugunu» bildirmi§tir. ri Hendayede ikamete karar vermi§ ol -
lngiltereye gotiiriilecek ~ocuklar dugunu hatJrlatmaktadir. 

Londra 20 (A.A.) - lngiltere hiiku- Miicevher ve para yiiklii bir yat 
meti, on ii<; ya§mdan a§agl dort bin c;o - Bilbao' dan ayrtld1 
cugun Bilbao'dan ~1kanlarak fngiltereye Londra 20 (A.A.) - Bayonne'den 
nakline miisaade vermi§tir. Bu c;ocuklar, alman bir habere gore, altm, miicevherat 
Cenubi ingilterede oturtulacak!Jr. ve banknot yiiklii bir yat, herhangi bir 

Y eni tayinler ingiltere limanma ve yahud Bodeux'ya 
Valencia 20 (A.A.) - Eski sosya - gitmek iizere, diin Bilbao' dan hareket et

list meb'uslardan Antonis Hernandez mi§tir. Bu yat hamulesinin umumi kiymeti 
Bolamos Milli Miidafaa Nezaretinde yedi milyon ingiliz. liras1 tahmin olun -
kara miiste§arhgma tayin edilmi§tir. maktad1r. Bu k1ymetli hamulenin bir kJs-

Aibay Vikont Rojo, umumi erkamhar- mmm Bask hiikumetinin bir k1smmm da 
biye reisi tayin edilmi§tir. muhtelif e§hasa aid oldugu zannedilmek-

General Miaja, sivil bir vali tayin edi- tedir. Rivayetlere gore, Bask hiikudeti 
linciye kadar Madridde umumi intizam Dahiliye Nazm da bu yatla Avrupaya 
ve siikunu muhafazaya memur edilmi~tir. hareket etmi§tir. 
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oterlik kanun I 
layihast Mecliste 

Layihada Noterlik isleri 
i~in bir~ok yeni kayidler 

bulunmaktadtr 
Ankara 20 (Telefonla) - Yeni noter 

kanun Iayihas1 Meclise verildi. U.yiha
Ya gore, noterler, bu kanunda yaz1h va
Siflan haiz olup bilgi, emniyet ve dogru
lugile tanmmu~ olanlardan medeni mii
nasebetlere aid akid ve muamelelerin 
tanzim ve tatbik i§lerini gormek iizere 
Adliye Vekaletince tayin edilmi§ olan 
amme mutemedleridir. Her asliye mah
kamesi yamnda ve bunlarm kaza c;evre
sinde noter i~lerini gormege mezun ol
lnak iizere bir veya birka<; noter bulu -
:nacaktlr. Geliri bir noterlik a~1lmasma 
Yetmiyen yerlerin noterlige bagh bu -
lunduklan Adliye Enciimenleri tarafm
dan bu vazifeyi gormege elveri§li Ad -
liye memurlarmdan biri sec;ilerek Ad -
liye Vekaletince tayin olunur. 

Adliye Vekaleti liizumuna gore mev
cud noterlerden baZilanm kald1rabile -
cegi gibi yeniden noterlik a<_;abilecektir. 

Noterlik, mahkemenin bulundugu ye
re yakm ve i~ merkezlerinde ac;1hr. Da
irede i§ yaptlranlarla katiblerin ~oklu
guna gore bulundugu yerin ~erefine uy
gun surette do§enmi§ oda bulunacakbr. 
~oter dairesine gelen i~ler s1rasile go -
riiJecektir. Layihada noterlikle birle§ -
lniyecek i§lere dair 7 nci madde §U §ekil
dedir: 

c tlniversite profesorliigii, 'hayir ve i
lim miiesseseleri reisi ve azahklan ve 
kaza mercilerinin verecegi her hangi bir 
'Vazife miistesna olmak iizere maa§ ve
Ya aidat mukabilinde hic;bir hizmet ve 
'Vazife noterlikle birle§emez.:o 

Noterler ancak vasiyetname ve tehi -
l:'inde mazarrat olan a<_;Ik ve sair i§ler 
~iistesna olmak iizere tatil giinlerinde 
l~ yapamiyacaklardlr. 

§eker fabrikalarmm biirosu 
Ankaraya naklediliyor 

Ankara 20 (Telefonla) - Tiirkiye Se
ker Fabrikalan Anonim §irketinin mu
amelat merkezi bu aym 24 iinde Anka
raya nakledilmi§ olacakhr. §)irketin u
~um miidiirliigi.i, umum muhasebesi, 

tZtraat, ticaret ve muamelat servisleri bu 
a 'h 

1 r1 ten sonra Ankarada c;ah~maga ba§-
1Yacaklardir. 

Oskiidarm bina tahriri bitti 
Ankara 20 (Telefonla) - Uskiidar ka

~~~~da yap1lan umumi bina tahriri bit
da~h~ .. Maliy~_Yekaleti 1937 mali yihn
k lbbaren Uskiidarda tarh ve tahak
.. uk ettirilecek vergilerin yeni ·iradlar 
'Uzerinden yap1lmasma karar vermi§tir. 

irlandanin istedigi 
kat'i istiklal 

N. de Valera Mecliste 
miihim beyanatta 

bulundu 
Dublin 20 (A.A.) - De Valera di.in 

ogleden sonra mecliste, Serbest !rlanda • 
nm imparatorluk konferansma nic;in i§ -
tirak etmedigini izah ederek demi§tir ki: 

- 1932 de Ottawa konferansmda 
kaldi~Imiz vaziyete girmek istemiyoruz. 
Orada ingiliz namlan bizi soziinii tut -
m1yan bir millet olarak telakki etmek is
tediler. Bir taraftan ingiliz heyeti murah
hasasi Ottawa'ya giderken, diger taraftan 
1ngiliz hiikumeti Serbest irlandanm zirai 
ihracatma vergi koyuyordu. 0 zaman 
Kanada hiikumetinin misafiri Glmasay -
d1k, Ottawa'dan derhal aynhrd1k. Lon
dra konferansma i§tirak ettigimiz takdir
de, bu hal, ingiltere ile olan miinasebet
lerimizin konferans masasmda ihtilaflan
m halletmi§ ve te~riki mesaiye amade mil
letler gibi olmakhgimlza miisaid §ekilde 
tefsir edilebilecekti. Simdi, vaziyet boyle 
degildir. Bu te~riki mesaiden ve miinase
b:tlerimizde hakim olmasm1 arzu ettigi -
m1z bu hiisnii niyetten evvel halli laz1m 
~elen mua!lak meseleler mevcuddur. 

U zak§arkta yeni ~arpi§malar 
Pekin 20 (A.A.) - <;in gazeteleri Sui

yu~n kuvvetlerile Mogol Manc;u kuvvet
len arasm_da miiteaddid c;arpi§malar vu
kua gelmi§ oldugunu bildirmektedir. 
Gazetelerin tebariiz ettirdiklerine gore, 
Mogollar miihim askeri haZirhklarda 
bulunmaktad1r. Muhtar Mogol hiiku -
metinin merkezi olan §iapser §ehrinde 
asked bir konferans toplanmi§hr. <;in 
makamlan, Suiyuan kuvvetlerinin her 
tiirlii muhtemel tecaviiz te§ebbiislerine 
muvaffakiyetle mukabele edecek vazi
yette bulundugunu tebariiz ettirmekte
dirler. 

Feci bir tayyare kazas1 
Antibes (Fransanm Akdeniz sahilin

de bir liman) 20 (A.A.) - Diin ogleden 
sonra bir infilak neticesinde harab ol -
mu§ olan deniz tayyaresinin ugraml§ ol
dugu bu kaza neticesinde be§ ki§i ol -
mii§, iki k~i yaralanml§hr. 

PARiS BORSASI 
Paris 20 (Hususl) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 110,78, Nevyork 22,42, Berlin 

901, Briiksel 378,12 1/2, Amsterdam 
1234, Roma 117,95, Lizbon 100,75, Cenev
re 512,12 1/2, bak1r 64 - 67, kalay 250,7,6, 
altm 140,6 1/2, giimii~ 20,5,16, kuqun 
24,5, ~inko 23,2,6. 

CUMHURIYET 

Hidise!er aras1nda 

~1plak duvarlardaki 
hakikat 

c lement Vautel anlabyor: 
Buyiik Franstz romancisi 
Balzac, bir gun, i!rine yeni 

girdigi aparllmam do,iyecek e,ya bu
lamaymca, bombot kalan odalann 
duvarlanna §U sa brian yazmi§: «Bu
rada gayet zarif Ronesans bir bufe 
vardir.», Burada bir Onbetinci Louis 
kanape talumi vardu.», «Burada Le
onard de Vinci'nin bir tablosu var
du.» ilah ... 

Aparbmantm da romanlarmdaki 
zengin evleri gibi muhayyel e§ya ile 
do,eyen Balzac'm kendi sefaletile bu 
sevimli istihzasi, bence Leonard'm 
herhangi bir tahlosuna muadildir ve 
biitiin o Ronesans biifelerden, o On
be,inci Louis uslubundaki kanapeler
den daha giizeldir. 
Daha giizeldir, ~iinku, bugiine kadar 

yuz binlerce, belki milyonlarca insan 
bu nevi e§yalan kullanmi§, fakat ken
dilerinden de, e§yalanndan da hi!rbir 
nitan kalmami§br; fakat Balzac'm 
hikmet tebessiimile guliimsiyen bu 
sade ve tath islihzasi, bir asuhk za
manm butiin kirlerine ve paslanna 
mukavemet ederek, altm kadar bile 
silinmege ve parlablmaya muhtac ol
madan zamammiza kadar geliyor; 
yeryuzunde san' atkarm · sefaleti gi
bi hazin tecelliler baki kald1k~a, bun
dan sonraki as1rlara kadar da gide

cektir. 
Ey ~ocuklar! Ne Balzac, ne Leo

nard, ne de bahtiyar olabilmek i!rin 
Ronesans bufe §art degildir. Bal
zac'm kalemine, Leonard'm fu~asi
na sahib olanlar bu e§yayi kullanma -
dan da mes'ud YS¥rm,lardu ama pek 
!rOk zenginler, o buyuk romancmm 
iki sabrhk el yaz1sma ve o buyiik 
ressamm bir ku~uk tablosuna sahib 
olmad1klan i'rin kendilerini bedbaht 
saymi,lardu. 

PEYAMI SAFA 

Vak1flar U. Miidiir
liigiiniin biitcesi 

Y artnki Mecliste 
miizakere edilecek 

Ankara 20 (Telefonla) - Vaklflar U
mum miidiirliigiiniin yeni biitc;esi yarm
ki Mecliste goru§iilecektir. Layihada u
mum mi.idiirliik masraflan ic;in gec;en 
seneden 363,000 kiisur lira fazlasile 
2,833,131 lira tahsisat verilmi§, idarenin 
geliri de 2,833,600 lira olarak tahmin o
lunmu§tur. Tetkikler, Vak1flar Umum 
mudiirliigiiniin bu mali sene sonunda 
elde edecegi varidatm 1936 biit~esile 
tahmin edilen miktan ge~ecegi soylen -
mektedir. Bundan ba§ka §imdiye kadar 
emanet suretile idare edilmekte olan 
miilhak vaktflar 1937 y1lmda mazbut 
vak1flar meyanma almacagtndan bun -
!arm gelirleri yekunu 190,000 lira tuta
cagi gibi vaklflar kanununun koydugu 
hiikiimlere gore icareteynli mallar.m 
intikali halinde mueccelelerin tahsili 
mecburi oldugundan bu k1s1mdan yapl
lacak tahsilat ta 20,000 liradan fazla o
lacakttr. 

izmirde heyecan uyandt· 
ran bir hadise 

lzmir 20 (Hususi muhabirimizden)
Gec;:enlerde, Kar§Iyakada klrtasiyeci Lut
fi ilac almak ic;:in girdigi bir eczaned'e 
kalb sektesinden i;Imii§tii. Gomiildiikten 
birkac;: giin sonra Lutfinin olmeden me -
zara kondugu, mezarcmm garib sesler 
i§ittigi ve hastalanarak hastaneye kald1 -
nld1gl §ayialan <;Ikmi§, mesele, tahkikat 
neticesi tekzib edilmi§ti. Bu §ayialar ye
niden ve kuvvetle deveran etmege ba§la
digi ic;in Lutfinin cesedi iizerinde yann 
olopsi yapiiacakhr. 

Yugosla vyamn lngiltereden 
aldigl tayyareler 

Londra 20 (A.A.) - Daily Telegrapr 
gaze~:s~nin ~ildil;digine gore, Yugoslav
ya hukumetme, Ingiltereye sipari~ etti
gi 10 muharebe tayyaresinden miirek -
keb bir filo teslim olunmu§tur. Bu tay
yareler, HawK:er-Furey sistemindedir. 
Bir ki§iliktir. iki mitralyozii havidir ve 
azami siirati, saatte 400 kilometrodur. 
Yugoslavya hiikfuneti, bu modelin in -
§aat hakkm1 da alm1~ ve bu tayyareler 
ic;in liizumlu 75 Rolls-Royce motoriinii 
§imdiden sipari~ etmi§tir. 

Baldwin bugiinlerde 
istifa edecek 

Londra 20 (A.A.) - Pek muhtemel o
larak Ba§vekil Baldwin, per~embe ve 
yahud cuma giinii Krala istifasm1 vere
cek ve Kral, yeni kabineyi kurmak u -
zere, Baldwinin de tavsiyesi iizerine, 
Neville Chamberlain'e miiracaat ede -
cektir. Yeni kabinenin te§ekkiilii, bunun 
iizerine, pek klsa bir zaman zarfmda, 
ilan olunacaktir. Yeni kabine, pazarte
si giinii parlamentosunun huzuruna <_;1-
kacaktlr. 

Edebiyat 

HALK MASALLARI 
NASIL Y AZILMALI? 
Matbuat Umum Miidiirliigii, halk ma

sallanna dair yapt1g1 tamimde §U sal!rlan 
yaz1yor: 

«Memleketimizde miinevver ziimre 
ic;:in yap1lan ne§riyata muvazi olarak, ge
ni§ halk y1gmlan i~in de gayet dikkate 
~ayan ve c;ok c;:e§idli ne§riyat yapilmak
tadir. Bunlardan birincisinin (yani mii
nevver ziimre i~in yap1lan ne§riyatm) tab1 
adedi bir iki bini a§mazken, ikincisinin 
traj1 ~ok kere elli binlere varmaktadu. Bu 
vaziyet bize gosteriyor ki halk okuyor. 

«Halk okuyor; fakat ancak kendisi 
ic;in yaz1lm1§ eserleri okuyor.» 

Bu bahse dair gec;enlerde yazdigim bir 
f1kra iistiine miitehass1s bir matbaac1 ve 
gazeteci arkada~ ban a §Unlan ogretti: 

- Anadoluda halk masallan satmak 
ic;;in koy koy dola§an adamlar vard1r. 
Bunlar istanbuldan kitab ahrlar, heybe -
lerine doldururlar, ku§ uc;:maz, kervan 
gec;mez yerlere kadar yayan giderler, 
bunlan satarlar. Mesele daha evve) bir 
bayi te§kilatJ meselesidir. 

Arkada§ bu davay1 sadece pratik za -
viyesinden goriiyordu ve pek hakSJZ de
gildi. Kitab ve gazete Anadolunun vasJ
tas!Z ve hiicra yerlerine ugram1yor, bunun 
ic;in de ahcmm bulam1yor. 

F akat bence bu hal bir sebeb oldugu 
kadar da neticedir. Onun da sebeblerini 
arayahm. Ni~_;in, Matbuat Umum Mii ~ 
diirliigiini.in tabirile «miinevver ziimre 
ic;in yap1lan ne§riyab>, koy koy dola§an 
seyyar satJcmm heybesine girmiyor da 
halk masallan giriyor? 

Demek ki halkm geni§ alakasmJ isti
yen bir kitab i~in biitiin marifet bu hey
benin i~ine girmektir. Bu heybe halkm 
zevkini ve intihabm1 temsil ediyor. Onun 
ic;ine girmege muvaffak olan kitablar, 
postamn ve telgrafm bile giic;bela gidebil
dikleri yerlere vanyorlar, ahc1lanm bu
luyorlar: demek ki «taleb» varsa «arz>), 
iptidai $ekillerde bile olsa vas1tastz kal -
m1yor. Bir ba§ka misali de T ayyare pi -
yango biletleridir ki hi~ §iiphesiz kitabdan 
v_e gazeteden fazla memleketin ic;: ko§ele
nne yayiltyor. 

Matbuat Umum Miidiirliigiiniin te§
hisi dogrudur: «Halk okuyor; fa kat an
cak kendisi ic;in yazilmi§ eserleri okuyor.» 

Bu eserler mutlaka halk masallan mi
dJr? 

Ekseriyetle evet. Fa kat bu kitablardan 
kuk ~ elli tane yazmi§, Muharrem Zeki 
Korguna) adh gene bir halk muharriri 
ban a dedi ki: 

- Halkm ragbet ettigi kitablar yal
mz «Siirmeli Bey>>, «Hamza Boke>> 
<~Ha~ bin Nuhun Sarayi», <<A§Ik Ga: 
nb>> filan masallan degildir. Ben (:anak
kale harbini anlatan ve kapagm -
da Atatiirkiin, dii§man donarunala -
nnm, Tiirk topc;ulanmn renkli re -
simleri bulunan bir kitab da yaz -
d1m, hepsinden fazla satJldJ. Biraz tetkik 
ediniz. Bu eserlerden hkbiri, hatta halk 
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masallan bile - kendi yazd1klanmdan 
bahsediyorum - irticai bir ruh ta§Jmazlar. 
Herbirinde ben ink1labJ telkine c;ah§tlm. 
Dilleri ve iislublan da Matbuat Umum 
Miidiirli.igiini.in iddia ettigi gibi berbad 
degildir. 

Bu gene halk muharririnin eserlerinden 
baZilanna bir goz att1m. On binden elli 
bine kadar satJidigl soylenen bu kitablann 
umumi vas1flan §Unlardu: Mevzular da
sitanidir ve hepsinde kahramanhk, feda
karhk, a§k menk1beleri vard1r. Lisan hafif 
Anadolu halk lehc;elerine ~alan istanbul 
tiirkc;esidir. Oslub. §ehirlerimiz i~in bas
makahp ve alelade goriiniirse de eski ta§ 
basmalarmm iptidai ibarelerinden heniiz 
kurtulan koylii ir;:in yeni ve orijinal say1hr. 
Her kitabm i~inde birc;ok maniler ve be-
yitler vard1r. . 

Ben de vaktile birc;ok halk masah yaz
dim ve a~g1 yukan bu vas1flar i~inde kal
dim. Fa kat mi.ikemmeliyetin hududu ol
madigma gore, Matbuat Umum Mi.idiir
liigii, piyasamn k1t ve dar §eraiti ic;:inde 
biraz <;ITpi§hrma yolile meydana getirilen 
bu kitablarm daha iyilerini istemekte hak
SIZ degildir; hat! a boyle bir folk! or hare
ketini teFik etmek ic;in fedakarhga kat
lanmasJ da alki§lanmahdir. 

Halk masallannda «daha iyi» mn 
§artlan nf'lerdir? 

Mevzua, lisana ve iisluba aid esaslar
dan aynlmamak §artile bu eserler daha 
fazla itina mahsulii olabilir. Burada itina, 
halkm muhtac oldugu sadeligi bozacak 
bir tasannu degildir. Ayni sadelik i~inde 
daha muvaffakiyetli neticelere vanlabi
lir. 

Y eeni halk masallarmda en miihim me
sele, ink1labJ ve modern hayah koyliiye 
anlatmak ic;in ihtiyar edilecek tarzd1r. 
«Karagoz» gibi halk mecmualanm1z bu 
i§in tecriibelerini senelerdenberi muvaffa
kiyetle yap1yorlar. Fa kat onlann i§i, da
ha ziyade, gi.iniin hadiseleri iistiinde bu 
halk kahramanlanm soyletmektir. Masal 
nev'inde ise modern olmak bir hayli tehli
keli goriiniiyor. 

Bununla beraber her§ey ruh ve iislub 
meselesidir. ic;ine halkm ruhunu ve eda
smJ koyan kitab, biiyi.ik §ehirlerde anla
~Jlan manasmdan fark1 gozetilmek §artile 
modern olabilir. Kel Oglamn sevgilisini 
Ziimriidii Ankanm sirhndan ahp tayyare
ye bindirmek ve Paristeki 1937 sergisine 
gotiirmek ne §arthr, ne de dogru bir§eydir. 
Y aZJ!acak eserler, koyliiniin alaka c;erc;e
vesi ic;inde modern olmahd1r. Mesela 
gramofon, hatta radyo bir~ok koylerimize 
girmi§tir. Otomobil ve kamyon da koylii
ye mec;:hul degildir. Bu vas1talarm koyle
re kadar la§Idigl medeniyet havas1 ic;inde 
ink1lab fikirlerini sevimli gosterecek eser
ler yazJlabilir. 

Fikir dogrudur, fakat giizelligi, tatbi
kmdaki muv~ffakiyet derecesine baghd1r. 

PEYAMI SAFA 

Londra temaslar1 ve ingiliz - Tiirk miinasebetleri 
. I a·~· h k'k[B~§makaleden devam] ller bir iki milletin degil, butun dunya

mn 1s e 1g1 a 1 i s1yasete de tevafuk ede- nmdu, 

mez. Devletler arasmda mahdud ittifaklar B . • "IAh I h .. d r· ') 
iyi d ~ 'ld · 'II tl d I u styasJ mu a aza ar ancm e ng1 _ 

eg1 1r, m1 e er arasm a ya mz k - · - · . 
sulh i~in ittifak olunabilir ki bu fikrin tere ')uv:vbe~mi kenldkJ m~denYiyetJ~de .. b~l-
miidaf d M'll tl C . . mu§ I en u mem e elttr. em reJimtle 

aas1ru a 1 e er em1yeb .. .. d k 1 .. .. · 
kend' .. · 1 B' I h onun en ac;J amaz buyuk b1r kanaat ha-

l uzerme a mi§br. maena ey 1. d A .11 I . . . 
bu he b 1 1 C · t' 'It' m e vrupa m1 et en a1lesme katJlm1§ 

sa a o sa o sa em1ye m 1 1za- 1 · T" k' k d' · h · · 
ml "d f t k • . h o an yem ur 1ye en 1 yem ayah 1c;m 

, mu a aas1 ve a viyesi ususun- b f ·1 )' · · · 
da .. lb' 1·~· I b'l' B h u az1 et 1 medemyet memleketmden 1s

soz ve e lJ' Igi yapl a llr. u a- t'f d k . d d" I' 'I' d • 
k'k t' k" "k 'k b. . I' B lk 1 a e etme azmm e Jr. ngi lZ me em 

1 a m uc;u m1 yasta u m1sa 1 a an · d" 'II 1 · · · 
A I I d .. "1 k d ' B 'k' h cam1asmm unya m1 et en I<;mde her 

n an m a goru me te 1r. u 1 1, atta ·1 b'lh • 
b. dd l"k kk"l d" b manas1 e, 1 assa manev1 bak1mdan, en 1r. ~a he~ t~§e u I ~ unyamnel u c;kev- kuvvetli heyet oldugunu goriiyor ve anh-
~es:.~ e ar lh a~~a§a 1~ma ~e ~e ken yoruz. Bu da yeni Tiirkiyeyi lngiltereye 

b~ Iyydenv~lud. cu Ir an a§ma an a§ a samimi dost k1lan ba§bca amillerin ileri 
lr§ey eg1 1r. I I . d b' 'd' - . . ge en erm en m tr. 

Blllm gordiigiimiiz odur ki fngiltere B 1 · · d · T" · · 
bugiin Avrupa sulhunun temel direklerin-

1
• h~ §arl~ ar 1~1~ e hy~m . ul rkiyBenmb ken 

d b. ·d· b" "k ·t•ht h sa a 1yet 1 resm1 §a s1ye1I o an a§ a a-
en m 1r, ve son uyu s1 a anma am- L d 1 ·k· 'l '11 t' 

l 
. ~ mm1zm on ra temas an 1 1 as1 m1 e m 

esme ragmen sulhun muhafazasma sami- d tl kl b' b d · 1 f I' .. .. os u anm artmm§Sa 1zce un a ~a§I· 
m1yet e tara tardu. §le Buyuk Harb so- 1 k h' b' 'h k b'J•k' b b 

I. ·1 · b' · · · b aca 1c; 1r c1 et yo tur. 1 a IS u, a~-
nu ng1 teresme IZim mc!Za 1m1zm en k t'' ]" .. 1 1 t b'• 
b I 'lk b b' B b k d 1 .

1 
a ur usu asavvur o unam1yan en a 11 

a§ 1 1 se e 1. u a 1m an ng1 tere b' · d' 
b .. 1.. A h" h bb . 1r nehce 1r. u un vrupanm urmet ve mu a etme 
layikhr. Bu devletle Tiirkiyenin temas 
noktas1 denizlerdedir, ve bilhassa Akde
niz iizerindedir. Zaten denizlerle azc;:ok 
alakast olan her memleket fngilterenin 
kom§usu say1br. Bu biiyiik kom§u ile ba§
ta denizlerin selamet ve emniyeti olmak 
iizerinde umumi sulh davasmda kendimi
zi mii§terek addediyoruz. 

Akdenize miiteallik ' ingiliz • italyan 
gentlemen's agreement anla~masmdan 
vaktinde alakadar bir halislikle memnun 
olmu§tuk. Bu anla§manm onu emir ve icab 
eden esasa tekrar donmesini ve Akdeniz
de vaziyetin ac;1k bir sulh ve si.ikun ic;inde 
kat'i bir emniyet Iemelin dayanmasm1 
isteriz. Biz, biitiin Akdeniz devletleri ve 
hatta butiin dunya milletleri. Deniz· 

YUNUS NADI 

Tiirkiye Batpehlivanhk 
miisabakas1 

Ankara 20 (Telefonla) - 937 sene
si Ti.irkiye Ba§pehlivamm sec;me giire~ -
lerine yarm Sehir stadmda ba§lanacak -
t1r. Giire§ler u~ giin devam etmek iizere 
ve ~ocuk Esirgeme kurumu menfaatine 
yap1lmaktadu. 

Londra otobiis grevinin 
verdigi zarar 

Londra 20 (A.A.) - Dart haftadan -
beri devam eden otobiisler grevi dolayl
,.sile otobiis §irketlerinin zarar1, §imdiye 
kadar be§ yuz bin ingiliz lirasm1 bul -
mu~tur. 
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HEM NALINA 
MJHINA 

Okuyucu dilekleri 
fE)} ugiin siitunumu, okuyuculan • 
(g} m1_n dileklerine ~asrediyorum. 

Bmaenaleyh, bemm fikirlerimi 
degil, kendi dii§iincelerinizi okuyo.r.ak • 
sm1z; demektir. 

Milli bayramlarda milli mar~lar 
soylenmeli 

Bay F. diyor ki: 

c<;elik bacakh, dik bakl~h yiizlerce 
gencin yeknasak bir k1yafetle 19 may1s1 
kutlulamak ic;in akm akm Taksim Cum
huriyet meydamndan gec;erken, hakiki 
ve samimi manasile, gogsiim kabard1 ve 
istikbale aid iimidlerim birdenbire can
land! ve kuvvetlendi. Fakat bu kadar 
gene, yerleri sarsarak yiiriiyor da koca 
~~ydanda hic;bir ses i~itilmiyordu. Bir, 
1k1 trampet sesinden ve bir defa yanda 
kalan 10 yll mar§mdan ba§ak hic;bir ses 
yoktu. Halbuki genclik giinunun hava
sl, zafer ve genclik §ark1larile dolmah 
ve inlemeli idi. Bu arada, beste ve gufte 
itibarile gencligi . ve bahan terenniim e
den, hele 19 may1s gibi Turk ink1labmm 
mukaddes bir hahras1m ta§lvan: cDag 
ba§lni duman almi§ • §ark1sm1 bu genc
lik giiniinde binlerce gencin hep beraber 
soy1iyerek meydanlan dola§masl ne gii
zel olurdu. 

Hulasa, 19 may1s bayrammda mar§ -
s1zhk kendisini bariz bir ~ekilde hisset
tirdi. Yakm zamana kadar csancaks1z 
alay nas1J oksuz gibio idiyse, §ark!SlZ 
genclik de kiismii~. ne§' esini vaktinden 
evvel kaybetmi~ bir kiitle halinde ka • 
hyor. 

Milli mefahirimizi terenniim eden ~ar
kllar ve bi.itiin milleti heyecanla saran 
ve titreten mar§lar, sancak kadar, hatta 
ondan daha fazla ihmal edilmemesi lli.
ZliD gelen bir meseledir.• 

Okuyucumun hakb var. Bayramlarda 
gencligin giir sesi etraf1 inletmelidir. Bi
zim torenlerimiz umumiyetle c;ok sessiz 
ge<;iyor. Maarif Vekaleti, genclig~ milii 
mar§lar ogretmeli ve milli bayramlarda 
bunlar soylenilmelidir. 

Tramvayda ecnebi dili konu $Bn 
ilniVeiS tfeliler 

Birka<; T1bbiyeli imzasile 
bir mektubdan: 

, Temas etmek istedigimiz mesele, son 
zamanlarda yeniden ortaya ahlan bir 
hars kavgas1, yani her yerde tiirk~e ko
nu§ulmasidir .. 

N e yaz1k ki, bu i~ te de en ba§ta bu -
lunmas1 icab eden bilhassa Univers1te 
talebelerinin - §ayani memnuniyet cihe
ti - pek ciiz'i bir zumresi da a bunu id
rak etmemi~ bulunuyor. 

§iiiphesiz ogle vakti, §ii~li ve Mac;kaya 
giden tramvaylarda boylelerine tesadiif 
etmi§sinizdir. Tiirk<_;e ba~lanan bir mu
havere derhal ingilizce ve frans1zca 
ciimlclerle baltalamr; ve vahud da elde 
bulunan bir ecnebi kitabdan dart, be§ 
sahr okunarak tamamlamr. 

Edebiyat Fakultesinde hsaniyat yapan 
bu gene bayanlann ekserisi bir ecnebi 
mekteb mezunudur ve memleketin ileri 
gelcn kimselerinin evhidland1r. 

Biz de biitiin tahsilimizi Frans1z mek
teblerinde yaphk. Fakat her yerde fran
SIZCa konu§mayl akhm1za bile gctirme
yiz. 

Bu ecnebi lisamm, meslegimizde mu-
vaffakiyet, garbin bilgisini daha etrafh 
bir surette hazmedebilmek ic;in yardtm
Cl bir dil olarak ogrendik. Yoksa ulu
orta tramvaylarda Turk arkada~larla 
konu§mak i~in degil .. :o 

Ttbbiyeli genclerin haklan var. Ecnebi 
dili tramvaylarda caka satmak ic;in ogre
nilmez ve Tiirklerin mecburiyet olma -
d1kc;a ecnebi dili konu§malannm manas1 

yoktur. 

Galatasarayh irfan Lon· 
drada birinci oldu 

Oc; senedenberi Kembric; Oniversite -
sinde tahsilde bulunan Galatasarayh at
letlerden giille ahcl !rfan bu sene ingil -
terede yaphg1 yeni rekordan .~onra gec;:en 
hafta Londrada yap1lan Universiteler 
atletizm miisabakasmda 14,79 metro gibi 
c;ok giizel bir derece ile giille atma mii
sabakasmda birinci olmu§tur. 

Tiirkiye • Y unanistan ve Ro
manya ticaret mukaveleleri 

Biikre§ 20 (Hususi) - Tiirkiye, Yu· 
nanistan ve Romanya arasmda akdedi
lecek yeni ticaret mukaveleleri konu§ma
lanna diin ba§lanmi§tlr. Tiirkiye ile Ro
manya arasmda yeni ticaret mukavelesi 

miizakerelerine bir hayli zaman evvel bu
rada ba§lanml§tl. Fa kat Turk heyetinin 
Ankaradan talimat almak mecburiyetin· 

de kalmasl iizerine miizakereler kesilmi§· 
ti. Tiirkiye Hariciye Vekili doktor Ara· 

sm burada bulundugu esnada heyet ara
smdaki noktai nazar ihtilaflan halledil
digi i~in miizakerelere tekrar ba§larum§ -
tJI, 



CUMHURiYET 

KUt;Uk 
hi kaye 

• 
Iki mektub Bibliyografya T1marhanede i~lenen 

• • esrareng1z c1nayet Erkekten kr.za... [Iami~tl~. F ~k~t. a~hk geri di:inemezdim. 
Mavi 

<<Salona girince, ilkonce senin ~ocuk 0 gun bJrbmmizden aynhrken, avu~
ba~mi gi:irdiim. Annem, beni dostlarile lanma aldigim ellerin hala ii~iiyordu. 
tam~tirdi. En sonra, giilerek sana baktl, Aydmhk yiiziin, lath bak1~h gi:izlerin, 
sonra bana di:indii: s1cak sesin giiliiyordu: 

- Bu, benim kii~iik arkada~Im l dedi. «-. Ho§~a kal arkada§ !..» de din. 
Elini avu~lanma aldlm. Bu el li§ii • O§iiyen ellerin, onlan b1rakmak isle • 

Remzi Kitabevi • istanbu7, 1937 
Fiatt 50 kuru§ 

Tab'an nikbin olan cMavi Ku§:o un 
miiellifi Maurice Maeterlinek' in bu e
seri fevkalade giizel bulu~larla si.islen -
mi§ ahlaki bir hikaye, bir feeridir. 

Elza Niyego ad1nda giizel bir Y ahudi kiZini 
oldiirmii~ olan deli Osman Ratibi oldiiren deli 

Hiiseyin tabancayt nerede11 tedarik etti? 
mii§tii. Birdenbire onu lSitmak istedim. miyen parmaklanmm arasmdan kayarak 
F akat bu kisac1k bir el s1kma zamamnda aynld1. Ve aga~lann kararan golgelerine 
olamazd1. dogru ko~arken, elini havaya kald1rarak 

Salonun panjurlan, d1~annm Sicagmi baibrdm: 
kesmek i~in kapatJlmi§II. Y almz arahk • «- Ho~~a kal Cevad arkada§ !» 
lardan s1zan ~izgi ~izgi bir aydmhk, * * * 
giine§in varhgmi hissettiriyordu. Anne • Hemen her giin beraberdik. Dostlu 
min sevgili ~i~ekleri salonu limonluga ~e- gumuz ilerlemi§, fakat, delikanl!, gene 
virmi§ti. Bahc:;ede i:iten agustos bi:icekle • bz miinaseba!JmJz arkada§l!ktan bir ad1m 
rinin, agac:;larda kesik CIVI]tJ!arla t;Ighk a§miyordu. 0 kadar canh, hayat dolu 
atan ser~elerin sesleri salonun ic:;inde gibi. bir varhktm, bana boyle yakm oluyor • 

Ben, ne ko§ede oturan annernin, ve dun ki, bazan dayanamJyor, taze nemli 
ne de yanmdaki dostlanmn konu§mala • dudaklarma arkada§lann babmyacagi 
nm dinlemiyor, onlan dinler goriinerek, gozle bak1yordum. 0 zaman sen ~1lgm 
Goz ucile sana bakiyordum. Ozerinde, bir kahkaha ile giiliiyor: 
taze, viicudiiniin biitiin ~izgilerini a~1ga «- Cevad arkada§, dudaklanma ni· 
vuran, mavi renkli bir elbise vard1. Kol- ~in bu kadar dikkatle bak1yorsun?» 
Ian t;Iplak, yakas1 ac:;1k etegi dizlerini Diye soruyordun ... Kahkahan ve goz· 
zorla i:irtecek kadar uzundu. Sac:;lann, lerin beni ay1ltJyor, zaf1mdan utandm • 
panjurlann rengini alarak ic;eri SIZan Ia§ yordu: 
t§Iklarla ye§il altm gibi parhyordu. Yii • - Hie; 1 Boya var m1 ~ diye bakiyo-
ziinde c:;ocuklukla m1, yoksa kadmca m1 rum. 
kestiremedigim bir giilii§ vard1. Gozlerin «- Aa... Boya... Benim dudakla • 
uzun kirpiklerinin arkasma gizlenmi§ti. nmda ..• Ne gezer .. Ben boya surer mi· 
Biiyiiklerin konu§malanm dinliyorduk. yim hi~?» 

Annem, birdenbire susarak, sana bak- Kiic:;iik beyaz mendilinin ucile dudak-
IJ. Sonra misafir c:;ocugunu gezdirmiyen, lanm siliyordun. Mendile dudaklarmda
eglendirmiyen kiic:;iik ogluna ~~kx~Ir gibi, ki boya ~1k1yordu. BoyasJ c:;1kan dudak-
ka§lanm ~atarak ban a di:indii: lanm bana dogru uzatarak si:iyliiyordun: 

- Ne dii§iincesiz c;ocuksun, daha «- Cevad arkada§ bak! Benim du-
dogrusu delikanhsm Cevad. daklanm boyaSJZken de kirmiZidlr !» 

§a§Jrarak bak1yordum: Hakikaten biitiin boyalar mendile t;lk· 
- N eden anne? t1g1 hal de, dudaklann olmu§ bir erik gi-
- Burada ya§hlarm yaninda otur • hi gergin, parlak ve kirm!ZiydJ. 

makta ne mana var? Siizam al beraberce Seni kollanmm arasma almak, her §eyi 
bah~eye c;1km! 0, sana benim ~ic;ek)eri· unutarak dudakJanndan opmek !«;In 

mi. fidanlanm1, hatta sebze tarlalanm1 ~1ldmyordum. Sen gozlerimde tutu§an a
gezdirsin. Sen, ona gordiigiin memlekel· te§i sezmiyor gibi c;antandan rujunu c;I• 
Jeri, ba§mdan gec;en tuhaf ve giizel vak'a- kanyor, ag1r ag1r dikkatle, dudaklanm 
Ian anlat !.. boyuyordun. 

Sana donerek giiliimsedim: Bir giin, bize gelmi§tin. Ann em bizi 
- Eger arzu ederseniz... yalmz b1rakmakta hic:;bir kotiiliik dii§iin-
Soziimii tamamlamaml§hm. Sen, ye _ miyerek ~1kh, giderken, ban a: 

rinden fuhyarak kapiya dogru yiirii • «- Cevad, sen Siizam bllakma sa-
mii§tiin: kml Beraber yemek yiyin. Ben gelmi-

- Sahi nic:;in oturuyoruz gezeliml.. yecegim. ··» dedi. 
Arkandan yiiriirken, ann em dostla • Y emek odasmda, biiyiik masanm ba§ 

rma beni ~eki§tiriyordu: tarafma sen, sagmdaki ko§eye ben otut· 
- Senelerdenberi Avrupadal Hala mu§tum. Ostleri oymah, naki§h, boyu 

c;ocuk gibi utamyor... tavana yiikselen biife, sagda soldaki vi!· 
Annem, aldamyordu. Ben ~ocuk gibi rinler, salonu dolduran ag1r e§ya arasmda 

utanm1yor, fakat seni, yammda gezdir • sen bir c;oeuk gibi kalm1~hn. Panjurlar 
mek, konu~ak i~in fazla ~oeuk bulu _ gene ortiilii. Sac;lann gene ye§il altm 
nuyordum. renginde. F aka t gozlerinde korkuya ben-

Sen, ondeki biiyiik kaptdan c:;tkaeak ziyen titrek bir l§lk yamyor. Sofraya hiz
yerde, arka taraftaki koridorun kapJsJm met eden hizmetc:;iye: 
ac:;m1§tln: - Bize, birer bardak §arab getir r 

- Bahc;eye buradan t;Ikmak daha ho- Diyince gozlerindeki korku biiyiidii: 
§Uma gidiyor. y ol daha giizel! Gi:ilgesi «- Bu s1cakta §arab ic;ilir mi ?» 
bir damla l§Iks!z 1.. Steak tan bahsederken, ii§iiyor gibi se-

Sesinde bir ~ocuk konu§masmtn tath sin iirpermi§ti. f~memek gururuna doku
ahengi vard1. F akat gozlerin oyle ate§ ve nuyordu. KorkmadJgiDI gostermek ic:;in 
canhhkla gozlerime baluyordu ki; ic:;im- bardagmt ben den once bitirdin ve ikinciyi 
de bir iirperti dola§h. dolduran hizmetc;iye itiraz etmedin .. -. 

Bahc;eye c;1kttk. Aga~larm dallan bir· Yanaklann ate§lenmi§, gozlerin siiziil-
birine o kadar sJk!ca sanlml§, yapraklar mii§tii. Oyle lath giiliiyor, en degersiz 

1 ·· 1 1 d k" b vak'alan oyle giizel anlallyordun ki: avu~ anm oy e ac;mi§ ar 1 1, iraz once 
soyledigin sozii tekrar ettim: i~tigim iki bardak §arab beni sa rho§ etti. 

- Sahi, gi:ilgelerde bir damla l§Ik ic;imden karanmt vermi§tim. Bu c;ocuk 
yok !.. gibi gene kxzl, bugiin opeeegim. y emek-

~ aprak, ot, toprak, kokan serin gol- ten kalkmca, salonun bir ueundaki diva-
geiikt ·· ·· d k S k · 1 na oturduk, seni yamma ragwirdJm, gel • e yuruyor u . en, c;oeu sesm e "' 
anlahyordun: din. Yiiziine bakmca §a§ud~m. Ban a oy-

A le yabanc1 idin ki; birdenbire dudakla • «- nnenizle ~ok iyi arkada§Jm! 0, 
rmla dudaklarumn arasmda bir uzakl1k ya§IDI unutarak bana inmege, ben ken -

di · b.. ·· k ac;!ldJ. Ahenginde gizli olan manay1 an-mJ uyutere ona yiikselmege ~ah§IYO' 
b .. 1 hyamadJgJrn bir sesle: 

rum, oy ece anla§Iyoruz. Sonra zevkle-
rimiz bir omek. Ben de onun gibi top • - Ne iyi, diyordun, bir delikanlile 
rakla ~gra§maktan, agac:;lara a§I yapmak- arkada§hk etmek ne rahat I 1nsan korku • 
t kl d d suz, iiziintiisiizce, onun yamnda oturabi • an, c;1c;e ere a anan kurdlan oldiir • 
mekten, ve biitiin bunlar ic:;in c;ah§maktan liyor, her bahis iizerinde a~1kc:;a konu§abi-
ho§lamyorum.» liyor. 

c,_- I d"k · d Sonra birdenbire yerinden kalktm: .:JOY e I c:;e sesm egi§iyor, derinle~i-
yor, c;oeukluktan 51ynhyordu. - Bahc:;eye c;1kahm Cevad arkada§l 

0 ·· b 1 d Burada siklcl bir hava varl gun, ana, a~1 a 1gmiz fidanlan 
~ap~lad1gm~z sebzeleri, ~ic;ekleri, gos ~ Bahc;eye !;Ikl!k. A§ag1daki c;amlann 
t~rdm ;.}·em almd1.gl ic;in hic:;bir yamm golgesinde saatlerce, bizden uzak mevzu-
bdmediglm bahc;eyt gezdirdin. lar iizerinde konu§tuk. 

Aram1zda bir arkada~lik bir anla§ma Ak§am, ortahga karanhklar c:;okerken, 
bag1 baglanmi§I!. Sana, <<arkada§ ola • yiiziine baktJm. Gozlerin, ve ic;indeki ma
!Jm ve Avrupaya gittigim zaman mektub- nalar ~i:iziikmiiyordu: 
la§ahm !» dedim. Gozlerini gi:iziime c:;e- - Ister misin Suzan seninle denize ~~-
virerek giiliimsedin: kahm! 

«- Zaten arkeklerle, flortten 2.iyade ~ocuk gibi sevinmi§tin. Bahc;eden ko -
arkada~hk yapmaktan ho§lanmm (» de • §arak f1rladJk. K1y1daki son sandala bin • 
din... dik. Sandale1 ya§h bir adamd1. Kiireklere 

cMavi Ku!;i,. un kahramam olan iki 
~ocuk burada bize hayal alemindeki se
yahatlerinde rasladtklan hakikatleri 
naklediyorlar. Ebedi bir saadet arama
mn bo§ oldugunu, fakat, her hangi bir 
§art dahilinde ya§amrsa ya~ansm, haya
tm kiic;iik saadetlerle dolu olmas1 iti • 
barile ancak onlar1 fevtetmemekle, on
lara lay1k olduklan k1ymeti vermekle 
saadete eri~ilebilecegini ogretiyorlar. 
Bu suretle, biz bu eserde i§aret edildigi 
gibi, saadetin bizde, ic;imizde oldugunu 
kavnyor, iyiligin hayatta oynad1g1 rolii 
tamamile goriiyor, velhasll ya§amamn 
hakiki k1ymetini anhyoruz. 

cMavi Ku§i,. gencler kadar biiyiikleri 
dii§iindiirecek, belki genclerden ziyade 
biiyiikleri alakadar edecektir. Bu feeri
de Maurice Maeterlinck biitiin felsefi 
dli§iincelerini hulasa etmi~ gibidir. 

Her fikir temsili bir kisveye biiriine
rek ortaya konuldugundan, fikirle kisve 
arasmda da tam bir mutabakat temin e
dildiginden en hayall §eyler bile insana 
tabii gelmekte ve ·insan kendini onun 
cazibesine kaptirmaktadtr. 

Shakespeare'den terciime ettigi be§ 
eserle- Jiil, Sezar, Venedik Taciri, Mak
bet, On ikinci Gece, H1rc;m Kxz • ne§ri
yat alemimizde kendisine hususi bir 
mevki yapan Mehmed l;)iikrii Erdeni bu 
terciimesi dolaytsile alkl~lar ve kendi • 
sinden bu vadide yeni yeni eserler bek
leriz. 

Remzi Kitabevi de eserin tab'ma ve
sile oldugu ve bilhassa giizel bas1lm1§ o
lan bu 152 sahifelik eseri, hem de dikil
mi§ olarak, elli kuru§a sah§a ~tkardigi 
ir;in aynca tebrike layikhr. 

Te§ekkiir 
Ailemizin sevgili reisi General Cevad 

Verginin vefah miinasebetile derin ele
mimize uzak ve yakmdan telgrafla, biz
zat gelerek veya cenazeyi takib suretile 
i§tirak eden ve bizlere samimi dostluk 
alakas1 gostermi~ olan biitiin tamdtkla
nmxza, sevdiklerimize kar§I duymakta 
oldugumuz sonsuz minnet ve §iikran 
hislerimizi alenen izhan kendimiz i~in 
bir vazife bilir, derin te§ekkiirlerimizi 
sunanz. 

General Cevad Vergin ailesi 

Davet 
Haydarpa§a Lisesini Bitirenler Kuru

munun senelik kongresi 23/5/937 pazar 
giinii saat 10 da Eminonii Halkevinde 
yap1lacagmdan biitiin mezunlarm o giin 
bu saatte bulunmalar1m dilerim. 

Haydarpa§a Lisesini Bitirenler 
Kurumu Ba~kam 

A~1k te§ekkiir 
Miihim bir davam1 siiratle inta~ ede • 

rek beni buyuk bir gaileden kurtaran 
Ankara avukatlarmda As1m Ruacana 
i~ten gelen te§ekkiirlerimi sunmay1 bir 
vicdan borcu biliyorum. 

Bafrada :;>akir. Z. Karar;ay 

Aleni te,ekkur 

Bahrki.iy akii hastanesinde bir cinayet 
oldugunu, bir delinin diger bir deliyi ta
banca ile yarahyarak i:ildiirdiigiinii diin 
yazmi§hk. Bir muharririmizin yapt1g1 tah
kikata gore cinayetin tafsilah §Udur: 

Esbak Hicaz valilerinden Ahmed Ra
tib Pa§anm oglu Osman Ratib Biiyiik
adada bir Musevl ailesile tam§ml§ ve bu 
ailenin Eliza Niyego admdaki giizel k1· 
z1m sevmi§, k1zi ailesinden resmen istedi • 
gi halde kendisine verilmeyinee 17 agus
tos 927 de ;;i~hanekarakolunda loz1 bek
liyerek tabanca ve bJ~kla yarahyarak ol
diirmii§, bu arada sevgilisinin k1zkrade§ini 
de yaralami§tl. 

Eliza Niyegonun cenazesi Museviler 
tarafmdan kaldmhrken baZJ ta§kmhklar 
da vuku bulmu§ ve mesele adliyeye intikal 
etmi§ti. 

0 zaman, agJrcezada muhakeme edi -
len Osman Ratibin ak1l hastahgma miip· 
tela oldugu anla§JidJgmdan Bak1rkoy ak1l 
hastanesinde tedavi altma almmJ§IJ. 

Mazisini anlattJgimJz Osman Ratib 
hastanede bulunurken Hiiseyin admda bir 
katil de hastaneye gelmi§ ve daha ilk 
giindenberi her ikisi de yekdigerile kavga 
etmege ba§lami~Iardir. 

Diger delilere nazaran bunlar uslu ol • 
duklanndan haslane civarmdaki arazide 
c:;aiJ§malanna miisaade edilmi§tir. Bu mii· 
saadeden istifade ederek hastaneden c;t • 
kan Pa§azade civardaki bir fundahkta 
aptest bozarken kar§ISma katil deli Hii • 
seyin gelmi§ ve elinde tuttugu tabancay1 
gi:istererek: 

«- Seni oldiirmege geldim.» demi~ • 
tir. 

Pa§azade namluyu goriinee Hiiseyne: 
«- Aman, beni oldiirme I» diye yal

varmaga ba§lami§sa da deli tarafmdan 
dinlenmemi§ ve Hiiseyin tabaneay1 ate§le
mi§tir. Ilk kur§unlann sesile etrafta bulu
nan deli ve gardiyanlar korkudan yere 
yatmi§lar, Hiiseyin de yedi fi§ekli olan 
tabaneas1m tamamen bo§altarak Osman 
R atibi alt1 yerinden yaralaml§ ve oldiir • 
mii~tiir. 

Bundan sonra katil deli tabancasmi ci
vardaki bir teneke kutunun altma sakla • 
IDI§ ve hastaneye dog~u yiiriimege ba§la • 
IDI§hr. 

$EHIR 1$LER1 

Tramvaya a thyan ~ocuklarm 
velileri ceza gorecek 

Klic;iik ya~taki ~;ocuklarm tramvay ve 
diger nakil vasltalarma as1lmak suretile 
feci kazalara sebebiyet vermekte olduk
larmdan bu fena itiyadm intac; ettigi ka
zalarl onlemek iizere nakil vas1talarma 
ylirlirken binen, inen ve takxlan c;ocuk
larm veli veya vasilerinin cezalandinl
malan Belediye zab1ta talimatnamesi -
nin 176 nc1 maddesinin §U §ekilde de -
gi§tirildigi alakadarlara bildirilmi§tir: 

c85 ve 175 inci maddelerde sayi.h fiil
leri yapanlarla araba, kamyon ve oto -
mobillere taktlan ve as1lanlar ~ocuk ol
dugu takdirde bunlarm veli veya vasi
lerile nezdlerinde ikamet ettirmek su
retile bunlara nezaret edenler mes'ul 
olurlar.,. 

G~zi kopriisii hakkmda 
tetkikler 

Blr buc;uk sene evvel mldemden ameli -
yat olmu§tum. Ancak bu amellyat eksik 
yapildi~mdan blr buc;uk senedenberl ha
yatlm a.zab ve lStlrab lc;lnde gec;ti. Vaziye
tlm timldslzdl. Oliime muntazu bitab blr 
halde Cerrahpa§a hastaneslnde protesiir 
Nlssen'e gottirtildtim. Doktor Nissen hemen 
bana kan vererek bayram ve tatil olmasx
na ragmen maylSm blrlncl gtinii derhal 
serl b!r amellyatla hayat1m1 kurtard1. Na
z!k amellyat!le hayatJmi kurtaran profesor 
Nlssen'e ve bana ihtlmamla bakan arka • 
d~lan doktorlara muhterem gazetenizle 
derin te~ekkiirlerlmi sunar1m. 

Eskl Bulucan nahlyesl miidliril 
All Ulvl Akann~ 

kar§mda egmekten korktugum gururu • 
mun hirc;tnllgtm dii§iinmiiyor, yalmz, ko
lumun altmdaki s1cak ve taze viicudiinii, 
riizgarm dokunu§larile iirperen sac;lannm 
c:;eneme siiriinii§lerini duyuyordum. Bu 
dokunan, varhklanm hissettiren canh §ey
lere; yiiregimden ve belki de yiireginden 
ta§an, 1hk tath bir s1cakhk kan§lyor. S eni 
biitiin ~ocuklugun, tazeligin, gene kJZh -
gm, arkada§hgm, c;ekiei kuvvetinle kendi
me e§ buluyordum ... 

Gazi koprUsiinlin Unkapam cihetinde 
yap!lacak ayaklannm ne tarzda olmasx 
lanm gelecegi hakkmda tetkikat yap -
mak ic;in §ehrimize gelen miitehassts 
Pigeaud tetkiklerine devam etmektedir. 
DUn, Fen i~leri mlidiirU Hlisnli, Kiiprii
Ier miidiirii Galibin i§tiraklle bu mese
le uzerinde gorii~iilmii§tlir. Pigeaud, 
Belediye reisi Muhiddin Ustiindag1 da 
ziyaret ederek baz1 izahat vermi§tir. 

Bir ayda .yap1lan in§aat 
Son tanzim edilen bir istatistige gore, 

ge~;en nisan ayx i~;inde ~ehrimizin muh
telif setmlerinde yeniden 9 aparhman, 
8 diikkan, 40 ev yapllmt~, 279 bina da ta
mir edilmi~tir. 

Bugiin matinelerde i P E K 

llk korkunun verdigi §a~kmhk gec;ince 
gardiyanlar ve deliler yathklan yerlerden 
kalkml§lar ve Hiiseyni yakalami§lardir. 

Hadiseyi haber alan hastane doktoru 
da vak' a mahalline ko§mu§, cesedle kar • 
§lla§mca Bakukoy jandarma kuman· 
danbgmt vak' ada.n habe1 dar etmi§tir. 

]andarma kumandam Dursunla mud -
deiumumi muavinlerinden Obeyt tahki • 
kata el koyarak suc:;luyu sorguya ~ekmi§· 
lerdir. 

Katil ifadesinde: 

«- Ben yol ustas1y1m. Nasiisa bir 
kere buraya dii§tlirn. Hastane ile Baku
ki:iy arasmdaki yolda c;ah§Irken ak~am • 
kiiregimi saklard1m. Bir sene evvel kii
regimi saklarken bu tabancay1 buldum. 
Fi~ekleri paslanmamasJ i~in bir §i§eye ko· 
yarak saklad1m. T abancay1 da kag1da 
sanp gomdum. Osman Ratib bana ra • 
hat vermeyince onu oldiirmege karar ver
dim ve oldiirdiim» demi§tir. . 

Katil tabancay1 ve fi§ekleri &akladigl 
yerleri gi.istermi§ fakat: 

«- Fi§ekleri §i§eyi k1rarak i~inden 
t;JkardJm» si:iziinii ispat edecek olan §i§e 
kmklanm gosterememi~tir. Bu vaziyet 
kar§!Stnda einayet §iipheli bir §ekle gir • 
mi§tir. T abaneamn da yeni sis tern olmas1 
hadiseye ba§ka bir renk vermektedir. Bu 
noktalardan tahkikata devam edilmekte· 
dir. 

Fevkaladelik yokmuf! 
Hadise hakkmda kendisile gorii§en 

gazetecilere Ak1l hastanesi Ba§hekimi 
profesor Mazhar Uzman §unlan si:iyle -
mi§tir: 

«- Cinayette bir fevkaladelik yoktur. 
Y almz katilin tabancay1 nereden buldu
gu ara§tmlmaktadJr, Herhalde bunu ha
ricden tedarik ettigini zannediyorum. Zi • 
yarete gelmi§ olanlann da tabancay1 ver
mi§ olmalan muhtemeldir.>> 

Profesi:ir doktor Mazhar Uzmamn 
yukandaki sozlerine hayret ettik. Timar
hanede bir deli tabanea ile ba§ka bir de
]jyj oldiiriir de bunda fevkaladelik olmaz, 

olur mu? T1marhanede delilerin elinde 
tabanca bulunmasmda da fevkaladelik 
yoksa, acaba bu s1fatt kullanmak ic;in 
nas1l bir hadise olmah ~ 

ONIVERSITEDE 

Ecnebi dillerden imtihan 
Vniversite Ecnebi Diller mektebi im

tihanlan bugiin hitam bulacakhr. imti
han evrakx yarm tasnif edilerek netice
ler pazartesi giinli sabahleyin alakadar 
fakiiltelere bildirilecektir. Ayni giin sa
at dokuzdan itibaren fakiiltelerde imti • 
hanlara ba!llanacaktrr. Bunun ic;in dun
den itibaren tedrisata nihayet verilmi§· 
tir. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf cemiyetleri dispanaeri 
a~IIIYor 

Esnaf cemiyetleri mli§terek biirosu 
tarafmdan viicude getirilen esnaf dis -
panseri bugiin saat 15 te merasimle a~l
laeakhr. Dispanserin kii§ad resmini Vali 
ve Belediye reisi Muhiddin Ustiindag 
yapacakttr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Y eni Leh sefiri geldi 
Lehistanm Ankara elc;isi M. Michel 

Sokolnieka diin Var~ovadan !stanbula 
gelmi§ ve §ehrimizdeki Leh konsoloslu
gu erkanile Leh kolonisi tarafmdan kar
§tlanmt§hr. Yeni elc;i yarm Ankaraya gi
derek, -itimadnamesini Cumhur Reisi
mize takdim edecektir. -···-$ehircilik miitehasslslnin 

tetkikleri 
Sehircilik miitehasstst Prost, diin ya • 

mnda Belediye imar §Ubesi miidiirii Zi
ya oldugu halde Belediye Harita §Ube -
sine gitmi§ ve !stanbulun baz1 semt ha
ritalan iizerinde tetkikatta bulunmu§ -
tur. 

•• •• • 
sinemasmda 2 BUY UK FiLM 

Bu birkac; soz birdenbire seni degi~ • gec:;ti. Biz de yanyana oturduk. K1y1dan 
tirmi§, gi:izlerime, olgun bir gene k1z ola- ac;Jld1k. 

Y a sen in kahkahalarm, yahud da be
nim dikba§hhg1mla bir tiirlii a:rka di:inemi
yen arkada§hk art1k, aram1zdan c;ekilerek, 
bizi yalmz bJrakmi§II. 

Fa kat, ne y az1k ki, bu yakmhk, deniz • 
den karaya ~1k1p ilk J~Iklann yiiziimiize 
vuru§una kadar siirdii. Gozlerine bakhm. 
ic:;Ierinde di.ivii§ii kazananlann sevinci 
parhyordu. 1~imde bir§ey kmld1, 

,_ KES • 
I K E L 

rak gostermi§ti. Sesinde, c:;oeukluk kal- Deniz serindi. K aranhk i!;inde beyaz 
mam1~. yiiziinde kendine giivenen bir silueti goriinen viicudiine ~arpan riizgar 
gene kiZin gururu belirmi§ti. Biitiin dik • ipek elbiseni, gene gogsiine yapi§Imyordu. 
katimle bak1yordum. Bakl§lanm seni iir- <;::oeukla§ml§ bir sesle : 
kiitmiiyor, gozlerime korkusuzca bakJ - - Cevad arkada§! O§i.iyoruml 
yordun: Dedin. Kolumu omzundan dohyarak 

«- Y eni arkada§IDIZ, biraz inadc1, seni kendime c;ektim: 
c:;ok saf, ve ~ocuk huyludur. Bilmem ki, - Bana sokul Siizan ii§iimezsin! 
onunla tamamile anla§acak miSimz?» Viicudiiniin s1cakhgi, ince ceketimden 

Benimle alay ediyordun. Uc:;lan yu • ge~erek gi:igsiimii, ve omzumu yak1yordu. 
kan dogru kalkan inee ka§lann, bir ko- .:>irin gecenin ic:;inde bir alev gibi titriye· 
§esi giilen dudaklann, siiziilen gozlerin rek yamyordun. 
bu alay edi§inde seninle birlikti. Ar!Ik, gi:izlerime alayla bakan gi.izleri-

Seni !;Ocuk sanmakta aldandigli111 an· ni. <<Cevad arkadas !» diven sesini, senin 

Seni, ilk gordiigiim giin aram1zda ba§ • 
hyan bu sessiz, giiriiltiisiiz, kavga; yalmz. 
dudaklarda giilii§, seslerin ahenginde tit
reyi§, gi:izlerde pmlhlarda siiren kavga, 
neden ba§lami§Ii? Ve ned en dinmedi? Bu 
bir tiirlii ~ozemedigim bir diigiim. Aydm
latamadiglm bir gece oldu. Sen buna, 
sebeb, ve mana bulabiliyor musun ~ Cevab 
ver Suzan arkada§... Cevad» 

~AHJT. Ut;UK 

Korkunc~ - Miithi§ bir macera • Herkesin goremiyecegi 
bir tilm. Deh~etli, heyecanh sahneler 

2-PARiSLi SANTOZ Ba~rolde 

ve 
MARTHA 
19 MAVIS 

, 
EGGERTH 
TUrkce soziU film. 

Bugiin ~atine · Tu .. rk Sl·nemaslnda 2 b~~uk t~ansJzca 
ierden 1bbaren bhm buden 

~AHANE VALS I 
HENRY GARAT • RENE St. GYR 

Sayan GENERAL 
DICK POWEll • RUBY KEELER 

1•••••• L Aveten lngiltere Krahmn tac giymesi merasimi •••••• 

21 Mayxs 1937 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkLsl - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~lyatx - 14 son-
18,30 plakla dans musikLsl - 19 san'atkar 
Na~idin i§tirakile §lehir t!yatrosu komedi 
k1sm1 tarafmdan bir temsil - 20 Tiirk mu
siki heyetl - 20,30 Orner R1za taratmdan 
arabca soylev - 20,45 Vedla R1za ve arka
da!!Ian tarafmdan TUrk muslkLsl ve. balk 
§ark1lar1, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 
ajans ve borsa haberlerl ve ertesl giiniin 
program! - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan - 23 son. 

vTYANA: 
18,D5 c;ocuklara ell~!. gezint! - 18,35 PI· 

YANO KONSERi - 19,05 spor, seyahat, po
lLslerin zamam, konm;ma, haberler, hav:~. 
ve saire • 20,30 :;lAN DUETOSU - 21,05 halk 
p!yes! - 23,15 haberler, hava ve saire -
23,25 E/'}LENCELi: KONSER. 

BERLiN: 
18,05 gramofon • 19,05 MUSOO • 20,05 

HALK MUSOOSi - 20,45 giinlin aklsleri, 
haberler - 21.15 E/'}LENCELi YAYIN, OR
KESTRA KONSERI - 22,05 E/'}LENCELI 
KONSER - 23,05 hava, haberler, spor -
23.35 gece muslkLsl. 

PEl;!TE: 
18,05 GINGENE ORKESTRASI - 18,55 

spor, gramofon, konferans - 21 ORKES • 
TRA KONSERi - 20,55 konferans. ~ramo • 
fon. haberler • 22,45 SALON MUSiKisi -
23.25 GINGENE ORKESTRASI - 24,05 In· 
gilizce haberler - 24,10 cazband taklmt .. 
1,10 son haberler. 

BUKRE:;l: 
18,05 gramofon, hava, kanUljma • 19,15 

Rumen musiklsi (gramofonla), konu~ma • 
20,40 OPERA YAYINI, lstirahat esnasmda 
haberler, spor - 23,50 almanca ve frans1zca 
haberler - 24 son haberler. 

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

TRA KONSERI - 20,05 muhtellf haberler • 
20,35 SERENADLAR • 21,05 h!Uye - 21,35 
OPERA YAYINI: iLAHL.ARIN GRUPU -
22,40 ~;!AN VE ORG - 23,05 haberler, ko " 
nu~ma, spor ve sa!re - 23,35 DANS ORKES· 
TRASI - 24,35 haberler ve salre - 24,45 
gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 konu~ma, san•at haberlerl, gramo

fon, haberler, naslhatler. gramofon - 19,05 
PIYANO MUSiKisi - 19,20 haberler • 20,05 
:;lARKILAR - 20,20 gramofon, hava, haber· 
ler - 21,05 muslki konul?masr, o zaman ka· 
rarl~tmlacak program - 23,35 haberler, 
gramofon, son haberler. 

ROMA: 
18,30 ORKESTRA KONSERI • 18,55 ka

rl!llk yaym • 21,45 KARI§liK MUSiKi • 
22,05 OPERA YAYINI: Tristan ve izold, IS• 
tlrahat esnasm<ia konul!ma, haberler, ha· 
va. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtelir semt!erlnde 

nobe~i olan eczaneler §Un!ardu; 
istanbUl cihetlndekiler: 
Eminonlinde (Bensason), Klic;Ukpazar

da (H. Hulilsll, Beyaz1dda (Belkls), §eh .. 
reminlnde (Ham dO, Karagiimrtikte (Fu w 

ad), Samatyada (Ridvanl, §lehzadeba§mda. 
(Asafl, Aksarayda (Etem Pertevl, Fenerde 
(Hiisameddin), Alemdarda (Sirrl Raslm), 
Bak1rkoyde (HllaD. 

Beyoglu clhetlndekiler: 
Galatasarayda. <Matkovl<;), Galatado. 

Fmdtkh tramvay mevkilnde (Mustafa Na.
il), Takslmde Cumhurlyet caddesinde 
(Ktirk<;iyanl, Kalyoncukullukta (Zafiro -
pulos), Flruzagada (Ertugrull, §l~lide <A· 
slm), Kas1mpa~ada (Miieyyed), Haskoyde 
(Nesim Aseo), Be§ikt~ta {Siileyman Re .. 
cebl, Sar1yerde (Asaf). 

Kad1koy, Usklidar ve adalardakller:· 
Uskiidarda iskelede (Merkez), Kadlkiiy

de Modada (Sihhat), Biiylikadada. {l;linasi 
R1Z3.) Heybellde (Halk). 

Nikah merasimi 
Gene ve degerli ressamlarlmizdan 

Mazhar Apa ile Ali R1za Karamamn kx
Zl Mlijgan Karamamn nikah merasimi 
dun Eminonli Evlenme dairesinde iki 
tarafm akraba ve dostlar1 huzurunda 
yapilmi§br. 

Yeni evlilerin yeni yuvalarmda mes
ud ve bahtiyar olmalanm dileriz. 

asc•:c••• • ••• •• 
Bah~e Miman 

Mevlud Baysal 
Dordiincii Vaklf Han dordiincll 

, kat, 18 numara. Telefon: 23426 ································· ················ ······· 
Biiyiik ~ehir ve kasaba parklan; 

Amt, meydan, t;ocuk parklan ve 
villa baht;eleri i~in modern proje 
ve pHi.nJar hazirlar; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projclerin arazide 
tatbikatl.lll deruhde ve taahhiid 
eder. 

Biiket, ni~an sepeti ve c;elenkler 
ic;in yap!lan sipari:jler siir'atle ha· 
zrrlamr. 

I Gi~ek, sebze tohumlan; fide ve 
~ fidanlar; siis, meyva aga~ ve a~ac

c;Iklan: bahGe alat ve edevatl ve 
ehliyetli BahC<ivanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara parasxz gonder ilir. 

~ 

. 
YILDIZ smemas1 

CHARLES BOYER'nln 
Bu sene oynan1lan yeai filmi 

~AN GAY 
Ayraca : 

SAMSON 
HARRY BAUR 
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Trakyan1n mes'ud - -Anadoluda - • 
San'at tetkikleri kalkinma hareketi 

D • b k • d •1 Devlet Demiryollarinin 
I y a r e I r e S t I yapt•g• tenzilat ~ok bii-

k kl v b b• yiik faideler temin etti 
ari§I IgiDID se e I Uzun yJilardanb;-Sark Demiryol -

larmm ag1r tarifeleri yiiziinden mahsul-

Tetkl•kJerden SODra edl.DJ.}en bJ•r kanaat Ierini i« ve d1§ pazarlara .sevketmekte bii
yiik gii<,:liiklere ugnyan T rakyanm, bu 

Acaba Diyarbekir Osmanh abidele • 
rindeki bu stil c;arpi§masmm ve kayna -
§amamazhgm sebebi nedir? .. 

Bu sualin diigumiinii ~tozebilmek ic;in 
i§i muhakemeye tevdi edersek netice al
mak kabil olacakhr zannediyorum, me· 
sela: 

Muhakkak olarak o zamanlar mer • 
kezde hiikumetin kuvveti ve otoritesi 
memleketin her tarafma hakim bir in§ai 
ve mimari biirosu vard1 ki, Diyarbekir 
valileri yaphracaklan abidelerin proje • 
lerini bu merkez burosundan getirterek 
orada mahalli mimarlara tatbik ettirirler
di. Bu projeler avan proje halinde gel
digi ic;in tatbikatta detaylar tamamile 
rnahalli mimarlann ve kuc;uk san' atkar
lann goru§ ve telakkilerine bagh idi. 

Diger cihetten ise baz1 abidelerin ki
tabelerinde de amedi diye mimar isim -
lerini gordugiimiiz . ve~bile otedenberi 
Diyarbekirde olduk<,:a kuvvetli bir san'at
kar grupu ve zengin bir san'at hayah 
Var<:h .• Buradaki butun san' atkarlar Sel
~uk mimarisine gore yeti§mi~lerdi ve san
at hayah bu esasa gore teessi.is etmi~ti. 
Ayni zamanda !stanbuldan sureti mah
susada Diyarbekire bir mimar da gelme
rni~tir. Boyle bir mimar eserini Diyarbe
kirde bulmak mumkiin degildir. Binaen
aleyh buradaki mimarlann lstanbuldan 
gelen bir avan projenin tatbikatmda gos
terecekleri muvaffakiyet de i~te boyle 
esasta kendini gosterse de teferruatta 
maglub olacag1 tabii idi. Bu sebebden -
dir ki Diyarbekir mimarlan istanbuldan 
gelen kanuna itaat ettikleri halde kendi 
an'anelerine de sad1k kalmakta devam 
etmi~lerdir. N eticede Diyarbekirin Os • 
manh medeniyet eserleri bir hususiyet 
arzetmektedir. 

Hulasa olarak arzedeyim ki mimari 
tarihimizi ehemmiyetle alakadar eden §U 
lie; neticeyi Diyarbekir abidelerinde bir 
kana at balinde kazand1m: 

1 - !stanbul atolyelerinin yeti~tirdigi 
mimarlardan bu istikamette ancak Ada
naya kadar gidip c;ah§an olmu§tur. Fa
kat daha oteye gec;memi~lerdir. 

2 - Merkez biirosu yurdun her tara
fma oldugu gibi Diyarbekire de projeler 
ibzar ederek yollami§ ve orada yerli mi
marlar tarafmdan tatbik edilmi~tir. 

3 - Diyarbekirde kuvvetli bir san'at
kar grupu ve esash bir san' at hayah mev
cud imi§. 

Ben bu iic; mi.ihim noktaya inand1ktan 
sonra ufak bir noktaya daha temas et
mek istiyorum, bu nokta Diyarbekirin 
abidelerinde mahsiis olan Arab tesiridir. 
Bu tesirin en bariz ciheti siyah beyaz 
tabakalardan te~ekkiil eden duvar kons
troksiyonu olup son asra kadar ya~ami§
hr, sebebini milll duygularda ve kiilti.ir 
i§lerinde aramak dogru olamaz, en rea
list sebebi malzeme zaruretinden dogma
dJr. 

Diyarbekirin en mebzul ta§l siyah ba
zalttJr, hatta bugiin bile ~oseler ve tren 
yollarmdaki sun'i c;ak11larm bu siyah 
bazalttan hazulanmakta oldugunu zik
retmi§tim. 

Kale burc ve bedenlerini bu siyah ta§
tan yapan Amidliler pekala yapml§lar ve 
Yak•§hrmi§lardJr. F akat sivil mimaride 

Lillebey camlsinin minares! 

bu siyab ve monoton rengin ruhlarda ya
pacag• kasvetli tazyika tabammi.il edemi
yen Diyarbekirliler mii§kul olsa da be -
yaz ta§lar tedarik ederek siyahla kan§•k 
olarak kullanmaga mecbur olmu§lardtr. 

Bu siyah ve beyaz ta§l kan§Ik olarak 
kullanmak mecburiyeti kar~1smda da 
Arab tarz1 olmazsa ne olursa olsun bun
dan daha muvafik bir §ekil bulamazlar -
d1 ki i§te bu suretle de son zamanlara 
kadar bi.iti.in mi.ihim binalarda bu usulde 
kesme Ia§ duvar in§aSI payidar olagel -
mi§tir. 

Simdi muhtasaran 
gec;irelim: 

F atihpafa camii: 

abideleri gozden 

(:ald1ran donii§unde Y avuzun emrile 
Suriyenin baz1 miihim yerleri ile birlikte 
Diyarbekiri de fetheden ordunun kuman
dam Biytkh Mehmed Pa§a tarafmdan 
(H. 928) 1521 de yaphnlml§ ilk Os -
manh eserlerindendir. 

Binaya sekiz sutun ve yedi kubbeli 
bir son cemaat maballinden girilir. Esas 

te§ekkiilii di:irt fil ayag1 iizerinde bir mer

kezi kubbe ve bu kubbenin etrafmda da 
dort biiyuk yanm kubbe ile c;evrelenerek 
yi.ikselmi§ ve ki:i§elerde de birer kii<;iik 
kubbe iJe ortuJerek §U suret!e tamamJan· 
mt§, tam murabba bir plan iistiinde bir 
te§ekkiil arzetmektedir. 

Bu plan kronolojik vaziyeti itibarile 
1stanbul camileri arasmda Beyaz1ddan 
(H. 911) on dokuz sene sonra ve Sui· 
tan Selimden (H. 929) bir sene evvel 
yap.lm!§ oldugu halde ;;ehzade camii 
plammn t1pk1S1 olmu§tur. Sehzade ca • 
miinde de (H. 955) bu plan (23) sene 
sonra tekrar edilmi§ demek oluyor. 

Dl§andan gorunii§te kapiSI siyah ta§· 
tan ve sade olup iizerinde zarif bir nebati 
ortuman vardu. Dahilen 1,30 irtifamda 
duvarlan Hmilen nefis ~inilerle miizey
yendir. Mibrab1 ve mimberi fevkalade 
nefis hirer san' at eseridir, detaylarda Sel
c;uk tarz1 goriiliiyor. Caminin yanmda 
Ozdemiroglu Osman Pa§amn tiirbesi 
vard1r. 

Mimar: 
SED AD CETINT A$ 

hattm devlet eline ge<,:mesile en biiyiik 
mazhariyetlerden ve en biiyiik kalkmma 
vasitalanndan birine kavu§tugunu anla • 
mak i<,:in bu sene T rakya <,:ift<,:isinm, 
T rakya halkmm nasi! biiyiik bir §evk ve 
gayretle <,:ah§IIgmi ve Devlet Demiryol
lan idaresinin bu hattaki icraahm gor -
mek lazund1r. 

Devlet eline gec;er gec;mez eski, kii -
liistiir vagonlarm yerini alan yepyeni va· 
gonlardan tutunuz da istasyonlannda 
yap1lmakta olan giizelle~tirme ameliye -
sine ve tarifelerindeki biiyiik tenzilata 
kadar her hareketinde halkm menfaatini 
gozeten bu hat, yeni c;ehresile Trakya -
hlan her hususta ogiindiirecek bir vazi -
yete gelmi§tir. Bilhassa tarifelerde yap!· 
Ian tenzilat halk1 pek ziyade sevindir -
mi§tir. Banliyo hath iizerinde yap1lan 
buyuk tenzilattan sonra demiryollan ida
resi mudiirlerinden bir heyet Edirneye 
gelerek alakadar makamlarla ve umumi 
mufetti§ General Kaz1m Dirikle temas 
etmi§ ve bunun iizerine Edirne - lstan • 
bul ana hattmda yalmz gitme biletlerin
de yuzde elli, gidip gelme biletlerde de 
yiizde altmi§ tenzilat yapmi§Iir. V e bu 
tenzilat Edirne - istanbul ve istanbul • 
Edirneden maada Trakyamn diger is -
tasyonlanna da te§mil edilmi§tir. 

Y ap1lan son tenzilatta mektebliler kin 
ayn kayidleri bulunan ayhk abone kart
Jar da ihdas edilmi§ ve bu usulun de ma
yis ba§mdan itibaren tatbikma ba§lan -
mi§Iir. Hele istasyonlarda yap1lan degi
§iklikler, yenilikler bu muhim hath boylu 
boyunca gozii <,:eken gi.izellik}erle beze -
mi~tir. 

Butun bu sayd1klanmdan maada Trak· 
yamn ticari ve ikhsadi bak1mlardan kai· 
kmmasm1 biraz daha kolayla~hrmak i<,:in 

yapilan tenzilat az goriilerek hazirandan 

itibaren daha bir miktar tenzilat yap1l • 

masi ve mf gezi maksadile !stanbullu -
lann Edirne ve Trakyaya, Trakyah • 
!ann da lstanbula gidip gelmelerini te • 
min maksadile ve pazar gunleri gayet u
cuz bir fiatla tenezziih trenleri ihdasi da 
di.i§iiniilmektedir ki, bu takdirde Trakya 
hathmn memleketimizin en i~lek, en can..
II bir hath olacagmda ve Trakya mus· 
tahsili nefis mabsullerini ic; ve dJ§ pazar
lara siirme imkanlanna kavu§arak Trak
yanm pek k1sa bir zaman ic;inde be]ini 
dogrultacagmda ~uphe yoktur. 

Y eni bir tayin 
A@.reeza mah -

kemesi aza mua -
vinliginde muvaf -
fakiyetle ~ali§bk -
tan sonra curmu 
me§hud 3 iincii sulh 
ceza ha.kimligini 
salahiyetle idare 
ctmi§ olan !hsan 
Yarsuvat terfian 
istanbul Miiddeiu -
mumi muavinligi -
ne tayin edilmi§ ve thsan Yarsuvat 
dunden itiba, en asliye birinci ceza mah
kemesi iddia makammda qah§maga ba§
lami§tir. Muvaffakiyet dileriz. 

· ~ ~ 

,;:=====================-========~ ettim ve goremedim. Hatta, gec;en defa, 
Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 80 

B iZ iNSANLAR 
'================== Yazan: Peyami Safa ='~' 

- Fa kat bu k1za kar§I gayem ne ola· 
cak? Ne demek istiyorsun? Dii§undugun 
nedir? 

Necati gene ka§lanm kaldmp indirdi: 
- ,Simdiden ne soylenebilir? Senin 

ihtiyacm bayata kendi planlanm zorla 
kabul ettirmektir. Buna ne olur denir, 
lie de olmaz. Bir teeriibe devresi ge~tire
ceksin. 

- Bu kizla me§gu] olmam1 tavsiye 
tdiyor musun? 

- ,Siiphesiz, dostum. Laboratuarlarda 
bir tav§anm bile tecrube k1ymeti var. Sen 
ki tecessiislerle dolu bir tabiatsin, kadm1 
biraz daha iyi anlaman i~tin bu iyi bir 
hrsattJr. Entellektiiel tarahm oyalar. Fa
kat ba§ka bir tavsiyem var: KJZda bu 
karars1zhk fazla devam ederse goriindii
gi.i. kadar enteresan bir r-uh olmad•gmi 
hernen anla ve vaz ge~. Onun ic;in §imdi
den pek derine dalma. T ecru be et. Ka
rarsJzhga fazla miisamaha etme. Ciinku 
anar§i hic;bir bymeti temsil etmez: ahenk
t~n ba§ka a§k1m1za lay1k olabilecek hie; 

lt§ey yoktur. Ahenk idealinden §a§ma. 

- Dogru soyliiyorsun. 
- Ve hemen bu klZ! muvazenesizlik· 

lc itham etme. Hayalimiz karakterimizin 
degil, karakterimiz hayahmiZln mahsulii
diir. Muhiti ve ya§ama taTZI degi~irse 
her insanm huyu da degi§ir. Muvazene • 
sizlik muhite uygunsuzluk demektir, de
gil mi? 

- Evet, muhitinden tecrid etmek ... 
muhit... muhit deyince goziimiin online 
yalmz iki ki§i geliyor: Safiye ve Rii~tii ... 
Nic;in otekileri hesaba katm1yorum? 

Or han, di.i§unerek devam etti: 
- Nic;in? Bunlar, Safiye, Ri.i~tu; son

ra zavalh Bahri ve Ali Haydar ayn bir 
miinasebet c;erc;evesi te§kil ediyorlar. Sa
fiye ile Ru§tii arasmda -sana anlathm, 
degil mi? Bu Safiye dul bir kadm: esmer 
giizeli; gogsi.i fazla §i§man, bacaklan in
ce; ihtirasb, makul ve ~uh olmak gibi uc; 
kuvvetli ~izgisi var karakterinin.. . hte o
Rii§tii ile onun arasmda bir§eyler sezdim. 
Fakat eger Vediamn Rii~tiiye bir zah 
varsa, Safiye ile V edia arasmda rekabet 
gibi bir§ey olmah degil mi? Buna dikkat 

Ali Haydar Besime ile kavga ettigi za-
man Safiye «burada yalmz Vedia hakh» 
demi§ti. J2u, c;ok bir§ey ispat etmez am -
rna aralannda rekabete benzer hi~t bir§ey 
gi:iremedim. E vet, muhit, V ediamn mubi
ti bu; acaba yalmz bun dan ibaret mi? 
N as1! tecrid etmek ~ Hem ne hakla '? 

- Sevgi bu tasfiyeyi yapar. Kendili -
ginden yapar. BaZI !.Tlukavemetlere ugra
yabilirsin, fakat y1lma. 

- Benim ic;in bu klZI sevmek mukad
dermi§ gibi soyliiyorsun. 

- Oyle goruni.iyor. Sen kalbile c;ok 
mucadele etmi§ bir insansm. Senin biitiin 
materyalist emellerin azgm kalbinden 
korktugun, ona gem vurmak istedigin 
i<;indir. Belki biitiin materyalizm, insan 
kalbinin Jirik hamlelerini bashrmak i<;in -
dir. Y ani maskeli bir spiritiializm, anladm 
mi? Hakiki ve ciddi materyalistler, ki 
hayvanlardir, materyalist olduklanmn far
kmda degildirler; ic;inde materyalizme 
kar§l bir i§tiyak duyan insan, ihtiraslarmn 
azgmhgmdan korkuyor, iradesinin iplerini 
mec;huliin elinden alarak saglam kazJkla
ra baglamak, sarih ve muayyen olmak is
tiyor, ruhun uc;urumlanndan §Uurun diiz
liigiine c;Ikmak ihtiyacmt duyuyor, kalbini 
bogmak sevdasmdad1r. Boyle zamanlar
da, bilhassa boyle zamanlarda bir kadm 
biitiin hesablan altiist edebilir. Dikkat et: 

. - - - - -

300 barb • • gemisi 
Diin Portsouth'da ingiltere Krahn1n 

oniinde resmige~id yapb 
. [Ba§taraft 1 tnci sahifedeJ I miralbgm yah gidiyordu. Ecnebi devlet 
Ilk defa olarak Hindistan, Kanada, reislerinin tniimessilleri ge<,:id resmini Star

Y eni Zelanda ve Avu~tralya!J ken~i do- thmorun uzerinden seyret!!li§lerdir. Krahn 
nanmal~nna mensub bu gem1 temsi! et - yah !ngiliz filosunu tefti~ ettikten sonra 
mekted1r. ecnebi devletlere aid gemilerin dizili bu -

lmparatorluk filosunun her s1mftan 145 [unduklan altmc1 ve y~dince hatlann ara
~ar? gemisi temsil etm~kte_dir. ~unlara smdan ge<;mi§tir. Diinyanm en buyuk ve 
lngtltere Kral. ve ~rabc;esme •. ~unyanm en guzel gemilerinin ge<;id resmi bir buc;uk 
her tarafmdak1 demz devletlennm tek - saatten fazla surmii~tiir. Krahn yah, be -
rimah_m arzetme~. ~z:re gel~i§. olan 17 ~inci manm ba§mda ve Queen Eliza bet -
ecneb1 h~rb gemlSI 1lhhak etm~§h~. A h'in yanmda demirlerken deniz tayyare 

Meras1mde bulunacak gemtlenn yeku- filolan donanmamn iizerinde uc;u§lar ya
nu 300 diir. _lmparatorlugun her k?§esin· p!yordu. Resmi gec;idin sonu bir top ah§l 
den ve ecneh1 memleketlerden gelml§ olan ile ilan edilmi§tir 
binlerce seyirci, sahillerde ve gemi ve J d. I ·r K 1 
sandallarda yer a!mJ§lardJr. aponya a ngt tz ra rna 

Harb gemileri ba§hca be§ hat iizerinde ni¥an veriyor 
bulunmaktadtr. Bu hatlann her birinin u- Londra 20 (A.A.) - Sabah gaze • 
zunlugu 6 mil olup Spit head' den Ports _ telerinin tebariiz ettirdiklerine gore, lngil· 
mouth limanma kadar uzanmaktad1r. Bu tere Kralma Krizantem ni§anmm en bu -
hat! ann cenubunda 4 mil uzunlugunda ve yiik rutbesini verecek olan J apon Prensi 
gene harb gemilerinden mute§ekkil ba§ka ~i§ibu, bu mi.inasebetle soyliyecegi nutuk
bir hat ve §imalde yani donanma ile ta «Japon imparatorunun, lngiltere ile 
Wight adas1 arasmda diger iki hatla tri- J aponya arasmdaki an' a nevi dostluk bag
bun yerine kairn olan ticaret ve nakliye lanm idame ettirmek hususundaki hara
gemilerinden miirekkeb gruplar vard1r. retli temennilerini» bilhassa mevzuu bah· 

Bu son hatlann birincisinde, tabiridi - sedecektir. 
gerle yedinci hatta ecnebi milletlerin ge • Gefid resminde Kocatepe 
mileri bulunmaktadir. pek begenildi 

Portsmouth 20 (A.A.) - ihtiyat fi- Londra 20 (A.A.) - Deniz gec;id 
lonun ciizutamlan, dun Spithead ac;Ikla- resminde Krahn yahm takib eden mat -
rma gelmi§tir. 300 kadar harb ve ticaret buat vapurunda bulunan Royter Ajan
gemisi, Solent gec;idinin bi.iti.in geni~hgini s1 muhabiri ecnebi harb gemilerinin in
kapatacak surette 8 hat halinde mevki tizamm1 ehemmiyetle kaydetmekte ve 
almi§lardir. Ticaret gemileri, sabih tribiin bilbassa Estonya denizalh gemisi Kalev 
vazifesini gormektedir. T urizm ajanslan Polonya destroyeri Burza, Turk destro
tarafmdan kiralanmi§ olan birc;ok tenez - yeri Kocatepe, Rumen destroyeri Re -
zuh vapurlan, kotralar, sandallar, ilah.. ginam, Holanda kruvazoru Cava ve 
harb gemilerinin ar-alanndaki geni§ yo! - isvec,: zirhhsi Droytni bilhassa medhiise
larda, durmaks!Zin gidip gelmektedirler. na ederek diyor ki: 

Ziyaretc;iler, bilhassa Dunkergue adm- «- Butun bu gemiler pml pml 
daki yeni F rans1z zihiiSim hayranhkla te· parhyordu. Ve deniz ge~tid resmine §eref 
ma§a etmektedirler. Bu Z1rhb, diinyamn veriyordu.» 
en modern harb gemilerinden olup sah Biitiin donanma bu gece saat 22 den 
gunu buraya gelmi§tir. geccyansma kadar §enlikler yapmi§hr. 

Dun saat 17.45 te Portsmouth'a gel - Gec;id resmini seyretmek ic,:in harb lima
mi~ olan Kral ve Kralic;e ile Prenses Eli- mna gelen ziyaret~tilerin sayJsi bir mil • 
sabeth, parlak bir surette tezyin edilmi§ yondan fazla tahmin edilmektedir. 
olan caddelerden otomobille ge~mek sure· 
tile belediye dairesine gitmi§lerdir. Oradrt lstanbul Borsasmda dunki.i 
belediye reisi, hiikiimdarlara bir «sada • 
kab> arizas1 takdim etmi§tir. 

Kral ve Kralic;e, gi.izergahta halk tara· 
fmdan §iddetle alkt§lanmt~lardtr. 

Hukiimdarlar, «Victoria et Albert'> 
yatma binmek uze;e nhtJma gitmi§lerdir. 

Evelce merasime i§tirakleri takarrur 
etmi§ olan birc;ok gemiler, ispanyadaki 
vaziyet dolay1sile i~tirak edememi§lerdir. 
Bu gemiler, Ciscar admdaki ispanyol tor
pito muhribile Royal Oak admdaki in -
giliz Zirhhst, Faulkner klavuz gemisi ve 
Fearless ve Foxhound torpito muhrible
ridir. 

ingiliz mhhlanmn yekun~ on birden 
ibarettir. Halbuki I 9 I 4 te icra edilmi§ 
olan bahri gec;id resmine 59 par~ta zuhh 
i§tirak etmi~ti. 

Gerid resmi nastl oldu ? 
Portsmouth 20 (A.A.) - Bugiinkii 

deniz gec;id resmi <;ok parlak olmu§tur. 
Krah hal!li] olan yat ge~id q~ahalline gel
digi vakit anavatan filosunun amiral ge· 
misi olan Nelson ilk i~areti vermi§ ve bu
tiin donanma 21 pare topla Krah selam
!amaga ba§lami§tJr. Kral, yatm guverte
sinde amiral elbisesile duruyor ve yanmda 
kumandanlar, birinci bahriye lordu, Krali
c;e, hanedan azas1 duruyordu. Y at, CO§ -
kun tezahiirat arasmda ilerlemi§tir. Yatm 
arkasmdan Krahn misafirlerini ta§Iyan a-

vaziyet 
Diin istanbula Trakya ve Anadolu -

dan 765 ton bugday, 60 ton c;avdar, 30 
ton arpa, 82 ton un, 15 ton kepek, 63 ton 
pamuk, 7,5 ton tiftik, 20,5 ton beyaz pey
ni~ ve bir ton da ka§er peyniri gelmi~tir. 

Istanbuldan harice 80 ton karamik ve 
80 kilo da afyon gonderilmi~tir. 

Diin istanbul borsasmda ~u fiatlarla 
muameleler yapllmt§br: 

Yumu§ak bugday kilosu 6,10 kuru§tan 
6,17 1/2, kuru§a kadar, sert bugday 6,05 
kuru§tan 6,30 kuru§a kadar, arpa 4,07 
kuru§, c;avdar 4,15 kuru§, beyaz misir 
4,34 kuru§tan 4,35 kuru§a kadar, san 
miSir 5 kuru§tan 5,04 kuru§a kadar, ku§
yemi 10 kuru§, derili tiftik 110 kuru§, 
deri tiftik 106 kuru§tan 107,20 kuru;1a 
kadar, 8 goz yiinu 67,20 kuru§tan 80 ku
ru§a kadar, beyaz peynir 24,15 kuru§tan 
27,20 kuru§a kadar, ka~er peyniri de ki
losu 42,20 kuru§a satllmi§tlr. 

Yabanc1 borsalarda diin §U fiatlarla 
muameleler olmu§tur: 

Bugday kilosu 6,19 kuru§tan 6,65 ku-
ru§a kadar, arpa 4,92 kuru§, misir 3,72 

kuru§, keten tohumu 8,04 kurU§, fmd1k 
kilosu 93,70 kuru§. Yabanc1 borsalarda 
fmdtk fiatlarmda bir yiikseli§ vardtr. 

istanbul borsasmdaki satl§larda bir 
fevkaladelik yoktur. 

. .. -
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Goze yasak meselesi 
I?:!!! enc bayan ilkin k1zardi, sonra 
~ somurttu, yana dondii, isteksiz 

baki~larla denizi seyre daldt. 
Beriki durur mu ya, §U canh nefis tablo
yu tepeden hrnaga kadar gozden gec;ir
megi, hat hat ezber edip beyninin bir ko
§esine asmay1 tasarlamJ§. Amma bu table 
vitrin mah degilmi§. Babayigitin umurun
da m1? .. Begenmek ona kafi geliyor. Ger
<;i tablo sa!Jhk ta olsa almaga niyeti yok. 
Maksad1 c;e§mi c;erez dedikleri §ekilde a~ 
gozune biraz g1da vermek. Onun ic;in he
men yerini degi§tirdi, denizle gok arsma 
giren bir kara par~asi gibi dalgalan tema
§aya dalan gene bayam kar§lSina dikti. 

Onun ald1gi bu durum, tablosunu ters 
c;evirmi§ bir ressamt -arada tam§Ikhk filan 
yokken· zorlamak, ve o tabloyu cebren 
gormege yeltenmek gibi bu§eydi. Boyle 
bir kiistahbk kar§Ismda tablo sahibi res
sam belki silleye, tekmeye ba§vururdu, 
gene bayan bunu yapmad1, yapamad1, 
yahut yapmak istemedi, sadece -yeni ba§· 
tan kipkirmiZI kesilen- yuzunii -yard1m 
arar gibi- saga sola c;evirdikten sonra CI· 
v1k gence gozlerini dikti: 

- T erbiyenizi takmm1z, dedi, tamma~ 
d1gmiZ bir kadmm yuziine boyle bak1l• 
maz. 

Obiirii ars1z amz miyavlad1: 
- Gaze yasak var mi, istedigime iste

digim kadar bakanm! · 
ic;imden hay dilin kurusun dedim. Fa

kat bu sirna~Ik genci kasdederek degil 
«goze yasak olur mu» meselesini ortaya 
atan me!rhul nabekann ruhunu muhatab 
tutarak. (:iinku ad1sam gibi cinsi cibilliye· 
ti de belli olm1yan o adam bu suali kedi 
l!ynetli adamlann diline armagan b1rak
masayd1 bir<,:ok kadmlarm yi.izi.inde yih§lk 
bakl§larm izi yer almazd1. 

Sozun manhga s1gar yeri de yok. Hul
yadan bac almamiyacagJ, riiyada yapllan 
gunahlardan mes' uliyet dogamJyacagl gi· 
bi gozun de hurriyetine ili§ilemiyecegi bu 
ahlaksiz vecize ile ifade edilmek istenilmi§ 
amma temel c;iiriik. Zira goz, el gibi, 
ayak gibi, dudak gibi, dil gibi miispet za· 
rarlar getirmese bile miiteaddi olmaktan 
geri kalmaz. Goziin elle, <:ludakla, dille 
yap1lacak suc;lara k•lavuzluk ettigini bir 
yana b1rakahm, k1saca tasvir ettigim §U 
sabnede oldugu gibi bazan haysiy.eti isya
na tahrik ettigine §i.iphe var m1 '? 

Baki§ olur ki banc;er kesilir, yiireli ya
ralar. Baki§ olur ki ytlan di§i halini al1r, 
ruh zehirler. Benim §ahid oldugum sahne
de goriildi.igii gibi kirli ve !rok kirli bir 
pa~.tavra mahiyeti a!Ip ili§tigi temiz yiizleri 
lekeliyen baki§larm ~plzatini ise hemen her 
kadm bilir. 

Onun i~tin genclerin goze yasak olmaz 
soziinii bir hakikat olarak telakki etmeme
lerini dileriz. Coze yasak vard1r. Hic;bir 

kimse, kap1 deliklerinden §Unun bunun so· 
yunu~unu seyredemez ve gene hic;bir kim
se §U veya bu kadmm yiiziine uluorta go· 
zi.inii dikip pis bir i§tiha ile c;erezlenemez. 

Belki bu yasagm hangi kuvvetle teyid 

olunacagmi soranlar da bulunur, onlara 
verilecek cevab §udur: Edeb ve vied an!.. 
Bunlar, her diyarda ve her devirde hii· 
kumleri yuruyen kanunlard1r, ink1yad et
mek gerek! 

M. TURHAN TAN 

Senin biitun hayatm sevgilerine hiicum et
mekle gec;mi§tir. ;;uphesiz en c;ok sevdigin 
adam baband1. Ona isyanm kendi kalbini 
bogmak ihtiyacmdan dogdu. Materya -
lizm, modern hayat. .. Bunlar vesilelerdir. 
Belki yeninin esJgye taarruzu da bizi hall
ralara esaretten kurtarmak ve kalbimizin 
en aziz muhtevalanm bo~altmak i<;indir. 
Bu mi.icadeleye bir takim felsefi mezheb 
isimleri veriyoruz. !btirasla ak1f arasmdaki 
ezeli miicadele. 

g~recek~in. Mektebin oni.inden gec;mi§ qe-~ Bir muddet tenkidine devam etmi§ti. 
mm. Ugnyacakml§, cesaret edememi§. Is- Heyecanh konu§uyordu. 
keleye gidip buraya telefon etmi§. Samiye Hafifc;e kapi vuruldu. 

T elefon c;ald1. Orban aleti kulagma 
koyar koymaz hafif sic;ram•§h: 

-Siz misiniz Vedia Hamm? dedi, 
evet? Evet? 

Biraz dinledikten sonra: 
- Ke§ke gelseydiniz ... dedi, hie; mah

zur yok ... Burada yegane arkada§IIDI da 
size tamtJrd1m. Donerken miimkiin degil 
mi? (:ok memnun oluruz. 

Biraz durduktan sonra ilave etti: 
- Hay1r ... Ogle teneffiisiindeyiz ..• 
Duvar sa a tine bir goz att1: 
- Derse girmege k1rk be§ dakika daha 

var. Esasen benim bugiin son dersten ev
vel dersim yok. Buyurunuz rica ederim. 
Buyurunuz, c;ok rica ederim. 

Yiizu k•zarml§h. Derin bir nefes ala • 
rak: 

- T C§ekkiir ederim! dedi. 
T elefonu kapad1 ve N ecatiye dondii: 
- !yi tesadiif, dedi, §imdi gelecek, 

• 

Hamm Bahrinin evine gittigi i~tin Vedia 
yahda yalmz kalmi§ ve ic;ine sikmtJ bas
ml§. Buraya gelecek §imdi. 

Orhan boyunbagmi diizeltti, yakahgi
nm dl§an t;tkan ucunu ic;eri alarak arkast
na yaslandi, fakat oturamad1, hemen aya
ga kalkh ve odanm ic;inde gezinmege ba§
ladJ. S1k s1k kap1ya baktyordu. 

N ecati de ayaga kalkh: 
- Buna memnun oldum, dedi, c;ok 

merak ediyorum, bakahm bendeki tesiri 
ne olacak. 

Orban sigara yaktJ; kendi kendisini 
Necatinin gozile goruyor ve en kiic;iik ha
reketinden buyuk bir heyecan sizdigmJ 
zannederek mazbut ve temkinli durmaya 
~tah§tyordu. 

T ekrar yaz1 masasm1n ba~ma oturdu ve 
eline bir kalem alarak rasgele bir kag1d! 
karalamaya ba§ladJ; fakat biraz dikkat 
edince bunun Maarif Nezaretinden gel • 
me bir tamim kag1dmm arka taraf1 oldu
gunu gormii§tii; kalemi elinden attJ ve a· 
yaga kalkh: 

- Azizim, dedi, bizim nezaretlerde 
bir tamim illeti var. Her meselenin bir ta
mimle halledilecegine inamyoruz. Gunde 
iki tane tamim geliyor. Bunlar bazan bir
birlerine pek ZIQ §eyler ..• 

Orhan, sebebsiz, kalemi lekrar eline 
alarak: 

- Buyurunuz! dedi. 
Kap1 ag1r ag1r, yan ac;.Imi§lt .. E§ikte bir 

duman gibi yukselen gri bir mantonun 
hafif dalgalam§t i<;inde, Vedia, biiyiimii~ 
gozlerinde parhyan bir tereddiidle duru
yor, ic;eri girmege cesaret edemiyordu. 

Orhan ko§tu: 
- Buyurunuz, dedi. 
Vediaya dogru giili.imsiyerek birkac; a· 

d1m a tan N ecatiyi gosterdi: 
- hte benim bir tek dostum. 
Vedia <,:enesini yukanya dogru kald1· 

np ba§lni biraz arkaya dogru atarak, dik 
ve samimi bir kol hareketile elini uzattJ: 

- c;;:ok memnun oldum, dedi. 
Necati hemen teminat vermek istiyen 

bir ciddiyetle: 
- Bilhassa ben! diye mmldandJ. 
Vedia ba§mm titrek hareketlerile etra· 

fma bakmd1 ve Orhanm gosterdigi koltu
ga oturdu. Gri, beli dar ve etekleri klo~ 
mantosu gozlerinin rengile ve boynunun 
altmdan gev§ek, ihmalle bagladJgi ac;1k 
pernbe ba§ortusii teninin rengile e§ti. N e· 
cati onun bugun ba§lnl R11slar gibi bagla
maml~ olduguna dikkat etti. 

(Arkasz var) 



6 CUMHURlYET 

Ankarada 19 mayiS .... Denizyollarmda 
---- yeni tedbirler 

Genclerin gosterdigi muvaffakiyet 
biiyiiklerimizin takdirini ' celbetti 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri nutkunu irad ederken 

Atatiirk c;ocuklan Ankara Atatiirk abidesinin ontinde r--...,._ _ _ _ 

Ankara idman bayrammdan muvaffak bir inhba 

Ankara 20 (T elefonla) - Diinkii 
§enliklerde haztr bulunan biiyiiklerimi7.. 
gencligin gosterdigi biiyiik muvaffakiyet • 
ten dolayt memnuniyet ve takdirlerini iz
har etmi§lerdir. Bu arada bayramm ha • 
zulanmasile §ahsan ve c;ok yakmdan ala
kadar olan Maarif Vekili Saffet Ankan 
da ihtisaslanm §U ciimlelerle ifade etmi§ • 
tir: 

«- ~ah§llklan nisbette !!:\Uvaffak ol • 

mu§lardtr. Gelecek sene daha fazla mu -

vaffak olacaklanna da inammtz vardtr.» 

Emektar sporcu F aikrn 
hazin mektubu 

Ankara 20- 19 mayts 1937 bayra • 

mi miinasebetile, maytsm birinden itibaren 

her gece bir zattn konferans vermesini 

temin ic;in Parti tarafmdan bazt siyaset 

ve spar adamlanmtza mektublar yaztl • 
mt§lt. 

Bu meyanda Istanbul radyosunda bir 
konferans vermesi pek c;ok Tiirk genci 

yeti§tirmi§ olan en ~ki sporculanmtzdan 
Galatasaray eski cimnasti~ hocasJ F aik~ 
da rica edilmi§ti. 

Hal en gozlerinden hasta olan F aik, 
Matbuat Umum Miidiirliigiine yazdtgt 
hiiziinlii bir mektubda bu vazifeye viicud 
mazeretinin mani oldugunu bildirmekte -
dir. Bu nesilleri yeti§tirmi§ saym hocamn 
actkh mektubunu dercediyoruz: 

«Parti Gene! Sekreteri Bay ,Siikrii Ka· 
yanm adtma gondermek lutfunda bulun· 

duklan mektub Kadtkoy ilc;eyonkurul 
ba§kam tarafmdan ban a okundu. T arii
mar omriimiin en bahtiyar bir saniyesini 
ya§arken, ne bedbahhm ki, gormiiyor bu-

lunuyorum. Gozlerimin nuru c;oktan beri 

soniik. Onun i<;in Gene! Sekreterin mektu

bunu yalmz dinledim ve inledim. 
Bu alii sporcuyu lutfen hattrladtklarm· 

dan dolayt }?ay ,Siikrii Kayaya ruhi §lik· 
ranlanmt sunar ve emirlerini yerine getir· 
mekten beni ahkoyan gormemezligimden 
dolayt bahttma isyan edip susarmr. » 

-~ 

liil;;;;;~==H ___ •~•~» ~n mHli ~-~•~ :i4 D j 
- Ah, dedi... Y a aldamyorsam ... 

Y a hepsi, hatta §U dii§iincelerim bile bir 
riiyadan, kabustan ibaretse ... 

~"!-¥-

Bir an geldi ki Ahmed $evket Bey son 
<krce emindi. Hie; §iiphesi yoktu. Riiva 
gormedigini, ktzma aid hattratmda ai • 
danmadtgtm biliyordu. 

- Geldi ve gitti, diyordu. Kendisine 
aid oldugunu soyledigim kiic;iik serveti 
adeta kaparak gitti. Eger Leyla hala ev
de degilse demek ki hizmet<;ilere de go
riinmeden gelmi§ ve gitmi§tir. Hala evde 
ise o halde iic;ii arasmda bir anla~rna var. 
T ekrar benim yantma gelmedigine gore 
~oktan gitmi§ olacak. Bu ha.disede Mii • 

nevverle Adilenin onunla uyu§malan 
miimkiin mii? Be!ki . .. Fakat. .. Ne bile
yim?.. Fa kat nekadar kat'iyetle ve neka
dar samimi olarak Leylanm mektebde 
oldu8unu soyliiyorlar! Adile, Leylanm 
kendisine goriinmeden eve girtmiyecegini 
de samyor. Halbuki Lrylanm ~antaatnda 

evin bir anahtan oldugunu unutuyor. 
K1Z1m gene beni merak etmi§ olarak ge
ceyanst mektebden c;tkmJ§, gelmi§, gene 
gitmi§ olamaz m1? 

Amma ..• Neden kimseye haber ver
meden gizlice geldi, gizlice gitti? Ken -
disine aid alan kiic;iik serveti almak ic;in 
mi? Ah ..• Acaba? Fakat ben b•Jna hie; 
ihtimal vermiyorum. Y oksa Leyla beni 
merak etti, eve geldi. Kimseye rasgelmi

yerek dogru adam a c;1kti; eline bird en • 
hire kiic;iik bir servet gec;ince gene kimse· 
ye goriinmeden kaybolmayJ, gitmeyi mi 
tercih etti? .. Y a o kadar tela§h, acele c;1· 
ktp gitmesi neden? ... Ne fena, ne ac1 
~iiphe !.. Ay Y arabbi, yanna kadar ya • 

§amak istiyorum. Boyle bir §iiphenin be
ni bir saniye bile rahatstz etmesine raz1 
degilim. Senelerdenberi biitiin varhgtmt 
hasrettigim c;ocugumun §iipheli, kotii bir 
harekette bulunmadtgtm anlamak istiyo • 
rum. «Leyla, gitme, bir§ey daha soyliye
cegim» dedigim zaman «§imdi geliyo • 

izmirin O~ok futbol . 
. . • • Isletme masraflar1 iize-

taktml fehrtmtzde rinde tetkikat yapthyor 
izmirli futbolcular bu 
hafta Galatasaray ve 
Giine,Ie ~arpt~caklar 
(;alatasaray ve 

Giine§ taktmlarile 
iki rna~ yapacak o
lan lzmirin Oc;ok 
takunt diin sabah 
§ehrimize gelmi§tir. 

izmirli futbolcu -
lar fstanbula nok -
san bir kadro ile 
gelmi§lerse de cu -
martesi giiniine ka -
dar bazt oyuncula • 
nmn daha gelme izmir taktmt kajile 

I . "h . 1. d reisi Fehml en 1 ttma 1 var tr. 
Kafilenin ba§mda bulunan eski kaleci 

ve O~okun umuml kaptam Fehmi spor 
muharririmize §Unlart soylemi§tir: 

«- fzin alamamak dolaytsile en iyi 
iki muavinimiz A.dil ve Enveri, soli(; 
Basriyi, kaleci Nejadt getiremedik. Bun· 
lara izin temin edilirse cumartesi giinii 
burada olacaklardtr. Eger tam kadro ile 
c;tkacak olursak gerek Galatasarayh ve 
gerek Giine§li karde§lerimizle samimi ve 
giizel bir oyun oymyarak galib gelmege 
c;ah§acagtz. Sporda maglub olmamn da 
galib gelmek kadar §erefli oldugunu ka
bul edenlerdeniz.» 

Gelen taktm, Saim, Nam1k, Kemal, 
Mazhar, Mustafa, Siikrii, Mehmed, 
Hilmi, Ziya, Ali ve Hiisniiden miite§ek· 
kildir. 

Ankara ii~ §ehir atletizm mii
sabakasmi 1stanbul kazand1 

Ankara 20 (Telefonla} - Atletizm 
Federasyonunun istanbul, fzmir, Anka -
ra bolge]eri arasmda tertib ettigi miisa -
bakalara bugiin de havamn kapah olma· 
sma ragmen stadt dolduran kesif bir halk 
kiitlesi oniinde devam edilmi§tir. 

Bugiin yap1lan miisabakalarda alman 
teknik neticeler §Unlardu: 

400 metro: Fahri {izmir) 55,2, Galib 
(Ankara), F aruk {Istanbul). 

100 metro maniah: F aik (ista,nbul) 
16,3, Siiha (izmir), Ismail (Ankara). 

Ci.ille atmada: Veysi .(lstanbul} 12,97 
Etem (lstanbul), Salahaddin (Ankara). 

200 metro: Nazmi .(istanbul) 22,2, 
fhsan (Ankara), Hasan (Ankara) • 

Bu miisabakada Cemil (izmir} hitam 
noktasma 5 metro kala ayag1 kayarak 
yuvarlanmt§ ve bu suretle ba§tan nihayete 
kadar muhafaza ettigi birinciligi kaybet· 
mi§tir. 

Uzun atlama: F aik (Istanbul) 6,30, 
Semih Lutfi (Ankara), Orner (istanbul) 

5000 metro mukavemet ko§usunda: 
Rtza Maksud (lzmir)_ 16 dakika 47 sa· 
niye, Artan {tstanbul), ibrahim (is tan· 
bul). 

Yiiksek atlama: Pulat (Istanbul) 
1.78.5, Faik (istanbul), ]ozef (Anka • 
ra). 

4X 100 bayrak yan§t: Birinci: lstan • 
bul ekipi 46. 8/10 saniye, ikinci: Anka· 

ra ekipi 47 1/10. 
800 metro: Galib (Ankara) 2 dakika 

5,7, Receb (Istanbul), Mehmed (!stan· 
bul). 

Disk atmada: Veysi (istanbul) 40,65, 
Etem (istanbul). Salahattin (Ankara). 

Uc; adtm: Pulat (istanbul) 13,80 
Siireyya (izmir), Faik (istanbul). 

Bu miisabakalann sonunda tasnif neti· 
ces1: 

istanbul: 175 puvanla birinci, Ankara 
I 04 puvanla ikinci, izmir 80 puvanla li • 
c;iincii olmu§tur. 

rum» diyerek ve beni i§itmemezlikten ge
lerek bir htrstz gibi kac;tp gitmesinin sebe· 
binin ogrenmek istiyorum. 

Hastanm bulamk kafasmda kara fi • 
kirler bir kastrga gibi doniip dola§tyor, 
diinyada bir tek sevgilisi, bir tek gayesi 
olan ktzma kar§J ac1 §iipheler zihnini htr
pahyordu. 

Kendisini on parastz, son derece bi -
c;are ve fakir kalmt§ sanan ktzmm bir an· 
da kii~iik bir serve! kar§tsmda kalmca 
muvazenesini kaybetmi§ olmasmt samyor 
ve bunu da hazmedemiyordu. 

Ahmed $evket, karJSI oldiikten ve kt· 
zile yapayalmz kaldtktan sonra elinde 
gene miihim irad vard1. F akat yalmzhk 
ve i§sizlik onu muvazenesiz bir hayata 
siiriiklemi§ti. ic;iyor, kadmlarla egleniyor, 
para yiyordu. Boylece klZI, vaziyehm 
anhyacak bir ya§a gelince onun kendisi
ni hi<r dii§iinmiyerek saga sola nastl para 
dagttmt§ oldugunu ve §imdi nastl on pa
rastz kaldtgmt gordii. Bunun actstm bir
c;ok defalar babasma izhar etmekten c;e
kinmedi. Hatta mektebine aid iicreti bile 
vaktinde gotiiremedigi ic;in ka~ defa stz· 
lamp aglamt§tl. 

$imdi bu inkisar ve iimidsizlik ic;inde 
ya§tyan, fakat babasmm tek iimidi alan 

Denizyollan !daresinde, tamir mas -
raflannm yiiksekligi, komiir sarfiyatmm 
fazlahgt, vapurculuk §irketinden alman 
vapurlann bedellerinin odenmesi gibi se
beblerle c;tkan ac;J~t kapatmak iizere alt
nan tasarruf tedbirleri tatbik edilmekte • 
dir. 

Kadrolarda yaptlan tadilat ve 300 li
radan itibaren ba§hyan yiiksek maa§!arda 
yiizde yirmi nisbetinde icra olunan Ienzi· 
I at idareye senevi 1 0 bin lira kazandtr -
maktadtr. Yiiksek maa§lardan yiizde yir
mi tenzilat karan bu aydan itibaren tat
bik edilmektedir. 

Diger taraftan i§letme masraflarmm 
azalttlmasma da vah§tlmaktadtr. Bu 
maksadla vapurlarm sefer vaziyetlerile. 
komiir ve sair levaztm sarfiyatlan tetkik 
edilmektedir. Denizyollan idaresinJe bu
lunan miitehassts doktor Kip bunun ic;in 
muhtelif hatlar iizerinde tetkik doiz§ma· 
Ian yapmaktadtr. MiitehassJs bug;.inler
de fzmire gidecektir. 

Bu alman ve almacak olan tedbirler!t 
ve elde mevcud gemilerin ktsml azamJ 
tamir edilmi§ bulundugu cihetle bu sene 
idarenin mevcud ac;tgt kapatacag! iimid 
edilmektedir. Denizyollan idaresinin iyi 
bir vaziyete girmesi daha ziyade yeni va
purlan geldikten sonra kabil olacakttr. 
~iinkii yeni vapurlar gelince tamir mas • 
raflan kalkacak, komiir sarfiyatl da ya
n yanya azalacakttr. 0 zamah, idare 
tarifesinde yaptlan tenzilata ragmen bi • 
lanc;olanm karla kapayabilecektir. 

Tiirk milleti ·hakktnda 
ispanyolca bir eser 

Arjantin hiiku -
metinin eski lstan • 
bul konsolosu ve 
§imdi ayni hiiku -
metin Barslon kon
solosu olan J. G. 
B I a n c o Villalto 
(Tiirk Milleti) is -
minde memleketi • 
miz hakkmda is • 
panyolca bir kitab 
ne§retmi§tir. _ 

Boenos Ayres • Kitaln yazan Tu7k 
. dostu J. C. Balanco 

te bastian bu kttab Villalto 

gerek Arjantin ve 
gerekse ispanyol matbuatmda biiyiik bir 
tesir yapmt§ ve kitab hakkmda birc;ok 
yaztlar yaztlmt§hr. 

Miiellifin, eserinde bilhassa miidafaa 
ettigi noktalar §Unlardtr: 

1 - Turk tarihinin Osmanlt tarihile 

ba§ladtgt telakkisi yanh§ttr. Tiirkiye ta

rihi, miladm Onbirinci asnnda bu devle

tin kurulmasile ba§lar. 

2 - Dii§manlann iddia ettikleri gibi 

Tiirkler san trkla alakadar degillerdir. 

Tiirkler beyaz trkm en giizel kollarmdan 

birine mensubdurlar. 
3 - Tiirk dili gramer, fonetik ve eti· 

moloji baktmmdan bir Hind Avrupa di· 

lidir. Bu dilin Mongol dilile alakasi yok

tur. 
Bu Tiirk dostu miiellifin eseri 14 fas· 

la aynlmt§hr. Birinci fastlda Tiirk mille
linin ash, ikinci fastlda miisliimanhktan 
evvelki Turk dinleri izah edilmi§, Os -
manh imparatorlugunun yerine kaim o • 
Ian Cumhuriyetin ilan ve inktlablanmtza 
hasrettigi fastldan itibaren de Atatiirkii 
ve onun eserlerini anlatmt§ttr~ 

Ktymetli muharrir, kitabmm son fash
m da Tiirk dii§manlanna aytrmt§ ve on· 
!arm menfi propagandalanna c;ok cazib, 
makul ve manttki cevablar vermi§tir. 

Leyla iki bin lirahk bir servet bulunca 
babasmt unutmu§, kac;tp gitmi§ miydi? 

Haytr, olamazdt ..• Bunlar belki ba§· 
tanba§a hastaltk hezeyanlan, nobet ka • 
bus! an olacaktt. Ahmed $evket Bey, ar· 
ttk hertiirlii iimidden, ya§amak arzulann-

dan uzak oldugu halde ktzmm boyle iic; 

buc;uk kuru§ kar§tsmda, babasmt oliim 

do§eginde btraktp kac;masma tahammiil 

edemiyor, ya§amak, diin ak§am bir ka • 
bus mu, bir hadise mi gec;irdigini anla • 

mak, eger hepsi hakikatse onu yakahya· 

rak hareketi hakkmda hesab sormak ar· 

zusile c;trptmyordu. 

Di§leri gtctrdadt, elleri yatak <rar§aftnJ 
buru§turdu ve bu §iiphe itrinde bir an gel· 
di ki her§eyden, ya§adtgmdan bile §iiphe 
etmege ha§ladt. Kendi ken dine: 

- Geldiginden bile emin olabilir mi· 
yim? diyordu. Evvela A.dileyi <;agtrdtm, 
ktzlml istedigimi soyJedim. 0 Strada kt • 
ztm evde miydi? Hayu ..• Mektebdey
di. Mektebi Beyoglunda; oradan bur a· 
ya geceyanst nastl geldi? A.dile beni bt
raktp gidebilir mi? F akat A.dile onun 
gelmedigini, diin ak§am evden gidip 
mektebde kaldtgtnl soyliiyor. 0 halde, 
bu nas1l §ey? Y a §U sigara iskemlesinin 

Zeppelin 
nakil 

emin hava en 
vasitasi idi 

1928 denberi zeppelinlerin ta,tdtgt binlerle yolcudan 
bir tek ki,inin bile burnu kanamarm'b 

-s-
Bundan evvelki 

yaztmizda Biiyiik 
Harbde Zeppelin -
lerin Londra ve ln
giltere iizerine yap· 
hklan akmlardan 
ve bombard1man -
lardan bahsetmi§ • 
tik. Onceleri, bu hii
cumlar, zayiatstz o
luyordu; fakat son
ralan i§ degi§ti. 
Ciinkii fngilizler, 
Zeppelin bombar • 
dtmanlarma kar§l st· 
kt tedbirler aldtlar. 
Hava dafi toplan, 
kuvvetli projektor -
ler ve avct tayyare· 
lerinden miirekkeb 
kuvvetli bir miida • 
faa tertibatt viicu • 
de getirdiler. ingi • 
liz miidafaa vastta • 
Ian gittikc;e ve siir
atle tekamiil ediyor
du; buna mukabil 
Zeppelinlerin ka • 
biliyetlerinde bu nis
bette, biiyiik bir te· Ku;tarattan tutu§an Hindenburg balonunun ba§taraft da boyle 

rakki ve tekamiil alevler i1;in.de oldugu halde yere dii§mii$tii. 

husule gelemiyordu. Zeppelinler biiyii - 43 tanesi barb ve kaza yiiziinden mahvol· 
diik~e, dii§mana kar§J arzettikleri hedef mu§tu ki c;ok agtr zayiat demektir. 
te biiyiiyordu. Havada bir tayyare c;ok Bu yazt serisini muhtelif Zeppelinlerin 
htzh u<;an bir ku§ gibi oldugu halde Zep· cesamet ve siiratlerini gosteren kiic;iik bir 
pelinler ad eta bir ada gibiydi. mukayese ile bitirmek istiyorum: 

Bazan giden Zeppelinlerden bir iki Cesametl aGrati 
tanesinin geri gelmedigi goriiliiyordu. Bir Zeppelinin ism! metre Boyu kilo-

d f Z ve tarihi rnikabt metre metre 
e asmda eppelin_lerden biri Londra ii- ilk zepl!n 0900) 127 ? 

zerinde, bir ingiliz tayyarecisi tarafmdan L.Z .• 25 ) 1914) g:~~~ 158 84 
yaptlan muvaffakiyetli bir hiicumla alev· L. -70 (1917) 62,000 211,5 130 
ler i<;inde dii§riildii. Balonlar, idrojenle Oral Zeppet;n (1928) 105,000 236,6 128 

Hindenburg (1935) 200,000 248 135 
dolu olduklan i<;in, tam isabetler ve hatta 
teknelerin yakmmda pathyan mermiler Y an an Hindenburg aldtgJ bir defaltk 
bile, infilaka sebebiyet veriyor ve bu yiiz· mahrukatla saatte 125 kilometro gitmek 
den Zeppelinler tutu~up yamyordu. Zep- ~artile 13,000 kilometro katedebiliyordu. 
pelin kumandanlan arasmda en me§hur MiirettebatJ 40 ki§iydi. 50 yolcu alabili
ve en liyakatli alan deniz yarbayt Stras- yor ve 30,000 kilo yiik ta§tyordu. Kendi 
ser' di. Bu zabit, hava gemilerini kullan- agtrltgt 195,000 kilogramdt. ~ok rag bet 
makta fevkalade bir meharet sahib!ydi. gordiigii i~in, yolcu yataklanmn adedi 
Bir akma haztrlamrken ertesi giinlerde 50 den 70 e c;Ikanlmt§tl. 
havanm iyi mi, yoksa fena mt olacagmt Saatte 130 kilometro, en seri vapurla· 
tayinde keramet derecesinde bir muvaf- nn iic; misli bir siirat demektir. Onun i~in 
fakiyet gosteriyordu. Hava gemileri ku • Zeppelinlerin Amerika seferlerine ragbet 
mandanltgma tayin edilmi§ olan yarbay ediliyordu. 
Strasser hemen biitiin akmlara i~tirak ct- Son feci kazaya gelinciye kadar da 

Amerikaya gidip gelen Zeppelinler tam 
bir emniyet ic;inde seyahat etmi§lerdi. 
Tayyareler, bazan kazaya ugrad1klan 
halde Zeppelinlerle seyahat eden yolcu· 
lardan tek bir ki§inin burnu kanamaml§• 
11. Boylece, Zeppelin A.merika ile Av
rupa arasmda en seri ve emin nakil vast• 
tast halini aldtgl ic;in <;ok ragbet goriiyor• 
du. Nitekim, yalmz 1936 senesinde 
Graf Zeppelinle Hindenburg Atlas Ok
yanusu iistiinde 3500 yolcu nakletmi§• 
lerdi. Graf Zeppelin, sefere ba§ladtgl 
1928 ten 1936 sonuna kadar 1,650.000 
kilometroyu, hi<; anzastz, katetmi§ti. 
(I ,650,000 kilometro, Hatltiistiivada 
Kiirenin etrafmda 41 defa devir yapma• 
ga muadildir) Graf Zeppelin bu miid
det zarfinda 13,000 yolcu ta§tml§ll. 

mi§tir. 
Zeplinlerin zayiatr artryor 

1917 birincite§rininde 11 Zeppelin • 
den miirekkeb bir filonun ingiltereye yap
ttgt akm pek azim zayiata mal oldu. 5 
tane Zeppelin geri gelemedi. 

1918 ikincikanununda Ahlhorn' daki 
hangarlann birinde yangm ~tkh. ingiliz· 

lerin iddiasmca kendi casuslan tarafmdan 

c;•kanlan bu yangm hiiyiidii ve be§ hava 
gemisi hangarlarile beraber yanddar. 
Y almz bir tek hangar kurtulmu§tu. 

ingiltereye son Zeppelin hiicumu, 5 a
gustos 1918 de yaptlmt§ ve bu son hii • 
cumda me§hur yarbay Strasser'in bindigi 
biiyiik L 70 Zeppelini de ingilizler ta • 
rafmdan dii§iiriilerek imha edilmi§ti. Bu 
ktymetli zabitin ztyamdan sonra, esasen 
saytlan azalmt§ olan Zeppelinler, yalmz 
ke§if !<rin kullamldJlar ve bir daha lngil
tereye hiicuma gonderilmediler. 

Donanmaya verilen 61 Zeppelinden 

devrilmi§ hali ~ Onu deviren kiZim degil 
miydi? $u dakikada kulagtmda onun se· 
sini i§itiyor gibiyim: Baba, beni istemi§
siniz, gel dim! demedi mi? Y oksa kimse· 
ye goriinmeden mi eve girdiL 

Ahmed $evket Bey, yazthanesine don

mek ic;in biiyiik bir cehd sarfetti. Y az1 -
hanesinin gozlerini ba§tnt kaldtrmadan 
goremiyordu. 

iki eline dayanarak kalkmak ic;in bii • 

tiin kuvvetini toplamak istedi. Miimkiin 

degil... Arttk ba§tm bile mii§kiilatla c;e
viriyordu. Gozlerini kapadt, kendini 
kaybetti. 

··~ 
Kendine geldigi zaman giindiiz olmu§, 

giine§ dogmu§tu. Gozlerini ac;tt. Kendini 
biraz daha iyice hissediyordu. 

Elini uzatarak zili c;aldt. F akat heniiz 

kapmm a<;tlmasma bile vakit kalmadan 

yamha§mda bir ses i§itti: 

- Babactgtm, nastlstmz? 
Ba§tm <;evirmek istedi. Gene mukte -

dir olamaymca ktzt Leyla oturdugu is • 
kemleden kalkarak yamba§tna geldi, 
egildi. 

. (Arkasz var> 

Bu iyi neticelerden cesaret almarak 
193 7 ic;in daha geni§ mikyasta bir sefer 
plant hamlanmt§tt. Zeppelinler Atlas 
Okyanusunu bu sene zarfmda haftada 
iic; sefer yaparak 40 defa gitme 40 gel· 
me olmak iizere 80 defa a§acaklardJ. 
Bunlarm 18 gitme ve 18 gelmesini Hin • 
denburg yapacakll. 

Almanlarm infilak etmiyen helyum 
gazile doldurulmak iizere yaphklan Hin
denburg'u bilakis infilak eden idrojenle 
doldurmalarmm muhtelif sebebleri vardu: 

1 - Graf Zeppelin'in aldtgl neticeler 
biiyiik bir emniyet telkin etmi§ti. 

2 - Benzin yerine agu yag yakan 
motorler de aynca bir emniyet te§kil edi
yordu. 

3 - idrojen helyumdan daha hafif 
oldugu ic;in, balonun daha fazla yiik kal• 
d1rmasmt miimkiin ktltyordu. 

4 - Helyum, yalmz Amerikada ~;tk• 
hg1 ic;in Aemrikahlarm inhisan altmdaydt 
ve helyum kullamldtgt takdirde Zeppelin 
seferleri Amerikaltlann keyfine tabi ola.· 
cakll. 

5 - Helyum c;ok pahahydt. 
6 - Alman hiikumeti harice doviz 

~tkarmamak hususunda c;ok stki kararlar 
almJ~tt. 

Y aptian tetkikat ve tahkikat devam 
etmekle beraber kazaya elektrik kiVIlctm· 
lannm sebebiyet verdigi tahmin olunmak· 
tad1r.- Son. A. D. 

•] Bundan evvelki yaztlar 10, 12, 14 ve 17 
mayJS tarihU sayJlaruruzdadll' • 
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Suriye kabinesi 
istifa · ediyor 

B.M. Meclisinde yeni sene 
biit~e miizakereleri Cenevrede son vardan 

~ok hararetli ve miinaka,ab ge~en bir celseden anla~ma Suriye i~in bir 
sonra inhisarlar Umum Miidiirliigiiniin yeni vatan faciast imi' 

sene biit~esi kabul olundu 
[Ba§taratl 1 inct sahttede] 

15 ten fazla masraf ~JkarmadtgmJ soyle
di. Hiisnii Kitabc1 inhisalar idarr~;nin 
nihayet topdanc1 oldugunu, satJ~Iann art
masile memurlann da c;ogalmasJ laz1m 
gelmiyecegini, varidat fazlala§masmm §<l• 

yam ~iikran oldugunu, fakat bun"a mu • 
hakkak bir mahalli sarf aramak l~ztm 
gelmiyecegini soyledi. 

Ziya Gevher imalat c;ogald1k<;a mas· 
rafm azalacagt yerde c;ogalmakta o!du
gunu ele alarak tenkidlerde bul:.!ndu. 
V e bu arada biitc;e enciimeninin hi:ku -
metten gelen teklifi ilave ile kabul etme· 
sini dogru bulmadt. i nhisarlar V ekili Ali 
Ran a T arhan soz alarak dedi ki: 

Jnhisar v ekilinin sozleri 
«- Arkada§lar, inhisar masrafmm 

yi.izde nisbetini soyliyerek c;oklugundan 
bahsettiler. Bu yekun munhasuan i§letme 
masrafmdan ibaret degildir. Bu masraf
lann i~inde in§aata aynlmt§ yiiz binlerce 
lira oldugu gibi kanunun inhisarlara tah
mil ettigi vazifeleri ifa masraflan vc ti.i
tiiniin Jslah! ic;in ahnan tedbirlerin ihizam 
ettigi fedakarhklar da dahildir. Biiliin 
bu masraflar c;tkanld1ktan sonra i~let!lle
ye konulan para meydana ~1kar. 

Gec;en sene ile bu senenin biitc;esinin 
mukayesesi gosterir ki memur kadrosunda 
yi.izde 20 tenzilat vard1r. Y almz her §e· 
yin derecesi vard1r. hler c;ogaldtgl haldr 
gene bu masrafla idare ediyorduk. F akat 
bu sene bir miktar memur daha ilavesir.e 
liizum has1l oldu.» 

fazla memur vardu. Mademki stok mal 
yaptlacakmi~, fabrikalar i§ kanunu mu • 
cibince mesailerini artmrlar, gece c;ah -
~trlar. Senelerdenberi inhisar masraf1 te
zayiid etmektedir. v aridat ve idare alim
leri ~ok iyi bilirler ki bir vergi iizerinde 
yi.izde I 0 dan fazla masraf fahi§tir. Bu
nu hic;bir rejim kabul etmez. Vekil, ispir
toyu ucuz satarsak varidat azahr di.i§iin
ce5inde ise hie; olmazsa fnhisarm sat!Igi 
tuvalet ispirtosunu piyasaya ucuz c;Ikar
smlar. Alkoliin boyanmasma gelince bu
na ben de taraftanm. BoyanmadJgi tak· 
dirde bundan <;alkama rak1 yaptlmasJ 
muhtemeldir. F akat hal a piyasada gorii
len sun'i konyaga gelince bunun da bo
yah ispirtodan ne fark1 vardu ?» 

Koylii tiitiinii fehirlerde de 
satrlmalr 

Mehmed Somer koylii tiitiinii, koylii 
sigaras1 bahsini ele alarak dedi ki: 

«- Bu kiirsiiden birkac; defa §ikayet
te bulundum. Hala bir tak1m muha • 
fizlar tarafmdan tutulup mahkemelere 
sevkedilen vatanda§lar vard1r. Mahke • 
meier de bu i~e bakmamaktadJr. Filha • 
kika inhisar idaresinin kendi mamulah
m bir ba~ka yerde kac;ak addetmesi pek 
miinasebetsizdir. Ankarada da, istanbul
da da fakir adamlar vard1r, Koylii siga
rasmdan buralara da liizumu kadar ve
rilmelidir. V ekilden rica ediyorum bun a 
devam etmesinler, halk mugber oluyor.» 

Mehmed Somer fnhisarlar fdaresinin 
baz1 biiyi.ik §ehirlerde liiks diikkanlar ac;
masmJ dogru bulmtyarak dedi ki: 

[Ba~taratl 1 inc! sahttedel 
za ettirrnekle bogaztrntza ge<;irilen ipin 
parasml bize odetmek istiyorlar. de -
mektedir. 

Tevhif edilen Tiirhler 
$am 20 (Hususi) - Suriyede el'an bir 

<;ok Tiirkler ve yerli balk cTiirkliik le
hinde propaganda yaprnak• su<;ile (!) 
tevkif edilrnektedirler. 

Bu suretle tevkif edilip hapisaneye 
gonderilenlerin saylSl yiizden fazlad1r. 
Halk bu garib ve haks1z tevkiflerden do
lay! gok rniiteessirdir. 

:(.:(.~ 

Cenevre Komitesi i,ini resmen 
bitirdi 

Times gazetesinin Cenevre muhabiri 
16 mayts tarihile gektigi bir telgrafta 
diyor ki: 

cMuhtar iskenderun sancag1 anaya -
sasile idare nizarnnamesini haziilama -
ga Milletler Cemiyeti tarafmdan me • 
rnur edilen miitehass1s komite dlin i~ini 
bitirdi. 

Komite, rneclisin 24 rnaytsta toplana
cak alan gelecek devresinde baz1 nokta
larr c;ok rnufassal olarak izah eden bir 
rapor verecektir. Komite, kendisine tev
di edilen vaz-ifenin rnahrem olmas1 do· 
lay1sile raporu ne~retrnek hakkm1 haiz 
degildir.• 

Tyamis gazetesinin istanbul muhabiri, 
<;ektigi bir telgrafta diyor ki: 

cMli~klil bir rnesele alan fskenderun 
i.§inin hal ve tesviyesini ikmal hususun
da ingiliz diplomasisinin oynad1~ rol 
Ankara siyasi rnehafilinde hararetle tak 
dir edilrnektedir .• 

lhtisas mahkemelerinin yeni 
§ekli 

Ba~vekilimiz geliyor 
Pe§te de Macaristanin 
yeniden silahlanmasJ 

gOrii§iiliiyor • 
1§1 
• 

[Ba§tarat~ 1 1nct sahtfede] 

edecektir. Ba§Vekilimiz di:ini.i§te !stanbul
da tevakkuf etmiyerek dogruca Ankara
ya gidecektir. 
Yugoslav Kral Naibi Ba,vekili

mizi ziyaret etti 
Londra {Hususi) - Yugoslavya Na

ibi Kralisi Prens Paul, Tiirkiye Ba~vekili 
lsmet fnoniinii ziyaret etmi§ ve kendisile 

gori.i~mii~tiir. 
Y ugoslavya ile M acaristan 

arasrnda 
Roma 20 (A.A.) - Carriere Pa • 

dana, Ciano'nun Budape§te gori.i§mele
rinin Macaristanla Yugoslavya arasmda 
bir anla~ma viicude getirmegi, Trianon 
muahedesinden ve Kiic;iik itilafm tesi5in
denberi Budape§te ile Belgrad arasmda 
muallakta kalmi§ alan meselelerin hallini 
teshil ic;in italyamn bir tavassutta bulun -
masm1 istihdaf etmekte oldugunu temin 
eylemektedir. 

Muallak mesail arasmda bilhassa Yu· 
goslavyadaki Macar ekalliyetleri meselesi 
vardu. 

Ayni gazete, Romanya ile Macaris -
tan arasmdaki miinasebetlerin, ltalya ile 
Romanya arasmdaki miinasebat tslah e
dildikten sonra, mevzuu bahsedilec~gi 
miitaleasmda bulunmaktadu. 

Ayni gazete diyor ki: 

da kayidli bir nikbinlik gostermi~tir.» 

Fransa - Avusturya tema•larr 
etrafrnda 

Paris 20 (A.A.) - Gazeteler bugiin 
bilhassa Delbos - Guido Schmidt gorii§ -
melerinden bahsetmektedirler. • 

Petit Parisien gazetesi yaz1yor: 
«Gerc;i Londra ve Paris, Avusturyayt 

an'anevl siyasetinden inhiraf ettinnekten 
sakmmaktad1rlar. Fakat Viyana, Avus • 
turya milletinin istiklalini tamamen muha
faza arzusunun bu iki bah merkezinde 
buldugu sempatik miizaheretten dolay1 
~ok memnun olmahdir. Bu miizaheret miis 
pet bir §ekil aldigi takdirde, Alman ve 1-
talyan tehevvi.irlerile kar§Ila§mak tehlike
sine maruzdur. Viyanada oldugu gibi 
Londra ve Pariste de, Avusturyamn bii
tiin dostluklanm muhafaza etmesi miim
kiin ve laz1m oldugu di.i§iini.ilmektedir. 
Ancak, Frans1z - !ngiliz muzahereti A
vusturya ic;in manen kazamlml§tlr ve teh
like halinde de icab eden siyasi ifadesini 
bulacaktJr.)> 

Echo de Paris' de Pertinax diyor ki: 
«.Simdilik Guido Schmidt'in, Almanya 

ile bah paktJ hakkmda miizakereler ba§ -
ladigl giin ne Eden'in ne de Delbso'un A· 
vusturya davasm1 unutamiyacagt hakkm
da teminat ald1g1 anla§IlmaktadJr. Her -
halde Avusturya ve Macaristan bugiiniin 
icabatma uymak iizere eski dostluklann -
dan s1ynlmakta biiyi.ik mi.i§kiilat c;ekmekte 
ve c;ekeceklerdir.)> 
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Soldan sa~a: 
1 - Ytirtime uzuvlan 4;1plak. 2 - Soyda 

kibarllk, bazt hiiklimdarlara verilen ISlm .. 
3 - Bir edat, ziya, alfabenin iki harf1 yan
yana. 4 - Vaktile muahedelerde unutulup 
uzun zaman Tiirklii~nii muhafaza etmill 
blr Tuna adas1, bir renk. 5 - Ara.bca c~ek
met>, levha. 6 - iskambllde bir ka!ld 
kaba. 7 - ince ve nazik, :tutbol takmnnd~ 
blr oyuncu. 8 - Btiyiik kereste. 9 - Fit -
nee!, almanca csenJ>. 10 - GJda, kuru fa.
sUlyenin me~hur yeme~. 

Yukaridan alla~Jya: 

1 - Kartal clvarmda bir yazllk yerl, no
ta. 2 - B!r Arab yemei\'1, uyandlnlla. 3 -
Nota, nakllye vas1talarmdan birini sevke
den. 4 - Orta derece hararet, bir meslege 
intLsab etm~. 5 - Blr erkek ism! fransiz· 
ca cnadln. 6 - HlZla ilerlye d~ glden. 
7 - Klzarm~ et, fiat kelimeslni !fade eden 
bir hece. 8 - Yemek, terblye. 9 - Umumi 
Harbde a.skerln giydigi b!Ujllk, bir dilde 
cevet:.. 10 - Eskl Tiirk htikiirndarlanmn 
unvam, yav84 yava~ aranma~a ba§ladiih -
IDIZ lieY. 
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inhisarlar Vekili sun'i konyak i<;in §i
Hyeti yerinde buldu ve inhisarlarca ya
pllan tabi! konyagm piyasaya 1 uzumu 
kadar c;tkanld1~ zaman bu §lkayetlere 
mahal kalm1yacagmi kaydettikten son
ra dedi ki: 

«- Bir taraftan amillere soma sat! -
yoruz. Bir yandan da kar§llarma gec;ip 
diikkan ac;arak rak1 sahyoruz. Sonra bu 
diikkanlarda bir alay veznedar, memur 
filan goriiyorum. i§te mevzuubahs fazla 
masraf ta bu gibi i§lerden geliyor. Bir 
zamanlar sordum; niimunedir, reklam -
dtr dediler. Vitrinler yapil!TSa maksad 
temin edilir, bu diikkanlar kapanmah -
d~r. inhisar idaresinin mesela Beyoglu • 
nun orta yerinde yariiagyara kar~I mii:;
kirat satrnas1 dogru degildir.» 

lhhsas mahkemelerinin uzatllmt~ o
lan mliddeti haziranda bitmektedir. 
SOylendigine nazaran hiikfunet bu miid
deti artlk uzatrntyacak ve ihhsas rnah -
kemeleri yalmz ka<;ak<;1hk davalarma 
bakan hirer ceza mahkemesi haline ge
tirilecektir. 

«Kant Ciano, Macaristamn yeniden 
silahlanmasJ meselesini de gorii~ecektir. 
Bu silahlanmaya evvelce muanz alan Kii
c;iik itilafm, Avrupanm §imdiki vaziyeti 
dolayisile, artJk muhalefet etmiyecegi 
zannolunabilir.» 

lngilterenin Avrupa Biya•eti 

Excelsior'da Marse] ~ays §u satnlan ( __ A_S_K_E_R_L_i_K_iS.;..L_E_R_i __ ) 
yaz1yor: _ _ 

«- Rak1 derecesinin yiiksekliginden 
de §ikayet edildi. Rakmm hususiyeti §U 
oluyor ki ic;enler derecesini su ile isted.k
ler kadar c;1kanp indirebiliyorlar.» 

inhisarlar Vekili yi.iksek derece!i mtis· 
kirattan hafif dereceli mi.iskirata ger;me
nin bir prensip olarak kabul edildigini, 
§iddetli alkollii miiskiratl azattmanm hli· 

umetin plam dahilinde bulundugttnu 
soyledi. \I\)', J • 

Halil Mente§ {Mugla) §ekeri ve tuzu 
misal gostererek tiitiin fiatmda da ten
zilat yap1lsa varidatm artlp artmiyacagml 
sordu. V ekil, tiitiin ic;in yap1lan tecri.ibe· 
nin varidata aksi tesir yaphgm1, buna mu
kabil §arabdaki tecriibenin istihlakin a~t
tiginl gosterdigini sQyledi. 

Bi.itc;e enciimeni mazbata muharriri 
Raif Karadeniz soz alarak biitc;e encii
rneninin hi.ikumetin yaphg1 teklife zam 
yapmt§ olmasmm tenkid edilmesi dolayi· 
sile ezciimle dedi ki: 

«- Yiiksek Meclis namma vazife g:;
ren enciimenin vazifesi mutlaka tahsisab 
indirmek degildir. Amme hizmet1erinin 
rniikemmelen ifasm1 temin ic;in bu tahsi
sah az goriirse c;ogaltahilir. Bu noktay1 
yiiksek heyet huzurunda bilhassa arzet -
mege mecbur oldum.» 

Ahmed ihsan: 
«- Saym V ekil vak1a masraf yiik -

sektir amma ic;inde baz1 ~eyler de vard1r 
dedi. Benim memnuniyetle mii§ahede et
tigim nokta, masrafm fazla oldugunu Ve
kilin de kabul etmesidir. Fa kat masarifi 
umumiye denilen tabirin ic;inde yalmz i§· 
letme masraf1 degil, diger masraflar da 
dahihdir ve bu her yerde oyledir.» 

Boyalr alhol meselesi 
Ahmed ihsan s1hhi mesailden dolay1 

hastalann en c;ok muhtac oldugu anti -
septik alkoliin bizim memleketimiz ka • 
dar hic;bir yerde bu kadar pahah olmadJ
gml soyledi. Dr. Sadi Konuk (Bursa) 
soz alarak mesleki icab1 ispirto bahsine 
temas ederek tlb sahasmda kullamlan is
pirtonun pahah oldugunu ileri siirdii. Ve 
boyah ispirtolarm boyanmasm1 da Iii • 
zumsuz gorerek boyah boyah ic;en baZI 
cahil!eri bizzat gordiigiinii soy)edi Ve in
hisarJar Vekilinden bu sahada hekimlige 
kar~1 kolayhk gosterilmesini rica etti. 

inhisarlar V ekili tekrar kiirsi.iye gele
rek dedi ki: 

«- Ahmed lhsan T okgozi.in masraf
larm c;oklugundan bahsederken bunlan 
diinya inhisarlanndan hangisinin biitc;e
sile mukayese ettigini bilmiyorum. Y al • 
mz ~unu rica ederim ki rnukayese yapar
ken almmakta alan inhisar resimlerini de 
mukayese etsinler. S1hhi ispirtonun fi • 
ahm tenzil hususunda nazan dikkatimin 
celbedilmesine te~ekkiir ederim. Bunun· 
Ia me~gul olacagtm. Tuz bahsine gelince 
300,000 lira kadar fedakarhk goze ah
narak fiat indirilmi~tir. Sat!~ yiizde 20 
nisbetinde artb. 2,750,000 lira kadar za
rar devam etmektedir. Fa kat hiikumet 
bunu halka hizmet i~in yapmi~br.)> 

Mehmed Somer (Kiitahya): 
«- Esasen fabrikalarda liizumundan 

V ekil tenkitllere cevab veriyor 
fnhisarlar V ekili tekrar soz alarak kiir

siiye geldi. T uz meselesi hakkmda ileri 
siiriilen miitalealara cevab verdi. T uzun 
gonderildigi yere kadar alan masraflan 
zammedilerek sattlmakla beraber fevkala
de ahval dolayisile bir mmtaka tuzsuz 
kaldtgl takdirde bu masrafm zammedil • 
meden sat!~ yap1lmasma inhisar Vekili
nin salahiyetli oldugunu ve gec;en sene 
§ark viayetlerinde bu salahiyetin istimali
ne zaruret hasd oldugunu ve nakliye mas· 
rafm1n hazineye ~ektirilerek halka eski fi
ata tuz verildigini beyan etti. 

Koyli.i sigaras1 hakkmdaki tenkidler 
dolayisile de dedi ki: 

«- Kimseyi filan tiitiinii sahyor diye 

mahkemeye vermiyoruz. Y aptiglmiz §U -

dur: Tiitiin tezkereleri herhangi bir rnm
taka ic;indir. Momurumuz elindeki tiitiinii 
satmakta alan, fakat tezkeresi bulunm1 • 
yan kimseyi gordiigii zaman miidahale et
mektedir. Verilen ceza da tezkeresiz sah§ 
yapilmasmdan dolayidtr.» 

Umumi •alrf magazalarr 
liizumsuz mudur? 

Umuml sah§ magazalannm istanbul ve 
fzmirde oldugunu kaydeden Vekile Meh
med Somer (Kiitahya} istanbulda kact 
diikkan oldugunu sordu. Vekil, !nhisann 
istedigi kadar sah~ magazas1 ac;abilecegi· 
ni soyledi. Mehmed Somer de a~amJyaca· 
gi kanaatini izhar etti. Berc; Ti.irker tek -
rar soz alarak kendisinin !nhisarlann mas
raf nisbetini yiizde 17 olarak kaydettigi
ni, Ahmed ihsan T okgoziin bunu yiizde 
18, Mehmed Somerin de yiizde 19 ola -
rak zikrettigini soyledikten sonra dedi ki: 

«- Ba§ka bir muhterem arkada§ ta 
yiizde 20ye c;Ikarabilir. Ben hesabm1 yap
tim. Memnuniyetle arzediyorum ki biitc;e 
enciimeninin ilave ettigi son 200,000 lira 
da <;Ikanld1g1 takdirde masraf yiizde 15 
kalacaktJr.» 

Mehmed Somer tekrar soz alarak de
di ki: 

«- Benim koylii sigaras1 hakkmda ga
yet samimi olarak ileri siirdiigi.im miita • 
leaya kar§I saym V ekil tezkeresiz sat1~tan 
bahsettiler. Bir misal zikredeyim. Keskin 
kazasma bu tiitiinden veriliyor, fakat 
Ankarada sah§l menediliyor. Fakir bir a
dam oradaki akrabasmdan birine 15-20 
paket al, getir, diyor. Getiren adam yaka
lamrsa bu tezkeresiz tiiti.in sah§I mahiye
tinde midir? Bu kanuna uydurulmak ic;in 
yap1hyor. Halbuki halk hiikumetinin hal
ka kar§I muamelesi c;ok samimidir. Boyle 
§eyler olmarnahdu. Partirnizin de temel
lerine ve koyli.ilerle, i§~ilere ve fakir!ere 
kar§J §efkatli vaziyetine uymuyor, Tiiti.in 

lzmirden A vrupaya ya§ UzUm 
ihra~ edilecek 

lzrnir (Hususi) - Uzlim Kurumu, o
niirnlizdeki sene merkezi Avrupa ve in
giltere piyasalarma ya§ iizlim sevkine 
haztrlanrnaktadir. Sevkiyat, orta Avru
paya Kostence tarikile olacakhr. Fri -
gorifik tesisath vapurlar ve vagonlar -
dan istifade edilecektir. 

Sab~ kooperatifleri te§kili haztrhklan 
da bitmek iizeredir. Manisa Bagctlar ko
operatifi, heyeti urnumiye halinde top
lanarak bir istihale ge<;irecek ve satl~ 
kooperatifi §ekline girecektir. Maarna
fih, birisi merkez, digeri (,;obanisa ve 
Hac1rahrnanlarda olrnak iizere iig §Ube 
halinde gah:;;acakhr. 

Keza, cizmir ve havalisi meyva ve 
sebze sah~ kooperatifh de yeni ~ekle in
kilab edecek ve Kar~1yaka ile Buca ve 
Narhderede ii<; §Ubeye aynlacaktii. 

Sat!~ kooperatiflerinin tzrnirdeki bir
ligi temmuzda kurulacakhr. 0 vakte 
kadar, birligin tesisah, imalathaneleri 
Uziim Kururnu tarafmdan haz1rlana • 
caktJr. 

Bir hapisane ka~kini 
yakaland1 

Bolu (Hususi) - Zonguldak Maden 
hapisanesinden kagmaga muvaffak alan 
24 seneye mahkfun Halidin rnmtakarni
za iltica ettigi ogrenilmi§ ve takibine 
g1kanlan bir jandarma miifrezesi kendi
sini Akviran koyiinlin bir sarnanhgmda 
yakalaml§br. 

lzmire gelecek vapurlar 
fzmir (Hususi) - Ankaradan gelen 

haberlere gore, Akay ve tzmir korfez 

Londra 20 (A.A.) - Gazeteler, 
Edenin diin fmparatorluk konferansmda 
harici siyaset iizerinde yaphg1 gizli be -
yanat hakkmda tafsilat vermektedir. 

Daily T elegrilph diyor ki: 
«~uras1 ~ayam kayiddir ki Eden, bu 

beyanatmda bilhassa Akdeniz meselesini 
lebariiz etti~i§ ve !I!!Paratorlugun emni • 
yeti bak1mmdan Holandamn tamamiyeti 
iniilkiyesinin idamesini pek miihim olarak 
gostermi§tir.» 

Morning Post diyor ki: 
«Bu konferansta, merkezi ve §arki Av

rupa meselelerinde tutulacak hath hare· 
ket hakkmda baz1 ihtilaflann vukua gel· 
mesi pek muhtemeldir. Eden, fngiltere • 
nin dojrudan dogruya menfaatleri bulun
miyan bir Avrupa mmtakasmda ba~hya· 
cak bir harbe hi~bir suretle i§tirak etmiye
cegi hakkmda konferansa kat'i teminat 
vermi~tir.» 

Daily Express diyor ki: 
«Eden, fngilterenin harici siyasetinde 

a§ag1daki iic; noktay1 bilhassa tebariiz et· 
tirerek biitiin fngiliz siyasetini bu iic; nok
ta etrafmda toplaml~tlr: 

I - Garbi Avrupada sarih taahhiid -
ler, 

2 - Orta Avrupa meselelerinde lngi
liz menafii, 

3 - Milletler Cemiyetine kar§l kat'i 
bir sadakat. 

Eden, Belc;ikanin pek yakmda, Al
manya ve lngiltere de dahil olmak iizere 
bi.iti.in kom§ularile ademi tecaviiz paktm1 
yapmas1 muhtemel oldugunu da bildinni§· 
tir. Avrupanm diger aksammda da sul
hu tekid ic;in diger biiyiik devletlerle ba§· 
ka sulh paktlanmn imzalanmas1 da muh
temeldir. Eden, lspanya vaziyeti hakkm-

«Fransa ve 1ngiltere, i~ ve di§ siya • 
setlerinin istiklalini korumak ic;in Avus • 
turyaya ne dereceye kadar yard1m ede • 
bileceklerdir? Bu husus, dominyonlann ve 
lngiliz efkan umumiyesinin takdirine c;ok 
baghd1r.» 

Delbos Briihselde 
Briiksel 20 (A.A.) - Delbos, bu sa

bah buraya gelmi§tir. Kendisini Harici
ye Nazm Spaak kar§Ilamt§tlr. 

Delbos Briikselde temaalara 
bafladr 

Briiksel 20 (A.A.) - Buraya ge • 
len Frans1z Hariciye Nazm Delbos'la 
Belc;ika Ba§vekili Van Zeeland ve Ha • 
riciye N azm Spaak arasmdaki miizake • 
reler saat 16 da ba§laml§ ve gee; vakte 
kadar devam etmi§tir. 

Beck'in Londrada tema•lart 
Var§ova 20 (A.A.) - Leh Telgraf 

ajans1, Beck'in Londrada !ngiliz ve ec· 
nebi devlet adamlarile yapmi§ oldugu go
rii~melere biiyiik bir ehemmiyet atfet -
mektedir. 

Bu ajans, bilhassa Eden'le Beck'in 
beynelmilel vazjyete taalluku olan biitun 
meseleleri tetkik etmi§ olduklanm ve Bii
yiik Britanya ile Lehistamn noktai na • 
zarlan arasmdaki ayniyeti bir kere daha 
mii§ahede etmi~ bulunduklanm tebariiz 
ettirmektedir. 

Gedikli mektebindeki 
AtatUrk heykeli 

Diin kli~ad resmini yazd1g1miz Ge • 
dikli Erba§ mektebindeki Atatlirk hey
kelini luyrnetli heykelttra§lanrnlzdan 
Nejad yaprni§tfr. Gene heykeltira§ImiZl 
gosterrni§ oldugu muvaffakiyetinden do
lay• tebrik ederiz. 

idaresi i<;in liizumlu vapurlarm rnuka- ~~~~~~..!!!!..!!".""""!' .... _ .... _....,~~~....,.~~~~~!""""!!!~~~~~~~~~~~~ 

velenarnesi, Ankarada ikhsad Vekili 
Celal Bayarla Krupp fabrikas1 rniirnessili 
arasmda imzalanml§hr. fzmire gelecek 
vapurlar, 700 ki§ilik, gifte uskurlu, 12 
mil siiratinde olacak ve bir sene sonra 
teslim edilecektir. 

yoktur da onun ic;in bunu baz1 mmtakalar· 
da sahyoruz diyemezler.» 

Mehrned Somer daha baz1 miitalealar· 
da bulunduktan sonra koylii tiiti.ini.i sah
§mda ileri siiriilen tezkeresizlik meselesini 
§ahsan kabul etmedigini, c;iinkii samimi 
bulmadiglnl tekrar etti. lnhisarlar Vekili 
tekrar kiirsi.iye geldi. Mehmed Somerin 
samimiyet kelimesi iizerinde tekrar tekrar 
durdugunu, kelimenin ag1r telakki oluna • 
bilecegini, hic;bir memurun samimiyetten 
aykm har~ket etmedigini ve ancak vazife· 
sini yaptJgmi soyledi. Bu S!rada Mehmed 
Somer §U suali sordu: 

«- Tiitiin iizerinde yaptlan muamele 
dogru bir§ey midir ?» 

Vekil: 
«- Kanun boyle emrediyor.» 

Bundan sonra miizakere kafi goriile -
rek maddelere gec;ildi. Ve !nhisarlar biit
c;esi kabul edildi. 

Gedikpafa Bi~ki mektebinin mezunlar1 

On dort senedenberi ylizlerce gene ktztrniza bi~ki ve diki§ ogreten Gedik
pa~adaki Noemi Asadoryan mektebi bu ytlm ikinci kuruna devam edcnlerini de 
Sel~uk San'at mektebinin rniimeyizleri onlinde imtihandan ge~irrni~ ve gene 
ktzlar1m1z bu imtihandan muvaffakiyetle <;Ikarak diplornalanm alrnt§lardJr. 
Yukanki resirn muvaffak olarak diploma alanlan miidlir ve mullirnlerile bir• 
likte gostermektedir. 

Yedek subaylar1 davet · 
Balurkoy Askerlik §Ubesinden: 
Yedek siibaylarm 937 senesi rnutad 

yoklamalarma 1 haziran 937 den itiba· 
ren ba§lanaca~ndan ~ubede kay1dh ye
dek slibaylarm bizzat veya mektubla 
30 haziran 937 ak§arnma kadar ~ubeye 
miiracaat eyrneleri ilan olunur. 

*** 
Uskiidar Askerlik §Ubesinden: 
Her sene mutad alan emekli ve yedek 

subay ve mernurlarm yoklamalarma 
ba§lanacagmdan §Ubernizde kaytdh bu
lunup istanbulda olanlarm bizzat, ta§ • 
rada bulunanlann da mektubla 1 hazi
ran 937 den 30 haziran 937 nihayetine 
kadar yoklamalanm yaptrrmak lizere 
§Ubeye rniiracaat eylerneleri, gelrniyen· 
ler hakkmda 1076 say1h kanunun 10 un
cu maddesi ahkarnmm tatbik edilecegi 
ehemrniyetle ilan olunur. 

CaGnlar, Konferanslar, kongreler 
19 may1a i'iin konferana 

21/5/ 937 cuma gfulu ak§aml Uskiidar 
Halkevi salonunda Haydarpa~a lisesi ta -
r!h ogretmenl Re§ad Kaynar tarafmdan 
(19 ma.yiS 1919 dan sonra) mevzulu blr 
konferans verllecektir. Bu konferansta, 
Biiytik Kurtancmm Samsuna a.yak ba.shk
larl gfuliin ferdasmda yarattiklan Ulusal 
hareketln ve hamlelerin bedeflerl tebariiz 
ett1rilecektir. 

Giilhane miisamereleri 
21 mayiS cuma gtinii saat 17,30 da Gtil

hanen1n 11 Inc! ttbbi mlisameresl icra. edl
lece~lnden arzu eden meslekta~lann ba 
toplantJyl te~riflerl rica olunur. 

~~¥-

Eminonii Halkevlnden: 
Evimlz GO.sterlt ~ubesl, Gil.lhane parkl 

i~lndekl AlaykO.,ku binasmda. 21/3/ 937 cu
ma. giinii gecesi saat 21,30 da. (Dekbazllk) 
piyesinl temsil edecektir. 

Arzu edenler davetiyelerlnl Ca~aloglun • 
dakl merkez bil.rosundan alabilirler. 

C....__Y_EN_i _E_SE_RL_ER __ ) 
Yeni Adam 

177 ncl sayiSl 91kt1. i:c;lndekller: Talebeyl 
lmtlhana haztrhyallm <ismail Hakki), A
mele mahallelerl <Ll1tm, Politlka (Adnan 
Cemll), Eskl T!lrklerde spor (Riza. Qavdar-
11), Hlmld anketine Hasan All Yiicel, is -
mall HA.ml, Ya11ar Nab! ve Nuredd!n Ar -
tamm cevablan, Rusyadan donti.$ (Andre 
Gide), Gallbler ve ma~!Qblar (Ilya. Ehren
burg), Al;k nedlr? (Suphl Nurl>, Eskl Yu -
nanLstanda l!Osyal tlkirler (Hasan Tokln), 
Mls Brady <Hikl.ye, L. Halward), lc; sosyete. 
d~ sosyete tetklklerl, haftanm dU.,lincelerl, 
ll'lkret Muallimn reslmler!. Okunmasmi 
tavslye ederlz. 

Havae1hk ve Spor 
Hava.c1hk ve Spor mecmuasmm 15 mayiS 

tarlhll ve 191 numarall sayiSI «Hava ~e -
hidlerl atinti, mtinasebetile c;ok ~~:tizel ya
zllar ve tarlhi resimlerle inta§ar etml§tir. 
Okuyucularlmlza tavslye ederlz. 

Te§ekkiir 
Okulurnuzun fakir 9ocuklarma yliz 

elli kurabiye ve en fakir c;ocuklanndan 
birine de bir <;ift ayakkab1 lutfetmek 
suretile muavenetini ibzal eden Buyiik
~;ar~mm k1ymetli cevahircisi Bay Feri
duna alenen te~ekkiir etrnegi degerli 
bir vazife telakki ederim. 

'Oskiidar 17 nei okul Ba§5gretmeni 
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I~Cumhuriyet-el 
IJ=il ©.\ u ~ ~ lQ) ~ (Y] li'1l lYI 

Maarif Vekilinin nazart dikkatine 
Bir okuyucurnuzdan gelen bir rnektubda 

deniliyor ki: 
cKoy rnektebleri senelerdtmberi rnayiSm 

on be~inde derslerini tatil ettikleri ve bunu 
da gazeteler yazdrklarr halde Tekirdag vi
layeti dahilindeki koy mekteblerinln tati
linln haziramn on be§ine uzatrlmasi ziirra 
ve fiift!li olan koy halkrm s1kmt1h bir va
ziiete koymu~tur. 

Istanbul ilkrnekteblerinln bile mayJSm 
nlhayetinde tatili tedrisat ettikleri halde 
rnemleketin diger ucunda ba~ka kliltiir 
sistemleri nas!l tatblk ediliyor? .. -. 

Pathyan lagtm 
Rumellhlsarmda Meydan mahallesinde 

26 numarada Ziya Qetinkaya lmzaslle al
d!girniz mektubda deniliyor ki: cMahalle
miz:lekl ahfii Agobun duvarmm diblnde 
lag;m patlam1~, millevves sular sokalh kap
ladJ, iizerine basmadan ge9mek 1rnkansJz
la§tl. Etrafa yay1lan pis koku lle mlistck
reh slnekler bu manzaraya ayn b1r plslil: 
katlyor. Hlsar polls korniserligine yazd1k 
~;izdik, biz ne yapallrn diye cevab veriyor
lar. I~in, klrtasiyecilige tahammiilii yok -
tur. Bu hususta aid oldugu makamlarm 
dikkat nazarlanm c;ekmenizi dilerim.-. 

Kopek boyle mi itlaf edilir? 
Taksim Talimhanede Vi!ak apartmum 

2 numarada Sadullah Aya§II irnzasile aldi
gJrnJz mektubda denlliyor ki: cBir c;op a
rabasmm refakatlndeki tanzifat ameleslnin 
serseri kopek ltlafl ve toplayr§lari maalesef 
hifi te giize! bir §ekilde yapilrnJyor. Arnele
ler ellerinde mevcud kemendlerle sokak 
kopeklerini bag~rta bag1rta boguyorlar. 
Hal.k ta bu manzarayr karl§lk hislerle sey
rediyor. Belediyenin bu usulii daha tnsanl 
bir §ekilde yapmak lc;in d~iinmesinl tav
siye ederim.-. 

ist. Borsas1 20/5/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ali~ 
6"27.-
126.50 
110.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-

Silin Avusturya 
Mark 

70.-
21.-
25.-

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron isvec 
Altm 

1 

Banknot 

Lonrda 
· New-Y-..-k 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 

· Amsterd. 
Pral! 
Vivana 
Madrid 

·Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
Bel!rrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

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

1057.-
254.-

C::EKLER 
A~Ill$ 

625.-
0.7906 

17.73 
15.02 
4.6925 

87.44 
3.46 

64.-
1.4382 

22.68 
4.2096 

13.44 
1.9675 
4.1696 
3.3840 

107.68 
34.40 
2.7486 

24.695 
3.1032 

ESHAM 

Sab~ 
627.-
126.50 
113.-1 
125.-. 
84.-' 
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
21.-
14.-

I 52.-, 
32.-

1058.-
255.-

Kapams 
625.-

0.7905 
17.735 
15.0225 
4.6925 

87.44 
3.46 

64.-
1.4380 

22.68 
4.2096 

13.44 
1.9675 
4.1696 
3.3840 

107.68 
34.40 
2.7486 

24.695 1 

3.1032 

Acdts Kanams 
Asian C::imento 13.90 13.85 
Merkez Bankast 89.- 89.-

iSTiKRAZLAR 
A~Ih:s Kapams 

Tiirk borcu I Pesin 20.10 20.10 
• .. IVadeli 20.12!i 20.125 .. • llPe$in 19.75 19.75 .. ,. llVadeli 19.80 19.80 

Ergani 95.25 95.25 
Stvas-Erzumm I 96.- 96.-

TAHVtLAT 

Anadolu 
Acths Kal)anti;i 

IPe in 40.- 40.-
• IVadPii 40.- 40.40 ,. ll Pesin 40.- 40.-.. llVadeli 40.- 40.-.. MiiJQ>essil .. • Vadeli 

BUTUN AGRILARI 
GECIREN Jl/~ HER.,. 
ECZANEDEN ISTEYiNI.G•. -

YANDA 
Cumhuriyet Mektebliler Pazan 

Lutfi ilyas karde§ler 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitahlan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Te§ekkiir 
Ani oliimile bizi ve tamd1klanm acl

lara garkeden refikamm son merasimi
ne ir;;tirak lutfunda bulunan Bomonti 
arkada§lanmla diger rlifekaya alenen 
ter;;ekkiire muhterem gazetenizin dela
letini rica ederim. 

Bomonti fabrikas1 tahsildan Cavid 

Fatih icrasmdan: 
Aded 

1 yemek pi§irmege mahsus sa~ ocak 
5 tahta masa 

20 b~yaz yemek tabag1 
5 duvar aynas1 mustatil 

16 tahta sandalye 
2 biiyiik yemek tabagt. 
Nuriye borcundan dolaYI tahh hacze 

alman yukanda cinsleri gosterilen em
valin sat!lmasma karar verilen N ecib 
ve Kemalin ikametgahlarmda bulun -
mamalan ve miibar;;irin verdigi me§rU -
hatta da ikametgahlarmm degi§ik ol -
dugu anla§Ild1gmdan usuliin 123 iincii 
maddesi mucibince tebligat icrasma ka
rar verilmir;;tir. Ve ilanat olsuretle teb
lig edildiginden mezkfu e§yamn ilk art
tirmasi 26/5/937 tarihine musadif ~ar -
r;;amba giinli saat 10 da ve mezkur giin
de k1ymeti muhammenesini bulmad1g1 
takdirde ikinci arthrmas1 28/5/937 tari
hine musadif cuma giinii ayni saatte ve 
Beyaz1dda Cumhuriyet caddesinde 20 
No. h diikkanm oniinde yap!lacagmdan 
taliblerin mahalli mezkfuda memuruna 
miiracaatleri teblig olunur. 

$i§li Niifus memurlugundan: 
~i§li Halaskar Gazi caddesi 233 sayi11 

evde oturan ve Ferikoy Derici sokak 
hila 37/79 say11I yer iizerine niifus kii
tiigiinde kaYidh bulunan Agob oglu 
Markos Bedrosun be§inci hukuk mah -
kemesinin 18/11/936 gun ve 1078 saYih 
kararile ad1 Markos iken Margos ala -
rak ve soy admm da Pakan iken Ek§i 
oglu olarak diizeltilmesine karar veri! -
mi§ oldugundan keyfiyet ilan olunur. 

Zayi - Yiiksek iktisad ve Ticaret 
mektebinden aldlgrm hiiviyet ciizdam -
m1 kaybettim. Yenisini <;Ikaracag1mdan 
hiikmii yoktur. 

805 N ecdet Oktar 

Bir fe" memuru 
aran1yor 

~ose i~lerinde. tecriibeli bir fen me
muruna ihtiyac vardtr.i§ Han No.7· 8 e 
mliracaat. 

r- Hademe arantyor -. 

I Di~ Tababeti mektebine bir~a
yan hademe almacaktir. tsteklile
rin Tedris Direktorliigune mlira -
caatleri. 

istanbul 5 inci icra memurlugundan: 

Mahcuz olup paraya c;evrilmesine ka

rar verilen ev e§yasi 26/5/937 tarihine 

tesadiif eden c;ar§amba giinli saat 10 dan 

11 e kadar birinci ag1k arttrrma suretile 

Karagiimriikte yeni Burc;ak sokag1 (3) 

numarah hanede paraya c;evrileceginden 
talib olanlarm mahallinde haz1r buluna
cak memuruna miiracaatleri ilan olu -
nur. (32787) 

Slhhat noktai nazanndan 

{:OK GOZEL 

bir tarzda yapllml$ ~Ik ~ocuk araba
lan, her yerden ucuz fiatlarla yalmz 

BAKER MAGAZALARINDj 
sahlmaktadll' 

Reklama liizum yoktur. 
Bir tecriibe kafidir. 

Kiiksal Tahir Usta idaresinde me~hur 

HASANPA~A FIR IN I NIN 
30 seneli~ t~crii.b~ neticesi bu kere mevhid kandili i<;in t;Ikardigi kandil 

stm1tlenm almagx unutmay1mz, suf Trabzon yagiledir. 

EMNi'YET SANDIGI iLANLARI 

SATILIK OTOMOBiL 
~ ap1lan miiz~y.eded~. degerini ?,ulmiyan 928 mod eli ac;1k Buik otomobili 

8 haz1_ran. 937 tar1hme du~en sah gunii saat on be~te pe§in para ile Emniyet 
San~1g1 b1~~smda satilmak_ ~zere ~eniden ac;1k arttJrmiya <;Ikanlml§hr. Oto
mobll, hergun levaz1m serv1sme muracaat suretile Sand1k binast yanmdaki 
garajda goriUebilir. (2872) 

CUMHURiYET 

Cumhuri ye t 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena f$ler l~n 
her zaman sipari~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

Canakkale ~arbaybgindan: 
1 - Elektrik motorlerinin santrala teslim her tonu 26 lira 95 kuru§tan 12975 

lira 25 kuru§ muhammen bedel ve 1541 lira muvakkat teminatl1 500 ton 
Somikok komiirii 18 giin miiddet ve kapah zarf usulile eksiltmeye <;Ika
nlmJ~tlr. 

2 -- istekliler bu i!le aid ~artnameyi paras1z olarak <;anakkale Belediyesi Elek
trik $efliginden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31/5/937 pazartesi glinii saat 15 te Belediye Dairesinde Encii
men huzurile yap1lacakbr. 

4 - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene mak
buz mukabilinde verilmesi, posta ile gonderilecek mektublarm yukan
da yaz1h saate kadar yeti§tirilmi§ olmas1 ve zarflarm miihlir mumile ka
pahlmi§ olmas1. 

5 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek ic;in isteklilerin kanuni evsaf1 haiz bulun-
malan laz1m geldigi ilan olunur. (2861) 

istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden: 
$amand1ralar ic;;in pazarhkla 500 lirahk boya almacakhr. Taliblerin 24/5/ 

937 pazartesi giinli saat 14 te Galatada Deniz Ticareti Miidiirliigunde miite§ek
kil Satmalma Komisyonuna 375 teminah muvakkateyi havi makbuzlarla ve 
§artnameyi gormek istiyenlerin idare ~ubesine miiracaatleri ilan olunur. 

(2874) .......... , ............................ , 
inhisarlar Umum Miidiirliis'liinden· ..._ ______ I 

I. - idaremizin Pa§abahc;e tspirto fabrikas1 iC(in §artnamesi mucibince 
2500 lira muhammen bedelli 9 aded su kontorli ac;;1k eksiltme suretile satm 
almacakhr. 

II. - Eksiltme 14/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~besindeki Allm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

III. - Muvakkat teminat 187.50 lirad1r. 
IV. - :;;artnameler paras!Z olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden ahnabilir. 
V. - Istekli_lerin miinakasa tarihinden 10 giin evveline kadar fiats1Z 

fenni tekliflerini Inhisarlar Umum Miidiirlligii Miiskirat Fabrikalar $ubesine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek iC(in de miinakasadan azami bir giin ev· 
veline kadar verilen tekliflerin muvaftk bulunduguna dair mezkur §Ubeden 
vesika almalan lazrmd1r. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI. - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V incl 
maddede yazll1 vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme i~in 
tayin edilen giin ve saatte ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2340) ,.,.,.,., 
I - Idaremizin Pa~abah~e fabrikasu1da ~artnamesi mucibince yapdacak 

cl6559~ lira 71 kuru§ ke2if bedelli amele yemekhanesinin in§aah kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

II - Eksiltm~ 7 /VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ;>ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1lacakhr. 

III-Muvakkat teminat 1242 lirad1r. 
IV- ihale evrak1 83 kuru§ mukabilinde inhisarlar in§aat ;>ubesinden ve 

Ankara Ba~miidiirliigunden almabilir. 
V - Istekliler ihaleden en a!= 2 biin evyel bu gibi i~leri muvaffakiyetle 

yapbklarma dair resmi vesaikle Inhisarlar In§aat $ubesine miiracaat edip eh
liyet vesikasi almalan. 

VI- Miihiirlli teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesikalarile muvakkat te
minat E"k<;esini ihtiva edecek alan kapah zarflar ihale giinii en gee;; saat tam 
14 e kadar yukanda.. adt gec;;en Allm Komisyonu Ba§kanllgma makbuz mukabi
linde verilmi~ olmahd1r. (2835) ,.,.,.,., 

I. - 2/III/937 tarihinde ihale edilmek lizere kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmu~ olan Cibali Merkez deposunda §artname ve projesi mucibince tesis 
olunacak SOOO lira muhammen bedelli 2 aded yiik asansoriiniin ihalesi yapl· 
lamadigmdan yeniden kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuiiitur. 

II. - Eksiltme 2/VI/937 tarihine rashyan c;ar§amba giinli saat 15 te 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahin Komisyonunda yaplla
cakbr. 

III. - Muvakkat teminat 600 lirad1r. 
IV. - $artname ve projelet 40 kuru§ mukabilinde sozii gec;en §Ubeden 

almabilir. 
V. - iste~lilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel fiats1z teklif ve 

kataloklanm Inhisarlar Tiitiin Fabrikalar $ubesine vermeleri ve teklifleri
nin kabulunii mutazammm vesika almalan lazimdir. 

VI. - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca V ci maddede yaz1h vesika 
ile kanuni vesikalan; muvakkat teminat akc;esini ihtiva edecek olan kapah 
zarflar en gee; ihale giinii tam saat 14 e kadar Kabata!ita Levaz1m ve Muba
yaat $ubesindeki Ahm Komisyonu Reisligi.ne makbuz mukabilinde verilmi§ 
olmahd1r. (1917) 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
Mutasarnf oldugu yanm hisesi Sabih tarafmdan Emniyet Sandtgma birin

ci derecede ipotek olup tamamma ehli viikuf tarafmdan (13850) lira k1ymet 
takdir olunan Beyoglunda Kamerhatun mahallesinde Tarlaba§I caddesinde 
eski 33 ve 35 yeni 31 ve umum 358 ve niimerotaj 213 kap1 numarah ~ark ev 
27 ~imali yol, garb ev 25 ve aparbman 12, cenub 10, 11, 12 parse! numarah 
evlerle mahdud aparbmanm yanm hissesinin sahlmasma karar verilmi~tir. 

Mezkur apartrmanm evsaf1: Bina kargir ve cephede birinci kattan ftiba • 
ren ~ahni~ vard1r .. Merdivenler mermer ve parmak korkuluklu olup kiipe§te
leri kara agacd1r. Iki aydmhgile arkasmda kiic;iik bir arahg1 vard1r. Merdiven 
sahanhklan renkli c;inidir. Aparhman do§emeleri ah§ab ve dograma aksam1 
yaghboyahdrr. 2 ve 3 numarah dairelerin sokak kap1larmm list klSlmlan camh 
ve iki numara.h k1smm sahanhg1 mermerdir. Altmct kattan sonraki tarasa 
c;1kan merdiven ah~ab olup aparbman dahilinde elektrik, Terkos, havagazi te
sisab vard1r. Bodrum kab: Zemini c;imento bir koridor iizerinde alh komiir
liik bir kaptCJ odas1 vard1r. Zemin kat!: Demir ve mlizeyyen kap1dan girildik
te ~imento ve kare ve mermer merdivenli bir antreden diger zemini renkli c;i
ni antreye p:irilir. Burada bodrum kap1s1 oniinde ah~ab bolmeli bir kap1c1 o
dasi vard1r. 1 numarah dairede bir sofa lizerine lie; ada, bir mutfak, bir hala 
vard1r. Birinci kattan iki numarah dairede bir sofa iizerine 4 ada, bir hala ve 
bir mutfak - ikinci katta - 3 numarah, li\;iincli kat 4 numarah, dordlincii kat 5 
numarah, be~inci kat 6 numarah daireler iki numarah dairenin aynidir. Altm· 
c1 kat 7 numarali dairede bir koridor iizerine iki ada, bir mutrak, bir halii. 
Bu kahn cephesinde zemini kirm1z1 C(ini bir mutfak ve aynca sabit kazanh 
ve mozaik tekneli zemini kirmiZI c;ini bir C(ama~Irhk ve etraf1 kargir korku· 
luklu lnrmiZl c;ini do~eli bir taras ve bir komiirliik vard1r. Bu klsmm c;ahs1 ah· 
§ab lizerine oluklu galvaniz sac;hr. , 

Yedinci kat: KirmiZI c;ini do~eli ve kargir korkuluklu bir tarasbr. Umum 
mesahas1 kadastro mucibince 85 M2 olup bunun 5 M2 aydmhkhr. i~bu gayri
menkuliin Tapu yanm hissesi kaydi mucibince ac;1k arttirm1ya vazedilmi~tir. 

Arttirma pe~indir. Arttrrm1ya i§tirak edecek mli§terilerin k1ymeti mu -
hammenenin % 7,5 u nisbetinde pey akC(esi veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalan icab eder. Arttirma §artnamesi 15/5/937 tarihine 
musadif cumartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttmr.as1 5/7/937 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra edilecek. Birinci arthrmada bedel, kiymeti muhammenenin % 75 
ini buldugu takdirde iistte btrak1hr. Aksi takdirde son artbranm taahhiidii 
baki kalmak iizere arthrma on be~ giin daha tern did edilerek 20/7/937 tari -
hine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arttlr
ma neticesinde en c;ok arthranm iistiinde birakilacaktrr. 2004 numarah icra 
ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit 
olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahibleninin 
bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 ilan tarihinden 
itibare11 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri 
laZimd1r. Aksi takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olm1yanlar sati~ bedeli
nin payla~masmdan haric kahrlar. Mliterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye 
ve telHlliyeden ibaret alan Belediye riisumu ve Vak1f icaresi bedeli mlizaye
deden tenzil olunur. 20 senelik Vak1f icaresi tavizi ise mii~teriye aiddir. Daha 
fazla malftmat almak istiyenlerin 934/899 numarah dosyada mevcud evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri k1ymet raporunu gorlip anhyacaklan ilan olunur. 

(2882) 
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istanbul Y edinci icra Memurlugundan: 
Artur Stravolonun Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotek bulunan 

tamamma (38780) otuz sekiz bin yedi yiiz seksen lira klymet takdir edilen I 
~ikta~ta Me~rutiyet mahallesinde Biiyiikdere caddesinde eski 95 95 miikerJ 
93 yeni 312 ila 322 numarah sag taraf1 Esad Pa§a aparhman bah~esi ve gar 
solu Vas1f hane ve bahc;esi, arkas1 uhdesinde kalan 2 harita numarah mah 
onii Biiyiikdere caqdesile mahdud ve evsaf1 a§ag1da yazll1 5 diikkam alan 1 
aparhmamn sahlmasma karar vex;ilmi§tir. 

Sozii gec;;en yerin evsaf1: 
Halihaz1rda Halaskargazi caddesinde 312 numarah diikkan: Zemini c;1 

mento do§eli ic;inde camekanlan bulunan ve istor kepenkli tiitiincii diikk§ 
olup elektrik vardtr. 

314 nnmarah diikkan: Zemini c;imento demir parmakhkh ve istor kepen 
li olup arka k1smmda asma bir kat vard1r. Bu kata seyyar merdivenle c;IkiL 
!c;inde elektrik ve Terkos muslugu vard1r. 

316 numarah diikkan: Zemini c;imento istor kepenkli bakkal diikkamd 
Arka ktsmmda apart1manm merdivenaltJ da bu diikkana aiddir. Ve ic;inde b 
muslugu vard1r. 318 numarah aparhmamn mermer ve demir kapll1 antresidl 

320 numarah diikkan: Zemini c;imento, istor kepenkli olup i~inde ah~~ 
bir tahta perde ile ikiye aynlmliihr. 

32:'. numarah diikkan: istor kepenkli ve zemini ~imentodur. Bu diikkaJ 
lann iistli kargir asfalt do~eli ve demir parmakh~ korkuluklu tarashr. 

Apartlman: Antre: Demir camh kap1dan girildikte mermer bir papuc;h; 
ve mermer merdivenle dairelerin bulundugu birinci kata ~1k1hr. Burada g1 
ne mermer ufak bir sofa iizerine 1 ve 2 numarah daireler vard1r. Bu sofam 
kar~1smda gene mermer lie; basamakla ve camekanh bir kap1dan girilen ~ 
aparhmamn arkasmdaki bahC(eye mahreci olan bir ufak oda vard1r. 

Bodrum kat: Bodruma mermer bir merdivenle inilir. Zemini r;;ap bodrUl 
mahalli sabit mermer iki tekneli oca{p ve kazam bulunan ~ama~1rhk II ta11 
odunluk ve komiirliik ve bir aptesane ve iki aydmllk vard1r. 

1 numarah daire: Zemini tahta iki koridor iizerine 5 oda ve termesifonl 
bir banyo, bir kiler, alafranga bir hala ve zemini karosimen alafranga demj 
ocakh bir mutfak ve ic;inde alaturka bir hala vardrr. 

2 numarah daire: 2 koridor iizerinde 4 oda, bir sand1k odas1, bir !tiler, ZE 
mini karosimen alafranga bir hala ve zemini karosimen demir ocakh ve sab. 
dolabh bir mutfak ve bir de termesifonlu bir banyo vard1r . 

Birinci kat: 3 ve 4 numarah daireler: 3 numarah daire: !ki koridor iizeri 
ne 4 oda ve zemini mermer bir banyo ve alafranga bir haia ve iki kiler ve k~ 
rosimen demir ocakh vesabit dolabh bir kiler olup her iki oda karton piyerl 
ve duvarlan yaghboyahd1r. 4 numarah claire: 1 numarah dairenin aynidir. 

ikinci kat: 5, 6, 7 numarah cl.aireler: 5 numarali daire: iki koridor iizerin 
5 oda, bir alafranga hala, bir kiler ve zemini kirmiZI c;ini demir ocakh merm . 
musluklu bir mutfak vard1r. 

6 numarah daire: Bir koridor iizerine 4 ada, bir mutfak, bir alafrang! 
hala ve bir aydmhk mahalli vard1r. 

7 numarah daire: Karosimen bir antre lizerine camekanla boliinmii!$ bil 
sof,, ve bir koridor lizerine 4 ada, bir sand1k odas1, bir alafranga hala, zemi 
k1rmJZI c;;ini demir ocakh bir mutfakhr. 

tlC(iincii kat: Bir koridor lizerine lie; oda, zemini karosimen bir banyo ma1 
halli, bir kiler ve k1rmiz1 c;ini ve demir ocakh bir mutfak ve alafranga hala· 
dan ibarettir. Bu katta aynca zemini asfalt bir koridor lizerine 5 kiler, bil 
alaturka hala, ark.a tarafta iistii kaph bir balkan ve ~abya <;Ik1lan bir merdi· 
ven vard1r. 

Umumi evsaf1: Merdivenler kamilen mermer sahanhklar karosimen kor· 
kuluklar, demir parmakhklar ah~ab ve kiipe~telidir. (Ah~ab aksam kamilen 
yaghboyahdtr) Zemin, birinci ve ikinci kahn demir parmakhk korkuluklu, 
zemini karosimen iki~er balkonu oldugu gibi birinci ve ikinci kat ~ahni~li· 
dir. Pencereler panjurlu ve bina kamilen yaghboyahd1r. !c;inde elektrik, Ter~ 
kos ve havagazi tesisati vard1r. Umum mesahas1 387 metro murabbat olu~ 
376 metro murabba1 bina zemini, kalam aydmhk olan be~ diikkanh bir apar 
tJmamn tamam1 Tapudaki kaydinde oldugu gibi aC(Ik artbrm1ya vazedilmi§ .. 
tir. 

Arthrma pe~indir. Arthrm1ya i§tirak edec~k mii~terilerii]. k1ymeti muham 
menenin % 7,5 u nisbetinde pey akC(e!\i veya milli bir bankanm teminat mek~ 
tubunu hamil olmalan icab eder. Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Va· 
k1f borclan borcluya aiddir. Arttirma ~artnamesi 8/6/937 tarihine musadif sa
l! giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttrrmas1 5/7/ 
937 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilecek, birinci arthrmada bedel, ktymeti muhat'rtmenenin % 75 ini buldugu 
ta'{dirde listte b1rak1hr. Aksi t~kdirde son arthramn taah iidii a · lm 
iizere artbrma OIJ. be$ gun daha temdid edi!erek 20/7/937 tarihine musadif 
sal: giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arttirma neticesinde 
en c;ok arttlranm listlinde btrakilacaktir. 2004 numarali icra ve iflas kanunu -
nun 126 net maddesine tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit olmwan ipotekli 
alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 ilan tarihinden itibaren 20 giin 
zarfmda evrakl miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laz1mdlr. Aksi 
takdirde haklar1 Tapu sicillerile sabit olmtyanlar sah§ bedelinin payla~masm
dan haric kahrlar. Miite!Jl.kim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve tellaliye resmin
den ibaret olan Belediye riisumu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil 
olunur. 20 senelik Vaktf icaresi, taviz bedeli mii~teriye aiddir. Daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin 35/4035 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri k1ymet raporunu goriip anhyacaklan ilan olunur. (2878) 

Turgudlu Beledive .. Riyasetinden: 
$ehirin su gec;miyen yerlerine tesisat yaptlmasi iC(in a~ag1da miktar ve 

evsa£1 yazth malzeme kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Her biri iit; metre uzunlugunda ve 70 milimetre kutrunda 4600 met

re boru, 12 11ded vana ve 18 aded dirsek ve 2000 kilo kur~un ve 195 kilo kat-
ranh salmastradir. • 

2 - Malzemenin bedeli ke~fi 12995 lirad1r. 
3 - Giimriik maafiyetinin temini belediyeye aiddir. 
4 - Buna dair fenni ~artname ve ke~ifnameler tstanbul, 1zmir ve Tur-

gudlu Belediyelerinde gorebilirler. 
5 - Ek~iJtme tarihi 27/5/937 per~embe gi.i.nli saat 16 dad1r. 
6 - htirak ic;in: 
A- Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
B- 'l'eklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evvel Belediye En • 

ciintenine verilmesi. 
C - Bedeli kesfin ylizde yedi buC(ugu olan 975 lirahk teminat veya ban

ka mektubu vermesi ~arthr. 
6 - Taliblerin tayin olunan gi.in ve saatte Belediyeye mliracaatleri ilan 

olunur. (2752) 

I Davlal Demiryollar. i$1alme Umum MiidiiriUjtiinden J 
Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton dokiim -

hane piki 5/7/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda satm almacaktJr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (3953,50) lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/5/1936 ~lin ve 3297 numarah n~s
hannda inti~ar etmi~ alan talimatname dairesinde almmu~ vesika ve tekhf
lerini ayni ~lin saat 14.30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdrr. 

$artnameler (270) kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satil -
maktad1r. (2791) 

Bursa Cezaevi Direktorliiaiinden: -
Bursa Cezaevinin 937 senesi haziran iptidasmdan 938 senesi maYJS sonu· 

na kadar bir senelik ekmegi a~ag1daki :~artlar dairesinde eksiltmiye c;Ikanl • 
mt:~ttr. 

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

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

3 - Ekmek Belediyenin piyasaya c;Ikardigi ikinci nevi ekmek olacak ve 
safi bugday olup iC(inde ba!ika madde bulunm1yacak ve iyi pi~mi~ olacaktlr. 

4 - Ekmek hergiin sabahlan saat 9 da teslim edilecektir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak edecek ahc1larm hali haztr ravic iizerinden tah -

min edilen bedelin yiizde yedi buc;ugu alan 2430 lirallk muvakkat teminat ola· 
rak banka mektubu veyahud paranm depozit olarak Malsand1gma yatmldt .. 
gma dair makbuz ibraz etmesi lazrmd1r. 

6 - Ahc1 olanlar ayn bir zarf ic;inde teminat mektub veya makbuz ol
dugu halde diger bir zarf ic;inde olarak teklif mektublarm1 26/5/937 c;ar:~am• 
ba giinli saat 16 ya kadar Miiddeiumumilik dairesinde toplanacak Komisvona 
vermeleri Hi.zimdir. Bu miiddet geGtikten sonra teklif kabul edilmez. 

7 - Bu hususa aid masraf ve ilan licretleri mii~teriye aiddir. 
8 - Daha ziyade malumat almak istiyenlerin bu i~e aid fiartnamesini de 

almak tizere Cezaevi Direktorlligi.ine mliracaat etmeleri ilan olunur. (2663) 
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Midenize 
Dikkat ve iyi 
HAZIM ediniz. 

<;abuk. iyi ~ignemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli 

yiyenler, bilhassa i~ki kenler midelerini tahri~ ederler ve 

EK$iLiK, HAZIMSIZLIK, 
agtrhk. ba§ di:inmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, MlDE E~lLtK ve Y ANMALA
RINI giderir, lNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i~ MAZON ahmz. Hkbir miimasil miistahzarla kxyaa 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 
Deposu MAZON ve Baton ecza deposu, lstanbul ,Y enipos
tane arkasmda. No. 47. 

Di' macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk ayrdamazlar. 
kullanmamiJ olanlar bir denesinler. 

I lzmir satJ~ ~ubesi : Bay Ahmed Buldan oglu 

Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirliigiinden: 

Muhammen c;o~u 
tutar1 

Lira Kr. 

Az1 
tutan 

Lira Kr. 
1650 

Cinsi 
Ekmek 

Koyun eti 
Kuzu eti 

c;ogu Az1 fiatr 
Kilo Aded Kilo Aded Kr,San. 

17000 15000 11 

6500 5000 50 
1ooo son 50 

Zeytin yag1 1100 
Sade Urfa yagr 2000 

1000 
1800 
2000 

65 
85 
26 50 
29 
27 

Toz ~eker 2500 
Kesme $eker 1000 
Pirinc Viyonola 2000 

800 
1800 

Kuru sogan 1800 1600 15 
Tuz 600 500 6 
Patates 1400 1200 8 50 
~umurta 20000 18000 1 75 
Limon 20000 15000 2 50 
B. Peyniri 600 500 37 
K. Peyniri 500 400 60 
K. KaylSl 350 250 77 
Silivri yogurdu 1000 800 16 
Re<;el 1200 1100 50 
Sabun 700 500 38 
Kutu sal<;asr 200 150 46 
Konserve 150 100 50 
bezelye 

Zevtin Dub- 1000 800 38 
lel 1934 

Sirke 1500 
K. Cali fasulye 1000 
K. Barbunye 100 

1000 
800 
80 

12 
18 
12 

fasulye 
Nohud 
M~rcimek 
Cekirdeksiz 
tizilm 
Ku~ iiziimii 
Cam frsbgr 
Stit 
J<"ase yojturdu 
Un 
Pirinc unu 
Makarna 
!rmik 
Nic:asta 

200 
200 
500 

50 
50 

800 
lOOQ 

150 
100 
400 

30 
30 

600 

1500 1200 
150 100 
300 200 
100 80 
100 80 

16 
19 
24 

25 
85 
12 

&OQ 6 
16 
24 
26 
24 
24 

1soanak 1500 1300 
400 

30 
30 

5 
I<ok kereviz 500 9 

17 ~alamura yaprak 50 
Taze yaprak 50 
Enginar 900 

15 
700 5 

Domates 
P:tthcan 
T. C. fasulve 
':r'. B. Fasulye 
'r Ayse K." 
Sakrz kabaih 
Helvacr kabagr 
R:tlatabk 
Maydanoz 
nereotu 
J:>1rasa 
l<arnabahar 
:R'lmva 
'J' :Rakla 
':r'. Bezelye 
T. Sogan 
Ve~il slllllta 
nolmahkbiber 
Marui 
liavu~ 
C:::emizotu 
Lahana 

2400 2200 6 
8000 

200 150 
6000 2 75 

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

1400 

400 
f!OO 
200 

1200 1000 
4000 demet 3000 
800 " 600 

1200 

1 50 
1 
1 
4 

150 100 10 
300 17 50 
400 6 
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 

1870 

3200 
.2QQ. 
3700 

715 
1700 
662 50 
290 
540 

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 fi 10 
7 50 4 50 

45 35 
144 1:!2 
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 
~ 2.:.4 __ 

1139 886 10 
~amac:rr y1kama 30000 par<;a 24000 2 40 72Q 576 

c;oguna ~ore 
muvakkat 
temlnatt 

Lira Kr. 
140 25 

277 50 

53 63 
127 50 

111 94 

347 59 

85 43 

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

Saat 14 ila 17, erzak, ya$ sebze, ~ama$rr y1kama. 
1 - Mekt:bimizin mayrs 938 nihayetine kadar ihtiyacx olan yukarrda cins 

ve ~uk!arlan yazrh erzak vesaire satm ahnmalarr ir;in ayn, ayn a~rk 
eksrltmrye konulmu$tur. 

2 - E~siltme 2/6/937 giiniine rashyan ~ar~amba giinii yukar1daki saatlerde 
Yuksek Deniz Ticareti mektebinde toplanacak Satm Alma Komisyo
nunca yap1lacaktxr. 

3 - Bunlara aid $artnameleri almag1 ve gormegi arzu edenler Mekteb Mu
hasebesine miiracaat etmelidirler. 

4 - E~~ilt~iye gireceklerin 2490 sayrh arttrrma, eksiltme kanununun 2 ve 
3 uncu m~ddelerindeki $artlan haiz olmalan ve Ticaret Odasmm yeni 
yll belges1le beraber muvakkat teminatlanm !s. Ytiksek Mektebler Mu
hasebeciligi veznesine yahrdrklarm1 gosterir makbuzlarrm veya banka 
n:ekt? blarrm ibraz etmeleri ve ticarethane veya eirketler namma ek • 
srl.tmrye gireceklerin dahi noterden musaddak Vekaletnamelerini Ko -
mrsyona gostermeleri Iazrmd1r. (2760) 

En ho~ ve laze meyvalann usa
relerinden istihsal edilmi~ tabii bir 
meyva tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikasx oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi miimkiin degildir. 
Hazrmsrzhgx, mide yanmaklanm, 
ek~iliklerini ve muannid inkrbazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umumi hayatm intizams1zhklanm 
en emin surette xslah ve insana ha • 
yat ve canhl1k bah~eder. 

lNGtLtz KANZUK Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

DIR 

ASiPiN 
~lA... 

t;~·:k:;:o~~·il 
Ge~en seneki idare tarafmdan bu 

hafta ar;llacak olan cc;ANKAYA:o 
oteli, en miikemmel ve en temiz 
bir aile ocagxdxr. Mti~terilerine bir
<;ok siirprizler hazrrlamr~trr. Mii -
racaat edenler pek c;ok oldugu ir;in 
mii~terilerimizin bir an evvel O• 

dalanm temin etmeleri menfaatle
ri icab1drr. 

GUZEL BiR CiLD 

Parisli bir kim 
yagerin ke~fi 
sayesinde §'imdi 
biitiin kadmlar 
gtizel bir cilde 
malik olabilir -
ler. 

Gayrikabi • 
li mukave· 

met Bir 
mJknabsbr. 

Evvela sevimliliginiz, teninizden ne
§et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek ~aresine te
vessiil ediniz. Cildinizin gtizel ve nermin 
olmasr i~in TENEFFUS ETMESI LA
ZIMDIR. Hali haz1rda bunu temin ede· 
cek yalmz bir krem vardrr. 

Me§hur miitehassrs JEAN DE PA
RY'nin son ke~fi olan Gtl"NDtl"Z CRE· 
ME SIAMOiSE §effaf olmryan sair 
kremlerin hilafma olarak havada §ef
faftlr. GECE CREME SiAMOISE da 
ytizii emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
stisler. Cildinizi tasfiye ve takviye i~in 

GECE CREME SIAMOiSE (cold cre
me) kullammz. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmad,,gmrz takdir· 
de paramzm derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

Gazi Anteb C. Miiddeiumumiliginden: CREME SiAMOiSE 
G 1 - Haziran 937 sene ba~mdan itibaren mayxs 938 nihayetine kadar HER YERDE SATILIR 

: A!lteb Merkez Cezaevinin ekmek ihtiyacx 15/5/937 tarihinden itibaren 
Ylr!m bel? giin miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmmJtur. 

2 - Eksiltme 10/6/937 tarihinde ve saat on be~te G. Anteb C. Mtiddei
Umumiligi dairesindeki Mubayaa Komisyonunda yapllacakhr. 
h 3 - Bir senelik muhammen ekmek ihtiyacr 350,000 kilodur. Bedeli mu
anun~ni 31,500 liradrr. 

d .4 --: isteklilerin kanunen caiz 2362 lira 50 kuru~luk teminatlarmx kanun
akr ~anfat dairesinde miihiirlii bir zarf i~inde eksiltme saatinden bir saat 

;;v1eh?e kadar teklif mektubunu havi bir zarfla birlikte Komisyona tevdi et
e er1 lazrmdir. 

KELLPiR 
7lh metro uzunlugunda ve mer

kezde 1,75 metro eninde, onden ka
marah ve GRAY marka 24 beygir 
kuvvetinde bir motorle miicehhez, 
elektrik tenviratl, siirat kontorii ve 
yag kontrolii haiz 10 mil siiratinde 
ve miicedded bir halde bir KANO 
OTOMOM!L kelepir fiatma satx • 
hktrr. isteklilerin cKANO:o riimu
zile istanbul 622 numarah posta 

0 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastahklan mUtehassJSI 

Beyoglu Yllchz sinemaSl kar§ISl 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere aras1z 
Tel: 43924 

Deposu: A. EM1RZE, lstanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

Dr. iHSAN SAMi - .. 

Gonokok A,IsJ 
Belsoguklu~ ve lhtilatlanna kar~ 
pek tesirli ve taze ~tdlr. Divanyolu 
Sultanmahmud tiirbesl No. 113 

TARLADJR 

.... •••• ... ,r ..... 'Vfn .:-
.. 

Tiirkiye Ziraat Bankast istanbul 
~ubesinden: 

24 mayrs 1937 pazartesi giiniinden itibaren 1 te~rinievvel 1937 tarihine 
kadar bankamrz gi~elerinin a§agrdaki saatlerde ara verilmeksizin a~Ik bulun
durulacagr iliin olunur. (2856) 

Adi giinlerde: 
9. lh den 15 lh ye kadar 

Cumartesi giinleri: 
9. 1/4 den 11. lh ye kadar 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
2 nci ke~;ide 11 Haziran 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 q. 0 0 0 liradar ••• 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liraltk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vard1r ... 
Ayr•ca: (3.000) Iiradan ba~hyarak (20) liraya kadar biiyiik ve kii· 

r;iik birr;ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan isti
fade etmek i<;in bir bilet almaktan c;;ekinmeyiniz ... 

Mudanya Belediyesinden: 
Belediye elektrik santralmm bir yrlhk ihtiyacr ir;in iki yiiz ton Tiivenan 

maden komiirii ar;rk arttrrma ile almacaktrr. Vermek istiyenlerin arttxrma, ek
siltme kanununun tarifi ve<;hile teminatla beraber ihale gtinii alan 3 haziran 
1937 per~ernbe giinii saat on be~te Belediye Enciimeninde bulunmalan ilan 
olunur. (2857) 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

49 Beyazxd T av§anta§l 

f 132 Ortakoy 

6561 Kii~iikmustafapa~a 
Mollahi.isrev 

2560 Kuzguncuk 

3186 Oskiidar Selamiali 
3335 Feriki:iy 
4778 Bostancr Catal~e§me 
4644 Yeniki:iy Molla~elebi 

5808 Eyiib Siileymansuba~l 

6223 Samatya Hac1hiiseyinaga 

6584 Kadxki:iy Rasimpa§a 

8421 Boyacrkoy 
8613 Eyiib Siileymansuba§I 

Kalayci 

Portakalyoku~u 
ve Dereboyu cad. 

Kii~iikmustafapa1a cad. 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

39 Srnnake§ ham al
tmda kargir diikka
nm I !2 his. 

E: 64 Y: 66 Kargir ev ve 2 ve 
4 No.h diikkanla
rm I /4 hisseleri 

E: 44 15 metro arsa 

E: Hacxkaymak E: I Y: 24 66,50 metro arsa 
Y: Mente§e 

Silahtarbah~esi E: 43 Y: 39 103,50 metro arsa 
E: Ayazma caddesi E: 4 Mi.i. Y: 32 51 ,25 metro arsa 

Catal~e§me E: 15 Mii. Harita: 70 98 metro arsa 
E: Kiremit~i E: 23-25 !ki ah§ab hanenin 
Y: Bah~e Y: 16 • 18 5/15 his. 

Miinzevikr§la cad. E: 27 183 70 metro tar-
Y: 27-27/f lamn 127,50/240 

his. 

Hisseye gore 
muhammen K. 

500 A~xk artbnn 

500 » 

150 » 

100 » 

130 » 
160 » 
160 » 
170 » 

2500 Kapah zarf 

Narhkapl ve Kuleli E: 45 Y: 85 Ostiinde odalan o- 600 A~rk arttxrma 
Ian kargir di.ikkamn 

Karakolhane 

Yanikalfa 
Miinzevikr§la cad. 

E: 15 ve 15 Mii. 
Y: 71-73 

E: 8 
E: ve Y: 25 

1/2 his. 
Altmda diikkam 750 » 
olan hanenin 1 /2 his. 
276,90 metro arsa 560 » 
1 I 22 metro basta· 2500 Kapah zarf 
mn 3/4 his. 

Yukanda evsaft yazrh gayrimenkull er on giin miiddetle satl~a ~xkanlmt§tlr. 
~amba giini.i saat 14 tedir. Sat!§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

fhaleleri 2/6/937 tarihine dii1en ~ar-ded.5 - Sartname G. Anteb, Ankara ve tstanbul C. Miiddeiumumiliklerin • 
ca r Malumat edinmek istiyenlerin ihale gtintine kadar bu dairelere mtira-

a etmeleri ilan olunur. (2805) 
kutusu adresine yazmalan.- '-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Agrzsz fstzrablarzn 
miithi$idir 

• I 
En fiddetli di~ agrdaram dindirir 

GRiPiN 
Biitiin agr1, s1z1 ve 

sanc1lsr1 keser. 

Bat~ agrasma, nezle, grip ve 
romatizmaya kar~1 

Bilhassa muessirdir 

- - -- - --------· 
~- ---------- ___.__ I 

CUMHUR1YET 21 May1s 1937 

aslanmaz ve 

T I R A BI<;AGI 100 

HASAN 
de fa bra~ eder 

Biitiin diinyada emsaline hi.;;bir zaman tesadiif edilemiyecek derecede biiyiik muvaffakiyet kazanan HASAN TIRA$ hi.;;aklan yeni ve kat'iyen paslan· 
maz nevini piyasadan musuran isteyiniz. Yeni HASAN TIRA$ makinelerile birlikte HASAN TIRA$ hi.;;aklari tua~ olduktan sonra kat'iyen silmege 
ve kurulamaga hacet yoktur. Ve bu tua~ b1<;ag1 hi<; bozulmamak ~artile gayet kolayhkla ve huzuru ne~'e i<;inde yiiz defa tlra~ eder. Diinyanm hi.;;bir bra§ 
bt.;;agmda bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRA$ bt<;agt muvaffak olmu~tur. 1\larkasma ve ismine dikkat. 1 adedi 5 - 10 adedi 35, paslanmaz 
Hasan bi.;;agt 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuru~tur. Hasan bra~ sabunu - Hasan hra~ kremi • Hasan hra§ pudras1 • Hasan bra~ kolonyas1 da .;;ok zevk ve ne~'e 
veren yardimci ve miikemmel vaslfalardrr. Hasan depolarile sab~ yerleri ve biitiin Anadolu tuhafiye ve bakkaliye magazalarile eczanelerde ve aktarlarda 
bulunur . 

• GECE i~in ve KURU cildler 
l~ln pembe gece 

•• 

GOZEN 
K REM 
i~TE BiR GUL 
i~TE BiR GELiNCiK 

i~TE BiR LALE 

BiOCEL... Cild hiiceyrat1 
merkezinden istihsal edilmis 

cild i~in yeni ve k1ymetli 
bir cevher 

28 giin zarf1nda ya,b kadmlar1 
daha gene gosterir. 

' 

Cildinizin gene, terii laze ve pembe kalmasr i~in onu 
besleyiniz. Artzk buru§ukluklar kalmadr. 

KARYOLALAR 
Fabrlka fiat1na satlhyor. 

ASRT MOBiLYA Magazas1 A::V~~ 
_ Istanbul: Razapa1a yoku§u No. 66 Tel. 23407 

0 
F 
L 

HEDViN 

OFLYO 

Bu renkleri anacak 
ruju temin eder. Y eni icad ve A
merikan formiilii VENUS RUJ· 
LARI harikulade cazip ve ~ok sa
bittir. S1hhi VENOS RUJLARI 
dudaklar1 yakmaz ve yaytlmaz. 
Kullananlan hayrete diitiiriir. 

KARDOL 
ismindeki bu yeni ila~tan 

HABERINiZ V AR Ml? 
Asab bozukluklannm, 

heyecan ve ~arp1nh .. 
lann tek ve tesirli . 

~ares1. 

OFLYO 

1937 senesinin harikas1 
Hem 

G0ZEL 
apart1manlara 

KOKlJ VERiR 
Y Hem sinek ve tekmil ha§arah Y 
0 Bir anda mahvederek Slhhatinizi korur o 

En son Amerikan ihtirat 

Markaya dikkat 
En · nazik kuma~1arda bile 

·kat'lyyen leke yapmaz. 

25 ya$mtzdan son
ra; eildiniz, kiY· 
metli Biocelini 
kaybetmege ba§ • 
lar. Eger hemen 
beslenip ihya edil
mezse bum~up so· 
Jar ve ihityarlar. 

SO ya~larmda mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o
labilir. F akat, ihti -
yarlam1~ gtbi goriin· 
diikleri cihetle er -
keklerin yiiziinde 
hi~bir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir alim, 

Biocel, bu yeni 
c i I d unsumnda 
cildinizinkinin ay· 
nidir. Adeta be~e
renizin laZimi gay
ri tnUfarikidir. Cil
dinizi a<;hkdan ol· 
diirmeyiniz. Onu 
Biocel ile besleyi
niz ve ya!jlandtki-
DlZ zamanlarda bi-
le cildinizin daima 
taze ve cazib go
riinmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 
tesirini gosterdi 
Tecriibe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 ya~jlannda 
bir kadm 30 ve 30 YB$la
nnda bir kadm 24 ya§mda 
l{iiriinebilir. Gene klzlar da 
hi.;;bir vakit 2oremiyecek. 
leri ~ayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

Viyana T1b F akiiltesinin profesorii 
tarafmdan ke~fedilen bu yeni cild 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilmi§ gene hayvanlarda gizlenm:§ 
cild hiiceyratJ merkezinden istihsal 
edilmi§ saf Biocel vard1r. Bu cev • 
her; pembe rengindeki T okalon 
kreminde cildinizi beslemek ve 
gencle§tirmek i~in matlub nisbet 
dairesinde mevcuddur. Geceleri 
yatmazdan evvel kullanmiz. Beyaz 

rengindeki (yagsiz) Tokalon kre • 
mini sabahlan kullamn1z. T erki • 
binde «Beyaz Oksijen>> bulundu • 
gundan birka<; gun zarfmda birbi· 
rinden daha beyaz lie; levin iizere 
cildinizi §ayam hayret bir surette 
beyazlatir. Siz de hemen bu 
iki kremi kullanmaga ba§laymiz. 
Memnuniyetbah§ neticesinden son 
derece memnun kalacaksmJz. 

BiOCEL'Ii TOKALON KREMiNi 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce Tokalon mii§terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii§ahedeleri kendiliginden ge· 
len en k1ymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkrn istifade ettim. Yiiziimdeki 
~irkin kabarczklar zail olclu . •••• ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

(Tokalon kreminin benim cilclimin nescine ~ok uygun gelcli
iitti itiraf etmeyi bir vazile bilirim. Cilclim esmer olcluiu hal
de Tokalon siirdiikten sonra beyazlanmakta ve ulak kabar
crklar ~amamile zail olmaktadrr.) 

B. ~ehir I. B. M. Eti •• Tii. Konya 

Mektublarin as1llari dosyalarimizda sakhd1r. 

.,._ SATILIK ARSA - .. 
Lalelide tramvay caddesinde de

nize nazrr bir arsa sahhkhr. Ta
liblerin istanbul Defterdarhg1 dos
ya memuru Bay Refik Yola~a mii
racaatleri. ................. 

P. T. T. Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 
Fabrikam1z it;in bir planya ve ii~ torna tezgah1 ahnacaktlr. 
Eksiltme 26/5/1937 tarihine rashyan ~ar~amba gi.ini.i saat 15 te yap1 • 

lacakbr. 
istekliler 1,1artnameyi gormek iGin hergi.in eksiltmiye i~tirak i~in de mu

ayyen giin ve saatte 342 lirahk muvakkat teminatlanm vezneye yatJrmak 
suretile Komisyona mi.iracaatleri. (2676) Zayi - inebolu Askerlik §Ubesinden 

ald1g1m askeri terhis vesikami, ni.ifus ·-~---••••••••••••••••~-----~ 
ci.izdammla birlikte zayi eyledim. Yeni- istanbul Vakiflar Direktorliigii ilanlarl I 
lerini alacag1mdan eskilerin hi.ikmii 
yoktur. 

0 f L Y 0 o F L y 0 - ~- ~~-t~neb~olu~lu!"!"'!"Ah~m~ed ~Ag1k~goz 1 - Ki.itahyada Karagi:iz Ahmedpa~a camisinin 2400 lira bedeli ke1,1ifli son 
cemaat mahalli kubbeleri i.izerlerinin kur11un kaplamas1 11/5/937 giiniinden iti
baren bir ay mi.iddetle aGlk arttirm1ya konulmu~tur. 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
Salt.UJ ve n~muharrtrt: Yanu• Nadi 

Umumt ne,-tzratt fdare eden Ya2t lflert 

M1ld1lrll: llikmef Miini' 

2 - Takarri.ir edecek bedel haddi laylk gi:iriildiigiinden 10/6/937 giinii.
ne musadif peri$embe gi.ini.i saat 15 te ihale yapilacakhr. 

3 - Kei$if ~artnamesi hakkmda malumat almak ve tamiratl deruhde etmek 
istiyenlerin Ki.itahya Vaklflar idaresine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

(2862) 


