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Mi lletler arastnda 
ekonomik anlasma 

imkan1 bulunacak m1? 
IE5) elc;ika Ba§vekili M. Van Zee
l,g) land lngiltere ve Fransa tara • 

fmdan yap1lan teklifi kabul 
ederek milletler arasmda ikhsadi bir an • 
~~§rna imkam bulunup bulunamiyacagma 
a1d tetkiklerine devam ediyor. <;aresi ara
nan derd §Udur~ Umumi Harh sonu 
diinyasmda ve hususile 1929 da ba§hyan 
ekonomik buhrandanberi milletler arasm
daki ikhsadi miinasebetler pek ziyade zor· 
la§mi§hr. Milll ekonomilerin himayesi ve 
rnilli paralann miidafaasJ gibi ihtiyaclar 
milletleri hergiin daha §iddetli bir tak1m 
tedbirler almaga sevkeylemi§tir. Almanya 
gibi koskoca ileri bir memleket bile bugiin 
ilia kendi yagunla kavrulmaga ~are bu -
lacag1m diye ugra§Ip duruyor. Almanya
da ziraate fevkalade ehemmiyet veri! -
mekle beraber Alman endiistrilerinin muh
tac oldugu iptidai maddeleri endiistri yol
larile hep dahilde tedarik etmenin ~are
Jeri aramyor. Sebebi §U ki Almanyanm 
haricden iptidai madde tedarik edecek 
paras! kalmami§ ve yahud bu para pek 
ziyade azalmJ§hr. Para, yani altm. Go -
riiyorsunuz ki altm ge~er akc;e olmaktan 
~Ikhgi halde hala en saglam paranm esas1 
olmakta devam etmektedir. Paramn en 
sag! am esas1 altm midir bilmeyiz. F akat 
milletlerarasJ ah§Veri~indeki ol~ii gene 
dolayisile altmdn, bunu inkiira mecal 
yoktur. Zaten paramn iki tiirlii k1ymeti 
vard1r: Biri dahilde muayyen e§ya bede
Ji olmasJ, digeri milletlerarasJ miibadele • 
sinde diger yabanci paralara nisbetle 
mevkii. Bu ikinci k1ymet ya altmla, ya • 
hud altm1 esas tutan paralann degerile 
olc;iiliiyor. 

Altmm dogrudan dogruya miibadele 
k1ymeti oldugu zamanlarda mesele o ka· 
dar agir ve mii§kiil goriinmiiyordu. 0 za
man, §imdi diinyanm ic;ine dii§tiigii fev
kalade siiratli terakki cereyam da pek 
yoktu. Umumi Harbden sonra biitiin 
buhranlara ragmen i§ ve kredi hacmi ala
bildigine artmi§hr. Zaten ortada her 

rnemlekete ihtiyac1 nisbetinde dagilabile
cek alun da kalmami§, yani altm daha 
ziyade baz1 memleketlerde toplanmi§ ol
dugundan daha ziyade kiig1da binen pa· 
ramn her yerdeki tiirlii fiatlarile miktar· 
lan da c;ogaldik<;a c;ogalmJ§, kredi i§leri 
<liinyanm o zamana kadar hie; gormedigi 
§ekiller almi§hr. Diinyamn gec;irdigi fena· 
hklarda kredi iptizalinin de bir hissesi bu
lunduguna §iiphe yoktur. 

YUNUS NADI 
[Arkas~ Sa. 6 sii.tun 5 tel 

i(; SAHiFELERDE 
S incide : Evin ic;ini yaratmak san'ati 

Kandemir 

-----

M. Baldvin ismet inonil 

Ismet lnOnii diin Ogleden 
sonra Londradan ayrtldi 
Ba,vekilimiz Pariste durmtyacak ve pazartesi giinii 
biT gun kalarak hiikumet ricalile temaslarda 
bulunmak iizere Atinaya muvasalat edecektir 

Londra 21 (Hususi muhabirimizden, 
telefonla) - Ba~akan 1smet lnonii bu
giin ( di.in) sa at ikide Londradan hare
ket etmi§tir. Ba§bakanumz istasyonda ln
giliz hiikumeti erkanile Londra biiyiik 
elc;imiz Fethi Okyar ve biiyiik el~;ilik er
kam ve Turk kolonisi tarafmdan te§yi o
lunmu§tur. Ba§bakammiz Pariste tevak
kuf etmiyerek yoluna devam edecek ve 
aym yirmi dordiinde Atinaya muvasalat 

ederek orada bir giin Yunan hiikumetinin 
misafiri olacaktJr. Bu bir giin zarfmda 
Yunan hiikumeti erkanile yapiimi§ ola
cak temas ve miikalemeleri miiteak1b Hii
kumet Reisimiz Pire limamnda kendisini 
beklemekte olacak olan Devlet Deniz -
yollan vapurile memleketimize donerek 
dogruca Ankaraya gidecektir. 

Ba§bakan fsmet inonii lngiliz Krall • 
[Arkas~ Sa. 3 siltun 4 tel 
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Biit~e miizakereleri 
Meclisin may1s1n 28 ine kadar 
kanunu kabul edecegi anlafihyor 

Hazine bonolar1na dair ahkam 
Ankara 21 (Telefonla) - Biiyiik 

Millet Meclisi bu pazartesi giinii saat 14 
te top! anarak 193 7 mali y1h muvazenei 
umumiye kanun ]ayihasmi gorii§mege ba~
hyacaktJr. Meclis bugiinkii toplanhsmda 
biit~e miizakereleri dolayJsile pazartesi • 
den itibaren hergiin ic;timaa karar verdi. 

Meclisin gee; vakitlere kadar c;.ah~arak 
miizakereleri may1sm 28 ine kadar bilire
cegi tahmin ediliyor. 

Heniiz konu§ulmaml§ miilhak biitc;e • 
lerle diger layihalar biitc;eden sonra gorii· 
§iilecektir. 

Muvazenei umumiye kanun layihasm· 
da evvelce yazdigimiz gibi devlet biitc;e • 
sine dahil dairelerin masraflan ic;in 
231 ,017,776 lira tahsisat verilmi~. devlet 
geliri de 231 ,020,000 lira tahmin edil • 
mi§tir. 

[Arkast Sa. 8 sii.tun 2 de] 
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Bilbao dii§mek •• uzere 
italyan1n siyasetini degi~ttirerek ispanyadaki 

askerlerini geri ~ekecegi bildirildi 

Eski ispanya Kraltntn oglu Kont cavadonga ve dii.§mek ii.zere oldugu anla~zlan 
Bilbao'dan oir manzara 

Durango 21 (A.A.) -Havas ajan
smm muhabiri bildiriyor: 

Havalann pek fena gitmesine ragmen 
Franco ht'alan Bilbao iizerine yiiriimek
te devam etmektedirler. Bu k1t' alar Al
daye, F runis, Endecoa, Meacaz, Morga 

Franco kuvvetleri Bilbao'nun son mii
dafaa hath olan me§hur Elgallo ile irti
bat tesis etmi~lerdir. 

Vitoria 21 (A.A.) - Havas ajan ·
smm muhabiri bil~iriyor: 

6 nc1da 

7 ncide 
Spor haberleri ve Meaca kasabalarm: i§gal ile birc;ok 

Munguia mmtakasmda General Mola 
kumandasmdaki k1t' alarm 5 kilometr\> 
ilerlemesi iizerine Bilbao, daha ciddi bir 

[Arkasz Sa. 8 siitun 1 de] 

(:ocuk sahifesi esir ve miihim miktarda harb malzemesi 

-------------• alm!§lardu. 

YURDU-N EMNiYETi 
Dahiliye Vekili icah1nda 
ordudait da istifade edecek 

Meclis ruznamesine miihim bir kanun layihas1 
aiindi- Biiyiik bir emniyet komisyonu kurulacak 

19 maYJS Polisve]andarma te$kil8.tz 
bayramlmiZ yeni bir nizama alznzyor 

Biiyiik ~efimiz; Dahili· 
ye Vekili vasltasile mil
Jete sevgisini bildirdi 

Ankara 21 (A.A.)- 19 may1s · 
Genclik ve Spor bayram1 miinase
betile yap1lan biiyiik §enlikler es
nasmda Ankara Stadmda toplan -
ml§ olan halkm ictten saygi ve sev
gilerinin ba~ta Atatiirk olmak iize
re biiyiiklerimize bildirilmesi i~in 
almmi§ olan karar iizerine !ct I§leri 
Bakam ve Parti Genel Sekreteri 
~iikrii Kaya tarafmdan ctekilen tel
graflarla kar~1hklanm aynen ne~
rediyoruz: 

Atatiirk 
Cumhur Reisi 

<;ANKAYA 
Bundan 18 y1l once vatanm ufuk-~ 

larmda ve milletin ruhunda biitiin 
iimid l§lklan sondiiriildiigu ve ye'
sin, c;aresizligin kara kabusu ( 
biitiin yiirekleri sard1g1 zaman, 1 
[~~) 

Bulgar kabinesinde 
beklenen tadilat 

Diin ii~ naZir 
istifa etti 

Sofya 21 (A.A.) - Ticaret Nazm 
Valek, Ziraat Nazm Radi Vasilev ve 
Adliye Nazm Karagozov, diin istifala
rim vermi~lerdir. 

Ticaret N ezaretine Ziraat BankasJ 
sab1k gene! direktorii Ticaret Akademi • 
si rektorii Barov, Ziraat Nezaretine zi
raat~iler te~kilatJ birligi reisi Bankov ve 
Adliye Nezaretine de Sofyanm tamnmi§ 
avukatlanndan · Ognianov muhtemel 
namzed olarak gosterilmektedir. 

Kabinedeki bu degi§iklikler hakkm • 
daki Kral emirnamesi bugun i<;in beklen· 
mektedir. 

Yeni Naz.trlar 
Sofya 21 (A.A.) - Ticaret Nazin 

Valef'le Ziraat N azm Radi Vasile£ ve 
Dahiliye N azm Karagizof' un istifast ii· 
zerine kral, Ticarete Barofun, Ziraate 
Banokof' un tayini ,hakkmdaki emirname
yi imza etmi§tir. 
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~ekoslovakyanin 

harici siyaseti 
~ek Hariciye Naz1r1 
Krof'ta diin ak,am rad
yoda bir nutuk soyledi 
Prag 21 (Hu-1 

susi) - Cekoslo-1 
. ' 

vakya Hariciye Na- j 
zm M. Kamil Krof
ta bu ak§am rad - I 
yoda irad ettigi bir 

1 

nutukta umumi si- · 
yasi vaziyeti izah 
etmi§tir. M. Krofta 
yeni bir Lokarno 
pakt1 ic;in sarfedilen 
gayretlerden takdirle Kamil Krotta 

bahsederek ezciimle demi§tir ki: 
«- Sovyetlerle munasebatlmJZ dosta

nedir. Hiikumetimiz Sovyet hiikumetile 
komiinist f1rkasm1 birbirinden ayn te§ek
kiiller addettiginden, Sovyet hiikumetile 
dostane miinasebatmm inki§afma ~ah§ • 
maktadu. 

i talya ile Yugoslavya arasmda ahiren 
akdedilen anla§madan sonra, Kiic;iik An
tant hakkmda baZJ miiheyyi~ §ayialar de
veran etmege ba§lad!. Bu §ayialann tama
men as1lsiz oldugunu soyliyebilirim. Kii-

[Arkast Sa. 3 sii.tun ~ tel 

y eni k&nunla memleket asayi,i hakktn· 
da miihim tedbirler ittihaz edilmekte 
ve zab1ta meslegi tensik olunmaktad1r 

'\ 

Emni11et i$lertnde, Dahiliye Vekaletinin de kendisinden istitade 
edecebi kahraman ordudan . bir kzt•a 

Ankara 21 (Telefonla) - Emniyet te~- cMemleketin umumi emniyet ve asa-
kilati kanun Iayihas1 enciimenlerden yi§ i§lerinden Dahiliye Vekili mes'ul • 
~kt1 ve Meclis ruznamesine almd1. La- diir. Dahiliye Vekili bu i§lerin kendi 
yihanm birinci maddesi §U ~ekildedir: [Arkas~ Sa. 6 sii.tun 5 tel 
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• 
lndirilecek · vergiler 

Maliye muhim baz1 18yihalar haz1rlad1 
i,~i ve kii~iik iradb miikelleflerin vergileri 
tahfif ediliyor, ecnebi artistlerin vergisi de 

yiizde be,e tenzil olunacak 
Ankara 21 (T elefon- bordro ve sairelerin tev-

la) - Maliye Veka- hidi de temin edilmek· 
letinin vergilerin tahak- tedir. Diger taraftan Ve-
kuk ve tahsil §ekli iize- kalet ecnebi artistlerden 
rindeki esash ~ah~mala- alman ve yiiksekliginde 
rmm neticelerinden biri biitiin alakadarlann miit-
olan yeni bir layiha bu tefik oldugu vergmm 
ak§am gee; vakit Meclise yiizde be§e indirilmesine 
gonderildi. Bu layiha dair layihay1 da Meclise 
kazanc vergisinin tatbi- gonderdi. 
kat vaziyetlerini kolay- Maliye Vekaleti bit 
la§tmci hiikiimleri ihtiva taraftan da vasJtasJz ver• 
ediyor. Ba§hca hususi- gilerin tarz ve tahakkuk 
yeti i~~i ve saire gibi kii- muamelelerile itiraz ve 
~iik iradh miikellefle- tahsiline aid hiikiimlerin 
rio vergilerinden baz1 Maliye Vekili Fuad Agralt tevsi, telif ve tevhidine 
tahfifler yapmas1du. c;.ah~aktadu. Bu yol• 
~-undan ba~ka bugiin muhtelif vergiler I da da bir proje hamlanmi§tlr. 
I<;m muhtehf zamanlarda tanzim edilen [Arkas~ sa. 8 sii.tun 1 de] 
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miihim Pestede 
' 

temaslar 

.. ~ . 
Pe~te muhaoirimizin, italya Krait geldigi zaman Naib Amiral Horti ile beraber -

fstasvondan saraya giderken, aureti mahsusada ald1rdzg~ resfm 
(Yaztst 3 iincii sahifemizdedir.) 



Tarihl tefrika : 126 Yazan : M. Turhan Tan 
1Terctime ve iktibaa edilemez) 

Sultan Siileymanin kiskancligi! 
0, biiyiik oglunun canh endamile kendinin biikiil
mege yiiz tutan beli aras1ndaki actkb farkt 

dii~iiniiyor, biraz daha ihtiyarhyordu 
Bununla beraber o sabit fikir kafa -

smdan, o tabii ve gayritabii k1skanchk 
yiireginden <;1km1yordu. Biitiin dola§llgl 
yerlerde, biitiin yap1lan sava~larda hep 
biiyiik oglunun taze bir §afag1 anduan 
canh endamile kendinin bi.ikiilmege yiiz 
tutan beli arasmdaki ac1 1 fark1 dii§iin
dii, biraz daha ihtiyarladi. 

Bu Istuabh tahassiislerin viicude getir
cligi sinir bozuklugile Elkas Mirzaya da 
k1zmaga ba§lamt§ll. T acidar karde§ine 
isyan etmek suretile onun Mustafaya u -
gursuz bir ornek gostermi§ oldugunu te -
vehhi.im ediyor ve mi.ilteci prensten yava§ 
yava§ igreniyordu. Hatta bir arahk onu 
cezalandumak da istedi. Mirza, biiyiik 
bir httta halkmt yuvalarmdan 9kartarak 
ba§ka yerlere goc;tiirtmek fikrinde 1srar 
ediyordu. Hiinkar bu dii§iinceden sinir -
lendi. 

- Sen, dedi, taht istiyorsun, karde§in 
tahb korumak istiyor. Ben zafer pe§inde 
dola§Jyorum. Bu halkm ~u a§ure c;orba -
smda ka§Jgt yok. Oyleyken eziliyor, ba· 
zan malmdan, bazan canmdan oluyor. 
Ostelik yurdundan da mt ciida dii§siin. 
Boyle zuliimleri yapmam da yaptJrmam 
da. 

Elkas Mirza c;ok sert bir dille soylenen 
bu sozler iizerine - karde§ine sadJk olduk
lan bahanesile - tari.imar ettirmek istedigi 
on binlerce halkm yakasm1 buakmak ts
tJrarmda kalmakla beraber can kaygu • 
suna da dii§tii. <;iinkii zulmiin aleyhinde 
bulunan Sultan Siileymamn zalim gorii
nen kimseleri kolayca affetmiyecegini 
sezmi§ti. 

Mirzamn bu endi§esi ve bu sezi~i ye
rindeydi. Zira Hiinkar, karde~ini tahttan 
mahrum etmek kaygusu ugrunda slit e • 
mer c;oculdan be§iksiz, be~ik salhyan a
nalan yavrusuz, hulya ve sevda c;aS!nda 
gencleri yuvas1z, son nefeslerini ya~IY an 
ihtiyarlan yurdsuz b11akmak istiyen 
prensi oli.ime mahkum etmi~ti. llk fJTSatta 
ipe c;ekecekti. Bu karan verirken zalimi 
cezalandnarak adalete sayg1 gostermegi 
dii§i.indiigii kadar tahta kar§l isyan eden 
ve haks1z emellerini tatmin ettirmek yo • 
lunda yabanc1lardan yard1m anyan §eh· 
zadelerin er gee; felakete ugnyacaklanna 
da bir misal vererek ogullanm korkutmak 
fikrini gi.idi.iyordu. 

Elkas Mirza zeki davrand1. han ic;e
rilerine yaphg1 bir akm sonunda umumi 
karargaha gelmesi ic;in P adi§ahtan ald1gt 
emre itaat etmiyerek daglara kac;tJ, fakat 
~ah T ahmasm adamlan tarafmdan bas
kma ugray1p yakayi ele verdi, zincire vu
rularak zindana attld1. 

Sultan Siileyman biiyiik bir yiikten 
kurtulmu§ gibi sevinc ic;indeydi. Elkasm 
ic;ine attld1g1 zindam, §ehzade Mustafa • 
nm daima di.i§iinecegini tahmin ediyor ve 
mahpus prensin §U vaziyetinde kendi og
lunu uslu tutacak bir ibret dersi gorerek 
mahzuz oluyordu. 

Harb tarihinde e§i nadir goriinen ori
jinal bir bud' a ile kumandanlardan biri -
nin kazand1g1 parlak bir zafer onun 
ne§' esini katmerlendirdi. Bu hud' a ger
c;ekten iyi dii§iiniilmii~ ve iyi tatbik olun· 
mu§tu. Turk kumandan Kemah onlerin
de cesur bir yiiriiyi.i§le oralara kadar gel
mi§ olan bir dii§man f1rkas1 tarafmdan 
ihata edilmek iizereydi. Vaziyet nazikti, 
ak1bet pek ugursuz goriiniiyordu. Ku • 
mandan bir yarma hareketile o c;emberi 
ktramiyacagml anlaymca bir gece ordu
gahta ne kadar tor, ha§an ve iirkek at, 
deve, manda filan varsa hepsini toplatt1, 
kuyruklarma kazanlar, tencereler, giigiim· 
ler baglath, c;evirme hareketi yapan or -
dunun - koyu bir karanhk ic;inde - mer -
kezine dogru koyuverdi, kuyruklarmda
ki Iannan yi.iki.in verdigi iirkeklikle dere
ce derece c;tlgmla§an bu hayvanlar, onle
rine tesadiif eden siperleri bozarak, c;a -
dtrlan yikarak zafer ri.iyalan gec;iren o 
ordunun alhm iistiine getirmi~ler ve ya
man bir panik yaratm1§lard1. Hayvanlan 
insan sanan uyku sersemi dii§man, can 
korkusile oniinii ardmi goremediginden 
birbirlerini oldiiriiyorlardl, aclkh bir gaf
let ic;inde eriyip gidiyorlardt. 

Hiinkar, kiic;iik bir ftkra ile koca bir or
duyu bu bivimde imha etmi§ olan Osman 
Pa§ayt vali yaparak miikafatlandndJk
tan, Giircistam himaye altma a!dJktan, 
Sirvan hiikumetini yeni ba§tan kurduk
tan sonra Halebe geldi, kt§l orada gec;ir
di. Kiic;iik oglu Beyaz1d1 da oraya ge
tirterek tam alt1 ay yanmda ahkoymu§ ve 
kendinden sonra tahta lay1k gordiigii 
gene §ehzadeyi her giin bagrma bas1p 
durmu§IU. 

Sair lnce Hayali, gene bir §air olan 

Beyaz1dm babas1 nezdinde kazand1g1 
k1ymetten istifade ederek entrika c;evir -
mekten geri kalm1yor, ikide bir fnsat di.i
§iiri.ip Hiinkara biiyiik §ehzade Musta -
famn bu durumdan huylanacagml hattr
latJyordu. Sultan Siileyman, son derece 
ustahkla yap1lan bu mi.ifsidlige kar§l ka
yidsiz goriinmege c;ah§makla beraber 
sinirlenmekten de kendini alam1yordu. 
Bir giin §airin gene o mevzua temas et
tigini goriince dayanamad1: 

- Neier soyliiyorsun be haneharab, 
dedi, oglum Mustafa kiic;iik karde§ini ne
den k1skansm? 

Hayali pervas1z cevab verdi: 
- T arihle c;ok ugra§Iyor da omhn. 

$evketlfi efendim c;ok iyi bilirler ki tarih, 
hem ir§ad, hem ifsad eder. 

Hiinkar, neden ve nic;in demege liizum 
gormedi. <;iinki.i tarihin post kavgas1 hi
kayelerile dol u oldugunu biliyordu. Fa
kat bu garib izahtan kafasma yepyeni bir 
dii§i.ince di.i§tii. ~imdi «fitnenin oniine ge
c;ilmek ic;in» karde§ oldiirmegi caiz goren 
ve bu yolda kerli ferli hocalardan fetva 
da alan biiyiik dedesi F atihin kanununu 
biraz daha geni§letmek meselesini dii§i.i -
niir olmu§tu. 

Hocalar, fitnenin adam oldiirme rna· 
siyetinden daha agir bir i§ oldugunu soy
liiyorlardl. Onlarm istinad ettikleri man
tiga gore katil, nihayet bir veya iki adn
ml hayattan mahrum edebilirdi. Halbuki 
fitne denilen ayaklanmalar, isyanlar, ih
tilaller on binlerce hay a ta mal olan kanh 
hareketlerdi. Bu sebeble fitne, adam ol· 
diirme suc;undan c;ok ag1r bir giinaht1 ve 
bu giinahm i§lenmesine mahal kalmamak 
ic;in icab ederse bir hiikiimdar kendi kar
de§lerini feda etmege mezundu. 

Karde§ler yiiziinden c;1kmas1 muhtemel 
fitnelerin oniine gec;ilmek ic;in boyle agu 
ihtiyat tedbirleri ahnmak caiz .olduktan 
sonra ayni ~ahiyette fitneler c;1karmak. 
kabiliyetini ta§lyan evladlann katli nic;in 
caiz olmasm ~ .. 

Sultan Siileyman, bu yaman fikre ka
pllmca garib bir ferahhk hissetmege ve 
kendi kendine bir tak1m manhki k1yaslar 
yiiri.itmege ba§ladJ. 

(Arkas1 var> 

Ucuz 
ilk 

tarifenin 
tesirleri 

Marmarada motorle nak
liyat azalmaga ba~lad1 

Denizyollan idaresinin yeni navlun 
tarifelerinde, bilhassa, Marmara iske -
lelerile istanbul arasmdaki e§ya nakli -
yatmda yap1lan mi.i.him tenzilat, motOr 
nakliyatl i.izerinde bi.iyi.i.k bir tesir yap -
!nJ§tlr. 

<;unkii, motOrciiler, Denizyollarmm 
bu c;ok ucuz tarifesile rekabet ic;in mad
di imkan bulamamaktad1r. Denizyollan 
tarifesinde yap1lan indirmeyi Liman 1§
letme idaresi tar·ifelerindeki tenzilatm 
takib etmi§ olmas1 bu imkans1zhkta en 
biiyiik amil olmU§tUr. <;iinki.i. Liman 1§
letme idaresi de Marmara havzasma go
tii~:·;.ilen ve getirilen e§yalarm yiikleme 
ve bo§altma i.icretlerini yiizde elli indir
mi§tir. Eskiden be~ tona kadar olan su 
kay1gmm yevmiyesi 275, 6 tondan 15 
tona kadar olan salapuryalarm 475, 16 
tondan 30 tona kadar olan orta kaytk
larm 625, 31 tondan 60 tona kadar olan 
mavnalarm 900, 61 tondan 100 tona ka
dar mavnalarm 950 kuru§tu. Aynca mav 
nalan c;ekme iqin c;ektigi vesaitin bi.i. -
yiikli.i.giine gore 200 - 300 kuru§ romor • 
kor, bir de yalmz tahliyede ton ba§ma 
maktuan 10 kuru§ ahyordu. Liman !§let
me idaresi, :?imdi bu iicretlerin kaffesini 
yiizde 50 indirmi§tir. Denizyollart idare
sinin Marmara tarifesinde yapt1g1 ten -
zilat ta vasati olarak yiizde altmi§l bul
dugundan tiiccarlar bu havzadan bi.iti.i.n 
nakliyatlanm Denizyollan vapurHe yap 
maga ba§lamJ§lardir. 

Bu vaziyette motorci.iler vapur ugra
gi olan yerlerden yava§ yava§ c;ekilerek 
vapur iskelesi olm1yan yerler arasmda 
i§lemege ba§lam1§lard1r. Bunun bir ta -
raftan Denizyollan idaresinin hamule
sini c;ogaltmak ve i§letme masran yiik
sek olan eski vapurlarm sefer hastlat • 
lanm yiikseltmek, diger taraftan vapur 
ugra~ olm1yan yerlere kaf·i miktarda 
vesait temin etmek gibi iki noktadan 
faydas1 olmu§tur. 

$imdi, yiik ta§Iyan motOrler tercihan 
!stanbulla Marmaramn vapur ugnyan 
iskeleleri arasmda i§lemektedirler. 

CUMHURiYET 

( eehlr ve 
is kanunu haz1rhk-, 

lar1 bitiriliyor 
~ehrimizde bu kanunun 
'iimulii dairesine giren 

40,000 i,~i var 
Haziranm on be§inden itibaren tatbik 

edilecek olan i§ kanunu ic;in h dairesinin 
istanbul biirosu, ~ehrimize aid hamhkla
nn miihim bir k1smm1 ikmal etmi§tir. h 
kanunu ahkamma dahil miiesseseler yani 
ondan fazla miistahdem kullananlann sa
YISl bin be§ yiiz olarak tesbit edilmi§tir. 
Bu bin be§ yiiz miiessesede vah~an i~c;ile
rin adedi de 40,000 dir. Miiessese sahib
Jeri bu kuk bin i§<;i ile ayn ayn mukavele 
yapmak mecburiyetindedirler. Maamafih 
§ehrimizdeki i§c;i miktan bu rakamdan c;ok 
fazladu. Ancak bunlar k1smen onar ki
§iden az amele kullanan miiesseselerde 
c;ah§tJklan ve k1smen i§ kanununun tarif 
ettigi §ekil dahilinde olmadJk!anndan bu 
yekuna dahil edilmemi§lerdir. 

Kanunun tatbikma dair yeni talimat 
almak ve yeni haz1rlanan talimatnameyi 
getirmek iizere Ankaraya gitmi§ olan Is
tanbul mmtakas1 1§ biirosu Ba§miifetti§i 
Haluk §ehrimize donmii§tiir. Kanunun 
tatbik1 dolayisile 1§ dairesinin istanbul bii
rosunun faaliyeti artmi§ oldugundan kad
ro geni§letilecek ve takviye edilecektir. 

Diger taraftan h biirosunun bulundugu 
yer bu biiroyu istiaba kafi gelmiyecegin
den biironun Liman hanma nakline karar 
verilmi§tir. 

Nakil i§ine bugiinlerde ba§lanacak ve 
kanunun tatbikmda alakadarlar buradaki 
biiroya miiracaat edeceklerdir. 

KULTUR ISLER/ 
T alebenin ~Ikaracagi mecmu

alar hakkmda bir tamim 
Maarif Vekaleti, muhtelif mekteb i· 

dareleri ve te.lebeleri tarafmdan, ayn 
ayn isimlerle ayltk, senelik ve haftahk 
olmak i.izere <;Ikartlan mecmua ve risa
leler hakkmda alakadarlara bir tamim 
gondermi~tir. Vekaletin bu tamimine 
gore, boyle mecmua ve risale q1karan -
lar, 1881 numarah matbuat kanu -
nu mucibince, giinliik gazeteler gibi 
bir sahibi imtiyaz, bir ne§riyat miidiirii 
ve bir de ba§muharrir gostermege mec
burdurlar. Mekteb talebeleri de c;Ikara
caklan mecmualar ic;in mi.idiirlerinin 
tensibile muallimlerinden yi.iksek tah -
sil gormii§ birini ne~riyat miidi.i.ri.i. ve 
ba~yaz1c1 olarak gostermege mecburdur
lar. 

imtiyaz sahibi talebeden olabilecektir. 
Ancak imtiyaz sahibligi ic;in sec;ilecek 
talebenin s1mf1 mevzuu bahsolmadan as
gari 20 ya~mda ve arahks1z olarak mek
tebe devamh olmas1 §arttlr. ~imdiden 
sonra c;tkacak mecmualar bu §eraite ri
ayete mecbur olduklan gibi §imdiye ka
dar q1krnakta olanlar da ne§riyatlarma 
devam edebilmek ic;in vaziyetlerini ka
nunun bu sarahatine uydurmaga mec • 
burdurlar. 

lmtihanlarda bulunacak 
miimeyyizler 

Lise ve ortamekteblerin imtihanlarm
da bulunacak mi.i.meyyizler hakkmda 
karar vermek i.i.zere Maarif mi.i.diiri.i. nez
dinde toplanan lise ve ortamekteb mii -
diirleri bu seneki imtihanlarm ne §ekH
de yapllacagm1 tesbit etmi§lerdir. Veri
len karara gore her mekteb, civarmdaki 
mekteb mi.idirile temlls ederek birbirle
rine gonderecekleri miimeyyizleri tes • 
bit ve ·isimlerini bir liste halinde Maarif 
idaresine gonderip tasdik ettirecekler -
dir. 

Olgunluk imtihanlannda bulunacak 
miimeyyizler bilahare Maarif idaresi 
tarafmdan tesbit edilecektir. 

Huausi liselerin imtihanlarl 
resmi liselerde olacak 

Maarif Vekaleti azhk, ecnebi ve hu
susi Tiirk ortamekteblerile liselerinden 
bu sene mezun olacak talebelerin imti
hanlarmm sureti icras1 hakkmda diin 
Maarif idaresine yeni bir tebligatta bu-

lunmu~tur. 

Bu tebligata nazaran bi.i.ti.i.n ekalliyet 
liselerinin son smlflan istanbulda Per
tevniyal lisesinde, ecnebi liseleri son Sl· 
mf talebeleri, Galatasaray lisesinde, Da
rii§§afaka lisesi, Vefa lisesinde, Yi.ice 
Ulki.i lisesi talebeleri, istanbul lisesinde, 
Hayriye ve istiklal liseleri, Istanbul k1z 
lisesinde, Bogazic;i ve l§Ik liseleri Kaba
ta§ lisesinde olgunluk imtihanlarma gi
receklerdir. 

Abdiilhak Hamid i~in Mevlid 
May1sm 23 iincii pazar gi.inii saat 1 ,30 

da Mac;kada T e§vikiye camisinde cen
netmekan Abdiilhak Hamidin ruhuna 
ithaf edilmek iizere Mevlidi Nebevi o • 
kunacagmdan merhumu sevenlerin te§rif
lerini rica ederim. 

Merhwn Abdtilhak Hamid Tarhanm 
zevcesl 

Liisyen T arhan 

Memleket Haberleri : ) 
Prens Chichibu 

Tiirkiyeye geliyor 
Japon imparatorunun 

kardesi haziranda mem-, 
leketimizi ziyaret edecek 

J aponyamn Ber
lin elc;iligi askeri ata
§esi General Hi -
roshi Oshima ile 
binba~I Shigeki Usni 
diin sabahki semp
lon ekspresile Lon
dradan §ehrimize 
gelmi§lerdir. J apon 
zabitleri Sirkeci is -
tasyonunda J apon 
sefareti erkam tara· Prens Chichlbu 

fmdan kar§Jlanmt§" 
ttr. General Hiroshi ile arkada§l §erefine 
sefarette bir ogle ziyafeti verilmi§tir. Os
leden sonra §ehirde bir gezinti yapan 
J apon generali bu ak§am arkada§ile be
raber Romanya yolile Berline gidecek
tir. 

General Hiroshi diin Perapalas ote -
Iinde gazetecileri kabul ederek seyahati
nin resmi mahiyeti haiz olmad1gm1, mf 
yeni Tiirkiyeyi gormek i.izere mezuniye
tinden istifade ederek 1stanbula geldigini 
soylemi§tir. 

General Hiroshi, lmparatorun karde
§i Prens Chichibu'nun memleketimizi zi
yaretinden haberdar olmad1gm1 ve ziya
retinin bu seyahatle alakadar bulunma
dJgmi soylemi§tir. 

Ogrendigimize gore, Prens Chichibu 
haziramn onbe§inden sonra lstanbula ge
lecek ve Ankaray1 da ziyaretle Suriye ve 
M1s1r yolile J aponyaya donecektir. Prens 
Chichibu memleketimize miitenekkiren 
geleceginden, ziyareti resmi mahiyeti ha
iz olm1yacakttr. 

Festival haftas1 

Bu sene muhtelif ser
giler de a~dacak 

Festival komitesi di.in de toplanarak 
yaz eglenceleri etrafmdaki haZirhklara 
devam etmi§tir. Diinkii toplantlda tiyat
ro program! iize~inde gt>rii~iilmii~tlir. 
Tiyatro ic;in tertib edilccek program da 
diger programlar gibi, geqen senekiler -
den zengindir. Onun ic;in gelecek hafta 
bu meselenin tekrar mevzuu bahsedile
rek kat'i programm yapllmasma karar 
verilmi§tir. Konservatuar mi.i.di.i.rii Yu -
suf Ziya haziran iptidalarmda seyahate 
t;Ikacagmdan kendisine icab eden ma
IUmat tamamile verilmi9tir. 

Bulgaristan ,Romanya ve Macar·istan 
sefaretlerimize de Belediye riyasetinden 
hirer mektub yaz1larak seyahati sirasm
da Yusuf Ziyaya laz1m gelen kolayhk
larm yapilmasi iltimas olunmu§tur. 

S1vas Belediyesi, S1vasta oynanan 
Halay oyunlanmn festival esnasmda 
oynanmasm1 teklif etmi§ti. Komitenin 
diinkii toplanhsmda bu teklif te tetkik 
ve kabul olunmu§tur. 

Karikatiir sergisinin Sultanahmedde, 
resim, cild, tezhib ve yaz1 sergisinin Gii
zel San' atlar Akademisinde, esnaf ko~e
si sergisinin de Ayasofya meydamnda a
c;IlmasJ kararla§ml§hr. 

Devlet Demiryollarmm kabul eyledigi 
tenzilath tarife gibi tarifeleri Yunan ve 
Bulgar demiryollan idareleri de kabul 
etmi§tir. Yugoslavya demiryollar idare
sinden de cevab beklenmektedir. 

Birdenbire baskin 
veren s1caklar 

Diin istanbul tam 
manasi}e Sicak bir 

yaz giinii ya,adt 
Bir miiddettenberi kah bulutlu kah a

c;Ik giden hava diin birdenbire bize tam 
bir yaz sJcagJ gosterdi. lstanbullular di.in 
Sicaktan yand1lar. ilkbaharda oldugumuz 
halde ba§hyan bu s1caga dayanam1yan -
lar, caddelerde ceketini koluna alrp gom· 
lekle gezenler goriiliiyordu. Daha yl.in 
fanilasm1 bile mtmdan <;1karm1yan ihti -
yathlara bu s1cak gayritabii goriiniiyor -
du. Bu arada §erbetc;iler, sucular da gii
niin en karh esnaf1 halinde idi. Her kii
§eba§mda bir sucunun c;mguag1, her so • 
kak arasmda bir sucunun bardak sak1rho1 
duyuluyordu. 

Bu s1cagm derecesini Rasadhaneden 
sorduk ve ogrendik ki diin bu mevsimin 
en s1cak giinii olmu§tur. Diin siihunet a
zami 25, asgari 14 derece idi. Ri.izgar 
miitehavvil olarak esmi§tir. 

DENIZ ISLER/ 
Gemilerin muayene 

talimatnamesi 
Yolcu ve yiik gemilerinin muayene -

leri ic;in Ikhsad Vekaletince haz1rlanan 
yeni talimatname alakadar te~ekkiille
re teblig edilmi§tir. 

Talimatname, gemileri yeni yolcu ge
misi, eski yolcu gemisi ve yiik gemisi ol
mak iizere uc; Slmfa ay1rmaktad1r. 

Yolcu gemilerinde harici muayeneler 
senede bir, yiik gemilerlnde iki sende bir 
yap1lacakhr. Dahili muayeneler her cins 
gemilerde iki senede bir icra edilecektir. 

<;ah§am1yacak derecede hasara ugn -
yan gemiler, Deniz Ticaret miidiirli.i.gii 
fen heyetinin takdir edecegi e§kal dahi
linde tamir edilecektir. 

Talimatname, gemilerin ve her k1 • 
stmlann nas1l muayene edilecegini de 
izah etmektedir. 

Amerikan vapurundaki ka
zanm tahkikab 

Birkac; giin evvel limamm1za gelen 
Amerikan band1rah Ekshipter vapurun
daki e§yamn tahliyesi s1rasmda amele -
den 1brahim o!tlu ism ail ambara · dti§e• 
rek ald1g1 yaralarm tesirile i:i lmi.i§tii. 
Eunun. iizerine vapur !ri.iva11i.si Jan, •tedl
birsizlikle i:ilume sebebiyet vermek su -
c;undan dolay1 tevkif edilmi§ti. 

Bu kazanm tetkiki ic;in te§ekki.il eden 
bir heyet, be~inci §Ube ve liman memur
larmm da i§tirakile, diin, Amerikan va
puruna gitmi§, hadisenin ne suretle vu
kua geld·igi hakkmda ke~if ve tetkikler
de bulunmu§tur. 

SEHIR ISLER/ 
~oforlerin Belediyeden ricas1 

Di.in, her taksi mahallinden birer mu
rahhas sec;ilerek ~oforler cemiyetine 
gonderilmi§tir. Bu murahhaslar borclu 
bulunduklan plaka resimlerinin ayda 
be§er lira olarak odenmesini temin iqin 
cemiyetin te§ebbiiste bulunmasm1 rica 
etmi§lerdir. Belediye §Oforlerin bu rica
st hakkmda tetkikat yapmaktad1r. 

Belediye reis muavini hasta 
Belediye reis muavini Ekrem basta 

oldugu i9in i.i.c; giindenberi makamma 
gelememektedir. Mektubcu Necati ken
disine vekalet etmektedir. 

Esnaf Dispanseri diin a~dd1 
Esnaf cemiyetlerinin uzun miiddetten

beri iizerinde c;ah§hgl esnaf dispanseri 
diin cemiyetlerin Tiirbedeki merkez bina
smda ac;1lmi§hr. Diinkii kii§ad resmi dis -
panser ic;in yap!lmakla beraber yalmz dis
panserin degil ayni zamanda yeni cemi
yetler merkezinin ve burada kurulan es -
naf miiracaat bi.irosunun da ac;1h§1 olmu§
tur. 

Kii§ad resmi di.in - bizdeki teamiiller 
hilafma - dakikas1 dakikasma tam saat 
15 te yapJlmi§tlr. Evvela Mii§terek Es • 
naf Biirosu reisi Rii§tii birkac; soz soyle
mi§ ve sozii Sucular cemiyeti reisi lzzete 
b1rakmt§hr. lzzet te esnafm bu esash der
dinin giderilmesi ic;in sarfedilen gayretleri 
anlatan bir nutuk soylemi§tir. 

Bundan sonra Vali Muhiddin Ostiin
dag bir nutuk soyliyerek bu eserle yeni 
bir hatve atJldigmJ, hakikaten s1hhat i§i· 
nin esnafm esas bir derd ve noksamm te§· 
kil ettigini soyledikten sonra bu i§in azim
le ileri gotiiriilmesi liizumuna i§aret et -
mi§tir. 

Nutuklar ve kii§ad merasiminden sonra 
bina ve esnaf cemiyetlerinin muhtelif bii
rolan gezilmi§tir. 

Y eni esnaf dispanseri ve miiracaat bii
rosu denilebilir ki esnaf cemiyetlerinin Is
tanbul esnah lehine yaphg1 ilk ve esash 
hareket olmu§tur. Bunu bundan sonraki 
cemiyet ve esnaf miinasebetleri i~in de 

DispaniSerin dt~andan mnnzaras' 

bir falihaytr telakki etmek laz1md1r. Boy
le bir faydah dispanser ve biironun korui
masmm cemiyet idare heyetleri kadar 
Ticaret Odas1 Esnaf §ubesi reisi Kaz1m 
Yorulmazm da biiyiik bir hissesi vardu. 

Esnaf dispanseri ve biirosu pazardan 
maada hergi.in sabahtan ak§ama kadar a
c;Jk olacaktJr. Dispanserde bir operator, 
bir dahiliye miitehassiSJ ve bir de ebe bu
lunmaktadir. Mi.iracaat biirosunda da 
bir hukuk mii§aviri bulunacaktJr. 
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Londra ve Paristeki 
gorii,meler 

D ngiltere Kralmm tac giyme merasimi 0 miinasebetile ingiliz devlet adamlari 
ile elli devletin hiikiimdarlan, devlet 

reisleri, Ba§Vekilleri ve mi.ihim miimes • 
silleri arasmda yap1lan temas ve gorii§ • 
melerden sonra muhtelif devletlerin Lon· 
dradan donerken Parise ugnyan ricali i!P. 
F ransa hiikumeti erkam arasmda miihim 
mi.izakereler yaptlmi§hr. Daha sonra Ce
nevrede Milletler Cemiyeti meclisinin 
toplanmast miinasebetile birc;ok devlet .. 
lerin murahhaslan arasmda hususi temas
lara ve gorii§melere devam edilecektir. 

Londradaki gorii§melerden en ziyade 
Almanya Milli Miidafaa Nazm ile in
giliz devlet adamlan arasmda cereyan 
edenleri Avrupa politikasi ic;in ehemmi • 
yetlidir. <;iinkii !ngil !ere garbi Avrupa -
mn emniyetini ve dolay1sile hndi sela • 
metini Almanya ile anla§makta gordii ~ 
gi.inden Almanya Milli Miidafaa Nazi· 
rmm Londrada bulunmas1 boyle h1r an
la§maya imkan olup olmadigmJ aramaga 
fmat vermi§tir. Bu temaslann tesiri §im -
diden kendisini gostermektedir. ,Soyle ki 
Londradaki ademi mi.idahale komitesin
de ispanyadaki sollar hiikfimetine aid 
tayyarelerin s1k s1k F rans1z topraklanna 
inerek burasm1 istasyon yapmalanna kar· 
§1, almak istedigi sert vaziyetten ltalya, 
Almanyamn telkin ve tavsiyesi i.izere 
vazgec;mi§tir. Harbde daha insani hare • 
ket etmege iki muharib taraf1 sevk mese
lesinde dahi italya muhalefetten feragat 
etmi§tir. 

Londrada gorii§iilen ve fngiltere tara· 
fmdan biiyiik alaka gosterilen bir mesE'• 
le de Habe§istanm italyaya ilhakmm 
tanmmas1 i§idir. Milletler Cemiyeti umu· 
mi katibi Avenol mf bu i§ ic;in Londraya 
gelmi§ti. Bitaraf devletler zecri tedb1r· 
lerin tatbikma imkan has1l olmad1ktan 
sonra Habe§istamn zapt ve ilhak1 emri 
vakiinin tanmm'amasi yiiziinden kenrli 
bitarafhk ve mevcudiyetlerini tehlikede 
gord~klerinden bu i§in ic;inden c;tktlma~· 
ic;in lngiltereyi zorlamakta idiler. Ayni 
zamanda bu meselenin halli lngiltere ile 
ltalya arasmdaki gergmligi art1ran ve 
manast kalmJYan bir sebebi bertaraf ede· 
cektir. Bu dii§iincelerle 1ngiltere, Lon -
dradaki temaslarda, Habe§istamn b;r 
ltal:ran. 1f11pa,r.jitorlugu oldugunun huku -
~an tamnmas1 i~inin bir sonuca bag)an • 
m~~~~a , ehem~iyet vermi§tir. .L<;,>ndrada 
neye hrar verildigi, Milletler Cemiyeti
nin yeni toplanmasmda, arlik elinde top
rag! kalm1yan Habe§ fmparatoruna ve 
bunun miimessillerine kar§I cemiyetin ala
cagJ vaziyetten belli olacak. 

Paristeki miizakerelerde en miihim ro· 
Iii Sovyet Hariciye komiseri ile Fransa 
H ariciye N azm arasmdaki miizakereler 
oynad1. lki sene evvel, bu iki biiyiik dev
let arasmda akdolunup Almanyay1 Ver -
sailles ve Lokarno misaklanm bozup ser· 
bestisini tamamile kendi eline almaga ve 
]aponya ve ltalya ile birle§erek miittehid 
bir cephe kurmaga sevkeden Frans1z • 
Sovyet kar§1bkh yardtm muahedesinin de· 
vam edip etmemesi etrafmda gori.i§iilmi.i§· 
tiir. Bu misakm ikinci y1ldoniimii miina -
sebetile Sbvyet matbual! bu ittifakm yeni 
bir fayda temin etmedikten ba§ka iki se· 
ne evvelki vaziyetten daha fena bir va
ziyet has1l oldugunu ileri siirerek ac1 act 
§ikayette bulunmu§lardl. F ransada dahi 
bu misakm devamt aleyhinde baz1 cere • 
yanlar tebelliir etmi§ti. Bahusus sag par· 
tiler ve biiyiik erkamharbiye mehafili bu 
misaka kar§I hasmane vaziyet almJ§lardi. 
F ransa, Haricden de bu misaktan vazgec;· 
mesi ic;in zorlamyordu. Lakin F ransada 
i§ ba§mda sollar bulundugundan ve bun
lann arasmda komiinistler, amele sendi
kalan vasitasile hala devletin politikas1 
iizerinde nafiz olduklanndan Sovyet vP. 
Fransa Hariciye Naz1rlan, bu ittifakm 
devam1 hususunda mutab1k kalarak bunu 
resmi bir tebligle ilan etmislerdir. 

Binaenaleyh Paris miizakerelerinia 
belli ba§h neticesi Fransa ile Sovyetler a• 
rasmda mevcud olup son zamanlarda 
hayli c;ok gev§emi§ olan ittifakm iki tara· 
fm noktai nazarlan arasmdaki mutabakat 
tesbit edilerek tekrar teyid edilmi§ olma· 
smdan ibarettir. Fa kat, bu netice, AI -
manya ile 1talyamn Fransa ile anla§mast 
ihtimalini yeniden uzakla§I!TrnJ§ olacak 
ve Avrupa, gene iki muhastm cepheye ay• 
nlml§ olarak kalacakl!r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Derslere nihayet verildi 
Diinden itibaren biitiin mekteblerde 

derslere nihayet verilmi§tir. 26 may1s -
tan itibaren imtihanlara ba§lanacakhr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru!ltur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye 
y i.;:in 

Senelik 1400 Kr. 
AltJ ayhk 750 • 
0.;: ayhk too • 
Bu ayllk LSO • 

Baric 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
leoktur 
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SO.N · · H'ABERLER ••• · 
TELEFON TELGRAF we TELSiZLE 

Delbos Briikselde temas
lanna devam ediyor 

Bel~ikantn iki tarafh ademi teca viiz paktlar1 
imzas1na taraftar olmadigJ anla~dd1 

Briiksel 21 (A.A.) - Diin buraya Acaba, Bel~ika, bu miitemmim garan· 
gel en Delbos, Ba§ve.kil Van Zeeland ve tid en vazgec;mege hamlanacak m1? Y ok
Hariciye Nazm Spaak'la gorii§mii§tiir. sa. bir taraftan Berlinin, diger taraflan 

Bu gorii§me esnasmda Belr,;ikamn Lo - da Paris ve Londramn kendi istedikleri 
carno muahedesinin yerine kaim olacak gibi tefsir edecekleri kan§•k ve r,;apra§lk 
olan garb misak1 c;erc;evesi dahilinde AI - bir iki tarafh muahede formiilii mii viicu
manyadan teminat istedigi ve iki tarafh de getirmege ~ah§acak ?» 
ademi tecaviiz misaklarmm imzasma mu· Oeuvre gazetesi de diyor ki: 
anz oldugu anla§Jlml§hr. «Briiksel gorii§melerinin birinci gUnii-

Delbos, Hariciye Na~m Spaak tara -I niin bilanr,;osu ~iihi'? olarak tecelli etmi§ 
fmdan §erefine vel'ilen z1yafetten sonra bulunsa gerekhr. Zua, Van Zeeldnd, 
beyanatta bulunarak 27 nisan tarihli bugiiniin ak§ammda, Bel~ikamn Alman
Franstz • lngiliz notasmm Avrupada u - ya ile Milletler Cemiyetine muhalif bir 
mumi bir intizam teessiis etmesine bir esas dahilinde hic;bir zaman hic;bir miiza· 
ba§lang1c; oldugunu kaydetmi§tir. kerede bulunmiyacagmi bey an etmi§tir. 

Gazetelerin mutalealarr Bel~ikamn halen takib etmek istedi&i. bir 
Paris 21 (A.A.) - Gazeteler, bu - bitarafhk siyaseti degil, fa kat daha ziya

i.in bilhassa Delbos'un Briiksel seyaha· de Milletler Cemiyeti ~erc;evesi dahilin • 
~le 'alakadar olmaktad1r. de bir istiklal siyasetidir.» 

Echo de Paris gazetesinde Pertinax Van Zeeland 12 haziranda 
diyor ki: Amerikaya gideceh 

«Hitler AlmanyasJ, Milletler Cemiye- Briiksel 21 (A.A.) - Belc;ika Ba§ • 
ti paktmm 16 nc1 maddesinden bahsedil· vekili Van Zeeland, refakatinde Harici
mesini bile istememekte ve eger Belc;;1ka ye N ezareti yii~sek memurlarmdan birisi 
bundan vazge~mege katlanmazsa, Belc;i- oldugu halde, 12 haziranda Amerika 
kanm tamamiy,eti miilkiyesi hakkmda en Birle~ik devletlerine hareket edecek ve 
ufak bir garantide bulunmak niyetini bes· Va§ington' da pek muhtemel olarak I 2 
lememektedir. ~iin kadar kalacaktJr. 

_ .......................... ,,,.,.,.,,,nmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuutn""""'""•""•"•"""-

Tiirkiye- Romanya 
dostlugu 

Antonesco Biikre!fte Ro
manyantn siyaseti hak

ktnda izahat verdi 
Biikre§ 21 (A.A.) - Havas ajan • 

smm hususi muhabiri bildiriyor: An to • 
nesco, Romanya vaziyeti hakkmda mat· 
buata beyanatta bulunarak ezciim\e de • 
mi§tir ki: 

«- Dahilde, resmi ve hususi mali va· 
ziyette'ki kalkmma ameli olarak ikmal ve 
biit~e tevzin edilmi~. hazine rahatlamJ§tlr. 
Silahlanma program1, ban§m miidafaas1 
maksadile memleketin mi.idafaasJ it<in, ik
dam ve enerji ile tak1b edilmektedir. 

Harici siyasette, Romanya, Fran sa, 
Lehistan, Kii~iik Anla§ma ve Balkan 
Anla§masile olan ittifaklara sad1kt1r. 
Beck, Rii§tii Arasm son ziyaretleri Ro -
manyayt Lehistan ve Tiirkiyeye baghyan 
rab1talan teyid eylemi§tir. Fa kat bu zi -
yaretler dJ§ siyasetimizin ana hatlannda 
veya tamamen tedafiii mahiyette olan it
tifaklanm•zda herhangi bir degi§iklige as
Ia matuf degildir.» 

Antonesco bu hususta donen §ayialar
dan dolay1 teessiif etmi§tir. 

Nazu, Romanyanm «han~ i~in laztm 
te1akki ettigi hususlara biitiin baghhgmt 
muhafaza edecegi>> Milletler Cemiyeti 
!rer~evesi i~inde ittifak ve dostluk bagla • 
nna sad1k oldugunu bildirerek sozlerini bi
tirmi§tir. 
Biihref miilahatmda el~imiz de 

hazrr bulundu 
Biikre§ 21 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Saray mare§alhgmm bu ak§am gaze • 

telere verdigi bir tebligde Hariciye Ve • 
kilimizin kabulii ~nasmda el~imizin de 
beraber bulundugu tasrih edilmektedir. 

Sovyet Rusyada yeni 
hadiseler 

Moskova 21 (A.A.) - Kabarovsk 
Sovyetlerinin merkezi icra komitesinin na
~iri efkan Tiho Akeanskaya Zvezda ga· 
zetesinin diin Moskovaya varan 9 mayts 
tarihli niishasmda, T rotzkizm, bozguncu· 
luk ve J aponya lehine casusluk ciiriimle
rile, biri kadm olmak iizere 44 ki§inin 
idam edildigi bildirilmektedir. 

Hududda bir ~arpr,ma 
Moskova 21 (A.A). - Kabarovsk· 

tan bildirildigine gore, bir hudud muha
faza miifrezesi, 14 maytsta, hududdan iki 
huc;uk kilometro mesafede kain Slavian· 
ka mmtakasmda gizli bir sabra telefon 
kablosu ke~fetmi§tir. Bu telefon kablosu, 
Sovyet hudud telefon hattma baglanmak 
iizere hai:JrlanmJ§ bulunuyordu. Hudud 
tnuhafaza miifrezesi, civarda mec;hul iki 
ki§i ile kar§Ila~ml§ ve bunlar miifrezeye 
kar§l ate§ ac;mJ§lardtr. Muhaftzlann bu a
~e§e mukabelesi iizerine, bu iki me~hul §a· 

!stan birisi olmii§, digeri de hududu gec;
tnek suretile Man~,;u arazisine kac;mt§tlr. 

Londraya giden Jallon 
tayyareai 

t 'I'okio 21 (A.A.) - cAllah riizgarh 
. ayyaresi, saat 14,05 te burada karaya 
ll1Tni§tir. 

ihracat1m1zda inkisaf 
Ankara 21 (A.A.) - D1§ tica

retimiz hakkmda verilen resmi ra
kamlara gore 937 y1lmm iicy ayhk 
ihracalim1z k1ymet itibarile 1936 nm 
ayni aylarma aid 22,007,183 lira
sma mukabil 36,652,696 liradu. 
1937 deki ilk iic; aybk ithalatJmJz ise 
936 nm 20,354,331 lirasma kar§J 
20,891,422 liradu. 

1934 ikincikanun, §Ubat ve 
mart aylarmda ithalata nazaran kiy
met itibarile ihracat lehinde kayde
dilen 1,652,852 ye kar§• 1937 de 
ayni aylarm ihracat lehinde goster
digi fark ise 05,761,274 lirad1r. 

Pe,tede yap1lan 
miihim temaslar 

Kont Ciano 
Alman ve 

sefirlerile 

Pe~tedeki 
Yugoslav 

gorii!ttii 
P§te 21 {Hususi) - italya Kral1 

Victor Emmanuel bugiin Macar milli 
miizesini ziyaret etmi§tir. ltalya Hariciye 
Nazm Kont Ciano da bugi.in Macar 
Hariciye Nazm Kenya ile iki mi.ihim 
beyanatta bulunmu§tur. Kont Ciano bu 
miilakatlardan sonra Pe§tedeki Alman 
ve Yugoslav sefirlerile gorii§mii§tiir. 

f;ek Ba,vekili Pe,teye geliyor 
Londra 2 I (Hususi) - <;ekoslovak

ya Ba§vekili Milan Hodza haziranm ilk 
haftasmda Pe§teyi ziyaret edecektir. 

Hitler yeni bir nutuk soyledi 
Berchtesgaden 21 (A.A.) - l§sizler i

c;in viicude getirilen bir toplantl ve si· 
nema salonunun kil~ad resminde, Hit -
ler, kendi villasmm bulundugu Uper -
salzberg kasabasl ~c;ileri onilnde bir nu
tuk soylemi§ ve dort senelik planla nas
yonal • sosyalist ekonomi siyasetinin ha
yati ehemmiyetini tebarilz ettirmi§tir. 

Uluaal ekonomi kurumunun 
toplantlsi 

Ankara 2 I (T elefonla) - Ulusal E
konomi ve Arttnma kurumu umumi kon
gresi kurum ba~kam ve Milli Mi.idafaa 
V ekili Kazim Ozalpm reisliginde toplan· 
mJ§tJT. 

Bir ikinci reis, iki katib se~ildikten son
ra, son iki ytlbk ~ab§ma raporu ve bilan
~olarla varidat ve sarfiyah ihtiva eden 
raporlan tetkik ve tasdik edilmi~. merkezi 
umumi ibra olunduktan sonra 37 - 38 se
nelerine aid biitc;eler kabul edilmi~tir. 

Eski merkezi umumi azalan yeniden 
se~ilmi§ ve yedek azahklar intihab1 yap!l
mJ§hr. 

Kongre, Reisicumhur Atatiirke, Ka • 
mutay ba§kam Rendaya, Ba§bakan ls -
met lnoniine, Parti Gene! Sekreterine 
baghhk sevgi ve saygilarmm bildirilme -
sini ittifakla kabul etmi§tir. 

Bundan sonra §Ubelerden gelen dilek
ler okunarak bazt kararlar ittihaz ve fa
aliyet raporu iizerinde miizakerelere de -
ya!ll olunmu§tur. 

CUl\IHURiYET 3 

Hadise!er aras1nda 

Demokrasi miilahazalan « lngiltere Tiirk dostlu · HEM ~~A~~~ 
g~ una ~ok muhtacd1r » ~· k r . 1 d. 

(E ransa demokrasi memlekelr tidir, fakat demokrasinin 
1r e In emrt o rna 1g1 en biiyiik dii§manlarmt ge

ne Fransa yeti§tirmi§tir. Proudhon 
demi§ti ki: «Mutlakiyet halkt ezen 
bir ~eki~se demokrasi onu birka~ par
~aya bOlen bir baltadrr.» Auguste 
Comte: «Biiyiiklerin kii'riikler tara -
fmdan se~ilmeleri derin bir anar§i -
dir.» diyordu. Balzac: «Tek bir adam
da ak1l, biitiin bir milletten daha ko -
lay bulunur.» fikrindeydi ve gene 
Proudhon iddia etmi§ti ki: «Hiirriye
te mani olan, daima halktn, ~iinkii 
demokrasinin §ekillerine ya lakayd • 
dir, yahud emniyeti yoktur.» 

ingiltere ve Avusturya gazetelerinin nesriyatl i~in boguluyoruz! 
IL-JI avalar ISindi, tramvaylarm ir,;e· 
~ risi, kapah pencereleri ve ka • «~arki Akdenizin en biiyiik deniz kuvveti olan 

ingiliz donanmast, seferberlik zaman1nda bir bu
~uk milyon asker ~1karabilen modern Tiirk 

ordusile pek giizel uyu~bilir» 

Demokrasinin bir iyiligi, kendi a -
leyhinde buna benzer bin lalmdt soy
lenmesine miisaade etmesidir ve bu 
miisamahast onu diitmanlanna da 
sevdirmi§lir. Komiinizm veya fa§izm, 
demokrasiyi anlamtyan memleketler· 
de patlak verdigi halde, hakiki de • 
mokrat memleketlerde onun kanad1 
altma girmege mecbur oldu. Han~e -
rini o kanadm altmdan saplamaga 
s;ah§tyor. Fakat bugiine kadar oldiirii
cii darbesini vurabilmi§ degildir. 

[Ba§taratz 1 inct sahtfede] ~1~1 gorii§melerin en yenisi ismetinonii ile 
mn lac giyme toreninde hiikumet ve yapJ)an miizakereler oldugu soyleniyor. 
memleketimizi en yi.iksek bir salahiyetle Gerek Akdenizde gerek orta Asyanm 
temsil ettikten sonra burada gerek ingili7 §ark cihetinde lngiliz ve Tiirk menfaat
hiikumeti erkanile, gerek diger zatlarla leri miitevazi bulunmaktadu. Bu saba • 
vaki temas ve miikalemelerinden de ay - larda sulhun ve stati.ikonun muhafazasm
nca biiyiik bir memnuniyetle avdet eyle- da her iki devletin son derecede biiyi.ik 
mektedir. menfaati vard1r. Sarki Akdenizin en bii-

Ba:;vekil Pariste yiik deniz kuvveti olan lngiliz donanma· 
Paris 21 (A.A.) - Tiirkiye Ba§ve- si modern Ti.irk ordusile miitenasib bir 

kili ismet inonii Londradan buraya gel • kudrette bulunmaktad1r. Tiirk ordusu 

Demokrasinin silahlarile demok -
rasiye suikasd yaptla.maz; 'riinkii bu 
silahlart dii§mamna kendi elile veren 
demokrasi, ondan daha fazla atiktir 
ve daha fazla uyamk. 

* * * 
Guneysu vapuru bugiin 

harehet ediyor 

umumi seferberlik zamanmda bir buc;uk 
milyon asker ~1karabilir. Bu ordu li.izumu 

Pireye halinde Filistinde ve MISirdaki ingiliz 
kara kuvvetlerine de zahir olabilir. 

Hakiki demokrasilerin eceli, ancak 
uzun bir tekamiil yolunun sonunda 
gelebilir. Ona suikasd yapmak isti -
yen ihtilal prensiplerinden hi'rbiri, te
kamiil kadar sabnh ve dikkatli olma
digma gore, dinamiti hep vaktinden 
evvel fitillemege ve botuna patlama
ya mahkumdur. 

PEYAMI SAFA 

Denizyollan idaresinin Giineysu va • 
puru, bugiin ogleden sonra Ba§vekilimiz
le maiyetini getirmek iizere Pireye hare
ket edecektir. 

/nonu - Eden mUlakahndan 
~zharzlan manalar 

Deyli Heraldm diplomasi muhabiri 
mezkur gazetenin 18 mayJS tarihli niis -
hasmda diyor ki: 

<<Arnavudluktaki son hadiseler, Mis
ter Eden'in bu gece ismet inonii ile ya -
pacagt miikalemeye yeni bir mevzu te§kil 
edecektir. Tiirkiye Ba§vekili daha evvel 
ingiltere Hariciye N a mile bir defa go-

G t G b h t ri.i§mii§tii. re a ar 0 as a Tiirkler fngiltere ile Slki bir anla§ma 

Artist hastaneye yiizii 
kapab olarak gidip 

teda vi olunuyor 

yapmaga pek heveslidirler. italyaya kar§l 
tatbik edilen zecri tedbirler devrinde ak
dolunan kar§J!Jkh yard1m misakmm da
imi olmasm1 arzu ediyorlar. 

Bunun liizumunu isbat ir,;in !ngiltere 
ile Ti.irkiyenin §arkl Akdenizde hem sui
hun hem de statiikonun idame ve muha • 
fazasmda hayati menfaat ve alakalan 
bulundugunu ileri siiri.iyorlar. 

Bu havalide lngiltere, en kuvvetli de
nizci devlet, Tiirkiye de en kuvvetli as· 
kerl devlettir. 

Tiirkiye, lrak, iran ve Efganistan ile 
bir orta Asya anla§masl akdetmek icrin 
miizakerede bulunuyor. 

Akdenizle Hindistan arasmda bulunan 
bu devletlerle dostane miinasebatta bu • 
lunmak ingiliz impa~atorlugu ic;in birinci 
derecede ehemmiyeti haizdir. 

V elhasJI Tiirkler, italyaya ve ltalya
mn §arka aid emellerine, hem Tiirkiye 
hem de ingiltere ic;in bir tehdid • yahud 
hie:; olmazsa bir iz' ac - nazarile bakJyor
lar. » 

lngilterenin Tiirhiyeye olan 
ihtiyacz 

Neue Freie Presse gazetesinin Londra 
" - muhabiri 18 may1s tarihile §U telgrah 

Greta Garbo son t;evirdi!jt filimZerden c;ekmi§tir: 
birinde «Bu ak§am Hariciye N azm Eden 

Greta Garbo'nun Charles Boyer'le bi1- Ti.irkiye sefarethanesinde verilen ziyafet
likte cyevirdigi Kartes Marie W alewska te Tiirkiye Ba§vekili ismet inonii ile gi>
filminin iki defa yanda buakilmasma rii§mii§tiir. Daha evvel Tiirkiye Ba§ve • 
mecburiyet has1l oldugu haber almml§ • kili ingiltere Ba§vekili Baldwin ve Ma· 
tir. Bunun sebebi, Greta'mn hastalanml~ liye N azm ve miistakbel Ba~vekil Cham
olmasld!r. berlain ile de gori.i§mii§tii. Bu gorii§me -

Greta Garbo, hergiin hastaneye gide- !ere biiyi.ik ehemmiyet atfolunuyor. <;iin
rek tedavi edilmektedir, fakat hastahgm kii ingilterenin ahiren yapllgt beynelmi

Diger taraftan Tiirkiye ile ingiltere 
arasmda bir miinaferet ve ihtila? zuhurun
da Tiirk ordusu Filistin - MISir sahasmda 
ingilterenin yanmt tehdid edebilir. 

ingiliz donanmasi Marmara denizin
de Anadolu sahilinden gelecek tayyare 
hiicumlanndan masun olarak demirliye· 
bilir ve manevra yapabilir. 

Balkan anla§masJ azasmdan olan Tiir· 
kiye ~imdi laik olmakla beraber islam a
leminde son derece biiyiik niifuz sahibi 
b;zyiik bir islam memleketidir. Diger dev
letlerin bu havalide geni~lemek emelleri
ne kar§J miikemmel surette muhalefet 
edebilecek bir ittihadm ba§ma Tiirkiye
nin ge<;:ecegini ingiltere nazan itibara al
maktadu. 

lngiltere ile Tiirkiye arasmda iyi bir 
anla§ma ingiltereye kar§l bir islam ha -
reketi vukua getirilmesine mani olur. 
Boyle bir hareket, Filistindeki vaziyet do
layJsile fngiltere i~in bilhassa tehlikeli o -
labilir. 

Bu milnasebetle lngiltere Hariciye Na
zm Mister Eden'e han heyeti reisi Ge
neral Hasan isfendiyari tarafmdan bu
giin fran sefarethanesinde verilecek ogle 
ziyafetinin de ehemmiyeti meydaudadir.» 

Milletler Meclisi Sancak ifini 
goriifiiyor 

Cenevre 21 (A.A.) - Milletler Ce
miyetinin 97 nci adi i~tima devresi pazar
tesi giinii 0. Quvedo <<Equateur» un ri
yaseti altmda acyllacakhr. i~timada mii • 
zakere edilecek olan ba~hca meseleler 
~unlardtr: 

.lspanyanm miiracaati, Sancak mese
lesi, tethi§c;iligin beynelmilel tenkili, miil
tecilere yap.lacak beynelmilel yard1m, 
ge~enlerde vefat etmi§ olan Baron Rolin· 
jacquemyns'in (Bel~i~a) yerine La 
Haye divamna bir aza intihab1. 

MISlnn Cemiyete kabulii ic;in r,;ar§am
ba giinii fevkalade bir i~tima yap1lacaktlf. 
Politis (Yuanistan} in reis intihab edil
mesi muhtemeldir. 

Silahlan b1rakma konferans1 biirosu -
nun hakiki ic:;tima tarihi heniiz tesbit edil
memi§tir. 

Milletler Cemiyeti konseyinin mesa -
isine sekiz Hariciye Nazm i§tirak edecek
tir: Eden, Delbos, Aras, Beck, Antones
co, Sandler, Litvinof, Munters. 

mahiyeti son derece gizli tutuluyor. Gi.i- ~--------...o.!~~--~~~---~----~~---~~ 
zel artist, hastaneye yiizii pe~eli olarak 
gelmekte ve kimseye goriinmemek i~in 
alelacele asansore atlay1p doktorlann ya
nma <,:JkmaktadJr. 

~ekoslovakyantn 
harici siyaseti 

[Ba§taratt 1 fncf sahifede] 

r,;iik Antanta i§tirak eden devletler ltal
ya ile Yugoslavya arasmdaki miinaseba
tm Jslahmdan fevkalade memnun kal -
mJ&lardtr. 

Doktorun talebesinden bircyogu bu es
nada yamnda bulunmakta ise de, hastahk 
hakkmda harice hic;bir haber sJZmamak· 
tad1r. Gazeteciler, artistin hastaneye gi -
ri~ini ve oradan <,:JkJ~mi gormek i~in saat-
lerce kap1da bekliyorlar, fakat hi~bir §eY Avusturya ile miinasebahmiz dostane-
ogrenemiyorlar. dir. 

Bu gazetecilerden biri, bir giin Gre· Macaristana gelince, son zamanlarda 
ta'mn hastaneye girerken fotograhm c;ek- Macaristanda Orta Avrupa devletlerile 
mek cesaretini gostermi§, fakat y1!d1zm daha yakmdan te§riki mesai etmek arzu· 
emrindeki detektif tarafmdan fotograf su goriilmii§tiir. iktisadi ve siyasi sahada 
makinesi parc;a parc;a edilmi§tir. Macaristanla te§riki mesai etmek siyase -

Gedikli kii~iik zabitlere 
dair bir karar 

Ankara 21 (T elefonla) - Gedikli 
Kiic;iik zabitlere dair kanuna bir madde 
ekliyen layiha Milli Miidafaa Enciime
ninden ~1kt1. Bu layihaya gore mahkeme 
kararile riitbenin geri almmasmt miistel· 
zem bir ceza ile mahkum olan gedikli er
ba§lardan taahhiid ettikleri miiddetin iit<
te ikisini bitirmi§ olanlar terhis olunur. Bi
tirmemi§ olanlann s1mflanna mahsus mu
vazzafhk hizmetleri erlikle yeniden yap
tmhr. 

Bu kanunun ne§ri tarihinden evvel 
mahkeme kararile riitbenin geri ahnmasi• 
m miistelzem bir madde ile mahkum edil
mi§ olanlardan halen silah altmda bulu
nanlar da bu kanun hiikmiine tabi tutu
lacaklardlr, 

timize uygundur. 
Almanya ile ikhsadi miinasebatimiz 

kendisile te§riki mesaiye c;ok miisaiddir. 
Almanya aleyhine herhangi bir siyaseti -
miz olmad1gmt ve prensip olarak biitiin 
kom§ulanmiZla dost gec;inmek istedigimi
zi bir defa daha tekrar etmek isterim. 

italya ile de tabii miinasebahmlz var
dJr. Biiyiik Harbde ve Biiyiik Harbden 
sonra italyamn bize yaptlg1 yard1mlan 
unutmadtk ve unutmiracagJz. 

Maalesef samimi arzulanm1za ragmen 
Lehistanla aramJZdaki miinasebatta he -
niiz bir salah eseri kaydedecek vaziyette 
degiliz. 

F ransa ile miinasebahm1z fevkalade 
dostane oldugu gibi biliimum siyasi me • 
selelerde ararmzda tam bir noktai nazar 
birligi vardu.» 

Bulgaristanda tetkikat 
yapan ziraat heyetimiz 
Sofya (Hususi} - Ziraat Vekaleti

miz erkanmdan Servet Evdoganc1, Ham
di Y onad ve Tonerden rni.irekkeb bir 
zirai heyetimiz Bulgaristamli zirai te~
kilatmJ ve ziraat enstitiil,:rini tetkik etmek 
i.izere Bulgaristana geldi. Heyet yanm • 
da Filibe konsolosumuz ve Bulgar Ziraat 
N ezaretinin yiiksek memurlan oldugu 
halde Filibe civannda ~ok modern l,ir 
ziraat mektebini ve ziraat enstitiilerini vc 
c;ok iyi ti.itiin yeti§tiren bazi koyleri gez • 
mi§tir. ,:;imdi de Sofyada bulunmakta
dir. Heyet Sofyada ziraat fakiiltesini ve 
diger miiesseseleri gezdikten sonra §ima li 
Bulgaristana gidecektir. 

Sofyada tevkifat 

Sofya {Hususi} - Diin ak§am sa1t 
11 e kadar Sofyanm buti.in kahvehane 
ve lokantalarmda p~lis ani bir tefti§ ya -
p1p hiiviyetlerini isbat edemiyen 180 ki~i
yi tevkif etti. Bilahare bunlardan I 07 ki
§i serbest bJraktldt ve 73 ki§i de §i.ipheli 
goriildiigii ic;in polis miidiriyetine sorgu
ya gotiiriildii. Bunlar Sofyadan harice 
siirgiin edileceklerdir. Polisin bu tedbir· 
leri son zamanlarda fazla faaliyete gec;en 
partilerin cesaretini k1rmak i~indir. Polis 
tarafmdan siirgi.in edilecek e§has partiler 
tarafmdan vilayetlerden Sofyaya getiri
len e§hastu. 

• pah kap1larile bir fmna don • 
dii; ki§In, inadma ar,;•k kalan kap1lan 
§imdi, bilet~iler, vatmanlar ve hatta bazt 
yolcular, sJms1k1 kap1yorlar. (Halbuki 
soguk havalarda, ba§ta, pek nazh olduk· 
Ian i~in ekseriyeti kap1lara el siirmiyen 
kadmlar olmak iizere. birr,;ok yolcular ka
p!lan a~tk bJrakirlardJ.) 

T ramvaylarda, bilhassa ogle vakti fe· 
na halde bunalan yolcular, biletc;ilerden 
pencerelerin ar,;1lmasmt istedikleri zaman, 
§U cevabla kar§Jla§Jyorlar: 

- Sirketten emir almad1k. Pencerele· 
n ar,;amay1z. 

Tramvay kumpanyasmm bu i§lerle 
me§gul erkam, anla§llan, hie,; tramvaya 
binmiyorlar ki arabalann i~i. fmn halini 
ald1gmm farkmda degiller. Onlar, anla
§llan malum mevsim tasnifine gore, p~n
cereleri a~1p kapamaga karar vermi~ler. 
Bu takdirde yaz mevsiminin ba§langJcl 
olan 21 hazirana kadar tramvaylarda, 
kan ter i~inde, kalmaga mahkum olaca • 
g1z, demek. 

Hemen Allah, tramvay kumpanyasma 
insaf ve merhamet ihsan QUyursun, amin! 

Boyle bir garibeye bir defa da Avru • 
pada rasgelmi§tim. Umumi Ha~bden ev
vel, bir yaz Paristeydim: Hava, miite • 
madiyen, soguk ve yagmurlu gidiyordu. 
F rans1z askerleri hep pal tosuz ~ziyorlar· 
d1. Derken eylul geldi: hava da birden· 
bire Ismd1; Slcaklar, c;ekilmez bir hal al
dl. BaktJm askerler, kan ter i~inde, palto 
ile geziyorlar. 0 zaman Saint-Cvr 
(Sen Sir) Harbiye mektebinde tamd;. 
g1m bir Turk tale be vard1. T esadiifen o· 
na rasgeldim. Konu§urken askerlerin so
gukta ve yagmur~a paltosuz gezdikleri 
halde, sicakta palto giymelerinin sebebi
ni sordum . .:;u cevabt verdi: 

- Burada, asker paltosunu muay • 
yen tarihlerde Harbiye Nazmmn emrile 
giyip ~Ikanr. Y az gelince, paltosuz aezi· 
lir; hava soguk olsa da. Sonbahar g:lin
ce, paltolar giyilir; sJcaklar devam else 
de ... 

Acaba, bizim T ramvay kumpanyasi 
da, Umumi Harbden evvelki Frans1z 
Harbiye Nezaretinden mi ders almi§ der
siniz? 

Bir istanbulsporluya cevab 
19 may1s gilnii, bu siitunda yazd1g1m 

yaz1da, «spor kuliiblerimiz, umumiyetle 
bu ge~id resmine kafi derecede ehemmi
yet vermemi§lerdi: sadece ~orb ada tuzu • 
muz bulunsun kabilinden gelmi§lerdi» de
mi§tim. 

istanbulspor kuliibiine mensub bir o • 
kuyucum, bana yazd1g1 mektubda diyor 
ki: 

«Biitiin kuliiblerin pkard1g1 70 • 80 
ki§iye kar§l lstanbulspor 70 ki§iyle lorene 
i§lirak etmi§tir. 20 idmancl, 6 atlet, 33 
futbolcu, I 0 voleybolcu ve basketbolcu ... 
Bu, kiit;iik bir rakam degildir. Bahse de· 
gerdi. ila ... » 

0 giin, bulundugum yerden ger,;enleri 
iyi goremiyordum. Oniimdekiler kayna~
hk~a da bazan gorii§ saham biisbiitiln 
kapamyordu. Onun i~in, istanbulsporlu
lann digerlerinden fazla oldugunu gore -
medim. Ben esasen yaz1mda, umumiyetle 
sporculann g~id resmine kafi der~cede 
ehemmiyet vermediklerinden bahsettim. 
istanbulsporlulann kalabahk oldugunu 
gorseydim de bu yaz1m, nihayet «kala • 
bahk bir kiitle ile gec;id resmine i§tirak 
eden istanbulspor miistesna» diye bir 
kaydi ihtiva edecekti. 

Bana mektub yazan gene, fut~ol 

lik ma~larmda gerilere dii~mii§ olan 
kuliibiinii te§ci u~m lstanbulspordan 
bahsetmemi istiyor. Mademki bu kuliib, 
19 may1s torenine lay1k oldugu ehemmi
yeti vermi§tir; birka~ giin sonra da olsa 
bunu memnuniyetle kaydediyorum. Fa • 
kat spor, yalmz gec;id resminden ibaret 
degildir. Kendilerinden matbuatm daha 
c;ok bahsetmesini • daha dogrusu spor 
aleminde yiiksek bir isim kazanmak • is
terlerse sporun her sahasmda biiyi.ik bir 
gayretle c;ah§mahd1rlar. Bir seJl!l. futbol
da geri kalmakla hic;bir §ey olmaz. <;iin
kii spor, yalmz hutbol demek degildir. 

~ 

Te§ekkiir 
Kaympederim General Cevad V ergi· 

nin irtihali miinasebetile §ahsJma vaki 
dost ve samimi taziyelere, duymakta ol
dugum derin minnettarhkla, §i.ikranlanml 
arzederim. 

NURULLAH SVMER 
Siimer Bank Umum Miidiirii 
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David Copperfield 

bir yortu! Z1phyarak kutlulanan 

-2 -
Kndan erkege ... 

«Diin, mektubunu ahnca, neleri hatu· 
Iadtm biliyor musun? Uzun ytllar once, 
beraber gec;:en giinlerin biitiin giizelligini .. 
0 giinler, belki bir ova gibi diimdiizdii. 
Daglan, tepeleri, uc;:urumlan, yalc;:m ka-

yaliklan yoktu. F akat, oval an orten c;:i
menleri. ac;:an renk renk c;:ic;ekleri, kayna
yan pmarlart, akan dereleri vard1. 

Sen, nas1l samimi, candan yazmt§san 
ben de oyle kar~thk verecegim. Boyle • 
likle r;ozemedigin diigiimii ac;:ar, karan • 
hk gecene 1~1k verebilirim samyorum ... 

Seni, annen bana tamtmadan c;:ok once 
tamyordum. Annen, sana gonderdigi 
mektublan bana yazdmr, senin eevabla
nm ben okurdum. Annen seni bir dakika 
agzmdan dii§iirmezdi. <;ocuklugun, de
likanh olu~un, ilk a~ktn, bana yabanc1 
§eyler degildi. Hepsini biliyordum. An· 
nen soylerken, seni bir roman kahrama· 
m diye diiJiiniirdiim. ~ok geceler riiyam<~ 
girer, ve resimlerinde gordiigum, giilen. 
somurtgan, ciddi dii§iinen yiiziinle, bii • 
tiin bu ~ekillerc ragmen parhyan gozle • 
rinle bana bakar, sonra beni operdiu ... 
Sabah uyamnca, bunlan utangac; bir se
vincle hayalimden ge~irirdim. Annen, 
sana bir<;ok gene ktzlann a§tk oldugunu 
fakat onlara doni.ip bakmadtg!Dl soyler
di. Annene o kadar arkada~. o kadar 
yakmd1m ki, bir gene ktz oldugumu ak • 
lma bile getirmez, bunlan <;ekinmeden 
soylerdi. 

Bir giin, annen, senin gelecegini habet 
veren bir telgraf aldtgmt soy leyince, yii
ziim ate§ gibi k1zardt. Annen §a§arak ba
ktyordu. 

- Sevincden! dedim. 

Y alan degildi. N eye oldugunu bilme
Clen sevinmi§tim. Gi.inleri saytyordum. 
Odamtn peneeresinden sizin ko~kiin bah
c;:esine baklyor, o geleeek, bu yollardan 
gec;:ecek, onu gorecegim diyordum ve dii
§i.indiigiim gibi oldu. Bir sabah, ko§kiin 
kaptsmda bir otomobil durdu. $ofor ka· 
ptyJ ac;:h. ilkonee sen c;:tktm. Boyun ~ok 
uzundu. Ozerinde geni~ yakah, biiyiik 
cebli bir pardesii, ba§mda yurnu§ak ke
narh bir §apka vardt. Seni kar§tlamaga 
gelen anneni, elinden tutarak inmesine 
yardtm ettin. Annen, gii!erek bir §eyler 
Soy]iiyordu. c:;en ba§JDI kalduarak bizirn 
kii§ke dogru balchn. F akat beni pencere
de goremedin. <;iinkii perdenin arkasma 
saklanmt§tJm. 

iki saat sonra, U§ak gelerek, beni ~a
gudt. Kalbim r;arptyor, u§iiyordum. il
konee, sana giizel goriinmek ic;:in, en yeni 
elbisemi giymegi dii~iindiim. Fa kat, a~1k 
olan gene ktzlann sana verdikleri gururu 
dii§iiniinee vazgec;:tim. Benim i<;in, «bo k 
bu da siislenmi§, ban a a§Ik olaeak I» de
meni istemiyordum. Beni, c;:ocuk yapan 
mavi elbisemi giydim. Sac;:lanmt belli bo:
lirsiz tarad1m. Ko§arak, sizin ko§kle bi
zim ko§kiin arasmdaki kiic;:i.ik kaptdan 
gec;:tim. Salona girerken, yiiziim ate§ gibi 
yamyordu. Annenin ni~in kizardtgimt dii
§i.inmemesi i~in: 

- Ko§arak gel dim! dedim. 
0, buna inandt. Bir tarafa oturdum. 

Y ava§ yava~ yi.iziimiin stcakhgt ge~iyor, 
kalbimin c;:arpmlisJ yava§hyordu. 

Birdenbire salonun kapJSJnda sen go
riindiin. ilkonee bana bak.tln. Gozleri11, 
bir ,eytamn gozleri gibi ate§li pmlblarla 
yantyordu. Ozerinde beyaz bir ipek gom
lek, tath gri yurnu§alc bir pantolon, aya
gmda beyaz siiet iskarpinler vard1. 

Annen, bana sevgile bakarak, san" 
tamttt. Elimi avu~lanna alarak lcuvvetle 
ve b1rakmak istemez gibi stktm. 

Biiyiikler konu§uyorlardt. Ben onlarm 
soy]edik.leri Soz\erin bir ke]imesini an!a
mtyor, fakat dinler gibi goriiniiyordum. 
Akhm, gozlerinin pmlhsmda ve elimi st· 
kan kuvvetli ellerindeydi. Gozlerini dii
§iiniirken ba§JrnlD ic;:i iirperiyor, elini dii
§iiniirken viicudiim titriyordu. Fa kat oyle 
derdliydim ki; seni gordiigiim zaman se
vindigime iiziiliiyordum. Gozleri §eyhn 
bakt~h seni gordiigiime sevinmemeliydim. 
Bana yumu~ak bakan gozleri severdim. 
F akat scninkiler oyle bakmad1gt hal de 
ho~uma gitmi§ti. Birdenbire, obiir ktzlar 
gibi sana a§1k olmaktan korktum. Bu dii
§iince gururumu htrpahyor, yiiregime bir 
ezinti veriyordu. 0 zaman, ne olursa ol
sun sana a§lk olmamaga, her §eye, biitiin 
duygular1rna gogiis germege karar vet· 
dim. Cev<f arkada§ goriiyorsun ya ne 
kadar samtmi soyliiyorum. 

Arkada§hgimtzm bazan, hatta c;:ok za· 
manlar a§ka doniivereeegini samyor, kar
§Ihkh, hic;:bir §ey soylemeden, goz gaze 
bakarak, bunu beraber duyu~umuzun 
zevkine dahyorduk. 1kimiz de magrur • 

duk, dik ba§hydtk. A~k ic;:in bile olsa 

egilmek istemiyorduk. 1kimizden birinin 

biraz egilmesi, belki sonsuz bir a§km 

ba§langtct olacakh. 

Vakit vakit ic;:imde, sana kar§J yumu • 

~ak duygularm kaynadtgmi duyuyor. 

ate~le parhyan, seven gozlerine bakarak: 

«Nic;:in bu kadar diklatsizsin I Duygula 
nmt anlamak istemiyorsun !» demek, ve 
gene ktzhgtmm en steak sokulganhgile 
kollanmt boynuna dolayarak gururumu 
btrakmak istiyordum. Fa kat sen, bendeki 
degi~ikligi sezince, gozlerindeki ate§e, 
sevgiye, dogii§ii lcazananlarm sevinc pl· 

nlttsmt da veriyordun. hte, o zaman 
i<;imdeki yumu§ak duygular, o pmlhla • 
nn gururunda eriyor, sana degi§en goz
lerle bakarak ta yiiregimden kopan canh 
bir kahkahayla giiliiyor ve: «Aidandm•! 
Beni ba§t egik, senin yanmda kadm ola
rak goremezsin !» diyordum. Bir ak§am 
iistiiydii. 0 giin yemegi beraber yemi~. 
yemekte bana §arab ic;:irmi§tin. 1<;tigim ~a
rab degil, zaf duygulanydt sanki. Elimi 
tutsan, beni hndine <;eksen, belki du • 
daklanm ktptrdamtyacak, bir§ey soyliye
miyecek ve senden kar;amtyacakllm. Ba
§lm tath tath doniiyor, dt§anda olen bo
eeklerin, ku§larm sesleri kulaklanmda 
ugulduyor, yalmz senin parhyan gozle • 
rine bakamtyordum. Bir §im~elc akt§ile, 
akhma, sana birr;ok ktzlarm a§tk oldugu 
geldi. Bana oyle uzak, oyle yabanet ol-u
verdin ki. Beni kollanna alsan bile sana 
y akml a§anuyaca k 11m. 

Biraz sonra bahc;:eye <;tktik. Ak~am 
kararmctya kadar §imdi hatnhyamadt • 
gtm birr;ok §eyler konu§tuk. 

- 1ster misin Suzan? Seninle denize 
<;tkahm ... 

Sevindim, yiiregime r;oken tatsiz duy
gulan deniz belki ythyaeaktt. 

lskeleye yiiriidiik. Bahr;elerin karar
masma ragmen denizde mavi bir aydm • 
hlc vardt. Beyaz yelkenler, yana batn:t~ 
tekneler bu I§tgm i<;inde, bir cam arkasm, 

Hilmi Kitabevi - Istanbul 1937 
Fiatt 100 kuru§ 

Roman tarzlarmm her ~;e~idinden ay
n ayrt ~;e§niler ta§tyan bu eserde e§has 
o kadar kuvvetle tecesstim ettirilmi§, 
hisler o kadar derin tahlillerle aydmla
tllrnt§ ve hadiseler samimi bir sadegi 
i~;inde o kadar nezih bir 9ekilde tebelliir 
ettirilmi§tir ki insan bu eseri okurken 
kendini roman kahramammn ~ok ya -
kmmda duymakta ve miitemadiyen he
yecanlanmaktadtr. 

cDavid Copperfield• Dickens'in en 
kuvvetli eserler-inden biri ve belki de 
birincisidir. 

Kitabm ba~mda Ibrahim Hilminin 
Charles Dickens'in hayah ve eserleri 
hakkmda otuz bir sabifelik bir yaztst 
var. Burada umumi olarak Dickens'ten 
bahsedildikten sonra hususi bayah, ede
biyattaki mevkii hakkmda malumat ve
riliyor. Eserlerinin tam bir lisetesi de 
var. Buradan Dickens'in yirmi ti~; eser 
yazdigmt da ogreniyoruz. 

Bunlarm on iicrtinciisii olan cDavid 
Copperfield. ayni zamanda miiellifin 
cbir nevi terciimei hali. otobiyografisi 
gibi telakki olunabilir. Bu terk olun -
mtl§, bin tiirlti act sergtize9tlerden sonra 
saadete ermi§ bir c;ocugun bikayesidir.• 

Bay Hilmi, gayet bakh olarak btittin 
gencleri bu eseri okunuya davet etmek
te: c Ya§ayt§larmda, dti§iincelerinde ber 
halde derin izler btrakacak olan bu ro
man genclerin miistakbel hayatlan i~;in 
bir me§'ale hizmeti gorecek, hayatm en 
~;etin zorlukl'an kar~lSlnda onlarm iimid 
ve azimlerinin lonlmamasma, nefisle • 
rine olan itimadlanrun ve vatanlarma 
olan baglanttlann artmasma sebeb ola -
caktll'• demektedir. 

da gibi goriiniiyordu. KtyJ<Iaki son san- ~-~-~===~=--==~-=== 
dala atladtL Y a§h kaytkr;t, yava§ ya· 
Va§ kiirek c;:ekerek bizi kJytdan ayndt. 

Karada c;:alan bir piyano sesi, sularm 
ic;:inden ta§tyor gibiydi. 

Y anyana oturuyorduk. Bu beraber o!
malc, ve sularda mavi I§tgm agty agtr do
nulcla§rnasJ, kararmast ho§Urna gidiyordu. 

Bir ktyt kazinosunun online gelmi§tik. 
Kazinonun renkli J§tklan sularda hrmtll, 
ye§il, mavi, kmk c;:ubuklar halinde titre
~iyordu. Egilerek gozlerine bakhm. D al · 
gm, ne dii~iindiigiinii soylemiyen bakt~ • 
larla sulara dalm1~hn. Havanm serinli -
gin den mi? Y oksa senin, koluma degen 
viieudiinden mi? Bilmiyorum titriyordum. 

- Cevad arkada~l O~iiyoruml 
Dedim. Kolunu omzumdan dolayank 

beni kendine c;:ekerken: 
- Bana sokul Siizan U~iimezsin'! 
D edin. Sen soylemesen de sokulacak

bm. (:iinkii gozlerindeki pmlhyt gormii • 
yor, onu gormemek gururumu uyandtr • 
mtyordu. 

Hamidiye 3 haziranda 
gidiyor 

Hamidiye mekteb gemisi Deniz mek
tebi zabit namzedlerile Yunanistan li • 
manlanna yapacag1 tetkik gezintisine 3 
haziranda ~tkacakhr. 

Hamidiye buradan dogruea Korfu ve 
Pireye gidecek, orada bir muddet kaldtk
tan ve talebe §ehri gezdikten sonra dost 
Yugoslav sahillerine hareket edecektir. 

Mekteb gemimiz dost Yugoslavyanm 
Dobrovnik limamm ziyaret edecek ve 
merasimle kar§Ilanacakttr. B u limanlarda 
birkac;: giin kalacak olan Hamidiye do • 
nii§te Giridin Hanya limamna ugra.dtk ~ 
tan sonra memleketimize donecektir. 

Hamidiye temmuzda, bu sefer kendi 
sahillerimizde bir geziye c;tkacak ve Ge
dikli mektebi ic;:in limanlanmtzdan talebe 
alaeaktlr. 

Almanyaya bir lieyetimiz 
gidiyor 

Ba~1m1 gogsiine biTakarak sokuidum. Almanya ile yeni ba§hyacak alan tica-
Seni Urkiitmekten korkuyordum. Kazino- ret anla§masl mtizakereleri mtinasebetile 
nun caz1, tath, uyu~turueu bir vals c;:al- Berline gidecek heyetimiz haziranm o
maga ba~larnJ~!J. nunda hareket edecektir. Mtizakereler 

Avcundaki elimi dudaklanna gotiir • 3 temmuzda ba§hyacak, fakat heyetim-iz 
daha evvel baz1 temas ve tetkiklerde bu

diin ... i~imde sana sokuhnak, stcakhgmt lunacakhr. 
duymak istekleri vard1. Sen, benim his
lerimi duymu§, yahud kendi hislerine u
yarak, omzumdaki kolunu kaydtrarak, 
belime doladm ve boyleee sessiz, dudak· 
lanmtzdan bir kelime c;tkmadan; berabcr 
duyulan isteklerin akJ§tndaki kuvvetine, 
gururlartmiZln sesini bogacak kadar sa • 
mimi olarak, kendimizi kaptnmt§tlk. Fa· 
kat, i§te hepsi yalmz bu. Denizden do
niince, ilk J~tklann aydmhgmda gozgo~e 
bah§hk. Gozlerimizde, ba§J hic;:bir kuvvet 
oniinde egilmiyen insanlann, inadet gu· 
rurunun pmltJlan vardt. 

Bugiin, y1llardan sonra, bana mek • 
tub yazarak bunu soruyorsun I hte, bti
~iin samimiyetle duyduklanmt yazdm. 
Inan ki, bugiin gene kar§tla§sak; gene 
ayni kavgamn bitmedigini soyliyen ba • 
kt§lan gozlerimizde, gene kafa tutan yii· 
reklerimizil! alayh ahengini sesimizde bu· 
lacagJ~ ... lki taraftan birinin ba~ eil;me~i 
gerekh. Halbuki biz; cinsiyetleri ayn, fa
kat kuvvetlerinin ol<;iisii bir olan iki insa
mz Cevad arkada§ ... 

Suzan.» 

CAHJT UCUK 

Mev lid 
Bugtinkii cumartesi giinii saat ikide 

Beyoglunda Aga camisinde eski Maliye 
Nezareti memurlarmdan merhum Bay 
$erefeddin ruhuna ithafen Mevlidi $e -
rif klraat olunacagmdan akrabalarile 
arzu edenlerin te~rifleri rica olunur. 

KlZl: Melahat 

Mev lid 

-···· Istanbul, lrad ve Emlak 
Sahibleri Birligi 

Resmen te§ekkiiliinu matbu nizamna
mesinden ogrendigimiz emlak sahibleri 
birligi, bir de program ne§rederek ya
paca~ i§leri izah etmektedir. Ne siya -
set ve ne de ticaret kasdi olmtyan ve 
dogrudan dogruya emlak ve arazi sahib
lerinin hukukunu aramak icrin kendi a
ralarmda bir birlik vticude getiren mii
essisler, birlige dahil olan azalanna ya
pacaklan hizmetleri, temin edecekleri 
menfaatleri programlarmda zikretmek
tedirler. -···-Bir sab1kahnm marifeti 

Me§hur sabtkaltlardan Galatah Bekir, 
dun sabab Tophanede Kthcali camisi • 
nin parmakhklanm sokerken polisler 
tarafmdan yakalanmt§hr. 

~I K 
. stnema 

Bu senenin yeni filmi 

LiN~ KANUNU 
S ilvia Sidney 

Arzuyu umumi iizcrine 

MAYERLiNG 
CHARLES BOYER VE 
DAN!ELLE DARRiEUX 

Ayine i~tirak edenler sokaklarda hopluyorlar 

Almanya ile Liiksemburg'un arasmda nach'a topladtgl binlerce insan, alay ha
Echternaeh isminde bir §ehir vard1r. Iinde iic;: adtm ileri, iki ad1m geri atatak 
Pantecote yortusunun haftasmda, bu ~e- ztplaya ztplaya iic; saat yol yiiriimek su
hirde diinyanm en garib ayini yapthr. retile hora hastahgt ayini yapmaktadu. 
Birr;ok yerlerden Eehternach'a gelen bin- 0 giin, §ehrin sokaklan igne ablsa yt"re 
leree erkek, kadm, gene ihtiyar, c;:o!uk dii§miyecek kadar kalabahkhr. Alaym 
~ocuk, o giin, §ehrin sokaklannda ztphya- giizergahmda binlerce seyirci toplamr, 
rak saatleree dola~ular. her evin peneeresi merakh insanlarla do· 

Bu adet, Ondordiineii Amdan kalma· Jar, kilise ~anlan hep birden c;:almaga ve 
dtr. 13 72 senesinde, Eehternaeh §ehrinde a lay, ba§ta saksifonlar, borular, fliitler -
bir hora hastahg1 ba§gostermi§ ve bu, sal- den miirekkeb belediye bandosu oldugu 
gm halini almt§IJ. Bu hastahk miithi§ bir halde gec;:mege ba§lar. 
tspazmozla ba§hyor ve basta, yorgunluk· Bu bandonun pe§i ma: da astl ayinei 
tan dii§iip oliineiye kadar, durmadan kafile gelir. Bunlar, alti§ar veya sekizer 
irtia§lar ic;:inde bvramyordu. Doktorlar ki§ilik saflar halinde, elele tutu§arak st<;· 
bu illete bir c;:are bulmaktan aciz kalmi§· nya SI<;Tiya yiiriirler. Boyunlarmda hirer 
lardt. Nihayet papazlar i~e miidahale et- mendil baghdu, gogiisleri ac;:tkta ve arka
tiler ve bir ayin tertib edildi. Civarda ne lannda kaba kuma§tan gomlekler vardtr. 
kadar bora hastast varsa bu ayine i§tirak Alaym gec;:tigi sokaklarda, yer yer 
etmi§ti. Ayinden sonra biitiin hastalar koylii mlZlkaeJlardan miirekkeb banda • 
iyile§ti ve 0 tarihten itibaren bu ayini her lar, giiftesi amlardanberi degi§miyen bir 
sene tekrar etmek adet oldu. Rivayete havayJ c;:alarak ayine i§tirak ederler. 
gore, ayin yap1lmadtg1 sene, hora hasta- Alay, iir; saat siiren bu divanece hop-
hgt derhal ba§gosterirmi§. lamadan sonra nihayet kiliseye girer ve 

Alh am evvelden kalma bir adetin, orada ayin nihayet bulur. Resmimiz, bu 
Yirminci Amda bile her sene Echter • sene yaptlan hora ayinini gosteriyor. 

DEMIRYOLLARDA 
Avrupa hathnda yeni seferler 

Delvet Demiryollart Avrupa hath ye
ni seyriisefer tarifesi b\l sabahtan itiba
ren ba~lamaktadtr. 

Yeni tarife ile ~imdiye kadar 7,35 te 
gelen Avrupa Semplon ekspresi bundan 
sonra 7,25 te Sirkeciye gelecek ve ak~am 
22 de hareket edecektir. Konvansiyonel 
10,22 de gelecek ve 22,30 da hareket e
decektir. 

Edirne postalar1 8,50 de kalkacak 19,33 
te gelecektir. 

Banliyo postalar1 da Sirkeci ile Kii • 
c;:iikc;:ekmece arasmda kar~thkh 18 pos -
taya c;tkartlmt~hr. 

Akfjamlara 
Ho~ iki saat ge~irmek i~in 

TEPEBA$1 
GARDEN'e 

gidiniz. Miistesoa program1 : 
En modern, en miintahab 

Parizlyen •antiirler i 

PER CHI COT 
!?ayanJ hayret akrobatik 

dansorler 

GILLY ve WESTER 
Rus danslar1nda 

TIOODALATA 
Emsalsiz Amerikah patinorlor 

SKATING HAMIL TONS 
Dikk at : Dikkat : 
Y arm hava miisaid oldugu 

takdirde saat 17,30 da 
Tepeba,• Bah~esi 

YAZ SAHNESiNDE 
progtamne Mat•· ne 

MUTEFERRIK 

lspanyol miiltecileri ~ar§aln
ba giinii geliyor 

ispanyada sefarethanemize istica e
den miiltecileri getirmek tizere Valan
cia'ya gitmi~ olan Karadeniz vapuru ge
~;an sah giinii hareket etmi§tir. 750 miil
teci yiiklemi§ olan vapur bugtin Malta
da olacak, oradan su, komiir ve kuroan· 
ya aldlktan sonra hareket ederek crar -
amba giinti limammlza vast! olacaktu. 

V;1pur, );{arantine miiddetini Tuzla veya 
Kavaklarda gec;:irdikten sonra miilteci
ler §ehrimize c;tkartlacaklardtr. 

Hiikfunet, bu multecileri iskan icrin i
cab eden tedbirleri almaktadtr. 

Polonya el~isi Ankaraya gitti 
Vaktinde itimadnamesini Cumhur 

Reisimize vererek mezunen memleketi
ne giden ve evvelki gtin 9ehrimize do -
nen Polonya el~isi M. Michel Sokolnicka 
diin ak§amki ekspresle Anlreraya git -
mi§tir. 

VEFAT 
Merbum General Mustafa Rasimin kt

Zl ve Eytib Dispanseri Ba§hekimi mer -
hum Dr. Ismail Hur§idin e§i Nafia tsmail 

diin vefat etmi§tir. 
Cenazesi bugtin i.igleden sonra saat 

13 te Maltapede Plaj ittisalindeki yah

dan istimbotla Be§ikta~ta Hayreddin is
kelesine nakledilip Yahyaefendi kabris

tanma defnedilecektir. 

B ESTEKAR ' 
BiMEN !?EN 

ve arkada~lan 

KONSERi 
24 may1s pazartesi ak§amt 

saat 21 de 

MELEK 
S iNEMASINDA Biitiin ................... ______________ __ 

~u.giinden A SRAI SI· nemaninKahkaha ve egle~c.~li .. yeni 
1tlbaren programmx gorunuz: 

Biitiin ParisH komikler: Florelle • Fernand Gravey 
v e A r mand Bernard tarafandan 

iLAHLA R EGLENiYOR 
Ne,e, kahkaha ve e§"leoce komik filmi ile il ave ten: 

~iN BAT AKHANE LERi 
BELLA LUGOSi ve WALLACE FORD tarafmdan macera, sergiize~t filmi 

Bugiin Turk sinemasmda 2 b~t~k ~r:d~~zca 
HA!?METLi VALS Bayan GENERAL 
HENRY GARAT - RENE St. CYR DICK POWELL • RUBY KEELER 

ilaveten l ngllter e Krallnan tac g l7m e meraalm l h•• • ••• • •l- 8ugiin saat 1 de matioe ••••••••••I Miilga Mabeyn Ba~k!UirclSl merhum 
Htiseyin Mazhann e§i Cemile Melek ru
huna Erenkoytinde Bagdad caddesinde 
Galibpa§a camisinde yarmki pazar gii· 
nii ogle namazmdan sonra Beyoglu A
gacamisi Ba§imam1 Bay Haftz Rtza ta
rafmdan Mevlidi $erif okunacagmdan 
akraba, dost ve merhumeyi sevenlerle 
ihvani dinin gelmeleri rica olunur. 

Bugiin 
1- KESiK 

i P E K sine mastnda 2 biiyiik film 
EL 2- PARiSLi SANTOZ • Miithi§ - Heyecan - A§k 9e korku M A R T H A E G G E R T H 

Aile namma Kemaleddin 
Ayraca: 19 May1s (TUrk~e soziU) ve i ngi ltere k r ahnan tac giyme merasimi 

22 Mayxs 1937 

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

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 • 14,00 
son - 18,30 plakla dans musiklsi - 19,30 
kon!erans: Dr. Ali ~iikrii (Qocuklara has
tahk nasi! ge!(er, korunma yareleri) - 20,00 
Fas1! saz heyeti - 23,30 Orner RIZa tara
fmdan arabca soylev - 20,45 Fasil saz he • 
yeti (Saat ayan) - 21,15 ORKESTRA-22,15 
Ajans ve Borsa hab-arleri ve ertesi giinii."l. 
program! - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par!(alan • 23,00 son. 

VIYANA: 
18,40 konu~ma, halk ~arkilarml o~rene -

lim - 19,20 HALK MUSiKisi - 20,05 haber· 
ler, hava, spor - 20,15 f!limlere dair • 20,30 
MUSiKiLi PiYES - 22,50 vlYOLONSET_, 
VE PIYANO KONSERi- 23,15 muhtellf ha· 
berler - 23,25 MUSiKi. 

BERLIN: 
17,05 eglenceli yaym: Bavyera'aa .seya. .. 

hat - 19,05 son yenilikler - 19,50 MUSi -
Ki - 20,45 giiniin ak!sleri, haberler - 21,15 
eglencel! yaym - 23,05 hava, haberler, 
spor - 23.35 GECE KONSERi: - 1,05 DANS 
MUSiKiSi. 

PEI;ITE: 
18,05 gramofon, konu~ma - 19,0S QiNGE· 

NE ORKESTRASI • 20,D5 roportajlar, son
ra ORKESTRA KONSERi: - 21,25 konfe • 
ranslar - 22,45 QiNGENE ORKESTRASI -
23,05 ORKESTRA KONSERi - 24,25 CAZ
BAND TAKIMI- 1,10 son haberler. 

BUKREI;l: 
18,05 ASKER! BANOO - 19,05 hava, ko "' 

nu~a. gramofon. kon!erans - 20,20 OR • 
KESTRA KONSERi - 20,55 plyano konseri-
21,20 mektub kutusu - 21,35 AK§AM KON
SERi - 22,35 hava, haberler, spor - 22,50 
GECE KONSERi • 23,50 almanca ve fran • 
s1zca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 r;ocuklarm zamam • 19,05 kukhlar, 

kart~Ik yaym - 20,05 haberler, hava ve sa
ire - 20.35 KONSER - 21,05 konu~ma-21.25 
PiY ANO KONSERi • 22,05 OPERAKOMiK. 
YAYINI - 23.05 haberler, hava, spor, ko -
DU$ma • 23,35 DANS ORKESTRASI. 

PARIS (P.T.T.l: 
17,35 SENFONiK KONSER • 19,35 haber· 

ler, !;IARKILAR, gramofon. hava ve sa!re -
21,20 OPERA YAYINI: BORiS GODUNOF • 
23-35 haberler. hava. 

ROMA: 
18,30 PIYANO VE !;;AN KONSERI - 18,55 

kar1~1k yaym • 21.45 KARII;IIK MUSi:rti -
22.05 OPERA YAYINI, lstlrahat esnasmda 
konul}ma, haberler - 24.05 son haberler. 
hava - 24,20 DANS MUSiKist. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~hrln muhtellf semtlerlnde 

no bet!(! olan eczaneler l}unlardir: 
istanbul c!hetlndekller: 
Emlnoniinde {Sallh Necati), Kii~iikpa. • 

zarda (Hikmet Cemill, Beyaztdda (Hay • 
dar). l;lehremininde (Naz1m Sadtk), Kara· 
giimriikte <Suadl, Samatyada (Ero!ilos), 
:;lehzadeba§mda. fiinlversitel, Aksarayda 
{Ziya Nuril, Fenerde (Vital!), Alemdarda. 
(E§ref Ne~'etl, BakJTkoyde (Merkezl. 

Beyoglundakiler: 
istlklal caddes!nde <Della Sud a), Tepe· 

b9..5mda (Kinyol!), Galatada (Hiisey!n HUs
nii), Takslmde (Llmonclyan), §~llde (Nar
gileciyanl. Kasimp9..5ada (Vaslfl, Haskoy
de (Bar but), Be~ikta§ta <Na!l Halldl, Sa
rtyerde (Osman). 

Kad1koy, Uskiidar ve Adalardakiler: 
Uskiidar, Qar§tboyunda (Orner Kenan), 

Kadtkoy, Pazaryolunda (Rifat), Biiyiikada
da (Halk), Heybelide (Tana~). 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Karagomlekliler Ihtilili 100 Kr. 
Etrtisk Vazosu 20 ~ 

lli~;in Oliimti 30 ~ 

Efendi !le U§ak 40 , 
Vikontun Oliimii 30 , 
tklimler 100 , 
tik A§k 100 , 
Kii~;iik HikAyeler . 100 , 
Mevud Toprak 125 , 
Stalin 150 , 
Lenin Mezhebi 75 , I 
Felsefe 35 , 

II 
Tarih Felsefesi 125 , 

i Anar~izrn 60 • 

Davet 
Haydarpa~a Lisesini Bitirenler Kuru

munun senelik kongresi 23/5/937 pazar 
gtinii saat 10 da Eminonti Halkevinde 
yaptlacagmdan biitiin mezunlarm o giin 
bu saatte bulunmalartm dilerim. 

Haydarpa§a Lisesini Bitirenler · 
Kurumu Ba§kam 

AKBA mi.iessesesi 
Ankarada her dilden kitab, mec· 

mua, gazete ve ktrtasiyenizi ucuz 
olarak Akbadan tedarik edebilirsi· 
niz. Cumhuriyet ve diger gazete ve 
meemualann Ankarada satJcJSJdtr. 
Gazete ve mecmualar ic<in ilan kabul 
eder. Abone kaydeder. Her dilden 
kitab, gazete ve mecmua sipari~i ka
bul eder. Y az1 ve hesab makineleri
nin Ankara aeentastdtr. P arker ka
lemlerinin Ankarada satl§ yeridir. 

Telefon: 3377. 

AZAK sinemas1 

Bugfin 

Bu sene Saray sinemasxnda 
ikinciligi kazanan 

1-DANSLAR 
Devam Ediyor ve 

2-PEPO 
( Biiyiik ,Sark Opereti ) ................... 
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Polis katili Naz1m1n Evin icini yaratmak san'ati 
Cstad Salahaddin Refik 
bize bu san' ab anlabyor 
«Bir evi, bir oday1 iyi tefri~ ve tezyin edebilmek 

i~in ~ok paradan evvel, ~ok zevk, ~ok san'at 
ve ~ok bilgi lazimdir» 

ti'stad Saldhaddin Refik arkada~tmtzla giirii~iiyor ve r;ok 
kwmetli biblolartnt giistertyor 

Kiibizm adma biiriinen bir yeniligin, 
diinyamn en giizel §ehrini, hergiin, yer 
yer nastl ~irkinle§tirdigini goriiyoruz. 

F ilkat sokaklarda smtan bu sert, igri
biigrii ~izgilerin i~indeki Tiirk yuvas1, a
caba di§m manaSIZhgmt utandtracak gii -
zellige kavu~abilmi~, kendi kendini bula -
bilmi§ midir? 

Y a21k ki, hay1r .. 
V e itiraf etmek laztmdtr ki; i<; te d1§ 

kadar peri§andir. 
Bu itirafm verdigi ac1 kimbilir daha 

nekadar siirecekti ve biz yuvalanmtzda 
bir tiirlii kavu§amadigimiz tam giizelligin 
derdile daha nekadar ktvranaeakhk ki; 
kar§Im!Zda, gokten inme gibi tam vaktin
de yeti§en, san' atkar Salahaddin Reftgi 
bulduk. 

Yirmi be§ ytldir kendisini bu i§e a§kla 
veren bu ince ve <;ok hassas san' atkara, 
dekorasyon ilminin bizde en salahiyetli Antika bir dolab iizerinde izahat verirken 

bir miimessilidir diyenler, diin bir daha 
inandtm ki, bu hiikiimlerinde asia aldan • 
lnamt§lardtr. 

Onun do§edigi bir ada, bu odamn bir 
ko§esi .. Hatta, bu ko§enin bir koltugu, 
daha ilk bakt§ta, do§eme den en ( §ey) iP. 
san' atkar elinde buldugu o tarif edilmez 
giizelligi anlatmaga kifayet edebilir. 

l§te, Beyoglunda yeni ac;hg1 [Deko • 
rasyon] miiessesesindeki bu koltugundan, 
bize ada ve ev do§eme ilmini ogretecegi
ne ve boylece Tiirk yuvalanm hasreti <;e
kilen o giizel ahenge kavu§turaeagma 
inandtgimiz i<;indir ki, zarif san' atka ria 
sizin i'<in, bir kiic;iik gorii§me yapmag1 ih
lllal etmedim. 

Ondan, evvela, bir evi nastl do§edigini, 
bu i§te neler dii§iindiigiinii anlamak iste· 
dim. 

Yurdda biiyiik bir ihtiyaca cevab ve • 
r~n yeni te§ebbiisiinii tebrike gelen giizi • 
de misafirlerini izaz ederken, bir yandan 
da bana anlahyor: 
«- Bir bina tefri§ edilirken ilk dii§ii• 

niilecek nokta duvarlar. Duvarlann rengi 
Verilmedikc;e ba§ka §ey dii§iiniilemez. Du
Var kagid! intihab etmek tahmin edilemi
:Yeeek kadar mii§kiil; san' at, zevk, bilgi 
istiyen bir meseledir. 

Oyle salonlar bilirim ki; iyi sec;ilmemi§ 
duvar renkleri, bu duvarlar ortasmdaki 
binlerle lirabk nadide e§yayJ bogazlami§, 
i:ildiirmii§tiir. 

Bu mesele halledildikten sonra, yaztk 
ki bizde hie; ehemmiyet verilmemi§ alan, 
ten vir at i§i dii§iiniiliir: Odamn hangi 
noktalan bol J§Ikb, ne taraflan az aydm
hk olmahdtr?.. Bu, zannedildigi gibi bir 
SUs degil, fakat bir ihtiyac, konfor mese
lesidir. 

. lyi aydmlatilmi§ bir oday1 siislii bir o
da zannedenlerin l§Igm manasmi anhya
ntarnl§ olduklanna inanmak laz1mdu.» 
h Burada, nastl oldu bilmem, nazik mu

atabunm sozi.inii kesiverdim: 
.«- Bizde, dedim, bu ilk iki §arh ca

ntJ, Yani duvar kag1dlan iyi intihab edil-

mi§, I§Igi laz1m oldugu gibi verilmi§ kac; 
salon gordiiniiz ?» 

San' atkar adam, a ciS! taclmdan hayli 
bol bir giiliimsemeye ba§mm ve ellerinin 
manah hareketlerini ekliyerek: 

«- Hemen hemen hie; dememek ic;in 
pek az ... » dedikten sonra, sozlerine §OY· 
le devam etti: 

«- Bu iki §arb yerine getirince, ada· 
Ya konacak e§yaya s1ra gelir. Memleke
timizde maalesef ekseriyet kirae1 oldugu 
ic;in intihab edilecek mobilyamn zarif ve 
birbirine uygun olmast kadar ta§mmalara 
mi.itehammil einsten olmas1 gerektir. 

F akat k1saca (zarif ve birbirine uy • 
gun) kelimelerine sikt§tirdigim bu §art, o 
kadar geni§, ~i.imullii ve mii§kiil bir i§tir 
ki, bunlan §imdi §UracJkta size saymaga 
kalksam, zannediyorum ki saatlerle beni 
dinlemeniz icab eder. 

Mobilyadan sonra hahlar ve seccade
ler dii§iini.iliir. Bunlar da bir odanm tez
yininde biiyiik rol oynarlar. Bakm, bir • 
c;oklannm hie; ehemmiyet vermedikleri bu 
nokta nekadar miihimdir: Biz de salonu • 
na hah alacak adam ne yapar? Cider bir 
hah ticarethanesine denkleri a<;hnr, hah· 
Jan hirer hirer oniine serdirir ve bunlarm 
arasmdan begendiklerini ay!Tgr.. Oyle 
degil mi? 

Bu ah§veri§te:- begendigi halmm, salo
nundaki duvarlardan tutun da, diger bii
ti.in e§ya tarafmdan da begenilip begenil
miyecegi asia dii§iiniilmez. 

Halbuki intihab edilecek hah veya sec
cadenin, mobilyelere uygun renk ve re • 
simde olmasi §arthr. 

Suracikla kaydedeyim ki, bizim yerli 
fab.rikalanmmn yapt!klan hahlar bile 
muhtelif ecnebi memleketlerinin zevkle
rine gore muhtelif renk ve §ek~llerdedir. 
Mesela sisli bir memleket alan lngiltere -
de ge~en hahlann renkleri a<;Iksa, giine§i 
bol bir memlekette ragbet goren hahlann 
renkleri belki koyudur. Resimler de buna 
gore degi§ir. !§te biz; ekseriya filan 

19 mayts 
bayramtmiZ 

Biiyiik ~efimiz; Dahili· 
ye Vekili vas1tasile mil
lete sevgisini bildirdi 

[Ba§taraf' 1 inct sahtjede] 
ir;inde ta~Id1g1 inan, irade ve sevgi 
giine§ini, saltanat ve hilafet rejiminin 
biitiin ~enaatine ragmen ilk defa Sam
sunda milletin ezgin ve bitkin gozleri 
oniinde parlatan ve milletin ir;inde ve 
milletle beraber bugiiniin Tiirkiyesini 
yaratan Atatiirke sonsuz minnet ve ~iik
ranlanmtzl sunarken, daima arkasmdan 
bir tek nefer gibi gitmenin zevki, heye
can ve itminanile saghklar, uzun omiir
ler ve yeni ba~anlar dileriz. 

Dahiliye V ekili ve 
C. H. P. Genel Sekreteri 

$ukru Kaya 
~iikrii Kaya 

!r;- l§leri Bakam ve 
C. H. P. Genel Sekreteri 

ANKARA 
19 may1s giiniiniin y!ldoniimiinde An

kara Stadyomunda toplanan muhterem 
yurdda§larm ve §Uurlu ve giirbiiz genc
ligin yiiksek ve kalbi hislerini bildiren 
telgrafmlZl biiyiik sevincle ald1m. Te -
§ekkiir eder ve Tiirkiin hududu olm1yan 
yiikselme ve ilerilemesinde daima ba§a
nlar dilerim. 

K. ATATURK 
Abdiilhalik Renda 
B. M. Meclisi Reisi 

Milli hakimiyetin ve milli iradenin 
ve milli kurtulu§ cidalinin ba§langtcl o
lan 19 mayts giiniinde ink!labtmizm en 
manah eseri alan Millet Meclisinin sa
ym Ba§kanma derin saygt. ve sevgileri
mizi sunmakla bahtiyanz. 

Dahiliye V ekili ve 
C. H. P. Genel Sekreteri 

$iikrii Kaya 
~iikrii Kaya 

Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Gene! Sekreteri 

19 may1s ytldoniimiiniin kutlulanmas1 
mlinasebetile hakk1mda izhar olunan 
samimi duygulara te§ekkiir eder, saygt-
lanmt sunanm. 

B. M. M eclisi Reisi 
M.A. Renda 

ismet inonii 
Ba§bakan 

Atatiirk rejiminin en muvaffak ba§a
rlClSl Ba§bakan ismet inoniine yorul • 
mak ve ytlmak bilmez r;ah§ma ve ya • 
ratma a§kmm daima muvaffakiyetleri 
oni.inde §iikran ve saygimlZl bir daoo 
tekrarlamak i~in, bu mutlu giini.i vesile 
addederiz. 

Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Genet Sekreteri 

$ilkru Kaya 
Ekselans ~iikrii Kaya 

ANKARA 
Ankara Stadyomunda beni hatlrhyan 

vatanda§lar1ma te§ekkiir ve minnetleri
mi sunanm. 19 mayts ne mut}J.I giin, ne 
aziz bayramd1r. 

!nonu 

memleketin zevkine uygun hahyl ahr, 

0 memleketin zevkine tabantabana ztd 
e§ya ile doldurulmu~ salonumuza sereriz. 
Goriiyorsunuz ki hah ve seccade intihab1, 
zannedildigi gibi basit ve kolay bir i§ 
degildir. 

Simdi duvarlan, mobilyalan, hahlan 
tamam olan salonun tezyinabm tamam -
byabilmek i!;in vazo, tablo, graviir ve 
biblo gibi §eylere ihtiyaetmlz vard!T • 

Ve siz, eger, miitevaz1 do~enmi§ ada· 
mza, elinize gec;irdiginiz muhte§em bit 
vazoyu, yahud aksini alarak, pek muhte· 
~em do§enmi~ salonunuza ta§ basmas1 
adi bir resmi asarsamz, dii§iiniiniiz ne 
olur? 

Bu; bir hamahn, parmagma on kuathk 
bir yiiziik, yahud cidden zarif giyinmi§ 
bir adamm be§ lirahk kravatma on ku· 
ru§luk bir cam igne takmasmdan farkstz 
degil midir? 

Hulasa ... » 
V e san' atkar Salahaddin' Refik, bir 

geni~ nefes alarak bir lahza dinlendikten 
sonra: 

«- Hulasa, dedi. Bir evi, bir oday1 
iyi tefri~ ve tezyin edebilmek i<;in ~ok 
para dan evvel, c;ok zevk, !;Ok san' at c;ok 
bilgi laztmdtr. 

Ve zevkle, san' atla bilgiyle do§enmh 
bir salon, ona sarfedilen paramn on, yir· 
mi, otuz misli fazlasile, fakat koriikoriine 
do§enmi§ bir odanm yanmda bu para 
farkm1 derhal kendi lehine ~eken bir §a
heser olur.» 

0 susunca ben dii~iinerek inanmi§tim 
ki; bugiin bir ev, bir ada do§emek de 
nihayet bir ihtisas i§idir ve onsuz sarfedi
len bol para, bir eve, dar, dagm1k e§ya 
ytgtlmt~ bir mobilyact magazasmm peri
~anhgmdan ba~ka hi~;bir §ey, hele giizel
lik asla veremez... Nitekim, gormiiyor 
muyuz ki, veremiyor. 

F akat dekorasyon iistadt Salahaddin 
Refigin yapmak istedigi; sadece (giizel, 
zarif ve temiz oda do§emek) ten mi iba
rettir? 

Hayu .. Onun as1l davasim, ast) biiyiik 
ve milli davasm1 gene burada kendi ag
zmdan dinliy~ceksiniz. 

K.ANDEMIR 

muhakemesi ba§lad1 
Katil, bu tiiyler iirpertici cinayeti ne 

fekilde ifledigini anlattt 

Katil Ahmed Niiz:mla diger sur;lu Salim diinkii muhakeme esnasmda 

,Subatm yedinci giinii gecesi Sultanah
medde Piyerloti caddesinde polis memu
ru Hasan Basrinin evine hlTStzhk maksa
dile girerek polisin kendisini yakalamasi 
iizerine Hasan Basriyi bogazmdan bt~ak
la vurarak oldttren ve iivey oglu Rtd • 
vam bileginden, polis N evzad1 kulagm • 
dan, bek~i Mustafa, Hasan ve ,Siikriiyii 
de muhtelif yerlerinden yarahyarak ka~ · 
mak isterken yakalanan maruf sab1kah 
hirstz ve polis katili Ahmed N aztmla oaa 
gozciiliik yapmaktan su!;lu Salimin mu -
~akemelerine diin Agucezada ba~lan -
mt§hr. 

Ahmed Naztm birinci sorgu hakimi ta
rafmdan mahkemeye Tiirk ceza kanu • 
nunun 45 inci maddesi ahkamma uygun 
ciiriim i§lediginden bahisle verildiginden 
ve bu madde de maznunun idammi iste
mek demek oldugundan diin mahkeme 
salonu birc;ok merakhlarla dolmu§tu. 

Usulen yap1lan ilk sorgu esnasmda 
Ahmed soy admm Y ol-al oldugunu, 35 
ya§mda bul.undugunu beyan ettikten son
ra hadiseyi §Oyle nakletti: 

«- Vak'a gecesi Salimle beraber or
takla§a bir hirs1zhk yapmaga !;Ikmi~tlk. 
Salim Akbtytkta bir eve girdi. F akat 75 
kuru§tan ba~ka bir§ey bulamad1. Ge<;er • 
ken bu eve girmege karar verdik. Salim 
bana: 

«- Stra bu sefer senin, sen gir, ben 
gozciiliik ederim» dedi. Saat dokuz bu • 
fiUktu. Pencereyi kaldirdtk. Ben girdim 
ve iistkattaki sandtk ve saireyi kan§hr • 
dtm. Y ashgm altmda ic;inde 40 lira ka -
dar bulunan bir c:;anta vard1. Almaga 
kalmad1. Karanhkta kap1 ac;t!dt. Sonra -
dan polis Hasan Basri oldugunu ogren
digim bir adam omzumdan yakalad1, ar· 
kadan oglu Rtdvan da geldi, bana vur -
maga ba§ladtlar. Ben kar§Imda kuvvet 
goriince teslim oldum. V e: 

«- Bana vurmaym, yakalandim bir 
kere, bir§eydir oldu, beni karakola gotii· 
riin>> dedim. Bu S!Tada Hasan Basri og· 
luna: «- Yak §U elektrigi» dedi ve he
men elini yashgm altma atarak tabanca
sim aldt. Kaptya kadar gittik. 0 zaman 
ba§una agtr bir cismin indigini hissettim. 
Ve Hasan Basrinin beni oldiirmege ka -
rar verdigini zannederek korktum, elimde 
b1c;ak oldugu halde bir iki kere silkindim. 
A§agtdan bir kadm sesi: 

«- Buakm gitsin, ak§am ak§am ba • 
§miza bir felaket gelmesin» diye bagm· 
yordu. Hasan Basri tabancayt ate§liye • 
cek vaziyete gelince ben kendimi kurtar-

mak ic:;in bir ka~ kere daha silkindim, de

mek ki o s1rada b1c;ak polisin bogazma 

saplanmi§ olaeak, onu oldiirmek istemi • 

yordum» dedi. 

Maznun bu ifadeden sonra poliste ~ok 
dayak yedigini, orada agz1m burnunu da

githklanm soyliyerek o SITada bir gazete 

fotograf!;ISI tarafmdan c;ekilen ve bir ga

zetede ~1kan resim par~asm1 gostererek: 

«- Bakm ne hale gelmi§im>> dedi ve 

vekil tutacagm1 beyan etti. 

Maktuliin karrBl ne diyor 
Hasan Basrinin karlSI N adire de he

yecanh ve miiteessir bir ifade il~. giiriiltii 
iizerine kocasmm yukanya <;Ikhgmt, bir 
dakika sonra kendisinin de oglu Rtdvan
la beraber yukan ~tktiklanm, bu mada 
katilin, kocasm1 yataga yatmp miicadele 
ederken gordiigiinii, oglu Rtdvamn ge!ip 
katilin sac;larmdan ~ekrnesi iizerine ser • 
best kalan kocasmm hemen tabancasm1 
yashgm altmdan c;tkardtgml ve htrstzl tes
lim aldtgmi soyledikten sonra §oyle de
vam etti: 

«- Katil, teslim olmu§ gibi yaparak 
bizimle kap1ya kadar gitti. Sonra birden
bire donerek btc;agmi kocamm gutlagma 
saplad1 ve kac;h .. » 

Maktuliin ktzl Melahat te buna ben • 
zer ifadede bulundu. 

Diger maznun Salimse vak' ay1 tam a -
men inkar ederek o gece Unkapanmda 
baldlZI fsmetin evinde b1..1lundugunu, Na
ZJmla aralanmn a!;Ik olmasJ yiiziinde11 
kendisini yakmak i<;in karakolda «hera • 
berdik» dedigini sqyliyerek iistelik §im • 
diye kadar gizli kalmt§ 20 kadar huSIZ
hk vak'asmm zab1ta tarafmdan kendisine 
yiikletildigini beyan etti. N etieede d1ger 
§ahidlerin dinlenmesi i<;in muhakeme 4 
haziran cuma gi.in iisaat 15 e btraktldt. 

Istanbul borsasmda diinkii 
vaziyet 

1stanbula diin Trakya ve Anadoludan 
760 ton bugday, 90 ton ~avdar, 15 ton 
bulgur, 113 ton mistr, 54 ton yulaf, 109 
ton un, 15 ton tiftik, 4 ton yapag1, 30 ton 
beyaz peynir ve 8 ton da ka§er peyniri 
gelmi§tir. 

!stanbuldan harice ise 518 ton razmol , 
15 ton un, 18 ton tiftik, 18 ton yapag1, 
3,5 ton ir; fmdtk, 11 ton ku§yemi ve 3 3/4 
kilo da afyon gitmi§tir. 

Diin !stanbul borsasmd'a §U fiatlarla 
muameleler olmu§tur: 

Yumu§ak bugday kilosu 6,05 kuru§tan 
6,12 1/2 kuru§a kadar, sert bugday 6,10 
kuru§, r;uvall! arpa 4,20 kuru§, r;avdar 
4,14 kuru§tan 4,15 kuru§a kadar, san mi
str 4,39 kuru§, i~ fmdtgt 46 kuru§, May
des pamugu 47 kuru§, Anadolu yapag1s1 
52 kuru§tan 57 kuru§a kadar, Trakya ya
paglSl 67 kuru~, beyaz peynir 24,15 ku -
ru§tan 27,20 kuru§a kadar, ka§er peyniri 
40 kuru§tan 52 kuru§a kadar. 

Ecnebi borsalarda diin §U fiatlar var
dt: Bugday kilosu 6,13 kuru§tan 6,63 ku
ru§a kadar, arpa 4,90 kuru§, mlSlr 3,71 
kuru~, keten tohumu 8,07, kuru§, fmd1k 
94,01 k~u§. Bugday fiatlarmda hafif bir 
sukut vardtr. Diger fiatlar normaldir. 

Sanayicilerin Ankarada 
te§ehbiisleri 

Ankarada bulunan Milli Sanayi Bir
ligi umumi katibi Halid Giileryiiz te • 
maslarma devam etmektedir. Goriilen 
liizum iizerine trikotajc1lar miimessili 
de Ankaraya gitmi§tir. 

Memlekette 19 may1s bayram1 nasd ge~ti 

Yukanda, sag
da ve solda Es
ki§ehirde, orta
da Bursada gene 
lerimizin idman 
hareketleri, An
karada spor bay 
rami esnasmda 
terbiyeciler isti
rahat esnasmda. 
a§ag1da Edirne· 
deki bayramdan 
inhbalar. 

-

Gene halk romanlari 
meselesi 

IHI erbiri elli§er bin niisha sattlan. 
daha dogrusu herbiri binlerce 
saf ruh iizerinde daialetkar 

tesirler yapan mahud sac;masapan kitab· 
lann zehirini gidermek ve onlan faydah 
bir §ekle sokmak i~in Dahiliye Vekaleti 
tarafmdan atdan ugurlu ve ha.ytrh adtm• 
lar miinasebetile gec;en giin bu siitunda 
kisa bir tahlil yapml§hm. Bugiin de ayni 
mevzua temas edecegim. 

Dahiliye Vekaletj koyliiye sunulan 
• dili, iislubu, fikri ve hatta resmi, kagtdt, 
basth§I bayagtdan daha bayag1 • kitabla
rm mahiyetini te§rih ederken onlann c;ok 
fazla bas1lmakta ve ~ok fazla sahlmakta 
olmalan noktasmda bilhassa tevakkuf 
ediyor. Fakat bunun sebebini, tam bir 
hakikat olarak, gostermiyor. Halbuki o 
kitablarm en kuytu ko§elere kadar girme· 
si, girebilmesi, ibretle miitalea o!unacak 
bir mevzudur. Eger bu cihct, lay1k oldu
gu kadar ehemmiyetle ele almmazsa ye· 
niden yaz1laeak kitablarm aktbeti hiis • 
randan ibaret kalacak ve koylii gene eski 
masallann esiri kalacakhr. 

Nic;in mi? Okuyuculanmm miisaade • 
sile izah edeyim: Biz de kitablar, basit 
bir reklamla halka arzolunur. Devlet 
matbaasmca bas1lan eserlerse ii<; dart sa
tirla dahi reklam edilmez, kulaktan du • 
yulmak suretile husule gelecek bir rag .. 
bete intizar olunarak depolarda bekleti• 
lir. En degerli eserlerin ii<; be§ yiiz niis· 
hadan fazla sattlmamasmln sebebi bu • 
dur. Halbuki beri tarafta bamba§ka tiirlii 
bir kitab sah§ usulii vard1r. Koylii hare1 
diye bastian eserlerin basteilarile ahctlan 
ytllanmi§ ve babadan, dededen kalml§ bir 
dostlukla birbirlerine baghd1r. Bilmem ne· 
den, topuna birden Darendeli ad1 verilen 
ahcilar ilk ve sonbaharda hirer kiife bii· 
yiikliigiindeki zembillerini sirtlarma yiik • 
lenerek !stanbula gelirler, koylii hare1 ki
tab basan tabileri ziyaret ederler. Kitab
cJ, iizerinde elli kurus yazth alan bir ese· 
ri, o d9st ahctya on kuru§ a sa tar. F akat 
yiizde seksen iskonto ile verdigi iki yiiz li
rahk kitabm paras1m pe§in olarak almaz, 
senede baglar. Ahc1 da o kitablan Ana• 
doluya, yahud T rakyaya gotiiriince yiiz~ 
de yiiz karla, yani on kuru§a aldtgml yirmi 
kuru§a vermek suretile satar. Koylii, iis • 
tiinde elli kuru§ yazth bir kitab1 yirmi ku~ 
ru§a almakla bir kelepir elde ettigine ina
mr. Lakin zevki buna inhisar etmez. <;iin
kii sahel, ucuza verir goriindiigii kitab 
i<;in para da istemez, ayni miibadele usu· 
liine uyar ve alacagmm yumurta, bal, ta• 
vuk, kec;i yavrusu olarak orlenmesine nza 
gosterir. 

hte A§tk Keremlerin, A§tk Gariblerin, 
~ahmeranlann her y1l elli§er bin niisha o· 
larak sahlrnasmdaki smm ic:;yiizii budur. 
Kitablar bir kere koyliiniin ayagma gotii
riiliiyor, sonra ucuz sattldtgt zehabm1 u· 
yand!Taeak aldatJe1 Qjr bedelle sunuluyor, 
daha sonra koylii para odeme hususunda 
giic;liige dii§iiri.ilmiiyor. 

0 eserleri koyliiye sevdiren psikolojik 
sebebler iizerinde duraca kdegilim. On -
larla miicadele etmek laztmdtr ve bu mii· 
cadele yaptlacakhr. Lakin neticenin miis
pet c;Ikmast ic;in §U izah ettigim noktamn 

gozoniinde tutulmasm1 tasviye etmekten 
kendimi alamad1m. 

M. TURHAN TAN 

Cenevreden gelen 
murahhaslar•m•z 

Ratay anayasas1 miizakerelerine i~ti
rak eden heyetimizde bulunanlardan 
profesor Ali Fuad, Etem Menemenci ve 
Merkez Bankas1 erkfmmdan Nazif bu 
sabahki ekspresle Cenevreden §ehrimi
ze gelmi§lerdir. 

-···-lzmit V alisi terfi etti 
izmit (Hususi) - Bir haftad1r Anka

rada bulunan Vali ve Parti ba§kam Ha
mid Oskay §ehrimize donmii§tiir. 

Valimiz, Ankarada muhtelif Vekalet
Ierle temas ederek vilayete aid i§ler hak
kmda gorii§mii§tiir. Bu gorii§meler tz -
mit ir;in yeni bir htz ve fayda kaynag1 
olacakhr. 

Vali Hamid Oskay ikinci smlf vali ol
mu§tur. !zmitin gok r;ah§an sevimli va
lisini tebrik ~deriz. 

HOLANTSE - BANK
UNI n.v. 

24 may1s pazartesi gi.iniinden itibaren 
gi§elerinin, adi giinlerde sabah 9 dan 
15,30 a kadar, cumartes1 giinleri sabah 
saat 9 dan 11,30 a kadar ve Galatadaki 
kasa servisi adi giinlerde sabah 9 dan 
17,30 a kadar ve cumartesi giinleri sabah 
9 dan ogleye kadar ac;tk bulunacagmt 
bildirir, 
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Galatasaray bugiin 
O~okla kar§IIa§Iyor 
Yartn da 

Giine' 

izmirli futbolcularla 
takunt ~rpt,acak 

Evvelki gi.indenberi §ehrimizde bulu • 
nan lzmirin Oc;ok takuru bugiin milli kii
me ic;in T aksim stadyomunda Galatasa
rayla kar§tla§acaktlr. 

'Oc;oklular bugiin ve yarmki mac;larm
dan sonra haftaya da lzmirde Dogan -
sporla kar§Ila§acaklar ve bi:iylece mil1i 
kiime mac;lanru bitirmi§ olacaklanb. 
Altayla Altmordu kuli.iblerinin birle~ik 
§eklinden c;tkanlan bu taktm puvan vazi
yetine gore en di.i§i.ik mevkide bulunma
sina ragmen hie; de fena bir oyun oyna · 
mamaktadJr. Oc;oklulann bugi.inki ile be
raber geri kalan iic; oyunlanm muvaffaki
yetle bitirmek istiyecekleri tabiidir. Fa
kat baz1 k1ymetli oyunculannm izin 
alamamalan dolayJsile 1stanbula ge -
lememi§ bulunmalan bu arzulannm ta -
hakkukuna bir mani te§kil etmesi muh
temeldir. Son Olimpiyadlarda milli 
taktm ic;in ilk sec;meye ithal edilmi§ olan 
Adilin taktmma iltihakt Oc;ok muavin 
hatt1 ic;in bir kazanc; ise de Enverin yok· 
hgu ile viicud bulan bo§lugun doldurula
Dllyacagma kaniiz. 

Galatasaray talnmma gelince, son Be
§ikta§ mac;mda ufak tefek anzalara ug
nyan Ha§imle Salimin oynanlmtyacakla
n rivayet edilmektedir. Ha§imle Salimin 
SanklTDllzt taktm ic;inde ne kiymette hirer 
oyuncu olduklanm herkes bilir. Bugi.inki.i 
mac;ta gerek Oc;oklulann ve gerekse Ga· 
latasarayhlann baz1 k1ymetli ri.iki.inlerm
den mahrum kalmalan her iki t.aktmt bu 
itibarla miisavi §anssJzhga ugratrru§ bu • 
lunmaktadu. 

SankmniZihlann bugiinki.i mac;a Av
ni - Lutfi, Re§ad - Siiavi, Hayrullah, 
Ekrem - Danyal, E§fak, Biilend, Si.i
leyman ve Necdet §eklinde c;tkmalan 
muhtemeldir. 

Oc;oklula.m ise Hilmi- Ziya, Ali
~iikrii, Adil, Mustafa - Nam1k, Meh
med, Mazhar, Said, Kemal tertibile oy
nryacaklan soylenmektedir. 

Bu iki taktmi, lzmirdeki kar~tla~ma -
larda alman neticeleri gozoniinde bulu!'
durmadan, mukayese edecek olursak Sa· 
nktrmlZlhlann biraz agtr bashklan gorii· 
liir. Filhakika O<;oklulann kiic;i.ik pash, 
anla§mab ve cazib gibi gori.inen oyunla • 
rma mukabil Galatasarayhlar bilhaosa 
tam formlannda bulunduklan §U malar
da, belki giizel olmamakla beraber c;ok 
miiessir bir §ekilde adeta tam bir futbol 
oynamaktad1rlar. Bugiinkii Galatasaray 
taktmmt, kabiliyetine gore, tam ranch • 
mania c;ah~an bir makineye benzetirsek 
Ha§imle Salimin yerlerine konulacak ye· 
deklerin umumi ahenge uyup uyamtya -
caklan meselesi mevzuu bahsolabilir. Fa
kat gerek Hayrullah ve gerekse Danyal 
bu makinenin yedek degil asil parc;alar~n
dan SaYJiacak derecede ~ok defalar ta • 
ktmda yer almt§ oyunculardir. 
O~ok taktmi yarm da gene T aksim 

stadyomunda Gi.ine~le oymyacaktu. Bu 
mac;ta lzmirlilerin bugiin yapacaklan 
kar§IIa§mamn yorgunlugunu <;tkarmaga 
vakit bulmadan oynamalan, iizerinde du
rulacak ba§hca meseleyi te§kir etmektedtr. 
Bundan ba§ka Rasihin de Gi.ine~ hiicum 
hattmda eski yerini almt§ olmasi di.i~ii -
niilecek olursa lzmirliler aleyhindeki va
ziyet biisbiitiin tebelliir etmi§ olur. 

Maamafih serdettigimiz miitalealara 
- -- ---

(( 
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mi.istenid bu tahminlerin riyazi bir ht'i
yeti olmarog1 da bilhassa unutulmamah • 
dir. Bir taktm herhangi bir sebeble her 
zamanki oyununu c;tkaramadlgt gibi ber 
hangi bir sebeb de bir taktml mutad oyu
nundan i.istiin bir oyun c;tkarmaga sevke • 
debilir. 

Bugi.in Milli Ki.irne i~in Ankara ile lz
mirde ma~ yoktur. Y almz yann Ank.a
rada Genclerbirligi ile Ankaragiicii ara
larmdaki ikinci kar§Ila§mayt yapacaklar -
dir. Bu iki taktm §imdiye kadar onar rna~ 
yapml§ bulunmaktadular. Genderbirli • 
ginin 21 , Ankaragiici.iniin ise 18 puvam 
vardu. iki taktmm aralanndaki ilk kar • 
§Ua§mayt Genclerbirligi 4 • 2 kazan • 
ffil§tl. 

Genclerbirligi ile Ankaragiici.iniin o -
yunlanru gordi.ik. Bu iki taktmm gerek 
buradaki oyunlanna ve gerekse alrokl:m 
neticelere nazaran bir mukayese yaptla
cak olursa kuvvet itibarile aralannda bii
yiik bir fark olmadtgl meydana c;tkar. 
Bu itibarla bir intikam mac;1 mahiyetinde 
olacak olan yarmki oyunun c;ok stkt bir 
§ekilde cereyan etrnesi tabiidir. 

Bugiinkii ma~m hakemi 
Haber aldtgimtza gore, Futbol Fede

rasyonu, bu ma<;a once F enerli Said Sa
lahaddini tayin edecekken son dakikada 
Be~ikta§h Refik Osman T opu sec;mi§tir. 
V aktile c;ok iyi bir futbolcu alan Refjk 
Osman, §imdi Be§ikta§ kuliibiinii antrene 
etmekle me§gul oldugu ve uzun zaman
danberi hakemlik etrnedigi ic;in, bu inti· 
hab, zihinlerde, bazt sualler uyandJrmi~· 
tlr: 

Acaba, Refik Osman seri bir mac;1, iyi 
idare edebilecek kadar idmanh mtdu? 

Kendi antrene ettigi taktma rak.ib olan 
bir takrmm mac;mda tamamile bitaraf ka
labilecek kadar sinirlerine hakim olabile
cek midir~ 

Milli Ktime mac;Iarmda hakemlerin 
intihab1 meselesi gittikc;e dedikoduyu mu
cib olan bir §ekil ahm§lll. Galatasaraym 
fzmir mac;larmda, F enerin 1zmir mac;la
nnda, Giine§in Ankara mac;larmda ve 
nihayet gec;en hafta Galatasaray • Be§ik
ta§ ma~mda hakemler ic;in birc;ok lak~rdr
Iar soylendi. F utbol F ederasyonu, bu de
dikodulann oni.ine gec;ecek yerde, bila
kis bunlara sebebiyet verecek bir yo! tut
mu§ gori.iniiyor. 

Milli Ki.ime mac;lan arhk miihim bir 
safhaya girmi§tir. Bu mac;larda, en ileri
de giden ve birbirine rakib olan kuliiblere 
mensub hakemler yerine, Milli Kiimeye 
dahil olmtyan taktmlann azasmdan ha
kemler tayin etmek laztmdu. Boyle ha
kemler de yak degildir. Milli Ki.ime ha
ricindeki kuli.iblerin azasmdan hakemler 
tayin etrneyip de bu mac;lann neticeleri· 
le §iddetle alakadar kuliiblere mensub 
hakemler sec;ilirse, hic;bir zaman dediko
dimun ve memnuniyetsizligin oniine ge~i
lemez. F utbol F ederasyonunun bu basit 
tedbiri neden dii§iinmedigine akd erdir
mek ltabil degildir. 

Bugiinkii mac;ta hakemli~ edecek Re
fik. Osman T opa gelince, futbolda <<Siir» 
lakabmt kazanmt§ ve tarafgirlik eden, be
ceriksizlik yapan hakemleri azami §iddet
le tenkid etmi§ olan Refik Osmanm bu
gi.in §U veya bu tarafr tutup da eski §oh
retini lekeliyecegini zannetmiyoruz. Ha-

RA$iD l 
i>- «Cumhuriyel» in milli sergii.:ze,t romana : 5 I 

Ahmed Sevket Bey, gozlerini onun ne iki donuk cam gibi dikilmi§, kirpikleri 
gozlerine dikti, bir lahzada zihninden bir defa bile kuptlmtyarak saplanml§ kal
bir §Un§ek gibi bir tak1m sahneler, kara mi§tl. Gene k1z bu bakt§ kar§tsmda titre
dii§iinceler, ~iipheler gec;ti. Diin geceki di. Gozlerini c;evirdi. ~evket Bey: 
biitiin Hbuslar aklma geldi. Evvela tath - Bana bakmaktan utamyorsun de-

bir sesle sordu: gil mi ~ 
_Sen misin Leyla?. Diye ftstldadt. uyla sesini c;1karmi -
_ Evet, babactgtm... Biraz evvel yarak babasmm ba§ucundaki iskemleye 

gel dim. Doktor da buradaych. Harare - dogru yi.iriidii. $evket Bey: 
tin hafifledigini, gece terlemi§ oldugunu- - Gitme, kac;ma l dedi. 
zu, artlk ac;1Imaga ba§ladJginlZI si.iyledi. 0 zaman Leyla daha biiyiik bir hayret 

_ Ben de hissediyorum... Sen diin ve §a§kmhkla: 
~ce burada degil miydin?..: - Neden kac;ay1m baba? Ben ne 

Leyla hayretle cevab verdi: yaptm size? 

H C::evket Bey, gene kar§isina gelen kizi-- ay1r... "' 
Ahmed $evket Bey bird en k1zd1: na ate§ pi.iskiiren gozlerini dikerek: 
- N as1I degildin? .. Diin geceyans1 - HuSIZ I dedi. 

kaptmi ac;tp odama girmedin mi? Leyla birdenbire samld1. Karyolanin 
Babasmm bu §iddetli suali kar§Jsmda kenanm tutarak yanmdaki iskemleye yr-

§a§Jran gene ktz titrek bir sesle: ki!dt. Ellerini yiiziine kapadt. 
- Evet, dedi, evet ... Girdim ve c;1k- Heyecan ve hiddet Ahmed ~evket 

Beyi o kadar yormu§tu ki bir anda ken-t.. .. 
.Sevket Beyin gozleri ktzmm gi;zleri- dini kaybetti. Cozlerini kaptyarak daldt, 

CUMHURiYET 

Ankara atletizm 
miisabakalart 

Mevsim ba,l oldugu halde 
ahnan dereceler ~ok 

'ayan1 takdirdir 
Atletizm F ederasyonunun haz~rladtgi 

19 mayis iic; §ehir miisabakalanmn birin
cisi istanbul atletlerinin bi.iyiik bir say1 
farkile ve galebesile sona erdi. 

Veysi ve Polattan ba§ka gene atlet
lerden terekkiib etmi§ alan 1stanbul takJ
mmm mevsim ba§mda hahn saYJlacak ka
dar gi.izel derecelerine Ankara ve 1zmi
rin de yeni yeti§tirdigi atletlerle yapllg1 
dereceler ilave edilecek olursa 19 may1s 
miisabakalan muvaffakiyetli gec;ti de
mektir. 

Senelerdenberi ihmal edile edile ade
ta silinmege ba§hyan atletizm hareketle
rinin yeniba§tan kuruldugu §U gi.inlerde, 
bilhassa ikinci kategori atletlere verilen 
ehemmiyet §ayam takdirdir. 

Arhk ko§U pistlerimizde kendilerine 
tesadiif edemiyecegimiz eski atletler ye • 
rine bugi.iniin genderini alkJ§lamak ve on· 
!arm elde ettikleri dereceleri takdir etmek 
en biiyi.ik vazifemizdir. Memleketin her 
ko§esinde yap1lacak atletizm hareketleri
le yakinen alakadar olan Atletizm Fe
derasyonu 30 maytsta yaptlacak 1stanbul 
atletizm bayrammda Ankaradaki miisa
bakalarda iyi derece alan Ankara ve iz
mir atletlerinin de i§tiraklerini temin et
mi§tir. 

Bu miisabakalar ic;in Ankaradan 800 
metroda Galib, II 0 metro maniahda Fa
ik, yiiksek atlamada Jerfi, 1zmirden 400 
metro ic;in F ahri, I 00 metro ic;in V ahdi, 
yiiksek atlama ign de Si.ireyyay1 getirme· 
ge karar vermi§tir. 

Haziramn son haftasmda da Edre • 
midde be§ §ehir atletizm miisabakasr ya
pdacakhr. 

Atletizm F ederasyonu Reisi Vildan 
A§ir de bu mi.isabakalar esnasmda bizzat 
Edremidde ham bulunacaktu. 

kern sahada hakim olsa da spor efkan 
umumiyesi de kendisine hakem ve hakim
dir; Refik Osman da bunu pekala bilir. 
Y almz, uzun zaman hakemlik etmedigi 
ic;in idmanstzhgr meselesi var ki onun da, 
idaresi iizerindeki tesirini bugiinkii mac;ta 
gorecegiz. 

F utbol F ederasyonunun, yukandaki 
tavsiyemizi nazan dikkate alacagmi iimid 
ediyoruz. Ciinkii bu tavsiye kendi iyiligi 
ve mac;! arm selameti i~in yaptlmt§tlr. 

Galataaarayhlarm O~oka 
~ay ziyafeti 

Galatasaray spor kuliibii, bugiin kar
§Ila§acagl 1zmirin Oc;ok birinci futbol ta
ktml §erefine, Bebekteki denizcilik loka
linde, di.in, 50 ki§ilik bir c;ay ziyafeti ver
mi§tir. Saat 4.5 tan 7,5 a kadar devam 
eden bu ziyafet c;ok samimt ge~mi§, Ga
latasaraym 1zmirdeki mac;lan miinasebe
tile her iki spor te§ekkiili.i arasmda yara
t!lmak istenilen fena havamn hic;bir suret
le mevcud olmadtgi, iki te§ekkiil arasm
da biiyi.ik bir samimiyet mevcud bulun
dugu goriilmii§tiir. Galatasaray denizcile
ri, ziyafetten sonra misafirlerini fitalarla 
Bogazda gezdirmiderdir. 

Galatasarayhlann bu dostluk tezahii • 
riinden <;ok mi.itehassis olan izmirliler ak
§ami.izeri otellerine donmii§lerdir. 

Bu ziyafette, Galatasaraym idare he
yeti azasmdan ve faa! sporcularmdan 
maada kuliibiin eski reisi Etem Mene • 
mencioglu, izmirli Muhlis ve diger baz1 
zevat da bulunmu§lardu. 

kendinden gec;ti. 
Leyla onun sessizliginden endi§eye 

dii~erek igildi: BaytldJgmt anladt. Si:iy
ledigi acJ sozleri bir buhrana atfed~rek 
unutmaya ~ah~tt. Adile yamna geldigi 
zaman ana hic;bir §ey soylemedi. y almz 
bir an gozlerini ac;mi§ oldugunu haber 
verdi ve sofaya c;Ikhlar. 

Adile, gi:izleri nemli olan gene k1za. 
- Di.in gece c;ok buhran gec;irdi, de

di. Hie; kendine gelemedi. Daima saytk
lad!. 0 kadar korktum ki... Bir saniye 
gozlerimi yumamadtm. 

- Saytklarken neler soyliiyordu? 
- Hep siz, hep siz ..• Aradabir, bir 

§eyler soyltiyor, soyledigini anhyamJyor
dum amma sizin isminizi o kadar ac1 act 
tekrarhyordu ki ..• 

Leyla gozlerini sildi: 
- Ah, dedi. Arttk onu bir dakika 

buakamam. Bana kar§I, belki bundan do
)ayt derin bir kini oldugunu anltyorum. 

Tekrar odaya girdi. Babasmm ba§l 
ucunda bekledi. 

Ogleye dogru Ahmed $evket Bey 
tekrar kendine gelerek gozleri tavanda 
bir noktaya takth kald1. Bir §eyler dii
§undi.igi.i anla§thyordu. Leyla onu yan
dan seyrederek bir miiddet sesini c;tkar-

Arna vudluktaki 
isyanm eleba,tst 

Etem Totonun olmedigi 
ve hiikumetin eline ge~

medigi anla,Jhyor 
Tirana 21 (A.A.) - Bildirildigine 

gore, jandarma mlifrezeleri Avlonya ci
vannda bir kiic;i.ik asi c;etesini muhasara 
etmi~lerdir. Asi reisi Ekrem T otonun da 
bu ~etecilerin arasmda bulundugu zanne
diliyor. 

Cumhuriyet - Evvelce Belgraddan 
aldt~IDIZ bir haber, Etem Totonun oldii
gi.inii bildiriyordu. Yukandaki telgraf 
bunun ash olmadtglDI ve Etem T otonun 
sag ve hali firarda oldugunu bildirmekte

dir. 

Ergiri belediyeainin sadakat 
telgrala 

Tirana 21 (A.A.) - Ba§vekil, Er -
giri Belediye ~edisinden bir sadakat _ve 
tebrik telgraf1 almt§hr. Ergiri Belediye 
meclisi, bu telgrafmda, caniler tarafmdan 
beklenilmiyen bir tarzda yaptlan isyan 
hareketinin her zaman aleyhinde bulun • 
mu§ oldugunu bildinnekte ve bugi.in ta
mamile rahata kavu§mU§ olan halkm, i~ • 
yam bastuan milli kuvvetleri bi.iyi.ik bir 
heyecanla kar§Ilamakta bulundugunu ila
ve eylemektedir. 

M1s1rda 'apkayt te,vik 
i~in bir cemiyet 

Londra (Hususi) - iskenderiyeden a
lman haberlere gore MlSlrda halk1 fes 
yerine §apka giymege te§Vik i~in bir ~e
miyet te§ekklil etmi§tir. Kahire ve ~s
kenderiyede bir~ok M1s1rhlar bu cemi -
yete aza kaydedilmi§lerdir. 

Bu cemiyet Kahirede ibrahimpa§a 
meydamnda yakmda muazzam bir top
lanb yapmaga ve fesle sanklarm1 t~za
hurat arasmda yakmaga karar verml§ -
tir. -···-Boks miisabakalarl 

30 may1s pazar giini.i §ehrimizde he
yecanh boks c;arpt§malan olacaktu: H~
zulanan programa gore o giin Kam, Ml
na§e ile Kiryako da Yunanistandan ge
lecek bir boksorle ve Co§kun da Sala
haddinle dovu§ecektir. Miisabakalar, 
Taksim stadmda, olmazsa FransJZ Ti • 
yatrosunda yapilacaktJr. 

Sekizler turnuvas1 
Milli kiime haricinde kalan sekiz kulii

bi.in tertib ettikleri turnuva ma<;larma ya
rm Sere£ stadyomunda devam edilecek
tir. Ahmed Ademle Feridun K1hcm sua 
ile hakem duracaklan bu mac;lann ba§
lama saatleri §Un)ardir: Sa at 12 de Eyiib
Si.ileymaniye, saat 13,40 ta Topkapl -
fstanbulspor, saat 15,20 de Hila! - Ana
dolu, saat 17 de Vefa - Beykoz. 

Bisiklet~ilerin nazari 
dikkatine 

T. S. K. istanbul BOlgesi Bisiklet Ajan
li~mdan: 

1 - 1937 y1lma aid bisiklet lisanslan de
~i§tirilece~inden bislkletl;ilerln eski llsans
larile birlikte, 4 fotografla beraber 28/5/ 
1937 giiniine kadar istanbul Bisiklet Ajan
ll~ma miiracaat etmelerl Iaz1mdir. 

2 - Bu tarihe kadar resim ve llsanslanm 
getirmlyen yarlJI<;llarm serl yan~lan iize • 
rinde blr haklan tanmm1yacaktir. 

En muvaffak atlet kupasini 
Polat kazandt 

Ankarada yaptlan ii<; ~ehir atletizm 
mi.isabakalannda en giizel derece yapan 
atlete verilen kupay1 Galatasarayh atlet 
yiiksek atlaytci Polat kazanml§liT. Polat 

1.785 metro yiiksek atlamt§ ve Finlan· 

diya puvan cetveline nazaran bu miisa • 

bakalarm en yi.iksek derecesi bu saytldt • 

gmdan kupa kendisine verilmi§tir. 

mad1. Sonra egilerek: 
- Babacigtm bir §ey ister misiniz? 
Diye sordu. Ahmed Sevket Bey ken

disini yalmz samrken yamnda klZlnm ol
dugunu anhyarak birden sarstldr. Cevab 
vermedi. Bembeyaz ytizi.i yorganm be
yaz c;ar§aft ic;inde renksizligini daha c;ok 
belli ediyordu. N eden sonra, ba§tnl biraz 
yana c;evirerek kiZmm ancak i~itebilecegi 
bir sesle: 

- Diin gece neden ka~tln. Neden 
tekrar gelmedin? 

Diye sordu. Leyla hayret ic;inde: 
- Fa kat dun gece ben gelmedim 

ki. .. Mektebdeydim babactgtm! .. 
Ahmed $evket Bey, kar§tsmdaki kt

zmm heyecan ve meraktan sararan yiizi.i
ne dikkatle bakarak derin bir tereddiid 
i~inde: 

- Di.in ak§am sen burada degil miy
din? 

- Hay1r ... Sizi iyice b1rakarak mek
tebe gitmi§tim. 

- Gece gelmedin mi? 
- Hayu... Ni~in geleyim? Cok ~ii-

kiir, halinizde merak edilecek bir ~ey 
yoktu ki. 

- F akat demin bur ada oldugunu soy
liiyordun ..• , 
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YURDUN EMNiYETi 
Dahiliye V ekili icab1nda ordu

dan da istifade edecek 
Meclis ruznamesine miihim bir kanun layihasi 
abnd1 • Biiyiik bir emniyet komisyonu kurulacak 

[Ba~tarat~ 1 fncf sahtfede] d1r. Bu klSlmlarm aynca teknik kollan 
kanunlan dairesinde hareket eden Em- olacakhr. 
niyet Umum mi.idilrliigile Umum Jan -
darma kumandanhgt ve icabmda diger 
biitiin zab1ta te§kilab vas1tasile ifa ve 
liizumu halinde icra Vekilleri Heyeti 
kararile ordu kuvvetlerinden istifade 
eder. 

2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altm
da Biiyiik Erkamharbiyenin bir mii -
messili ile Emniyet Umum mudiirii, Jan
darma, Giimri.ik ve Orman Muhafaza U
mum kumandanlan, Vekalet~e s~ilecek 
iki umumi mufett~ ve be§ validen mu -
rekkeb bir emniyet komisyonu te§kil e
dilir. Bu komisyonun Ankarada bulu -
nan azalan her ay ve heyeti umumiyesi 
en az senede bir defa Dahniye Vekilinin 
liizum gordiigii zamanlarda toplamr ve 
umumi asay~ i§lerini tetkikle isti§ari 
mutalealanm bildirir. 

Dahiliye Vekili Iuzum gordiigu za -
manlarda diger alakall Vekiiletlerden 
birer miimessil gonderilmesini taleb e
der. Komisyon raportori.i Emniyet U
mum mudiiriidur.~ 

Layihada umumi zab1ta te§kilah, si -
lahh ve silahstz olmak uzere iki .ktsma 
aynlmt§hr. Silahh k1snu polis ve jan -
darma ve silahh hususi zab1ta kuvvetle
ri te§kil eder. Silahs1z ktstm istihbarat 
ve muamelat memurlarile &ilahslz hu -
susi zabtta memurland1r. 

ti'niformah polis te vasttah, vaSitastz 
kts1mlara aynlmi§hr. Vasttah polis ath, 
motiirlii, canh, r.ans1z diger vasttalarla 
te~hiz edilen klSlmdtr. 

Sivil polis, her nevi ernniyet i§lerinde 
uniformas1z ~ah§hrilan .kJ.SIMdlr. 

Layiharun yedinci maddesi, emniyet 
makamlanm §U §ekilde kaydetmektedir: 
Emniyet makamlan, vilayetlerde em • 
niyet miidiirii, kazalarda amiri veya em
niyet komiseri ve polis te§kilah bulu • 
nan nahiye ve iskele ve istasyonlarda 
emniyet komiserleridir. Bu memurlar 
vilayet, kaza ve nahiyelerle bulunduk • 
Ian yerin emniyet ve asayi§ine mute • 
allik i§leri idare ederler. 

Layihada emniyet te§kilatmm meslek 
dereceleri ve unvanlan da gosterilmi§
tir. Birinci Simf Emniyet umum mudii
rii, ikinci smlf Emniyet umum mudiir 
muavini, tefti§ heyet.i reisidir. Ankara, 
istanbul Emniyet mudiirleri, Umum mu 
diirliik, daire reisleri, birinci s1mf 
Emniyet miidiirler, Ba§miifetti§ ve mu
fetti§likleri, umumi mufetti§likler em
niyet IDU§aVirleri U~UTICU derecedir. 

Layihada zab1ta memurlugu esash bir 
meslek haline getirildigi gibi bu mes -
lekte bulunan memurlarm terfihlerini 
ve atilerini temin eden esash fikirler de Polis, silahh icra ve inz1bat k.uvveti o

lup uniformah ve sivil olarak iki ktsim- vardtr. 

······························ ......... ······················································ ············ ................ . 
Milletler aras1nda ekonomik anla,ma 

imk8.tu bulunacak m1? 
[Ba,1makaleden devaml 

Kredi neden iptizale ugradt ve hatta 
ned en suiistimal edildi? Bizce, ~iinki.i pa· 
ra sabit bir kiymet olmak meziyetini kay
betti. Muhakkak paramn as1l men§ei c;a· 
h§ma ve yeti§tirmedir. F akat bu c;ah§ma 
ve yeti§tirmeyi milli ve milletlerarast 
hangi ol~i.i ile if a de etmeli? Eld~ i.i~~~ ol
madtgt veya eldeki olc;U kay~ed!ldtgt. za
man insan ipin ucunu kaybedtyor. N1te -
kim diinya yeni devrinde bu vaziyete 

dii§mii§, yani ipin ucunu kaybetmek akt

betine ugramt§hr. 
Meselenin en ziyade milletler arasm

daki ah§veri§te smttJgma dikkat olunmu§· 
tur. Dt§anya satltgmtz e§ya, dt§ parala
rm ktymetleri i.izerinden olc;iiliiyor. Dt§a
ndan getirdiginiz e§yayt bir ve~~ ~iite • 
addid ecnebi paralarile i.idemehsimz. Bu 

parakr1 kendi paramzla tedarik edebilir

siniz. Burada para bir ticaret mah man -

zaras1 arzeder. Eger c;ok miktarda ec -

nebi paras! almak isteginde bulunursamz 

ecnebi parasmm k1ymeti yiikselir, ba§ka 

tiirlii ifade ile sizin paramzm ktymeti dii

§er. Bir millet i<;in kendi parasmm ktyme

ti dalgah olmaktan daha biiyiik felaket 

tasavvur oluna!Jlasa gerektir. Hatta yal

mz bu kiymet dii§ti.igii zaman degil, yiik

seldigi zaman dahi. D1§ piyasa ic;in lngi

liz paras1 mikyasile giderken 1ngiliz liras1 

k1ymetinin dii§iiri.ilmesi iizerine Turk para

sJmn eski ktymetinde kalmt§ olmasJ Ti.ir

kiye ekonomisi i~in bir mesele te§kil et -

mi§tir. Fa kat Ti.irk parasmm ktymetini 

muhafaza etmek bakliJlmdan bizim hususi 

dii§iincelerimiz ve mecburiyetlerimiz var
di. 

Bu iki §eyden, yani milli ekonominin 

himayesi ve milli paramn miidafaasi ted-

Ahmed ,Sevket Bey bir dakika sustu, 
sesini ~tkarmakstzm ve kiZina hie; bak • 
makstzm dii§i.indi.i. Zihni kuvvetlerine ta
mamile sahib oldugundan emin olarak 
kat'i bir karar vermek istiyordu. Birden 
karanm vermi§ gibi: 

- Leyla; dedi. Su duvardaki saatin 
kapagmt ac;. fc;indeki anahtan c;Ikar. 

- Saati kuraytm m1 babactgtm? .. , 
Ahmed Sevket Bey ka§lanm ~atarak 

ktzma bakh. Hiddetle: 
- Hayn, dedi. Ne yapJiacagml bil

miyor musun? 
Leyla gene merhamet ve act dolu goz

lerle babasma bakarak: 
- Hayu babacJgJm .•• Ne istiyorsa

mz soyleyiniz yapaylm? .• 
Demekle iktifa etti ve saate dogru gi

derek ic;indeki anahtan ald1. Babasma ge
tirdi. Ahmed Sevket Bey anahtarr gor
diikten sonra §upheye dii§tii. Acaba diin 
ak§amki hadiseler bir buhran ve kabus 
sahnelerinden, hayallerden mi ibaretti? 

- Haydi, dedi. Bu anahtarla yazlha
nemin kilidli duran goziinii ac; -ve ic;inde
kileri ban a getir ... 

- Yazihanenizin yalmz bir gi.izti mi.i 
kilidlidir baba? 

(Arkast var> 

birlerinden di.inyan!D §imdi hala ic;inde 
yiizdiigii kan§lk vaziyet zuhur etmi§tir. 
Son bir Avrupa seyahatimizde Tiirk li
rasmi italyada 13 Frans1z frangma. 
Fransada yatakh vagon servisinde 16,5 
franga ve Paris garmdaki gi§ede 15 
franga degi§tirebildik. Bu ufaktefek ka· 
ri§Jkltklara belki ehemmiyet verilmiye 
bilir. F akat kontenjantman, klering ve dO. 
viz tedbirlerinin biitiin memleketlerde ya• 

ratbgJ zorluklar kolay kolay tahammiil 
olunabilir §eyler degildir. Bunlardan in· 
sanlar bizar, milletler ise c;ok miiteessir 
ve mutazarnrd1r. l§te Belc;ika Ba§vekili
nin tetkike ve miimkiinse ISlam c;arelerini 
gostennege davet olundugu vaziyet bu • 
dur. 

Bel~ika Ba§vek.ili Avrupada tetkik 
ediyor ve ettiriyor. Kendisi yakmda biz• 
zat Amerikaya giderek Birle,ik Cumhu .. 
riyetler Reisi Ruzvelt'le de konu§acak, 
ve galiba ondan sonradu ki bu i§ olur ve• 
ya olmaz diyebilecek, olmazsa nic;in ol • 
mJyacagmt, olursa nasi! olacag1m si:iyli
yecektir. 

~imdiden gori.ilmekte olan bir me • 
sele §udur: Eger bu i§ olacaksa ancak 
milletlerin paralan k1ymetini tesbitle i§e 
ba§hyarak olabilecektir. Ortaya milli bir 
para ktymeti koymalt ki onun milletlerara• 
s1 k1ymeti de daima ondan ibaret olsun 
ve hie; degi§mesin. Bununsa soylemesi di
le kolaydtr, tahakkuk ettirilmesi gayet 

zordur. Zordur amma muhal degildir. 

Sermayesine biitiin milletlerin i§tirak ede• 

cekleri bir milletlerarasi bankasi bu i§in 

tanzimini kendi i.izerine alabilir. Bu i§e 

ba§lamadan once milletlerarasi borclara 

aynca kat'i hal §ekilleri verilmek laz1m~ 

du ki gelip bunlar da diizeltilecek vazi• 

yeti miitemadiyen bozmakta devam et • 

mesinler. Sonra para bymetinin belliba~

lt milletlerarasJ dovizlerine ve hatta yal

mz altma nisbetle tesbit olunacak bir esa• 

sa gore tanzim ve idamesi o dedigimi:t 

milletlerarast bankasma tevdi olunabilir. 

Bu bazr milletleri diinyamn normal bir 

hale avdetle selamet bulmasJ ic;in krediye 

mazhar etmek demektir. 

F akat bu kredi de mevzuu bahsolunca 

ondan istifade edecek milletlerin bu kre• 

diyi harb silahlan tedarikinde kullanma· 

malan laztmdir. Demek ki milletlerarasi 

ikhsadiyatmm diizeltilmesi sulh ve harb 

meselesinin dahi halline · bagh bir l§hr. 

Goriiliiyor ki tetkiki Belc;ika Ba§vekiline 

havale ve onun tarafmdan da kabul olu· 

nan i§ haddi zatmda bi.iyi.ik ve aga bir i§• 

tir. Maamafih onun di.inya olc;iisiinde bii· 

yiik bir tetkike tabi tutulmasr c;ok iyi ol• 

mu§tur. Boylelikle insanhgm §imdiki ha• 

linin hakiki <;ehresini gormii~ olacagtz. 

Bu izahlardan sonra ba~hgtmtzdaki su

ale cevab veriyoruz: Diinya olc;iisiinde 

ekonomik bir anla§ma zordur, fakat im· 
kanstz degildir. 

YUNUS NADl 



BiR FiLiN 
2 - Kuni varyete artisti ... 

[Ge~en defaki 
kr3mm ozii: ]im ve 
Nelli i3minde iki 
/ngiliz ~;ocugu Hin· 
distanda yetim kalr • 
yorlar. M edard is· 
minde bir hizmetkar
larl, Kuni isminde 
bir de filleri var. 
Kendilerine bir ge • 
t;inme vasrtasr bul • 
mak i~;in Kunf ye 
bazl marifetler iig • 
retiyorlar. Cittlik • 
lerini satrp fil ve 
hizmetkarla birlikte 
Parise geliyorlar.] 

Medard, vakti • 
le eski efendisile 
Parise gelmit ol • 
dugu ic;in oray1 pek 
giizel tamdiginl soy -
lemekle miibalaga 
etmemi~h. Jim ve 
Nelli'ye yaup kalk
malan ic;in c;ok iyi 
bir yer bulmu~ • 
tu. 0 iki odamn 

yamba~mda koca • 
man bir de hangar 
vard1. Buras! da Kuni'nin ka§anesi ola
cakti. Hangarm giri§ yerindeki kuliibe· 
de de Medard oturacak, file oradan ne
zaret edecek, oradan yiyecek, ic;ecek ve-

recekti. 
. 0 sabah hava c;ok giizeldi. Jim'le Nel-

li gezmege c;JkmJ~lar, Medard da Kuni 

ic;in bir i§ aramaga gitmi~ti. 
lki karde§ eve dondiikleri zaman ogle 

Yemegini hamlamakla me§gul olan Nel
li: 

- Eger, dedi, Medard'm dedigi gibi 
gec;inmemir. Kuni'nin 
yiiziinden olacaksa 
hayvana iyi bakma

miz lazim.. Ben, ye
mekten sonra gidip 
c;okc;a pirinc;, miSir, 
hindistan cevizi ve 
sevdigi yemi~lerden 
alay1m. 

- hi amma, pek 
de boyle iyi ~eylere 
ah$brmaga gelmez, 
sonra her zaman is
ter!. 

Tam o mada dJ· 
§andan ne§'eli bir IS· 
lik sesi i§itildi. Biraz sonra Medard ic;e· 

riye girdi: 
- ft oldu I diye bagirdJ, Kuni, Chak

let tiyatrosundaki temsile i~tirak. edecek. 
J ule Verne'in «Diinya}'l dola§ma» 

piyesinde figiiranhga c;Ikacak. Direktor, 
bir kere Kuni'yi gonnek istiyor. Ondan 

sonra kuntrah imzahyacak. 
Jim sevindi: 
- Ala, dedi, biz de gider seyrederiz. 
- Y almz bir§eye dikkat etmemiz la-

Zim .• Kuni'nin sahnede kimsenin ayagma 
basmamasms, i:itekini berikini devirmeme
sini temin etmek gerek.. 

- Ben, Kuni'ye bu i§i ogretirim 1.. 
-Hay hay .. Zaten direktor, beni de 

Kuni'ye nezaret etmek uzere birlikte ti
yatroya ahyor.. Piyeste de aynca figii
ranhk vazifem var .. 

Kuni'ye yaptmlan ilk prova adamakil
h bir muvaffakiyetle neticelendi. Jim 
ona alayda nasi} yiiriinecegini pek giizel 
ogretmi~ti. Kocaman mahluk hie; kimse -
Ye zarar vermeden roliinii pek iyi oyna
d!. !riyan govdesine ragmen biitiin figii
ranlann arasmdan incecik. viicudlii bir 
cambaz gibi siiziiliip ge~tiyordu. 

Kuntrato o giin hic;bir miinaka§aya 
hacet kalmaksizm imzalandi. Aradan 
haftalar gec;ti. Kuni'nin Chatelet tiyatro
sundaki muvaffakiyeti azalmak ~oyle 
dursun gittikc;e arhyordu. Kuni, tiyatro· 
daki birc;ok artistlerle ve figiiranlarla dost 
olmu~tu. Ona s1k sik yemi§, pasta ve pi· 
rinc; getiriyorl ardi. 

}im'le Nelli'ye gelince iki kardeo kii
-wiik aparhmanlannda rahat ve mes'ud 
Ya~Iyorlar. faht vakitlerini bo,una gec;ir
zniyorlardi. Jim muntazam bir program 
<lairesinde durmadan okuyordu. Nelli ise 
boyuna yaz1 makinesinde ekzersisler ya· 
Parak iyi bir daktilograf olmaga c;ah§I· 
Yordu. 

Kuni, Chatelet tiyatrosunun bodru -

mundaki yerinden, beritaraftaki hangar
dan daha ziyade ho§lanmi§ti. Medard 
giin a~m iki karde§e ogle yemegine geliyor, 
hem para, hem de filden haber getiriyor, 
Nelli ile Jim de vakitleri oldukc;a Ku
ni'yi ziyarete gidiyorlardi. 

Bir ogle yemegi Medard: 
- Miihim havadis, dedi, ta~rada bir 

turneye c;Ikiyoruz l Cerek Kuni'nin, ge

rekse benim butiin masraflarmu tiyatro 
miidiriyeti verecek! 

*** Chatelet tiyatrosunua biitiin erkans 
] u!e Verne'in «80 giinde diinyay1 dola§• 
ma» piyesini oynamak i~tin yola c;Ikt1. 
Medard, bu seyahat!en c;ok memnundu 
amma, Kuni'nin yiiziinden bir giin bir 

mesele ~tJklp gezintinin yanyolda kalaca
gmdan ~iipheleniyordu. 

Nitekim i§ daha ikinci giinden patlak 
verdi. Versay' daki otellerden birinde mi
safirdiler. Kuni'nin o geceyi otelin ahmn
da gec;irmesi kararla,mJ~h. Fa kat ahmn 
kapxs1 filin ge~tmesine miisaid olmadigi 
ic;in otelin direktorii: 

- Ne yapahm, dedi, bugiinliik av ~ 
luda yatar I ' 

Medard, heniiz Paristen fazla uzak
la§madan efendisile hammma son bir zi
yaret yapmak istemi§ti. Oc; dort saat 
miitemadiyen yalmz kahnca Kuni'nin ca
m Sikilmaga ba§ladJ, yerdeki ta~)an SO
kerek hu can s1kmhsmJ telafiye c;ah§ti. 

Ertesi giin ogle vakti biitiin aktorlerle 
beraber oteli terketmege hazsrlanan Me
dard' a epeyce yiiklii bir hesab pusulasl 
getirildi. Kuni'nin yaphg1 zararlann ta • 
miri ic;in 8000 frank istiyorlard1. Me
dard: 

. - Bir kere bu kadar param yok, de
di, f~kat olsayd! da vennezdim. Ciinkii 
ben. s~ze Kuni'yi ah1rda yahnnamzi soy
lemi§hm. Halbuki siz kap1dan s1gmad! di
ye onu avluda bJrakmi§Simz.. Binaena· 
leyh kabahat sizin 1 

Otelci o vakit tiyatro kumpanyasmm 
miidiiriine miiracaat etti. Evvela o da pa
rayJ vermek istemedi. Lakin adam polise 
~ikayet edince odemege mecbur olmakla 
beraber, fevkalade hiddetlendigi ic;in 
Medard'a: 

- Haydi, dedi, ucuz kurtuldun .. Sa
na bu 8000 frang1 tazmin ettirecek degi
lim. Fakat filin de, sen de rahat ve mes'ud 
ya~aym amma, bizden uzak olun. 

Medard: 

- iyi amma bay direktor, diye cevab 
verdi, «80 giinde diinyayi dola§ma» pi
yesiniz filsiz kmcak'!.. 

- Filsiz kahrsa yerine bir at, hatta bir 
e~ek koyanm .. F akat bu belayt ba~1mda 
ta~Iyamaml 

Hindli hizmetkar Kuni ile beraber gene 
efendisinin ve hammimn yamna dondii, 
hikayeyi oldugu gibi anlath. 

Nelli: 
- Ne yapahm, dedi, haritada bu da 

yaz1yonnu~. Maamafih, Kuni'nin saye
sinde birikmi~ biraz param1z var. Bir 
miiddet onunla gec;iniriz. Hayvancagiz 
da biraz dinlenmi~ olur I 

Medard ma~rurane cevab verdi: 
- Y ooo.. Kuni bo§ oturamaz.. Hie; 

iMTiHAN 
Derdim ba~tan a~1yor 
~u son giinlerde arbk: 
Lntihan yakla:,1yor 
Kalbim vumyor: Tlk .. T1k .. 

• 
Halimi giirecek ml 
Ben korkudan titrerken: 
fyi not verecek mi 
Bilmem ki bay ogretmen ? .. 

• 
Simdi budur kede:rim: 
Ya kmk not ahrsam? .. 
Ben bahama ne derim 
Sm1hmda kahrsam? .. 

• 
Korku ile saklar1m 
K~e, bucak kamemi! .. 
Ne yiizle kucaklanm 
Karde!fimi, annemi? .. 

• 
Bir ses dedi ki: •Senin 
•Korkun bo~una; ahmak! .. 
.c;ah~ da, ogretmenin 
•Goziine girmege bak! .. • 

• 
Kendime dedim: •Oku; 
•Bu yii c;Ik alnm ac;Ik!..• 
Bende kalmad1 korku, 
Kalbim vurmuyor: Ttk .. T1k .. ~ 

_I 

1rAYDAU B~LGiLER 1 
Yiiriiyemiyor, fakat u~uyor! 

Bacaklannda 
ni.izul hastahgi 

, .... -.. ... )ldugu ir;in Ka-
1adada Ontario 
·ivarmda otu -
·an Mis Snell 
:at'iyyeJ;t yiirii -
yememektedir. 

1''.t .• 4~ Fakat bu mah
rumiyet onu tayyarecilige olan hevesin
den menedememi§tir. Tayyare meyda -
nma kadar otomobille giden Mis Snell 
her gun hirer defa U9llaktad1r. Zavalh 
koti.iri.im k1z bu suretle hem gezememek 
hissini telAfi etmekte, hem de tayyare
cilik ogrenmektedir. 

Y eldegirmenleri 

Bizim A
nadoluda yel 
degirmenleri 
~ktur. Fa
kat asll yel 
degirmen -
lerinin faz -
la oldugu yerlerden biri de Holandadir. 
Bundan yirmi sene evvel orada tam 5 
bin yeldegirmeni vardl. Halbuki sene -
ler g~ip buhar ve elektrik kuvvetleri
nin kullamhnasi koylere kadar yayil· 
dxk<;a bu ~e§id degi.rmenler ortadan kal
lnyormu§. ~imdi Holandada bir cYel
degirmenlerini Muhafaza cemiyeth te
§ekkiil etmi§ amma, bu azalmamn onii
ne ge<;ecegini pek zannetmiyoruz. <;un
kii medeniyet dev adimlarile ilerliyor! 
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<;ocuk portreleri 

Biilend Rakun Samuray 

olmazsa giindelik yiyecegini ve i~eceg1m 
c;1karmak ic;in ~tah~acak.. Ben ona fimdi
den bir i~ bulur gibi oldum. Kunide ar
tist ruhu yok. Onu ticaret i§lerine ahfhr
maga c;ah§acagim I. 

- Arkas1 gelecek hafta -

Sevimli Feridun Derman §irin AyCJl Oztekin 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

.. Bilmece~i r;oz:nler~e~ bize fotograf I 15 - Beyaz1d 6 nc1 okul Ayten Bahar;. 
gonderenlerm resrmlerm1 basrmya de • 16 - Orhaniye bakkal ~i.ikri.ini.in oglu 
vam ediyoruz. Fakat burada resmi g1k- Salih. 
mak miikafat kazaruru~ olmakllga delft
let etmez. Hediye kazananlann isimleri 
her aym ilk haftasmda ne§I'olunan bi.i
yi.ik listeye yaZihr. Soldan saga Slra ile: 

1 - izmir Bornova orta okul 34 Me
kin Kutumlar. 

2 - Trabzon lisesinden 404 Hilmi 
Habib. 

3 - Ankara Mimar Kemal okulu 618 
Erdogan. 

4 - Ankara caddesi 93 numarada Os
man. 

5 - Aksaray Laleli caddesi 27 numa
rada Meral. 

6 - Haydarpa§a lisesi 45 Mitbat Cingi. 

7 - Konya Askeri ortamekteb muha-

sebe memuru Mes'udun oglu Hikmet. 

8 - tzmit orta okul 699 Raif. 

9 - Be§ikta§ 19 uncu okulda 341 Ruhi. 
10 - Be§ikta§ karakol sokak 9 numa-

rada Bedri. 

11 - Bursa Namazgah caddesi Ak -

c;ardak sokag1 6 numarada Muhsin. 

12 - Adapazan orta okul 66 Abdullah 

13 - Edirnekap1 17 ilk okul 510 Fah
riye. 

14 - Rus<;uk Saidp8.§a okulu 19 Nec

det Hiiseyin. 

17 - izmir Gazi Emir piyade alay1 
3 i.inci.i boli.ik kumandam yiizba§I Hu • 
lusinin oglu Erdo~an. 

18 - Eyiib 37 nci ilk okul 580 Refet. 
• •• 

Radyo 

Ki.ic;iik Sekible babasi Bay Nuri bir 

radyo almak ic;in magazalardan birine 

girdiler. Birc;oklanm muayene ettikten 

sonra nihayet birinde karar kild1lar. Bay 

Nuri: 
- Bu mak.ine, dedi, diinyanm her ta

rafmdaki istasyonlan ahr m1 ';\ 

Diikanc1 mak.ineyi prize raptederek ce· 

vab verdi: 

- Evet efendim, i§te dinleyiniz! 

Bir miiddet u~ii de dinlediler. F akat 

radyodan mitralyoz sesini andmr parazit 

giiriiltiisiinden ba§ka bir~y i~itilmiyor • 
du. SatJCI: 

- Buras1 Amerikadir, dedi, fakat 
giindiiz oldugu ic;in iyi i§itilmiyor !. 

Kii~iik ,Sekib atild1: 

- Amerika degi), lspanya olsa ge • 
rek .. 1htimal Madrid muharebe sahnele
rinden naklen ya}'ln yapiyorl 
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YAZISIZ HiKAYE 
,·--~~~----~-,------~~--~r---~~---------, 

,~ 

I SE~~E~i 

' uCu'Z 
f:>A~ 

t<'ESiLi~ . 

[merakh ~eyle..-j 
W ashington'un takma ditleri 

I ~ 

Son giinlerde 
.1\merikada Ma. 
ryland tiniver -

......_~Lil~..- .>itesinin di§<;ilik 
fakiiltesinin bii

yiik salonlarmdan birinde bir ca -
mek3n i~inde Birle~ik Amerika dev -
letlerinin ilk Cumhurreisi George W a
shington'un takma di§leri te~hir edil -
mektedir. Gorenlerin anlatbklanna go
re bu takma di~ler insanm rahat yemek 
yemesine miisaade edecek §eyler degil
wi§. Alth iistlii a~Il1p kapanan iki fildi§i 
parc;asmdan ibaretmi§. Uzerine yapllan 
oymalar da insan di§ine pek az benzi -
yormu§. Buna ragmen bu takma di§lere 
tarihi kiymeti mevcud olmaSl dolay1sile 
bi<rilen kiymet 10 bin dolar, bizim pa -
ram1zla 12,000 liradan fazla!. 

Sun'i brnaklar 
Sun'i di§, sun'i sac; ve saireden sanra, 

§imdi de sxra sun'i hrnaklara geldi. A
vustralyah bir miihendis selliiloyide 

benziyen, fakat onun gibi yarumya miis

taid olm1yan bir maddeden sun'i hrnak 

yapmay1 dii§iinmektedir. Bu suretle ar

hk kadmlarm uzun uzadlya manikiir 
yaptmnasma hacet kalnuyacak, as!l tzr. 
naklanrun i.izerine arzu ettikleri renkte 
pembe, mavi, krrrmZI ve daha sair renk
te sun'i hrnak takabileceklerdir. 
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izmitte Necatibey okulu talebelerinin 
mitsameresinden giizel bir giiriinii!f 

( May1s bulmacas1 ) 

• • • • • • 
• • • 

• • • • • • • • ., • - · - -·-• • • • r • • • • • • • • • • 

~ 
$u gi:)rdilguniiz domino ta§larl
m o suretle diziniz ki soldaki 
~ekilde gosterildigi vec;hile 
~aprazvari bir hi:z:aya gehni§ o· 

Ian dorder hanedeki sayilarm yekfinu 

bir ko~eden obiir ko~eye 15 ve kar~ISlO· 

daki k5§eden diger kii§eye 10 say1 tut

sun. 

Bu bilmeceyi dogru hallederek ve ga

zetede c;1kan domino ta§lanm kesip ya

Pl§tlrarak yolhyanlardan birinciye 5 

lira, ikinciye 2 lira, ilr;i.inci.iye mi.inasib 
bir hediye takdim olunacak ve diger 100 

ki~iye de mi.inasib hediyeler verilecek -
tir. Cevablarm bu aym sonuna kadar 

cCumhuriyet <;ocuk Sahifesi. adresine 

gonderilmesi lazimdir. Bilmeceyi dogru 

c;ozenlerden bize foto~raf gonderenlerin 

resimleri de gazeteye basll1r. 
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Bilbao dii~mek •• uzere 
italyan1n siyasetini degi,tirerek ispanyadaki 

askerlerini geri ~ekecegi bildirildi 
[Ba§tarat' 1 1nct sahlfede] , I rindedir. 

tehdid .e.ltma girmi§tir. Franco k1t' alan Mesele Cem · 1• A L d 
. d' B'Ib • 15 k'l I k b' rye l RVam a §lm 1 1 ao ya 1 ometro u 1r me· k 1 L 

safede bulunmaktad1rlar. onu~u acaR 
S 1 k 21 (A A) N Cenevre 21 (A.A.) - Milletler Ce-

a aman a . . - asyona· · · k" 'b' . . · 
list tayyareler Madrid onlindeki dii§man h~:ky~b ~1•1 I umub~ISI Avenol, Istpanya 

·1 · k ff k' 1· b' h" u umetmm ecne 1 memleketlerin span-mevzi erme ~o muva a 1yet 1 n u • 1 d h'J• . 
cumda bul 1 d Y0 a I 1 harbme mlidahalede bulunduk-

unmu§ ar 1r. 1 · · ld ~ .. B'lb , . .1 • anm protesto u;m yapml§ o ugu mu • 
1 ao dakr geml ~rl de raacaatin Milletler Cemiyeti konseyinin 
bombardzman ettrler oniimiizdeki i~timamda miizakere edil -

Saint - Sebastien 21 (A.A .) - Voz mesine karar vermi§tir. 
de ~spa_na gaz:tesine gore Fran co tayya- Eski V eliahd babaszna meyd an 
relen B1lbao hmanmda bulunan vapur - k 
lardan bir ~ogunu bombard1man ederek 0 uyor 
bunlardan bir k1smml tahrib t · b' Havana 21 (A.A.) - Sab1k lspan-

e IDI§, n K I 13 .. ·· Alf ' 'd k1sm1m da hasara ug~ r 1 t ya ra 1 uncu ons un, yem en 
a ml§ IT. I d ·~ · kd' d ~ I D"k d'' C ev en 1g1 ta 1r e og u u o ava -

Bask hiikrimetinin bir tebligi donga'mn 500 dolarhk ayhk tahsisatml 
Bilbao 21 (A.A.) - Bilbao'nun §i· kesecegi hakkmdaki son beyanatl iizeri

mali §arkisinde P lencia ve Bermeo yo! - ne Diik do Cavadonga, gazetecilere §Un· 
lannm birle§tigi noktada kain olan ve Ian soylemi§tir: • 
sevkiilcen bakurundan bliyiik bir ehemmi- «- Babamm hath hareketi ne olursa 
yeti haiz bulunan Manguia §ehri asilerin olsun Madam Martha Roeafort ile ev· 
iki giindenberi devam eden bombard! - lenecegim. Mukaddera1Jm, General 
manlanna ve hiicumlanna hala muka • Franco'nun elindedir. Bu sebeble izdi • 
vemet etmektedir. vac1m hakkmda ailemin dii§iincelerinin 

Bask askeri makamlan, asilerin, hi~ pek az ehemmiyeti vardu.» 
bir noktada, Bilbao'nun etrafmdaki kuv- Bilbao'dan ~rkarzlan ~ocuklar 
vetli istihkamlar hattile temasa gelmemi§ Bilbao 21 (A.A.) _ Diin, §iddetli 
bulunduklanm bildirmektedir. bir yagmur altmda, dort bin ~ocugll'll Ha-

lngiltere bir miitareke bana gemisine nakli i§ine ba§lanml§llr. 

lefebbiisiinde bulundu ltalya lspanyadaki goniilliilerini 
Londra 21 (A.A.) - Diplomatik geri mi ~ekiyor? 

mahfiller, ademi miidahale itilafnamesi • Londra 21 (Hususi) _ Bu ak§amki 
ne i§tirak eden memleketlerde bulunan Londra gazeteleri tarafmdan verilen mii
lngiliz diplomatik memurlannm nezdle • 

heyyic; haberlere gore, General Fran· 
rinde bulunduklan hiikumetleri yokhya co taraftarlanndan baz1 miihim §ahsiyet· 
rak lspanyadaki ecnebi goniilliilerinin 

ler Mussolini ile goru§mek lizere ltalyaya 
geri c;agmlmasm1 teminen bir murakabe 

hareket e_tmi§lerdir. Gazetelere gore, 
imza edilmesi i~in V alansiya ve Sal a -

Mussolini lspanyaya kar§l §imdiye kadar 
manca nezdinde mii§terek bir te§ebbiiste 
bulnmaga taraftar olup olmadJklanm • takib ettigi siyaseti degi§tirmege ve lspan-
tesbit etmek i~in emir aldtklanm bildir • yada bulunan 1talyan askerlerini geri c;a· 
mektedirler. gumaga karar vermi§tir. 

Devletler muvalakat cevabt Diik d'Alba'mn riyasetinde bulundu • 
gu haber verilen lspanyol heyeti dun Ce

verdiler 
beliittanka muvasalat ederek, Capo di 

Londra 21 (A.A.) - «Daily Tele· Savoya vapurile ltalyaya hareket dmi~
graph» gazetesinin diplomatik muhabiri- · . b tlr. 
nm ildirdigine gore, ademi miidahale Diger taraftan Reuter ajansmm Roma 
komitesinde temsil edilen hiikumetlerin 1 muhabiri de spanyaya kar§l ltalyanm ta-
ekserisi, lspanyadaki biitiin goniilliilerin kib ettigi siyasette miihim tebeddiilat 
geri ~ekilmesine kadar 1spanya dahili 1 -
h b. d b yap!lacagml, spanyaya giden goniilli.i • 

ar m e ir mi.itareke yaptlmasl hakkm- lerin aileleri General F ranco'nun bir ne
daki lngiliz teklifine muvafakatlerini bil-
d. · · B I b b PIA tice elde edemediginden endi§e ederek, lriDI§hr. unun a era er, amn tat -
biki §ansla;:1 pek azdJr. ho§nudsuzluk izharma ba§lad1klanm bil-

dirmektedir. 
Diger taraftan Morning Post gazetesi-

nin diplomatik muhabiri de bu haberi Roma 21 (Hususi) - 1spanyadaki 
'd ftalyan askerlerinin geri rekileceg~ ine dair teyJ etmekte ve F ransanm prensip iti - "' 

barile muvafakatini bildirdigini ve !ngil· lngiliz gazetelerinde ~1kan haberler res • 
tere hiikiimetinin, Burgos nezdinde te- men tekzib edilmektedir. 
~ebbiisatta bulunmak lizere halen Sov· ldama mahkrim olan iki Alman 
yetler birligile Almanya ve ltalyanm Londra 2 I (Hususi) - Bilbao' dan 
cevablanna intizar etmekte oldugunu tas- bildirildigine gore, asilere yard1m etmek 
rih eylemektedir. Bu gazete de bu plamn su~ile muhakeme edilmekte olan iki AI • 
tatbikmm pek de kolay olmJyacagJ fik- man bugiin idama mahkiim edilmi§tir. 

indirilecek vergiler 
[Ba§tarat' 1 tnct sahtfede] 

. Muamele ve!gisini tadil eden bir layiha 
da M aliye ve Ikhsad V ekaletlerinin mii§· 
tereken yapmakta olduklan tetkiklerle 
haZJTlamyor. Bu layiha sanayicileri tat -
min etmekle beraber verginin §eklini de 
esasmdan degi§tirmiyecek formiiller ko -
nulmaktad1r. 
Sanayiin kontroluna dair kanun 

Ankara 21 (Telefonla) - En iyiyi 
en ucuza mal etmek prensipinin icabla
nndan olan sanayiin teknik kontrolli hak
kmdaki kanun layihas1 Meclise geldi. 
Layihamn ba§hca esaslanm aynen bildiri
yorum: 

I - 1khsad Vol:aleti endiistri faaliye· 
tinin rasyonel ilerlemesi gayesile gerek 
hususi sermayeli olan, gerek sermayesinde 
k1smen ;eya tamamen devlet i§tiraki bu
lunup bJlvasita veya bilavaslta kendisine 
bagh olan biitiin mliesseselerin i§letme i
da~e ve i§leme §artlarile ekonomik vazi;et
len ve bunlara aid evrak ve vesaiki tet· 
kike salahiyettard1r. 

2 - Y ap1lan tetkikler neticesinde go· 
riilen noksanlann 1slah1 fktJsad Vekale
tine bilvasita veya bilavasita bag~h ol . .. I an 
sma1 muessese ere Vekalet tarafmdan em-
redilebilir. 

lkhsad V ekaleti yap1lmas1 lazlm gel en 
1slahah ~usus! miiesseselere tavsiye eder. 

3 -.- Ikh~ad Veka_Ietince herhangi bir 
sanay1 §Ubesmde tatbJki liizumlu goriilen 
1slahat projeleri bu sanayi ile alakadar 
miiessese ve kimselerin miitaleas1 alma
rak haz1rlamr. 

Biit~e miizakereleri 
[Ba§taraf~ 1 tncl sahttede] 

Uyihaya gore 1937 mali y1h zarfm • 
da Osmanh Bankasile olan Hazine he • 
sabt carisinden maada k1sa vadeli avans 
ve hesab1 cariler akid ve kli§adma ve aza· 
ml bir y1l vadeli Hazine bonolan ihracma 
Maliye V ekili mezundur. Ancak hususi 
kanunlann verdigi salahiyetler haric ol -
mak iizere tedavlilde bulunan bonolar 
hic;bir vakit I 0 mil yon liray1 tecaviiz et· 
miyecektir. 

Mahremiyeti veya amele ftkdam gibi 
hususi ve mecburl hallerde tahkimatta 
kullamlacak olan erata 20 kuru§u ge~
memek iizere ve tevkifat yap1lmadan yev· 
miye verilebilecektir. 

Layihanm 33 iincii maddesi yalmz 
gazete, mekteb kitablan ve mecmua 
tab'mda kullamlmak ve · ba§ka i§e tahsis 
edilmemek ve senelik miktan 2465 tonu 
gec;memek §artile be§er santimetre fas!la
larla muvazi filgran c;izgilerini ve hamu
runda yiizde 70 odunu havi bulunan adi 
matbaa kag1dlanmn 193 7 mall ydmda 
ahnacak giimriik resmi I 00 kiloda 50 ve 
istihlak vergisi de yiiz kiloda 80 kuru§a 
indirildigi zikrolunmaktad1r. 

•• • 
Akd hastanesinde itlenen 

cinayet 
Ak!l hastanesinde vukua gelen cina • 

yet hakkmda tahkikata devam edilmek
tedir. 

Katilin tabancay1 nereden tedarik et
tigi daha anla§llamami§hr. Su~lu deli 
oldugundan hakkmda hi~bir kanuni mu
amele yapllamiyacak, eger silahm ba§
ka eller tarafmdan Huseyne verildigi 
meydana ~1karsa bunlar ceza gorecek • 
lerdir. 

-- ~---~--- - .. , .. ~-~ ''· .. . . 
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CUMBURiYET 

' ist. Borsas1 21/5/937 
PARALAR 

SterUn 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 

1 Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ah$ 
620.-
123.50 
110.-
120.-
80.-
18.-

575.-
21.-
63.-

Silin Avusturya 
Mark 

70.-
21.-
25.-

Zloti 
Pen~o 
Ley 
Dinar 
Kron isvec 
Altm 
Banknot 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briikse1 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prasr 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Val'$ova 
Budapeste 
Biikre$ 
Belt!Tad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

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

1055.-
254.

CEKLER 
Aciii!J 

625.-
0.7906 

17.7275 
15.0240 
4.6892 

87.44 
3.4575 

64.-
1.4380 

22.6592 
4.2096 

13.78 
1.9675 
4.1696 
3.9840 

107.68 
34.40 
2.7486 

24.695 
3.1032 

ESHAM 

Sah§ 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
22.-

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

1056.-
255.-

KapaDI!:! 
626.-

0.7893 
17.6975 
15.-
4.6810 

87.30 
3.4516 

63.8975 1 
1.4358 

22.6230 
4.2025 

13.7380 I 
1.9644 
4.1630 
3.9775 

107.5075 
34.345 

2.74.43 
24.735 
3.0982 

A<;lh$ KapaDl$ 
Asian Cimento 13.90 13.90 

fSTfKRAZLAR 
Acths Kaparu~ 

Tiirk borcu I Pesin 
• • I Vadeli 20.15 
• • ID Vadeli 19.725 
Er~ani 95.
Stvas-Erzurum I 96.-

TAHViLAT 
A elliS 

20.15 
19.725 
95.-
96.-

Kapams 
Anadolu 

• I Vadf'li 40.- 40.-,. D Vadeli 40.- 40.-
\ -/) 
r YENi ESERLER ) \.. 
Ismail Tevfik Akdaym eserleri 

GUNUN BULMACASI 
1 2 a • 5 11 1 s o to -

~ I I I I I T1 ~ I I I I 1• 1 I I I 
3 I ,.,., ,. 
4 I I I• 
51 •I •I 
6 •I ., I • • I , I • ., 
:I I • • I • J llil ~tl l• .-=---: 

Soldan .saga: 
1 - Bogazi~l iskelelerlnden blri, blr ~a -

ret s1fatt. 2 - Bir yemi§, me~?hur komikle -
rimizden blri. 3 - Muvafakat, blr tenvlr va
Sltasl. 4 - Viicudiinde sogukluk hl.ssetmek, 
duvarda e~ya. koymak !<;In yap1lan tert!bs.t. 
5 - Hanedan. 6 - Dek. 7 - Hem bir iran hii
kiimda.n hem de blr O.smanll pren.si, yol, 
failiyet edat1. 8 - Yenik, kurnaz. 9 - Bir 
emir, haz1m va.sttasJ. 10 - Giizel san'at, blr 
yeml§, kLSaltilmll) blr edat. 

Yukartda.n 3.1Jag1ya: 
1 - Bir <;e§id Tiirk hallo, uzak kalmi§. 

2 - Ba.stlrma tarz1, eskl devlet adamlan. 
3 - Fena blr hastallk, frans1zca. cllham pe -
risb . 4 - Namaz k1ldrran, ga.raz. 5 - Kale, 
nota. 6 - Yiiziin ~evrilmi§ oldugu clhet, hem 
~~a glylllr, hem de i~lne ~?eker konur. 7 -
Insan etl yiyenln yarLSI, yapi~tll'lCl madde
lerden blrl. ·a - Meclls, Fran.sada bir §ehlr. 
9 - Blr clhet, kLSaltlltnt§ bir edat. 10 - Bir 
muslkl aletl, eski tarihi memleketlerden 
biri. 
Evvelki bulmacanm haJJ~dilmi~ ~ekll 

1 2 S 4 5 II T 8 9 10 

' i YIAHtii~IAIYIAIK • 
2 rA S AIL1 ITI• ~lA H 
a Kl i 1• 1 I I~IIIKI•IBIA 
4 AID AIKIAILIE • IAIK 
b CIE RI. ITIA B E LIA 
6 I i• IAIS • INlAID A N 
TKIIIBIA RI• IB E K • 
t• IKIAIL Alsl• ls • Is 

'IIF JA Cl t Rl • F • DIU 
AIZ I IKl. IP t IYIA z 

8 
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22 Mayxs 193'1 
---

iSTANBUL VE CiV ARI ~EHiR DEMiRYOLU 
TURK ANONiM ~iRKETi 

(TASFi~E HALiNDE) 
3 iincii i L A N 

istan~ul ve Civan $ehir De~iryolu Tiirk Anonim $ irketinin 5 may1s 1937 
de fevkalade surette toplanan h1ssedarlar umum1 heyeti, $irketin fesh ine ve 
tasfiye edilmesine karar vermi~tir. 

Umum1 heyet, BAY A. GiNDORFF ve BAY i. PERKEV'i birlikte veya 
ayn ayn hareket etmek hususunda muhtar olmak iizere tasfiye memuru ta
yin eylemi~tir. 

~irketten alacakl1 olanlar, ticaret kanununun 445 inci maddesine gore 
alacaklanm tes_bit etmek iizere bu ilanm ne~ri tarihinden itibaren azami hi~ 
sene zarfmda Istanbulda, Beyoglunda, Tiinel Meydamnda Metro hanmdaki 
tasfiye memurlarma bizzat yahud taahhiidlii mektubla miiracaat etmege da
vet olunurlar. 

istanbul 19 may1s 1937 
iDARE MECLtSt 

inhisarlar Umum Miidiit•Jijqofinden 1.. I 
I - idaremizin istanbul Tlitlin Fabrikas1 i~in yap!lmakta olan c300" 

aded harman arabasma liizum olan ve ~artnamesine ekli katalogun cT.K. 180• 
tipine uygun beheri •5• lira muhammen bedelli •600• aded ve ayni katalogun 
D II - 152 tipine uygun beheri c6.30• lira muhammen bedelli 600 aded bilyeli 
lastikli tekerlek pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 31/V /1937 tarihine rashyan pazartesi giinli sa at 15 te Ka
bata:~ta Levaznn ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 

III - Muvakkat teminat ·508.50· lirad1r. 
IV - $artnameler parasiZ olarak hergi.in sozu ge~en f?Uheden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme giinlinden en az bir hafta evvel fiats1z teklif 

ve kataloklanm tnhisarlar Ti.itiin Fabrikalar $ubesi Miidiirliigiine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulunu mutazammm vesika almalan laz1mdir. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad
de~e yaz1h vesika ve % 7,5 giive~me paralarile birlikte pazarhk i~in tayin 
edllen giin ve saatte yukar1da ad1 gec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (2453) 

lfN/IIN 

1 aded torna tezgah1 
1 • makkap • 
1 " planya " 

1 - idaremiz i~in ~artnamesi 'mucibince 2950 lira muhammen bedelli yu. 
kar1da yaz1h 3 kalem malzeme a~lk eksiltme suretile satm almacakbr. 

II - Eksiltme 28/V /937 giiniine rashyan cuma giinii saat 10 da Kabata~ta 
Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alnn Komisyonunda yaptlacakhr. 

III - Muvakkat teminat 221.25 lirad1r. 
IV - $artnameler parasiZ olarak hergiin sozu gec;en ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden bir giin evveline kadar fiatsiZ tek • 

liflerini inhisarlar Umum Miidiirliigu Muskirat Fabrikalar $ubesine 
vermeleri ve eksiltmiye girebilmek i~in tekliflerinin muvaf1k bulun· 
duguna dair mezkO.r §Ubeden vesika almalan laznndu. Son giin ve -
sika verilmiyecektir. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci maddede 
yazll1 vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin 
edilen giin ve saatte ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olu
nur. (2710) -I - Qartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tuylii, tuysiiz (32) aded 

lito makinelerine mahsus kosele merdane pazarhkla satm almacakhr. 
II - Pazarhk 7/VI/937 tarihine rashyan pazartesi glinii saat 16 da Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alnn Komisyonunda yap1la ~ 
cakhr. 

III - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozu ge<;en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gi.iven-

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2902) Fillbe ba~?kon.solosumu;r; isma!l Tevtik 
Akday, uzun ve dokiimanter blr sA.y mah
.!JUHi olarak «Giiney Arablstan:o , «1911 Aslr 
Isyan1:o, «Adapaza.n v~; Afyon Ga.zetel t~ 

lslmlerl a.ltmda dart kitab ne§retmll}tlr. Bu 
kltablar1 biitiin tarih~llerlmize, edebiya • 
larimiza ve slyasetle me§gul olanlara ha • 
raretle tavsiye ederiz. Clddi bir kiitiibhane 
!~In ~ok muhtac oldugumuz bu neviden kl
tablan yazcllgmdan dolay1 degerli ba.ljkon
solosumuzu tebrik ve bu sayinin temaclisini 
temennl ederlz. 

.--•. operatiir ---1 Emlak ve Evtam · ilanlan 
RIZA UNVER 
Do Aum ve kad1n hastallkla r• 

m Dt eh•••••• 
Ca~alo~lu. Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon . 22683 

Muhacir Nakliyab 

istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden: 
. 15 hazira~ 1937 tarihinden itibaren Romanya ve Bulgaristandan Deniz· 

yohle muhac1r nakliyatma ba§lanacak ve bu nakliyat dort ay si.irecektir. 
Romanyadan getiri}.ecek goc;menler Kostenceden Tuzla, Marmara Ereglisi
ne ve Bulgarista~dan getirilecekler Varna ve Burgazdan Tuzla ve Urlaya ~l
kanlacakhr. Bu I§e en az iki vapur tahsis edilecek ve bu vapurlar muhacir
larm e~~a ve hayvanlarmdan maada (1500) ki§i alacak cesamette bulunacakhr. 

.. Tahb ol_anlarm ~artnameyi gormek iizere Miidurliigi.imiiz Fen Heyetine 
mu~acaatlen ve pazarhga illtirak edeceklerin de muhammen bedelin yiizde 
yed1 bu~uk teminah muvakkatesi olan dokuz bin liraya aid makbuz ve a 
ha_nka mektubile 1 haziran 1937 saat 14 te Mudiirliigiimiizde miite~ekkil r!o. 
m1syona gelmeleri ilan olunur. (2878) 

Kad1koy Vak1flar Direktorliii ii ilanlar1 

u -skiidarda Ayazma camisinin pazartesi giinii vaizligi apk bulundugun • 
dan haziranm 7 nci pazartesi giinii miisabaka imtiham yap1lacakhr. istek • 
lilerin o gun saat 14 te Kad1koy Vak1flar Miidiiriyetine miiracaat etmeleri. 

(2892) 

~nakkale Naf1a Miidiirliigiinden: 
<;:anakkalede Mezarhk civarmda yap!lacak 137394.69 lirahk 3 paviyonluk 

Jandarma Garnizonu in§aah kapah zarf usulile eksiltmesi 24/5/937 tarihine 
rash~an pazartesi giinii saat on be~te <;anakkale Naf1a Mlidiirlugu odasmda 
~o~:syon'.l tarafmdan yap!lacakhr. EksHtme ljartnameui ve buna mii,tefer
n d_1ger ~e;vr~~ ~8~ kuru~ mukabilinde <;anakkale Naf1a Miidiirliigiinden ah
nab!lecegi g1b1 Istlyenler bu ~artnameleri ve evrak1 Ankarada Yap1 !~Ieri 
Umum Mudurliigiine ve istanbul Naf1a Mlidiirliigiine miiracaat ederek go -
re bilir ler. 

Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 8119 lira 73 kuru~luk muvakkat te
minat verme!eri ve -~esmi. G~zeten~n 329_7 sayll1 niishasmda ~1kan talimat • 
na~eye tevf1kan muteahh1dhk ves1kas1 1braz etmeleri laz1mdir. fsteklilerin 
t~~lif mektublanm 24/5/937 pazartesi glinii saat 14 e kadar Komisyon Reis· 
hgme makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (2464) 

Akay i~Ietmesinden: 
Koprii Adalar iskelesindeki bufe bir sene miiddetle ve a~1k arthrma ile 

kiraya verilecektir. 
. Arttuma 27/5/937 per§embe giinii saat 15 te Karakoyde idare Merke • 
zmd~ $efler Enciimeninde yap!lacakhr. 

. Is~eklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin yuzde yedi bu~ugu 
msb_:tmdeki pey ak~elerile $efler Enciimenine ve ~artnameyi gormek ve 
malu_mat almak istiyenlerin de hergiin !dare Levaz1m boliimune muraca • 
atlen. (2787) 

Esas No. 

c. 10 

Y e r i 

Beyoglunda Kasimpa§a Bedreddin 
mahallesinde Orta§imal sokagmda 

No.s1 Nev'i Depozitosu 
T.L. 

7 • 5 Aparhman 3800.-

Tafsilah yukanda yaz1h on bir daireli apartlman dort taksitle ve kapah 
zarf usulile satllacakbr. Birinci taksiti pe~in ve geri kalam iic; senede ve ii~ 
miisavi taksitte ve % 9 lh faize tabidir. ihale 10/6/937 peqembe giinli saat 
ondad1r. 

isteklilerin bir lira mukabilinde alacaklan §artnamede yaz11I hiikumler 
dairesinde teklif mektublann1 o giin saat ona kadar ~ubemize vermeleri. 

c489o {2834} 

Erzurum imar Birligi Ba,kanbgtndan: 
Erzurum §ehri dahilinde tmar Birligine aid bir apartnnan kapah zarf 

usulile eksiltmiye Gikarilmi~hr. 
1 - Bedeli ke~if yirmi dort bin iki yiiz sekiz lira iic; kuru§tur. 
2 - Evrak ke&ifnamesini gormek istiyenler istanbul ve Ankara Naf1a 

Mlidiirliiklerinde ve Erzurum lmar Birligi Eksiltme Komisyonunda okuyabi
lirler. 

3 - Eksiltme otuz bir mayts bin dokuz yiiz otuz yedi pazartesi giinu sa
at on be§te Belediye binasmda 1mar Birligi Komisyonunda yapilacakbr. 

4 - 1steklilerin N af1a Vekaietinden 937 senesinde ald1g1 vesikay1 ibraz 
etmeleri mecburirlir. 

5 - Muvakkat teminah bin sekiz yiiz on alb lira olup ii~uncii maddede 
yaz1h saatten bir saat evvel teklif mektublanm ve evrak1 sairesini Komisyon 
riyasetine vermesi lazimdir. (2660) 

Devlet Demiryollart Avrupa Hatb 
9 uncu i,Ietme Miidiirliigiinden: 

22 may1s 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa siir'at katarlarile Trak
ya katarlan ve gerek istanbul - Kuc;iik~ekmece aras1 Banliyo katarlan yeni 
vakti hareket cetveline gore i~lemege ba~hyacaklard1r. Bu katarlarm kalk1§ 
ve vari§ saatlerindeki degi§iklikler hakkmda istasyonlardaki afi~lerde tafsi
lat vard1r. 

Banliyo katarlarmm seyru hareket saatlerini gosteren ceb ciizdanlan gi-
§elerde s~hhr. MUD'ttR!YET 

(2794). 

Giresun Belediye Reisliginden: 
1 - Giresun Vilayet merkezinde dikilecek ATATURK heykeline aid 

resim ve proje 1 eylul 937 tarihine kadar miisabakaya Glkanlmt~br. 
2 - Heykel dort ko&eli bir kaide iizerine konulacak ve bu kaidenin dort 

ko~esine Giresunun Milll Sava~taki durumunu ifade edecek hahralar tesbit 
edilecektir . 

3 - Bu heykel ve kaidesi i~in krrk bin lira sarfedilecektir. 
4 - Yapilacak proje ve maketin biiyiikliigli i&tirak edecek mutehassiS• 

larm takdirine birakllmi~br. 
5 - Musabakaya yerli ve yabanc1 mutehass1slar girebilirler. Yalmz Gu

zel San'atlar Akademisinden mezun bulunmak ve bunu bir vesika ile isbat 
etmi~ olmak lazimd1r. 

6 - Mlisabakaya gireceklerin 1 eylUl 937 giiniine kadar Giresun Bele -
diye Reisligine gonderecekleri proje ve maketler Dahiliye Yiiksek Vekaletine 
sunulacak, bunlardan birinciligi kazanana c500• lira ve ikinciligi kazanana da 
c250» lira ikramiye verilecektir. 

7 - Daha fazla izahat istiyenlerin Giresun Belediye Reisligine miira • 
caatleri ilan olunur. (2487) 

BASURA ~ARE . SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTES TiN 

4 - Bu kanunun tatbiki ic;in birinci 
maddede yaz1h miiesseseler liizum go
riildiikc;e istenecek malumah Vekalet~e 
tayin olunan §ekil ve mliddetler dahilin
de gondermege mecburdurlar. (Bu mad
dede malumat vermiyen veya yanh§ bil
direnler hakkmda cezalar da vard1r.) 

Bu kanunun tatbiki ic;in 1938 mali YI· 
Imdan itibaren Vekalet biitc;esine her se
ne I 3,000 liraya kadar tahsisat konula
caktu. 

Za_yi - 4529 sicil numarah §ofor kar-
nem_t _v~ niifus tezkeremi zayi eyledim. Ameliyats1z basur memelerinl mahve- H dd I I Yen·sm 1 " i et, merak ve korkudan bayt an ar, siniri, hafakam, ~arpmbSl 

• 1 a acag1mdan hiikiimleri kal - der, kam, ag"ny1 derhal keser, bu"tun" 
Pek miiessir bir ilacdtr. Bel gev~ekligini gec;i· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencle~tirir. Sui· 
istimal edilmil$ yorgun viicudlan dincle~tirir. 

mad ~ ·1· tutanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen aGthrlar. Evi-
Ig:Im 1 an ederim. I diinyada "Ohret bulmu", vu"zlerce pro-F " " nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga ctlkmaymiZ. Bu me$hur 
mdik~~ Kem_aliye odun deposunda fe~oriin takdirnamelerini kazamru:~ti.r. o:Nevrol Cemah i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. 

§Ofor $erU oglu Mustafa Giinel .............................................................. ~._ ....................................................... . 
Yalmz ismine dikkat ediniz. 
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Midenize 
<;abuk, iyi ~ignemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli 

yiyenler, bilhassa i~ki i~enler midelerini tahri§ ederler ve AZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLICI, MtDE E~lL!K ve Y ANMAlA· 
RINI giderir, iNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hi~bir miimasil miistabzarla ktyas 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 

Dikkat ve iyi 
EK$iLiK, HAZIMSIZLIK, 

Deposu MAZON ve Boton ecza deposu, Istanbul Yenipos
tane arkasmda. No. 47. HAZIM ediniz. agnhk, ba§ donmeleri hissederler, 

Kirklareli Belediye Reisliginden: 
K1rklareli ~ehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak Elektrik projesi mu -

cibince mevcud elektrik santralma ilave edilecek 30025 lira bedeli ke§ifli 
160 - 200 • 240 efektii beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve teferriiatl 12/ 
5/937 den itibaren 45 gi.i.n miiddetle munakasaya konulmu~tur. 

isteklilerin % 7,5 teminat akc;esi alan 2252 liray1 Belediye veznesine ya
tlrmalan ve §artnameleri almak istiyenlerin 60 kuru§luk puUa 125 kuru~ gon
dermeleri Him olunur. (2817) 

Tiirk Hava Ku~u 

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

Biiyiik ikramiye: 4 0. 0 0 0 lirad1r ... 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded ml afat vardu ... 
Ayru~a: (3.000) liradari ba~hyarak (20) lira.ya kadar biiyi:ik ve kii-

c;;ii blr~ok lkrami · · w.~~ b~~~ A • ·-

fade etmek i~in bir bilet almaktan Gekinmeyiniz ... 

S1hhat ve i~timai Mua venet Vekaleti 

Si,li <;ocuk Hastanesi Bastabibliginden: 
Cocuk Hastanesinin 

cetveldir. 
Polikilnik giinlerile muayene saatlerini gosterir 

$ubeler 
Dahili hastahklar 

Cocuk Hastahklar1 

Cildiye ve Efrenciye 

Kulak, Bogaz. Burun 

Goz hastahklarx 

Harici hastabklar 

Cocuk cerrahisi ve 
Ortobedi 
idrar yollan 

~~leden evvel 
Pazartesi, Car~amba, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, Per§embe 

Pazartesi, Salt, 
Car~amba, Cumartesi 
Sal!, Car~amba, Cuma, 
Cumartesi 
Pazartesi, Salt, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, Car~amba, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, Per§embe 

Pazartesi, Per§embe 

Rontgen Hergiin 
Asabiye Cuma 
Di~ Sah 

~gleden sonra 
Cuma, Car§amba 

Pazartesi, Per~embe, 
Cum a 
Sah, c;ar§amba 

Sah, c;ar§amba, Cuma 

Sab, c;ar§amba, Cuma 

Pazartesi, Sah, 
Pe~embe, Cuma 
Pazartesi, Sail, Per§embe 

Pazartesi, Per~embe, 
Cuma 
Hergi.i.n 

Polikilnik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 ye kadar ve ogleden sonra saat 
13,30 dan l 5 e kadard1r. (2819) 

ANKARA HUKUK F AKUL TESi 
TALEBE CEMiYETiNDEN: 

Ankara Hukuk Fakiiltesi i;;;in yeniden yaptmlan rozetler gelmi§tir. Es
ki rozetlerini degi~tirmek istiyen veya yeniden rozet arzu eden mezun • 
lanm1zla talebe arkada§larm Cemiyete miiracaatleri liizumunu bildiririz. 

Beyo~lu Tahsil Miidiirliigiinden: 
Kas1mpa§ada <;atmamescid mahallesinin Cezriatik sokagmda eski 2 ila 9, 9 

ve yeni 3 ila 5 ve 7 ila 13 No. ile murakkam sag taraf1 tarik ve sol taraf1 Ali Mahir 
hane vebah~esi,ark<~,si Hiirmiiz ve Adil vesairenin haneleri, cephesi tarikiam 
ile mahdud maadekakin, han ve hamamm tamamile, deruniine cari Valde 
Sultan vakfmdan nlSif ve Hasan Pa§a vakfmdan bir ki, ceman bir bu;;;uk rna
sura mailezizin 11/12 hissesinin tekrar 32 hisseden i.i.ger hisselerinin ipotek 
fazlas1 (1360 lira borca mukabil birinci derecede poteklidir.) 

Ve Kas1mpa~ada Bedreddin mahallesinqe eski Kabristan, yeni Me§ruti
yet sokagmda eski 28, yeni 80 say1h ve Daru§~afaka ve Evkafa miilhak ismail 
Aga vaklflarmdan bir taraf1 Zelik aparttman1 ve bir tara11 Sebutun hanesi 
ve komiircii diikkam ve bir taraf1 Orta sokak ve taraf1 rabii Kabristan so -
kagile mahdud Darii~§afaka vakfmdan 540,2 ve ismail Aga vakfmdan 157,30 
ar§mh maa bahGe bir bab hanenin 3/32 hissesi. 

Avukat Orban Mitadm Galata Maliye §Ubesine olan vergi borcundan 
dolay1 yukanda hisse ve evsa£1 yazl11 emlakin tahsili emval kanununun hii
kiimlerine isti.naden aleni miizayede suretile sattlacaktlr. 

isteklilerin ihalei kat'iye;;i alan 28/5/1937 giini.ine rashyan cuma giinii 
saat 14 ten sonra Beyoglu Kaymakamhgmda toplanan !dare heyetine yiizde 
Yedi bu;;;uk pey akcelerile birlikte miiracaatleri ilan olunur. (2891) 

Y ALOV A Y A AiD MUHiM BiR iLAN 

i~me Suyu Tesisab 

Kars Vilayetinden: 
Miinakasas1 

1 - 21688 lira 97 kuru§ bedeli ke~ifli Kag1zmana 4 kilometre mesafedeki 
pmardan font borularla isale ve tevzi edilecek i;;;me suyu in§aat mi.i.nakasa 
mi.i.ddeti 12/5/937 i(i.i.ni.i.nden itibaren 10 gi.i.n mi.i.ddetle pazarhga konulmui$tur. 

2 - Pazarhk 22/5/937 cumartesi giinii saat 10 da Kars Vilayeti En • 
ciimenince yap1lacaktir. 

3 - in~aat bir kiil halinde miinakasaya konuldugu gibi in§aat yerinde 
boru ve malzeme teslimi ve boru ke§if imalat icras1 i=i1eri de aynca mevkii 
miinakasadad1r. Her ii;;; §lkka yapuacak teklif kabul edilecektir. 

Yalmz bu ~1klarm intlhab1 hususunda Enciimen muhtar kalacaktlr. 
4 - in§aatm heyeti umumiyesinin ke§fi 21,685 lira 97 kuru§ olup temi

natl 1626 lira 44 kuru§tur. Boru ve malzeme teslimi i§i ke§fi 8013 lira 96 kll,
ru§ olup teminatl 668 lira 54 kuru~tur. 

5 - Boru kesfi ve imalatm icras1 i§inin ke§fi 12772 lira 1 kuru§ olup 
teminab 95 lira 97 kuru~tur. 

6 - in~aatm istinad ettigi ke§if tahlili fiat planlarm mi.i.nakasa ve fen
ni §artname baymd1rhk i~leri genel §artnamesi 100 kuru~ mukabilinde Kars 
Naf1a Miidiirliigiinden verilecektir. 

7 - istekli olanlarm teminat makbuzlarmt ehliyet vesikalarmt ve ti • 
caret odas1 kayid varakalarile birlikte muayyen gi.i.nQ.e pazarhga i§tirak et. 
meleri laz1md1r. (2775) 

S1hhat Ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Merkez HifZISSihha Miiessesesi 
Miidiiriyetinden: 

1 - Eksntmiye konulan i§: Toprak altmda komiir deposu ve memurin 
aparbmam etrafma beton yollan. 

Bina ve tesisatmm tahmini ke§if bedeli 15554 liradtr. 
2 - Bu i§e aid §artname ve evrak §Unlard1r: 
A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ve hususi §artname. 
D - Ke~if cetveli. 
E - 2 aded plan. 
istekliler bu sartname ve evrakl 0,78 lira mukabilinde Merkez H1fz1s • 

s1hha Miiessesesi Muhasebesinden ve istanbul Limam S. S. Merkezi Levaz1m 
Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/6/937 tarihinde cumartesi gi.i.nii saat 11 de Miiessesede 
yapllacakhr. · 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1166 lira 55 kurui;i muvak -

kat teminat vermesi, bundan ba§ka a§ag1daki vesikalar1 haiz olup gostermesi 
laz1md1r: 

6 - Eksiltmiye en az bir par;;;ada 15,000 lirahk bina in~aah yapm1~ 
olduguna dair N af1a Miidiirliiklerinden vesika alm!§ olanlar ve Ticaret Oda
sma kayidli bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektublan yukanda ii;;;iincii maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar daireye getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
buz mukabilinde verilecektir. DI§ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapatllml$ ol
masl laz1md1r. Postada olaca.k gecikmeler kabul edilmez. c1226» (2729) 

A LETOAL L. HOVAGiMYAN-
437 Beyoglu Istiklat caddesi Tel. 437 52 

PARISTE A. K L A V E R i 'nin lastikli 
Dantel'den Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 
SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Miitehassts korsetyer Bayan tarafmdan asmarlama 
LASTEKS ve kuma~tan son moda korseler, sutyen-

gorjlar ve s1hhi kemerler yapahr. 
Bir tecrUbe kafidir. 

. 
Devlet Demiryollan t,retme Umum Miidiirliigiinden 
Muhammen bed eli ( 4960) lira olan 335 ton yi.i.ksek kalite sonmemi§ ki

rec 7/6/1937 pazartesi giini.i saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satm almacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (351,75) lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gi.i.n ve 3297 No.h niisha • 
smda inti~ar etmi§ alan talimatname dairesinde ahnmt§ vesika ve teklifleri
ni ayni giin saat 14.,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdlr. 

~artnam~ler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa • 
§ada Teselli.i.m ve Sevk ~efliginden dag1tllmaktad1r. (2865) 

._,_ 
idaremizin Eski~ehir hastanesile talebe pansiyonunun bir senelik ihtiyacJ 

olan 25 kalem sebze ve 15 kalem meyva 2 grup halinde ve ayn ayn ihale edil· 
mek iizere 9/6/937 r,;ar~amba gi.i.nii saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahi • 
lindeki Komisyon tarafmdan ac;1k eksiltme ile satm almacaktlr. 

Sebzenin azami ihtiyac miktarma gore muhammen bedeli 1634 lira 20 Jru. 
ru§1 ve meyvamn muh11mmen bedeli 1267 lira 75 kuru§1tur. 

Bu i§e girmek istiyenlerin sebze ic;in 122 lira 57 ve meyva ic;in de 95 li· 
ra 9 kuru§luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte 
eksiltme gi.i.nii saatine kadar Komisyona miiracaatleri laz1mdrr. 

Bu i~e aid llartnameler Eski~ehirde Hastane Operatorliigu ile Talebe 
Pansiyonu 'Direktorliigiinden, Haydarpa§ada KomisY.ondan paras1z olarak 

dagitilmaktad1r. (2868) ._,_ 
Muhammen bed eli 3600 lira olan 30,000 kilo saba dofren 27/5/937 per

~embe giinii saat 10 da Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Komisyon ta " 
rafmdan pazarhkla satm almacakbr. 

Bu i~e j:!irmek istiyenlerin 270 lirahk muvakkat teminat ve kanunun ta
yin ettigi vesaikle birlikte pazarhk giinii saatine ka.dar Komisyona miira • 
caatleri laz1md1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paraslZ olarak dag1tllmaktadrr. 
(2901) 

RIZA YI T ARAFEYN iLE SATI~ 
Ampir salon, giizel yemek odas1, ingiliz fotoy ve kanapeleri, diger muhtelif 
e~ya: (Fotoyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, ayna
lar, perdeler, kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen taklmlarx. 

Adres: Mac;;ka Gozem apartlman1 birinci kat No. 4 

A~1k Artbrma ile Fevkalide Sab~ 
1937 may1sm 23 i.i.ncii pazar gi.i.nu saat 

10 da Beyoglu istiklal caddesinde Ha -
copula Pl!Sl!jl yamnda 208 ve 210 numa
ralan arasmda bulunan Tiitiincii ~lkma
zm<!a.. Ar.Upa~a hanmm 2 No. 11 daire -
sinde mevcud ve muteber bir aileye aid 
gayet zmgin e§yalarm a~1k artttrma ile 
satllaca~ ilan olunur. 

ADEM iKTiDAR • 
I 

Gr·ize kaplama ve 8 par~adan mi.i.rek· 
keb me§hur Sofiano fabrikas1 mamulatl 
emsalsiz bir kiibik yatak oda taktml, 
ayni fabrikanm mamulatl ve 9 par~adan 
ibaret gayet zarif bir yemek oda taki
ml, kadife kaplama ve 7 par~a pomye 
salon tak1m1, markizleri, portatif san -
dalyeleri, balansuvarlan, masa ve eta
jerleri havi hakiki mu~aral>i salon takl· 
ml, ~am i§i bronz kandil ve lambalar, 
giimii§ kenarh kristal bakara vazo ve 
bollar, 105 par~adan miirekkeb giizel bir 
tabak ve c;ay tak1mlan, kristal kadeh ta
klml, me§hur Apollon markah moble 
gramofon ve 40 plak, Ayvazovski, ka -
pioci ve diger yagh boya tablolar, eski 
bir $am tavlas1 ve rahle, ~am i§i bronz 
biblo ve vazolar, giimii§ kaplama tep~i. 
kristal bir §ampanya bollesi, c;ok giizel 
salamandre ve sair sobalar, masif bir 
bronz heykel, karnifiks elektrik fmm, 
poker masas1, cedid storlar ve $am i§i 
ve sair perdeler, kadife yastlklar, du -
var saati, hayli bebek ve biblolar, elek
tdk avizeler, portmanto, mutfak taklm
lan ve sair liizumlu e§yalar, apartlman 
dahi kirahktlr. Efgan, Ferahan ve sair 
miikemmel hahlar. Pey siirenlerden 
100 de 25 teminat ahmr. Satl§ pe§indir. 

(32826) 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Coi\lt ve dahilt hattabklar 

miitehaasJil 
Cenevre t!ntver&ftutnden fMZU11, 

Cenevre Tab FakaltUf N 114Uc 
aanatorJtomu aalnk uf!tans 

Belediye karf11Jnda Sinanala 
daireleri. Otleden aonra ikidea 
itiba.ren haatalarm1 kabul eder. 

Telefons 23565 

Eyiib sulh hakimliginden: 
Mahkememizce terekesine vaZiyed e

dilen Etemin Ayvansarayda Atik Mus
tafapa§a mahallesi Lonca sokak eski 36 
yeni 46/48 No. b evi satihga c;1kanlm1§ 
ve varislerden Mediha uhdesinde kal -
ffil§ti. 

Mediha paray1 vermediginden icra ka
nununun 133 iincii maddesine tevfikan 
evin satllmast i~in tekrar keyfiyetm 15 
gun miiddetle ilanma karar verilmi§ ve 
miizayede gii~u ve saati 7/6/937 pazar
tesi giinii saat 14 - 16 olarak tesbit e!jil
mi§tir. isteklilerin o gi.i.n gosterilen sa -
atte Eyi.i.b icra memurlugunda bulun -

ve BEL GEV$EKLiGiNE KAR!il 

HOR 0 • 

Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, lstanbu 

KU/'\BARAN:~ 

Ziimriid Yalovanm §airane l>ir ko~esinde «UCKARDESLER» namt altm- malan ve bu bugi.i.nden evvel istedikleri 
da bir KAZiNO ac;1Id1gmt teb§ir ederken, bilhassa maaaile yemeklerile bir- takdirde mahkemede mevcud tereke 
likte gi.i.zel bir giin ge~irmelerine vesile alan bu temiz ve ucuz miiesseseye dosyasmdan ev hakklnda malfunat edin-

te§rifiniz menfaatiniz icab1drr. ••••••••• meleri ilan olunur. .(32810) 



10 CUMHURiYET 

'SA.NIYEDE BUZ QIKAR 
MA. TERIIBATI 

Yalntr 
FRIGIDAIRE 

dolaplannda bu· 
lunan bu har~k~
l ad e sistemt~tn 
nas•l c;ah~t•.g•n• 
gormege geltntz 

Hayran 
kalacakstn•z J 

BiiTUN SAT.IE ~UBELERiNDE 

Cunku ASPIRIN senelerdenberi 

her tUrlu sogukalgml•klanna ve ag· 

nlara kar~1 fesiri ~a~maz bir ila~ 

oldugunu isbat etmi~tir. 

• • 
AS P I R I N in tesirinden emin olmak i~in 
lutfen E£Y markas1na dikkat ediniz. 

istanbul Liman i~Ietme idaresinden: 
1 - !daremizin Galata Giimriik binas1 yanmdaki Mumhane antreposu 

ve ittisalinde~ biiro binas1 ylktinlacak ve enkaz1 da satilacaktir. 
.. 2 - Temmat1 (2000) lira olan bu i~in pazarhgi 31/5/1937 pazartesi gii

nu saat 10 da $efler Enciimeninde icra edilecektir. 
3 - Her tiirlii izahat ve ~artname ic;in Fen Servisi ~efligine miiracaat 

olunmast. (2837) 

$irketi Hayriyeden: 
Fevkalade :enzilath ayhk ve iki ayhk abonman kartlannm, saym 

yolculanmtz~ btr kolayhk olmak iizere bundan boyle kopri.ide Enspek
torliik dairesmde sattlaca "t ilan olunur. 

Mezbaha Pazarbk ilani 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Musaddak projes! m~cibince (14899) lira (44) kuru§ bedeli ke§ifli ve ka
pah zarf usulile ekstltmtye konulan ve ~eraiti Cumhuriyet ve Ulus gazete
lerile ilan edilmi,::; olan K~radeniz Eregli Belediyesi Mezbaha in§aatma ek • 
siltme miiddeti i!;inde tahb ~Ikmadtgmdan 5/5/1937 tarihinden itibaren bir 
ay miiddetle pazarhga btraktlml~hr. 

Pazarhkla ihalesi 5 haziran 1937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 
12 de Eregli Belediye Enciimeninde yapllacag1 il!n olunur. (2699) 

saatleridir. 
Her yerde aray1n1z. 

155 birinci mUkatat. 

Zayi - lnebolu Askerlik §Ubesinden 
aldtgrm askeri terhis vesikamt, niifus 
ciizdammla birlikte zayi eyledim. Yeni
lerini alacagtmdan eskilerin hiikmii 
yoktur. inebolulu Ahmed Ac;tksoz 

TE~ 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho§ kokuyu gideren yegane 

sthhl pudradtr. 

1NG1Ltz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

.,... Sat•hk Villa - .. 
Biiyiikdere ve 1\. esarburnu arasmda 
deniz kenan, cadde iizerinde on· 
bell odah, bah~eli, ormanh ve mo
bilyah kargir bir ViLLA Satthkbr. 
Taliblerin Galata Tiinel caddesi 48 
numarada Mihran Gesar ogullan 
TicarPtbanesine miiraeaatleri. 

Telefon : 40308 

Dr. iHSAN SAMi 

BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilat1, frengi nok
tai nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamiilleri kan kiireyvatl sayilmas1. 
Tifo ve lSltma hastahklar1 te!iihisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilati, Ultra mikroskopi, hu
susi a§Ilar istihzarL Kanda iire, 
~eker, Kloriir, Kollesterin miktar
lannm tayini. Divanyolu No. 311. 

Tel: 20981 

Bir ferJ memuru 
aran1yor 

~ose i§ler·inde tecriibeli bir fen me
muruna ihtiyac vard1r. i§ Han No.7- 8 e 
miiracaat. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendihe 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri ic;in ~iikrii Canal 
tarafmdan yazilmi§tir. 

Karlin elbiselerine aid olan bi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta!ii Diki§ Yurdunda satilir. 
Her evde bulunmas1 Hinmdir. Ta§· 
raya posta paraSI almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iic;iin· 
cii cildi de basilmaktadlr. 

Adres - Be§ikta§ Diki§ Yurdu -
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

DOKTOR---· 

Kemal Osman 
BOZKURT 

Sinlr hastahklar1 mUtehass•s~ 
Cagaloglu Kapahf1rm kar~JISl No. 42 

Telefon: 22666 

Sahtl> ve na~muharnrt: Yanaa Nadi 
Umumt ne~rtyatt tdare eden Ytm lflert 

Mfldflrfl: Hikmet Miinil 

Hakiki bir .. FRIGIDAIRE" e malik 

oldugunuz zaman, size 5 SENELIK 

RES M I BIR TEMINAT SEHADE TNAMESI 

verilir. Bu $ehadetname, kabiliyeti ve 

selahiyeti memleketimiz piyasas1nda 

malum ve rubuars1l1k tecrube sahibi 

olan bir muessese taraf1ndan imza 

edilmi$tir. GENERAL MOTORS 'un 

mamulab olan FRIGIDAIRE soguk 

hava dolab1 ile verilen teminat, 

bozulan aksamm tamirini degil, 

sogutmay• tevlit eden cihaz1n 
H E Y E T I U M U MiY E S I N I N 

DEGI$TIRILMESINI 

TEKEFFOL EDER. 
Soguk hava dolab1 al~r· 

ken, bunun gibi k1ymetli 

bir teminat is t em e g i 
u n u t m a y 1 n 1 z. 

, 
IHA.P • 
.,.~v)l 

~~ 

i~TANBUL 

ANKARA 

i~IV'iR 

Koylu, ~ehirJi, i~~i Zab1tan 
Herkes, memnuniyetle 

POKER 
bra, bJ~aklanDI kuJlamyor 

Siz de POKER PLAY 
markasm• tercih ediniz. 

Ankara Yiiksek Ziraat 
Enstitiisii Rektorliigiinden: 

1 - Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin 585 talebesile 140 miistahde
minin haziran 937 iptidasmdan mayts 938 sonuna kadar bir senelik sabah, 
ogle ve ak§am yemekleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - 5 haziran 937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 11 de ihalesi 
yap1lacaktir. 

3 - Talebenin beheri ic;in 50 ve miistahdeminin beheri i~in 30 kuru!ii 
giinliik ia§P. bedeli tahmin edilmi~tir. 

4 - Muvakkat teminat tutan olan 6666 lirahk banka mektubu veya 
vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarmm ihaleden bir saat evve
line kadar Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha
Zlr bulunmalan. 

5 - Fazla izahat ve paras1z ~artnamesini almak istiyenlerin Yiiksek 
Enstitii Daire Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. c1280• (2896) 

K1zday Cemiyeti izmir Merkezinden: 
Kiiltiirparkta KlZllay Kurumu tarafmdan yaphnlacak kirk bin lira be • 

deli ke~ifli saghk miizesinin ihalesi 3 haziran 1937 per~embe giinii saat on 
yedide KlZllay 1zmir merkezinde kapah ~arfh eks~ltme il~. ihale :dilecektir: 

Taliblerin §artname, ke§ifname, pro]e ve planlan gormek uzere lzm1r 
Belediyesi Ba~miihendisligine miiracaatleri ve i~tirak i~in tekliflerini soy " 
lenen giin ve saatte iic; bin lirahk teminat akc;esile birlikte izmir Kiztlay Ku-

_E.Urnu Ba§kanhgma vermeleri. . (2864) 

, 


