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BASVEKiLiMiZ ATiNADAN A YRILDI 
' 

Yunan Krah S. M. Y orgi, lsmet 
lnOniinii Ogle yemegine ahkoydu 

iki Basvekil aras1nda miih im goriifmeler oldu, gece 
soylendi 

' 
verilen resmi ziyafette de samimi nutuklar 

Atina temaslar1nda 
Balkanlar ve -

Akdeniz 
lkide bir tekrar edilmesinde 
Q:s[a beis olmzyan ce belki 
fQ:yda bulunan bir hakikattir 
ki Balkan Antanlt devletleri
nin umumi heyetini diinya si
Yasetinde bir biiyiik devlet 

payesile ol~mek lazimdzr 

IE)} alkan yanmadasr yukandan a§a
l,g} gr biitiin sJk!etile Akdenize yikJ· 

hr gibidir. Biitiin kesafetile Ak
denize yaslanan bu k1t' a Adriyatikten 
ba§hyarak Mataban burnunda biitiin kuv
Vetile bu denizin ic;ine sokulmu§ bulun
rnaktad!T. Bu yetmiyormu§ gibi bir siirii 
aday1 da bu denizin yiizj.ine piiskiirmii§
tiir. Y almz bu manzara bile Balkanlarm 
Akdenizle c;ok s1k1, sJms1kr alakasm1 gos
termege kafidir. Halbuki vaziyet bundan 
ibaret degildir. Sarktan Kiic;iik Asya bu 
denizin miihim bir kismim kaphyarak Bo
gazlarda Balkanlara miintehi olmakta ve 
boylelikle §arki Akdenizin biiyiik bir par· 
<.;as1m da Anadolu yanmadasr kucakla· 
maktadlr. T avsif taJ!lam olmak ic;in s1klet 
lllerkezi Anadoluda toplanan Tiirkiye 
Cun • · · · · 
bu c;evrelerin kat'i sulh ve si.ikunu namma 
kuvvetli bir antant halinde bulundugunu 
da ilave etmekligimiz lhlmdJr. 

Balkan Antantmm kuvvetli bir azasJ 
olan Yugoslavyanm Akdenizle olan ala
hsmi daha gec;enlerde bu siitunlarda ye• 
ter bir ac;rkbkla izah etmi§tik. Yunanista
nm bir Akdeniz devleti oldugunu izah 
ic;in, zannederiz ki, 0 kadar bile soz soy
lemekligimize ihtiyac yoktur. Yunanis· 
tan, Tiirkiye gibi, Akdenizin ic;inde yiizen 
bir memlekettir. Binaenaleyh her iki 
rnemleket Akdenizin kendileri ic;in en ha· 
Yati ehemmiyeti haiz olan emniyetile c;ok 
Yakmdan alakadardJrlar. Mensub oldu· 
gumuz Balkan Antanh bahmmdan, yani 
Balkan Antantmm umumi heyeti itibarile 
dahi Akdenizin emniyetile alakadar bulu· 
nuyoruz. Dogrudan dogruya denize sa· 
hildar olmamak veya bu sahildarhgm 
rniktan c;ok bulunmamak denizle alakasiz· 
IIgi veya az alakayt icab etmez. Biitiin 
Balkan yanmadasmm Akdenize nisbetle 
olan vaziyetine biraz yukanda maddi bir 
hakikat olarak i§aret ettik. 

Bu maddi hakikatte yekdigerine temas 
ve tedahiil halinde iki vaziyet vardrr: 

I : <;epec;evre Akdenizle alakadar olan 
sahil vaziyeti 

2: Bu sahilin arkasmda adt iistiinde 
kesif daglara dayanan ve mesafelere uza· 
nan kara vaziyeti. 

Basit bir miitearifedir ki deniz vaziyeti 
Yalmz denizden miidafaa olunan bir vazi
Yet degildir. Eger denizle alakah devlet
ler bir de bu sahillerin arkasmda kesif bir 
-kara mmtakasma sahibseler deniz vaziye· 
tinin miidafaasi daha kuvvetli ve daha 
saglam olur. Balkan devletleri Akdeni
Zin emniyetile alakadarlar dedigimiz za
'tn.an bu devletlerin Akdenizde c;ok kuv
\retli ve soz sahibi bir vaziyete sahib ve 
hakim olduklanm da ayni zamanda ifade 
etmi§ oluyoruz. Yunanistanla Tiirkiyenin 
Akdeniz vaziyetleri bu devletlerin kara 
Ve hava kuvvetlerinden ba§ka diger miit· 
tefiklerinin biitiin deniz, kara ve hava 
kuvvetlerile de miieyyeddir. lkide bir 
lekrar edilmesinde asia beis olnuyan 

Ougun 12 sahife 
3 i.inciide : Halid Ziy~ya dair 

Raif Necdet Kestelli 
5 incide : 721 liseli arasmda anket 

Kandemir 
lngilterenin hayah deniz 
kuvvetlerile kaimdir. 

Winston S. Churchill 
7 ncide : Kag1dhanede bi.r gezinti 

Tarihi Bergamada !?enlik 
haftasr. 

Atina 25 (Sureti ~ 
mahsusada giden 
arkada~Imizdan te -
lefonla) - Biitiin 
giin biiyiik bir kala
bahk Ba§vekilimizin 
misafir edil dig i 
Grande Bretagne o
telinin etrafmt c;evir
mi§ti. Halk lsmet 1-
no~unu alb~lamak 
ic;in saatlerce yorul • 
madan bekliyordu. 
Atinanm biitiin bii -
yiik gazeteleri Tiirk 
ve Yunan bayrakla
rile ve armalarile 
siislenmi§, caddeler
de muazzam elektrik 
tesisah yapilmJ§tl. 
Bu gece de ~ehir bir 
ziya dalgast ic;inde 
bulunmaktadtr. Bil
hassa Akropolu iha
ta eden yollardaki 
tenvirat pak cazim -
dir. 

Ba§Vekilimiz sa · 
bahleyin sa at 1 0 da Yunan Kralr S. M. Yorgi 

halkm alki§ian arasmda otelden aynla • N ezaretine giden Ba~vekilrmiz, Metak -
rak saraya gitti ve defteri mahsusu im • sasla bir buc;uk saat kadar gorii§tii. lki 
zalad1. Kendisine Atina sefirimiz ve he- Ba§vekil bu miilakatta beynelmilel siya
yetimizin diger azalan refakat ediyordu. si vaziyeti umumi bir surette gozden ge -

lki Ba,vekilin miilakatt c;irerek fikir teatisinde bulundular. Bu 
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BUtce mOzakereleri devam edlyor 

Meclisin diinkii celsesin · 
de 9 biit~e kabul edildi 
Meb'uslardan bir lasmi, bir~ok temennilerde 

bulundular. Adliye, S1hhiye, Dahiliye 
Vekilleri uzun izahat verdiler 

Diin Mecli.ste soz .soyl!yen meb'uslardan 
Esma Nayman Besim Atalay Ozdamar Mustafa 6nsa11 

Ankara 25 (T elefonla) - Meclis te§kilatmm c;ah~malan miiessir oldugunu 
bugiin saat 14 te T evfik Fikret S1laym zikrederek Vekili tebrik ettikten sonra 
ba§kanhgmda toplanarak biitc;e miiza • ezciimle dedi ki: 
kerelerine devam etti. Maliye biitc;esinin «- Maliyedeki arkada~lar c;ok kotii 
miizakeresinde Mustafa (<;ankm), tah- binalarda fena §erait altmda c;ah§Iyorlar. 
silatm iyi neticeler vermesinde maliye [Arkast sa. 8 sutun 1 de] 
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ve belki fayda bulunan bir hakikattir 
ki Balkan Antantt devletlerinin umu
mi heyetini diinya siyastinde bir bii
yiik devlet payesile ol~mek lazimdu. 
Diindenberi Atinada i§te bu Balkanhlar 
biiyiik devleti heyetinin iki miihim azas1 
temas ve miikaleme halinde bulunuyor
lar. 

Biz Balkanhlar Akdenizde yalmz bir
§CY isteriz: Emniyet! N astl ki Balkan 
Antanhnm te§ekkiiliindeki tek hikmet 
ve gaye de diinyamn bu ehemmiyetli c;ev
resinde sulhun bozulmaktan korunmasm
dan ibarettir. Balkan Antantmm Balkan
Jar c;evresindeki maksad1 bu olunca Bal
kanlan alakadar edecek diger meseleler
de takib edecegi ba~ka bir siyaset olamaz. 
Ezciimle Akdenizde istedigimiz vaziyet, 
i§te ondan dolayJ, sulhun miistakar §ekli 
olan emniyettir diyoruz. Bu maksada hiz
met eden devletlerin hepsile, onlar bu 
maksada hizmet ettikleri miiddetc;e, soz 
ve i§birligi etmekten asia geri kalmayiz. 
Diinyada hic;bir memleket Akdenizin 
emniyetine alaka gostermese biz Balkan-

hlar, hatta tekba~Jmrza olsa dahi, bu ala
kay! gosterrnek mecburiyetinde oldugu· 
muzu saklamayrz. Kaldr ki Akdenizin 
emniyetile yalwz Balkanhlar degil, man· 
t1kan biitiin diger millet ve memleketler 
derece derece, fakat umumen alakadar
dJrlar. Bu §artla.r ic;inde miidafaasma en 
hakh ve en hayati ehemmiyeti verdigimiz 
meselenin ba~anlmasi muhal olan mese
lelerden olmadigi kendiliginden meydana 
c,:Jkml§ olur. 

Balkanblarm Akdeniz iizerindeki mii§
terek ve miittehid tesirlerinin biiyiik ve 
daha ziyade miispet olacagm1 hie; kimse 
anlamamazhk edemez. Binnefis Balkan
hlann bu vaziyet muvacehesinde bilecek
leri ve hergiin daha ziyade bilmekte ol
duklan hakikat ise §Undan ibarettir: On
! ann kuvvetlerinin SJrrt aralarmdaki itti
fak ve ittihadin saglamhgmdadir, ve i~te 
Atinada, Ba~bakamm1z ismet fnoniiniin 
Londra donii~ii kom§u ve dost memleketi 
ziyareti miinasebetile, diindenberi bu itti
fak ve ittihadmdir ki §ehrayini yap1byor! 

YUNUS NADI 

CenevredB · Hatay · davas1 
Miitehass1slar raporunun 
Konseyde kabulii muhakkak 

addedilmektedir 
Dr. Schacht Parise 

hareket ediyor 
Ticari miizakereler inki

taa ugrad1g1 takdirde 
Fransa Almanyaya rna

den ihracznz derhal 
durduracak 

Paris 25 (A.A.)
Schacht'm bugiin 
Parise vuku bulan 
seyahati hakkm -
da Journal gazete- J 
sinin Berlin mu -
habiri, §6yle yazJ-
yor: ! 

cSoylendigine go 
re, Fransa hiiku -
meti ikbsadi mii
nasebetlerin kesil -
mesini derpi§ ede- Dr. Schacht 
rek halen cereyan etmekte olan ticari 
miizakereler inkitaa ugrad1g1 takdirde 
Almanyaya yapllan maden ihracatmm 
derhal durdurulacagm1 Almanlara bil -
dirmi§tir. 

Bununla beraber Schacht'm pratik 
teklifler getirdigi zannedilmekt dir ... 

Baldwin cuma giinii 
istifa ediyor 

Avam ve Lordlar Kama· 
ralar1 yeniden toplan

maga ba~laddar · 
Londra 2S (A. 

A.) - Ba§vekil 
Baldwin aglebi ih
timal cuma gunu 
saat 16 da Krahn 
nezdine giderek isti
fasmJ takdim ede -
cektir. 

Ba§vekil Krala 
Chamberlain'i kabi
neyi te§kile memur 
etmesini tavsiye e • Baldvin Ba~vekiL 
decektir. eLbisesile 

H iikumetin «milli te§ekkiil» etiketini mu
hafaza edecegi ve Sir John Simon'un da 
Maliye N ezaretine gelecegi kuvvetle me· 
muldiir. 

Avam kamarasmtn toplanhSt 
Londra 2S (A.A.) - Avam ve 

Lordlar Kamaralan diin sabah tac giyme 
merasimindenberi ilk defa olarak toplan
mJ§lard!r, 

Miiste§ar Lord Cranborne, Avam Ka
marasmda ispanya meselesinden bahse • 
derek, lngiliz hiikumetinin goniilliilerin 
geri c;ekil!llesi ic;in kendisile te§riki mesai
ye amade olup olmadJklanm diger hiiku
metlerden sordugunu, hiikumetin muhasa· 
mat devam ettiK_i miiddetc;e goniilliilerin 
geri ahnmasi daha zor olacagt kanaatinde 

[Arkast Sa. 8 siitun 6 da] 

···························································· 
Biit~e Enciimeninin 

giizel bir karari 
Darii,~faka, Maarif lise

Jeri aras1na ahnacak 

Lisan meselesinin 
· halline ~ah§Ihyor 

Tiirk - F rans1z heyetleri tek ihtilaf olan lisan 
meselesini 

Hatay 
halle ~ah~Iyor. Konsey, 

i~ini cumaya konu~cak 

Hatay davasmt ilk defa kararla~ttranlar: Nttman Rifat Menemencioglu, Dr. 
Tevjik Ril~tii. Aras, M. Yvon Delbos, M. Vienot 

Cene H" 2S Miizakerelt.ri takib eden llesini per ernbe veya cuma giinii miiza " 
arkada§Jmtzdan telefonla} - Hatay da· kere edecektir. 
vas1 hakkmda miitehasSJSlar komisyonu Heniiz muallakta kalan resmi lisan 
tarafmdan hamlanan rapor koriseye ve • meselesinin halli ic;in Hariciye V ekilimiz• 
rilmi§tir. Ancak konsey hal en ba§ka me- le F rans1z Hariciye N azm Delbos ara -
selelerk me§gul oldugundan Hatay mese- [Arkast sa. 6 sutun 1 de) 
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Deniz Bank Ia yihas1 
Meclise tevdi · edildi 

Banka, ticari · usullerle idare edilecek ve Muha
sebei . umumiye kanun\ma tabi olm1yacak 

Ankara 25 (T elefonla) - Deniz I 2 - Deniz Bankm yapacagJ i§ler a• 
Bank kanun layihast Meclise geldi. E • §agJda yazihdu: 
saslanm bildiriyorum: A - Bu kanunla uhdesine gec;ecek 

1 - Hiikmi §ahsiyeti haiz ve lkttsad ve ileride verilecek inhisar ve imtiyazlan 
Vekaletine merbut olmak ve merkezi i§letmek. 
lstanbulda bulunmak iizere (Deniz B - Deniz, go!, nehir ve limanlarda 
Bank) tesis edilmi§tir. Bu banka ticari ve bunlann kiyJ!armda deniz ticareti, 
usullerle idare olunur. Muhasebei umu- sanayi ve in§aatJ ile denizcilik mevzula .. 
miye, eksiltme ve arttuma ve ihale ka • nna clair her tiirlii i~leri yapmak ve bu 
nunlarile Divam Muhasebatm vize ve meyanda yapacag1, deniz, go!, nehir ve 
murakabesine tabi degildir. [Arkast sa. 8 siitun 5 tel 
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lspanyada miitareke 
ihtimali suya dii§tii 

Mussolini'nin sahsi miiracaati ve 1srar1 uzerine 
' 

Hitler'in hath hareketini degi~tirdigi bildiriliyor 

Ankara 25 (Telefonla) - Her y1l 
muhtelif idareler biitc;elerinden yard1m 
yap1lmak suretile ya§amakta olan Darii§· 
~afakanm oniimiizdeki sene Maarif lise
Jeri arasma almmas1 yolunda bir cereyan 
vardJr. Son zamanlarda Bask cephesinde thtilalciler tarafmdan zaptedilen Durango 

§ehri ve ~ehrin Bask'lar taratmdan berhava edilen koprilsil 
Bu temenniyi ilk defa olarak Biitc;e 

enciimeni, Tahlisiye Umum Miidiirliigii Vitoria 25 (A.A.) - Havas ajan • 
biitc;esinin tetkiki masmda izhar etmi§. smm muhabiri bildiriyor: 
bulunuyor. T ahlisiye biitc;esinde gec;en Franco kuvvetleri ileri hareketlerine 

[Arkasz Sa. 3 siltun 3 tel devam ederek pek miihim bir sevkiilceY§ 

noktasr olan illumbi dagmt i§gal etmi~ • 
lerdir. 

Burast Bilbao miidafaasmm mihveri 
[Arkasz Sa. 3 siitun 1 del 
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Tarihl tefrika : 130 Yazan : M. Turhan Tare 
1Terciime ve iktiba• edilemezl 

Riistemin kuyruklu yalan1! 
Hayalinin yard1mile haz1rlanan telhis, isfendi4 

yaroglu ~emsi ile Padi,aha gonderildi 
Riistem bir su~ iizerinde inceleme ya· 

p1yor ve bir su~luyu sorguya c;ekiyor gi· 
hi davramyordu. Maksad1, pek tehlike· 
li bir i§te kullanmak istedigi lsfendiyar 
oglunun herhangi bir sebeble korkakhk, 
c;ekingenlik gostermesi takdirinde onu 
tohmet altmda tutmakt1. 

Fa kat .?emsi Aga, ihtiyath davranan 
vezirin bo§ yere iiziildiigiinii hissettir • 
mekte gecikmedi, ne§' eli bir tehaliikle 
a~1k ve miisbet bir cevab verdi: 

- Sizin goziiniiz en uzag1 goriir, ku· 
lagm1z en gizli f1skoslan i§itir. Bize dii§en 
bildiginizi, duydugunuzu size soylemek 
degil, gostereceginiz yolda yiiriiyiip §eV· 
ketlu Hiinkara karmca kaderine hiz • 
met etmektir. 

Riistem, geni§ bir nefes ald1: 

- Berhudar ol, dedi, senden de bek
lenen budur. 0 halde hazulan, c;avu§ba
§1 Ali ile 1stanbula gideceksin, §evketlu 
Hiinkara telhisimi sunup ne mi.i§kiil du
rumda kald1gtmtz1 anlatacaksm. Her i§, 
senin ferasetine kahyor, ona gore davran. 

«Mii§kiil durum» kelimelerile ifade 
etmek istedigi kuyruklu yalam da Haya
linin yard1mile uzun uzun anlath, dinine 
ve nikahma and vererek kara yiirekli a• 
stlzadenin bu i§te ciddi davranmasmJ te
min ettikten sonra ayn bir ~akla Mih
rimah Sultana mektub yollad1, Hurre ~ 
min vaziyetten haberdar edilmesini bil ~ 
dirdi. 

0~ dort giin sonra .?emsi Aga, yanm
da c;avu§ba§t Ali oldugu halde istanbul
daydl, halecan i~inde huzura ~1karak 
Hiinkara Sadnazamm gayet mahrem ve 
o nisbette rniistacel olan telhisini sunuyor
du. Sultan Siileyman, seferber ordudan 
Sipahiler agasile ~avu§ba§mm geldigini 
duyar duymaz tela§a dii§mu§, onlan yo! 
k1hgile, tozlan ve kirlerile yanma getirt • 
mi§ti. <;iinkii Riistemin herhangi bir i§ 
i~in ~ :nsi Agay1 lstanbula gondermesi 
habra gelmezdi. Onun ulak gibi kulla -
mlmas1, iistelik ~avu§ba§mm da yollan • 
mast miihim bir hadisenin yiiz gosterdi • 
gini ihsas ediyordu. 

Hiinkar kendine gayet sad1k bir adam 
olduguna kanaat besledigi .?emsinin ah 
al, rnoru mor bir yiizle huzura girdigini 
goriir gormez, tela§mt yenmege ve soguk· 
kanh goriinrnege ~ah§tt, tebessiimlii bir 
sesle sordu: 

- Hayrola .?emsi, nedir bu geli§? 
tsfendiyar oglu yer optii, koynundan 

Riistemin saray tsblahmca telhis denilen 
mektubunu c;1kanp verdi ve kekeledi: 

- Hay1r diyelim de haytr oleun Pa
di~ahJm. Olan biten bu kag1dda yaz1h. 

Hiinkar, telhisi bir lahzada okudu, 
ka~lanm ~ath, dii§iinmege koyuldu. Bir 
elile kagtdJ buru§turuyor, bir eE\e saka
hm kan§hnyordu. Bu dii§iince hayli U• 

zun siirdii. Her ge~en saniyenin onu bi
raz daha heyecanlandtrdlgi yi.iziinde be
liren beyazhgm derece derece artmasm· 
dan anla§lhyordu. 

~emsi Aga, Coz ucile bile efendisinin 
yiiziine bakmtyordu, ba§mt gogsiine ka
ptyarak halecanmt yatl§tlrmtya sava§l • 
yordu. Hi.inkar neden sonra elini &akalm
dan c;ekti, telhisi bir kere ve bir kere daha 
okudu. Riistem, o devrin kelime oyun • 
Ia rile dolu iislubile §oyle yaztyordu: 

« Y eni~eriler fasid bir hay ale kap1lmt§. 
olmtyacak i§ler ·du§iinmege ba§lamt§ttr. 
Hemen her ~aduda konu§ulan mevzu 
§evketlu Hiinkann ni~in sefere f,;tkma • 
dJgJdtr. (:eri kudretlu efendimin guya 
ya§lanmi§ oldugu kanaatindedir. Bu se
beble efendime istirahat ve feragat ko
§esine ~ekilmegi tavsiye etmek ve §ehzade 
Mustafa Han hazretlerini tahta getir • 
mek niyeti beslemektedir. Bu ham hayale 
kap1lan bedbahtlarm zu'miince §ehzade
nin ciilusuna ben kulundan gayri bir mani 
yoktur. F akat benim ba§tmt kesmek ve 
§evketlu Padi§ahl Dimetoka sarayma is
tirahate gondermek de onlar ic;in gii~ de
gildir. Y eni~erilerin pervas1zca dile al • 
d!klan bu fasid niyetin online gec;ilmek 
iizere ne yaptlacagtnt ancak efendim bi
lir. Bununla beraber vaziyet naziktir, 
ihmalinde nemadet mukarrerdir.» 

Hiinkar, telhisi i.i~iincii defa okuduk -
tan sonra yiiziinii .?emsiye c;evirdi: 

- Ey, dedi, sen ne dersin bu i§e ~ 

- V ezirin sadakat gosterip dogruyu 
bildirmi§tir. Htzh davramp sert tedbirler 
almmazsa ocaklmm ters bir i§ i§liyecegine 
§iiphe yoktur. 

- Demek ocaklt beni ihtiyar bulu • 
yor, Mustafayt padi§ah yapmak istiyor. 

- T ann o kara giinii bize gosterme
sin Padi~ahtm. Lakin ocaklmtn fikri oyle. 

T opkapt saraytndan Y eni~erilerin is • 

tihzah alb§larile ~1kanhp bir arabaya ko· 
nulan ve Dimetoka yolunda arabadan ta· 
buta ge~irilen dedesi Beyaztdm yorgun 
yiizii, ytpranmt§ viicudii Sultan ~ii~ey~a
mn gozbebeklerinde canlandt, stmrlerme 
.bir ate§ yaytldr, biraz biikiilen boyu 
bu ate§in zorile birden dikildi, bakt§l kor· 
kun~la§tt, sesi ~elikle§ti: 

- Ey, dedi, Riistem ne ist!yor? 

- Ordunun ba§ma efendimin ge~ -
mesini. Ocakh o vakit susar, sLit dok • 
rnii§ kediye doner. 

Hiinkar, buru§maktan okunamaz bir 
hale gelen telhisi bir yana att1, sert ad1m· 
·!aria odayt birkac; kere dola§tt, t~in I~in 
homurdand1 ve sonra -5emsi Aga;tm kar
§ISma dikildi: 

- Ya Mustafa, dedi, memnun mu? 
Onun durumunu incelemediniz mi? 

- Vebali soyliyenlerin boynuna ol· 
sun. .?ehzade hazretleri i~in fitneyi ko 
riikler diyorlar. 

Sultan Siileymanm bu soze inanmama· 
sma imkan yoktu. (:iinkii dedP.sini tah • 
tmdan tabuta dii§iiren Y eni~eri hateke!ini 
babas1 Y avuzun nas1l idare ettigini pek 
iyi biliyordu. 0 gun • baba hakkr dii§ii· 
niilmeden • yap1lan bir i§in bug~n kendi 
oglu tarafmdan tekrar edilmesi elbette 
rniimkiindii. 

0, zihninde canlanan orneklerin ibra
mile Riistemin ve .?emsinin dogru soyle
diklerine, oglunun Y eni~erileri kr§ktrtmak 
istedigine iman getirmekle beraber ken • 
dine has olan ihtiyatkarhgt, teennisever -
ligi elden h1rakmadt, ve i~inde alevlene 
alevlene yiiz gosteren tela§m s~Lilmesini 
de vakanna yakl§tlrarnadi ve iradesine 
hakim olmak istiyerek gamh gamh gii • 
liimsedi: 

- Riistem, dedi. habbeyi kubbe yap
mi§, bir bardak sudan f1rttna c;tkar san • 
ml§. Sen de vehme kapilmt§, ma'dume 
vi.icud ve~mek yoluna atllmt§SJD Bir iki 
bedbahtm gevezeligini fitne say1p hem 
rahatstz etmek gerekmez. Ha§a ki ogl-um 
Mustafa bu kiistahhga ciir'et ede. Onun 
kant temiz, siitii temizdir. Haktan kor ~ 
kar, halktan utamr. Benirn hayattmda 
boyle bir kiistahhk irtikab etmeg! dii§iin· 
rnez, miimkiin ki birka~ miifsid. saltana· 
tm Selime, yahud Beyaz1da gec~esi i~in 
ona biihtan etsin. Vezire, size dii§en va· 
zife, yangma koriikle gitmemek, benimle 
oglumun arasma sogukluk sokmamakt1. 
Zinhar bu sozii bir dahi lisana getirme • 
yin, bu makule rnesaviye viicud verme • 
yin!.. ( 1) 

F akat «mesavi>> dedigi §eye vi: cud ve· 
reo kendi idraki, kendi vicdam idi. Onun 
i~in ilaveye liizum gordii: 

- lmkan yok ya, dedi, §ayed diima• 
om ~1khgt yerde ate~ de varsa !:>en ya· 
pacagrmt bilirim, fitne y!lamnm ba§tm bir 
hamlede ezerim. Siz ag1r olun, tela§a 
dii§meyin, dedikodulan duymamt§ dav • 
ramn. 

V e sonra kalemi eline ald1, R iisteme 
k1sa bir cevab yazdt, Y eni~erilere ve §eh
zade Mustafaya taraftar oldulcLmndan 
§iiphe edilen birka~ alay Sipahiye biitiin 
kt§ i~in hemen izin verilmesini, sefere ba· 
harda ba§lamlacagmm ilan olunmasm1, 
o zaman orduya kendisi tarafmdan ku • 
manda edileceginin de aynca her tarafa 
yay!lmasm1 bildirdi. 

Mektubu yazarken gene, dine. hare • 
ketli ve kudretli oglunun Y enic;e•i ara -
smda dola§hgrm, sevile sevile alb§lan • 
dtgiOI ve kendisinin, zorla bir arab.1ya 
sokuldugunu goriir gibi oluyor, kelime • 
lerin imlasm1 §a§myordu. Bu tahayyiil • 
ler, bu kara kuruntular ic;inde mektubu 
gii~liikle bitirdi ve .?ernsiye uzat,rken §U 
emri verdi: 

(Arkas1 var> 

(1) Hammer bu vak1ay1 ~oyle yazar: cQe
§ldli bilgU>i ve ~airliA"i kendU>ini efendlsine 
sevdirm~ olan Sipahller AA"asi ~ernst, Ak
saray kt~lagmdan arunzm istanbula geld!, 
Riistem Pa~a tarafmdan padi.jiaha §U ha -
berl verdi: cYeni.;er!ler §ehzade Mustafa.ya 
a.;lk tema.ytil gbstermektedlr, pa.di§ahm ih
tiyarligt cihet!le bizza.t dii§man iizerine gl
demed!gi, Rti.stem Pa§anm ba~m1 kesmek 
ve pad!§ahi Dlmetoka.ya yollamak lazrm gel
dig! neferlerin agzmda donmektedlr., Ve
z!riazam, ~ehzade Musta.fanm bu sozlere 
kulak vermekte oldugunu ilave 1Je askerin 
kumandasmt bizzat padi§ahm ele almasmt 
lstlrham ediyordu., - Otuzuncu kltab • 
Pe~evi de <C: 1 - S: 300) §oyle yaz1yor: 
cQiin padi~ah telhlsi k1raa.t buyurdular, 

cha§a., Mustafa han'tm bu kiistahllga ci.i • 
ret ede ve benlm ha.yatrmda boyle b!r vaz'1 
nama.kul irtikab eyliye. Ba.zt miifsldler ken
dii mall olduklan ~ehzadeye iniilk miin • 
hastr olsun deyu biihtan ederler. Zlnhar 
bu sozii b!r dahl !!sana get!rmeyln, bu ma
kule rnesaviye viicud vermeyln deyu tenbih 
buyurdular.~ 

Pe-.evl, ~msinln manzumeslnl sened tu
tarak bu sozler:l yazar. 

CUl\IHURiYET 

( eehir va 
Gazi kopriisiiniin 
temel direkleri 

Memleket Haberleri ) 
Kupon bedelleri 
tediye ediliyor 

T erciime edilecek 
tarihi eserler 

Sartnameye yiizde on iki Beher kupon ba!?Ina 106 Tarih Cemiyeti 15 eski 
'ilavei ke~if yapdacak kuru!? verilmektedir tarihi terciime ettiriyor 

Cazi kopriisiiniin Unkapam cihet!nde 
~ak1lacak istinad kaz1klan hakkmda ya· 
p1lan tetkikat bitmek iizeredir. Naha Ve
kaleti Kopriiler miidiirii miihendis Ke -
mal de Ankaradan §ehrimize gelmi§, ev
velki giin miitehass1s Pijo ile birlikte rna
hallinde son tecriibeyi yapm1~lardn. Ev
velce on sekiz metro derinlikte ~akrlan 
kaz1klar tutmamistJ. Fakat; fenni bir §e
kilde kuvvetlerin , taksimi ve k1smen de 
buranm doldurulmas1 suretile on sekiz 
metro derinligin kifayet edecegi neticesi
ne vanlmi§ttr. Y almz, bu §ekil §artname
de tadilatt icab ettirmektedir. Bunun i -
~in de yiizde on, on iki nisbetinde bir ila
vei ke§if yap1lacakhr. Bundan evvel yiiz
de yirmi derecesinde bir ilavei ke~if ya
pilml§ oldugundan bu defa yapilacak ila
vei ke§if ic;:in Heyeti Vekileden karar is· 
tihsal edilecektir. Son §ekil iizerinde Pi • 
jo, Kemal, Belediye Fen i§leri miidiirii 
Hiisnii, Kopriiler miidiirii Calib tetki • 
kat yapmaktad1r. Bir iki giine kadar kat'i 
§ekli tesbit edeceklerdir. Ondan sonra da 
Pijo Almanyaya donecektir. 

Diger taraftan Pijo, §ehircilik miite
hassiS! Prost'la da temas ederek koprii • 
niin Unkapam ve Azabkapt cihetlerinde 
miistakbel planla olan alakas1 iizerinde 
gorii~mii~tiir. 

Sartnameye nazaran Cazi kopriisiiniin 
lie; senede bitmesi lazimdJr. 1Ik yaprlan 
ilavei ke§ifle buna alh ay daha ilave e ~ 
dilmi§, bugiine kadar bunun bir bu~uk 
senesi ge~mi§tir. Her nekadar daha iki 
sene miiddet kalrni§Sa da bu defa yapJ· 
lacak ilavei ke§ifle miiddetin tekrar alt1 
ay uzattlmas1 muhtemel goriilmektedir. 

Bu takdirde in§aat iki bu~uk sene son
ra bitmi§ olacakhr. 

MVTEFERRIK 

Terfi 
istanbul Defterdarhg1 !rad ve Servet 

Vergileri muduru Hakkt Kamil ikinci 
smtf maliye mufetti~ligine terfi etmi~ -
tir. Yerine de Defterdarhk Muamele ve 
istihlak miidi.iri.i Mi.imtazm tayin edile· 
ce~i haber ahnm1~tlr. 

Siimer Bank miidiirii 1zmire 
gitti 

Sumer Bank Umum mudiirii Nurullah 
Esad, izmire gitmi~tir. Nurullah Esad o
rada baz1 tetkiklerde bulunduktan son
ra N azilliye giderek in§ a edilmekte clan 
mensucat fabrikastm gozden gec;ire -
cektir. 

Hesab miitehass1shg1 imtiha
m tehir edildi 

Maliye Vekaleti hesab miitehasstshg1 
ic;in bir imtihan ac;mt§tl. Vekaletten diin 
Defterdarhga gelen bir tebligde bu 
imtihanm ilam ahara kadar tehir edildi· 
iF ve muracaat edenlere bu yolda teb -
ligat yapllmast liizumu bildirilmi§tir. 

ispanyadan gelen miilteciler 
ltalyaya ~Iktdar 

ispanyadaki dahili barb yuziinden 
TUrk sefarethanesine iltica eden yiizler
ce ispanyol miiltecisi, Karadeniz vapu -
rile ispanyadan .§ehrimize gelmekte iken 
italyanm muhtelif limanlarma c;tkml§ -
lardtr. 

Karadeniz vapurunun ispanyaya ikin
ci bir sefer yapacag1 hakkmda bir §ayia 
c;1kmi§Sa da bunun ash olmadtgt anla§tl· 
mt~ttr. 

Ameleye ucuz yemek 
vermek i~in 

istanbul Fabrika ve Havuzlar miidiir· 
lligii Kas1mpa~adaki miiesseselerinde 
c;alt§an amelenin giinduzleri ucuzca ye
mek tedarik edebilmeleri ic;in Kas1mpa· 
§ada bliyuk bir a§evi tesis etmi§tir. Ya
kmda servise baeyhyacak clan bu amele 
lokantasmda 4 - 5 yuz amele yemek yi
yebilecektir. 

Trabzon limamnda yap1lan 
tetkikat 

Trabzon limamnm istanbul limanlan 
miidlirliigiine devri miinasebetile birka~ 
gun evvel Trabzona gitmi§ clan !stan • 
bul Limanlan miidiirii Raufi Manyas, 
Trabzondaki tetkiklerini bitirmi§tir ve 
bugiin Trabzondan §ehrimize hareket e· 
decektir. 

Devlet silolarmda yeni iicret 
tarifesi 

Devlet silolarmda tatbik edilecek yeni 
iicret tarifesinin esaslanm tesbit etmek 
uzere Ankaraya gitmi~ bulunan Ticaret 
Odas1 idare heyeti azasmdan I§ Limited 
miidiirii Bedri N edim dun §ehrimize 
donmu§tiir. Bedri Nedimin avdeti i.ize • 
rine Oda idare heyeti toplanml§ ve Bed· 
ri Nedim bu ic;timada izahat vermi§tir. -···-<;oplerin denize dokiilmesi 

c;oplerin denize dokiilmesi ic;in ac;tlan 
miinakasa diin neticelenmi§ ve bu i§ bir 
mliteahhide ihale olunmu~tur. Hazira
mn birinden itibaren kararm tatbikma 
ba§lanacaktir. 

Tiirk borcu tahvillerinin kupon bedel
lerinin tediyesine diinden itibaren Cum • 
huriyet Merkez Bankasmda ba§lanmi§ • 
ttr. Cumhuriyet Merkez Bankasr beher 
kuponun bedelini I 06 kuru§ iizerinden 
odemektedir. 

Mukavele hiikiimlerine gore Tiirk bor
cu tahvillerinin kupon bedelleri her altt 
ayda bir 18 frank 70 santim iizerinden 
odenmektedir. Bu hesabla devaliiasyon· 
dan evvel kupon ba§ma Tiirk parasile 
155 kuru§ odeniyordu. F raOSIZ frangl 
dii~tiigiinden ve odenme ~ekli altm esa -
smdan aynlmt§ oldugundan §imdi I 06 
kuru§la odenmektedir. 

Merkez Bankasmca yap1lmakta olan 
tediyattan dahildeki dayinler istifade et· 
mektedir. Haricdeki dayinlerse gene 1 06 
kuru§ hesabile mal ihrac etmek suretile ve 
doviz tediyesile paralanm alacaklardtr. 

Borsada evvelki giin 19,70 ten mua
mele goren Tiirk borcu tahvilleri di.in 
kuponsuz 18,90 dan muamele gormiiJ • 
tiir. I 06 kuru§ kupon fark1 Gikanldiktan 
sonra da diinkii fiatlarda 30 kuru~luk bir 
yiikseli~ vard1r. 

Kaybolan 1500 
lirabk yiiziik 

Bir talebe taraf1ndan bu· 
lunarak sahibine verildi 

Kuruc;e§mede oturan Suzan isminde 
40 ya§larmda bir kadm, Emniyet San -
dtgmda rehin bulunan 1500 lira klyme
tindeki yiiziigiinii almt~ ve Halkevmin 
oniinden gec;erken her nasllsa yiiziigiin 
ta§l yere dii§erek kaybolmu§tur. 

Kadmcag1z aghyarak yiiziik ta§ml a
rarken etrafma bir~ok kimseler toplan
ffil§hr. 

Bu s1rada ismail isminde bir boyac1 
buldugu cam par~asm1 ta§l buldum u
midile kadmcagtza gostermi~ ve kadm
cagtz da cam parc;astm alarak civardaki 
bir muhammine gitmi§tir. Muhammin 
elmasa c;ok ben:z;iyen cam parc;asmt mu
ayene etmi§; fakat cam oldugunu soyle-
mi§tir. · 

Suzan tekrar aghyarak sokakta yi.iziik 
ta;nm ararken istanbul Erkek Iisesi u
c;iincii stmfmdan 641 numaralt Sabahad
din aramlan k1ymetli ta§I bulmu~tur. 

Kadm, iimidsiz bir halde evine git -
mekte iken, Sabahaddin ko~arak kadma 
yeti§mi§ ve buldugu ta§t sahibine teslim 
etmi~tir. 

Gene talebeyi gosterdigi dogruluktan 
dolayt tebrik ederiz. 

ADLIYEDE 

Polisi yarahyan Pi~ Ali 
tevkif edildi 

Cumartesi gecesi Mecidiye koyiinde 
sarho~luk yiiziinden polis Feridunu ba
§Indan agtr surette yaralamiiJ olian Pic; 
Ali namile maruf sabtkah Cerna!, Sami 
ve Mahmud admda §ahtslar diin Beyog
lu ciirmii me§hud Miiddiumumiligine 
getirilmi§ler ve sorguya !fekilmi§lerdir. 

Miiddeiumumi Cerna! tarafmdan ya -
p1lan sorgu neticesinde Alinin tevkifine 
luzum goriilmii~ ve digerleri serbest bt
raktlml§br. Bunlarm muhakemelerine 
yakmda ba~lanacaktJr. -···-T arasada hapsedilen kadas-

tro memurlari 
Kadastro memurlarmdan Celal Ferdi, 

Sabri evvelki giin Mercandaki baz1 bi· 
nalan olc;mek i.izere Emek hamnm tara
sasma c;tkmu~lar ve c;alt§maga ba§laml§
lardlr. Memurlar i§lerini bitirdikten 
sonra tarasadan a~agt inmek isteyince 
kapmm kilidlenmi§ oldugunu gormii§ -
lerdir. 

Hadise zab1taya aksetmi§, yaptlan 
tahkikatta Odaba§t Alinin kapiyt kas -
den kilidledigi anla~llmt§hr. ._ ... _ 
Ekspres 9 saat rotarla geldi 

Diin sabah saat 7,25 te gelmesi laz1m 
gelen Avrupa ekspresi saat 16,05 te gel
mi§tir. Bu gecikmeye yoldaki baz1 ufak 
anzalar sebeb olmu§tur. 

Tiirk T arihi T etkik ve Ara§tlrma ce
miyeti, muhtelif zamanlarda Hindistan, 
Efganistan, iran., Mezopotarnya, Cenu
bi Rusya ve MISirda kurulup ta bilahare 
dagrlmi§ bulunan Turk devletlerine ve 
medeniyetlerine aid ayn ayn §ahsiyetler 
tarafmdan, farsc,a, arabca ve Gagatayca 
yaztlml§ tarih kitablanm tiirk~eye tercii· 
me ettirmege karar vermi§tir. 

T erciimesine karar verilmi§ bulunan 
eski tarihler 15 tanedir. Bunlardan birisi 
Beyhakki tarihidir ki II inci asrm ilk ms· 
fmda Cazne §ehrinde yazt!mt§ ve Caz • 
nevi hiikiimdarlanndan Sultan Mes' uda 
verilmi§tir. Oc; biiyiik cildden ibaret olan 
bu eserin son cildi de gene Caznevi hii
kiimdarlanndan Sultan ibrahime ithaf e
dilmi§tir. Bu muazzam tarihin yalmz i • 
kinci cildi mevcuddur. Birinci ve iic;iincii 
cildleri, ~imdilik hic;bir yerde bulunama
rnt§tlr. Onun i~in bu eserin yalmz ikinci 
cildi terciirne edilecektir. Bu cildin ter
ciimesi Oniversite Edebiyat F akiiltesi 
doc;entlerinden Ali Nihada verilmi~tir. 

T erciime edilecek tarihlerden birisi de 
Beybars tarihidir ki bunun da yalmz tek 
cildi mevcuddur. Bu kitabm terciimesi 
profesor Semseddine havale edilmi§i:ir. 
Umadeddini Isfahan! tarafmdan yaztl • 
m1~ olan «T arihi Ali Selc;uk» KJVamed
din isminde bir zat tarafmdan terciime e
dilmi§tir. Otbi tarihi de Kilisli Rifat ta· 
rafmdan terciime edilmi§tir. 

Bunlardan ba§ka Cengiz fmparator ~ 
lugunun inhilalinden sonra 12 nci am 
ic;inde cenubu ~arkl Rusyada kurulmu§ 
alan Altmordu Tiirk devletine aid vesi
kalar, fermanlar ve defterlerdir. Bunla -
nn terciirnesi de profesor hmirli lsma1l 
Hakk1ya havale edilmi§tir. 

$EHIR ISLER/ 
E§ekle nakliyabn men'ine 

haz~rhk 
Belediyece ~ehir dahilinde e~ekle nak

liyatm men'ine karar verilmi§ti. Bu ka
rar Beyoglu ve Emini.inii kazalarmda a
gustosun birinden, memnu olan diger 
kazalarda da ~ubatm birinden itibaren 
tatbik edilecektir. Belediye riyaseti a
lakadarlara bir teblig yaparak bu kara
rm kat'i oldugunu, binaenaleyh tatbi -
kata gec;ilirken kan~1khga meydan ve -
rilmemesi ic;in 'imdiden e§elke nakliyat 
yapan esnafa bu cihetin anlatllmasmx 
bildirmi~tir. 

Hala eski kantar kullananlar 
Bir ktstm seyyar esnafta, bilhassa ko

miircu dlikkanlannda olc;liler kanunu 
hilafma hala eski dirhemlere nazaran 
kantar bulundugu anla§llmi~hr. Ayar 
miifetti§leri, yaphklan tetkiklerde esna
fm bunlan gizli yerlere saklamakta ol
duklanm gormii§lerdir. Belediye riya • 
seti alakadarlara emir vererek s1k1 kon
trol yapllmastm, eski kantarlarm biran 
evvel ortadan kaldmlmasm1 bildirmi§
tir. -···-Umumi magazalari kuracak 

§irket 
!stanbuldan ba§hyarak ba§hca ihrac 

merkezlerinde kurulacak olan umumi 
magazalan kuracak ve i§letecek olan 
§irket, hazJrlanmaktad1r. ~irkete i§ti -
rak edecek ve hisse alacak clan muesse· 
selerin listesi tanzim edilmi§ ve Anka • 
raya gonderilmi§tir. istanbul Ticaret 0-
dast da Umumi Magazalar Anonim §ir -
ketine 70,000 lira ile i§tirak edecektir. 

0~ mimar1m1z Almanyada 
Guzel San'atlar Akademisi Mimari 

§Ubesini gec;en ve evvelki sene bliyiik 
bir muvaffakiyetle ve birincilikle biti
ren uc; gene mimanm1z Hamid Kemali, 
Emin N ecib ve Leman tahsillerini ta • 
mamlamak uzere Almanyaya gitmi§ler· 
dir. Son giinlerde Berlin Tekni§e hoh
§Ulesinde mimari tahsilini bitiren ve 
imtihanlarmi Alman talebesinden bile 
pek aZina nasib olan bir muvaffakiyet -
le pek iyi derece ile veren Eylib Astm 
da ha~iran ay1 ic;inde memlekete done-
cektir. 

Ayd1nda giizel bir miisamere verildi 
Aydm (Hususi)

$ehrimizin Y e d i 
EylUl ilkmektebi 
talebesi Halkevi 
temsil salonunda 
giizel bir miisame
re verdi. Program 
davetlilere ho§ bir 
gece gec;irmek im
kamm verecek de
recede zengin bir 
surette tertib edil
mi§ti. Bilhassa li
rik fantezi bir o • 
peret mahiyetinde olan C:::ic;ekler lJ1 • 
kesi piyesini oymyan kiic;iikler c;ok 
muvaffak oldular. Gonderdigim re -

sim sevimli kuc;liklerin Cumhuriyet 
objektifi kar§ISmda bir c;ic;ek de 
meti gibi duru§larmt gosterrriektedir. 
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·Siyasi . icin.al 

italya, Macaristan ve 
Arnavudluk: 

a talyada fa§izm teessiis ettigirdenl:-eri 0 italyan Krah, memleket haricine ilk 
seyahati olarak Macaristanm payi " 

tahtmt ziyaret eyledi. Umumi 1-hrbden 
sonra dost ve dii§man biitiin mil1etler til" 

rafmdan terkedilip bikes ve yabanc1 ,nu· 
amelesi gormekten son derecede m~!eessir 
alan ve izzeti nefsini her §eyin fevkinde 
sayan Macar milleti, zaten ilk deh y'lr• 
d1m ve dostluk elini kendisine untm1~ 
clan ltalyanm, §imdi de Kral ve Knlir,:e· 
sinin Pe§teyi ziyaret eylemelerinden son 
derece miltehassis olmu§tur. 

Macaristan Harbiye Nazm General 
Roder'in Berline giderek Hitler'le mii • 
him miizakerelerde bulundukt::m, Alman 
ve Macar milletleri arasmda stkl bir i§ 
birligi teessiis ettikten sonra 1 talya Kr:1· 
ltnm beraberinde Hariciye N az.n Kent 
Ciano oldugu halde, Macar paritab+m • 
da ii~ giin rnisafir olmast ve bu m:.iddet 
zarfmda gayet rniihim rniizakereler ya 
p1hp Macaristanla ltalya arasmd~ki mt.i• 
nasebetlerin bir kat daha saglamla~tnl· 
mas1, Macaristam Avrupa poli~1bsmda• 
ki yalmzhktan tarnamile kurtarm:§hr. 

Pe~tede italya ve Macar dev!f't reis• 
leri arasmda soylenen resmi nutukl11rda 
Almanya ile srk1 i§ birligi yaptlacagJ ii .. 
zerinde ehernrniyetle durulmu§ olmas; ve 
yap1lan diplomasi miizakerelerinin ce.-e~ 
yan ve neticelerinden Almanya ile Avus· 
turyanm muntazaman haberdar edi!me· 
leri arhk ikisi Alman 1rkmdan bulunan 
dort devletin Avrupa politika5mda ve 
bahusus orta Avrupa i§lerinde bep hera• 
her yiiriiyeceklerine §iiphe b1rakmamak ~ 
tadrr. 

Dort devlet arasmdaki bu tenhiirler 
ltalya, Avusturya ve Macaristantn ba~ .. 
hca kom§usu bulunan Yugoslavyada her 
hangi bir §iiphe uyandirmamt§ ve iyi br, 
§Ilanmt§hr. Pe§tede soylenen nutukhrr:la 
ve ne§rolunan tebliglerde Yugus!a\7ayJ 
miiteessir edecek herhangi bir i§aret ya .. 
p!lmamJ§tlr. Zaten italya Romanya ile 
de anla§maga ~ah§ttgmdan aradaki mii· 
zakerelerin Pe§tedeki tezahiirlerden sek .. 
teye ugramamasma dikkat edilmi§tir. 

.?u kadar var ki 1talya Kralmm Ma• 
caristam ziyareti esnasmda Arnavud[uk• 
ta zuhur eden bazt hadiselerin ltalya 
ile Yugoslavya arasmda yeni teessus ~
den anla§mayt ve i§ bir igini te "ke eo 

dii§iirecek bir mahiyet ve netice arzetmek 
istidadm1 gostermi§ oimas1 orta Avrupayt 
ve Balkanlan hayli tela§a dii§iirmii~tii. 

Arnavudlugun eski Dahiliye Na:1ri 
Etem Toto memleketin cenubunda bir 
isyan r,:tkarmt§hr. Hiikumetin baz1 ian • 
darma kuvvetleri de bu isyana iltihak d• 
mi§tir. Asiler Ergeri ve diger bazt §ehir• 
Jeri zaptetmi§ler, Arnavudluk hakumeti 
bu hadiseleri bir komiinist hareketi telak• 
ki etrni~. Tirandaki Sovyet • sefaretinin 
parma8J olmasmdan §iiphelenmi§tir. 

Arnavudluktaki isyanm bir komiinist 
hareketi olmas1 yahud boyle gosterilmesi, 
bol§evikligin aleyhine ittifak etmi§ biittin 
devletlerin ltalya tarafm1 tutrnalannt 
icab ettirecekti . .?imdiye kadar Sovyet .. 
leri tammaktan imtina eden Yugoslavya 
dahi nasll hareket edecegini tayin etmek• 
te gii~liik ~ekecekti. lsyan Arnavudluk 
hiikilmetinin telakkisi hilafma komiinist• 
lik hareketi olmay1p da iktJsadi zorluk .. 
!arm dogurdugu bir memnuniyetsizlik ve 
galeyan olsa bile gene italyanm askeri 
miidahalesine yo! ac;acakh. Soylendigi 
vec;hile isyan biisbiitiin ltalyan niifuzuna 
kar§t oldugu anla§tlacals. olsa o zaman 
italya, ordu ve donanmasile rnudahale .. 
de bulunmakta bir an bile tereddiid et• 
miyecekti. 

ftalya ile Arnavudluk arasmdaki itti "' 
fak muahedesinin bir maddesi rnucibince 
italya, Kral Zogonun aleyhine ~1kacak 
isyan ve ihtilallere kar§I kendisini hima• 
ye etmek salahiyetini haizdir. italyantn 
herhangi suretle asker! miidahalede bu• 
lunrnast, Arnavudlugun hududlan ve is• 
tiklali iizerinde yap1lan anla§madaki im• 
zalann miirekkebi kurumadan Yugosiav• 
ya ile halyanm arast bozulacakh. F akat 
Arnavudluk hiikumeti kendi vesait ve 
kuvvetile vaziyete hakim olmakla Avru· 
pa politikasmi yeni bir tehlikeden kurtar• 
mi§tlr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Hayraboluda talebenin 
verdigi miisamere 

Hayrebolu (Hususi) - Kazamtz bi· 
ri~ci rnektebinin son stmf talebesi ~ok gii· 
zel bir veda miisameresi verdi. Halk ve 
bilh~ssa ~ocuk ana ve babalan o gece· 
nin co§kun heyecanile hala ic;leri doludur. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru:stur. 

Abone ~eralti { Tiirkiye Harie 
Y icin icin 

Senelik 1400 Kr. 2'100 Kr. 
Alt1 ayhk 750 • 1450 • 
Uc ayhk 400 • 800 • 
Bir ayltk 150 • Yoktur 
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SON HABERLER ••• · 
TELEFON TELGAAF ve TELSiZLE 

lspanyada miitareke 
ihtimali suya dii§tii 

Mussolini'nin ,ahsi miiracaati ve tsrart iizerine 
Hitler'in hath hareketini degi~tirdigi bildiriliyor 

[Ba§taratt 1 1nct sahttedel 
olan Caldacaus vadisine hakimdir. Fran
co k1t' alan bundan maada garbde, §i • 
lnalde ve cenubu garbide bulunan biitlin 
Bask mevzilerini de zaptetmi§lerdir. 

illumbi dagmm garb yama<;lanndan 
Franco kuvvetleri, B1lbao'nun ortasma 
giden Nervion vadisini ate§ altma ala • 
bileceklerdir. 

Diger cihetten Dima'nm ~imali gar • 
bisindeki mtlann i§gali sayesinde asiler 
Mendoya ormamm da tehdid edebile • 
ceklerdir. 

Miitareke teklifi kar~rsrnda 
Almanya ve ltalya 

Berlin 25 (A.A.) - Havas ajans1 • 
nm muhabiri bildiriyor: 

Coniilliilerin geri <;agmlmasile ispan· 
Yol sivil harbinde bir miitareke husule 
getirilmesi projelerinin Alman siyasi mah
fillerince miisaid bir ~ekilde kar§Ilanml§ 
iken ayni mahfillerin birden bu taTZJ ha
reketlerinden riicu etmeleri Hitler'in Ber
line avdet ettigi zamana tesadlif etmek • 
-tedir. 

Mussolini, lngiliz teklifinin Almanlar 
tarafmdan iyi bir §ekilde kabul edildi • 

gini ogrenir ogrenmez, bizzat Hitler nez· 
dinde 1srar ederek fa§ist devletlerin tesa
niidiinden bahsetmi§tir. 

Bununla beraber Almanya, ingiltere 
ile mlinasebetlerini iyile§tirmek istedigi ve 
Alman askeri raporlan Franco'yu fe -
na vaziyette gosterdigi ic;:in ingiliz te§eb
blisiinlin muvaffakiyetle neticelenecegi 
iimid edilmektedir. 

Miitareke talebi kar~rsrnda 
ihtilalciler 

Salamanka 25 (A.A.) - Resmi mil
l;yetperver mahfilleri goni.illiilerin geri 
almmas1 meselesinin milliyetperverler i<;in 
mevzuu bahsolmadJgmi, zira kendi saf
lannda muharebe eden yegane yabanc!
larm lejyonerler oldugunu bildirmekte ve 
muhasamatm durdurulmasmm hukumet
<;~lere uygun gelecegi kanaatini gaster • 
mektedirler. 

General Franco Londraya 
miimessiller tayin etti 

Hendaye 25 (A.A.) - General 
Franco'nun Londraya yan resmi miimes
siller tayin etmi§ oldugu haber verilmek
tedir. 
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• • Muamele verg1s1 
----

Tadilat layihast Encii-
hlende miizakere ediliyor 

Ankara 25 (T elefonla) - Muame
le vergisi kanununun baz1 maddelerini de
gi§tiren layiha Meclis enciimenlerinde go· 
rii§ulmektedir. Kanunun ikinci maddes· • 
nin muaddel 0 hkras1 §U §ekilde degi§· 
tirilmi§tir. 

«Ev san'atlan, hah imalathaneleri kuv
vei muharrikesi 5 ( dahil) beygire kadar 
o~an, kuvvei muharrike bulunm1yanlarda 
~~r a~ ic;inde c;ah§hrdiklan amele giinde-
Iklen adedi 270 1 ge<;miyen kii<;lik hir -

ftr mii.,>Sesel.,rinde (trikotaj, rniice\·he -
rat, Itriyat, plastik e§ya, madenl karyola, 
nikelaj ve kromaj, sun'i veya tabil ipek 
ve ipek mensucat, sun'i veya tabii ipek 
~arab, muharrik kuvvet bulunan debagc:t, 
lastik ayakkab1 fabrika ve imalathaneleri 
bu hiikiimden haricdir.) 

Amele hesabma bir evvelki ayda is • 
tihdam edilen amele giindelikleri mikta
l! esas olur. 

Me§galeleri icab1 senenin muayyen 
ltlevsiminde faaliyette bulunan ve diger 
lllevsimlerde c;ah§malanm tadil veya t,;h
fif eden miiesseseler esas faaliyet devre . 
sinden sonra muharrik kuvvet ve amele 
babmmdan muafiyet haddine girseier da
hi biitlin sene miikellef tutulurlar. 

13 iincii madde §U §ekilde degi§tiril -
tni§tir: 

«Miikellefler beyannamelerinde gos • 
terdikleri miktar lizerinden tahakkuk et· 
tirilen vergiye itiraz edemezler. 

Radyo kanunu 
liiikumet layihaya mii
him kaytdlar koyuyor 
Ankara 25 (Telefonla) - Radyolarm 

lle tarzda kullamlacaklan hakkmda ha
Zlrlanmr;.; alan ve miihim esaslan ihtiva 
eden kanun layihas1 Meclis enciimenle
l'inden ge~ti, bugiinlerde ruznameye a
hnacaktxr. 

Layihada ruhsatiyeler hakkmda ka • 
Yrdlar vard1r. Mevkii miistahkem bulu
nan yerlerde ecnebilere ne §ekilde rad
Yo ruhsatiyesi verilecegi de tesbit edil
tb.i§tir. Bundan ba§ka hiikfunete !era Ve
killeri Heyeti kararile gerek umumi, 
gerek mmtakavi ve k1smi olarak radyo
larr toplama salahiyeti verildigi gibi 
her hangi bir ~ah1stan radyosunun alm
tb.asr salahiyeti verilmektedir. 

Bir ay1 g~miyen tenezzuhlerde sa -
hibleri radyolan~I ba§ka bir tarafa nak
l~debileceklerdir. Kanun layihasmda 
§oyJe bir hiikiim de vard1r: 

•Kom;.;unun radyosunu iz'ac eden, pa
tazitini kesmege mecburdur.~ 

Sir maznun hakime ate§ etti 
b·Prag 25 (A.A.) - Jhon Sedla isminde 
~r miitekaid profesiir mahkemede ba

ltltnin iizerine ate§ etmi;.;, fakat isabet 
ettirememi;.;tir. Profesiir, hakimin dava
~~?I baltaladrgt aannma dii;.;tiigii i~in 
Oyle yaphg1m siiylemi§tir. 

lrnparatorluk konferans1 
devam ediyor 

k Londra 25 (A.A.) - !mparatorluk 
f onferansr diin imparatorlugun miida -
8~81 ve teslihat meselelerile i§tigal et

~l§tir. Miidfaa Nazm silahlanma i~leri
~Jn cereyamndaki terakki hakkmda iza
at vermi§tir. 

Parti Grupunda 
Hariciye Vekil Vekili 

miihim izahat verdi 
Ankara 25 (A.A.) C. H. Partisi Ka

mutay Crupu bugiin 25/5/937 ogleden 
evvel Antalya saylav1 Dr. T uncamn ba§· 
kanhgmda topland1. 

Si:iz alarak kursuye gelen Hariciye Ve
kiJ vekili Saracoglu, Hatay meselesinin 
son durumu ve Ba§bakan lsmet inoniinun 
seyahati ve siyasi temaslan hakkmda iza
hat verdi. 

Bundan sonra Saracoglunun Ba§baka
mmmn Y unanistam ziyaretinde Y unan 
milleti ve hiikumeti tarafmdan Tiirkiyeye 
ve Tiirkiye Ba§vekilinin ~ahsma kar§l 
gosterilen geni§ muhabbet ve co§kun dost
luk tezahiirat1 hakkmdaki beyanah Parti 
grupunca alkJ§larla kar§Ilandi. 

Y eni bir kaza 
Profesor Picard'1n Stra· 

tosfer balonu yandt 
Briiksel 25 (A.A.) - Profesor Picard 
ile muavini Max Cosyns'in binmege ha -
Zlrlanmakta olduklan stratosfer balonu, 
bu sabah saat I 0,45 te halon sepetinin tes
piti masmda birdenbire ate§ alarak ta -
mamile harab olmu§tur. 

Ni.ifus~a telefat yoktur. 
Balonun in§as!, 300,000 franga mal 

olmu~tu. 

Mare§al Blomberg, Romay1 
temmuzda ziyaret edecek 
Londra 25 (Hususi) - Berlinden bil

dirildigine gore, Alman Harbiye Nazm 
Mare§al Blomberg temmuz aymda Ro -
mayr ziyaret edecektir. 

Yugoslav Harhiye Naz1rmm 
(:ekoslovakyada ziyaretleri 

Pilsen 25 (A.A.) -Yugoslav Harbiye 
ve Bahriye Nazm General Mari~. dun 
Pilsen'de Skoda fabrikalanm ziyaret et
mi~tir. 

Orman Muhafaza Umum 
kurnandanhgi 

Ankara 25 (Telefonla) - Orman 
muhafaza umum komutanhgma S1vasta 
bulunan Tiimgeneral Seyfi tayin edildi. 

Avrupaya telsiz tahsili i~in 8 
talehe gonderilecek 

Ankara 25 (Telefonla) - Bu ay so
nunda telsiz tahsili ic;in ikisi mlihendis ol· 
mak i.izere Avrupaya sekiz talebe gonde· 
rilecektir. Tahsil masraflanm telsiz istas
yonlan!ll in~a edecek alan Markoni mi.i -
essesesi deruhde etmi§tir. 
Devlet Demiryollari hiit~esi 

Ankara 25 (Telefola) - Devlet 
demiryollannm bu seneki biitc;esi 29 mil
yonu bulmu~tur. ;lark demiryollarile ce • 
nub hattmm milli §ebekeye iltihaki bu 
fazlahg1 tevlid ettigi gibi tatbik edilmekte 
olan tenzilath tarifelerin de bunda <;ok 
miihim tesirleri gori.ilmu§tiir. 

lzmitteki dava gene talik 
edildi 

fzmit 25 (T elefonla) - Vali • Hu
seyin Cahid davasma bugiin de devam 
edildi. Tarafeynin sab1kas1 olup olmad!· 
gma dair sorulan suale cevab gelmedigin
den muhakeme 11 hazirana talik edildi. 

CUMHURiYET 

Hfidise!er aras1nda 

Giizel bir te,ebbiis 
~ liimiinden birka~ giin evvel, 
~ son konu~mamtzda, Namtk 

ismail, kakmacthk, oymact· 
hk, sedef~ilik, tezhibcilik... gibi eski 
Tiirk san'atlarmm aramtzda ya§Iyan 
son ustalanm Akademiye almak ni
yetinden bahsetmi§ti. 

- Dii~iin ki bu adamlar oliirlerse 
ince san' atlarmt da beraber gotiire
cekler; dedi, boyle erbabt kalmamJ§ 
milli san'atlanmrz da cook var. Hicr ol
mazsa elde bulunanlan muhafaza e
delim. 

Namtk ismailin bu arzusu Akade~ 
mide nekadar hakikat olmu§tur, bil
miyorum. Galiba eski Tiirk san'atla
rmm bazx nevileri yeni Akademi pro
gramlarma girdi ve eski iistadlan ta
rafmdan mii§taklarma ogretiliyor. 

Diin, gazetemizde, Tiirk Tarihi 
T etkik ve ArB.§hrma Cemiyetinin de
laletile Dolmabah~e saraymda ilk defa 
olarak eski san'at eserlerinin bir ser
gisi a~rlacagt haberini okudugum za
man cidden sevindim. Kiitiibhanele
rin ve miizelerin dolablarmda, esash 
bir tasniften mahrum ve dagmtk bir 
halde sakh durduklan itrin, ancak 
merakhlart tarafmdan, kxymetli bir 
madenin daman ara§hrthr gibi uzun 
bir ke§if gayretinden evvel bulun
mJyan bu eserleri hem halkm, hem de 
yabanctlarm gozleri oniine koymak, 
bize crok yakm giizellikler iistiine a
srrlardanberi indirdigimiz loskanchk 
perdesini kaldtracakhr. Halkm goz
lerile san'at eserleri arasmdaki engel
ler, yalnxz goriilmek icrin yarahlan bu 
eserlerin hikmeti viicudiinii anlamt
yanlarm ~Ikardtklarx zorluklardx. 

San'at eseri yalmz te§hir edilme'k 
i~indir; yalmz miize hademelerile 
haftzi kiitiiblerin seyretmeleri icrin 
meydana getirilmi§ mahrem §eyler 
degildir. Tiirk Tarihi Tetkik Cemiye
tinin bu te§ebbiisii, eski san'at eserle
rimizin iistiinden haremi kaldtracak 
ve onlar1 saray odahklan gibi kapr, 
baca, dolab arkalarmda gizlenmekten 
kurtaracakhr. 

Y almz goz icrin yapdmt§ eserleri 
goz hapsine alan saltanat devirlerinin 
loskanchgma varis olmak istemiyen 
Tiirk inlolabr, nihayet bu eserlere, 
i~inde kapamp kaldtklara zindan hiic· 
relerinin kaptsmt a~mak ve onlan -bir 
ka\= merakhnm degil- herkesin gozle· 
rine kavu§turmak iizeredir. Cemiyeti 
hararetle tebrik edelim. 

PEYAMI SAFA 

Halid Ziyaya dair ... 
Biiyiik iistad1n Tiirk 
edebiyahndaki rolii 

Halid Ziyantn en kuvvetli eserlerini verdigi devrin 
muzlim ve sefil ,eraiti goz oniine abntrsa yapbgJ 

i'in biiyiikliigii bir kat daha artar 

Y a ptlan jiibile miinasebetile 

Coktanberi Halid Ziya hakkmdaki 
duygu ve di.i~uncelerimi yazmak, bu bu
yiik san' at listadmm gene, hatta c;ocuk 
ruhumda yarathg1 ilk ilahi ihtizaza, ede
biyat sahasmda emeklemege ba~hyan ben
ligimde uyand1rdig1 bedii zevk ve heye
cana kar~1 hissettigim minnet ve §likranla
nmJ sunmak istiyordum. Odenmemi§ bir 
bore gibi vicdammr senelerce azab ve Js
hrablar ic;inde biTakan bu arzuyu yerine 
getirmek ic;in istanbul Halkevinin hemen 
hemen e§siz diyebilecegim bir kadir§inas
hkla tertib ettigi jiibile kuvvetli bir sebeb 
ve ami) olmu§tur. Bana ya§athgi giizel, 
mi.iheyyi~ bir gece ile bu mes'ud vesileyi 
verdigi ic;in Halkevine ve onun k1ymetli 
reisine te~ekklir etmeyi burada bir bore 
bilirim. Cunki.i aciz ve tereddudiimii ki
racak derecede bana ve hahralanma he
yecan veren jiibile olmasayd1 belki bu 
gii<; mevzua temas etmege ebediyen cesa
ret edemiyecektim. 

Halid Ziya o cazib ve nefis uslubile, 
o nezih ve mumtaz san' atile, o ince ve ge
ni~ his ve hayallerile §iiri nesrimize ve hi
kayemize getiren bir zarafet ilah1dJr! Fil
hakika onun edebi hliviyet ve §ahsiyetini 
hi~bir uzun tasvir, hic;bir parlak sahife 
zarafet kelimesi kadar karakterize ede-
mez. 

M ai ve Siyah mi.ib' dinin §Uphesiz 
Ti.irk san' at aleminde e§i yoktur. Fa kat 
Ti.irkliik namma iftihar edilecek ne asil, 
ne medeni bir manzarad1r ki cihan edebi
yatmda da Halid Ziya derecesinde §air 
bir romanciya, san'atkar bir nasire az 
tesadlif olunur. 0, yalmz milli degil, be
§erl mefahirdendir. 

Birkac; san' at arkada~ile beraber ilk 
defa olarak Turk edebiyatma - biiyiik 
gi:inlillii Hamidin giizel bir tabirile soyli
yeyim • §apka giydiren, edebiyatJmiZI 
kokunden yenile§tiren ve Avrupaile~tiren 
A§kl M emnu muharriridir. Bu i.istad ro
mancmm en kuvvetli eserlerini verd;gi 
devrin muzlim ve sefil §eraiti gozoniine 
ahnma yaphg1 i§in biiyiikliigii, yaraitJg1 

likler ve degi~iklikler getirecegini miijde
liyen gi.izel eserlerdir. 

Halid Ziyanm ku~iik hikaylerine ge
lince: Denilebilir ki bu nesir p1rlantalan 
hirer ~iir ve san'at bedialand1r. Bir dere
cede ki mutedil Frans!Z realistlerinin en 
rnaruf, en glizide hikayelerile boy ol<;li§e
bilirler. 

Ben Solgun Demel muharririnin kli<;iik 
hikayelerini • ilk nazarda hic;bir mlina· 
sebeti yak gibi goriiniir - Orner Hay
yamm rlibailerine benzetirim. Cihan§ii· 
mul bir ~ohrete malik bliyiik han §airi 
dort m1srahk ufak bir mahfazaya, mini
mini bir naz1m c;erc;evesine muazzam bir 
fikir, yiiksek bir felsefe sig!§tlnnakta e~ 
siz bir hi.iner ve meharet gostermi§ti. Bii
yi.ik Tiirk edibi de di:irt be~ sahifelik bir 
hikayeye sonsuz bir §iir ve san' at ufku
nu, geni§ bir hayat ve psikoloji cih:mm1 
sJgdirmaga rnuvaffak olmu§tur. 

Cesaretle diyebilirim ki bugi.inki.i gii
zel, sade ve mlitekamil tlirkc;e, buglin ya
§Iyan dilimizin nahiv ve iislub unsurlan 
-rica ederim, verecegim hi.iklim birdenbire 
kimseyi §a~1rtmasm ve korkutmasm !- kay
nagm! sun'ilikle, laf1z tantanasile itham 
edilen Serveti Fiinun nesrinden, bu nesri 
biiyiik bir salahiyetle temsil eden Halid 
Ziyadan, Cenab ve Cahidden almi§t!T. 
Evet, bugiinki.i temiz ve tabii tiirk<;e bli
ti.in o Avrupai turni.irleri, bliti.in o bedii 
kmakhklan, bi.iti.in o modern suplesleri, 
biitun o seyyal ve cevval giizellik ve ince
liklerile Serveti F unun nesrinin - bittabi 
sade bir ~ekilde - devammdan ba§ka bir 
§ey degildir. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Komiir sergisi kapan
dJktan sonra 

A nkaradaki Ki:imlir sergisi kapan
dJ. iktJSad Vekaletinin <;ok mu
vaffak ve <;ok faydah bir eseri 

alan bu serginin bir minyatiiriini.i, biitiin 
memlekete gostermenin liizumunu Ba§mu· 
harririm de, ben de Cumhuriyet'te yaz· 
mJ~tJk. 

Komi.ir sergisi komiir yakmanm fayda
lanm gosterdigi gibi, ocakta yakmak i<;in 
ormanlan yok etmenin zararlanm da an· 
latmaga vesile oldu. 

Sergi hakkmdaki bir yazimda, bu iki 
hedefe miiteveccih devamh bir propagan
da yap1lmasm1 teklif etmi§tim. 

Sadece yakmak ic;in ormanlan tahrib 
etmenin, memleketi kurutmak ve yurdu 
kurakhktan yakmak demek oldugunu bik
madan usanmadan, hergiin, her yerde, 
her vesile ile tekrar etmeliyiz. Y almz yak
mak ic;in agac kesmenin bir cinayet oldu· 
gunu, mekteb kitablannda, gazete siitun· 
lannda, k1~lalarda, konferanslarda, va1z· 
larda durmadan yazmah, yorulmadan 
si:iylemeliyiz. Bir kiiti.igii ocaga atarken 
kendi evimizi yakmak, bir agaca balta in
dirirken kendi bacagimiZ! kesmek gibi 
fena ve mum bir i§ i~ledigimizi her Tiirke 
ogretmeliyiz. 

Size kii<;i.ik bir hikaye anlatay1m: 
istiklal Harbinde, istanbul gazetele

rinde, o zamanki resmi tebliglere istina
den askeri vaziyeti izah eden yaz1lar ya
Ziyordum. Bir giin, istanbuldaki erkam
harbiyeye mensub bir zat bana geldi. 
F azla bir vehhamhkla yazilanmla milli 
ordunun esranm fa§etmemden korktugunu 
si:iyliyerek bunlan yazmaktan vazge~me
mi teklif etti. 

Turk ve Yunan resmi tebligleri i.izerin· 
den ve o mada, Harbiye Nezareti tara
fmdan -ne yaz1k ki- her istiyene sahlmakta 
alan harita ve paftalardan istifade ederek 
yazd1g1m bu yaZilarda, hi<;bir s1r fa§etme
me imkan yoktu. <;unkii, ben milli ordu
nun hic;bir mnm bilmiyordum ki fa~ede
bileyim. 

0 zattan bir misal istedim. 
- Babmz; dedi. ;lurada bir annan 

bulundugundan bahsediyorsunuz ve bu
nu, dii§mana ogretmi§ oluyorsunuz. 

- edebi ink1labm ulviyet ve azameti bir kat 

Halid Ziyanm romandaki kudretine, 
Turk romanma ilk defa olarak garb 
san' ahm ve teknigini getirdigine §imdiye 
kadar hi~bir kimse, edebiyat miinakkidi 
ge~inen en mutaass1b bir muharrir bile iti
raz etmege cesaret edememi§tir. Y almz 
kahramanlanmn milli bir tip ~eklinde go
riinmedigine, iislubunun ag1r ve agdah ol
duguna dair bir<;ok sozler soylemni~. 
muhtelif ne§riyat yapilmJ§hr. F akat ne 
garibdir ki o milli olmadigi si:iylenen §a· 
h1slar, o me§'um bir istibdadm karanhk
larmdan fn!tyan kahramanlar Turk zev
kini, Ti.irki.in bedii seviyesini yiikseltmek· 
te bymetli hirer amil, nurlu hirer miirebbi 
olmu§lar; o ag1r ve agdah ciimleler o za
manki Turk gencligine ve muharrirlerine 
rikkat ve zarafet dersi vermek suretile 
bugi.inkii iislubun, buglinkii ifade kivrak
hgmm tohumlanm atmi§lardir!. 

0 tarihte, iki tarafm resmi tebligleri 
elimize gec;tigi zaman, vukuu bildirilen 
muharebelerin iistiinden ii<; di:irt giin ge<;· 
mi§ olurdu. Binaealeyh, arazinin mahiyeti 
hakk1da benim yazd1klanm1, dost da, 
dii§man da, bilfiil oralarda bulunmak su
retile c;oktan biliyorlardJ. 

V arsova Sefirimiz daha artar. 
, Fikrimce Halid Ziyamn kahramanla • 

Var§OVa biiyi.ik elc;imiz F erid ve refi
kasl Mufide F erid diin ~ehrimize gelmi§· 
lerdir. Sefirimiz bir mliddet memlekette 
kald1ktan sonra tekrar memuriyetine do -
necektir. Resmimiz kendilerini vapur • 
dan c;Jkt!ktan sonra gostermektedir. ···-

Biit(;e Enciimeninin 
giizel bir karar1 

LBagtaraft 1 tnct sahljede] 

sene Dari.i~~afakaya 30 bin lira yard1m 
yap1lmas! kabul edilmi§ken bu y1l yar • 
d1m miktan I 0 bin liraya indirilmi§tir. 
Buna sebeb T ahlisiye idaresinin bir prog· 
ram dahilinde sahillerde tesisat viicude 
getirmege ba~lamJ& olmas1 ve bu i~lerden 
para artJram1yacak vaziytte bulunmasJ -
d1r. Bi.it~e enci.imeni, Darii§§afakamn da 
ihtiyac ic;inde kalacagmJ di.i§i.inerek yar • 
d1m1 30 bin lira iizerinden kabul etmi~, 
fakat bu mlinasebetle §U temenniyi izhat 
etmi~tir: 

n • baz1 kanaatlerin hilafma olarak - ta
mamen millidir. Roman ve hikayelerinde 
kahramanlann c;ok kere yukan tabakaya 
mensub olu§lan bittabi onlarm milli ve 
hakiki oJmasma mani degildir. Y almz §U 
var ki Halid Ziyadaki o sonsuz gi.izellik, 
o sonsuz nezahet ve zarafet endi§esi, en 
<;irkin ruh ve hayat tezahiirlerinin bile 
bedii ve ahlaki bir tulle ortiilmesine sebe
biyet vermi~tir. Denilebilir ki hi<;bir mu
harrir onun kadar realizmi romantizm ve 
idealizmle glizel bir tarzda mezc ve te
life muvaffak olamamJ§tlr. 

N e garibdir ki Halid Ziyamn kahra
manlan ic;inde en c;ok itiraza ugnyan 
Ahmed Cemil o zamanki hassas ve mu
nevver gencligin ta kendisidir. Filhakika 
M ai ve Siyahm kahramam istibdadm 
zulmii altmda inliyen temiz, muztarib ve 
miinfail bir zlimrenin en ger<;ek bir tim
salidir. Muharririn yliksek hayali ve nezih 
sevgisile si.islenen Ahmed C emil fikrimce 
Ti.irk edebiyatmm <;ok giizel ve reel t;p. 
lerinden biridir. 

A~k1 Memnuun kahramanlan da Ah
med Cemilden daha az hakiki degildir. 
Bu biitlin manasile nefls romamn tekmil 
vak'a ~ah1slan hayattan almmi§ ve mu
harririn giizellige ve kibarhga presti~kar 
zarif ruhunun bedii slizge<;inden gec;mi§ 
canh, ebedi tiplerdir: Ad nan Bey, Fir
devs H amm, Behlul, Nihal, Bc~ir .. Ve 
daha sonra biitiin bunlann iisti.inde gir
dabh ihtiraslarile Bihtcr... Bogazi<;inin 
sehhar sinesinden f1rlam1§ o mutemevvi~. 
o muhte§em ve ebedi kadm!. Hayatta da
ima goriilen veya gi:iriilmesi miimklin ve 
muhtemel olan bu canh, bu rnilll ve be~e
ri tipleri call ve sun'i bulabilmek ic;iu 
dogrusu insan biraz dar di.i§iinceli, biraz 
san' at zevkinden na5ibsiz olmahd1r. 

Psikolog Halid Ziyay1 Kmk H .Jyat
larda daha <;ok sosyolog, daha <;ok realist 
goriiyoruz. Abdi.ilhamid zamanmda 1s
tanbul hayatmm i~yiizunii, fikri ve ahla
ki e~kal ve emrazm1 biiyiik bir san' at ve 
belagatle gi:isteren bu roman yalmz edebi 
bir abide degil, ayni zamanda istikbale 
tevdi ve teslim olunmu§ i~timai bir vesi

izmirde, Serveti Fiinun mektebinin tc· 
essii~iinden once yazd1g1 N emide, F erdi 
ve .SiirekG.s1 gibi romanlar da gene muhar
ririn yakm bir istikbale pek bliyuk yeni-

«Darii§§afaka muhtelif idareler but -
~esinden yard1m yap1lmak suretile ya -
§amakta olup bu yard1mlar o idareler bi.it
c;eleri i~in bir kiilfet te~kil ey ledigi ve ba
ZI seneler bu yard1mlarm yapJlamamasl za 
rureti kar~IS!nda muhtac vaziyette ka!a • 
cag1 tabil oldugundan i:iniimiizdeki sene 

kadir. 
bu miiessesenin Maarif liseleri meyanma 

almmasJ suretile anormal alan bu vaziye· 
te bir nihayet verilmesinin hiikumetten te
menni edilmesjne karar verilmi§tir.» 

F akat, ben, kar§Imdaki zah ba§ka tiir
lu iknaa c;ah§hm. Harita ve paftalan ge
tirdim. Ozerlerinde -haf!Zam beni aldat
miyorsa- 1319 senesinde basilmJ§ olduk· 
Ian yaz1h idi. De dim ki: 

- Bakm1z bu haritalar 1319 da ba
SJimi§; §imdi 1336 senesindeyiz. Arada 
ge<;en 17 yilda, o vakit, ormanbk alan bu 
yerlerde, §imdi tek agac kalmad1gma e· 
min olabilirsiniz ve e~er, sizin zannettigi· 
niz gibi, dii§man, benim yazd1g1ma inamr· 
sa fena halde aldanml§ olur. 

0 zat, benim bu mlidafaama kani ol· 
mad1; fa kat ben, 1924 senesinde Ana do· 
lunun o k!Simlarmda yaphg1m bir seya
hatte, 1319 tarihli haritalarda ormanhk 
diye gosterilen yerlerin biiyi.ik bir kismm
da agacdan eser kalmamJ~ oldugunu esef
le gi:irdiim. 

Evet, M ai ve Siyah muharririnin baz1 
ciimleleri fazla yiiklli, fazla uzundur. 
Fa kat bu uzun climlelerin • hakikate hiir
metkar olmak i<;in hepsi demiyeyim -
lakin ~ogu san' at endi~esile yapJlmi§hr. 
Filhakika mevzuun ~raiti, ifade ve tas
vir edilrnek istenilen fikir ve hayalin has
sas elastikiyeti gibi zorlayicJ sebebler ba
zan ciimlelerin uzun olmasm1 san' atkann 
ruhuna emreder. Bu bedii emre ise ancak 
biiyi.ik nasirler ita at edebilirler!. Nitekim 
garb edibleri arasmda <;ok uzun ciimlele
rile ~i:ihret kazanmi§ san' atkarlar da hi~ Orman! an fenni surette i§letmegi, a
az degildir. Elverir ki uzunluk Divan gaclann kereste yap1lm1yan kiSlmlanndan 
nesri gibi miifrit, kuru ve gayritabii; mahrukat ve sa ire ~eklinde istifade etmeyi 
zevkten mahrum acemi nasirlerin ciimle- memlekette miihim bir endiistri olan odun 
leri gibi c;irkin ve miiz'ic; olmasm!. komi.iri.i yapmay1 akamete ugratmadan or-

Ciizel ve yiiksek san'at eserlerini anla- manlanmJZI baltamn §errinden korumak 
mak, onlarm felsefesini, incelik ve derin- i<;in her tedbire ba~vurmahdu. Bu tedbir· 
liklerini bihakkin kavramak i<;in epey ka- lerin bir tanesi de agac1, adeta, kutsile§tir
fa yormak lazimdir. Biraz miibalagah da mektir. <;i.nde agac kesmek sevabm1§; 
olsa «Anlamak muadil olmaktm> veci- bizde ise, sadece yakmak ic;in agac kesme· 
zesini soyliyen Avrupah muharrir biiyiik in en biiyiik glinah oldugunu her kafaya 
bir hakikate temas etmi§tir. Halid Ziya- sokmak gerektir. Bu da, i~in ruhi cephe

A~tk muhabere 
Kayseri bez fabrikasmda ustaba~l 

Tahir /kitele: 

yi, hususile Mai ve Siyah, A§kl Memnu sl. 
romanlanm, Bir Y azrn T arihi, Solgun 
Demel hikayelerini anlamak ve zevkine 
varmak medenl bir insan i<;in tadma do
yulamaz bir bedii nimettir. Y eni nesli bii Sordugunuz kelimenin imlas1 Arab te

laffuzuna gore ii ile, Tiirk telaffuzuna 
gore de u ile yaZJlmak laz1m gelir. 

tiin bu giizellikleri ve bu ayarda diger 
mensur ve manzum eserleri anhyacak bir 
seviyeye c;1karmah; gencligi bu bedii ni
metlerden, lisan ve i.islubdaki mii~ki.ilata 
ragmen, mahrum b1rakmamahd1r. Bunun 
ic;in de yeti~n nesillere kuvvetli bir dil, 
kuvvetli bir bediiyat terbiyesi vermek, on
larm yakm mazi ile san' at ve irfan rabi
tasJm kuvvetlendirmek gerektir. o~mek 
ki bur ada da bir M aarif meselesi kar§J· 
smda bulunuyoruz. 

T anzimal Ve Serveti F iimm ~aheserle
ri ki zuliim ve istibdadm korkunc penc;esi 
altmda ezilen, inliyen muztarib bir cemi
yetin sinesinden f1~k1ran bedialardu, bii· 
yiik Turk ink1labmm a§agiyukan edebi
yat sahasmda birer miibe~~iridirler. htt 
bilhassa bu niikteden dolay!d!r ki derin
liklerinde hassas bir feveranm, miisbet 

~ 

bir isyanm ra' §elen sezilen bi.itun bu gii
zellik ve incelikleri tath bir likor gibi 
cumhuriyet ~ocuklanna i~irmelidir. Bu 
ruh kama~tlfan, 1~1k ve heyecan veren be
dialarm heba olmas1, istikbale a§llanma· 
mas! hissi ve fikri bir ziyand1r. 

Ben ilk edebl gJdaml, bir arahk lzmir 
idadisinde franSJZca hocam alan Halid 
Ziyanm eserlerinden ald1m. iftihar ve 
hatta gururla soyli.iyorum, nac;iz edebi hii
viyetimin teessiisunde biiyiik iistad1n c;:ok 
derin tesirleri olmu~tur. Bunun i~in yap1· 
lan iiibileyi fJTSat hilerek, bedii ziyafet-

[Lutten sahtfcyi <;avlrimzJ 
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Kiic;iik Hiiseyin c;antas1 koltugunda ka- cakmt§ gibi oluyordu. 
p!dan <;Ikarken Emine Hamm arkasmdan Allahim ya oldiiyse! Oglu, biricik ev-
bagirdi: lad!, Hiiseyni ya oldiiyse l .So for kendini 

-Sakm tenbihlerimi unutma ha! Dog- kaybetti demi~ti. Belki sadece yaralan • 
ru mektebe git, sokaklarda oynama. Cad- mi~, belki yalmz kolu, bacag1 ezilmi§tir, 
deyi ge~erken sagma sol una iyi bak. fa kat ya§tyordur... Baygm, yarah, ezik, 

Hiiseyin kom§u bahc;enin duvan arka- par<;alanmt§ fakat ya§Iyordur ..... 

smda gozden kaybolunca Emine Hamm Sonra o ~Iidirhci ihtimal beynine tek-
kapiyi kap!yarak mutfagma dondii ve, rar hiicum ediyor: y a oldiiyse !... 
c;ocuk mu! diye ic;ini c;ekti. Derdleri zevk- Bacaklarl kuvvetini kaybediyor. Aya
lerinden biiyiik. Ostiinii ba§Ini di.i§iin, yi- gmdaki y1rtik terlikler istedigi gibi ko§· 
yecegini dii§iin, mektebini dii§iin. Ugra§, masma mani oluyor. Ta§lara tak1hp sen
didin. Ondan sonra hergiin ya kafast ya- deliyor. Daha kapiSlnda otomobil duran 
nlmi§, ya dizi patlami§ gelsinler, kamm eczaneye epey mesafe var. Bir parc;a du-
iligini kurutsunlar. rup nefes alabilse!... 

Sanki bu her sabah tekrar edilen ten- Riizgarda uc;an sac;lan agzma giriyor. 
bihlerin faydast oluyor muydu? N e ge- Uzun onliigii dizlerine sanhyor; gel en 
zer! Emine Hamm, Hiiseynin gozden j gec;en ona bak1yor. Bak1yor, evet sadece 
kaybolur olmaz yapacagt §eyi pekala bi- durup bak1yor. Allahim bu insanlarda 
liyordu: Evlerin kap1lanm c;ahp kac;mak, merhamet namma bir§ey yok mu? Hii ~ 
camlara, sokak lambalarma ta§ atlp ktr- seyin orada can c;eki§irken, belki de kii -
mak; tramvaylara atlay1p inmek, otomo· c;iik kanh cesedi ta§larm iistiinde yatar • 
billerin oniinden gec;mek. ken bu insanlar nasi! oluyor da bu felii-

Emine Hamm, mutfagm penceresini a- kete boyle seyirci kalabiliyorlar. 
c;arak onliigiinii bag! ad I . .Simdi bula§tk ~ y an an gozlerinin oniinde ehemmiyet
lan ytkayacak, yemegi pi§irecek, ortahg1 li, ehemmiyetsiz bir siirii hatiralar canla
siipiirecek. Derken Hiiseyin yemege ge- myor. T1pki kesik bir riiya gibi ... Hiise
lecek. Gene bir pat!rd1, bir giiriiltii, evin yin kundakta ... Hiiseyin elinde bir c;mgt
ic;i yeniden altiist olacak. Hiiseyin mu- rak iki di§ini gostererek giiliiyor ... Hii ~ 
hakkak dayak yiyecek, aghyacak. Emi - seyin bacagmdan kanlar akarak agh -
ne Hamm biitiin biitiin sinirlenecek... yor ... Hijseyin c;antas1 koltugunda mek
Velhasii biitiin giin bir dakika rahat ne- tebe gidiyor ... Hiiseyin basta yatlyor ... 
fes almak yok. Hiiseyin dayak yiyor ... Ve sonra bir o-

Bula§Ik tasma su doldurarak ocagm tomobil altmda can veriyor. Ah ona na
iistiine koydu. kirli tabaklardan zeytin s1l kiymi§tl da dayak atmi§, nasil o!ml:l§· 
c;ekirdeklerinl c;op tenekesine atarken bir- tu da yiiregi parc;alanmadan onu azarla
denbire kulaklanm kabarth. Biraz ileri • mi§h! Eli kmlayd1, dili kopayd1 da biri
deki caddeden, feryadlarla kan§an bir u- cik evladm1 incitmiyeydi. 
gultu mutfagm ac;1k penceresinden ic;eri Terliklerden biri ayagmdan fuhyor, 
doluyordu. Evin oniindeki yoldan birkac; fakat o gene ko§uyor. Gozlerinin oniine 
ki~i caddeye dogru kO§U§tU. inen bir sis tabakasJ yoJu gormesine mani 

Kaza! Hem de tam ko§ede, Hiisey • oluyor, fakat o gene ko§uyor. Ona oyle 
nin caddeyi gec;ecegi yerde 1 Allahim, o- geliyor ki Hiiseyni ancak kendi mevcu· 
na kac; kere, hatta daha bu sabah, iki da- diyeti kurtarabilir. Ne yapiyorlardi §im· 
kika evvel caddeyi dikkatli gec;mesi ic;in di on a? Ah bir kere yanma varabilse! ... 
iistiiste tenbih etmi§ti. Arkasmda, ko§an bir ayak sesi daha 

Ayaklan, bileklerine kadar ~amura go- var. Durup bakm1yor. Vakit yok. Kalbi 
miilmii§ gibi agtrla§ml§, yere m1hianmi§tl. c;atlamadan, cigerleri parc;alanmadan ec
Bir miiddet duvara dayanarak gozlerini zaneye yeti§mek laz1m. Bir kere durursa 
kapad1 ve inledi: bir daha hmtldiyamtyacagmt hissediyor. 

- Hiiseyin!... Onu son de fa gorebilse, onu son defa 

Sonra birdenbire elindeki tabagt ta§la- kucaklaytp bagrma basabilse!.. E&er ol
nn iizerine att1 ve evden f1rlad1. Kiic;iik memi§se, eger kurtulacaksa ona bir daha 
bahc;ey1 bir saniyede gec;ti. T ahta kap1y1 bir fiske bile vurmtyacak, elini bile siir
ktrarcasma ac;tl. Biraz evvel yere c;ivile - miyecek, bir kere bile azarlamiyacak ..• 

nen ayaklan sanki §imdi kanadlanmt§tl. -Anne duuur ... Anne, anne ... 

hte ko§eyi goriiyordu. Halk birikmi~. Emine Hamm sendeliyerek arkasma 
tramvaylar, otomobiller durmu~tu. Hii ~ baktJ. Riiya m1 goriiyordu? <.;antasJ kol
seyin, Hiiseyin!... tugunda, sac;! an uc;a ur;a kendisine dogru 

y arahyl yerden kaldirmi§lardi, fa kat ko~an §U kur§uni onliiklii c;ocuk Hiiseyin 
etraftm alan balk Emine Hammm onu miydi? 
gormesine mani oluyordu. hte §imdi bir - Anne nereye gidiyorsun... Neye 
otomobilin kap!Sl ac;tlmi§, kollarmda ki.i • ko§uyorsun anne?.. Ne oldu? 
c;iik bir c;ocuk viicudiinii ta§Iyan bir adam, Emine Hamm titreyen bacaklan iis ~ 
onu ic;eriye yerle§tiriyordu. Emine Harum tiinde duram1yarak oniinde bulundugu 
durup beklemeleri ic;in bag1rmak istedi, bir evin kapisma c;oktii ve ba§ml ellerinin 
fakat bogazmdan ancak boguk bir hmltt ic;ine alarak bogazm1 yutan nefeslerini 
c;tktl. dindirmege !;alt§h. 

Otomobil, her saniye artan bir siiratle Hiiseyin, yakla§IDI§, kiic;iik elini ana· 
uzakla§trken Emine Hamm, uzun sac;lan smm omzuna koymu§tu: 
riizgardan dagilmi~, peri~an bir hal de ka- _ N e var anne, ne oldu? 
labahgm ortasma atJ!dJ: 

- Oglum, oglum! Oldii mii? Soylc
yin Hiiseynim oldii mii? Onu nereye go~ 
tiirdiiler? Allah nzas1 ic;in soyle:rin c;ok 
mu ag1r? Hiiseynim, Hiiseynim l... N e
redesin, beni buaktp nereye gittin!.. 

Bir kamyon §oforii ba§mi pencereden 
uzattt: 

- Senin oglun muydu hamm? Cad

deyi ko§arak ge~;erken bir otomobil c;arp

tl. Cankurtaran gelinciye kadar ilerideki 

eczaneye gotiirdiiler. 

Emine Hamm bir elile bogazmi sJka

rak bogulur gibi sordu: 

- Oldii mii ... Oldii mii? .. 

- Bilmem kendini kaybetmi~ti. Belki 

bir§eyi yoktur. 0 kadar tela§a dii§me. 

Emine Hamm artik onu dinlemiyor ve 

gittikc;e uzakla§an otomobilin arkasmdan 

ko§uyordu. Gozleri yamyor, kalbi bur -

kuluyor fakat aglamtyor, yiiziine c;arpan 

riizgar nefesini t!hyor, cigerleri pathya-

Emine Hamm, omzundaki kii~iik eli 
avuc;lannm arasma alarak Sikh, optii. Ve 
bir miiddet hic;bir gey soylemeden, goz ~ 
lerinden sevinc ya§lan aka aka oturdu. 
Sonra birdenbire yerinden fir!adJ, neye 
ugradigmi ~a§Iran Hi.iseynin yanagma bir 
§amar indirdi: 

- Seni yumurcak seni! Yi.iregirni ag
zima getirir, beni sokaklarda rezil eder
sin ha! N e i§in var senin burada? N eye 
hala mektebde degilsin? Ben sana dogru 
mektebe git demedim mi? Ak§amiistii ba
bana soyliyeyim de bak nasi! dayak yi
yorsun! Senin yiiziinden sokaklarda ba
yihp kalacakhm. Dayak dii§kiinii yumur
cak seni!... Hal a kar§Imda duruyor .... 

fkinci bir §amar kokusunu sezen Hii
seyin tabanlanm kaldmp kac;arken Emi
ne Hamm, ~imdi kapiSinda ba§ka bir an
nenin agladigi eczaneye bir kere bile ba~ 
~In! dondiiriip bakmadan soylene soylene 
evine dogru yiiriidii. 

Nakleden: 
Beyza Birson 

l~rind~n aza~i .de~ecede ~iistefid olmu§ I iistada, istibdadm en karanhk bir zama· 
mmet§mas b1r ~Iimiz sifatile, yiiksek iis- nmda teessiis etmesine ve ancak be§ altJ 
tada candan mmnet ve te§ekkiirlerimi ar· sene siirmesine ragmen en kutlu ve nurlu 
zetmeyi kendim i<;in mukaddes bir vazife bir edeb! devir olan Serveti Fiinun mek

bildim. tebinin feyiz aldigim biitiin o giizide na-
Eserlerinden istifade ettikleri ve onlara sir ve §airlerine de en samimi sevgi ve 

birc;ok §eyler borclu olduklan halde mah- saygdanm1 sunanm. 
za kendilerini gostermek ve teferriid Rail Necdet Kestelli 
etmek ihtirasile eski edebiyat velinimetle· 
rine hiicum edenler, bu me§ru §ohretlerin 
enkaz1 iistiinde isim yapmak istiyenler 
maalesef her memlekette ve her devirde 
goriilmii§tiir. Hatta daha fecii Seciyeyi 
inciten §U r;ocukc;a hareketler birc;ok yer
lerde, muharrir ve §airlerde moda §ek
lini almi§tlr. 

Ben otedenberi bu gayrime§TU moda
mn ~iddetle aleyhinde bulundugum ic;in 
Halid Ziya namma yap1lan jiibileden 
istifade ederek degil yalmz muhterem 

Gemlik sahillerinde bir 
cesed bulundu 

Gemlik (Hususi) - Bozburunun Ar
mudluya yakm Ker;ikaya ve Koyundere 
r;iftlikleri arasmdaki sahilde bir cesed 
bulundugu habcr almml§, Miiddeiumu
mi ile hiikumet doktoru oraya gitmi~ler
dir. Cesed suda uzun miiddet kald1gi i
~in yi.izii tanmm1yacak derecede bozul· 
mu~tur. Magrukun yirmi ya~larmda ka
dar ve miisli.iman oldugu tesbit edilmi§
tir. Tahkikata devam edilmektedir. 

CUMHURiYET 

Modern ticaret 
En iyi ilan 

gazete ilanidit 
En ucuz ilan da gene 

gazete ilantdtr 
En iyi ve en ucuz reklam vas1tas1 ga

zete ilamd1r. Bu sabrlarm cCumhuriyet. 
gibi Tiirkiyenin en ziyade tamnml§ ve 
sevilmi§ bir gazetesinde t;Ikmasmdan ve 
yahut ta her bir gazetenin bel kemigini 
iHi.nat k1smmm te§kil etmesinden degil, 
ancak uzun tecriibelerin, reklil.m miite -
hassisml boyle bir neticeye ula§tlrml§ 
olmas1 dolay1sile bu makaleyi yaz1yo -
rum. Gazete ilanmm neden en ucuz ve 
en iyi reklam oldugu ise §Oylece izah e
dilebilir: 

1 - Bir gazete veya mecmua okuyan 
kimse esasen bunlan satm almakla ru
han merbut oldugu bu ne§riyat vas1ta ~ 
larma alaka ve rab1tasm1 gostermr§ de
mektir. 

2 - Alelekser ne§riyata kaq1 goste
rilen bu alaka, satm alman gazetenin 
manevi §ahsiyetine alaka demek oldu -
gundan, na§irin, mii§terilerinin emrine 
amade tuttugu ilanat k1sm1 da, okuyu
cularm havadis k1smma verdikleri e
hemmiyet kadar yiiksek k1ymeti haizdir. 

3 - Gazeteler yalmz aile efrad1 ara -
smda okunmakla kalmayip ayni zaman~ 
da kahveler ve kazinolar gibi umumi 
yerlerde de meccanen mii§terilerin mii
taleasma arzedildiklerinden, ilanat kls
mml gozden ger;irenlerin adedi hir;bir 
zaman sahlan gazetenin miktarile mii
savi degildir. Buna binaen ilan veren 
firma, gazeteyi okuyan karilerin adedi
ni satJlan niishalarm iir; misli telakki et
se hata etmi§ olmaz. 

4 - Ciddi oldugunu iddia eden bir ga
zetenin ilan iicreti, daima giinliik niis
halarmm siiriimiine tabidir. Gazetenin 
na§iri satl§ miktanm bildirirken, mahm 
ilanlarla tavsiye eden firma gibi dogru 
sozlii olmahdlr. 

5 - Metam1 bir alameti far-ika ile pi
yasaya arzetmi§ firmalarm siiriimiinii 
kontrol etmek giir; olmakla beraber, i
lanlarm gazetelerde inti§ar ettigi giin
lerde yiikselen sah§, ilamn yaptlg1 te ~ 
sire bir miyar olabilir. Bu gibi ahvalde 
alameti far-ikah mallar ir;in sistematik 
bir §ekilde yaptlan propagandalardan 
sonra, ilan tesirini gosterir. Fakat daha 
miiessir ve daha emin bir tarzda. 

ilanlarm umumi mahiyeti hakkmdaki 
fikrimi izah ettikt n sonra, §imdi ila
nm nas1l olmas1 laz1m geldigini anlat -
mak isterim. 

Tasarruf bahanesile bir ilam tezyi -
nattan ari buakmak hatah bir hareket
tir. Reklam yapan firmanm - kart do
viz.iti - mesabesinde olan ilan, bedii ve 
ciddi olmah, her tiirlii miibalagadan u
zak bulunmahd1r. Biz insanlar giizel bir 
tablonun kaq1smda istigraka dalan ve 
ruhumuzu kavnyan bedii heyecan ic;in
de, bi.iyi.ik bir zevk duyanz. Okudugu -
muz ve gordi.igiimiiz bir ila.mn bizde bJ
rakml§ oldugu intiba da bpk1 boyle bir 
tablodan ald1g1mlz zevke benzemelidir. 
Mesela §ahsi emniyeti temsil eden bir 
ilan ic;in umac1 tasvirleri koymaktan r;e
kinmeli ve bilakis muhtar; oldugumuz 
asude bir muhit ic;inde bir manzara ar -
zetmelidir. CHiim ve §eytan gibi me£ ~ 
humlan tasvir eden resimlerden sakm
mah ve daima §etaret ve huzur veren 
resimler intihab olunmahd1r. Tipogra
fik metinler le c;1kan ilanlar da giizel bir 
iislub ve bir ~ekle malik olmahd1rlar. 
Metin gazetede okunakh hurufatla di
zilmi§ bulunmah ve vazlh bir iislubla 
yaz1lm1~ olmahd1r. Her insan mizahtan 
ho!ilanmadlgt ir;in, mizah tarikile yapl
lacak reklamlarda r;ok itina gostermek 
laz1mdir. Bilhassa giinliik gazetelerde, 
mizahtan biitiin biitiin sarf1 nazar edip, 
bu i!?i mizahi gazetelere buakmahd1r. 
Bundan maada ilanlan, giindelik gazet 
telerde, haftahk veya ayhk mecmualar
da inti§ar edecelkerine gore, ikiye tak
sim etmek zaruridir. Birincisi muhtelif 
vesilelerle giinli.ik gazetelerde istenilen 
bir miiddet ic;in bastmhrken, ikincisi de 
asgari haftada bir defa inti§ar eden mec
mualarda r;1kar. 

!lam veren firma, miimkiin oldugu ka
dar reklamm1 gazetenin ve mecmuanm 
mahiyetine gore tertib etmelidir. Bir 
moda mecmuasile yap1lacak propagan
da tabiat.ile yalmz kadmlar1 alakadar e
deceginden, yapllacak ilanlar kadm e§
yasmdan ba!ika bir metam reklam1 ol
mamahdir. Mecmuamn na§iri, bu sa
hada da ilan veren firmaya yol goster
mek suretile yard1m edebilir. Na§irle 
mii§teriler arasmdaki iyi miinasebetler 
devam ettikr;e, muvaffakiyetin temeli a
blml§ demektir. Bu !ierait altmda gazete 
ilam en ucuz ve pratik bir reklam vasl
tasl olacagmdan, ilan veren firma, kiSa 
bir zamanda sab§larmm yiikseldigini 
gorecektir. 
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Siimer Bank Yerli MaHar Pazar~ 
!art reklam miiteha.ssisl 

MAX ALEXANDER 

s GANGSTERLER ARASINDA I 
N ve ila veten 
E hergiin ilk seansta 

M 4 cu A3K A 
s 
I Suvare 9,15 de 

Muhafazas1 laz1m bir eser 
Uskiidardaki maruf Selimaga kiitiibhanesinin 

etraft temizlenerek korunmabd1r 

Selima!Ja kiitUbhanesinin bugiinkii halt, solda, ytktlan tarihi mekteb 

0 skiidarda T embelhacimehmed rna ~ eski mahalle ve s1byan mekteblerinin bir 
hallesinde (Selimaga kiiti.ibhanesi) ismin- hatuas1 olarak saklanmah idi. Olan ol
de tarihi bir bin a vard1r. Y ukanki resim- ffiU§, bu bin a ~ maalesef ~ ytktlmt§. Arttk 
Jerde Y1k1k duvarlann arkasmda par - ne soylense faydastz. F akat, bu birinci 
makhkh pencerelerile bir cephesi gorii ~ hatay1 bir ikincisinin takib etmemesi ic;in 
nen bu kiitiibhane hem binas1, hem de alakah makamlann §U noktaya nazan 
ic;indeki eserleri itibarile tarihi bir k1y - dikkatini celbetmek istiyoruz: 

meti haizdir. Bu keyfiyet yap1lan tetkik- ~eli~aga kiitiibhanesi . ~ibi ~~rihi kty
lerle tesbit olunmu§, hatta §ehrin miizey- met! haiz olan ve o muh~tm muzeyyena
yenatmdan oldugu Belediyece de teslim tmdan m~.d~d b~lu~an _bma, yamna ya
edildigi ic;in yo! ve sair i§ler bahanesile I piiacak buyu~. ~1r bma Ile tamamen ka • 
bu binaya dokunulmamasJ da takarriir panacak ve butun kiymet ve manzarasml 

etmi§tir. 

Bu tarihi ~iitiibhanenin yanmda, §im· 
di enkaz1 goriilen eski bir mahalle mek -
tebi vard1. Binasmdaki hususiyetlerle ti

pik bir s1byan mektebi olan ve tarihi bir 
hattra olarak saklanmast icab eden bu 
mekteb, maalesef, yanh§ bir dii§iince ile 

yiktmlmt~tlr. Ogrendik ki bu mekteb, 
yerine modern bir ilkmekteb yap1lmak 
iizere yiktmlmi§... T abiatile her tarafta 
oldugu gibi Oskiidarda da yeni mekteb· 

ler yap1lmast karanna seviniriz. F akat, 
Oskiidar gibi bali ve miisaid arazisi bol 
bir muhitte mekteb yapacak ba§ka yer 
bulunamadi m1 ki boyle • resimde goriil • 
diigii gibi - hem mimarisi, hem de tipik 
hususiyeti itibarile yikilmamasi lazimge
len bir bina yikilmi§tu? Bu mekteb, bizde 

• • 

kaybedecektir. .?ehirdeki tarihi ktymeti 
haiz eserlerin etraf1 temizlenerek, al;t -
larak meydana l;tkanldigi bir suada bu 
yanh§ harekete devam etmemek laz1mdu. 
Hem, yap1lacak ilkmekteb binas1 ic;in ge
ni§ bir bahc;eye ihtiyac; oldugu da rna • 
liimdur. Halbuki yaptigimiz tahkikatta 
burada binaya tahsis olunacak sahadan 
ba§ka bir bahc;e ve meydan olmadigi an· 
la§Iimi§hr. Bu vaziyette, Selimaga kii -
tiibhanesinin etrahm tamamen temizli • 
yerek bu tarihi binay1 miicerred bir vazi~ 
yete sokmak ve onu itina ile muhafaza 
etmek, yap1lacak ilkmekteb ic;in de ba~
ka yerde daha miisaid ve geni§ bir saba 
bulmak laztmdtr. 

Bu miihim nokta iizerinde Belediyenin, 
Miizenin, Maarif 1daresinin ehemmi ~ 
yetle alakadar olmalanm rica edjyoruz. 

Paris serg1s1 resmen 

Sergintn heyeti umumiyesini gosteren maket 

Paris 25 (A.A.) Lebrun yamnda l Devlet reisinin sergiyi telti~i 
Leon Blum oldugu halde, sergiyi a<;rni§· Paris 25 (A.A.) - Diin ogleden 
t1r. sonra Reisicumhur Lebrun, Ba§vekil 

Cumhur Ba§kam, sergiye i§tirak eden Blum, namlar ve birc;ok devlet ricali, 
milletlere te§ekkiir etmi§ ve onlarm mii - yeni beynelmilel beldeyi viicude getiren 
messillerini selamlamt§, bu muazzam e - ve Seine nehrinin iki kiyismda tesis edil
serin kurulmasi i§inde te~riki mesai eden- mi~ bulunan pavyonlar arasmdan Kano 
Jeri minnetle and1ktan sonra, bu senenin otomobillerle ge\;mek suretile sergiyi tef· 

bu biiyiik toplantJsmm her millet deha- ti§ etmi§lerdir. 
smm ihtiyac ve emellerinin kar§Ihkh ola- Lebrun ile Blum, Elize sarayma av-

det ettikleri esnada balk, kendilerini §id
rak daha iyi bir surette anla§Ilmasma ve 

detle alkt§lami§tir. 
beynelmilel miisalemet ve ban§a hadim Halk, bugiinden itibaren sergiyi ziya· 

olmas1m temenni etmi§ ve: ret edecektir, fakat amelenin baZI pav -
«- 1§te 193 7 teknik san' atlar sergi- yon! arm son tertibatm1 ikmal edebilmesi 

sini bu temenni ve iimidle ac;tyorum» de- ic;in sergi, birkac; giin i:igleden sonra ac;I-
mi§tir. lacaktlT. 
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Japonyantn son sistem hava Zirhhlari 

Japonya muazzam hava kuvvetleri yapmaktad1r. Yukanda, Tokyo civarm
daki sahada uc;u~a hazlrlanan bu miithi~ dev filosunu goriiyorsunuz. , SUMER SiNEMASI 

Bugiin matinelerden itibaren teuzilath tarife ile yaz mevsimine ba~lad1 

25 • 30 ve 35 kurufila 2 filim birden 

1-TARAS BULBA 
HARRY BAUR ve DANIELLE DARRIEUX'nun buyuk muvaffakiyetleri 

2-K1rm1z1 derililer ~etesi 
BUCK JONES'in gorulmemi~ ve yeni macera filmi 

Suvare saat ~,30 da her iki filim birden !!Oriilebilir. 

26 May1s 1937 

( Bu ak~amki program) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 ha'/e.· 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatl - 14 son~ 
18,30 plakla dans musikisi - 19,30 mandD"' 
lin orkestras1: Berk ve arkada§lan - 20 Ne• 
zihe ve arkada~lan tarafmdan Turk mu " 
siklsi ve balk ~arkilan - 20,30 Orner R!Zl 
tarafmdan arabca soylev ~ 20 ,45 Bimen 
::;len ve arkad~lan tarafmdan Tiirk mu • 
sikisi ve balk §arkilarl, sap.t ayan ~ 21,15 
orkestra - 22,15 ajans ve borsa haberlerl 
ve ertesi giiniin program1 - 22,30 pHikla so• 
Iolar, opera ve operet par~alan ~ 23 son. 

viYANA: 
18,05 muallimler i~ln, san'at hayatl " 

18,35 MUSiKi ~ 19,25 konu§ma, seyabat, 
haberler ve salre - 20,40 ~}AN VE ORKES· 
TRA KONSERi - 23 ,05 a.skeri banda - 23,50 
tlcaret dersl ve saire - 24,05 askeri bando• 
nun devam1. 

BERLIN: 
17,50 ORKESTRA KONSERI - 19,05 6AN 

VE BUYUK ORKESTRA KONSERi - 20,05 
gramofon, giiniin aklsleri, haberler - 21,15 
BUYti'K ORKESTRA KONSERi ~ 23,05 ha~ 
berler, spor ve salre - 23,35 ~LENCELl 
MUSiKi VE DANS HAV ALARI, 
PE~TE: 

18,05 QINGENE ORKESTRASI - 19 ,05 
konferans, gramofon, konferans - 20,35 
OPERET YAYINI ~ 22,45 QiNGENE OR • 
KESTRASI - 23,45 frans1zca ve italyanca 
haberler ~ 23,50 KONSER - 1,10 haberler. 
BUKRE~: 
18,05 BALET MUSiKisi - 19,05 konfe "' 

rans ~ 19,25 E~LENCELi KONSER - 20,45 
KORO KONSERi - 21,15 konferans - 21,35 
viYOLONSEL KONSERI- 22,10 f?AN KON· 
SERi - 22,35 haberler ve salre - 22.50 DA-'1\l'S 
MUSiKisi ~ 23,50 almanca ve franstzca. 
baberler - 24 son baberler. 

BELGRAD: 
18,25 HALK f?ARKILARI VE DI~ER ~JAR• 

KILAR - 19,35 almanca ders, ulusal ya. • 
ym - 20,55 KONSER ~ 21,35 mlzah ~ 22.35 
DANS MUSiKisi ~ 23,05 haberler ve salre· 
23 .25 MUSiKi. 

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

TRA KONSERI VE KARII}IK MUSiKi • 
20 .05 haberler ve salre - 20,35 i~G:i:LIZ 
DANSLARI - 21 konu~ma - 21,20 radyo 
piyesl - 22 ,05 VARYETE ~ 23,05 haberler 
ve saire - 23 ,35 DANS ORKESTRASI ~ 24,35 
hava ve salre - 24,45 gramofon. 

PARiS [P. T. T.]: 
17,35 ORKESTRA KONSERI - 19,0S ko· 

nu§malar, haberler, ~ark1lar, gramofon, 
haberler - 21;o5 eglenceli yaym ~ 21,35 OR· 
KESTRA KONSERi ~ 22,35 ODA MUSIKI• 
sj ~ 23,35 Amerika haberleri - 23,50 ha.va 
~ haberler. 

ROMA: 
18,30 keman konserl - 18,55 haberler ve 

saire - 21,45 KARif?IK MUSiKi • 22 05 
BUYUK KONSER - 23,20 komed1 - 23:50 
DANS MUSIKISi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~m ~ehrln muhtellf semtlerinde 

nobetl{i eczaneler §unlardu: 
±stan bul clhetlndekller: 
Eminoniinde (A. MinasyanJ, Beyazidda 

(Haydar), Kiic;iikpazarda (Hikmet Cem.iD, 
Eyiibde (Hikmet AtlamazJ, §ehremlninde 
CNaz1m SadlkJ, Karagiimriikte {Suad), Sa
matyada (Teofilos), f?ehzadeb~mda {Unl· 
verslte), Aksarayda {Ziya Nuri), Fenerde 
(Emilyad!J, Alemdarda {SJrn Rasim) Ba.· 
k1rkoyde cistepan J. ' 

Beyoglu clhetindekiler: 
Galata.sarayda (A. cevad), Bostanba .. 

:;;mda ( Garih), Galatada Top~ularda (HI • 
dayetJ, Taksimde (Limonclyan), Mal{kada 
(MagkaJ, Kas1mpa§ada (Vaslfl, Haskiiyde 
(Barbut), Be§ikta:;;ta (Ali R1zaJ, Sanyerde 
(NurO. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Uskiidaroa {Selimiye), Kad1koyde So • 

giidlii9e§mede (Arman Huh1s1), Biiyiikada
da CHalk), Heybellde Tan~. 

C YENi ESERLER ) ---
Turk hukukunda devlet fikri 

ilmi, fakat umum i<;ln liizumlu blr eser. 
Temyiz mahkemesl Miiddeiumumi mua -
vinlerinden bukuk - lktiSad ve siyasal bil· 
giler doktoru Orban Miinir Babao~lu ta • 
rafmdan yazillp bastmlml~tlr. <;:ok clddi 
ve derin incelemeler mahsuliidiir. Okoyu -
cularlmiZa zevkle tavslye ederlz. 

Baba ve Mavi Kul} 
Remzl kltabhaneslnln cDiinya muharrlr· 

lerinden piyesler serisi> ad1 altmda ne!j .. 
retmekte oldugu iinemli kiilllyattan Baba 
ve Mavi Ku~ adll iki tanesi daha basllm19· 
t1r . Eserlerin ktymetl biitiin diinyaca ka. -
bul edilm!~ oldugundan bu hususta blr~ey 
soylenemez. Fakat terciimelerin gUzelllg!ni 
siiylemek lazimdir. Remzi kitabhanesl en 
nefls eserleri seg!p terciime ettlrmekle ve 
onlan §U kagtd pabaiiiigl s1ra.smda elli~er 
kuru§a .satmakla ger~ekten biiytik bir biz
met ita etmektedir. 

Di, hekimliginde maddeler bilgisi 
Universite Tlb Fakiiltesl do~entlerlnden 

Feyzullah Dogruerin bu isim altmda ~ok 
klymetll bir kitab1 lnti§ar etmi§tlr. istan~ 
bul Unlversitesi tarafmdan bastirllan bu 
kitab biitiin dill hekimlerlnln ve ta.lebenln 
herhalde edinmeleri laztm gelen blr eserdlr. 
Qok giizel bir kagida ve temiz bir :;;eklldc 
ba.s1Ian bu kitab 244 sahife oldugu halde 
fiatJ 155 kuru§tur. Alakadarlara hararetle 
tavsiye ederiz. 

( Cagnlar, Konferanslar, kongreler 
Kongreye davet 

Tiirk Mimarlar cemlyeti istanbul ~ube£1 
b~kan!Igmdan: 

f?ubemiz y1Illk toplantlSI 28/ 5/937 cuma 
gUnii saat 17,30 da Alayko§kiinde toplana
cagmdan biitiin azalann ie§rifi rica olunur. 

Made let 
~apka Evi 

ilkbahar modellerinde 
tenzilat yap1yor 

Giiney Palas - Beyoglu 
lstiklal caddesi 
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721 Liseli aras1nda anket 
Gencler en fazla miihen· 

dis olmak istiyorlar 

CUMHURiYET 

Garib bir dava 
Sahte niifus kag1d1 ve ev
lilik tezkeresi ~Ikarmi,Iar 

lngilterenin hayah deniz 
kuvvetlerile kaimdir-

Eger bir giin dii,man tayyareleri ingiliz filosuna 
tecaviiz ederlerse kendilerini ,ayani hayret hirer 

kale kar,tstnda bulacaklardJr 

Kutublara giden 
medeniyet! 

721 talebe aras1nda 137 miihendis namzedine 
lllukabil ressam olmak istiyen ancak bir ki,i var 

DUn Adliyeye garib bir vak'a intikal 
etmi§tir. Vak' anm faili Yeranti admda 
bir kadm, davac1 da Nubar admda bir 
erkektir. Y ap1lan iddiaya gore Y eranti 
beraber ya~ad1g1 Nubann haberi olmadan 
guya evlilik tezkeresi ~Ikartmi§ ve ken -
disini kanun oniinde Nubarla evli olarak 
gostermi§tir. Bu yiizden Nubar kadmdan 
clava etmekte ve «ger~i bu kadmla ben 
beraber ya§ad1m. F akat aram1zda evlilik 

Yazan: Winston S. Churchill K utbun §arkta ald1gi mefhum, ta-
l bir caizse, hem be§eridir, hem 

birligi yoktur.» demektedir. 
Y eranti, karde§i Siranu§la beraber Ds

kiidar niifusunda kay1dh buluduklan hal
de «mektum niifuslar» kanunu c;1khktan 
sonra kendilerinin hic;bir yerde kay1dh ol
madiklanm iddia e!n1i§ler ve Beyoglu nii
fus memurlugundan sinlerini on ya§ 
kiic;iiltmek suretile hirer ufus tezkeresi al
mi§Iardir. Yerantinin Nubarla evli bu -
lunduguna dair yalanc1 §ahidlik etmekten 
suc;lu karde§i Siranu§la Karabet ve A • 
gob admda iki ki§i de zan alhda bulun -
maktad1r. 

Diinkii celsede Siranu§ §Oyle demi§tir: 
«- K1zkarde§im Y eranti, N ubarla 

Tekirdagmda evlenmi§tir. Biz ise Has -
Ankete cevab veren Haydarpa§a lisesl talebelert koyde kayidhyiz.>> lngiliz deniz ve hava filolartndan bir ktsmtmn son gec;id resminde 

altnmt§ resimleri 
Diin liseli genclerle konu§tum. hm.. diyor. Karabet ve Agob da §U ifadeyi ver • ! 
Hem de Uc; be§ ki§i ile degil, tam 72 I F akat en ho§uma giden cevah §udur: mi§lerdir: Biiyiik Britanya mparatorlugu miimes- hava kuvvetlerinden ayn olarak tetkik e-

gencle. Adam olmak isterim I «- 1915 senesi agustosunun 22 nci silleri konferansl topland1. Miimessillerin dilmemelidir. Donanm~. miimkiin oldugu 
Y anm saat kadar siiren bt. biiyJ.k ~imdi, bu rakamlar kar§lsmda di:§ii- pazar giinii biz T ekirdagmda idik. Orada hepsi kendi talihlerini idare eden domin- kadar tekamiil etmi§ hava kuvvetlerine is-

rniilakah, tfvela. Haydarpa§a list"~inin nebiliriz. Yerantinin ve Nubarm evlenme merasimi yonlanm1zda kuvvetli ve tecriibeli §ahsi • tinad etmelidir. Donanmanm muhafazas1 
Tne§hur otomatik te~hizatmdan birine Ni~in ekseriyet miihendislige heve~ e· Tavadur kilisesinde yaptlml§tl. Biz de yetlerdir. Belki konferansta hic;biT kanu- ve tec;hizi ic;in miiemmen limanlar, emin 
rnedyun oldugumu itiraf etmeliyirn. diyor~ §ahidlik etmi§tik.» nu esasi meselesi mevzuu b'ahsolmtyacak- iisler bulun!!las1 lazimdir. Zamamn gidi§i 

Y oksa iki bind en fazla talebeyi bar:n· Kendilerine sorarsan1z •oyle C'!iyor!ar: t1r. Buna aid biitiin meseleler Westmins- !mparatorluk milletlerini biitiin · hususi 
• Davac1 vekili ise: · d1ran o muazzam binanm uzak ko~e bu- «- Hevesim, istidad1m var.» ter'in lmparatorluk te§kilall esasiyesinde meseleleTine kar§I esash tedbirler almaga 

caklanna kadar ses ula~t1ran oparlor t'!r- «- Serbest mcslektir de ondan .. » «- Kadm, Nubann haberi olmadan azc;ok tanzim edilmi§tir. Dominyonlar, mecbur tutmaktadiT. Bu dakikada biiyiik 
tibatl olmasayd1, yanm saatte 700 df'gil, «- Memleketin miihendise ibtiyacr evlilik kagidi cyikartmt§llr. 1915 senesin - tacm altm c;emberi ic;inde birbirlerine bag- limanlar bilhassa nazan dikkati celbet -
70 c;ocugun bile fikrini ogrenebilmeme fazlad1r da onun ic;in.» de T ekirdag IJ'lemnu mmtakaya dahildi h olarak merkeze merbut ve Biiyiik Bri- mektedir. En miihimmi cenubi Am erika 
· kA k y · I b b · · d ve orada hic;bir ekalliyet bulundurulmu - 1 1 ~ b' 1 'k h"kA h"k. · · k k h 1 k 1m an yo tu. e I§te, as1 u son ceva uzenn e tanya mparator ugunun 1r e§l u u - u umetlmn en or unc iicum ara aT§I 

Mektebin biiyiik bahc;esinde lk~am durmam1z gerektir. yordu. Bunlarm orada bu tarihte evlen - metleri kalmaga karar vermi~ bulunuyor • tahkim etmekte bulundugu Omidburnu 
teneffiisii yapan talebeye oparlorler, s;;- Eger bu gender, bugiinkii kara•lam.- melerine imkan yoktur.>> demi§tir. lar. limanidir. Ba§tanba§a te~hiz edilmi§ 0 · 
alimi §oyle seslendiler: dan caymazlar da liseyi bitirince, ~o!ugu Vekilin bu ifadesine cevab veren §a - Ticaret ve ekonomi meseleler, §iiphesiz midburau !imam Hind Okyanusuna giden 
«- Liseyi bitirince ne yapacab:mz, miihendis mektebinde ahrlarsa ne olacak? hidler, Tekirdagmdan tehcir hareketinin konferans1 i§gal edecektir. Fakat bu kon· ve muhafazasma ugra§tlgimtz Akdeniz 

hangi meslegi intihab edeceksiniz. C'e - Acaba bu kadar c;ok miihendise ~htiya - 1915 senesi eyluliiniin 27 sinde oldugunu, feransa pek miistesna bir mahiyet veren vasJtasile olan yolun diger bir yardlmclSl 
vablannlZI hirer kagtda yazarak gt"t:ri • cimiZ var m1~ Hatta bu kadar m:ihendis halbuki bunlarm agustosta evlendiklerini §ey lmparatorlugun muhafazas1 meselesi- olacakllr. 
niz !» namzedini kabul edecek mekt .. blt"rimiz soylemi§lerdir. dir. ikinci askeri liman da Singapurdur. 

Bu giir ses, eski duvarlarda akislrr ya- mevcud mudur'? Her iki taraftan hangisinin dogru soy- Umumi bir §ekilde silahlann terkine Yirmi senedenberi buraya miithi§ mesai 
Parken, ben de, cevab yeti§tirmege k., • Biliyoruz ki; miihendis mekt~bimi7 tie- ledigini tesbit etmek ic;in heyeti hakime muvaffak olmak ic;in binbir mesai sarfe- ve para dokiildii. Pek yakmda tahkimat 
Yulan genclerin arasmda dola§tyon:!um. c;en sene 40 mezun vermi§tir. Bu s~ne de T ekirdagma tezkere yaz1larak tehcirin ne dildikten sonra ·o kadar bah! bir mesai ki ve havuzlan liizumu halinde en c;etin mu

On! ann derhal kag1da kaleme san • belki 80 kadar verecektir ve zannedi • zaman ba§ladigmm s.Qrulmasma ve diger bizi biiyiik tehlikelerin kenanna getirmi§· harebelere mukabele edebilecek bir hale 
ii§lanndan, verecekleri cevablau c;oktan yoruz ki bundan c;ok daha fazla&t, fazla ~ahidlerin ~agmlmasma karar vererek ti· !mparatorlugun miidafaast ic;in anava- gelecektir. Portsmouth Nevyorktan neka-
afalarmda pi§irmi§ olduklanm anlamak goriincektir. dava)'l talik etmi§tir. tan pek miithi§ bir i§e al!ldt. Bu i§in neka- dar uzaksa Sing a pur da J aponyadan o 

giic; degildi. 0 L-alde, bu"tu"n II'seleri'mizde hl .. btn;n b k ld 1 I k · · b k d k B I n dar iiyii o ugu an a§l rna ~c;m e§ se- a aT uza hr. inaena eyh eski dostu-
Nihayet elime tutu§turulan 721 adedi fikri sorulsa, yekun muhakkak. 2, 3 bini AI b' d ld 00 J f d I · · b'l k manyanin IZ en a 1iJ nede 15 mi yon sar e 1 ecegm1 1 me muz J aponlara kar§I kat'iyyen bir tehdidi 

sahih boy boy, renk renk pusulayi, i~te bulacak miihendislik a•1klan ne olacak-• tiitiinler kafidir. ifade etmemektedir. Buras! Avustralya 
rnasamm uzerine y1gd1m ve hirer l:ircr lar? 1 .. d · k · d d d 1 k 'k' · Almanya nam1na tu"tu"n almakta olan Kanunu esasinin hic;biT maddesi mpa- ile Yeni Zelandaya yard1m ic;in ko§eta§I 
goz en gec;1rere §U netJceye var 1m: Daha sonra iizerin e uru aca 1 mc1 t 

R 
bir Alman heyeti di.in !zmirden ~ehrimi- ratorlugun muhtelif azasma bu i§e miisa • mesabesindedir. ngiltere Umumi Harb 

okor miihendislikte I nokta •udur: 721 gene arasmda ressam· • d ld' B d b · b 1 k I · k • Y 1 • t' Al h t' 1· · d vat dairesinde i•tiraki amir eg~i IT. u esnasm an en u mem e et erm at i 
Evet, 137 gene miihendis olmaga ka· hg~ a, mimarhg~ a .. ilah heves eden ~tka c;1 ze ge ml§ Jr. man eye 1 zm1r e ev - Y velce kuntratla baglanmr~ oldugu ti.itiin- memleketler kendilerinin ho§una gidecek miidafaasm1 mukaddes bir vazife olarak 

rar vermi§ bulunuyor. ka hirer kis.i rJkml~hr. k 
0 

"' lerin muayenelerini yapm1~hr. Heyet surette rok, az ve yahut hir bir•ey yap - abul etmi§tir. 
nun arkasmda 113 askerlik (kara, de- Ve bu 721 delikanh arasmda mesela "' "' • · h ) k I O buradan Yunanistana gidecektir. m1yabilirleT. Kendilerinden boyle bir yar-

mz, ava a§! I, 5 tJb namzedi, d:1hc:. heykelt!Ta•!Jg~I akJma getiren tek k ; ~i go• 
59 h 

· · · 
45 

• Almanlar bu sene 936 mahsuliinden d1m istemek zaruretinde kalmiyacagim1Zl 
sonra anc1yecJ, sivil tr1yyareci, riilmiiyor. 19 'l 
42 36 33 

olmak i.izere memleketimizden ml - iimid edebiliriz. 
tacir. miilkiye memuru, zit,Iat Ben bu anketle sadece ve kisaca §U k .. h 23 II' (h f · yon kilo tiitun alml§lard1r. Halbu i ge- <;oktanberi vaziyeti kendileri de hili -

mute assisl, mua 1m er sm: !:tn) meseleyi ortaya koyuyorum: 14 'l k'l t"t" 1 l d 23 h k k (hAk' k ) 22 'f . I c;en sene ml yon 1 o u un a mu~ ar 1. yorlar. Biiyiik Britanya imparatorlugu • 
u u c;u a 1m, avu at , 1;1 1';1, Bugiin liselerde bulunan gen:.P.rimiz, Bu seneki mubayaatm miihim bir k1s-

20 kimyager, 13 aczac1 geliyor ve h!rdf'n- yannki mesleklerini intihab ederJ,.rken a- mm1 izmirden yapm1§lard1r. nun gizli dosyalan bunlara ac;Ik bulunu -
bire rakam 6 ya dii§iiyor. Bu alt: r.ia caba dogru mu dii§iiniiyorlar? -, •,- yor. T akdir ettikleri her faydah §eyi ya-
lnuharrir ve gazetecidir. Onlara bu yolda rehberlik eden kimse Amerika donanmastnda yeni pabilirler. 

Sonra 5 maden ve elektrik miihndisi, var mldJr" imparatorlugun istikbali tamamile de -
r tip tayyareler . I. • k d' u 

4 makine miihendisi, 3 orman miitrhass1- Mekteblerimizde talebe iizerinr!e bu ruz .~.uvvetlerine istmad etme te IT. cu-
2 'k' · 2 'h · b' 1· d d Va~ington 25 (A.A.) - Bahriye Neza- b ~ b 1 1 I T k v SJ, mus1 I§mas, tan ~~ ve 1rer rna 1- vadide telkinler yaparak, onlan isti a , ~ ucag1 u unmaz seyya cereyan a 1 u • 

f 
reti, donanma irin hem karada, hem de )' b' l'k b ~1 k · · d · 

Yeci, cografyacl, haritac1, maari m'j - kabiliyet ve sair hassalarma ve imkanla· ... vet 1 IT I ag an yapma Jc;In emz • 
f 

denizde u<;acak 11 tayyare 1smarlarnt§· 1 k 1 h k 1 k b · 
etti§i, arkeolog, derici, gemi in,aat mii- nna gore memleketin muhtac old·.1gu i~- ere, o yanus ara a im o ma mec un • 

k 
br. . d 

endisi, §imendiferci, mimar, s1hh:ye me- !ere intisaba te§Vik etmek icab etmez mi? yetln eyiz. 
:rnuru, ziraat miifetti§i, ti.itiin eksperi, Bir kelime ile neye, nekadar ihtiya • Muahede hi.ikmiine gore Birle§ik A • 
denizci, yo! miiteahhidi, fizikc;i, :reytin crm1z varsa, elimizde bulunan ~ocuklan danberi i§itip duruyoruz. merika ile ingilteTe miisavi donanma kuv-
rniitehassJsl, fabrikator... yava§ yava§ bu i§lere gore hamlasak fe- Ayni ak1bete dii§memek ve gencleri • vetine malik bulunmaktadular. Dili ingi-

Birinin gozii pek yiikseklerde, Re:si • na m1 olur acaba '? mizi ileride hay a! kmkhgma maTuz buak· lizce olan bu iki biiyiik memleket arasm· 
cumhur olmak isterim, diyor. Almanya gibi bazi memleketlt"rde, mamak i~in, §imdiden bu meseleyi, hi.; da husule gelecek ufak bir suitefehhiim 

Biri, kafam ders almiyor, hi~bir §CY o- laztm oldugundan pek fazla talebe hii - olmazsa ciddi bir §ekilde miitalea etmek: her ikisini de kotiiriim edecek ve her ikisi
lamiyacagim, diyor. cumuna maruz kalan iiniversite §Ube!eri- bir vazifedir gibi geliyor bana. ne de telafisi kabil olm1yan zararlar veTe-

~=B=ir=i=:=rl==en=u=·z==k=a=Ta:ri:vier=m=e=d=im==,=b=a=k=a=·==n=in::k:a:y:id=l=er=in=i=n=k~a~p~a~n~d~Jg~1~n1~n~e~z~a~m~a;n~·IJ:h~::~~~~~~IC.:A:N~D~E~Af~I~R~~c~e=k=ti=r.~F~a:k=at~b~ir~m~il~le~ti~n-d~e-n_iz~k~u~vv~e~tl~eri 
/, daha fazla ihmal edemem. Bazan c;o - - Hay hay. 

cuklar uyurken de yatakhanede hadise • Dondiiler. Yiiksek yah duvarlan yo-Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 84 

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

Orhan durdu, Vedianm bir elini tuttu 
Ve dudagma gotiirdii. Opmekten ziyade 
koklamaga benzer bir hareketle derin bir 
nefes ald1ktan sonra yi.iriidii. K1zm elini 
btrakmami§IJ. Vedianm diiz yo! tarafma 
bu temayiilii nic;in Orham bu kadar 
:rnemnun etti? Kendisi de bunu an lama· 
llli§tt. Mektebe girdigi zamandanberi ter· 
ciirnesini ihmal ettigi kitabdaki aile al ey· 
h~ne fikirler ona makul goriinmii§tii. ;lim
ch bu degi§iklik nedir? Kendini yoklad1. 
Ail eye taraftar olm1ya m1 ba§lami§h '? 
Y oksa Vediadan gelen yeni tesirler ve 
hesablar ic;inde, gene kalbinin isteklerine 
butiin fikirlerini bir anda feda m1 edi • 
Yordu? 

Vedia birdenbiTe duTdu ve sordu: 
- Ni~in sustunuz '? 

d Orhan Vedianm kar§Isma gec;ti, dur -
k U, oteki eJini de tuttu. Y an karanhkta, 

IZJn yiizii. isli bir cam arkasmdan bakr • 
Yorrnu§ gibi koyu esmer bir sis ic;inde tor-
tulanlyordu. · 

Orhan on a dogru egildi: 

K1z gozlerini ac;h. 
Orhan onun iki elini de kuvvetle s!ka

rak devam etti: 
- Fikirlerimin iistiine c;1kan bir kuv • 

vet var, dedi, biitun hayatrm1 o idare et
ti. Simdi gene kendimi onun tesiri altmda 
buluyorum. Buna ahali kalb diyor, go • 
niil diyor, siz de ne derseniz deyiniz, fa· 
kat boyle bir§ey var galiba... Var nu, 
yok mu '? Ben hep bun dan §Uphe ettim. 

-J?en de Orhan Bey. 
- hte bu devrin biiytik §iiphelerin 

den biri. F akat bana artJk var gibi ge -
liyor. 

- Bana da. 
Or han bir cesaret buhram ge~irdi. V e

diayi kucaklamak istiyordu. Bu niyetle 
kimildad!, fakat yapamad1. Vedia, an -
cak bu cesaretin iflasmdan sonra biraz 
geriye ~ekilmi§ti. Yiizii daha fazla islen
di. 

Yiiriidiiler. Y ahmn kaplSina yakla§l • 
yorlard1. 

Orhan gene durdu ve dedi ki: 

ler oluT. Aynlmaga mecburum. Halbuki lun bu k1smmi denizden gelen Tiizgara 
sizinle boyle sabaha kadar konu§mak is- kaT§! biraz muhafaza ettigi ic;in soguk his-
terdim. sedilmiyordu; fakat bo§ bir arsanm oni.i· 

- Ben de Orhan Bey. ne gelince sert bir hava yiizlerine ~arpll. 
- Boyle zamanlarda iki insan arasl- Orhan birdenbire durarak: 

na giren mesafderin zulmii arttyoT. Y al- - O~i.iyor musunuz? 
niZhgm melankolisi artlyor. Dedikten sonra kiZI biT kolunun 1c;me 

Vedia kahn bir hicabm ic;ine 51k1 51k!- ald1. Vedia onun gogsiine dogru titriye-
ya sanlm1~. flSIII! halinde bir sesle: Tek sokuldu ve: 

- Dogru! dedi. - Biraz ..• dedi. 
- Zannediyorum ki .•• _ HaytT, hic;bir Orhan kiZl kendisine dogru c;ekti ve 

imada bulunmak istemiyorum • F akat iki kolile sararak hafifc;e alnmdan optii. 
zannediyorum ki a§k ve aile bu anlann Vediada hic;bir hareket yoktu. Orhan e -
deh~etinden doguyor, bu anlaTm deh§e • gildi ve dudaklanm onun dudaklan iis -
tinden kac;mak ic;indir. ti.ine koydu. Vedianm buti.in viicudiinde 

v~dia bir§ey soylemedi. tabii iirpermelere benzemiyen siirekli ve 
Orban bekledigi tasvibin gecikmesin §iddetli bir sarsmtl peyda olmu§tU. Ba§l 

den tela~a dii§mii~ gibi sordu: arkaya .dii§tii ve yi.izii buz kesildi. Orhan 
_ Degil mi? biraz dogrulunca kollan iistiine klZln vii 
Ba§ml online egen Vedia agir agtr yu- cudii biitiin aguhgile yiiklenmi§ti. B1Ta -

kan kaldnarak, tekrar: k1lsa yere uzanacaktr. Ba§l arkaya dogru 
_ Dogru 1 dedi. o kadar sarkml§h ki arsamn ba§langicm-
Sonra titre yen bir sesle: daki y1k1k duvra hafifc;e ~arptl. Or han 
_ On be~ dakika daha gee; kalamaz onun bayJ!digmi anlami~tJ.' Hemen ba§Inl 

miSimz '? diye sordu. biraz duvardan uzakla§tirdi, fa kat kollan 
Bu teklif Orhana sarho$luk nev'inden iistiinden a~agl dogru sarkJtaTak yiiziinii 

bir ne§e vermi§ti. ovaladt. Karanhkta rengmm gec;irdigi 
Vedia ilave etti: istihaleler goriinmiiyor, fakat goz kapak

lannm dii~iikliigii, agzmm yan a~1k ve 
alt dudagmm sark1k duru§U se<;iliyordu. - Deniz kenanna kadar bir gidip 

T ayyare, okyanuslann iistiinde kuvvetli 
bir donanmam!! i§lerine yardJmci bir un
surdur. Kuvvetli bir bahriye ic;in hepsin -
den evvel ister, bi.itiin donanma ister, 
sade tiiccar gemileri olsun dii§mamn mev
kiini tayin etmek mecburiyeti vardtr. 
1914 te bir filo dii§mam yi.iz mil yakmh
gma gelmeden hissedemiyordu. ~imdi ay
ni filo tayyarelerle irtibab sayesinde bin 
mil uzaktan cepheyi ke~fedebilmekte -
dir. Emden'i bulmak ic;in iic; yliz gemi 
haftalarca ugra§ml§h. Bulduklan zaman 
ise tek bir gemi bir saatten az biT mud -
dette kendisini imhaya kafi geldi. 

Ben §ahsan mukabil tayyare toplan ile 
te~hiz edilmi§, iyi yap1h ve ZIThh gemile
rin hele grup halinde bulunduklan zaman 
dii§man tayyaresinde:: miitessir olabilece
gine inanm1yorum. En biiyiik c;apta top -
!ann mermilerine mukavemet edebilecek 
§ekillerde yap1lmt§ olan zuhltlaT tayyare 
bombalanna kar§l da durabilirler. EgeT 
giiniin birinde dii~man tayyareleri ingiliz 
filosuna tecaviiz ederleTse kendilerini 
kemiyet ve keyfiyet itibarile fevkalade 
tahkigl edilmi§ §ayam hayret hirer kale 
kar§Ismda bulacaklardtr. 

Bu hadiseler ba~ka birc;ok memleket -
leTde oldugu gibi !ngiliz bahriyesine de 
harb gemilerinin eskiden oldugu gibi de· 
nizlerin hakimiyeti i~in en kat'i bir vas1ta 
oldugu kanaatini vermi§tir. Harb gemile
rinin bu riichanlan hakikattir. Bunun ln
giltere kad~r Amerika ic;in de ehemmiyeti 
biiyi.ikti.ir. <;i.inkii bu iki milletin donan
malan diger biitiin milletlerden iistiindi.ir. 
Bundan sonra denizalh gemileri de eski 
tehdidlerini yapamJyacaklardJr. Son za -
manlaTda ke,fedilip tekamiil ettirilen u
sullerle denizaltr gemilerinin takibleri bir 
kac; sene evvelkinden c;ok kolay olmu§ -
tur. 

Elbette fmparatorlugun kalbini, biiyiik 
§ehirlerini, memleketi besliyen sanayi ve 
limanlan ciddi tehlikeler tehdid etmekte
dir. F akat imparatorluk konferanSI biitiin 
azalarmm bilmeleri laz1m olan §eyi im -
paratorluk birliginin tayyare ile ikmal e -
dilmi§ deniz kuvvetleri tarafmdan temin 
edilebilecegidir. Biraz gee; kalmakla be
raber merkezin biitiin kalbile bu maksadm 
teminine miithi§ mesai ve gayret sarfet -
mekte oldugunu kendileri dahi takdir e-

efsanevidir. Mistik telakkilere 
gore kiire iizerinde daima bir kutub bulu
nur. Bu, bir insand1r. Fa kat «erenler» in 
~~isidir. Evtad denilen vezirleri vard1r. 
U~ler, Y ediler, K1rklar ad1 altmda derece 
derece «ermi§» olan iic; ziimreye mensub 
say1h insanlar da kutbun maiyeti saythr. 

Kutublugun manevi bir mertebe olarak 
tevehhiim edilmi§ olmasmdan istiar.e su
retile yiiksek alimlere, herhangi bir ilim 
§Ubesinde ihhsas sahibi olanlara da kutub 
denilmek §ark dillerinde adet olmu§tur. 
Arabcada, acemcede ve osmanhcada ge· 
ne bu miinasebetle Kutbul'aktab tabiri 
yer alml§hr. 

Halbuki muhayyel kutublann yamnda 
iki de hakiki kutub, buzdan bir cihan ha
linde, ya§ayip durmaktad1r. Kiirenin biri 
tepesinde, biri dibinde yiikselip derinle§cn, 
uzay1p geni§liyen bu kutublar -bilhassa 
19 uncu asnn ba§mdanberi- Avrupah ve 
Amerikah fen a§tklanm c;eken hirer mih
ladiz gibidir. Garbm hemen her milletine 
mensub diizinelerle fen adam! o cazibeye 
kapildilaT, ma§ukalanm anyan avare 
a§Iklar gibi buz deryalanna atl)dJ}ar, kut• 
ba ula§mak ugrundi! seve seve can veTdi
ler. 

Martin Frobischer, Daris, Baffin, Be
ring, Hudson, Nansen, Abruzzi giQi kac; 
§eyda oralarda can feda etti ?... F akat ~i
mal kutbuna ula~mak, ilk hilkat giiniin
denberi hic;bir Adem ogluna nasib olmi
yan bir yiikseklikten goklere bakmak ~erefi 
Amerikah Beary'ye nasib oldu. Bu kutba 
a§lk adam tam 18 yii siiren bir didinme • 
den, bir siiriinmeden sonra (7 nisan 
1909) da kutub noktasma vard1, Ameri
ka band1rasmi kiirenin tepesine dikti. Fen 
a§ktnm kazand1g1 bu biiyiik zafere yalm:z: 
dort Eskimo §ahid olmu§tu. 

Ba~ka bir fen fedaisi, §U hepimizin bil
digimiz Amundsen de ayni eri~. bulu§ ve 
yiikseli§ zevkini 1911 kanunuevvelinin 
24 iincii giinii cenub kutbunda tath, kiire· 
nin o noktasma da insan ayagmm her 
mii~kiilii .!l§maya kadir olrlugunu ogretti. 
Fakat bunlar, bu gidi§ler kutublar ic;in ni
hayet bir riiya oldu. AysbergleT, o yiiz
lerce metro yiiksekligindeki buz daglan 
insan sesine gene miitehassir kald1. Ezeli
yetin §U tahassiiriinii gidermek, buzlara 
medeniyet giine§inin I§Igml a§tlamak §erefi 
§imdi Rus alimlerine nasib oluyor. Onlar, 
iic; dort giindenberi §imal kutbunda karar
gah kurmu§, kutbu sorguya c;ekerek tabi
atin orada salladJgl esran soyletmege ko
yulmu§ bulunuyor. Arhk §imal kutbu, 
me~hul olmaktan kurtulmaya, medeniye
tin malumlar kamusu aTasmda yer almaga 
mahkumdur. 

Medeniyetin kazandigl ilmi zafer bu 
kadaT kalmtyacaktn. ;lima! kutbundan ge
ne medeniyetin himmetile Amerikaya 
dogru i§lek bir yol ac;Ilmasi da bekleniyor. 
Kokii yiizlerce metro derinliklere, tepele
ri yiizlerce metro yiiksekliklere dayanan 
buzlar arasmdan a~1lacak bu yolun eski 
ve yeni diinyayt dudak dudaga, kulak ku
laga denilecek bir vaziyete sokacagma 

§iiphe yok. 
Sen ey fani insan, ilme dayanmca neler 

yapm1yor, ne harikalar yaratm1yorsun. 
!§te bugiin kutbu da yendin. YiTminci 
aSir bu zaferle nas1! iftihar etmesin!.. 

AI. TURHAN TAN 

Bir italyan gazetesi 
Tiirk - italyan dostlu
gunu tebariiz ettiriyor 
20!41 193 7 tarihli «il Corriere Dip-

lomatico E Conpolare» gazetesi, «Gazi
nin Diiriistlugii» serlevhasile ne§rettigi 
bir yaz1da diyor ki: 

« Y eni Tiirkiyenin Biiyiik Sefi Ekse -
lans Atatiirk Romanya Hariciye Baka
nmm ziyaTeti dolaytsile irad ettigi bir 
soylevde demi§tir ki: 

«- Akdenizde yalmz dostlar vard1r. 
V e bunlardan hi~birisi beni aldatmadl.>> 

Bu. italya ile Turkiye arasmda fitne~ 
cilik yapmak istiyenlere en iyi cevabdtr.» 

M. Turhanm eserleri 
1 - Kadm A VClSl. 

2 - Cern Sultan. 
3 - Timurlenk. 
4 - Tarihte Tiirkler i<;in biiyiik 

sozler. 
5 - Akmdan Akma. 
Bunlar, tarih ve edebiyatsever

lerin kitabhanelerini siisliyecek 
nefis bir koleksiyon te~kil eder. 
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Cenevrede Hatay davas1 

Profesyonelgiire' 
miisabakalari 

lngilterede y~p1lan biiyiik de
ge~id resminden intibalar • 

DIZ 
Miitehass1slar raporunun 
Konseyde kabulii mu -
hakkak addedilmektedir 

[Ba§taraft 1 1nct sahtfede] tetaviizden masuniyetinin garantisi hak • 
smda miizakerelere devam edilmektedir. kmdaki Tiirkiye • Fransa • Suriye anla§· 
Esasen bu mesele konsey tarafmdan hal- masmda konseyin haberdar edilmesi. 
ledileceginden, iki Hariciye Nazm daha Sandler, ekalliyetler meselesinin hal su
evvel aralannda anla§mak i~in hergiin te- reti hakkmda da bazJ tekliflerde bulun • 

Cumartesi ak~am1 ecnebi 
pehlivanlar kar~da~1yor 

l 

maslarda bulunmaktadJrlar. mu§tur. 

Milletler Cemiyeti mehafilinde, miite- Konseyde gizli bir i~tima 
hasSJSlar komisyonu tarafmdan hamla • Cenevre 25 (A.A.) _ Milletler Ce-
nan raporun konsey tarafmdan kabul e- miyeti konseyi, gizli bir i~tima esnasm • 
dilecegine muhakkak nazarla bak!lmakta- da konseyin ~imdiki ic;tima devresinin 29 
d1r. Esasen konsey, meselenin esasm1 da- mayJsta kapanmasJ takdirinde silahlan 
ha evvelden kabul ettiginden Hataym da- hirakma konferansi biirosunu bu tarihte 
hili idaresine aid teferruatJ tesbit eden ic;timaa dave! etmege karar vermi§tir. 
miitehassJslar raporunu da tabiatile aynen Aksi takdirde silahlan b1rakma biirosu, 
kabul ve tasvib edecektir. Bilhassa resmi oniimiizdeki hafta zarfmda ic;timaa da • 
lisan meselesi hakkmda da Tiirk ve Fran- vet edilecektir. 
s1z murahhas heyetleri arasmda itilaf ha- Bugiin gorii,iilecek mesele 
sll olduktan sonra raporun konsey tarafm-
dan kabulii ar!Jk bir formalite meselesi Cenevre 25 (A.A.) - Konsey bu 

sabahki celsesinde miizakere yapmadan halini almJ§ oluyor. 
ruznameyi kabul etmi§tir. 

MiitehasSISiar tarafmdari hazulanan 1 
lrak hiikiimetinin ran ile hudud ihti-

rapor, Hataym tam istiklalini temin etti - Ian hakkmdaki §ikayeti, iki alakadar hii-
ginden per§embe veya cuma giinii bu mil- kiimetle mutabik kalmarak tehir edil • 
li dava Tiirk milletinin arzusuna gore mi§tir. 
kat'i surette neticelenmi§ bulunacak!Jr. Konsey yarm ogleden sonra toplana • 

Hariciye Vekilimizle F ransiz Hariciye cak ve bu arada ba§ delegeler Valansiya 
Nazm Delbos bugiin De la Paix otelinde hiikumetinin miiracaatini gi:irii§eceklerdir. 
tekrar gi:irii§mii§lerdir. 

Vataniler Cenevre kararzm Hatay statiisii Milletler 
begenmediler Cemiyetinde 

Cenevre 25 (A.A.) _ Milletler Ce- Haleb 25 (Hususi} - Sancak me • 
miyeti konseyinin gayriresmi toplanhsm- selesi hakkmda anla§ma husulii Yatani
da, Iskenderun meslesi raportorii Isve~ ler arasmda memnuniyetsizlik uyand1r -
Hariciye Nazm Sandler, Sancagm sta- mJ§tlr. Antakyada mahalli kaymakam ve 
tiisiinii ve te§kilat1 esasiye kanununu tes- muhaf1z Hiisnii Niyazinin te§vikile bir 
bite memur eksperler komitesinin faaliyeti protesto mitingi tertib edilmek istenmi§se 
hakkmda maliimat vermi§tir. de mitingde ancak birka~ ki§i bulunmu§· 

Sandler, verdigi raporda, dil mesele- tur. Bunlar da para ile tutulmu§ birkac; 
sile ii~ nahiye hakkmda haleq fikir ihti • h1ristiyan ve Aleviden ibarettir. Bunlar 
Iaflarmm mevcud bulundugunu bildirmi§- Milletler Cemiyetine bir telgraf c;ekmi§· 
tir. Konseyin a§agidaki noktalar iizerin - lerdir. 
de hirer karar almasi icab eylemektedir. Ayni hareket bu aym 22 sinde lsken-

1 - Statiiniin ve te§kilatJ esasiye ka- derunda da tekrar edilmek istenmJ§tlr. 
nununun meriyet mevkiine girmesi tarihi- Mahalli hiikiimet memurlan protesto ma
nin tesbiti, kammda diikkanlarmJ kapatmak ic;in Er-

2 - Sancak meclisi ic;in ilk s~im ta- menilere emir vermi§tir. Fakat Ermeniler 
rihinin tesbiti, emri dinlemedikleri gibi boyle tezahiira-

3 - esamileri hamhyarak kontrol e- ta i§tirak etmJyeceklerini de bildirmi§ler· 
deceit komitenin te§kili, bu kuruitenin ve dir. Bu yiizden Ermenilerle baz1 huisti • 
Sancaktaki Milletler Cemiyeti delegele • yan Arablar arasmda bir c;arpi§ma olmu§ 
rinin masarifinin ne suretle taksim q_luna- ve lie; ki~i yaralanmJ§tlr. 
cag1, Habe,istan Cenevreye miimeBSil 

4 - Statii ve te§kilah esasiye kanu - gondermiyecek 
nunun Fransa ve Tiirkiye tarafmdan tas· Cenevre 25 (A.A.) - Negus, diin 
vibi meselesi, ba§hyan Milletler Cemiyeti toplanl!sma 

5 - Sancagm tamamiyeti miilkiyesi - delege gondermiyeceginden Milletler Ce
nin garantisi hakkmdaki Turk • F rans1z miyeti gene] sekreterligini haberdar et • 
muahedesile Tiirkiye - Suriye hududunun rnJ§I!r. 
I 

1 1 
I II II I I I I I II I Ill II II I I I I I I II I I I I I II I II II I I I I I I I I I I I I I I I I I It I I I I I I I I IIIII I I I 111 I II II IIIII till I Ill I I I I I I II I I I fill IIIII Ill 

Dinarda yapdan pehlivan giire, Ieri 

Dinar (Hususi) Partimizin kendi Bu glire§ yap1hrken seyirciler fevkalade 
menfaatine tertib ettigi biiyiik pehlivan heyecana dii§mii§ler, ic;!erinden bayiian
yan§lanna Afyon, <_;ivril, Denizli, Bur- lar bile olmu§tur. Neticede Dinarh Meh
dur, Antalya, !sparta, Uluborlu, Se • 
nirgenden sekiz bini miitecaviz biiyiik med bir saatlik bir giire§ neticesinde galib 
halk kiitlesi i§tirak etmi§tir. gelince o vakte kadar biiyiik bir inti • 

Giire§lerin en cazib numar;mm Dinar- zamla giire§i takib eden seyirciler min -
h Mehmedle Var§ovah Evest:1!i'nin pan- dere hiicum ederek Dinarh}'l tebrik et • 
kras usulile c;arpJ§malan te§kil etmi§tir. mi§lerdir. 

H~CI RA$iD l 
'- «Cumhuriyeb in milli aergiize,t romam : 8 I 

- Ben bunu soylemegi dii§iindiim. gibi sevmege ba~hyacagmdan emmun ... 
Amma bir tak1m vaidlerle aldatJiacagiml F akat adamcagiZI sizin evde kalmaga na
sanarak biisbiitiin yese dii§er diye kork - s1l raz1 edeceiiz? .• 

tum... - T abii o, otelde kalmak istiyecektir. 
- Neyse, bunlan gec;elim. Onlar rna- Amma ben JSTar edecegim. 

zi idi. Biz istikbalimize bakahm ... Baba- fkisi de sustular, bir miiddet istikbal 
nm kimbilir nasi! bir saikle annene ve sa- tahayyiillerile gi:izleri dalarken 1rfan: 
na kar§J biraz ha§in olmasm1 art1k mazur - lyi ki geceyi sizde gec;irdigimi giz -
gor ve onu hayirla yadet. Ben bugiin sana ledik; farkeden olmadJ. Y oksa bunu ba
yeni bir baba tamtacag1m. bamm duymas1 biitiin projelerimizi altiist 

Leyla nemli gozlerini silerek frfanm eder. Boyle meselelerde hi~ miisamahasJ 
koluna girdi ve Mercan yoku§undan in - yoktur. 
mege ba§ladilar. frfan deyam etti: - Eger hakikati bilse ... 

- Benim babam da sert bir jandarma - Evet, bilse ... 
zabitidir. F akat bu zahiri sertliginin ic;inde Gene sustular. Y oku§un altba§Jna yak-
a kadar mii§fik, o kadar yumu§ak kalbi la§IyorlardJ. Bir ara Ley Ia heyecanla: 
vard1r, ki seni ve hayahm tamr tammaz - Aman lrfan, dedi. Biliyor mu -
gozlerinin dolacagmJ goreceksin. Za ten sun, bu gece nekadar korktum? ... Tam 
mektublanmda bir iki defa send en bah • geceyans1 miydJ, gec;iyor muydu? Bil
setmi§tim. Hepsi o kadar ... Bugiin seni mem .. Uykumun arasmda bir ses i§ittim. 
nasll hararetle kar§Jladigmi gi:irerek §ef- Ac1 ac1 bir ses ... Uyandim. A§ag1dan ge
katinin derecesini anhyacaksm ... Istanbul- liyordu. Amma tam Adilenin odasmm 
da kalacagi iki ii~ glin ic;inde seni eTladJ iistiinde yattigim ic;in Adilenin odasmdan 

!}ehrimize gelen Bulgaristanll Yorgt 
ve Kiro pehlivanlar 

Onlimiizdeki cumartesi ak§am1 Tak -
sim stadyomunda Amerikah, italyan ve 
Polonyah pehlivanlarla Turk pehlivan
lan arasmda profesyonel serbest giire~ 
mlisabakalan yap!lacakhr. 

Serbest giire~ i~in memleketimize ge
len ecnebi pehlivanlar bu miisabaka -
larda alacaklan neticelerden sonra Tiir
kiye ba§pehlivanllgi igin Tekirdagh Hii
seyinle kar§Ila§acaklardir. Ecnebi peh • 
livanlar bugiin saat ikide Romanya va
purile istanbula geleceklerdir. 

Gelecek pehlivanlarm en miihimleri 
Eski Diinya §ampiyonu Polonyah Zi -
bisko, A:nerikada Boga nammi ta§Iyan 
Komar, Italya §ampiyonu Veron ve A
merikah Cimatlas't1r. 

Bu miisabakalara Tekirdagh Hiiseyin, 
Miilayim, Arif, Yanmdiinya Siileyman, 
Molla Mehmed ve Rifat i.§tirak edecek
tir. 

Gonenli Hamdi ile Babaeskili ibrahim 
bu miisabakalarda ba;~altmda tecriibe e
dileceklerdir. 

Miisabaka cumartesi ak§am1 9 da Tak
sim stadmda yapllacaktJr. 

Bu miisabakalar ir,;in aynca iki Bul
gar §ampiyonu da !stanbula gelm~tir. 

Galatasaray tak1m1 bugiin 
Ankaraya gidiyor 

Milli kiime ma~lan igin Ankarada iki 
mag yapacak olan Galatasaray takiml 
oyunculan buglin Taros ekspresile An
karaya hareket edecektir. 

Galatasaray takimmda Avni, Sacid, 
Lutfi, Re§ad, Ekrem, Salim, Hayrullah, 
Suavi, Hiiseyin, Hicri, Mustafa, Necdet, 
Siileyman E§fak, Ha§im, Biilend, Dan -
yal bulunacakhr. 

Kafileye Galatasaray kuliibli umumi 
katibi Osman miieyyed riyaset edecek
tir. 

Galatasaraym Ankarada yapacag1 
maglarda izmir mmtakasmdan Mustafa 
hakem olacaktJr. 

Atletizm federasyonu reisi 
§ehrimizde 

Atletizm federasyonu reisi Vildan 
A§ir diin §ehrimize gelmi§tir. Vildan 
A§ir buglin Bahkesir ve Edremide gi -
derek bu §ehirlerde yapllacak atletizm 
miisabakalarmm hazirhklarile me§gul 
olacaktir. 

Bir Bulgar tak1m1 §ehrimize 
geliyor 

Bulgaristanm Viladislavya futbol ta -
k1m1 iki mac; yapmak iizere yarm sabah 
§ehrimize gelecektir. Bulgar taklmmda 
dort milli oyuncu bulunmaktad1r. U\; 
defa Bulgaristan §ampiyonlugunu kaza
nan bu takim, gec;en sene de Kral kupa-

geldigini sanarak bag1rd1m. Ses kesildi ve 
sokakta bir ayak sesi uzakla§tJ. 0 zaman 
sokakta bir kadmla bir erkegin fena bir 
miicadeleye giri§mi§ olduklanm anladim .. 

Irfan giildii: 
- Belki de bir kabustur!.. 
Dedi. Leyla reddederek: 
- Hay1r, nasi! olur? ... Konu§tuklan 

birkac; kelime, ayak sesi hala kulag1mda. 
Erkek kadma: «Daha olacak. Hepsini 
ver, haydan gelen huya gider.» diyordu. 
Kadm da: «Hepsi o kadar ... Ba§ka bir
§ey veremem; zorla m1 alacaksm ?» diyor
du. Bir arahk erkegin «~Ikar, diyorum. 
Y oksa seni bir tavuk gibi bogazlanm. Bir 
yiiziik daha olacak l» dedigini ve kadmm 
inledigini i§ittim. hte o zaman seslendim 
ve ba§ka bir§ey i§itmedim. 

Irfan lakaydane omuzlanm silkerek: 
- Eger kanh bir hadise olsayd1, mu

hakkak sabah karanhg1 sizin evin i:iniinde 
veya civarmda eseri gi:iriiniir, kalabahga 
veya tahkikata §ahid olurduk. 

-Eve!, dogru ... 
Ki:ipriiye gelmi&lerdi. 
Karaki:iye gec;tiler ve bir gazinoda bir 

miiddet oturdular. Irfamn babasi Sami 
Bey saat on buc;ukta vapurdan c;1kacak· 
II. Daha epeyce vakitleri vardi. Bu za-

lngiliz filolanna mensub ii~ dridnot hiikiimdarlart seldmltyor 

f 

Kral ve Kralit;e yatta, Bahriye Naztri 
Sir Samuel Hoar'la gi:irii§iiyorlar 

Kral George'a ingiliz bahriye erkam 
takdim olunuyor 

si ma~m1 kazanmi~tJr. 
Birinci rna~ cumartesi giinii Pera ta

kimile, ikinci rna~ da pazar giinii gene 
Taksim stadmda ii)i§li takimile yap1la -
caktir. 

Miisabakalara saat be~te ba§lanacak
tJr. 

Bir sporcunun vefab 
Topkap1 kuliibiinlin B takimi oyuncu

larmdan Taceddin kisa bir hastallktan 
sonra vefat etmi§tir. Merhumun cenaze
si kuliib arkada§larmm elleri lizerinde 
ebedi istirahatgahma kadar gotiiriilerek 
oraya birakilmi§hr. 

Merhumun ailesile, kuliibiine ve ar -
kada§larma taziyelerimizi sunanz. 

Kongreye davet 
Ferikoy fi;i§li Idman Yurdu senelik kon

gresini 30/5/ 1937 pazar giinii saat 10 <la 
Ferikoy 17 nci ilk okulda yapacakt!T. Men
sub arkad~larm gelmeler1 rica olunur. 

mam, istikballerine aid tahayytiller ve 
tasavvurlarla gec;irirlerken 1rfan dedi ki: 

- Babamm bizim ni§amm1zdan mem
nun olmamasma imkan yoktur. 0, her§e
yi ho~ goriir. Y almz onu endi§eye dli§iire
cek bir nokta var: Bizim ge~inmemiz, 
mai§etimiz. Ben k1tkanaat ge~m1yorum. 
Babamn oliimiinden sonra nas1l bir vazi
yete dii§tligiinti gi:irecek ve bizim §U ni§an 
devresini nasJ! ge~irecegimizi anhyarak 
iiziilecektir. Elinde olsa bize yard1m ede
cegine §iiphe yak. F akat aile sahibi · bir 
jandarma ytizba§ISJ bize nekadar yardim 
edebilir?. 

- Y a sen. Eline kiic;iik bir serve! gec;
mek iizere oldugundan bahsediyor ve o
na giivendigini si:iyliiyordun ya? 

- Evet. .. Fakat bu paradan babamm 
haberi yoktur ve olmJyacakhr. 

- Neden? 
- Ciinkii, sana anlatmi§IJm ya, dayJ· 

min verecegi bu paray1 almam1 asla iste
mez. Day1mla aras1 iyi olmadJgJ i~in . . . 
Halbuki benim mektebden c;Ikmca me
mur olmaya niyetim yok. Hususi bir bii
ro ac;mak ic;:in bu paraya ihtiyac1m var ... 
Alacagim. F akat rica ederim sen den, 
kimseye bu meseleden bahsetme. 

- Tabii .•• 

r 

' t 
~ 
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Kral ve Kraligenin bindigi Victoria And Albert yatt, Glorious tayyare gemisi 
i:iniinden gegerken 
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Mare,al Blombergin ingilterede tetkikab 

Almanya Harbiye Naz1n Feld Mare· 
~al Blomberg, ingiliz Krallmn tac giy
me merasiminde memleketini temsil et
mi§ ve hlikiimdar tarafmdan da kabul o
lunmu§tur. Mare§al bu vesileden istifa
de ederek !ngiliz ordusunda tetkikler 
yapmakta ve modern harb silahlanm 

- Dogrusunu istersen, day1mm bana 

vadettigi para bir idarehane ac;maya an
cak yeter. Fakat ben bu paray1 ald!ktan 
sonra dayimdan iic; dort yiiz lira daha 
koparmayJ iimid ediyorum. 

Gene k1z, sisten kurtularak aydmla§an 
Bogaz sulanna dald1. Simdi onu derin bir 
hiiziin sarmi§tl. 

- Ah 1rfan, dedi. HayatJm o kadar 
karanhk ki bu karanhk ic;inde senden ba§
ka iimidim yok. Y almz sana giiveniyo
rum. Her~eyimi bildigin i~in gizlemege 
liizum gi:irmiiyorum: Baham beni hem 
kimsesiz, hem be§ paraSJZ b1rakarak ol
dti. Sen olmasan benim ic;in yap1lacak 
iki §CY var: Ya hemen Bahkesirdeki fa
kir amcama gitmek, yahud burada !rah§IP 
kazanmak. 

- Biliyorum ... 

- Halbuki birkac; ay daha sabretme-

yi, hatta §U evi muhafaza ederek sabret
meyi tavsiye ederek bana iimid ve hayat 
veren sensin, amma goriiyorum ki sen de 
zay1f istinadgahlara gliveniyorsun .. ,. 

1rfan, ka§lanm ~atarak azimkar bir 
sesle: 

- Hayir, hi~ zay1f degil, dedi. Ma
dero ki ben seni bu kadar seviyorum, 

gormektedir. 
ingilizlerin en yeni tanklanm Alman 

Milli Miidafaa Nazmna gostermeleri es
ran askeriye diye en kli~lik ve malfun 
§eylerin dahi saklanmasmda bir mana 
olmadigm1 ispat eden bir hadise olmas1 
itibarile dikkate deger. 

seni kurtarmak i~in her ~areye ba§vurabi
lirim ... 

Gene kiz gtildii, mermer masamn iis • 

tiinde duran elini Irfamn avuclanna tes• 

lim etti. Uzun uzun birbirlerine bakJ§ti· 
lar. 

1/.l>f.l>f. 

Sami Bey, uzunboylu, kuru, fakat ya
§I ellisini ge~kin olmasma ragmen kuvvetli 
kularda ve koylerde ge~tigi halde halden 
bir jandarma zabitiydi. Biitiin hayatJ 
anlar, uyamk, zeki ve her§eyden evvel 
dogru, namuslu bir adamd1. 

Oglunu gozleri ya§ararak bagrma bas• 
h. RihtJmda bir kenarda duran sade, 
mahzun, utangac; gene klZin kendilerile 
alakadar olduguna ihtimal vermiyerek 

ogl unu bir kenara c;ekip gotiiriiyordu. Ir· 
fan biraz tereddiidle: 

- Baba, dedi. Sana yazmJ§hm, Ley• 
Ia... 

Oglunun elile gosterdigi gene ktzi 
Sami Bey ... 

-Yay, gelinim ... 

Diye kar§IladJ. Y anma gitti, onu da 
aralarma alarak yiiriimege ba§ladJlar. 

(Arkast var) 
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KAGIDHANEDE BiR GEZiNTI 

Deniz dalgas1 gibi 
lodos olsa gerek ... 

l\1asa masa dola,an ~ingene kiZI • Miithif bir 
koro - Seyyahlar nasd sJZdirdiyor? • Hem 

dolan, hem fabrika mahalli olan Halic 

Kci?tdhane deresinde bir sandal satast! 

Ayva gibbi saaaarardtm 
Hi~ tnsat yolc muuu sende vay! 
Elma gibbt lcmzardtm 
Hi~ insat yolc muuu sende vay! 

Ne tarafa gitseniz kulaklan tlrmah • 
Yan ayni ses, ve bu sese tempo tutan ctrt· 
lak bir kemanla tmgtr tmgtr bir tef. .. h· 
!e kar§tdan bir grup daha geliyor. Si • 
Yah yeldirmeli esmer ve ihtiyarca bir 
~ingene kanst. £Iinde bir tef. Y enmda 
iki !fingene kiZI. Biri on dort, oteki yir
llli yirmi iki ya§tnda, kii~Ugiiniin elinde 
boyalan ~tkmt§ bir keman var. Biiyiigii 
de oyuncu, ~Unkii ktrmtzt bir entari gi· 
Yiyor. Galiba oyunculann muhakkak 
ktrmtzt giymesi laztm. Biitiin obiir ~in • 
Rene gruplanntn oyunculan da ktrmtzt· 
Ya biiriinmii§tii. 

- Haydi bir siftah ettir bize. Bak $e
rifem ne giizel gerdan ktrar. Bunu ihtiyat 
~ingene soyliiyor ve $erife altm di§lerini 
gosteren yth§tk bir tebessiimle ellerini iki 
Yana a~rtp parmaklanm §aklatarak §oyle 
bir omuz titretiyor. 

- Haydi bir oynaytm sana ... 
T ef elde ham. Kernan da kii~iik kt· 

Ztn ~enesine yerle§ti. Gozlerimizde en u
fak bir muvafakat J§IgJ gorseler hemen 
ba§hyacaklar. Bizden yiiz bulamaymca 
biraz otemizdeki §i§man bir bayanla za· 
Ytf bir baym online gittiler. Biiyiik bii 
memnuniyetle kar§tlandtlar: 

Ayva gibbi saarardtm 
Hi<;; tnsaf -volo muuu sende va-v! 

$erife hem soyliiyor, hem oynuyor. 
Fa kat §tktr §tktr degil, taktr taktr. Zan • 
nedersiniz ki viicudiinde bir tek mafsai 
Yok. 0 kadar odun gibi. Anast $erife • 
den daha co§kun. Y ere bagda§ kurmu§, 
bir taraftan tefini ttngtrdattyor, bir ta • 
raftan da kiZlnt canlandtrmaga ~ah§t -
Yor: 

- Oyna, kiVIr, deniz dalgast gibi k1· 
Ztm ... 

Deniz dalgast mt? <;ok dogru. Y al • 
lltz lodos olsa gerek, ~Unkii mide bulan
dtrtyor. 

¥¥¥ 

$i§liden Kagtdhaneye yiiriiyerek git· 
lllek, araba ve yahud otomobille gitmek· 
ten ~ok daha zevkli. Y almz, tabii bacak
lartmza biraz giivenmek laztm. Eger 
boyle bir yiiriiyii§e ~ttkar ve hem kestir • 
~e. hem de fazla toz yutmadan gitmek 
tsterseniz yolun solundaki ktrlara sapm. 
Bu, Anadolu ovalan kadar ~imensiz ve 
~i~eksiz ktrlar, kii~iik ini§ ve ~tkt§larla 
sizi - Allaha bin §iikiir arttk maziye ka
lt§an • ~op ~ukurlanmn yanmdan ge~ri • 
terek Kagtdhaneye indirir. 

Zavalh tarihi dere! Bir vakitler i~inde 
binbir renkli sandal safalan yapilan su • 
lartn ortasmda §imdi ~amurdan adacJk
lar var. 

Belki bir yaz ak§amJ ta uzaklardan 
Relen birka~ kurbaga sesi insamn ho§una 
gidebilir. Fa kat boyle yiizlercesinin bir 
agtzdan gtrtlaklanm y1rtarcasma hayktr
tnalan enteresan oluyor amma pek ta • 
~ammiil edilir §ey degil. Sesleri ciissele • 
t~nden birka~ misli kuvvetli olan bu mu· 
Stki§inas hayvanctklar bereket versin in
~afh §eyler. Biitiin dere emirlerine amade 
lken onlar yalmz bir ktsmtm i§gal etmi§· 
. er. Halbuki ctrtlak c;:ingene seslerinin 
Bilasma ugramtyan hic;:b~r agac alh yok. 

U kart§tk konsere ilerideki batakktkta 
sabah banyolanm yapan otuz kirk man· 
~~ntn bogiirtiisii de i§tirak ediyor. Miit-

1§ bir koro heyeti I 
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. Dere kenannda pa~astni stvaytp suya 
gtren ~ocuklar kaya kovuklarmda bir • 
~eyler araytp duruyorlar. 

- Ne yaptyorsun orada? 
- Kaya bahgt tutuyoruz. 
- Bulamk suda elle bahk tutulur 

lrlu~ 

b'- Bahklar ta§lann arasma giriyor, 
t 12 de elimizle deligi kaptyoruz, sonra da 
h~tuyoruz. N a' bak, §U tenekenin ic;indc 

•r tane var. 

- Peki ne yaparstmz bu bahklart? 
- Satanz. 
- Nereden geliyorsunuz siz? 
- F erikoyiinden. 

- T a F erikoyden buraya hergiin ba
hk tutmaga mr gelirsiniz? 

- 0 kadar uzak degil. N ah §U te • 
peyi a§tm mt F akirhanenin online ~tkar. 
Orad an da a§agt inince i§te F erikoyii. 

Be§ dakikahk bir yolmu§ gibi bah
settigi mesafeyi §oyle bir goziimde can • 
landtrdtm. En a§agJ, bir veya bir bu~uk 
saat. Zira F akirhane dedigi Dariilace • 
zenin online c;1kmak ic;;in evvela dag gibi 
bir tepe a§mak laztm. Oradan ,Si§li ve 
Osman bey arkasmdan F erikoyiine ka • 
dar uzanan mesafeyi de tahmin edebilir
stmz. 

Bu zahmetlerine mukabil giinde kac; 
bahk tuttuklanm sordum. 

- Eh, be§er tane olur, dediler. 
Be§ bahk tutmak i~in Allahm gunu 

bu tepeleri inip c;;tkan kahramanlara: 
- Ktsmetiniz ac;;tk olsun, Allah kuvvet 

versin, demekten ba§ka soyliyecek soz bu· 
lamadtm. 

Otede birka~ ~ocuk daha var. l~inde 
mandalann keyif siirdiikleri batakhktan 
siiziile siiziile dereye akan, ve biraz evvel 
bir iki mandamn etrafa sular st~rata st~
rata gec;;tigi bu yosunlu pis suyun kenanna 
yatmt§lar bir pmardan su ic;;er gibi kana 
kana hararetlerini si:indiiriiyorlar. 

¥¥¥-

Kagtdhaneye gelip te sandal gezintisi 
yapmamak olmaz. Hem buraya seyyah • 
lar da geJiyormU§ meger. hte or'fumiizdeki 
sandaldan kadmh ~rkek · bir grup 9k11. 
ve ye~il <;imenleri papatya gioi siisliyen 
yumurta kabuklanm ~tttrdatarak, buru§· 
turulmu§ yagh gazete kagtdlanm ayakla
nnm ucile iterek ve resil!l c;ekerek uzak· 
la§ttlar. 

Bizim sandalct otekine sordu: 
- Hasan, ne aldm '? 

Hasan memnun memnupn smtt1: 
- Bir bu~uk. 
Memnuniyetine bakthrsa, ancak elli 

kuru§luk yer gezdirmi§. F akat bizim ka
yrk~t Murad Aga onu da az buldu ve a
deta hiddetlenerek: 

- Ulan aptal, diye bagndt. 0~ lira 
isteseydin ya! Gavurun parasma mt aci· 
yorsun! 

f~im s1zladt ve yiiziim ktzardt. Acaba 
turist ve seyyahlar her yerde boyle alda
tthyor mu? 

Murad Aga, sandalcisi oldugu derenin 
tarihini de ~ok iyi biliyor ma§allah. Biz 
aramrzda yiizlerce sene evvel burada sii· 
riilen safalardan bahsederken: 

- Ne soyliiyorsunuz siz, dedi. 0 za
manlar belki bu dere bile yoktu. 

Y erler yemye§il, agaclar yemye§il. N e 
tarafa baksamz gozlere canh ve parlak 
bir ye§illik doluyor. 

Beton bir kopriiniin altmdan ge~erek 
Halice c;;tkttk. Kag1dhane deresinin bitti· 
gi bu noktaya bir dere daha dokiiliiyor. 
Alibey deresi. V akit heniiz erken oldugu 
i~in o tarafa sapttk. Derenin tam agzmda 
Silahtaraga elektrik fabrikast var. Daha 
iki dakika evveline kadar gozlerimizi ay· 
dmlatan ye§illiklerin izini siyah komiir yr· 
gmlan sildi. Bereket versin bu karanhktan 
r,;abuk kurtulduk. Sandalctmtz bizi ikinci 
bir beton kopriiniin altmdan gec;;irerek a
gacltkh bir kazinoya yana§ttrdt. 

Burast da epey kalabahk. Hele yam
mtzda kii~tiiklii biiyiiklii, gelinli kaynanah 
sekiz on ki§ilik bir aile var. Y ere kilimler, 
hastrlar sermi§ler. Masalardan birinin ii· 
zerine konmu§ ktrmtzt, bir gramofon kim
senin dinlemedigi bir§eyler c;ahyor, fakat 
plagm degi§tirilmesi hi~ ihmal edilmiyor. 
lki agac arasma kurulan sahncaktan gra
mofon sesini bashran kundakh bir c;ocuk 
yaygarast yiikseliyor. Daha ilerideki ma· 
sada $erifeye siftah ettiren §i§man ba • 
yanla zaytf bay ftsllk yiyor. 

Alacagtmtz cevabt bile bile garsona 
sorduk: 

- Ne var? 
Ve o, bir solukta cevab verdi: 
- ~ay, kahve, gazoz, limonata, lo • 

kum ... 
- Suyun ne suyu? 
- Kec;e suyu da var, ~e§me suyu da. 
- Getirdigin suyun Ke~e suyu oldu • 

CUMHURIYET 7 

Oniversite kampl 
Pendikte a~tbyor 

Bu seneki kampa 3600 
gene i~tirak edecek 

Dniversite kamp!Qtn bu yt] d.a Pen • 
dikte kurulmast takarriir etmi§ ve alaka
darlara bu hususta emir gelmi§tir. 

F akiilte T alim taburu komutam F erid 
Erivrek bu ytl kampa ~tkacak talebeler 
ic;in bir program tesbit etmi§tir. Bu prog
rama gore kamplar 14 haziranda ba§h· 
yacak ve 14 eylulde bitecektir. 0<; ay 
devam edecek alan kamp dort devrede 
yapiiacakttr. Birinci devre 14 hazirandan 
3 temmuza kadar siirecek ve bu devreye, 
T1b F akiiltesile Asker! Ttb okulunun 
birinci ve ikinci somestr kiSlmlannda 0 • 

kuyan talebelerle Edebiyat F akiiltesi ta
lebeleri almacaklardtr. 

Hukuk F akiiltesinin kamp1 5 temmuz
da ba§hyacak ve 24 temmuzda bitecek· 
tir. Bu devreye Ttb ve Askeri Trb Fa • 
kiiltelerinin dordiincii, be§inci ve altmct 
stmf talebeleri de gireceklerdir. Trp 
ve Askeri T tb F akiil tesinin ikinci ve ii • 
<;iincii stmflarile, Yiiksek Ticaret, Di§ 
T ababeti, Eczac1 mektebi e Yiiksek 
Orman F akiiltesi talebeleri e 2 agustos
ta kampa ~tkacaklardtr. Bunlann kampt 
21 agustosta bitecektir. Kampm son dev
resi 26 agustosta ba§hyacak 14 eylulde 
bitecektir. Bu devreye Fen F akiiltesi, bu 
ytl yeni a~1lan ikhsad F akiiltesi, Yiik • 
sek Miihendis ve Giizel San'atlar Aka· 
demisi talebeleri i§tirak edeceklerdir. 

T arihi Bergamada ~enlik haftas1 
Kermes eglenceleri biitiin 

bir tarihi ayne~ ya~attt 
Milli ve bedii oyunlar1n ya,atdmast ve tarihi eserlerin gos

terilmesinde Bergamahlar ~ok muvaffak oldular 
----

Bergamamn tarihi eserleri ve Kermes eglencelerinden mulnelif inttbalar 

Bergama (Hususi) - Bir hafta de· seksen parmak ~1tlayor. Ayaklar, beller, 
vam etmek iizere tertib edilen Kermes omuzlar, kollar, ayni figiirler ic;;inde. Bi· 
eglenceleri izmir V alisi F azh Gii!er:in raz ilerliyor, sonra sola doniiyorlar. Saf· 

Saha, alki§lar, oyunlar, tezahiirlerle ~m
layor .. 

spar sahasmda soyledigi kisa bir nutukla ftharb nizammda sJc;:nyarak, diz c;okerek 

lcra daireleri ii~ giin kapah ac;;Ildi. Bergama, Kermes kin ~ok ham- oynuyor ve birdenbire, geri doni.ivoriar, 
Miiddeiumumilikten bildirildigine go- lanmi§tJ. On be§ bin lira kadar bir para ve ayni hiza ile ayni hareketleri obitr is

Kamplar her talebe i~in mecburl olup 
her talebe ancak kendi fakiiltesile kampa 
gidebilecektir. Gec;:en yt) kamp mevcudu 
2400 oldugu halde bu ytl bu mevcud 
3600 e yiikselmi~tir. Zaten Kermes haftasi, tamamen milli, 

bedil oyunlann, eglencelerin ya§ahlmasi, 
bu meyanda tarihi eserlerin gosterilmesi, 
miisabakalar tertibi maksadma matuftur. 

re mali senenin hululii dolay1sile hesa- sarfile meydana getirilen ilim evi, Ber • tikamette yapryorlar. 
Atlann iistiinde, a talar adeti vee; hi! e. bat devredileceginden may1sm 31 ve ha- gamaya gelecek ziyaretc;:ilerin is!irahat - Oyunlan, ok atma, cirid, kalkan, c;op 

kuma§tan hediyelerini alan ciridciler, ~op 
kaldmcrlar, atlanm st~ratarak ve arh • 
larmdan kesif bir toz tabakast l..a!dua -

ziranm 1• 2 ve 3 iincii giinleri istanbul lerini temin edecek mahiyettedir. kaldtrma, u~an giivercinlere tek avc1 ate§i 
icra muhasebesinde tahsilat ve tediyat 
muamelesi yapilmtyacakttr. Kermes giinlerinde cirid oyunlan, c;;op takib etti. Hepsi atalardan kalm:§, hepsi 
===------~~----~ kaldtrma, kalkan ve ok atma gibi olduk~a de bize dedelerimizin spor, harb egltn• 

gunu nerd en l!ilelim? 
- Y oo, ben sudan anhyam anlanm. 

Bakma baZISma ~e§me suyunu <;rr~u diye 
veririm. «Ctrc;:tra biitiin Rumlar gibi C1r· 
c1r diyor) Amma siz anlarstmz. Bu halis 
Ke~e suyu. 

Boyle diyerek oniimiize birka~ bardak
la bir surahi halis ~e~me suyu koydu. 

* * * 0 ne? .~ir tef sesi! Burada da m1 c;:in-
geneler? Oyle ya, hem de, altm di§li, de
niz dalgast $erifenin ta kendisi. Ne za • 
man gelmi§ler buraya? -5erife bizi tamdt 
ve ayni yth§kan smh§ ve kmtt~la: 

-Sabah sif.tah ettirmedin, dedi. ,Sim
di de oynatmaz mtsm? 

Ve bermutad istemez, cevabm1 alarak 
uzakla§h. Biz in§allah burada mii§teri 
bulamazlar derken $erifenin sabahtanbe
ri biraz daha c;:atalla~an sesi bah~eyi dol
durdu. Sesin geldigi tarafa bakmca anla· 
dtk ki §i§man bayanla zaytf baym bulun· 
dugu yerde c;engeneler ac; kalmaz. 

*** 
Hava serin. $imalden kopup gelen riiz-

gar bah~ede, agaclarm ve yapraklarm a· 
rasmda u~arak ve uc;:urtarak dans~diyor. 
F azla oturmaga imkan yok. Y amnnzdaki 
kalabahk aile de gitmek i~in toplanmaga 
ba§ladt. Sahncak ~oziildii. Ogle yi:Illegin
den artakalan birkac; kofte ile dolma mer
hametli gelinin tsran iizerine geri gotiiriil· 
medi. Bir kenara ytgtlarak ortada dola
§an mka kopege ziyafet c;:ekildi. Y umurta 
kabuklarile yagh gazete kagtdlan «sudur, 
ahr gotiiriir» denerek dereye attldt. San· 
dalda yenmek iizere kasketlerin ve men • 
dillerin i~ine leblebi ve kabakc;:ekirdegi 
dolduruldu. Kmmzt gramofon, suyun 
sathma bir kan~ kalacak kadar gomiilen 
sandalm arkasma kuruldu, ve i~indekiler 
c;;ahnan plaktan tamamile ayn bir §arkt 
tutturarak piirne~e ve kahkaha yammtz • 
dan siiziildiiler. 
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Elektrik fabrikasmin karanltgmdan tek
rar gec;:erek Halice ~tkttk ve Murad A -
gay a sorduk: 

- Halic doluyor, diyorlar, oyle mi? 
Murad Aga kiireklerini biraz dikle§ • 

tirerek: 
- Na bak, dedi, dibine degiyor. Ya

kmda buralardan sandal bile gec;;emiye • 
cek. 

Burast adeta bir fabrika mahallesi ol
mu§. Tapa fabrikasi, lastik fabrikast, tug· 
Ia harmanlan, deri ve barsak fabrikast, 
mezbaha, hepsi burada. El!t metro geri· 
deki Kagtdhane deresinin ye§il yaprakh 
agaclan, bahar kokulu riizgarlarile bu si
yah dumanh bacalar ve birbirine kan§an 
pis kokular ne biiyiik bir tezad te§kil edi
yor. 

Zavalh sab1k Unkapam kopriisii de 
burada. Boynunu biikmii§, yava§ yava§ 
c;;amurlara gomiiliiyor ... Ve Kagtdhane 
gezintisi burada ve boyle bitiyor ... 

unutulmu§ eski spor hareketlerimiz de celerini hattrlatan §eyler. Sahada oluz rak uc;up giderken, Tiirk tarihinden bir 
tekrar edildi. ath, k1vrak yerli atlarile tozu diimana riizgar esip sac;:lanrotzt ok§ar gibi oluycr .. 

Bu oyunlar c;;ok begenildi. Bengi-:le, katarken, giir naralarla cirid oynarken, Belediye, ziyaret~ilerin her tur!ii ihti· 
zeybekler halka yaptyorlar ve bu halka· bazt zabitlerin agladtklanm gordiim. 0 yaclanm dii§iinerek tedbirler almi§, l:>u 
ntn her ferdi, ayni figiirlerle, ayni tempo ne hava idi, ne alemdi? hafta gelenlere mahsus rozetler tabettir • 
ic;;inde bazan durduklan yerd~. bat::an Ok~ular arhk aza)tyor. $u hedef;n tam digi gibi izmir yolile Halkevi oni.ine tak
ilerliyerek, bazan geriye doniip istikame· ortasma gerine gerine okunu saphyan ok- lar in§a edilmi§tir. Manisa Valis: Linfi 
ti degi§tirerek oyle bir intizamla, oyle bi1 ~uyu kimse istihlaf edemiyecek. Kalkan- K1rdar da buraya gelerek F azh Giilece r- ::: 

ahenk ve derinlik i~rinde oynuyorlar ki, ctlar bile ihtiyar.. Yanm saat c;arp:~1p miilaki olmu§tur. 
alkt§tan k1yamet koptu. Dagh oyunu ise alkt§lar ic;;inde ~ekilirlerken; genclerin bu Kermesin pazara tesadiif eden giiniin· 
bu heyecam goklere ~tkanr fibi oldu. oyundan hic;bir §ey ogrenemediklerini Ju- de Bergamaya izmir, Soma, Man~sa ve 
Tek kolda yirmi zeybek. Bakmca tek bir §iinerek i~imizi c;;ektik. Giivercinler,. yJ!di· havalisinden sayiSlz denecek derecde 
viicud goriir gibi oluyorsunuz. K1rk eMe, nm ~arpmt§ gibi goklerden yere dii?tiilt>r. ~ok ziyaretc;:i gelmi§tir. 
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Memlekette 19 may1s bayrami 

Sinob, Develi, Adanada genclerimizin spor hareketleri 

Adana, Tekirdag ve Nazillide Tiirk genclerinin yapbklan bayramdan inbbalar 
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BUt~e · mUzakereleri devam ediyor 
Meclisin diinkii celsesinde 9 
muhtelif biib;e kabul edildi 

Meb'uslardan bir kismi, bir~ok temennilerde bulundular. 
Adliye, S1hhiye, Dahiliye V ekilleri uzun izahat verdiler 

[Ba§taraft 1 tnct sahttede I 

Mesela istanbulun saltanat bakiyesi bir 
Defterdarhk dairesi vardtr ki meskenet 
yuvast denilebilir. Bu, sthhi ~eraitten 
mahrum. kasvet verici daireler maliye 
memurlanmn ~ah§malanna sui tesir et -
mektedir. Otedenberi tasarrufu kendisin· 
den yapmayt bir an'ane addeden Maliye 
Vekaletinden ricam, bu daireleri tslah et
mesidir.» 

Maliye Vekili, hakikaten tahsil §Ube· 
lerinin vaziyetler fena oldugunu §imdi • 
ye kadar sahlan elli bin lirahk bina ye
rine kanun mucibince yeni binalar yaptl
dtgmt, pek yakmda yeni tahsil §Ubelerine 
bina in~asma hasredilecek 30 bin lirahk 
bina daha sahlacagmt soyledi. 

Ziya gevher: 
«- 1stanbuldaki binalarm daha hiz

met edecek omii rleri vardtr. Y eter ki ta· 
mir edelim, hlisnii muhafaza edelim. Ma
rifet bina yapmak degil tutmaktu. Ora· 
daki saltanat bakayast, i~erisinde otu -
ranlardan ibaretti. Bina kerpir.ine vann
cJya kadar milletin mahdm> dedi. 

Maliye Vekili, yeniden yap1lmast mev
zuu bahsolan binalann kira ile tutulmu§ 
tahsil §Ubeleri yerine in§a edilecegini 
soyledi. Bundan sonra Maliye Vekaleti 
biitc;esinin fastllanna gec;ildi ve biitc;e ol
dugu gibi kabul edildi. 

Diiyunu Umumiye, Tapu, Kada•· 
tro, Giimriik ve lnhi•arlar biit~esi 

Diiyunu Umumiye, T apu, Kadastro, 
Giimriik ve !nhisarlar V eka.letleri biitc;e· 
Jeri de miizakere ve kabul edildikten son
ra Dahiliye Vekaleti biitc;esinin konu§ul
masma ba§landt. 

Galib Peke! (Nigde} soz alarak dar· 
hk y11lannda biit~enin V ekalet fasillarm· 
da r •. :.itemadiyen tenkihat yaptldtgmt, bu 
arada Dahiliye Vekaleti blitc;esi maa§ ve 
masraflarmdan da tenkihatta bulunuldu
gunu, §imdi umuml biitc;e 18 - 20 milyon 
lira kadar zam gordiigii halde dahiliye 
masraf k!Slmlarmm eskisi gibi b1raktldt • 
gmt ileri siirdii. ve dahiliye ile maliye 
masraflan arasmda bir mukayese yaph. 
Bu arada dahiliye biitc;esinde mefru§at 
i~in kullamlan 20 bin lira I 0 bin liraya 
kadar indirilmi§ken maliyenin mefru§at 
faslmda I 35 bin lira goriindiigiinii, tes
hin ve tenvir masrafmm dahiliyede 30 
bin maliyede 50 bin lira oldugunu, ktr • 
tasiyede de dahiliyede 28 bin maliyede 
50 bin lira konulmu§ oldugunu soyledi. 
Diger taraftan mukayeseler de yapttktan 
sonra Dahiliye Vekaletinin bareme gore 
hazulanmi§ layihasmm Maliye Veka • 
leti kar§thk bulamadtgt ic;in hala encii • 
mende durdugunu, halbuki Meclisin bu
gunlerde c;tkacak emniyet kanunu ile me· 
sela bir kazanm emniyet amiiinin maa§l 
45 liraya ~tkacagmt, Halbuki kayma • 
kamm 40 lira alacagmt bu ahenksiz va· 
ziyetin idarede de iyi tesir yapmtyaca • 
gmt izah ile bu noktanm tashihini istedi. 
Galib Peke!, niifus kayidlerinin bu • 
giinkii vaziyeti hakkmda izahat vermegi 
zaid addederek umumi niifus yaz1mmm 
herhangi bir seferberlik vukuundan evvel 
yaptlmt§ olmasm1 elzem gordii. 

Berc; Turker (Afyon}, memleketin 
emniyeti yolunda ~ah~anlann terfihi Iii· 
zumundan bahsetti. Ba§ka yerlerde ol • 
dugu gibi siyasi mlinaka§alarla vakit ge· 
~irmiyen Halk Partisinin ~ah~malarm • 
dan, belediyelerin bir vazifesinin de hal
kt tanzifata ah§ttrmak oldugunu kaydet
ti. Bu arada Ankara Belediyesinin va -
zifeleri ba~mda kanalizasyon geldigini, 
muhtekirlerin serbest~e istediklerini yap· 
hklanndan bahisle ihtikara kar~t §iddetli 
mucadele istedi. 

Besim Atalay (Aksaray), Dahiliye 
Vekaleti Matbuat Umum Miidiirliigu • 
niin son te§ebbusi.inden bahisle halk y1 • 
gmlan i~in kitab yazmamn faydalarm1 
anlattJ. Ve sozleri arasmda: 

«Hala bugiinkii gazetelerde yazt
lan dilin diinkii saray dili» oldugunu ve 
halk y1gmlannm bu dilden anlamadtgm1 

ileri siirdii. Fa kat y1gmlar ic;in kitab yaz
mak ic;in daha once duymak laztm gel -
digini soyledi ve halkm manevi ihtiyac . 
lanm dii§lindiigiinden dolay1 Dahiliye 
V ekiline te~ekkiir etti. 

Sukrii Kaya soz alarak, biitc;e mula -
hazalan masmda Dahilive Vekaleti ma
a,!arile diger devair ma~§lan arasmdaki 
buyuk farklardan bahsedildigini, halbuki 
esash maa§lar arasmda hemen hie; fark 
bulunmadtgmt, yalmz masraflar arasmda 
baz1 farklar olabilecegini kaydetti. Berc; 
Tiirkerin emniyet ve asayi§ hakkmdaki 

miitalealarma cevab vererek cenub kls
mma aid olan meselenin Tiirkiye ile 
F ransa arasmdaki siyasi miizakereleril'l 
neticesinde hallolunacagmt, fakat hudud
dan ~imale dogru, yani memleketimiz da
hilinde icrayi habasete curet edecek un
surlar bulunursa cezalan verilecegini ve 
daima cezalan verildigini ve esasen ve
rilmekte bulundugunu soyledi. Halk Fir
kastnm <;alt$mast hakkmdaki sozlerde ile
ri slirlilen esaslarm tamamile mevcud ol
dugunu ve icraat ktsmma gelince, hiiku -
metin mes'ul memurlannm elinde bulun
dugunu beyan etti. Besim Atalaym Mat
buat. Umum Miidiirlugiiniin son te§eb -
biisii hakkmdaki takdirlerine te§ekkiir ct· 
ti. Bu i~in san'at erbabma btraktldtgmt ve 
gayenin «halka dogru» degil, «halkla 
beraber ve halk ic;in» oldugunu sozlerine 
ilave etti. Belediyelerin kendi kanunlarile 
idare olunan hususi ve muhtar miiessese
ler oldugunu, seneden seneye artmakta 
olmasma ragmen gelirlerinin ihtiyaclan 
tamamen kar§thyacak vaziyette bulun -
madtgmt, aradaki tshrabm bundan dog -
dugunu izah etti. Belediyeler Bankas1 • 
nm hizmetlerini anlatt1. Y aptian proK • 
ram mucibince 1940 senesinde 60 bele • 
diyenin su i§i hallolunacagml soyledi. ih
tikar meselesine gelince biiyiik satt§lar i -
c;in !khsad Vekaletinin digerleri ic;in de 
belediyelerin ugra§makta bulundugunu 
anlatt1 ve Berc; Tiirkerin «belediyelerin 
halkt disipline alt§hrmasi» tavsiyesine ce
vab olarak da Tiirkiye halkmm nizam -
perverlik yolunda diger memleketler ic;in 
bile bir numune te§kil ettigini, halkm hu
susiyeti, ideallerinin buyukliigii ve buna 
varmak ic;in kalblerinde duyduklan 'he
yecan oldugunu tebariiz ettirdi ve al 
kt§landt. 

Ahmed ihsan T okgoz irfan hayah • 
nm yay1m1 yolundaki te§ebbiissleri ele ala
rak buna vastta olacak kag1dlarm paha· 
!tltgmdan bahsetti, dedi ki: 

«- Fiat yuksekliginin en biiyiik a • 
mili !stanbuldaki kag1d tuccarlanmn ih
tikandir.» 

Dahiliye Vekili tekrar soz alarak Ma
liye Vekaletinin stoklan bulundug\Wldan 
devair kutasiyesinin piyasadaki farktan 
miiteessir olmtyacagmt, ihtikar bahsine 
gelince haricde fiatlar yiikselince elinde
ki kag1dlan evvelce satm alman fiata sat
maga mecbur eden bir kanunumuz bu -
lunmadigmi soyledi. Meselenin Avrupa 
ve memleket fiatlan arasmda fark bu • 
lunmamast te§kil ettigini sozlerine ilave 
etti. Siikrii Kaya, Emin Dramanm bir 
sualine cevaben de hayat pahahhgmm 
bizdeki telakkilerini izah etti. Ve bunun 
bir ktsmml da hayali buldu. Bu izahlan 
strasmda hatta resmi kanallardan c;tkan 
bazt endekslerin hayat pahahltgt telakki
sini act bir hakikat olarak tavsif etti. Bu 
endekslere gore mesela asgari fiatm 60 
liradan gosterildigini, halbuki memlekette 
giinde bir lira kazananlarm ekseriyeti te§
kil ettigini, bu endekslere gore bu ekse -
riyetin a<; ve peri§an olmas1 laztm geldi
gini, halbuki hakikatin hie; de boyle ol -
madtgml izah etti. Strt hamalhg1 mesele
si hakkmdaki suale de cevab veren Siik
rii Kaya, hayatmt kazanmak ic;in iki biik
liim olmu§, burnu yere degmi§ bir vatan
da§m tshrabaver manzarasm1 anlathktan 
sonra bu gayriinsani vaziyeti tedricen 
kaldumak ic;in alman tedbirleri izah etti. 
Strt hamalhgmm men'ile bir kiSim va -
tanda§larm i§siz kalacaklan endi§esine i§· 
tirak etmedi. Memlekette onlar ic;in muh
telif i~ sahalan oldugunu soyledi. 

Sukru Kaya, Fikri Mutlunun bir su • 
aline cevaben de dagmtk bir halde olan 
koyliiyii birle§tirme ve koy kalkmmas1 
yolunda alman tedbirleri izah etti. Veki
lin bu izahati da alkt§landl. Bundan son
ra Dahiliye Vekaleti, onu muteaktben 
Emniyet 1$leri Umum Miidiirliigii ve da
ha sonra J andarma Gene) Komutanhg1, 
Hariciye Vekaleti biitc;eleri ayn ayn mii
zakere edilerek kabul olundu. 

S1hhat ve ic;timal muavenet biitc;esinde 
Esma Nayman (Seyhan) soz alarak nii
fusu c;ogaltmak yolunda Cumhuriyet 
Tiirkiyesinin athgt adtmlan te§ekkiir ve 
iftiharla kaydettikten sonra bu sahada 
bazt mi.italealanm pek giizel izah etti. 
Hiisnli Kitabct sthhat i§lerinden ba§ka 
uhdesine verilen diger miihim vazifeleri 
de pek giizel ba~aran Sthhiye Vekaletin
den bazt dileklerde bulundu. Sttma miica· 
delesi sahasmda alman tedbirlerin geni§ • 
letilmesini, kininin ancak §afi olarak ve-

rildigini soyledi. ilaclar lizerine konan 
istihlak vergisinin kaldmlmasi lehinde 
bulundu. Ve istanbulda §ahid oldugu bir 
vaziyeti siiyliyerek Avrupadan gelmesi 
tervic edilen bazt miistahzaratm ihtikar 
mevzuu oldugunu pek actkh bir vakta o
larak tavsif etti. Cok c;ocuklu ailelere ya
p!lacak yardtmlar hakkmda mutalealanm 
serdettikten sonra bilhassa Vekaletler 
mahallesi kurulduktan sonra Ankaradaki 
memurlarm maruz kaldtgi mesken buh -
ranmt kaydederek kendi memurlan ic;in 
Vekaleti civarma bazt meskenler in§ast 
te~ebbiisiine gec;mi§ olan enerjik Sthhiye 
Vekilinden biitiin memurlar i~in de boyle 
bir te~ebbiis rica etmegi yerinde bulun -
du. 

Berc; Tiirker de mutalealanm soyledi. 
Ru§eni isimsiz c;ocuklann himayesinden 
bahsetti. lstanbulda Dariilacezenin bu 
vazifeyi gormege c;ah§hgmt, fakat bu rna
sum yavrulan himaye ic;in daha geni~ 
tedbirler almmasmt, miiesseseler ve yu -
valar kurulmasmt istedi. 

!stamat Ozdamar ( Eski§ehir) timarha· 
neleri memleketin ihtiyacma gayrikafi 
buldu. Ve ~ocuk dii§iirme vak' alarm a da 
temasla lstanbulda bazt doktorlann bunu 
bir ticaret haline getirdiklerini ve mem
leket hayatma suikasd olan bu rezaletin 
online ger;ici tedbirler almmasmt ve bu 
gibi dii§iik ruhl u doktorlann ibreti mlies • 
sire olacak §ekilde cezalandmlmasmr is
tedi. 

Dr. Hasan V as1f Somyurek soz alarak 
Ozdamarm biraz heyecan ve asabiyetle 
siiz soyledigini, sthhl mecburiyetle ol -
maksiZin cinai §ekilde i§e giri§enlerin kim 
olursa olsun kanunun pen~esine c;arptlaca· 
gmt, bunun alelumum nisaiye miitehassts· 
Ianna te§mili dogru olmad1gmt soyledi. 
6zdamar tekrar kiirsiiye geldi: 

«- Ben be~eriyete hizmet eden taba
bet mesleginin nekadar yuksek oldugunu 
bilir ve buna mensub olanlan her ftTSatta 
hiirmetle ananm. Kiirsiideki sozlerim bu 
yiiksek meslegi suiistimal edenler hakkm· 
da idi.» dedi. 

Bundan sonra Sthhiye Vekili kiirsiiye 
gelerek temas edilen noktalar hakkmda 
uzunuzadtya beyanatta bulundu. Bu SI
rada memJeketteki nufus tezayudi.iniin 
nisbetlerini zikretti. Ve bunlarm binde 22 
derecsinde oldugunun kat'i §ekilde teshit 
edildigini rakamlarla izah etti. l~timai 
hastahklar miicadelesinin en zoru olan 
veremle miicadele sahasmda alman ve a· 
lmacak olan tedbirleri soylerken veremin 
§ehirlerdeki nisbeti yanmda kasabalarda 
daha az, koylerde ise c;ok nadir oldugunu, 
hele 18 ya§ma kadar kiiyliilerde kat'iyyen 
verem tezahurii goriilmedigini, verem te
zahiirii goriilenlerin de §ehir ve kasaba • 
larla miinasebette bulunan koyluler ara • 
smda oldugunu kaydetti. Cok ~ocuklu 
ailelere yard1m, batakhklar ve trahom mii
cadelesi i§leri uzerinde esash izahat ver
di ve alkt§landt. 

Bundan sonra s1hhiye butc;esi fastllar o
kunarak kabul edildi. Ve Adliye Vekale
ti biitc;esine gec;ildi. fstamat Ozdamar ve 
Berc; Tiirker soz aldtlar. Ozdamar sozleri 
arasmda va·zife goren hakimlerin ihttsas
lanna gore taltif edilip edilmedigini sor • 
du ve icra i§lerinin de Adliye Vekilinin 
istedigi tarzda cereyan etmedigini siiyledi. 
~iikrli Saracoglu, temas edilen noktalara 
uzun ve etrafh cevablar verdi. Bu arada 
dedi ki: 

«- Adliye mensublarmm maa~lanmn 
biraz daha yiikseltilmesi temennisinin ha· 
kikat olmasma mani olmak asia benim 
zihnimden ger;mez.» . 

Sabtkalar hakkmdaki sozlere kaT§! mii
talealanm soyliyen Adliye Vekili sab1 -
kahlar adedinin Turkiyede diger memle· 
ketlere nazaran c;ok az oldugunu, buna 
ragmen mevcud saymm da ehemmiyetle 
nazan dikkate almmak laz1m geldigini, 
Cumhuriyetin I 0 uncu yth miinasebetile 
yaptlan afta 35,000 raddesindeki mev -
kuf sayiSlmn birdenbire 9000 eksildigini, 
fakat ktsa zamanda saytst gene 29,000 e 
<;Ikttgmi izah ettikten sonra aradan dort 
be§ sene gec;tigi hal de mevkuf ve · mah -
kumlar saytsmm 29-30,000 arasmda kal
masmi §Ukranla kayde laytk buldu. Zira 
birc;ok hususi kanunlann miicrimiyeti ko
lakla§ltrmasma ragmen mahkumlann sa
YIS! artmamt§h. Hapisaneye girmeden ev -
vel me§gul olan muesseselerin bu vazifeyi 
azaltttgmt, adliyenin ise ancak mahke -
melik olduktan sonra kendilerile me§gul 

Akdenizde Tiirk 
denizciligi 

Bir italyan profesorii mil
him bir konferans verdi 

Roma 25 (Hususi) - italyadaki 
§ark dilleri mektebi profesorlerinden Ros
si Tiirk denizciligi tarihi hakkmda ara§
tumalarda bulunmu§tur. Profesor Rossi 
bu mesele hakkmda diin ak§am radyoda 
§U izahat1 vermi§tir: 

«Turk denizciligi tarihi italyayi ya
kmdan alakadar etmektedir. Bu mevzu 
hakkmda §imdiye kadar eser yazan a -
limier munhaman garb me'hazlarmdan 
istifade ettikleri i~in, mevcud eserlerin bir 
~ok noksanlan vardtr. Halbuki Tiirk ge· 
miciligi Akdenizde miihim bir rol oyna
dtgmdan, Turk me'hazlannm tetkiki el
zemdir. Ancak Turk me'hazlannm ek
seriyeti el yazmas1 vesikalardan mlirek • 
keb oldugundan ve Avrupada tiirkc;e 
bilen alimlerin miktan da c;ok mahdud 
bulundugundan, §imdiye kadar Turk 
kaynaklarmdan istifade edilememi§tir. 

~imdiye kadar Hoca Sadeddinin eseri 
lngilizceye, aimanm bazt par~alan da 
italyancaya terclime edilmi§tir. Bunlann 
haricinde tiirkc;e eserler hakkmda garbde 
hemen hemen hi~ malumat mevcud de • 
gildir. 

Akdenizde, KIZildenizde, Hind deni
zinde ve Okyanuslarda uzun seyahatler 
yapan Tiirk gemicileri denizcilige ve 
cografya ilmine biiyiik ve miihim yardim· 
larda bulunmu§lardJr. Tiirk denizcileri -
nin yapttklan bu uzun cesur seyahatleri 
unutmamak, onlan bizzat Tiirk me'haz • 
lanndan ogrenmek laztmdtr. 

Son zamanlarda Ankarada meydana 
<;1kanlan ve 1513 tarihinde Piri Reis ta
rafmdan ~izilmi§ olan Amerika haritas1 
biiyiik ehemmiyeti haizdir. ltalyan cog
rafya cemiyeti azasmdan profesor Alma
ja bu haritamn ehemmiyetini anlatan 
ktymetli bir etiid ne§retmi§tir. ilmi ba • 
ktmdan c;ok ktymetli olan bu harita, 
Kristof Kolomb devrinde Tiirklerin bu
yiik denizciliklerini isbat etmektedir. 

Maalesef bizzat Tiirkler de heniiz 
Tiirk denizciligi tarihi hakkmda asri bir 
eser viicude getirmemi§lerdir. Ali R1za 
Seyfinin yazd1g1 « T urgud Reis» adm • 
daki kitab iyi bir eserdir, fakat gene Turk 
tarih<;ilerinden daha miikemmel eserler 
beklemekteyiz. Bu sozlerle TUrk tarih -
c;ilerine nasihat vermek istemiyoruz. Y e· 
gane gayemiz ayni zamanda yabanc1 dil
lere de vaktf bulunan gene Turk tarih -
c;ilerinden Tiirk me'hazlarmda ilmi let· 
kikler yaparak Tiirk denizciliginin §im • 
diye kadar karanhkta kalmt§ buyukliik -
lerini diinyaya bildirmelerini ricadan iba· 
rettir. Bunu yalmz gene Turk tarihc;ileri 
yapabilir. Bu gibi bir eser, Tiirk deniz
ciliginin Akdenizde oynadtgt buyuk ro· 
Iii ve ifa ettigi hizmetleri meydana c;Ika
racakttr.» 

-
oldugunu soyledi. imrah adasmdaki mah-
kumlann vaziyeti hakkmdaki bir soze ce
vab vererek bunlann vaziyetlerini izah et
ti ve bu mad a dedi ki: 

«- Filhakika arkada§tmm soyledigi 
gibi orada elinde saz1 ve 18 seneye mah • 
kum bir Turk ~ocugu vard1r. F akat ben 
saz1n §imdiye kadar eslihai memnuadan 
oldugunu bilmiyordum. Bilakis saz ruhu 
terb~e eden bir vasttad1r. Ak§amlara ka
dar toprak iistunde c;ah§ml§ olanlara zan
nederiw ki c;ok gorulmez.» 

Adliye Vekili icra ma-kinesini tslah yo
lunda temenniler iizerinde de miitalealar
da bulundu. Bu yolda c;ah§malardan b;h
setti ve curmii me§hud kanunu hakkmda 
sorulan suale cevaben de bu kanunun ge • 
rek halk, gerek hiikumet memurlan ve ge
rek zabtta nezdinde umumi memnuniyet 
uyandudtgmi ve bu halin memleke -
tin seri adalete c;ok susamt§ vaziyette 
oldugunu gosterdigini beyan etti. Zabita
nm ve adliyenin ayni zamanda matbuatm 
da gosterdigi gayretin neticesi olarak 
ciirmii me§hud kanunu tatbikatmm milli 
bir mesele halinde telakki edildigini ve 
bundan memnun olmtyan bir ferd gorme
digini bey an ederek dedi ki: 

«- Kanun o kadar miispet netice ver· 
mi§tir ki gelecek seneler i~in hududunu ve 
curiim sahastm geni§letmek ve imkan b~
lursak cinayetlere ve koylere kadar te§mil 
etmek istiyoruz.» 

Saracoglu .)iikrii, Hakimler arasmda 
ihhsas meselesine riayet edildigini de izah 
ederek alman kararlan anlattt. Bu beya
na t c;ok alkt§land!. 

Bundan sonra fas1llara gec;ildi. 620 
numarah fasla «mahkum c;ocuk 1slah evle
rinin» umumi masraflan olarak ve adliye 
blitc;esine ilk defa olarak 20,000 lira kon
mu§tu. Gec;en seneki biitc;e muzakeresinde 
bunu teklif etmi§ olan Esma N ayman soz 
alarak V ekile te§ekkiir etti. F akat <<bu 
kafi degildir. <,;ocuk mahkemeleri de Ia· 
Zimdir.» dedi. Bundan sonra adliye biit
r;esi de kabul olundu ve vakit geciktigin -
den yann (bugiin) saat 14 te toplanmak 
iizere celseye nihayet verildi. 
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Basvekilimiz Atinadan aynld1 
Yunan Krah S. M. Y orgi1

1 

Ismet lnOniinii . Ogle 
yemegine ahkoydu 

[Baqtaraft 1 tncl sahlfedej 

arada Balkan Misakt ve iki memlcketi 
alakadar eden diger meseleler iizerinde 
tevakkuf edildi. Gorii§meler arasmda 1s
met lnonu, Paris ve Londra seyahatleri 
ve bu §ehirlerde yaptigt siyasi temaslar -
dan edindigi inllbalarmt anlattt. 

Pek samimi bir hava ic;inde gec;en bu 
mulaka ttan sonra iki memleketi alakadar 
eden i§ler uzerinde tam bir fikir mutaba -
kat1 mevcud oldugu goruldu. Bu inttba -
dan her iki Ba§vekil de ~ok memnun go • 
riiniiyordu. 

Metahsasm miihim beyanatt 
Bu mulakattan sonra Metaksas gazete

cilere §U beyanatta bulundu: 
«Bugiin Tiirkiye Ba§Vekilile yapltgim 

giirli§melerden ve bu gorii§melerin neti • 
celerinden c;ok memnunum. Bu gorii§ -
meier Turk ve Yunan milletleri arasmda 
iyi miinasebetlerin hergiin biraz daha inki
§af ettigini tevsik etmek itibarile bilhassa 
haizi ehemmiyettir. iki millet arasmdaki 
dostluk miitekabil itimad hislerine istinad 
etmektedir. Balkan misakmm faydalarma 
ve bu eserin daima payidar olacagma iki 
memleketin de biiyuk emniyeti vardtr. 
Tiirkiyenin ktymetli Ba§vekilile gorii§tii
giim ve tant§hgtm i~in ~ok sevinc duyu -
yorum. Bu c;ok giizid~ zeki ve sevimli 
§ahsiyeti biiyiik bir hayranhkla takdir edi
yorum.» 

Me~hul asher abidesinde 
1smet 1nonii Hariciyeden aynhrken ge

ne biiyiik bir halk kiitlesi tarafmdan he
yecanla alki§landt. Ba§Vekil saat 12 de 
mec;hul asker abidesine giderek bir c;e -
lenk koydu. Bir Efzun taburu selam res
mini yapt1. MIZika Turk ve Yunan mar§· 
lanm c;aldt. Ba~vekilimiz burada da hal
km candan tezahiirlerile kar§tlandt. 

Kraltn verdigi ziyafet 
tsmet !nonu ogle yemegini Sa Majeste 

Yunan Kralmm nezdinde yedi. Y emek
te ismet inoni.ini.in refikalan, Londraya 
giden heyet azalan, Y unan Kralmm am· 
east P rens Andre, Metaksas ve madamt, 
Ru~en E§ref, Yunan Hariciye Miiste§a· 
n Mavrudi ve madam!, Bahriye Miiset
§an ve madamt bulundular. Bir saatten 
fazla devam eden ziyafette c;ok samimi 
gorii§meler oldu. 

Kilisya'da verilen ~ay ziyafeti 
Otele donen Ba§vekil 17.30 a kadar 

istirahat ettikten sonra Kifisya'ya kadar 
Metaksasla bir gezinti yapttlar. Burada 
heyetimize bir c;ay ziyafeti verildi. Bura· 
da da iki memleketin dostluguna laytk bir 

Deniz Bank layihas1 
Meclise tevdi edildi 

[Ba§tara!t 1 !net sahttede] 

liman miinakalatmm miitemmimi addo -
lunacak ve icra Vekilleri Heyeti kara • 
rile zaruri goriilecek iskele ve §ehirler 
arasmda kamyon ve otobiis nakliyatt yap
mak ve bu i§ler i~in taahhiidata giri§mek. 

C - Denizcilik i§lerinde kredi a~mak 
ve her tiirlii banka muameleleri yapmak. 

D - T urizm i§lerinin denize aid k1· 
stmlarile ugra§mak. 

E - Sthhat Vekaletinin mutaleana
mesile deniz sthhi ve i~timai yard1m te§· 
kilatm1 kurmak ve i§letmek. 

F - Bilumum i§letme, in§aat ve mu
teferrik masraflan, mukabili lkhsad V e
kaleti biit~esine her sene konulacak tah • 
sisal! toptan almak uzere devlet reisine 
aid deniz vas1talanm idare etmek ve 
i§letmek.» 

Layihanm be§inci maddesine gore De
nizyollan ve Akay i§letmelerile F abrika 
ve Havuzlar ldaresi istanbul, 1zmir li
man i§letmeleri hlavuzluk, romorkor -
ciiliik, Van golu i§letme idaresi bu kanu
nun ne§ri tarihinden itibaren Deniz Ban
ka intikal edecektir. 

Altmct madde, Deniz Bankm iti • 
bari sermayesi msf1 kanunda yaZll1 kty· 
metlerle tediye edilmi§ 50 milyon Tiirk 
lirasr oldugunu bu sermayenin bir mis • 
line kadar artmlabilecegini kaydetmek -
tedir. 

MUttehim lrak memuru 
teslim edilmiyor 

Beyruttan bildirildigine gore, Liib -
nan adliyesi, ispanyol asilerine silah 
vermi§ olmakla itham edilen Irak Ha -

samtmiyet havas1 ic;inde goru§meler ya • 
ptldt. Gidi§te ve geli§te Ba§Vekilimiz haik 
tarafmdan hararetle alkt§landt. 

Yunan Ba~vehilinin ziyafeti 
Gece Metaksas tarafmdan Ba§vekili· 

miz ~erefine Biiyuk Britanya otelinde 
resmi bir ziyafet verildi. Burada Romaw 
ya ve Yugoslavya sefirleri, kumandanlar. 
Hariciye memurlan ham bulundu. Hu 
iki Ba§Vekil dostane nutuklar soylediler. 
Ve kar§thk!t olarak Turkiye ve Yuna • 
nistanm saaclet ve refahma kadeh kaldtr• 
dtlar. 1ki Ba§vekilin sozleri alkt§landt. 
Ziyafeti bir resmi kabul takib etti. Resmi 
kabule biitiin kordiplomatik i~tirak 1 ;. 

Ba,vehilimiz gece •a at bird e 
hareket etti 

Ankaraya siiratle avdeti seyahat prog• 
rami ikhzasmdan olan Ba§vekilimiz ge • 
ceyarmndan sonra saat 1 de Guneysu va· 
puruna hindi. 

Bu seyahat munasebetile gazeteler c;ok 
dostane yaztlar yazmakta, iki millet ara• 
smda iyi munasebetlerden bahsetmekte• 
dir. 

General Kaztm Urbay Yunan Erkam· 
harbiye Reisini ziyaret ederek gorii§mU§' 
tiir. 

I. Aril 
Ba,vehilimizin bir Yugoslav 

gazetesine beyanatt 
Belgrad 25 (Hususi} Tiirkiye 

Ba§Vekili 1smet inonii, Yugoslavyadan 
ger;erken Gevgili istasyonunda Politika 
gazetesinin muhabirine §U beyanatta bu • 
lunmu~tur: 

«- Londra ve Paristeki ziyaretle • 
rimden memnun olarak doniiyorum. Ha· 
tay meselesi esas itibarile Milletler Ce • 
miyeti tarafmdan halledilmi§tir. Miite • 
hasmlar komitesi halen Hataym mustak· 
bel idaresine aid teferrual! tesbitle me§ 4 

guldiir. Mesele pek yakmda T evfik Rii~4 

tii Arasla F ransa Hariciye N azm l\.1. 
Delbos arasmda kat'i surette intac edi • 
lecektir. 

Belgraddan gec;erken, Yugoslavya 
Ba~vekili dostum M. Stoyadinovic;'le g(;. 
rii~tiim. Bu vesile ile Balkan Antanli te· 
sanudu bir defa daha teyid edildi. 

Atinada bilhassa gorii~iilecek herhangi 
bir mesele yoktur. Bu ziyaretten istifade 
ederek, Yunan ricalile temaslarda bulu· 
nacak ve gunun meseleleri hakkmdaki 
noktai nazarlanna muttali olmak ftrsalt· 
na nail olacagtmdan memnunum. Atina 4 

ya, M. Stoyadinovic;'in de sevgilerini go· 
tiiriiyorum.» 

Baldwin cuma gunii 
istifa ediyor 

[Ba§tarat' 1 tnct sahtfcdc.1 

oldugunu ve bu hususta heniiz bazt dev 4 

letlerin cevabtna intizar edilmekte bulun· 
dugunu, kontrol sisteminin memnuniyeti 
mucib bir tarzda devam ettigini soylem;§ 
ve Bilbao limanma giren fngiliz ve ispan· 
yo) gemilerinde silah bulundugu iddiasmt 
reddetmi§tir. 

Baldwin' in aon nutku 
Londra 25 (A.A.) - Gelecek cuma 

giinii istifasmt verecegi bildirilen Bald .. 
win, imparatorluk konferansmdaki ziya· 
fette Ba§Vekil stfatile son nutkunu soyle· 
mek ic;in ayaga kalkttg1 zaman ~ok ha • 
raretle alkt§lanmt§tlr. Y emekte bulunan 
ve imparatorlugun en giizide §ahsiyetle 4 

rini ih tiva eden 1200 ki~i ayaga kalkmi§. 
ellerile masaya vurarak <<ya§asm» diy:: 
bagirmt~ ve hep birden milli havay1 ~a • 
girJm~la rdu. 

Bundan pek muteheyyic; oldugu bes -
belli olan Baldwin, te§ekkurlerini bildir· 
mi§, sonra fmparatorlugun inki~afmt u -
zun uzun anlatml§ ve imparatorluk aza 4 

sm1 birle§tiren baglan tebariiz ettirmi§ .. 
tir. 

i,ten ~1kardan bir hamal 
bir adam vurdu 

$ark Demiryollan hamallanndan Yu
suf, bundan bir sene evvcl birkar; arka 
da§ile birlikte amirlerine kar§I geldigin• 
den i§ten r;tkanlmi§tl. 

0 vakittenberi bo§ gezen Yusuf, niha· 
yet bu haline sebeb olanlardan intikam 
almag1 kararla§hrmi§ ve hamallar kati
bi Hi.isniinlin dun sabah Hasrrctlarda yo· 
lunu beklemi~tir. 

riciye memurlarmdan Abdii.Ia.ziz Mu _ Hlisnli saat 6,30 da Has1rctlar cadde -
zafferin Irak hiikumetine teslimi talebi- sinden ger;erken Yusuf birdenbire Ustii-

ne atrlmi§ ve adamcagrzt iir; yerinden 
ni reddetmi§tir. Miiddeiumuml:, cdosya- r;akt ile yaralami§tlr. 
da, maznunun Irak hiikumetine iadesini Devriye gezen polislcr derhal sur;lu -
icab ettirecek delaile tesadlif edileme - yu yakalamr§lar, yarallyt da hastaneye 
digini. beyan etmi§tir. kaldrrmt§lardir. 

Abdiilaziz Muzaffer serbest brraktl - Yusuf di.in Adliyeye getirilmi~ vc 
IDI§tlr. Kendisinin $amda yerle§mege ikinci sorgu hakimi Mahir tarafmdan 
karar verdigi soylenmektedir. sorguya !;ekilmi~tir, 
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Beyoglu Belediyesinin 
nazar1 dikka tine 

Bundan iki ay mukaddem mahalle -
tnizin bir klSlm sokaklarmda kanalizas
Yon in§aatma ba§landl, k1sa bir zaman
da bitecek gibi gi:iriinen in§aat, §irketin 
hernedense pek az amele kullanmas1 
Yiiziinden iki ay kadar siirdii. Mahalle
:rnizin bir kisim sokaklarmda in§aata 
heniiz ba§lanmadigt i<;in yap1lan kisim
lar da ana mecraya baglanmadan ka -
patJld!. $imdi ise §irket in§aatl biisbi.i
tiin durdu ve yaptlg1 klSlmlarm fazla 
kalan topraklanm bo§ arsalara ve so -
kak ortasma y1g1p birakti. Mahallemiz
de muntazam kaldmmh sokaklar ol -
:rnad1gmdan kuvvetli bir yagmur yag -
d1g1 takdirde bir <;ok evler su altmda 
kalacaktlr. Muhterem gazetenizle Bey
oglu Belediyesinin nazan dikkatini cel
betmenizi rica ederim. 

Beyoglu Firuzaga mahallesi Kad~
ler yokU§U No. 22 Mehmed Emm 

Niifus miidi.irliigiiniin 
nazart dikkatine 

GONON BULMACASI 
1 'Z 3 4 fj 6 1 8 9 10 

1' I I I] n•lTTII 
~ I I I I I I I I 1•1 1 

a I I I I 1•1 I' I I 
4 1•1 I I I I• I I 
5 I I 1•1 I I I I I• 
6 •I ,., 1•1 I I I' I 
1 I 1•1 I I I I . I• 
~ 1•1 I I I I 1•1 
~' I J I I 1•1 1•1 I 

1 ~I I J I I I 1•1 I [] 
Soldan saga: 
1 - Eski devletlerden birinin merkezi, 

diizli.ik arazi. 2 - Sinirlilik. 3 - Askeri bir 
k1t'a, burnun duydugu ~?ey. 4 - Uzak, bir 
renk. 5 - iran dillnde c gi.im, blr millet. 
6 - HayVan si.iriisiini.in hakim!. 7 - AI -
fabede bir harfin okunU/?U, blr c;e§id >n-at
baa yazlSI. 8 - Blr emir, t8.lllma. 9 - iran 
dilinde chudud:t, bir edatm k1saltllmi~ ve 
kahnla§tlnlmi/?1. 10 - Gel!r ic;in yapilmi§ 
bina, oyunda para yerine gec;en §ey. 

Yukandan a§agiya: 
1 - Hamam mi.istahdemlerlnden blri, 

mi.isabakalarda. rni.ikafat olarak verllen e~
yadan biri. 2 - Bir peygamber, boyu bi.i
yi.imek. 3 - Elin dip tara.fmdak! damar, 
hayret edatl. 4 - <;ok yemek yiyen, bir 
m!lletin paras1. 5 - Donemec;, say1. 6 -

CUMHURiYET 9 

BASURA c;ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTi 
Ameliyats1z basur memelerini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, biiti.in 
diinyada 1johret bulmu§, yiizlerce pro
fesi:iriin takdirnamelerini kazannn1ittr. 

Hiddet, merak ve korkudan bayllanlar, siniri, hafakant, c.;arpmtisi 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemal:o almca hemen aC(Iltrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga c.;xkmaymtz. Bu me:;?hur 

Pek miiessir bir ilacdtr. Bel gev~ekligini gec.;i
rir. Vakitsiz ihtiyarltyanlan gencle~tirir. Sui
istimal edilmis yorgun vi.icudlan dincle§tirir. 

cNevrol Cemah i altrken cCemah ismine dikkat ediniz. Yalmz ismine dikkat ediniz. 

I .... E_m_Ia~! .. a_v_e_E_y_t_a_m_B_a_n_k_a.si_iia_ ...... n_I_a.ri_I/ Ankara Yiiksek Ziraat 
Enstitiisij Rektorliigiinden: 

Esas No. Y e r i No.sr Nev'i Depozitosu 
T.L. 

c. 22 Erenki:iy Sahray1cedid, 
Kay1~dagx caddesi. 

III/I, 
III/I 

Taj 118 

Uziim bagmx havi 36.-
bah<;eli ki:i§k 

Tafsilati yukanda yaz1h ko§k 
verilecektir. 

1 • 3 sene miiddetle ve pazarhkla kiraya 

ihale 2/6/937 c.;ar§amba giinii saat ondadtr. isteklilerin §Ubemize gelme • 
leri. «484· (2833) 

Sandalya ve Mobilyan1n 
Hem ucuzunu, hem giize.ini almak i~in Istaobulda Rtzapa§a yoku§uoda 

66 No. ASRi MOBiL YA magazasmt ziyaret edin.z. 
AHMED FEYZi Tel. 23407 •• _ _, 

1 - Ankara Yiik~ek Ziraat Enstitiisiiniin 585 talebesile 140 miistahde
minin haziran 937 iptidasmdan mayrs 938 sonuna kadar bir senelik sabah 
ogle ve aki?am ;yemekleri k~~ah zarf usulile eksiltmiye konulmu:jtur. ' 

2 - 5 hazuan 937 tar1hme rasliyan cumartesi giinii saat 11 de ihalesi 
yapllacaktrr. 

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

4 - Muvakkat teminat tutart alan 6666 lirahk banka mektubu veya 
vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarmm ihaleden bir saat evve
line kadar Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha
Zir bulunmalarx. 

5 - Fazla izahat ve parasiZ §artnamesini almak istiyenlerin Yi.iksek 
Enstitii Daire Miidiirliigune miiracaatleri ilan olunur. c1280" (2896) 

c Ben Gebze kazasmm Denizli koyiinde 
338 y1lmda vazife ba~mda olen muallim 
Mestanm kariSiyrm. Soy adlan almma~a 
ba~landigi zaman bagl! bulundugumuz Sa
matya nahiye mi.idi.irliigi.ine mi.iracaat et
tim. Kocam hala sag gori.ini.iyormu~. Gebze
ye yaza!Im, kaydi di.i§elim, muameleni ya
panz dedller. Aradan bu kadar zaman gec;
tlgl halde bu i§ olamadi. Soy ad1m olma -
dikc;a i§ bulam1yorum. Mektebdekl ctocuk
larim da bu yi.izden Slkl§tlnl!p duruyorlar. 
Benl bu halden kurtarmak ivin muamele
mln blr an evvel yaptmlmas1 ic;in alaka -
darlarm dlkkat nazarlanru vekmeniz! dl
lerim. 

Hem gokte hem senenin i<;lnde, flrari. 7 - .. ••••••••••••~•••••••••••••••••Ill! 
Sonradan ilave olunan parc;a, zablta me - Devlet D • II •• ,Ieima Umum Mu""du""rlu""gv "u"ndenj 

KANZUK SA~ EKSiRi 
muru. 8 - Bir nak!lye vas1tas1. 9 - Biiyiik 8mlfJ0 8fl 

KOMOJEN 

cerrahpa~a Hobyar mahallesi Vezir
odalar c;Ikmazi 1 numarada Emsal' 

Milli giinlerde vapurlanmtz 
Tophanede Kirec;kapi Devlet Den!zyol -

lan i§c;Ileri kahveslnde Mehmed All Bar
kan 1mzaslle aldigimlZ mektubda den1liyor 
ki: 

« Hava kahramanlarma ihtlfal yapildigl 
giin Anafarta vapurunda c;ah§Iyordum. 
Tam saat iklde llmandakl bi.iti.in gemller 
sancaklanm yanya !nd!r!p di.idi.ik c;almaga 
ba$1adiklarl halde izmlr llmanma mensub 
blr vapur bu hi.irmet rasimesine i~t!rak et
medl. Kaptan veya lostromolar belkl kara
Ya. c;Ikmami~lardlr ve haberleri yoktur. Li
man mi.idlriyeti bu glbl halleri gemilere 
tamlm et.se fena olmaz.:. 

Maarif V ekaletinin 
nazart dikkatine 

Birka({ imza lle aldl~lmiZ bir mektubda 
§(iyle deniyor: 

cKimlmizin llansSIZl!gl, klmlmlzin ~.ksi 
bir tesadi.if, kim!mizln de tembelll~! yu • 
ziincten olacak ki, resmi liselerde ayni bir 
Slmfta iki sene i.isti.iste kaldlk. 

Kiilttir Bakanhgi bizim gibllerl sokak 
hayatmdan. sokak terbiyeslnden kurtar -
mall: 1 In blr ti<:tinc\i sene hWiu.sl mekteb
lerde okuma hakkml vermis. 

Buna biitiin mecvudlyetimizle te~ekkiir 
ederiz. 

Bizler de tahsile olan hevesimiz, ol -
mek bilmiyen arzulartmlZ, azmimiz yiiziin
den bir sene gene okuma~a. kara.r vererek 
Anadolunun, muhtelif yerlerinden gelerek 
son senemlzi hususi l!selerde okuyoruz. 

Resmiyetl kabul edilmi§, §imdiye kadar 
birvok mezun vermi~ olan bu llselerde s1mf 
ge<;mek ic;in gene yabanCI mi.imeyylder 0• 
ni.inde lmtihan vermege mecbur tutuluyo
ruz. Ne de o!sa yabanc1 mi.imeyyizler ve 
blzlerin sene ic;indeki ders vazlyetlerimlzl 
bilmlyen klmseler oni.inde imtihan vermelt 
kolay m1d1r? Bunun ic;!n son imtlhanlan
mlzm kendi bulundugumuz mekteblcrde 
biz! okutan hocalarrmizm huzurunda ol -
masm1 Ki.iltiir Bakanligmdan rica ediyo -
ruz.:. 

Bakukoyiinde bir batakhk 
Adliye mensublarmdan Ziya imzasile al

dlgimiz bir mektubda ~yle denilmektedir: 
cBakirk1iyde Yenlmahallede istasyon Ya

nmda Munrtarlasi denilen yer aylardan -
beridir su birikm!~ blr halde bulunmaltta
dir. Buras! §imdi sazllk bir c;amur deryasi 
hallne gelml§ oldugundan sivrlsinek dola
Ylsile o clvar halkmm slhhatinl tehdld et
mektedlr. Mahallece Belediye ve Kayma. -
kaml1ga miiracaat ettlk, daha bir~?eY c;1k -
mad!. Saym gazetenlzle alakadarlarm na -
zan dikkatln1 celbetmenlzi dllerim.:. 

Gaib aramyor 
Harbi Umumide asker olarak glden ve o 

Vaklttenberi kend!sinden haber almam1ya.n 
karde~?im Konya Vllil.yeti Karaagac kazast 
Sanidris koyiinden YagciOgulla.rmdan Mus
tafa o~lu 1311 do~umlu Mehmedin hayat 
ve mematmdan haberdar olanlarm adre -
sime bildirmelerini 1nsan1yet namma rica 
ederim. 

Nazillinln Dumlupmar mahalleslnden 
Bagc1 Mustafa oglu Kad!r 

Bir muamele bu kadar 
uzahhr mt? 

Bafranm Gazibeyli koyi.inde iklncl rom
taka. katibi Ismail Durgun 1mzaslle ald1 -
lhm17. mektubda. deniliyor k!: 

ev, nota. 10 - Esk! bir devlet, b!r s1rn 
meydana. koyma.k. 
Evvelki bulmacanm hallt!dilmi~ §ekli 

ist. Borsas1 25/5/937 
PARALAR 

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

Ah$ 
620.-
124.-
110.-
120.-
80.-
18.-

570.-
21.-
63.-
70.-

Silin Avusturva 
Mark 

21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

ZJoti 

I 
Pengo 
Le:v 
Dinar 

I 
Kron isvec 
AThn 

I Banknot 

Lonrda 
New-York 
Paris 

'Milano 

I
. Briiksel 
A tina 

I Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pralt 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
Bel!n'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1038.-
254.

CEKLER 
A~ths 

625.-
0.7908 

17.645 
15.0288 
4.69 

R7.44 
3.4580 

64.-
1.4384 

22.685 
4.2192 

13.60 
1.9710 
4.1696 
3.9920 

107.68 
34.40 
2.7320 

23.9825 
3.1032 

ESHAM 

Sah$ 
627.-
126.-
114.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.
:!3.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1040.-
255.-

Kananrs 
625.50 

0.7902 
17.63 
15.0138 

4.6866 
87.37 
3.4550 

63.9488 
1.4372 

22.6666 
4.2158 

13.5890 
1.9694 
4.1662 
3.9888 

107.5940 
34.3725 
2.73 

24.0025 
3.10 

Aerhs Kauanrs 
Asian Cimcnto 13.70 13.70 

iSTtKRAZLAR 

Turk borcu I Pesin 
• • I Vadt>li 
• • II Pe~in 
• • II Vadeli 
• • Ill Vadeli 

Era-ani 
Stvas-Erzurum ,. • 
% 5 Bazine 

I 
II 

18.85 18.85 
(Kuponsuz) 
18.50 18.50 
18.25 18.40 
95.25 95.25 
96.50 96.50 
95.75 95.75 

% 2 • 71.- 71.-
TAHViLAT 

Anadolu 
Acdrs Kat>ams 4:Gec;en y1lm temmuz ay1 ba§mda Bafra 

'l'iitiin inhisan takib memurlarile karakol 
kumandanmm kac;ak slgara kag1d1 ve ti.i - • I Vadt>Ji 40.- 40.-
ti.in ara§tlrmalan vesllesile taarruzlanna " D Vadcli 40.- 40.-

Muhammen bedeli (4960) lira olan 335 ton yiiksek kalite si:inmemi~ ki· 
rec 7/6/1937 P,azartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satm almacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (351,75) lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayln ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 No.h niisha -
smda inti~ar etmi~ alan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklifleri
ni ayni giin saat 14,.30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

:;;artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa 
§ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagttilmaktadtr. (2865) 

POKER 
Ttra~ bt~agt yerine ba~ka bir 
bt~ak verirlerse aldanmaymtz. 

ISRARLA 
POKER Play 

bra~ bt~aklarmt isteyiniz. 

izmir Liman i,Ietme Miidiirliigiinden: 
Tersanemizde birikmi~ 100 ton kadar hurda demir haziranm yedinci 

pazartesi gi.inii saat 10 da a~Ik arthrma ile sahlacakhr. 
isteklilerin muvakkat teminat ak<;esi olan 50 lirayt pe§inen idare vezne

sine yatlrmalan l~tmd1r. 
Levaz1m servisinden izahat almabilir. (2899) 

Osmanh Bankas1 
! LAN 

istanbul Belediyesi %5 faizli, 1913 se
nesi istikraz1 tahvilleri 45 numarah ku
ponunun istanbul Osmanh Bankas1 gi
~elerinde beher kupon i<;in Fr. 15, hesa
bile tediyesine 1 haziran 1937 tarihin -
den ·itibaren ba~lanacakhr. 

Fransada mukim hB.miller kuponla -
nm Pariste Meyerbeer sokagmda 7 nu
marada kain Osmanh Bankas1 gi§ele -
rine ibraz edecekler ve mezkur banka 
bunlan tahsil edilmek \i.zere kabul e
decektir. 

45 numarah kupon, ibraz edilen tah
vilin muayenesile 43 ve 44 numarah ku
ponlarm tediye edilmi§ oldugunu mi.i
beyyin damganm tahvil iizerinde mev
cud oldugu anla§1ld1ktan sonra tesviye 
edilecektir. 

istanbul 7 nci icra memurlugundan: 
Dairemizin 934/7242 sayllt dosyasile 

mahcuz olup paraya ~evrilmesine karar 
verilen bir Saya diki§ makinesi, bir kon
sol ve bir karyola 29/5/937 cumartesi 
gi.inii saat 8,30 dan saat 9,30 a kadar 
Beyoglu Osmanbeyde Rumeli caddesin
de 64/2 No. h diikkan oniinde haztr bu
lunacak memur tarafmdan a<;tk arthrma 
suretile paraya c;evrilecegi ilan olunur. 

i~TE BiR GUL 
i~TE BiR GELiNCiK 

iSTE BiR LALE 
' 

Bu renkleri anacak VENO S 
ruju temin eder. Yeni icad ve A
merikan formiilii VENOS RUJ
LARI harikulade cazip ve ~ok sa· 
bittir. S1hhi VENOS RUJLARI 
dudaklart yakmaz ve yaytlmaz. 
Kullananlart hayrete- diiti.iriir. 

Sa!;Iann koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini arbrarak sa!;lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullanl§l 
kolay bir sa~ eksiridir. 

ING1L1Z KANZUK 
ECZANES1 

BEYOGLU • iSTANBUL 

1
1
-•i•st•a•n•b•u•I .v.a•k•I•fl•ar-D.i.re•k•t•o•rl.u111gu.·· .I.·Ia.n.I.ar.J _ _.I 

Muhammen 
C :t N S :t Miktan bedeli ilk teminat !hale giinii 

Kilo Kuru§ Lira Kr. 
Beyaz karaman eti 26500 38 ) 772 12,5 11/6/937 cuma 
Kuzu eti 500 45 ) saat 15 te 

Gureba hastanesine 937 senesi i<;in liizumu alan y~anda cins ve miktar1 
yazrh etler kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. ihalesi yukanda yaZili 
giin ve saatte istanbul Vaktflar Ba§miidiiriyeti binasmda toplanan Komis • 
yonda yapllacaktir. ::?artnamesi hergi.in Levazrm kaleminde gi:iriilebilir. is -
tekliler teklif mektublanm c2490• sayth kanunun tarifatl dairesinde hazrr -
llyarak ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Riyasetine makbuz mukabi
linde vermeleri lazimdtr. Posta ile gi:inderilecek mektublarm da usuli.i ve<;hile 
haztrlanarak ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmi§ bulunmalan 
me§ruttur. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2957) 

DA~~NfZ rAIZ Gk:Ti~MI;]( 
~ .. , CA [J 'S I R.. 

\(j\ 
\\\G 

I-IUSUSi ~ARTLARIMIZ ~Ak:'K'INDA 
GI~£L~I<iMiZDI:N MALUMAT ALIN I Z 

~ ~~ 

... 

1-lAN 

ILICA- PALAMUTLUK - ·DEMiRYOLU 
1 haziran 1937 tarihinden 15 eyliil 1937 tarihine kadar tatbik 

edilecek olan yazhk seyir ve hareket tarifesi 

Muhterem HalkimJZJn Malumu Olmak Ozere ili.n Olunur. 
ugradrm. Kahvede ve birc;ok kimselerin ~~> Miimessil Pesin 44.05 44.05 I L I C A D A N - p A L A J\.l u D A 
tiniinde cereyan eden bu hall ~lkayet cde - .\._iiiiiiiiii;a;;;slA-:"~~~~~;;;;~~" ---------------------..::...-=-=-.:.......::_::_ ____ _;,._;:..:...,..::.....:..:......::._::_..:;_...:..:..... __ -:-_--:":----------:-----:-:--
rek dava ettim. Alt1 ay si.iren tahklkattan I BURSA T r e n n u m a r a 1 a r 1 : 52 54 B. 1 56 10 B. 3 58 60 62 64 66 68 80 82 
sonra Bafra !dare heyeti suc;lularm li.izumu • ~EKiRGE 
muhakemesine karar verdi. Bunlar ltiraz Saghk oteli ve ILICA Hareket 8,06 10 11,36 12,12 14,51 17,21 18,45 
ettlklerlnden muamelel! evrak 10/1/937 ta- AKCAY ,. 8,30 10,09 11,51 12,21 15,06 16 18,15 19,30 
rlhinde 106/ 14 numara ile Vil:lyete gonde- ~elik banyOSU ZEYTiN;[..i ,. 8,44 12,01 15,18 16,12 18,27 19,43 
rildi ve ses sada. kesildi. Bu hususta karar EDREMIT ,. 7 9 3 10,15 12,18 15,39 16.36 18,48 20 
'Verecek !dare :lmirler! benim i~?imi bel? ay - On senedenberi <;:ekirgede otel - HAVRAN ,. ' 10,36 12,42 16 16,57 19,09 
chr goremlyecek kadar me§gul mi.idiirler? cilikle i§tigal etmekte ve bu kere p ALAMUD Muvasalat 7•24 9•24 

13 l{oyde bana yap!lan muamele akhma gel- de gene <;:ekirgede Hamam cadde- 7•48 
Cllkc;e hlrsimdan ve magdurlyetimden agh- 1 SA;c. p A L A M U D D A N • 1 L I C A Y A 
Yorum. Dahiliye Vekaletlle Mi.ilkiye Mi.ifet- sinde 29 numara 1 uLIK otelini 
tl§liginden ve Samsun Val!slnden rica ede- miiceddeden kii§ad ettigimi saym 
rim. Yukandakl muamelel1 evrakrmm bu mii~terilerime arzederim. ii-I 
ltactar gecikmesine sebeb olanlarl ara§tlr • Otelim muntazam temiz ve fiat-
Slnlar ve buldurarak haklarmda ayr!Ca ka- Jar ehvendir. S&.ffet c;elenk 
nuni takibatta bulunsunlar., 

Dar1ca mezbahas1 
Dar1cada Yenimahallede 24 numarad'i 

AU Tuna imzas!le aldlglmlz mektubda de
nillyor kl: cMahallemizde dort dlrek c;a
ltllarak etrafile i.isti.ine teneke kaplannu~ 
'Ve boylelikle bir salhane v·ucude getiril -
lnl§tir. 

, Burada slhhat kaldelerinden hic,;birine 

-
riayet edilmediginden ve Ylkanmadigmda.n 
deh~etli kokmaktadir. Birkac; defa miira. -
caat ederek kaziklann ba§ka yerde vRkl -
larak tenekelerin oralarda kaplanmasm1 
mahallel!nin sihhatlni korumak nokta.sm
dan rica ettikse de dinletemedlk. l;limdikl 
yerin on dakika otesinde yer gO.sterdigim!z 
halde bize bin dereden su getiriyorlar,, 

Tren numaralar1: 51 53 55 57 B. 2 11 59 

Hareket 

DiKKA T: 

61 63 

19,18 
19,42 
19,58 
20,12 

20.30 
20,43 
21 

81 

21,30 
21,43 
22 

10,09 
10,39 
11,15 

11,33 

9,57 

10,30 
11 
11,21 

83 

11 
11,42 
12,21 

12,51 

10,45 

11,18 
11,51 
12,12 

85 

12,18 
12,51 
13,1!! 

13,48 
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BiOCEL... Cild huceyrat1 
merkezinden istihsal edilmi~ 

cild i~in yeni ve k1ymetli 
bir cevher 

28 giin zarf1nda ya~h kadmlar1 
daha gene gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmasl i~in onu 
besleyiniz. Artrk buru§u~luklar kalmadl. 

25 ya!$mtzdan son
ra: cildiniz, kty
metli B i o c e 1 i n i 
kaybetmege ba!$ • 
Jar. Eger hemen 
beslenip ihya edil
mezse buru~up so
lar ve ihityarlar. 

50 ya§lannda mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o
labilir. F akat, ihti • 
yarlamJ§ gibi goriin· 
diikleri eihetle er -
keklerin yiiziinde 
hi~bir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir alim, 

Biocel, bu yeni 
c i 1 d unsurunda 
cildinizinkinin ay
nidir. Adeta be!$C" 
renizin lazimt gay
ri miifarikidir. en. 
dinizi ac;hkdan ol
diirmeyiniz. Onu 
Biocel ile besleyi
niz ve yaslandi~
ntz zamanlarda bi-

BiOCEL 
tesirini gosterdi 

Tecrube edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 ya~lannda 

le cildinizin daima 
taze ve cazib gii
riinmesini temin 
euiniz. 

bir kadm 30 ve 30 yasla
rmda bir kadm 24 yaljmda 
~oriinebilir. Gene k1zlar da 
hic;bir vakit goremiyecek
leri sayani hayret bir tcne 
malik olurlar. 

Vi}'ana T1b Fakiiltesinin profesorii 
tarafmdan ke§fedilen bu yeni eild 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilmi§ gene hayvanlarda gizlenmi§ 
eild hiiceyratJ merkezinden istihsal 
edilmi§ saf Biocel vardn. Bu eev • 
her; pembe rengindeki T okalon 
kreminde cildinizi beslemek ve 
gencle§tirmek i~in matlub nisbet 
dairesinde meveuddur. Geceleri 
yatmazdan evvel kullammz. Beyaz 

rengindeki (yags1z) T okalon kre • 
mini sabahlan kullammz. T erki -
binde «Beyaz Oksijen» bulundu • 
gundan birka~ giin zarfmda birbi· 

rinden daha beyaz ii~ levin iizere 

cildinizi ~ayam hayret bir surette 
beyazlahr. Siz de hemen bu 

iki kremi kullanmaga ba§layrnlz. 

Memnuniyetbah§ neticesinden son 
derece memnun kalacaksmiZ. 

BiOCEL'Ii TOKALON KREMiNi 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce Tokalon mii§terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii§ahedeleri kendiliginden ge
len en ktymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizaen bihakkm istifaae ettim. Yiiziimaeki 
~irkin kabarcrklar zail olJu . ..•• ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

(T okalon kreminin benim cildimin nescine ~ok uygun geldi
gitti itiral etmeyi bir vaziFe bilirim. Cildim esmer oldugu hal
de Tokalon siirdiikten aonra beyazlanmakta ve ulak kabar· 
crklar tamamile zail olmaktadrr.) 

B. ~ehir I. B. M. E,i .. Tu. Konya 

Mektublarin as1llari dosyalarimizda sakhd1r. 

EVLER, HAST ANELER, MEKTEBLER 

ve Aparllmanlarm Nazar1 Dikkatine: 

ALANYA EKONOMi OCAKLARI 

SATI~A ~IKARILDI 
Evler il;in : A. 1 modeli. 

Altmr§ parahk antrasit komiirile btitiin bir ailenin yemek 
pi~irme ihtiyacm1 temin eder. 

Apartrmanlar, Hastanelcr ve Mekteblcr ic;in : A. 2 modeli. 
Bil.yiikltigu namtitenahi ve 2 fmnhd1r. Ocak yand1g1 mtiddet<;e yemek 

pi§irdigi gibi r;ama~rrhane ve banyo mahalline daima s1cak su verir, ocagm 
husus1 iittileri daima s1cakhr. 

Atolyemizde hergiin yanmakta olan ocaklarrmlZl gorebilirsiniz. 

Toptan ve perakende sah§ yeti : Beyandda !li Bankas1 $ubesi kar1;1smda 
No. 114. 

Anadolu i~in acentalar aranmaktadtr. ALANYA DEMiRi~ 

Tiirk Bava Kurumu 

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

Biiyiik ikramiye·. 4 O . 0 0 0 lirad1r ... 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirabk ikratniyelcrle (20.000 

ve 10.000) liralik iki aded miikafat vardtr ... 
Ayr1ca: (3.000) liradan ba~hyarak (20) liraya kadar btiyiik ve kti

~tik birc;ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan isti
fade etmek icin bir bilet almaktan cekinmeyiniz ... 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendllie 

bi~ki, dild§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i<;in $il.krii Canal 
tarafmdan yanlmt§t:tr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be~ikta§ Diki§ Yurdunda sahhr. 
Her evde bulunmasr lanmd:tr. Ta§
raya posta paraSI almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iir;iin
cti cildi de bastlmaktadtr. 

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

.,_ TuRKQE ve FRANSIZGA -
Daktilografiye ve muhasebeye vi
kif bir Bayan araDiyor. Galatada 
Tiirkiye Milli hanmda be§inci ka-

ta miiracaat . 

r istanbul 
Kasablar Cemiyetinden: 
Esnaf yanmdaki muayene ciizdan
larmm bu y1l en ge~ haziran sunu· 

I 
na kadar degi~tirilmesi gerektigin· 
den biitiin kasab, sakat~I ve ta
vuk~u esnahm1zm §imdiden Ce
mivete ba~vurarak yenilerini al· 

- malan onemle bildirilir. -

SahttJ ve Rll{lmull.arri11: Yunua Nod• 
umumt nem11at1 td.are eden fcm llten 

Mudilrfl: Hikmet Miinil 

cumh.uN1/~ matbaaa~ 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

1770 Oskiidar Selamiali 

1966 Edirnekapl Kariyeiatikalipa§a 

2415 Edirnekapt Hac1muhiddin 

2708 Biiyiikada Karanfil 

4333 Oski.idar Selamiali 

4334 Oskiidar Muradreis 

4915 Eminonii Ahi~elebi 

6666 Pangalt! 

6974 Tarabya 

6998 Y enikoy 

7952 Burgazada 

8185 F atih Kirmasti 

• 

8460 Balat Hamamimuhiddin 

Babacan 

E: C1kmaz Ermeni

odalan Y: Kukodalar 

E: Kiirkc;ii Y: Abaci 

E: Fi§ekhane 

Y: Cark1felek 

Y enimahalle 

E: Y enimahalle cad. 

Y: Allame cad. 

Y emi~ iskelesi 

Baruthane cad. ve 

F erah ve Kokino 

E: Kastoroglu 

Y: Mestanoglu 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

E: ve 'Y: 2 90,64 metro arsa 

E: ve Y: 9 Ah~ab henenin 

1 ! 2 his. 

E: 8 Y: 1 0 54 metro arsa 

7 Mii. 4456 metro arsa 

Hisseye gore 

muhammen K. 

200 A~1k artl!rma 

350 » 

110 » 

1120 Kapah zarf 

E: 159 - 161 
Y: 145 

E: 138 Y: 128 

42,82 metro arsa- 1 00 A~1k arthrma 

mn 8/ 16 his. 

Ostiinde odast olan 100 » 
di.ikkamn 6/ 32 his. 

E: 9 Y: 7 Ostiinde odalan 

olan di.ikkanm 

1047/ 1920 his. 

137 Mii. 6201 metro arsa 

E: 6 - 4 Ah§ab hen en in 

Y: 4 I !4 his. 

1630 Kapah zarf 

3110 » 

I 00 A~1k arttuma 

E: Birincisalkimkiip E: 15 Y: 36 Ah~ab henenin 120 » 
Y: Kamber Mahellen: 28 - 30 1,5/ 5 his 

E: Manast1r 

E: Kiic;iikkaraman ve 

Emirler Y: F atih cad. 

ve Feraizci 

E: Kilise Y: Papak 

ve Siigiidliibakkal 

Y: I - 1 258,50 metro 

mi.ifrez arsa 

260 

Y: 16 254 metro arsanm 330 . 
1/ 2 his. 

E: 4 Y: 8 Kargir hanenin 

No.taj: 8/1 1/ 2 his. 

430 

» 

» 

» 

Yukanda evsan yazii1 gayrimenkuller on gi.in mi.iddetle sati§a ~~kanlm1~hr. ihaleleri 7/ 6/ 937 tarihine dii§en pazar-

tesi giini.i sa at 1 4 tedir. 

Operator .. 

RIZA UNVER 
Do!}um ve kadin hastal1klar1 

mQtehBSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavl yap1 
Tele.on 22683 

Geyve asliye hukuk mahkemesinden: 
Dogan~ay nahiyesinden Htiseyin k1z1 

Behiye tarafmdan o yerden Mehmed 
yanmda Cemal oglu ifral aleyhine ar; -
mt~ oldugu evlenme tesr;ili davasmm ic
ra kllman muhakemesinde: Mtiddeaa -
leyhin ikametgah1 me~hul oldugu mil.-

Sat!~ mi.inhaman gayrimiibadil bono siledir. 

Babkesir Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin Fen memurlugu mtinhaldir. 84 lira tahsisatla bir fen me

muru almacakhr. Naf1a Fen mektebinden mezun veya Nafta Vekaletinin fen 
memuru ehliyetini ve kanuni memurluk evsafm1 haiz olan isteklilerin Be
lediyemize mil.racaat etmeleri ve ehliyet vesaikinin gonderilmesi ilan olunur. 

(2956) 

Dhr macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Dis Macunudur. • 

ba§ir me§ruhatmdan ve yaptlan tahki - Bunu bir kere kullananlar arbk ayrdamazlar. 
kattan anla1plmasma binaen mahkeme-
ce ilanen tebligat icrasma karar veril- kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

mi§ ve muhakeme giinii olarak da 4/6/ ~~~~~~~~z~m~ir~~s~a~t~J~~~u~b~e=s~i ~:~B~a~y_:_A~h~m~e~d~B~u~l~d~a~n~lo~g~lu~~~~!! 
937 tarihine musadif cuma giinii saat : 

10 a tauk edilmi§ oldugundan mezkur Erzurum Abidesi Miisabakas1 iki Ay Uzabld1 
gun ve saatte mahkemede haz1r bulun-

mast veya kanuni vekn gondermesi, ak- Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
si takdirde gtyaben karar verilecegi teb-

1 
lig yerine ger;mek uzere ilan olunur. Erzurumda yaptlacak olan abideye aid mtisabaka muddeti iki ay uzahl-

(32913) ml§hr. Alakadarlara ilan olunur. (2954) 
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A Z 
MEYVA 

0 N 
TUZU 

M!DE BARSAKLARI k layl kl b lti i N Kl BA Z I ve <?ndan miitevel!!d ba§ agnlanm defeder. Son derece teksif edilm~ bir tuz olup 
ve 0 1 

a o~a r. MOMASIL MUSTAHZARLARDAN DAHA CABUK, DAHA KO· 

LAYve DAHA KAT'l tesir eder. Yemeklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZLIGI, M!DE EK,S1L1K ve YANMALARINI giderir. MlDE ve BAR· 

SAKLARI ALISTIRMAZ. Agtzdak i kokuyu ve tats1zhg1 defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat . 

Fransada tertib edilen giizel dif miisabakasmda Bay Jilbert ile 

•• 

GOZEN 
KREM 

Terkibinde en pahah Av
rupa esanslara vardar. 

NE!?ESiZLiK 
Stkmb ve baytlma hisl eri 

KARDOL 
Kullanarak 

Ne,e, Ferahhk ve 
zindegiye· avdet 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, T opc;ular cad. 37 

Dr. Suphi !lenses 
idrar yollan hastaiJklan mutehass1s1 

Beyoglu Yildiz sinemaSI kar~JSJ 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parastz 

Tel: 43924 • 

kadmlar arasmda birinci gelen Bayan Margrit miisabaka giinii Adana icra hakimliginden: 
hakem kiirsiisiinde aeviferek nifanlanmlflardtr. Biiyiik opera bina • Konkordato talebi iizerine verilen 
smda halka takdim edilen bu giizel ~ift aeyircileri teshir etmi,tir. miihletin ilam 
Alkt,Iar biiyiik Opera binasm1 sarstyordu. Herkes i~ten gelen bir icra ve ·iflas kanununun 285 inci mad-
arzunun tahakkukunu ister gibi ~1lgmca alkt,hyordu. Bu alki,lar desine tevfikan konkordato projesi ve 

i§bU projeye mufassal bilanc;o ve defter
arasmda Jilbert ve Margrit biribirlerine aempati ile bakhlar. Teati lerinin vaziyetini gosterir cetveli rap -
edilen bu bakt,Iar, uzun bir hayat mukavelesini hemen oractkta ten konkordato hiikiimlerinden istifade 
akdedivermi,ti. Bu mukavelenin noterligini de hakem yapb. Mii - etmek istiyen borclu Armagan Pazan sa 
sabtklarm ni,anlandiklartm ilan etti. Fransada 1901 senesinden - hibi Biirhaneddin Ba§kan mezkur ka -
beri giizellik miisabakalarm1 di,Ierinin s1hhatine itina edenler ka· nunun 286 nc1 maddesi mucibince tet
Z'anmaktadir. Birle,ik antiseptikler usulile yap1lan Dentol di, rna- kik merciince dinlenerek projenin ala • 

cakhlan 1zrar kasdinden ari ve borclu-
cunu ve suyu sizi de bir giin mes'ud edebilir. Di, doktorunuz size nun mevcudile miitenasib ve mevcudu 

I
~ di, patm1 emniyetle tavsiye eder, dam,miz. I ~~~~~:~~~~ey:::niot~a~~~~i~m:aeb~~:; 

inhisarlar Umum Miidiirlii2iinden· kanunu mezkfuun 287 nci maddesine 
•••••••••••••••••••••••••••••• .. ~ tevfikan borcluya iki ayhk miihlet ve

I - idaremizin Pa~abahc;e Fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince 1100 li- rilmesine ve Hayreddinin komiser ta -
ra muhammen bedelli 2 aded Santrifuj tulumba ve motorii ac;1k eksiltme usu· yinine karar verilmi§ oldugundan 288 in 
lile satm almacaktir. d madde mucibince keyfiyet icra ve 

II - Eksiltme 17/6/1937 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te tapu dairesine ve sicilli ticarete (Liman 
Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!la· dairesine) teblig edilmekle ilan o-
caktJr. lunur. (32912) 

III - Muvakkat teminat 82,50 lirad1r. 
IV - :;;artnameler parasJZ olarak hergi.in sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
V - Isteklilerin eksiltme giiniinden en az bir hafta evvel fiats1z teklif 

ve kataloklanm Inhisarlar Miiskirat ~ubesi Miidiirliigiine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabuliinii mutazammin vesika almalar1 laz1md1r. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesika ile V inci mad
dede yazll1 vesika ve % 7,5 gi.ivenme paralarile birlikte eksiltme iQin tayin edi
len gun ve saatte ad1 geQen Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2452) 

Darii~~afaka Direktorliigiinden: 
Mekteb iQin 938 senesi may1s nihayetine kadar iktiza eden et ve ekmek 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 27 may1s 1937 per§embe giinii 
saat 15 te et ve ayni giinde saat 16 da ekmek eksiltmesi yap1lacaktir. 

Taliblerin yevmi mezkurda miiracaatleri ve §artnameyi herglin Nuru -
osmaniyede Tiirk Okutma Kurumunda gormeleri. (2838) 

KUMBARA· . .. _ _. 

TiFOBiL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastahklar~na tu
tulmamak it;in agudan ahnan tifo 
bablandir. Hi~ rahats1zhk vermez 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Zayi - !stanbul 21 inci ilkmektebden 
929 senesinde ald1gim §ehadetnameyi 
zayi ettim. Yenisini alacag1mdan hiik · 
mii yoktur. 

Nimet Serce 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

IUUWOU EDh 

Sofrada 

fill Alii It 

KUftUTULUit 

,CUlt lit 

rAKlT!ZNIIt 

iNHiSAR TUZU 

fa kat ••• 

inh isar 

MUTFAK TUZUNDAN 
$A.$MAYINIZ! 

SATILIK LABORATUAR 
Komple bir kimya Liboratuan ile bir mikroskop ve hauas bir balans sa· 
hhkbr. Taliplerin her giin saal 20 ye kadar Ma~kada Ralli apartsman1nda 

••••••••• Bayan Ralliye miiracaat eylemeleri 

Sovyet ORAK Z E N i T 
makineleri Konya -
Nigde, Afyonkarahisar 

Vilayetleri umumi 

:~~~~~ii~~~ acentahg~ ve ZEN IT 
SEPARA 

Asri siit makineleri 
hie bir makineyi 
kendine rakib gor
miyen miistesna 
bir SEPARAT6R· 
diir. r ZUhrevl ve clld hastahklara .. 

TORLERi 
Tiirkiye genel sati~ deposu ve her 

nevi alab ziraiye depoziteri: 
iyi istihsal ve bol randrman, ancak 

20 sene garantili kmlmaz cam mii§'i· 
reli ZEN i T'le kabildir. 

,, f•. '"'";; 

I.-
"j • .( .I 

Ffa ' o 

MUtehassasa 

or. Hayri Omer 
6gleden sonra Beyoglu Agacami 
karwsmda No. 133, Telefon: 43586 

TOOK ZiRAAT Kol. $ti. 
Tiinel Cad. 83, Galata, Tel: 6zinan 
Telefon: 41986, ~ubeleri: !stanbul. 
Tel: 21850, <;umra: Telgraf: Kumrulu 

<;iinkii 
Teknigin bir ~aheseri olan ZENiT 

daima ZENiT'tir. 

-----------~------.................. 1. 
ArtJk ecnebi mah kullanmtya hacet kalmad1 ! 

Tamamen Tiirk i~c;ilerinin c;ah~hit fabrikam1zda; 
Avrupa malmdan daha iyi ve daha ucuz 

BA$KU T 
«;atal, ka~uk ve bt~ak takunlar1, ~ay ka~tklari 
vesaire kat'iyyen paslanmpz ve daima ayni giizelligi ve ayni parlakhit mu· 
hafaza eden balis alpakadan yapilmaktadtr. Her ycrdc araymrz ve Avrupa 
mabru verirlerse almaym1z. 

lUekteb idarelerinin Nazarz Dikkatine: 
(:atal, ka~tk ve b1c;ak taktmlanmrzm tarz1 imalini gi:irmek istiyen mekteb 

talebesinin grup haliude fabrikamiZI ziyaret etmeleri rica olunur. 
Umumi deposu: Tahtakale, 51 No.h Poker ttra$ bu;aklart deposudur. 
Fabrikas1: Be$ilda~ vapur iskelesi ittisalinde No. 28 • 30 
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Yagh ve yags1z ac1 badem, yags•z kar ve yar1m yagl• gece 

A KREM • 
I A 

<;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

Agrzsz fstzrablarzn 
m iith i.C\ i di r 

En §iddetli di§ agnlarmt dindirir 

GRiPiN 
Bi.itiin agr.a, saz1 ve 

sancalara kese.,. 

Ba§ agrtsma, nez.le, grip ve 

romatizmaya kar§t 

Bilhassa miiessirdir 

ETi BANKTAN 
MOHENDiS ARANIYOR 

ihtiyarlara gencle,tirir, gencleri guzene,tirir. 
H A S A N lsmine ve markas1na dikkat. 

HASAN DEPOSU : ISTANBUL , ANKARA, ESKi~EHiR, BEYOGLU, BE~iKT A.$. 

Df!j7o.ru: 
S"'ltQ.n Het.ma.m 

ReJiama ltizum. yoktur 
Bir lecriibe iajiclir 

DtkrQ.ny«n H«n - istOLnb\l\ P.K.41 TRA~ BICAGI 

Beyoglu Tapu Sicil Muhaftzbgtndan: 
Eski Tatavla yeni Eski~ehir mahallesinde eski bazine arkas1 ve Akarca 

vc yeni Akagas1 sakagmda eski 2 ve 92 - 94 numarah miistesna Ayadimitri 
vakfmdan diikkam alan evin miitevellisi tarafmdan defteri getirilmedigin -
den 7 temmuz 314 tarihli miistesna vaklf senedinin kaydi bulunmad1gt kayid 
kaleminin 30/4/937 tarih ve 762/170 Na.h derkenarmdan anla~Ilml~hr. Bu 
kere mezkur gayrimenkuliin 1515 No.h kanun hiikiimlerine gore senede rap
tedileceginden bu gayrimenkul hakkmda bir guna hakkt tasarruf iddia eden· 
lerin bir ay zarfmda tasarruflanm nahk evrakl miisbitelerile birlikte Bey
aglu Tapu Sicil Muhaf1zhgma veyahud tahkikat gunii mahallinde haz1r bulu· 
nacak memura miiracaat etmeleri ilfm olunur. (2968) 
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<;iinl<ii o SIZin hem di§lerinizi hastah Jardan, 
hem paran1z1 yabancdara gitmekten kurtarmi§br. 

RADYOLiN 
Miistesna bir formiille ve a.zami 

itina ile yaptldtgt ve rekabet kabul 
etmez bir fiaila satlldtgt icrin yurd
da ecnebi mamulattnm hakimiye
tini ortadan kaldumt~tlr. Kazan -
dtgt bu ragbet sebebile elde hicr 
stok bulundurmadtgtndan da mii
temadiyen taze ihzar olunarak pi
yasaya crtkarthr. 

Radyolin kullantmz; sa de di~ -
lemizi temizlemek, korumak ve 
giizelle~tirmekle kalmazstmz, ver· 
diginiz para da kendi cebinizde 
kalmtf olur. 

Daima Radyolin 

__) 

Asgari be$ sene betanarme vesair in~aat proje ve statik hesabatile me§ -
gul olmU$ (bir diplom milllendisle asgari be§ sene muhtelif in~aatm tatbikatm
da §antiyellerde ~ah~ml$ diger bir diplom miihendis almacakbr. Gi:isterecek -
leri vesaikh~ tevasik edecekleri tecriibelerine gore 250 - 350 lira iicret veri -
lecektir. 

SEFALiN 
Bazan ufak bir tecriib insana 

mUhim f&yler kazand1r1r. 
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Mezbaha Pazarbk ilan1 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Musaddak projesi mucibince (14899) lira (44) kuru~ bedeli ke§ifli ve ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulan ve ~eraiti Cumhuriyet ve Ulus gazete· 
lerile ilan edilmi;1 alan Karadeniz Eregli Belediyesi Mezbaha in~aatma ek • 
siltme miiddeti ic;inde talib ~1kmad1gmdan 5/5/1937 tarihinden itibaren bir 
ay miiddetle pazarhga birakilmi~tlr. 
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Ecnebi J.lsant bilenler tercih olunur. 
Ankarad!! Eti Bank Gene! Direkti:irliigiine miiracaat edilmesi. 

cl318» (2959} 

OFLYO 

1937 senesinin harikas1 
Hem apart1manlara 

G0ZEL KOKlJ VERiR 
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Y Hem sinek ve tekmil ha~arah Y 

o Bir anda mahvederek Slhhatinizi korur o 
En son Amerikan ihtira1 

Markaya dikkat 
En nazik kuma~larda bile 

kat'iyyen Ieke yapmaz. 

OFLYO OFLYO__, 

Ba~1n1z agnyorsa 
Derhal bir ka§e Pazarhkla ihalesi 5 haziran 1937 tarihine rashyan cumartesi giinii saat 

12 de Eregli Belediye Enciimeninde yapllacag1 ilan alunur. (2699} 

Nezle, grip, ba, 
ve di' agrllar1na 

f/ kar,• 

Eczanelerd~n 1 lik 
ve 12 lik ambalaj

Ianni araytntz. 

S1hhat1n1Z1 muhafaza etmek 

ve Gen~ kalmak i~in her 

sabah Havagaz1 ~of-Ben 
lie blr - ou~-ahn•z. 
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