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BCl§vekilimiz ismet inonilnun Atina istasyonunda BCl§vekil Metaksas ve 
Yunan hilkumeti erkant tarafmdan istikbali 

Meqhul asker abidesine qelenk konarken . BCl§vekilimiz saraydan avdet ederken halkm alkt§lartna mukabele ediyor 
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Ba$Vekil diin avdet etti Dr. Aras diin · gece Cenevre 
lsmet lnOnii inhhaini §O:fle · hulisa radyo~·unda bir nutuk sOyledi 
etti: «Seyahatimden ~ok memnti.nuln» Hatay meselesinin bugiinkii i~timada 
Yunan gazeteleri «Atatiirkiin hitab1 dort miit· miizakere edilmesi . muhtemel 

tefik memleket aras1ndaki miinasebetlerde 
miihiin bir merhaledir)) diyorlar 

Ba~vekiltmiz, istanbula muvasalatmda kumandanlar arasmda, solda Sofya sefirimtz ~evki ve Ba§muharririmfzle 
ne§elt bir hasbthal esnastnda 
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Kontenjantman1n 
ilgastna dogru .. 

at1lan ad1m 
~iikranla goriiyoruz ki 
hiikumetimiz uyumuyor 
ve biitiin imkanlan goz 
oniinde bulundurarak 
her f1rsattan istifadeyi 

asia ihmal etmiyor. 

IHI eniiz milletlerarasi ekonomik ha
yabmizda nonnale dogru diye
miyoruz. <;iinkii o yalmz ve tek· 

ba§Imiza bizim dememizle olacak bir§ey 
degildir. F akat evvelki giinkii Mecliste 
Ekonomi Bakammiz saym Celal Bayann 
beyanatJ sJrasmda hiikumetimizin bu yol
da almaga hawlandigi yeni bir tedbirden 

tnemnuniyetle haberdar olmu§ bulunduk. 
E:konomi Bakanhgi kontenjantman siste
lninin ilgasile yerine konulacak tedbirlen 
bugiinlerde icra Vekilleri Heyetine arzet· 
ntek karanndadu. Kontenjantman siste
rnile memlekete girecek ve giremiyecek ve 

Yahud mahdud surette girecek e§yanm 
listeleri yapilarak bunlar umuma ilan 
~lunmakla beraber tatbikleri de giimriik
lere tevdi olunuyordu. F akat e§yamn ~e· 
§idlerinde kii~lik btiylik oyle degi§iklikler 
Vardu ki ~ok kere bunlarm i~inden giim· 
tiikler ~Ikam1yarak bir siirii maddeler i~in 
tkonomi Bakanhgmm tekrar tekrar fikir 

Ve kararlarmi almaga mecburiyet has1l 
oluyordu. h i~inden yeti~me bir devlet a
dam! olan Celal Bay!r evvelki glinkli be
Yanatmda bu zorluklan ac;1k~a canlandir· 
lni§hr. 

Filhakika bu zorluklan onun kadar 
kirnse takdir edemez demekte tereddiid et· 
tneyiz. Hadiselerin malumumuz olabilen 
Pek ciiz'i bir k1smmm kar§Idan ~ahidi 
olarak biz bile kendi alemimizde ~una 
hukmedegeliyorduk ki kontenjantmana 
dahil e§yanm memlekete getirilmeleri i§i 

YUNUS NADI 
[Arkas1 Sa. 8 siltun 3 te] 

Ba§v~kil ak§am· trenile 
Ankaraya gitti 

• 
ls1net 

dedi 

inonii izmitten ge~erken 
ki: «Biz uyantgtz, h~ 

halka 

uyu-

madtk ve uyumtyacagtz!» 

Atinada, ziyafette tkt Ba~vekil arasmda hararetli bir mubahase 

fngiltere Krah S. M. Altmci Geor • meb'uslar, htiklimet erkam ve sair zevat 
ge'un tac giyme merasiminde Tiirkiyeyi glivertede Ba§vekile miilaki olmu§lardir. 
temsil etmek lizere Londraya giden ve lsmet lnonii herkesin ayn ayn ellerini 
donii~te Belg~ad ve Atinaya ugnyan 51karak hatJrlanm sormu§tur. Ba§vekili
Ba~vekilimiz lsmet inonii diin sabah saat miz kendisini kar§Ihyanlar arasmda bu -
11,45 te Giineysu vapurile §ehrimize lunan Var§oVa biiyiik el~imiz F eridle gO
donmii§tiir. rii§erek Lehistan Hariciye N azm M. 

Vapur nhhma yakla§Irken giiverteye Beck'le Londrada tam§tiklarim ve bun
~Ikan Ba§vekilimiz, r1htunda toplanan dan ~ok memnun oldugunu bildirerek, 
halk kiitlesi ta!afmdan §iddetle alk1§lan- sefirimize baz1 sualler sonnu§tur. 
mi~ ve lsmet lnonii halkJ selamlamJ§tlT. Ba,vekilin aozleri 
V a pur yana§mca Meclis ikinci re -
isi Hasan Saka, Orgeneral Muhiddin 
Altay, Korgeneral Salih, Vali Muhid • 

din Ostiindag, Akademi kumandani Ali 

F uad, Merkez Kumandam Mahmud ve 

diger generallerle Sofya sefirimiz Ali 

Sevki, Ba§muharririmiz Yunus Nadi, 

Bundan sonra Korgeneral Salih ve di· 
ger kumandanlarla gorii§en Ba§vekil, ge
nerallerin seyahatinden memnun olup ol
madJgi sua line cevaben: 

«- Cok memnun olarak doniiyorum. 
Bir~;ok temaslar yapmak imkam has1l o!

[Arkasl Sa. 7 siltun 4 tel 
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· Atatiirk 
Y alanda ~ehrimizi 
~ereflendirecek . 

Reiaicumhurumuz Atatiir
kiin bugiinlerde Ankaradan 
hareketle . §ehrimizi teref
lendirecekleri memnuniyet
le haber almmttbr. 

'---------------~ 
Baldvin kabinesi 

bugiin istifa edivor 
Makdonald da diin ~ekil
di, Nevil · Chamberlain 
kabinesi te~ekkiil ediyor 

Siyasetten ~ekilen eskt Ba§vekiller 
Makdonald ve Baldvin 

Londra 27 (A.A.) - An'anata tev • 
fikan, Ba§vekil Baldwin, Downing Stre
et'tc Kral ve Krali~e §erefine bir resmi 
kabul yapmi§hr. 

Kabinenin son irtimaz ve 

Milletler Camiyeti Asamblasi dag1ld1 
Reis Dr. Aras M1s1rin · kabulii miinasebetile miihim 
bir nutuk ira.d ederek karde~ milletten ve mii$terek 

maiideit . sita yi~le bahsetti 
Cenevrede bulu -

nan Hariciye V eki -
limiz Doktor T evfik 
Rii~ii Aras diin ge
ce saat 12 de isvic;
renin Radio Natio • 
nal admdaki radyo • 
sunda bir nutuk irad 
etmi§tir. Nakil sure· 
tile lstanbul ve An
kara radyolarmdan 
da alman bu nutuk 
Tiirkiye yakmlann • 
da bulunan yabanCJ 
bir istasyonun miida
halesi yiiziinden an -
la§Ilmami§hr. Ha -
nc1ye V ekilimizin 

Cenevredeki l.!tstr heyeti ve reisi Nahas Pa~a 

nutku bitince, garib bir tesadtifle me~hul 
istasyonun parazitleri de kesilmi§tir. 
Milletler Cemiyeti konaeyi dagrldr 

Cenevre 27 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi ile asamblesi, 17 reye kar
§I 35 reyle Bel~ikah Devisscher'i mlite -
veffa Baron Rolin - Jacquemyns'in 
yerine Adalet Divam azahgma intihab 
etmi§tir. 

Asamble, adi i~tima devresinin a~Ilma 
tarihini 31 eylul olarak tesbit etmi§tir. 
Miiteakiben T evfik Rii§tii Aras, fevkala
de i~tima devresinin kapanmi§ oldugunu 
beyan etmi§tir. 

lspanya ve Bel~ika i~leri 
Cenevre 27 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyi, bugiin saat 17 de Valen
[Arkasz {Ja. 8 sutun 1 de] 
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Evkaf biit~esinin miiza
keresi ~ok hararetli oldu 

yeni kabine du"n Meclisin diinkii celsesinde muhtelif hatibler Evkaf 
Londr~ 27 (A.A.) - Kabine, 

[Arkast Sa. 8 siltun 2 de] 

···························································· 
ihttsas mahkeme

leri kald~.rtbyor 
'Memlekette ka~k~1bk 

hadiseleri ~ok azald1 
Ankara 27 (Telefonla) - ihtisas mah

kemeleri, ka,.akfYihgm azalmasmi temin 
etmi~ ve bu nevi davalarm artik umu
mi mahkemelerde riiyeti muvaf1k go
riildiigii cihetle Adli ihtJsas mahkeme -
lerinin viicudi.ine bundan boyle ihtiyac 
kalmamJ§br. Ancak Suriye hududu iize
rinde kurulmu~ olan askeri thtJsas mah
kemelerinin ka,.akc;thk su,.Ianmn en fYOk 
i§lendigi bu mmtakada bir mi.iddet da
ha faaliyetlerine devam etmeleri Iii -
zumlu giiriilmektedir. 

Askeri !htisas mahkemelerinin 1939 
yth may1s aymm sonuna kadar bu mm
takalarda ~Yah§malari muvaftk giiriil • 
mii§tiir. Bu husustaki layiha yakmda 
Meclise verilecektir. 

i~lerini tenkid ettiler, biit~e aynen kabul edildi 

Hasan Re~id 
Tankut 

Eski§ehir saylavt 
Ozdamar 

Ankara 27 (Telefonla) - Bugiin 
Meclis saat 14 te toplandi. 1936 mali yi
hna aid miinakale layihasJ gorii§iildiikten 
sonra Vak1flar umum miidurliigiiniin yeni 
biitc;esine ge~ildi. Bir~ok hatibler soz al
ddar. Na§id Ulugdan sonra Ozdamar 
~unlan soyledi: 

«- Arkada§lar, 
Bendeniz. bu vaktflar biit~esini okur • 

ken umumi izahatmda (kontrol hakk1) 
ba~hgt altmdaki bendin birinci f1krasJ 
goziime ili§ti. Bunda §oyle deniliyor: 

Evkaf Miidli.rii. 
Fahrt 

General t,i e fik 
Tursan 

(Vakiflar kanunu mucibince ekalliyet va
kiflan da murakabe altma almd1g1 cihetle 
her sene riiyet edilecek olan bilumum 
miilhak vakiflar muhasebelerinden alma
cak % 5 kontrol hakk1 bu varidah da in
ki§af ettirecegi anla§Ilmaktadn.) 

hte arkada§lar, bu f1kradan hence ~ok 
k1ymetli bir firSat kopararak bugiine ka
dar yapmad1g1m vicdani bir borcu yapm1~ 
olmak heyecanile huzurunuza ~Ikhm. 

Bu biit~;enin dayand1g1 yukanda mev
[Arkasz Sa. 8 siltun 4 tel 
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Tarihl tefrika : 132 Yazan: M. Turhan Tan 
1Terciime ve iktibas edilemezl 

ihanet ve h1yanet miisellesi! 

CUMHURiYET 

eehlr va Memlakel Haberleri ) 
)) Muallimler i~in 

be~ kurs a~tlacak I 
Bu kurslarda muallimlere 

yeni .eyler ogretilecek 

Dogru degil mi ? 

izmit korfezinde 
i•liyen motorler 

Feci bir cinayetin 
muhakemesi 

Bir adam1 iple boganlar 
adalet h~a ~1ktdar 

28 May1s 1937 

Siyasi. icmal 
Japonyan1n yeni 

politikas1 

Riistem, Hayali ve ~emsi tela, i~inde Mustafan1n 
nasd bir alayla geldigini anlamaga ~ah,tyorlardJ Maarif Miidiirliigii, ilk tedrisat mual

limlerinin bilgilerini c;ogaltmak maksadile 

izmitte Demiryol caddesinde 0-
meraga mahallesinde 69 numarada 
Bayan Ay§e Firuz Acardan aldtgt· 
m1z bir mektubda ezciimle ti:iyle de-

Bundan bir miiddet evvel Kumbarac1 
yoku~unda feci bir cinayet glmu§ ve bir 
kan davas1 yiiziinden Bekir ve Orner is· 
minde iki ekmekg, hem~erileri Abdullah1 
1ple hogmak suretile oldiirmii§lerdi. Bu feci 
cinayetin muhakemesine diin Agtrcezada 
ba,Ianmi§hr. Suc;lular mahkemeye idaib 
talebile verilmi§ gldugundan diin Aguce
za salonu bu ~erakh davay1 takib etmek 
1stiyen merakhlarla dolmu§!U. 

U zak§ark ahvali, son giinlerde 
iki noktadan politika aleminin 
dikkatini celbediyor. Biri Man• 

c;uri ile Siberya arasmdaki binlerce kilo
metroluk uzun hudud iizerinde Sovyet 
ve J apon kuvvetleri arasmdaki kanh mti· 
sademelerin ~ogalmasi ve iki tarafm, bu 
hadiselerin mes'uliyet ve kabahatini bir~ 
birine yiikletmege c;ah~mas!dlr. lki taraf 
da birbirine kar§I derin itimadstzhk ,·e 
§iiphe gostermektedir. 

Dedesinin babas1 Beyaz1dm ih • keli hir durum te§kil edecekti. tatilden istifade ederek mesleki kurslar 
tiyarhk vaktinde balk ile ordu • F akat yap1lacak bir§ey yoktu. Padi~a- ac;maga karar vermi§tir. Kurslann miidde
nun ~ehzade Ahmedi, ~ehzade Korkudu hm iradesine uyup yiiriimek, giinaru ka- ti 12 temmuzdan 12 agustosa kadar 
bir yana at1p el ve dil birligile Y avuzun dar sevmedigj Selimle birkac; ay beraLer devam edecektir. Bu kurslara devam ede
etrafmda tpolam§lanm dii§iinerek yerin- ya§amak icab ediyordu. Mustafa, i§te bu bilmek ic;in 30 haziran ak§amma kadar 
de ayni yard1mm kendi hakkmda da esir- haberlerin yiiregine getirdigi ne§'esizlikle Maarif idaresme miiracaat etmek Ia -
gemiyecegm1 umuyor ve §imdilik §ahsi seyahatine devam ederken miinaf1klar, z!mdn. 

niyor: 

te§ebbiislere liizum gormiiyordu. Fa kat miifsidler gene fmat bulup fmldJYorlar- Kurslardan birisi tarih ve cografya 
kulag1 kiri§teydi, muhtelif vasJlalarla o d1, Hiinkann ala koltuklanmadan bine • kursudur. Bu kursta mevzu olarak bu se
da babasm1, karcle§lerini tarassud ettiri· miyecek kadar bitkin oldugunu, ordunun ne yalmz Istanbul almacak, Istanbul ta
yordu. bu harab olmu§ viicudii ba§ tac1 yap;p rih ve cografya baktmmdan tetkik edile • 

Lakin kuvvetler arasmda nisbet yok - la§unaktan igrendigini, Y enic;eri ve Si • cektir. 
tu. Padi§ah, Riistem ve Hurrem, riizgan pahi kodamanlarile gizlice anla§Ildlgl . lstanbulun tarihl bak1mdan tetkiki i§i 
casus, ku§lan muhbir olarak kullanacak takdirde tahtm pek kolayhkla elde edile de Yiiksek Muallim Mektebi Miidiirii 
mevkide bulunuyorlard1 ve bu kudretle bilecegjni soyliiyorlardt • Hamide cografya bakimmdan tetkiki dt 
§ehzade Mustafamn dairesinde eller el- Mustafa, ne evet, ne hayu diyordu. Oniversite doc;entlerinden Ahmed Hu -
de etmi§lerdi, konu§ulan §eyleri kelime Soylenilen zehirli sozleri sadece dinli • lusiye verilmi§tir. 
kelime i§itiyorlardi. Onun adamlan ise yordu. Evet, dememesi babasma saygt • fkinci kurs mekteblerde talebenin zih
ekseriya duvarlann inadc1 siikutile kar • smdan ve kendini suc;lu dii§iirecek bir va- nini dar mevzulardan kurtarmak, dab& 
~Iia§Jyorlardi. lnamlacak mahiyette ha • ziyet peyda olmasm1 istememesindenai. geni§ bir surette ve serbest mevzular iize
herler c;alm1ya muvaffak olamlyorlardt. fhtiyarhgi tabiatile oliimiin takib edece • rinde dii§iinme melekesini arhrmak mak· 
Zavalh Mustafa bu yiizden Riistemin gini de dii§iinerek sab1rh olmay1 muva • sadile muallimleri bu babma gore haltr· 
mahud telhisini de duymaml§ll, Aksaray f1k buluyordu. Jarnak ic;in kurulmu§tur. 
kl§lagmdaki ordunun birdenbire daiblma- Miinaf1klara, miifsidlere haytr diyip Oc;iincii kurs okuma teknigi hakkmda 
s1m lranla sulh miizakeresine giri§ilmek le tehlikeli bahsi kapatmamas1 da herhan- olacakt1r. Bu kurstan maksad, ibarelerin 
arzusuna hamletmek gaf!etini goster • gi bir hacet giinii kendisine yar olabile • okunmasi masmda, noktalann, virgiille
mi§ti. cek adamlan giicendirmemek kaygusun- rin istifham ve nidalarm hakk1 verilmek 

Bu gaflet, biitiin bir k1§ ve hiitiin bir dan ileri ge]iyordu. Lakin onlan giilerek ve dinleyenler iizerinde bir okumadan 
hahar boyunca siirdii, yaz ba§lar ha§la - degilse bile sJklimlyarak, k1zm1yarak din· ziyade konu§uluyormu§ gibi bir tesir hi
maz uyamkhga miinkalib oldu. <;unkii ledigini giinile, saatile, dakikasile kayde- rakmak, bu suretle gene nesillerden istik· 
babast, lran iizerine ac;1lan seferde ken- den casuslar vard1 ve bu adamlar duyup bal i~in hitabet kabiliyet ve istida • 
disinin de ham bulunmas1m emretmi§ ve sezdiklerini hemen Hiinkara bildiriyor • dm1 §imdiden takviye ve inki§afa hizmet 
kaplSI halkile Eregliye gelip orduya ilti- lard1. ettirmek maksadile muallimler yeti§tir -
hak etmesini bildirmi§ti. hte bu vaziyette Sultan Siileyman bir mektir. 

Mustafa bu emri almca gec;en sene yandan, §ehzade Mustafa diger yandan Dordiincii kurs resim ve eli§i kursu o· 
harbden vazgec;ilmesindeki sebebi biraz yiiriidiiler, merhaleler a§a a§a Kenya E- lacakllr. 
anlar gibi oldu ve Padi§ahm ordu idare- reglisine ula§lllar. Padi§ah, ba§mda bu- Be§inci kurs da miizik kursu olacaktu. 
sini eline alarak sefere <;1kmakla ihtiyar • lundugu ordu ile oglundan daha once o ;>imdiye kadar ilkmekteblerimizdeki mii
hgma, amelmandahgma dair yap1lan de- noktaya gelmi§ti. Akoyiik mevkiinde otag zik tedrisah maatteessiif bir iki manzum~ 
dikodulara cevab vermek istedigini sez • kurdurmu§tu. Oglunun bir konakhk yer- belletmek ve bunlan makamla okutmak • 
di. Lakin korkmad1, §ahs1 ic;in kiic;iik bir de bulundugunu biliyor ve kendisini, mas• tan ibaret kahyordu. Halbuki musiki zev
§iipheye dahi dii§medi. <;iinkii babasma kelenmi§ bir heyecan ic;inde bekliyor • kinin inki§afi ic;in ilkmektebden itiharen 
kar§l miisbet bir suc;u, bir giinah1 ve bir du. (I) talebeye, iptidai bir §ekilde de olsa, mu
hareketi yoktu. Riistem, Hayali ve $emsi miisellesi siki hakkmda bir malumat vermek ve 

Bununla 'beraber ne§' esizdi, giin gee;· tela§ ic;indeydi, boyuna adamlar ko§tura· talebenin bu husustaki temayiillerini in
tikc;e de ne§' esizligi ziyadele§iyordu. Zira rak, koyli.i ktyafetine sokulmu§ casuslar ki§af ettirmek laz1mdir. Bu kurs bu ga
babasmm Yeni§ehre viirudunda, el op • gezdirerek §ehzade Mustafamn nastl bir yeye hizmet edecek miistaid muallimler 
mek iizero oraya gelmi§ olan §ehzade Be- alayla geldigini anlam1ya c;ah~Iyorlar ve yeti~tirmek ic;m ac;Jiacakttr. 
yaz1d1 • han seferi devam ettigi miid • elde ettikleri bilgiyi hire on katmak sure- Bir muallim, birkac; kursa birden de 
detc;e • Saltanat naibi s1fatile devlet i§le- tile Padi§aha yeti§tiriyorlardl. Onlar, ba· devam edebilecektir. 
rine bakmak ic;in Edirneye yolladtgmi ba ile ogulun §U telakisinden bir yaman --$ ....... E-H~/=---/...-----./ 
duymu§tU, birkac; yJ} once Beyaz!dt Ha- hadise c;Jkacagml biliyorlardl. Lakin Pa- R SLER 
lebe c;agmp tam altt ay yanmda bulun· di§ahm nas1l bir i§ i§liyecegini ve §ehza • 
duran Padi§ahm onu §imdi de Saltanal denio de nas1l bir tutumda bulunacagm1 
naibligine laYJk gormesi gerc;ekten ma • kestiremiyorlard1. Hiinkar, Veliahdin 
nah bir hareketti. Goriinii§e bakthrsa Se- gozlerine mil mi c;ektirecekti, yemegme 
limin pabucu dama atthyordu. Mustafa- agu katarak hayatm1 m1 giderecekti, yok
mn menfaati bu tutumdan bilhassa mii· sa ayagma zincir vurup bir zindana m1 
teessir olacaktl. <;unkii Selimi Veliahd .athracaklt? .• lhanet ve hiyanet miiselle
yapllrmak istiyenler ondaki kotii huylar, sini te§kil eden kafadarlar bu miihim mec;· 
kotii adetler yiiziinden emellerine kolay- hulii ke§if ic;in beyinlerini yorarken §eh
hkla eremiyeceklerdi. F akat Beyaz1d, zadenin herhangi bir sebeble §iipheye dii· 
biiyiik karde§i gibi degildi. lime v~ ali • §erek ihtiyath davranmak istemesini, ha
me gosterdigi sayg1 ile, iyi okumu§ yaz- yatm1 silahla korumaya kalkt§mastm da 
ml§ bir §ehzade bulunmakla hayli sevgi muhtemel goriip tela§a dii§iiyorlard1. 
kazanml§h. Babasi onu Veliahd sec;erse Haklan da yok degildi, §ehzade Mus
vaziyet hakiki Veliahd aleyhine bir §e· tafa, nefsini miidafaa kaygusile silaha 
kil alabilirdi. sanhrsa kopacak nrtma bir~ok hayati 

Mustafa t§te bu dii§iincelerle ne§' esiz- mezara siiriikliyebilirdi ve ocakhnm onu 
lenerek babasm1 kar§tlamak iizere Kon - iltizama, sahabete kalkl§masl haiinde 
yaya dogru yol ahrken bir tats1z haber ak1betin ne olacagt kestirilemezdi. 
daha ald1 ve Bolvadinde el open Seli - Onun ic;in Padi§ahi uyamk tutm1ya, 
min, Hiinkar tarafmdan verilen emir ii- indirilecek darbenin ani olmast hakkmda 
zerine maiyeti halkile orduya iltihak et • imah kelimeler, ustabkh telmihlerle o • 
tigini ogrendi. Kendisi de, lran hududu- giidler vermege koyulmu§lardl. 
na gidilirken babasile birlikte bulunaca • CArkas~ var) 

gma gore iki rakib uzun bir seyahat ma- (1) Celalzade Tarlh!nde bu mahal, sa • 
smda yanyana bulunacaklar demekli. dece Eregli diye yazllldir. Kara(feleb!zade 
Bu. rahmetli Mahidevranla fettan Hur· Abdiilazjz Efendl nakledeceglm!z hAd!senin 

Jemin bir dam altmda, bir oda irinde, bir Aktepede, Pe(fevl 1se Akoyiikte cereyan et-
d 3' tlglnl yAzarlar. Biz Pe,.evlyi tercih ettfk. 

min er iizerinde ya§amalan kadar tehli- M. T. T. 

Asfalt yap1lacak yollar 
Yeni yapllacak asfalt yollar i~in ii9 

§ekil iizerinde tetkikat yap!lmaktad1r. 
Bunlardan biri yakmda tercih ve kabul 
edilecektir. Yeni §ekil taayyiin ettikten 
sonra Belediye, ilk olarak istiklal cad
desini asfalt yaphrmaga ba§hyacaktlr. 

Eaki Bedesten miize oluyor 
Kapahr;ar§Idaki eski Bedesten yeri -

nin miize haline konmas1 kararla§hg1 
igin bu hususta haz1rhklara ba§lanmi§· 
t1r. Burada Fatihin mahkemei §er'iyye 
olarak kullanch~ bir oda da vard1r. U
zun zamandanberi kapah o1an bu oda 
da ar;!lacakhr 

Hastane talimatnamesi Ve
kalete gonderildi 

Belediye hastanelerinde muayene ve 
tedavi edileceklerden iicret almmasma 
karar verilmi~, bunun ir;in de bir tali -
matname viicude getirilmi§ti. Talirnat -
name tasdik edilmek iizere Dahiliye Ve
kaletine gi:inderilmi§tir. Vekaletr;e tet
kik ve tasvib edildikten sonra tatbik e-
dilebilecektir. 

Nerelerden kazanc vergisi 
ahnacak? 

«lzmitin mesire yerleri, ve en faz
Ia temasta bulundugu yerler kart! 
sahilde bulunan Degirmendere, Gol
ciik ve Kaztkh koyleridir. Fakat tz-

1 mitin bu koylerle yegane muvasalast 
~ 30-35 ki§ilik iki eski motorden iba

rettir. Bu motorler bazan bozulup 
denizin ortasmda kalmakta ve he
men daima birkac; saat teahhurla se· 
fer yapmaktadtrlar. Ostelik bu mo· 
torlerde bilhassa kt§tn seyahat et
mek c;ok giic; ve tehlikeli olmaktadu. 

Elhastl buralarda da kiic;iik va· 
~ purlarm giinde dort, bet sefer yap· 
~ malart laz1m gelmektedir. Bu olma· 

d1g1 takdirde ayni vazifeyi biiyiik ve 
) fakat saglam motorbotlar yapmah-

dir. Bu suretle hem bu civar §enle-
1 nir, inki§af eder, hem de ileride muh-
1 temel bir felaketin de onii almml§ 0· 

( lur. Nitekim gec;en pazar giinii bin
/ digim motor de bir buc;uk saat rotar 
~ yapml§hr.» 

( Okuyucumuzun fikrine tamamile 
i§tirak ediyoruz. Gittikc;e inki,af 
eden ve daha ziyade inki§afa da 
namzed olan lzmit korfezinde ihti· 
yaca uygun motorler i§letilmesi vakti 
gelmi§tir, diyoruz; 

Dogru degil mi? 

Mevhaneler nerede 
a~dabilecek? 

Vilayette toplanan bir ko
misyon tetkikat yap1yor 

Kadehle miiskirat satan mahallerin yer
leri evvelce Vilayette miite§ekkil bir ko
misyon 'tarafmaan tayin ve tahdid edil
mi§ti. Bu tahdid i§inde nazan dikkate 
alman cihet tn'eyhan~!li!tin · mahalll! a"r~ -
smda ve ibadethanelere yakm bulunma· 
mas! keyfiyeti idi. Aradan epey miiddet 
ge~tigi ic;in bu tahdid muamelesinde baz1 
degi§ikliklerin yap1lmasma zaruret hast! 
olmu§tur. Diin vilayette kaymakamlarla 
emniyet miidiirliigiince tayin edilen mu
rahhastan ve diger alakadar zevattan 
miirekkeb bir komisyon toplanarak tetki
kata ba§lami§hr. 

Komisyon, evvelce tahdid edilmi§ olan 
mahallerin hududlannm biraz daha tah
didi hususunda mutab1k kalmi§hr. Bunu 
takib edecek toplanttlarda proje kat'] ma
hiyet kesbedecek ve tasdik edilmek iizere 
Dahiliye Vekaletine gonderilecektir. 

ADLIYEDE 

Maznunlardan Bekir, vak'aYI §Oyle 
nakletmi§tir: 
«- Biz, L>merin ekmekc;i diikkamnm 

kepenklerini indirmi§ rak1 iili'orduk. Ben 
biraz sonra fazla i~tigimden sizd1m. Ab • 
dullahm geldigini hayal meyal hahrhyor
sam da arkastm bilmiyorum. Sabahleyin 
karakolda uyandun.» 

As1l maznun Orner de §U ifadeyi ver • 
mi§tir: 
«- Abdullah, Erzincamn Kuruc;ay 

kazasmdand1r ve benim hem§erimdir. V ak 
tile karde,imi oldiirmii§tii. Son zamanlar
da benden tehdidle para istemege ha§ladJ. 
Bir defa iki, bir defa 1 0, bir de fa da 30 
lira verdim. Son olarak birisile haber 
gondermi§ ve benden be, lira istemi§ti. 
Param olmadJgmdan red cevah1 verdim. 
Vak' a gecesi biz diikkamn kepenklerini 
mdirmi~. hem§erim Bekirle raki ic;iyor • 
duk. Biraz sonra Abdullah geldi, kepen
gi ac;arak ic;eri girdi. Bu mada Bekir ~ok 
Jc;liginden SIZIDI§tl. Abdullah bana istedigi 
paray1 nic;in gondermedigimi sordu ve c;at
tl. Biz birbirimize girdik. Bundan sonra 
olup bitenleri bilmiyorum.» 

Bu ifadeden sonra birka~ §ahid din
lenmi§ ve diger §ahidlerin celbi ic;in mu
hakeme ba~ka hir giine blrakllml§hr. 

MUTEFERRIK 

lkinci nokta General Haya§i kahine " 
sinin son umuml sec;imde partilerin neka• 
dar rey kazanml§ olduklanna ehemmiyd 
vermeyip ]aponyay1 biiyiik ve uzun bir 
harbe ham bulundurmak ic;in ordu er~ 
kammn dii§iindiigii geni~ 1slahati kendi 
ba§ma ba§armakta olmasJdtr. Ba§vekil, 
ordunun belkemigi ve efrad memba1 o ~ 
Ian koyliiyii a&'tr §ahsi bor~lardan ve ver~ 
gilerden kurtarmak ic;in §imdiden miihirn 
tedbirleri tatbik etmektedir. 

Koyliiniin nekadar borcu varsa yirmi 
otuz sene gibi uzun bir vade ile taksite 
baglanmi§ ve faizleri de yiizde iic;e indi• 
rilmi§tir. Gene ordunun ikinci efrad de· 
posu olan amelenin mai§et ve refahm1 ar• 
l!racak miihim tedbirleri ne parlamento .. 
daki partilere ne de biiyiik patronlara 
sormakslZin tatbik mevkiine koymu§tur. 

Bu gidi§le J aponyamn yeni parlamen~ 
tosu gelecek agustosta topland1gt zamdn, 
siyasl partiler ic;in hiikumetin ~oktan tc1t• 
hik ettigi ic;timai tedbirleri i6ter isteme7 
tasdik etmekten ba§ka yapacak bir i~ 
kalmtyacakttr; ~iinkii bunlan tasdik et• 
medikleri takdirde, askeri kabinenin meb· 
uslan tekrar evlerine gondermege kat'i 
olarak azmeyledigini pekala anlam1§ .. 
lard1r. 

Ba§vekil General Haya~i ve Hariciye 
N azm Sa to J aponyanm harici ve dal.ili 
politikalanm esasmdan degi§tirmege ka· 
rar vermi§lerdir. Ba§vekil biitiin valiieri 
nezdine davet edip hiikumetin yeni po

Mezbaha ve hal iicretlerinin litikasmi izah etmi§tir. Mumaileyh, Japon 
dogurdugu netice politikasmm bir taraftan Moskovanm as· 

kerl tedbirlerinden miiteessir oldugunu, 
Trakya Umumi Miifetti§ligi, Trakya- diger taraftan J apon niifusunun artma • 

nm ba§hca ihrac metalanm te§kil eden 
kasabhk hayvan ve sebze ile meyvanm smdan ve ham ~ad~elerin tedariki .zor . ." 
lst.an)lulda. mei:baha ve hal ucretlerinin l~§l!,l~.~m~an ve .,hcan harhlerden mu§~ul 
yUksekligi yUzUnden kafi ragbet gor mevl<:!de . kalchgtm ve bunlann zonle 
medigi ve koyliiye az para btrakbgm .j hiikumetfn, memleketin emniyet ve ha· 
dan dolay1 fktJsad Vekaleti nezdinde te- yattfta br§l··cJuydugu biiyiik mes'uliyetin 
§ebbiis1erde bulunmu§tur. icabahndan olarak biitiin devleti yeni .. 

lkt1sad Vekaleti, Umumi Miifetti§li - le§tirmege karar verdigini beyan etmi§tir. 
gin miiracaatini !stanbul Ticaret Odas1- Gene Ba§vekile gore, J apon gencligini 
na ~il~irmi.§ ve tetkikat yap1lmasm1 i9 • haricden gelen tesirlerden kurtarmak ic;in 
temi§;ll'. • " • devlet, J avon milliyetperverligi esas1 da· 
1phk Ithalatl kararnames1 iresinde 1slah edilecek ve bu 1slahat, millt 
Pamuk ipligi ithalahm kle~ing ~olile hayatm biitiin sahalanna §ami! olmak 

serbest b1rakan kararname dun alaka • iizere bir merkezden idare olunacak bir 
dar makamlara bildirilmi§tir. harb vukuunda memleket· "d f• Sl 

Y . . t .. . h 1 h kk . ' In mu a aa 
em vaztye e gore, 1t a a m1 §lrn· · · J "II t' · b"t" k tl · 

d . k d h · b 1 Uyu"t ru l<;In apon m1 e mm u un uvve en se• 1ye a ar a1z u unan ,. u cu f b . . 
Maddeler inhisan • taahhiidlerini ye • er er edJ!ecekhr. . .. 
rme getirmek i9in • bir miktar daha it- lslahatm hazt:Ian~asl ve t~tb1.k1 5m 
halat yapacak, fakat ondan sonra iplik merkez olarak b1r planc1hk daues1 v u:u· 
i§ile me§gul olmiyacaktlr. de getirilecektir. Bunun politika, ikttsad, 
Patates talimatnameai tatbik fiat kontrolu ve maarif i§leri de dahil 

d'l' r oldugu halde, her sahaya aid ayrt ayn 
e 1 1Y0 b I · I k B . I . h . . ~u e en o aca hr. u I§ ertn eps1 ay111 

D I d I k Ticaret Odasi ge<ren sene patateslerin istikametlerde yenile•tirilecektir. Y em • 
0 an lrlCl 1 maznunu standardizasyonu ve embaHij §ekilleri " 

tevkif edildi ic;in bii: talimatname yapml§, fakat 0 le§tirmek planma parlamento intihab ka· 
I. · I' aman yen1· mahsul r 1km"" oldug'undan nununun degi§tirilmesi i§i de dahildir. Bu zm1r ve stanbulda baz1 dolandlriCl· z "' .,. k h lk 

hk vak'alan yapmakla maznun clan ve tatbik edilememi§ti. l.?imdi bu senenin anun a Ia hiikumetin i§hirligi esas1 
Avrupadan gelir gelmez yakalanan Ah- mahsulii yeti§mi§ oldugundan talimat • dairesinde degi§tirileceginden partiler 
med Rifat, dun Adliyeye getirilmi§ ve namenin tatbikma diinden itibaren ba§- ihtimal solda s1f1r kalacaklard1r. 
birinci sulh ceza hakimi Re§id tarafm _ lanml§hr. Hariciye Nazm Sato, Sovyetlerle an• 
dan sorguya ~ekilmi§tir. Bu talimatnameye gore, patatesler la~mak ihtimali hakkmda pek az nil..bin 

Ahmed Rifat, 40 ya§mda oldugunu, be§ muhtelif smifa aynlmaktadir. Bi • oldugunu soylemi§tir. Bu sozlerin, T ok· 
evli bulundugunu, bir r;ocugu oldugunu, rinci tipi 125 gramdan yukan olan, ikin- yodaki Sovyet sefiri Yurenef'in, yeni ta• 
balen fabrikator ve emlak sahib1erinden ci tipi 125 - 75 gram arasmda, iir;iincii limatla Moskovadan dondiikten sonra 
bulundugunu soylemi§ ve kendisinin tipi 75 - 41 gram arasmda, dordiincii t.i- ]apon hiikumetile yapt1g1 anla§ma te§eb• 
Kamer adlnd b . k d 11 .. pi 40 - 25 gram arasmda ve be.,inci tipi 

a 1r a mm rna anm u- de 25 grama kadar o1an patatesler te§kil biisiine aid miizakerelerin akim kaldJgi• 
zerine ger;irerek dolandJrdigl hakkmda- mektedll'' . na §iiphe buakmadtgi siyasi mehafilde 
ki suale de ~u cevab1 vermi§tir: et 

K 1 .. d Her ruvalda yaln1z bir tip patates bu· teyid edilmektedir. Binaenaleyh Uzak • c- amer e ote enberi gorii§iiriim. :r 

Bursa Belediyeai 300 bin lira Bursada et fiatlar1 ~ok pahah 
bore ald1 Bursa (Hususi) - Burada koyun eti, 

Mezbaha, Mezad idaresi, Konserva -
tuar ve $ehir Tiyatrosu i9in Defterdar
hk, Belediyeden kazanc vergisi istemek
te idi. Belediye buna itiraz eylediginden 
mesele Temyiz komisyonu tarafmdan 
tetkik olunmu§, Mezbahada hayvan ke
silen ktsmm vergiden istisnasma, yalmz 
buz fabrikasile soguk hava deposuna aid 
kisimlardan vergi almmasma karar ver
mi§tir. Konservatuar, $ehir Tiyatrosu 
ve Mezad idaresi de vergiden miistesna 
tutulmu§tur. 

Son zamanlarda beni csenin dostun var, lunacak ve bir r;uvahn ag1rhg1 75 kilo §arkm siyasl ufku c;ok tehlikeli bir surette 
bu apartlmanda i§in kalmami§br, dos- olacaktir. c;uva1m iizerinde ir;indeki pa- kararmt§ hulunuyor ve hudud hadiseleri 
tuna git. diyerek beni kovdu. Ba§ka bir tatesin hangi tipten oldugu yaz1lacak· vaziyetin vahametini bir kat daha ar • 

Bursa (Hususi) - Bursa beled1yesi, civar kaza ve vilayetlerle mukayese adi
turizm i§lerine sarfedilmek iizere Bele • !emiyecek kadar pahahd1r. Son aylarda 
diyeler Bankasmdan 300,000 lirahk ye- yiikselen ve fiat! 55 kuru~a kadar <;1km1§ 
ni bir istikraz daha yapml§ltr. Bu para • bulunan koyun eti civar kazalarda, hatta 
nm nerelere sarfedilecegi heniiz kat'iyet mezbaha resmi de dahil oldugu halde 
kesbetmi~ degildir. 30 • 40 kuru§a sahlmaktad1r. Y apt&glm 

- • • •- tahkikata gore hic;bir alakadar makam 
Balkan otomobil yarlfl Bursadaki bu pahahhga sebeb gostere • 

Yunan Otomobil kuliibii tarafmdan memektedir. Mezbaha: kesilen koyur. -
tertib edilen Balkanlararasl Relli otomo- !ann kilosundan soguk hava depolar. iic
bil yan§ma maruf sporculanmtzdan Azi- reti de dahil olmak iizere alb kuru~ a] • 
ze Krep, Valinin karde§i 1smet Dstun • d1gm1 soylemektedir. Mezbahalan clan 
dag, !svic;~e. sef~r:ti ~a~ibl~rind:n. Bloch I diger §ehirlerin d~ bun a yak~n. bir iicret 
ve heniiz mmlenm b1Id1rm1yen 1b Rum almalanna mukab1! koyun etmm oralar-
vatanda§lffiiZ i~tirak edecektir. da bu kadar pahah sahlmamakta olmas1 

. . . . nazan dikkat ve hayretimizi c;ekiyor. 
Y ari§ID ~era1h c;ok c;etmd1r. Y an§c;Ilar Kasabl k 1 1 v d b 1 · b ar: oyun ann az 1gm an a ·se-

§e~rimizden gec~yamt ha:eketle !stan ul - diyorlar. Su halde koyun nesli yalmz 
Atm~ arasmdak1 156.5 kJ!ometroluk me- Bursada azahyor demektir ki baytarla -
safeYJ c;ok bo~uk .ve ~~.a~et noktala~1 ol. nm1zm buna biran evvel ~are bulmalan 
m1yan yollar uzermde 1k1 gece sua 1le hie; laztmdJr. Yok kasablanm1z · istedilderi 
uyumadan ve dinlenmeden katedecek • fiata et satmak ic;in serbest b;rak:l~n~§larsa 
lerdir. Bursada fiah haddi itidale indirecck ve 

Y an§c;tlar §ehrimizden 11 haziran ge· bu vaziyeti murakabe edecek bir te§ek
cesi hareket edeceklerdir. Miisabaka T u- kiil faaliyette degil demektir ki halk i§te 
ring Kuliib tarafmdan idare olunmakta - bundan miiteessirdir ve et yiyememekle 
du. muztarihdir. 

GOCMEN ISLER! 

Go~men nakliyah ba§hyor 
Haziranm ilk haftasmdan itibaren 

gor;men nakliyatl ba~hyacakllr. Bu i§i 
idare it;in S1hhiye Vekaleti Kostence -
ye dart ki§ilik bir heyet gondermekte -
dir. Bu sene Bulgaristan ve Romanya -
dan gelecek muhacirlerin saylSl 25,000 
dir. Bunlar izmirin Kaya§ 9iftligile SI· 
vas Vilayeti dahilinde iskan edilecek -
lerdir. 

KOLTOR ISLER/ 

Maa§ alam1yan muallimlerin 
paras1 geldi 

Heniiz maa§lanm alam1yan iicretli 
muallimlerle lise ve ortamekteblerdeki 
yard1mci muallimlerin ayhklarma aid 
son havale de dun gelmi§tir. Mektebler
den bazllan dim muhasibi mes'lll1iige 
miiracaat ederek paralanm alm1§lard1r. 

§eyden haberim yok.~ tll'. hnyor. 
Ahmed Rifatm ifadesi serbest blrakll- Bu talimatnameye aykm §ekilde pa -

masma kafi goriilmediginden hakim tates satanlardan Oda meclisi kararile 
Re§id tarafmdan tevkif edilmi§tir. 100 liraya kadar para cezas1 ahnackhr. 

Maznun Batkatib meydanda 1t Bankaa1 Umumi miidiirii 

Muharrem Feyzi TOGAY 

ONIVERSITEDE 

Oniversitede imtihanlar yok geldi 
Belediye tahsildan Ahmed Nadi hak- Biray kadar evvel Londraya gitmi§ o- U'niversitenin baz1 fakiiltelerinde 24 

kmda Tabbi Adli mii~ssesesince verilen lan, !§ Bankasl Umum miidiirii Muam· 
raporda cdeli degildir~ kelimesini cde- mer Eri§ diin Ba§bakan ismet !nonii ile 
lidir~ §ekline sokmak suretile sahtekar- beraber, Giineysu vapurile §ehrimize 
hk yapmaktan maznun T1bb1 Adli Ba§- gelmi§tir. 
katibi Raifin sorgusuna hala ba§lana _ Muammer Eri§ kendisile gorii§en bir 
mami§br. Haber ald1g1m1za gore, Ad • muharririmize §Unlan soy1emi§tir: 
liye, Raifin nerede bulundugunu heniiz c- Seyahatimden c;ok memnun ola
tesbit edememi§tir. Ttbbi Adli miiesse· rak doniiyorum. Londrada i§ Bankasl· 
~esi de Raifin adresini bilmedigini bil _ nm bir §Ubesini ar;mak i~in tetkikler 
dirmi§, gaiblere kan§an Ba§katibin be· yapt1m. Fakat bu hususta karar bittabi 
hemeha1 bulunmasl i~in zabltaya tez • Ankaraya dondiikten sonra verilecektir. 
kere yaziljlll§ ve miiteaddid aramalara Bugiin i9in bu mevzu ve diger temasla
ragmen ha.la bulunamaml§hr. Aramaya nm iizerinde bir §ey soyliyemiyecegim.~ 
devam edilmektedir. Zavalb adamm bacaklarl 

Hayvanlar-U;ktii, ~ocuklar klrddl 
Diin, §Ofor Yasefin idaresindek.i 2635 

yaralandl numarah otomobil, Me§rutiyet caddesin-
Hamparsom isminde birinin idaresin- den ge~erken 50 ya§larmda Yorgi adm

deki yiik arabas1, Be§ikta§tan gec;erken da bir adama 9arpm1§ ve bacaklanm lor~ 
hayvanlar iirkmii.§_ ve dortnala kalkarak mi§hr. 
sokakta oynamakta o1an Aramla 9ener Yorgi hastaneye, §Ofi:ir de Adliyeye 
admdaki r;ocuklara ~arp1p yaralaml§tl.l'. sevkedilmi§tir. 

may1sta imtihanlara ba§lanmi§h. Hu .. 
kuk Fakiiltesinde de imtihanlara bu • 
giin ba§1anacaktlr. Hukuk Fakiiltesinin 
biitiin s1mflan bugiin sabah saat 8,30 
dan itibaren eleme imtihanlarma gire .. 
ceklerdir. ikinci s1mf talebe1erinin is • 
tegi iizerine Hukuk Fakiiltesi medeni 
hukuk ordinaryiis profesorii Samim diin 
fakiiltede geni§ bir miizakere yapml§ ve 
talebelerin taki1diklan noktalan tenvir 
etmi§tir. Bu ilave dersi iki saat siirmii§• 
tiir. 

. Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru!$tur. 

Abo ne ~eraiti { Tilrkiye Baric 
Y i.;;in h:Jn 

Senelik 
AltJ ayhk 
U.;; ayh.k. 
Blr ayll.k 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 .. 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Yokt1U' 
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'SON HABERLER ... · 
TELEFON · l"ELGRAF we TELSiZLE 

Suriyeden yiikselen 
yeni falsolu sesler 

Cenevrede miirekkeble imzalanacak 
temizliyeceklermis kanla muahedeyi 

------------ ' Adana 27 (Hususi muhabirimizden) • 
Hataym giizide simalanndan miirekkeb 
bir grup gezmek maksadile ~ehrimize gel
lni~tir. Bunlann arasmda mahalll hiiku
lnetin emirlerine uygun hareket etmedigin
den ge~enlerde azledilen Kmkhan kay
tnakami Siireyya da vard1r. 

Y eni bir tahrik tesebbiisii 
iskenderun 27 (Hususi).-- Vataniler 

~amda oturan ve Suriye komiinist parti3i 
genel sekreteri oldugu soylenen Halid 
Bekta§ admda birini fskenderuna celbet
tni§lerdir. Halid Bekta§ bir hile ile sine· 
maya davet edilen halka hitaben bir nu
tuk soylemi~tir. Bu nutukta ezciimle: 

«-- Sancak meselesi halledilmemi~tir. 
Edilse bile diger parti ve unsurlar V ata -
nilerle birle§irlerse miirekkeble imzalana
cak muahede kanla temizlenir. Sancak 

Suriyenin aynlmaz bir ciiziidiir. Sonuna 
kadar <;:ah§acagiZ>> demi~tir. 

Diger taraftan Suriyede bir niifus tah
riri yap1lmas1 kararla§tmlml§hr. 
Suriye l1rkalarr birle,tirilecekmif 
~am 27 (Hususi) -- Doktor -5ehben

der Arab Ajans1 nmhabirine beyanatta 
bulunarak parlamentodan, hiikumet i§le -
rinden uzak kalacagmi soylemi§tir. 

Diger taraftan ~amda <;:1kan ittihad 
gazetesi Doktorun Suriye f1rkalanm bir -
le§tirerek tek parti te§kiline <;:ah§acagmi 
yazmaktad1r. 

Kiird dagmda ii<;: e§kiya reisi yakala
narak Haleb adliyesine teslim edilm§itir. 
Beyrutta <;:lkan Hadise gazetesi biiyiik 
Arab fmparatorlugu hulyasma dii§en ba
Zl kimseleri manhk ve fUUra davet etmek
tedir. 
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Konya ovas1nda 
miihim bir kanal 
250 bin dekarhk arazi 

sulanabilecek 
Seydi§ehir 27 (Hususi) - Seydi§ehir 

hnahmn in§asma bugun buyuk merasimle 
ba~lanmi§hr. Bu merasim ic;in Konyadan 
valinin riyasetinde bir heyet gelmi§tir. 
Merasimde biitun §ehir halk1 haza bulun
tnu§tur. Vali Cerna! Bardakc;1, ilk kazma
YI vurarak kanaldan ilk toprag1 ~1kard1k
tan sonra Ziraat V ekaletinin gondermi§ 
oldugu tank tertibath iki traktor kana! 
giizergahm1 yarmaga ba§lami§br. Her 
makine 20 saatte 1500 amelenin i§ini 
yapmakta, hafriyah yuzde k1rk eksigine 
maletmektedir. 

Bu kana!, Seydi§ehir, Kuglu ve Bildibi 
ismindeki iic; suyu birle§tirip tophyarak 
saniyede on ton su has1l edecek ve Konya 
ovasmda 250,000 dekarhk araziy.e su ye
tl§tirecektir. Ayni zamanda bu kana! sa
yesinde haJkm S!hhati uzerinde oJdiiruCU 
tesirler yaoan 80,000 dekarhk batakhk ta 
kurutulmu§ elacakhr. 

Ciinde ii<;: bin amele ~ah§t!nlmak su • 
retile bu kanal iki ayda bitinlecektir. 

Paris Belediye Reisi 
Doriot azledildi 

Paris 27 (A.A.) - Dahiliye Nazm, 
Saint Denis Belediye reisi ] acque Dori· 
ot'yu belediye dairesince usul haricinde 
bir tak1m ihaleler yapiirnJ§ oldugunu gos
teren idari tahkikat neticesinde azletmi§· 
tir. 

Japonya ve <;in arasmda 
yeni hadiseler 

Nankin 27 (A.A.) -<;in Hariciye Ne
tareti, Japonlarm Swatow hadisesi hak
kmdaki rivayetlerini red ve cerhetmek
tedir. 

Japonlar, 40 kadar <;inli polisin Ja -
pon polislerine hiicum etmi§ olduklarm1 
iddia eylemektedirler. <;in Hariciye Ne
:zareti, iki <;in polisinin beraberinde Ja
pon polisleri bulunan Japon konsolosha
nesi memurlarmdan biri tarafmdan itlaf 
edilmi§ ve bir <;in polisinin ag1r surette 
yaralanml§ oldugunu ilave eylemekte
dir, 

Kadakoy bina tahriri 
Ankara 27 (Telefonla) - Kad1koy ka

zasmdaki umum bina tahriri bitmi§tir. 
1937 hazirandan itibaren yeni iradlar ii
zerinden vergi almacakhr. 

Alman lkbsad Naztrt bugiin 
Blum'le gorUtecek 

Paris 27 (Hususi) - Frans1z Ba§ve
.kili Leon Blum yann Alman lktJsad Na
ZJn Dr. Schacht'! resmen kabul edecektir. 

Rumen Krah i)l*iletiyor 
Biikre§ 27 (Hususi) - Bir miiddet

tenberi gripten ag1r surette hasta yatan 
Rumen Krah Karol iyile§rnege ba~larnl§
hr, Bugiin saraydan verilen bir teblig slh
hatinin diizelmekte oldugunu bild.irmekte
<iir. 

8ir Amerika tehrinde Alman 
bayrag1 yubldt 

Berlin 27 (A.A.) - Biitiin Alman 
hlatbuatJ Amerikada San Fransisko §eh
tinde komiinistler tarafmdan Alman bay
ragimn yutJlmasi hadisesini biiyiik bir in
fial ile mevzuu bahsetmekte ve Amerikan 
Jnakamabndan kat'i tarziye istemektedir. 

J Londra otobUs grevi bitti 
.Londra 27 (Hususi) - Otobiis grevi 

b1tmi§tir. ilk otobiis bu sabah saat 4 te 
i§lemege ba§lami§tlr, 

~iddetli yagmur 
ve dolu yagdt 

Bulgaristanda 40 milyon· 
luk zarar ve ziyan var 
Sofya (Hususl) - Maytsm 23 ve 

24 iinde yagan §iddetli yagmurlar yii -
ziinden Bulgaristamn birc;ok yerlerinde 
biiyiik feyezanlar olrnu§tur. 40 seneden
beri Bulgaristan boyle feyezanlar gor -
memi§ti. Sofyada kenar mahallelerde 
270 evi su basmJ§, bin;ok kuc;uk hayvan· 
Ian ve ev e§yasm1 gotiirmii§tiir. Su basan 
birc;ok evler, i~erisinde oturulam1yacak bir 
hale gelmi§tir. Sofyada 350 yerden itfa
iye yard1ma <;:agmlmi§tJr. 

Pilevnede on dakika devam eden §id
detli dolu biitiin baglan ve mahsulatJ 
mahvetmi§tir. Breznik, Leviski, Svoge, 
TatarpazarcJk, Cumaibala, Petri~. Y a
koruda, Bansko ve Kostendili de su bas
m•§ ve biiyiik zararlar yapm1~t1r. BQralar
da ayni zamanda yagan §iddetli dolu bii
tiin mahsulatJ mahvetmi§tir. Dolu ve 
feyezanlardan umuml zarar 30 • 40 mil
yon leva hesab edilmektedir. F eyezanlar 
yiiziinden Bulgristamn muhtelif yerlerin
de demiryolu hatlan bozulmu§tur. 

Tayyareci Sabiha Gok
~ene madalya verilecek 
Ankara 27 (Telefonla) - TiirkkU§U· 

nun ilk kadm u~mam Sabiha Gok~ene 
Tiirk Hava Kurumu tarafmdan mera -
simle murassa bir madalya verilecektir. 

Hava Kurumu ba§kam Fuad Bulca 
yann saat 18 de Tiirk Hava Kurumu 
merkez binasmda ~ayh bir toplantl ter
tib etmi§tir. Murassa madalya bu top -
lanbda Sabiha Gok~ene verilecektir. 

Trabzon GiimrUk Ba§mUdUr-
liigU lagvediliyor 

Ankara 27 (Telefonla) - Trabzon 
Giimriik Ba§miidiirliigii 1 hazirandan i· 
tibaren kaldmlacakhr. 

Benzin ve petrol kanunu 
Ankara 27 (Telefonla) - Giimriik, 

inhisarlar, ikhsad ve Maliye Vekalet -
leri taraflndan mii§tereken haz1rlanan 
benzin ve petrol hakkmdaki kanun pro
jesi Meclise verildi. 

Ankarada mes'ud bir 
evlenme 

Ankara 27 (Telefonla) - Hlfz1ss1hha 
Enstitiisii miidiirii profesor doktor Ser
ver Kamilin biiyiik k1z1 Bayan Azade ile 
Kars meb'usu General Muhiddin Akyii
ziin oglu Devlet Havayollan !§letmesi 
Ankara meydan miidiirii Seyfi Akyiiziin 
evlenme merasimi bugiin Ankara Bele
diyesinde yaplld1. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

TUrk· lran anla§maai 
Tahran 27 (A.A.) - Parlamento -

nun hariciye enciimeni diin Hariciye Na
zm da haZIT oldugu halde Tiirk - Iran 
anla§malarmm tasdikma dair olan layiha
lan miizakere etmi§tir. 

Rockfeller gomiildii 
Va§ington 27 (Hususi) - Cec;en gun 

olen petrol krah Rockfeller bugiin annesi
nin ve kamm1~ yamna gomiil!.Dii§tiir, 

PARIS BORSASI 
Paris 27 (Hususi) -Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 110,64, Nevyork 22,39 1/4, Ber 

lin 900, Briiksel 378,50, Amsterdam 
1231,75, Roma 117,80, Lizbon 100,75, Ce· 
nevre 510,50, bak1r 64- 66, kalay 249,17,6, 
altm 140,07, giimii§ 20,5,16, kur§un 23,15, 
~inko 22,17,6. 

CUMHURIYET 

<;ek Cumhurreisi 
M. Bene$ bugiin 53 iincii 

ydmt kutluluyor 

M. Benes 

<;ekoslovak Cumhurreisi M. Edouard 
Benes, bugiin 53 ya§ma girmi§tir. 53 lin
eli yildoniimiinu, biitiin {_;ekoslovak mil
letinin candan gelen bir sevincle tes'id e
decegi M. Benes, bu 53 y1lm 33 iinii, 
biiyiik bir siyasi faaliyet i<;:inde gec;irmi~ 
bir §ahsiyettir. M. Benes'in siyasi haya • 
tmda en §ayam dikkat iki nokta, Harbi 
Umumidenberi miistemirren hukumet i§· 
lerile me§gul olmu§ bulunmas1 ve Harbi 
Umumi esnasmda da, iki sene evvel istih
laf ettigi eski Cumhurreisi M. Masaryk'le 
birlikte, memleket hududlan haricinde 
memleket davas1 i~in <;:ah§rnl§ olmasidiT. 

M. Benes, halefi gibi bir koy c;ocugu
dur. 28 may1s 1884 te kuc;iik bir 9ft~i 
ailesinden meydana gelmi§, tahsilini Prag 
Oniversitesinde bitirrni§, 1908 de, Di -
jan' da doktorasmi vermi§tir. 

Harbi Umumi ba§lad1g1 zaman M. 
Benes, Pragdaki Cek Oniversitesinde 
profesor bulunuyordu. T ahsili ve siyasi 
i§ler hakkmdaki nazari bi!gileri kendi -
'sini siyasi sahada faaliyete sevketmi§ ve 
1915 te, profesorii M. Masaryk'le bir -
likte, memleket hududlan haricine <;:1ka • 
rak orada c;ah§maga ba§lami§hr. Bu iki 
biiyiik siyaset adammm o tarihlerdeki 
faaliyetleri, {_;ek milletinin hurriyetini ve 
onun Habsburglarm idaresinden aynla -
rak istiklale kavu§masmm teminine rna -
tuftu. 

Harbi Umumiden sonra M. Ma -
saryk'in te§kil ettigi muvakkat kabinede 
M. Benes Hariciye Nezaretini i§gal et -
mi§, Habsburglarm sukutundan sonraki 
kabinede ayni mevkii muhafaza etrni§tir. 
M. Benes, tam on yedi sene Hariciye 
N amhg1 yapml§ ve {_;ekoslovakya hari -
ci siyasetini, Harbi Umumide M. Ma -
sarykle birlikte c;izdigi program daire
sinde idareye devam etmi§tir. 

M. Benes, kendi memleketinin men
faati namma nekadar c;ah§hysa, diinya 
sulhu ic;in de o kadar hay1rh faaliyetler 
sarfetmi§ bir §ahsiyettir. Bu itibarla, M. 
Masaryk, istifa edecegi zaman, onu ken
disine hale£ s~mi§tir. 

<;ek milletini ve M. Benesi biz de ha· 
raretle tebrik ederiz. 

Umumi magazalar 
Esas mukavele Yiiksek 

Tasdikten ge~ti 
Ankara 27 (Telefonla) -- Ticaret 

odalan, Ziraat, h. Osmanh, Siimer, Em
lak ve Eytam ve Turk Ticaret Bankalan
nm i§tirakile kurulan 2,000,000 sermayeli 
umumi magazalar Tiirk anonim §irketinin 

esas mukavelesi yiiksek tasdiktan ge<;:mi§ • 

tir. lkhsad Vekaleti ba§miifetti§lennden 

F ahri, §i~;ket miidiirliigiina tayin olundu. 

Ziraat Bankasmdan Keii!al ve 1§ Banka· 

s1 miidiirlerinden Saib murak1bhklara se

~ilmi§lerdir . .?irketin idare meclisi, ticaret 

odalan namma Ankara Ticaret Odasi 

miidtirii Vehbi Koc;, I§ Bankas1 Umum 

Miidiiru Muammer Eri§, Ziraat Banka

smdan ~uayb, Siimer Banktan Ha • 

lid, Emlak Bankasmdan Mes'ul, Tiirk 

Ticaret Bankas1 miidiir.ii Said, Osmanh 

Bankas1 merkez miidiiru Crarelli'den mii

rekkebdir. 

Devlet Demiryollari bUt~esi 
Ankara 27 (Telefonla) - Devlet De

miryollan biit~esi bugiinlerde Mecliste 
gorii§iilecektir. Umum miidiirliigiin va
ridat ve masraf1 29,870,950 lira iizerin • 
den hesablanml§tlr. 

Mih;ahedeler 

Sir kecide bir Tiyatro 
---------------- Peyami Safa 

Sirkecide bir tiyatro oldugunu bilmi ·j tophyacak biiyiik cazibenin ne olabilece
yenler bu serlevhaya biraz hayret edecek- gini merak ederek bekledim. Bando mi
lerdir. Evvelki gece, yirmi senedir i~inde ZJka sahnenin on tarafmda klasik yerini 
~ah§hg1m semtin bir ko§esinde boyle bir- ald1. Kenardaki ark lambalan yand1. A
§ey oldugunu gordiigiim zaman ben de hali gene perdenin a~1lacagma hie; inan· 
hayret ettim, biraz degil c;ok hayret ettim. m1yormu§ gibi sohbetine devam ediyor. 
Sirkeci denilen yer, bildim bileli, s1k lo- F akat musiki ba§lar ba§lamaz giiriiltii 
kantalarile, kahvelerile, otellerile hep ye- kesildi. 
mek. rahavet ve uyku ~ar§JSJdir. Bana bu- Percle a<;:1byor. Biitiin dekor, tavan -
tiin §ark gibi oranm da yegane sporu ka- dan yere sark1tilm1§ renkli bezlerden iba
§mmak ve gerinmek, yegane musikisi hor- ret. V aryete yi!dizlanndan bin sahnede: 
Jarnak ve gegirmek, jegane tiyatrosu da Gene, §irin, esmer bir Tiirk kiZI. Evinin 
ruya gormek gibi geliyordu. mutfagmda kendi kendine §arki mmlda-

Gece saat sekize dogru, sag kaldmm- myormu§ gibi serbest gezinerek, elini yii
dan park istikametinde yiiriiyordum. Bir zune gotiirerek, avcile dudaklanm sile -
rnlZlka sesi, benden, oteller arasma s1k1§- rek incecik bir sesle modern kantolar 
rni§ dar bir kap1ya dikkat istedi. Dar ve soyliiyordu. Arkasmdan ba§ka bir var
aydmhkc;a bir kap1. T uluat an' anesini yete yJid1zi geldi. SarklSlna ba§lamadan 
devam ettiren iki ki§ilik bir bando miZika- §iddetle atk1§land1. Ciftetelliden rumba
-evet, bir boruzan ve bir davul- zeybek ya kadar eski ve yeni, alaturka ve ala -
havas1 c;ahyordu. Kap1 kenarma ve franga nekadar dans varsa hepsinin fi -
i~erilerine yapl§tlnlml§ biiyuk k1t' ada bir giirlerini birbirinin pe§inden, §a§Irhcl bir 
<;:ok el ilanlar1, bunca senedir tiyatro i§le- k1vrakhkla ve co§kunlukla mahyarak bir 
rine yakmdan alakam oldugunu zannetti- ~arkmm ic;ine dolduruyor, hem soyliiyor, 
gim hal de ban a hi<;: bilmedigim san' atkar- hem oynuyordu. MlZlka CO§tu. Boruzan
lan tamth: Me§hur guldiiriicii (komik dan canh niianslarla dolu, hoplatJcJ nag
mukabili olarak yaz1lrn1§) .?evki -5akrak, meier fi§kmyordu. Bahriyeli, zeybek vc 
Ahmed Gulduriir (soy ad1 olacak), imi- koylii klZI elbiselerile (hepsi de pek gii
tator ... (affetsin, adm1 unuttum) bir san- zel kostiimler) birka<( varyete y1ld!ZI, ic;in
atHr daha ve varyete y1]d1zlan dansoz de Viyana op~retlerinden lstanbul cur • 
Giildaneler, Seherler, Zehralar... cunalanna, kenz havalanna, Anadolu 

Gi§eye gittim. Fiatlar 20-25 kuru§. hal~ tiirkiile~i?e varmc1ya kadar .. hern:vi 
Pahabsmdan bir bilet aldim. Beni yukan esenn melodiSI bulunan. §arkilar ~oyledl • 
katta bir locaya <;:lkardJlar. «Yirmi be§ Ie: ~e ~ynadll.ar: ~eps1 de ne§e~l ve sa. • 
kuru§a bir locada nas1l oturabilirim ~ A- ~lmJydJ. SeyucJyl heyecana ghrmek Is
cab a beni tamd1lar da matbuata bir cemi- t~ye~ halk .san_' atkarmm bu en biiyiik ka-

1 I k 1 ld 1 ') d' d" .. .. l1tesme sah1bd1ler. 
e o ara ocaya m1 a 1 ar. » 1ye u§unu S k d 

d B']d·~· · · · 1 onra mlZI a a boruzan ~alan zat yor urn. 1 lgimiz t1yatro ve smema ar- . . ' 
d ld ~ 'b' 'lA 1· · b h · 1 d sahneye c;1karak biZe keman c;alan b1r 

a o ugu g1 1 1 an ge mp a §I§ a an a A d I · · kd' · Ah h lk 
k F k b. b · na o u gencm1 ta 1m ettJ. , a 

yo tu. a at 1raz sonra em oraya ge- 1 .. k"l . . h lk ~ d h l 
· d t k ld' ur u enm a m agzm an ve a km ~a-

tlren a am e rar ge 1: d d' 1 · · c;: h' 1 · b 
B 1 · d' b k · '] d zm an m eym1z! ..;e 1r erm u giizel 

- u ocaya §lm 1 a§ a sey!Tcl er e 1 .. k"l .. d"kl . d" .. d II k 
1. · · f k · l ur u ere sur u en uzgun en ve a 1 • 

ge 1r, 1stersemz ar 1m venp ya mz otu- t k I b' 1. • . · 
1 d d' an urtu mu§ 1r mzm ve samimiyet 

runM. ~e 1'b I l d d d ] ic;inde bizzat halkm vicdam, Anadolu 
eger u oca ar a a « o mu§>> usu- 1 1 d ld · · 

1.. b'k d'l' y 1 k 1 yay a anm o uran esrareng1z ve derm 
u tat 1 e 1 1yormu§. a mz a manm h k d B" .. · .1 d 

k h I I 
. . ld ru onu§uyor u. utun sey1rc1 er, a e-

pe te pa a 1 o m1yan c;aresm1 sa.tm a rm t ~ k lk k h" I b · · · b k H .. a yan ayaga a ara urmet e u san-
ve t1yatromuzun Ic;me a tim. 6luz atka lk 1 d k 
kimsecikler yok. Dort ko§e, 150 · 200 ki- Nh a 

1

1~ a 
1
t · h lk b 

§i alabilecek kadar ufak, bas1k tavanh bir k" 
1 ak~e ' or ~ohyt.ununu ~. 10 ukgiin •

1 . . . I u zev me ve 1 1yacma gore te amii 
salon. Ortada yanan biT tek c1mn ampu- ettirm' b' k d' tt'k C"ld" .... 
d I k h 

· d . d k' . I§ 1r orne 1 seyre 1 . u urucu 
en ge en 1§1 , avagaZI evrm e 1 hyat- Se k' c;: k ~ d k d 1 d 

rolan hahrlahyor. Ki.i~i.ik, san perdeli, luAavt lne~~· r.a~md a, farkat ad§ anmnd a, tu
, .. .. • 1 I«;m e - a a erece erece -

fakat salonun eb adma ~ok uygun du§tu- muvaffakiyetl h'b h lk • tkA 1 
~.. · · b' · ]' h .. .. · · b' h ere sa I a san a ar an 
gu 1<;:m l<;:lm I ve 0 § gorunen CICI Ir sa • olduklarml burada ilan etmek isterim. 
ne. Bu tiyatroda en giizel §eY, seyirci, bi-

Seyirciler ii~er be§er gelmege ba§lad1- f' 1 h na, 1at ar, sa ne ve san'atkarlar arasm • 
lar. Fa kat yirmi kuru§lar pek naz ediyor- da, muayyen bir ihtiyacm yarathgi a • 
du. Ancak on dakikada bir, iki iii( ki§i, henkti. Halkm ruhu, ucuz, fakat hi<;bir 
o da heni.iz oturmaga karanm vermemi§ taraf1 pot yapm1yan bic;imli bir elbise gi
ve aklma eserse hemen geri donup <;:Ika- bi, bu canh miisamerenin havasml giyi • 
cakmi§ gibi ad1mlanm kostekliyen bir te- d B h k · 1 yor u. u a en Ve sey1rci erin temsil es-
reddudle i~eri ginyordu. On ma doldu. nasmdaki co§kunluklannm ritmi, intizami 
Fishkc;I, gazozcu ilk siftahm pe§inde dart ve terbiyesi bir an bozulmadi. 
donmege ba§lami§h. On mada oturan, Orada bulunan herkesi ve her§eyi ~ok 
kasketini ensesine dog~ ru y1kmi• gene bir d' f · d h lk h d ~ sev 1m. <(Im e a ru unun ipti ai, fa-
halk c;ocugu, sabJTSizlanarak s1k s1k arka- !cat tertemiz, masum ve samimi <;:aglayJ§Inl 
sma doniiyor, kap1ya bak1yor, parmakla- duyarak, bu kuc;i.ik tiyatrodan, biiyiik ve 
nm §Ikirdatarak ci.I§anda bir rumba <;:alan giizel bir cevherle temas etmi§ olanlarm 
mlZlkaya tempo tutuyordu. Bazan iki sa- hazz1 i~inde aynld1m. 
yirci gelmesi r<;:in ii<;: mar§, iki tango, iki p EY AMI SAF A 
zeybek havasl, dort tane de fokstrot ~al-
digl olan bu iki ki§ilik bando, repertuan
m biiyiik bir semahatle olii caddeye bo
§altJyor, mezarhkta a§Ir okunur gibi son· 
suz terenniimiine devam ediyordu. 

~oyle boyle derken salonun yandan 
fazlas1 doldu. T avanda birkac; ampul da
ha uykudan uyand1. Fakat, koltuklardan 
birinin iistiinde bir ayagm1 altma alarak 
ve bir dizini kirarak oturan sa<(lan dagi· 
mk, gogsii bagn ac;1k bir seyirci, ba§mi alt 
kat localann kenar tahtasma dayayarak 
uyumaga ba§laml§tl. Vakit g~iyordu. 
Buraya gelen halkm tiyatro seyretmege 
hie; niyetleri yok gibiydi. Sahneye bakarak 
sablrSIZhk eden gormedim. Koltuklann 
iistiinde bagda§ kurarak, §apkalanm diz
lerinin iistiine koyarak f1st1k yiyor, kah
kahalarla giiliiyor, sohbet ediyorlard1. 
Ben bu kahvehane manzarasm1 tiyatroya 
<;:evirecek ink1lab1 sahneden bekliyen ye
gane sabJTSJZdlm. E! ~!Tpaylffi, dedim, i§· 
•irak eden olmad1. 

Cozlerim sahneden aynlm1yordu. Sa
lonu tamamile doldurmaga ba§hyan bu 
halk1 CO§turacak, hanlt1 giiriiltii ic;inde pa
ramparc;a olmu§ dikkatini kendi i.istiinde 

Emir Abdullah 
Maverayierdiin Hiikiim

dart memleketimize 
ge]iyor 

Maverayi Erden 
Emiri Abdullah o· 
niimiizdeki pazar 
sabah1 Sernplon 
ekspresile Avrupa
dan ~ehrimize ge -
lecektir. !ngiltere 
Kralmm tac giyme 
merasiminde bu • 
lunmak iizere Lon
draya giden ve o
rada ingiliz rica -
lile miilakatlarda Emir Abdullah 
bulunan Emir Abdullah pazar ak§am1 
Ankaraya hareket edecektir. 

Emir Abdullah, Ankarada birka~ gii..'1 
kald1ktan sonra tekrar !stanbula done -
cek ve maiyetindeki be~ ki§ilik heyet
le beraber buradan Toros ekspresile 
memleketine donecektir. 
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HEM NALJNA 
MIHINA 

Kulaktan huliil 
f?:!!!! e<;:enlerde Biiyiikdereden geli
~ yordum. Vapurda gene Ermeni 

vatanda~lardan miirekkeb bir 
kafile vard1. Galiba, bir kiliseyi ziyaretten 
dontiyorlard1. Vapurda §arkilar soyledi
Jer, §akala§tilar, giiliip eglendiler. 

Sozleri ve §ark1lan, hemen hemen ka
milen, ermenice idi. Tiirk<;:e okuduklan, 
yalmz Ony1l mar§ile klymetli fakat talih
siz bestekar Necib Celalin Suna tangosu 
oldu. Bu iki tiirk~e havaya mukabil bir 
siirii ermenice havalar ... Halbuki bir za
manlar Tiirk musikisi, Ermenilerin de 
musikisi idi. <;uhacJyan, Kirkor <;ulhayan 
ve Bimen gibi birc;ok k1ymetli Ermeni bes
tekar ve san'atkarlan hemen hemen biitiin 
eserlerini tiirkc;e bestelemi§ler ve okumu~
lardlr. Bunu dii iinerek o giin vapurdaki 
Ermeni genclerinin tiirk~eye, Tiirk musi
kisine bu kadar bigane olduklanm goriin
ce uzuldiim. 

Gene boyle bir gezintiden donen bir 
Rum mektebi talebesinin de bir tek mek
teb §arkmndan ba~ka Turk musikisindcn 

bir§ey soylemediklerini gordiim. Demek 
ki musiki ogretmenleri bu talebeye turk~e 
§arkilar ogretmemi§ti; bilselerdi elbctte 
soylerlerdi . 

Sonra, Musevl lisesinin Goksudaki ge
zintisinde bulundum. T edrisah turkc;e ve 
frans1zca olan bu lisedeki talebenin konu§· 
malanna ve §arkilarma dikkat ettim. Bun
lann, frans1zca ve ispanyolca bozuntusu 
«Haskoyce» den ~ok fazla tiirkc;e ko
nu§tuklanm ve biiyiik bir ekseriyetin ti.irk
<;:eyi pek temiz telaffuz ettiklerini merr..· 
nuniyetle gordiim. Y almz iki erkek tale
be, sokakta bag1ra bagua ingilizce konu· 
§Uyorlardi. Bunlarm da, baz1 Tiirkler 
gibi, ingilizce bildiklerini gostermek ziip· 
peligine kap!ld1klan anla§Ihyordu. 

.?arblara gelince, tabii moda olan 
frans1zca ve ingilizce ~rk1lan da biliyor 
ve soyliiyorlardl; fakat, gene talebenin 
biiyiik bir ekseriyeti, ba§ta, «Dagba§IDI 
duman alm1~» izci mar§I olmak iizere, bir 
~ok tiirk~e J_llar§lar ve mekteb §ark!lan 
soyledikleri gibi, hatta bir hayli alaturh 
piyasa §arkllan dahi bildiklerini ve soyle

diklerin gordum. ic;lerinden giizel sesli 
bir tanesi, rne§hur «Leyla» y1 Miinir Nu
reddine yakm bir tathhk ve muvaffaki

yetle okudu. As1l dikkatimi celbeden nok
ta, eskiden fransiZca ve «Haskoyce» den 
ba§ka bir§ey bilmiyen Musevi k1zlanmn 
birc;ok tiirk<;e §arkilar ogrenmi~ olmalan 
ve bunlan zevkle soylemeleri oldu. 

Bu iic; mu§ahede, bana, ekalliyet ve 
ecnebi mekteblerindeki musiki derslerinin 
de kiiltiir dersleri arasma sokulmas1, Tiirk 
hocalar ve yahud da Turk kultiirile ye
ti§mi§ ve pi~mi§ ogretmenler tarafmdan 
okutturulmas1 luzumunu anlatmi§ oldu. 

Boylece soyca Tiirk olm1yan Tiirk 
vatanda§l c;ocuklara, kulaklanndan da 
hulul etmek imkanm1 bulmu§ oluruz. Mu
siki en kuvvetli kiiltiir vasJ4_lanndan ciri
dir. 

Tiirk ·Yugoslav Turizm 
cemiyeti 

cTiirk - Yugoslav Turizm cemiyeth 
namile yeni bir cemiyet kurulacaktlr. Tu 
ring Kuliibiin mi.izaheretile te§ekkiil et-
mekte bulunan bu cemiyetin en faa! uz
vundan biri de §ehrimizdeki Yugoslav 
Ba§konsolosudur. Cemiyet, iki milletli 
daha yakmdan birbirine tamtacak ve iki 
memleket arasmda seyahatler tertib e
decektir. Cemiyetin nizamnamesi ha -
zirlanmaktad1r. Nizamname bittikten 
sonra bir idare heyeti se~ilecektir. -···-Smd1rg1da yeni Parti binaa1 

Bahkesir 27 (Hususi) - Smd1rg1 
kazasl Parti ve Halkevi binalan temel 

atma merasimi bugiin V ali ve vilayetten 

giden birc;ok zevat ve memurin huzuru ve 

Smd1rg1 halkmm co§kun i§tirakile ~ok 
parlak bir §ekilde yap1ld1. 

TUrk· Japon ticaret muka
velesi imzalamyor 

Ankara 27 (Telefonla) - Turk • Ja
pan ticaret anla§mas1 miizakereleri bit
ti. Yarm Hariciye Vekaletinde imzala-
nacaktlr. 

TetekkUr 
Ge~enlerde, Maslak yolunda ge~irdigim 

otomobil kazas1 iizerine nakledildigim 
;li§li Saghk Evinde beni biiyiik Avru
pa hastanelerinde bile misli goriilmiyen 
bir dikkat, ihtimam ve ·intizamla tedavi 
altma alan o hastanenin sahibi ve ser
tabibi muhterem ibrahim Osmanla bii
tiin diger doktor, asistan ve hastabaklci
lara te§ekkiirlerimin alenen iblagma pek 
degerli gazetenizin tavassutunu rica e-
derim. Di§ tabibi 

Ruhi Vannk Girgin 
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1r Kii~iik ~ hikaye Bir • gecen1n hikayesi J 
Bir saattenberi uyku ile miicadele et -~ Ani bir korku ile gozlerini ac;tr. Oto-

Bibliyografya 

Hitabet san'ab 
Ulus Bastmevi - Ankara 1937 

Fiatz yaztlt de§il 

lzmirde imar faaliyeti 
giin ge~tik~e ilerliyor 

~ADYO 
( Bu ak~a:rr.ki program 

ISTANBUL : mekten bitab dii§mli§tli. Gozkapaklan mobil hareketsiz duruyordu, gene kiZ da 
kur~un gibi agrr, otomobili idare eden el - yanmda yoktu. Etrafa bakii, Maltepe 
Jeri yan donmu§ bir haldeydi. Bir aral!k. postanesinin oniinde durmu§Ian:h. Birden 
ba§mr pencereden dr§an ~1kardr.. Dcrin postanenin kaprsJ ac;1ldJ. T elefon odasm
nefesler alarak gittik~e bashran uykusunu dan gene krz ~rkh. Ayaklanmn ucuna ba
dagrtmaga ~alr~tr. sarak otomobile girdi ... Kaptyt sessizce 

Gece on ikide tam yatmaga hazulamr- kapad1 ve araba tekrar hareket etti. 
ken bir telgraf almt§tl. Ay~eden gelen bu Remzi gozleri yan kapalt uyur gibi 

Ankara Halkevi ne~riyatt kiic;iik se
risinin on sekizinci say1s1 olarak 1;1ltan 
ve hitabet san'atmm teknigini, psikolo
jisini tahlil eden; metodlanm anlatan 
bu eserin miiellifi Gazi Lisesi felsefe 
6gretmeni Hamdi Akverdidir. 

Bu sene yap1lacak Bergama kermesile izmir 
Fuannm muvaffakiyeti i~in daha 'imdiden 

hararetle ~ah~dmaga ba~land1 

12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hav 
dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14 son 
18,30 plakla dans musikisi - 19 radyo ron 
komedi (Kadm isterse) - 20 Ti.irk musl 
heyeti - 20,30 Orner R1za tarafmdan a.ra 
ca .sOylev - 20,45 Vedia R1za ve arkad~la 
tarafmdan Ti.irk muslkisi ve balk ~arkllar 
saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 aja.ns v 
borsa haberleri ve ertesi giiniin program! 
22 ,30 plakla sololar, opera ve operet par 
~talan - 23 son. telgrafr artrk ezbere biliyordu. goriinerek krzm bu hareketlerini takih e-

«Mehtab gezintisinde verdigin sozii diyordu. Aruk uykusu tamamile ka~~
hattrhyorsan bir dakika gecikmeden gel. tl. Gene k1z ned en telefon etmi§ti? Y oksa 
AY§e.» AY§enin telgraf1 da sahte miydi, bir tu

Remzi, mehtab gezintisinde verdigi so- zaga mr dii§rnU§lu? Belki bu luz da ~ete-

Eserin ash Ankara Halkevinde veri
len be~ konferanshr. Ba§mda Halkevi 
ba~kam Ferid C. Giivenin bir on sezii 
var. Eseri giizelce takdim eden bu sa -
tnlan oradan allyoruz: 

viYANA: 
18,05 ~tocuklara eli§i, konu§ma - 18,4 

~ARKILAR, spar, seyahat • 19,35 pollsJe 
rin zamam, iktiSadi yaym, haberler ve s 
ire - 20,35 :}AN KONSERi, ~ARKILAR 
21,05 plyes - 23 ,15 muhtel!t haberler - 23,2 
EGLENCELi MUSiKi - 23,50 esperanto ya 
ym1 ve saire - 24,05 ECLENCELi MUS . . 

zii hattrhyordu. nin bir azasr idi. Art1k olan olmu§tu. So-
0~ sene evveldi. Ay§e ile Remzi, va- nuna kadar gidecekti. Fa kat gene k1zm 

purun kalabahktan uzak bir ko§esine rye- ~seyi takib edeeek yerde Siireyya Pa§a 
kilmi§ler, vapurla yan§ eder gibi, gokyii- ~iftligine giden yola saphgmr goriinee ta
zunde ilerliyen ayr seyrediyorlardr. 0 za- hammiil edemedi. Birdenbire bagJTSa, bir 
man Remzinin, evlenmeleri teklifini Ane kaza olabilecegini dii~iinerek a~r agu 
reddederek, gozya§lan ikisinin de yanak- gerindi .. Gozlerini aryh .. Esnedi: 
larmt tslahrken, itiraf etmi§ti: - Yakla§hk galiba ... Degil mi? 

- Bira ay sonra evleniyorum, Rem- - Evet, az kaldr arhk ... 
zi, i§te bunun i~in bu gezintiye gelmek is- Remzi dogruldu: 
tememi§tim, fakat seni son bir defa daha - Bu yolda gidersek daha pelc ~ol 
gormek, oyle mukavemet edilmez bir ar- var. 
zuydu lei ... Sen ... beni unut. .. Remzi. Ba§- K1z ~a~tTIDI§h. 
ka bir hzt seversin .. Mes'ud olursun. - Nereden biliyorsunuz .. Uyuyordu-

- Y ok, Ay§e, bunun o kadar ko1ay nuz. z 
olmadrgrm sen de bilirsin. Yalntz §Unu bil - Hayrr, uyamkhm .. Telefon ettigi-
ki, ne zaman bana ihtiyacm olursa, mii§· nizdenberi .• 
kiil bir vaziyette kalrrsan, derhal beni ~a- - Ya... demek... uyamktmtz... Pelci 
gtr. Nerede olsam gelirim. Amma ... Neden) 

i§te aradan ii~ sene gec;tikten sonra Ay- - Fazla laktrdr yok .. Otomobili dur-
§e onu ~agmyordu. Remzi §imdi bu vadi- durun ... Hemen §imdi ... 
ne klZlyor, ~ocukc;a, hatta giiliine bulu- Otomobil durdu. Remzi kaptyl a~h. 
yordu. Aroma, ne de olsa verilen sozii - Derhal ~tkmtz. 
tutmak Ja:zrmdi. Bunun i~in kalkl!, geee- Gene krz sessizee itaat etti. Kap1yr ka-
yansi <;amhcadan kii~iik spar otomobilile parken: 
Pendik yolunu tuttu. Ane o yaz koea - - Oraya gitmeyin, diye yalvardt .. 
sile Pendige ta§mrnr§tt. Gitmeyin oraya .. F ena olacak sizin i~in ... 

Ihlamuru ge~ip te Selamic;e§meye - Y a, demek bu kadarc1k olsun itiraf 
dogru ilerleyince, otomobilin I§tklariie ay- ediyorsunuz.. Fa kat arkada§lanmza iha
dmlanan yolun kenannda bir telgraf dire- net etmek size yah§maz. 
gine dayalr gene bir krz farketti. Gene krz uzakla§an otomobilin arka -

!nee beyaz esvabh, ~ok gene, iirkek hir smdan «ahmak» diye soylendi. 
kizdt bu. Gecenin bu saatinde yapyalmz.. :to If. :to 
Kim olabilirdi) Y anm saat sonra, otomobil, Pendik-

Remzi otomobili durdurdu: te biiyiik bah~eli bir ko§kiin oniinde dur-
- Size yard1m edebilir miyim, bir ka- du. Remzi ne olursa olsun Ay~enin evine 

za veya bir hadise mi?. gitmege azmetmi§ti .. Hatta kendi hayatt· 
iri siyah gozlii, solgun yiiz.IU ktz, ihti- na bile mal olsa ... Y olda rasladtgl gene 

yatla otomobile yakla§ti: krz ve Maltepeden ettigi telefon hadise!e-
- Evet.. Biraz evvel.. tehlike ge~ir- rinden sonra bu ihtimali de pek uzak gar

dim. Eger yolunuz BostaneJdan gec;iyorsa miiyordu. 
beni oraya bJrakmanrzl rica ederim. A~lk olan hah!fe kapismdan girerek, 

Remzi kapl)'l a~tJ. Krsaca: ic; kaplyl ~aldr. 
- Bastancrdan g~eeegim, dedi. Ge- Epeyee bir zaman sonra a§agr adalar -

ee saat ikide iistlerinde beyaz bir tuvaletle dan birinde l§Ik yandr, kapmm anahtan 
tenha yollarda dala§an gene kadmlardan ~evrildi v~ yataktan c;rkhg1 kryafetinden 
ho§lanmazdJ. belli alan bir U§ak kaprda belirdi. 

Gene ktz i~ini ~ekerek otomobile yer- Gene adam sabuSIZhkla: 
Ie~ti. Son suratle gidiyor1ard1. Bir miiddet - Benim ismim Remzi .. Hanimefen-
sonra gene krz: diye, geldigimi derhal haber verin, dedi. 

- Y angma mi gidiyoruz kuzum i' diye - Affedersiniz:, fakat kabil degil, ha-
sordu. DIID uyuyar. 

Remzi siirati azalth. Konu~~k uyku- Remzi tsrar etti: 
sunu ar;abilirdi. - Olamaz ... Beni muhakkak bekli • 

- Korktunuz mu i' Acele i~m var da.. yordur ... T elgraf ~ekmi~ti... V e sonra 
- Galiba a§k ugrunda birini olaiirdii- adeta cebren kaprya dayandr. U§agr ite-

niiz .. T akib ediyorlar. rek i~eri girdi. 
- 0 kadar kahraman degilim 1 Korkudan yere yuvarlanan u§ak: 
- Kiibik ko§klerden birini soydunuz - lmdad, hm1z var, diye bagumaga 

oyleyse... ba§lamJ~h. 
- <;oktanberi oyle bir§ey yaptJgtm Yukanda t~rklar yandt. Ayak sesleri 

yok! oldu. Bir erkek sesi: 
- Oyle ise yeni bir siirat rokoru yap- - Ne var, Orner Aga, ne oldu? diye 

maga ugra§ryorsunuz. seslendi. 
Remzi giildii. Bu ne alayc1, §eytan bir - Efendim, isminin Remzi oldugunu 

krzdr. K!Zin samimiyeti onu da ac;rnl§tr. soyliyen biri ille hamm1 .... 

cHitabetin yeni Tiirkiyedeki mevkii 
c;ok miihimdir. iyi soz soylemek, fikir -
leri miidafaa edebilmek ancak hitabet 
san'atma vukufla olur. Bahusus bizim 
gibi; yeni ve esash umdelerin memle -
ketimizde kokle~mesine c;ah~anlarm e
linde soz bir siHih kadar ehemmiyetli -
dir. ideal, fikir nekadar kuvvetli olursa 
olsun eger onu kar§lffilzdakilere telkin 
it;in soz. san'atma, soz soylemek iktida
nna malik olmazsak sarfedeeegimiz e
mekler istedigimiz neticeye bizi gotiir -
mez. 

Hitabet gibi miihim bir i~e giri§en!e
rin metodlu olmas1 §arthr. Bir hatib da
ima hatmnda tutmahd1r ki ki.irsiiden 
ba§kasi i~in konu§Uyor. Kar§lSlnda bu
lundugu kiitlenin biitiin hareket ve he
yecanlarmt elinde tutabilmezse, ve on
lann ruhlan ic;inde arzu ettigi maksa
dm s1cakhgun telkin edemezse hic;bir 
§ey kazanrni§ degildir. Bu ~ekilde en iyi 
ve kutsi bir fikir, liizumsuz yere har • 
canmt§, ne oldugu belirsiz bir hal ahr. 
<;iinkii konu§rnak, ikna etmek ic;in bir 
miicadeledir., 

Miiellif be§ k1sma aytrdigt eserini ya
zarken istifade ett.igi kitablarm bibli -
yo~afyasm1 da vermekte. ve bu suretle 
de say·inin ciddiyetini ispat etmektedir. 
Birinci ktstm Hitabet, ikinci ktmm Ha
tibe, iigiincii kts1m Hitabeye, dordiincii 
kts1m Muhit ve dinleyiciye, be§inci kt
slm Soz soylerken ba~hg1 altmda baz1 
tavsiyelere hasrolunmu~tur. 

Kendinde soz si:iylemek istidach olan
lar ve kendinde soz soylemek istidadl 
artyanlar bu kitabdan ~ok istifade ede -
ceklerdir. 

Mev lid 
Merhum Sadnazam Mare§al Ahmed 

izzetin ruhuna .ithaf edilmek iizere 30 
may1s 1937 tarihine musadif pazar giinii 
ogle namazmdan sonra Kad1koyiinde 
Osmanaga camii §ierifinde Mevlidi Ne • 
bevi okunacakhr. • 

olmadan gelirseniz o hzanacaktJ.. Gun 
dogduktan sonra gelseydlniz, Leyla hakh 
!;Ikacaktr. hte mesele bu .. Sizi ~ok rahat
srz ettik amma, oniine ge~emedik .. Bizden 
habersiz telgrah ~ektirivermi§... Dedim 
ya, kadm sarho§ olunea ... 

Remzi dinliyemiyordu. Ay§e, o temiz, 
masum Ane. mehtabh gecede camndan 
c;;ok sevdigi Ay§e bu sarho§ hdm rruyd1 ~ 

Sordu: 
- Ya Leyla ne oldu'? 
- 0 da ayn mesele ... Galiba iki saati 

g~ti .. Gozden kayboldu .. Y anm saat ev
vel bir telefon geldi. «Bahsi kaz.and;m>> 
diyordu. Anla,Jlmaz bir§ey .. 

Remzi kap1dan c;1karken: 
- Ane ayrld1gt zaman soyleyiniz lei, 

dedi, arlik her~eyi unutsun, bilha,sa 
«her§ey» kelimesine dikkat etsin. 

izmirde veni a~llan ve veni in~aa ta sahne olan Mustatabey caddesi 

lzmir bugiinlerde gerek §ehircilik ve §ehri alakadar etmektedir. <;iinkii bir ay 
turizm, gerekse ekonqmi baktmmdan bir kadar devam eden fuar, iktrsadl mi.inase. 
hayli hahn say1ltr faaliyet i~inde bulunu- betlerin kuvvetlenip artmasmdan ba§ka, 
yor. Istanbul yeni yrlm biiyiik festivaline bizzat §ehrin kazanmasma da amil olmu~
haznlamrken, hurada da . Bergamamn tur. Nitekim oni.imiizdeki sene, §oyle boy
maruf kermes bayram1 ve Izmirin fuan le §ehre be§ milyon lira kadar bir para 
haz1rlanryor. dii§ecegi tahmin ofunuyor ki, lzmir gibi, 

Hiik\nnet, lzmir vilayetinin hamladrgr ithalat tiearetini kaybetmi§ bir §ehirde bu 
bir proje dahilinde, vilayetimizin tarihi ve para epeyce mi.ihimdir ve y1lda bir ay, 
tahii hymetleri yiiksek noktalanm asfalt kii~iik ve biiyiik esnaft kazanduan bir fu· 
yollarla biribirine haglamak karanm ver· ar, izmir i~in elbette ~ok sevindiricidir. 
mi~ ve projesini de meclise tevdi etmi~ bu- Kiiltiirparka gelince, burast da, birka~ 
lunuyor. 11k hamlede hir bu~uk milyon li- sene sonra, sahalan, parklan, oyun yerle
ra gibi miihim bir paranm sarfmr icab et- ri, mi.izeleri, kuliibleri, tayyare para lit ku
tiren hu i~. netice itibarile daha geni§ bir leleri, yiizme havuzlan ve sairesile hmirin 
~erc;eveye dayanacak ve hakikaten her i~timai ve medeni hayatmda miihim bir 
itibarla biiyiik bir medeniyet ve zenginli - degi§iklik yapacaktn. 
gin iistiind~ yatan Ege mmtakast, layJk Belediye, bu mesele iizerinde tevakkuf 
oldugu alakayr goreeektir. $imdiye kadar ederken, Kiiltiirparka civar olan Gazi 
temas ettigim bir~ok eenebi seyyah ve mii- bulvan iizerinden Basmahaneye elektrikli 
nevverler, bu meyanda birc;ok mi.itehas- tramvay i§letilmesi keyfiyetini de kat'i 
siS!ar, mmtakamtzdaki tarihi eserlerin, §ekle baglamagt kararla§hrrnt§hr. <;iinkii 
bilhassa Efes ve Bergama harabelerinin lzm1rin Basmahane, Kerner ve havalisi, 
Atina ve Romadaki eserlerdeo daha yiik- evvelce de yazd1grm gibi, nakil vasttalan 
sek bir ktymet ta§tdJgml soylemekle hera- tstlrabmr ve yoksullugunu en fazla c;eken 
ber, bunlardan istifade i~in iyi ve diizgiin bir vatanda§ y1grm ile doludur. Gazi bul -
yollarla muntazam nakil vasJtalan, otel vanna do§enmi§ alan tramvay hatl!, §irke
ve kanfor ihtiyaer iizerinde durmu§lardrr. tin miitemad1yen ihdas ettigi mii§kiillerle 

Bergamamn kermes bayram1, gene bu hala faaliyete ge~ememi§tir. Nihayet bu 
zaviyeden miitalea edilerek, fakat §imdi • mesele de nihai §ekline girmek uzeredir. 
lik mahalli ve mmkavi hazrrlanrnl§ biiyiik Giizel Y ahdan gelen tramvay hatt1, 
bir eglence haftas1dtr. Oyle bir hafta ki. hiikumet onunden Birinci Kordona ge~e
her giinii, Bergama veya civannda, ayn cek ve glimriik kar§IS!Dda ikinei K ordona 
bir eglence ile, ayn tezahiirler, yan§lar, saparak buradan Gazi bulvanna girecek
rakslar, temsiller ve saire ile ge~ecektir. tir. Hiikumet onu ile gumruk arasmdaki 
HaftayJ, bizzat Vali F azh Giile~ idare hattm ikim:i Kordondan ge~irilmesine im
edeeektir. kan gori.ilememektedir. Bu hususta V e -

Bergamamn Kozan yaylast, kesif, yiik- kaletin miisaadesi istenmi§tir. Muvafakat 
sek ~amltklann boydanboya gerildigi, so· takdirinde derhal faaliyete ge~ilecek, hu 
guk su pmarlanmn emsalsiz bir lezzet ve suretle Giizelyahdan tramvaya binen bir 
kaynayr:}la siiziiliip derelere aktJ8r oyle vatanda§, Basmahane ve Kemert~ hdar 
bir tabiat par~as1d1r ki, bugiin e§ine tesa- gidebileeelttir ki, boyle bir vaziyet, fzmiri 
diif edilemez.. Bu !faro agaclannm dalla- c;ok sevindireeektir. Fakat seferler, §im • 
rmda maruf cop kaldrrma miisabakalan dilik Basmahaneye kadar yap1laeakttr. 
yaptlaeaktu. Bunu yalmz bizim Tiirkler Diger bir tasavvur da, Kanak - Giizel
l?_ilir. 0 giin, bir~ok amatorler, agacdan yah arasmda bir kordon tesij;idir. Denebi
agaca, daldan dala gec;me ve s1~rama mi.i- lir ki, burast sahil alarak ~ok gi.izeldir. 
sabakalan yapacaklard1r. Bergammn Halbuki bu sahil, evler veya evlerin bah· 
me§hur Akrop.9liinde temsillerle beraber, !flllerile doludur. Buradan ne vapur ge!fer. 
Bergamamn, bugun yeniden ihya edil - ne de tramvay .. Bu suretle (Y ahlar) de
mek istenen ve gerek ark1lan, gerekse es- nilen 0 giizel par!fa, §ehrin umumi guzelli
tetigi baktmrndan ~ok me~hur oyunlan oy- ginden ayn!mJ§, inziva i~inde kalm1§t1r. 
nanaeaktu. Halbuki, burada, evlerin bah<;.elerinin ve 

BERLiN: 
18,05 gramofonla musiki - 19,05 ORKES• 

TRA KONSERI - 20,05 EOLENCEL:t MU 
siKi - 20,45 giiniin akisleri, haberler .. 
21,15 ORKESTRA KONSERi' - 22,05 OP~ 
RET PARQALARI - 23,05 hava, haberler, 
spor - 23,35 ORKESTRA KONSERi [en kl .. 
sa dalga ile J. 
PE~TE: 

18,05 OKESTRA KONSERt, spor - 19,15 
amele yayrm - 19,45 KEMAN KONSERi • 
20 ,25 konferans - 20,55 gramofon • :n,4o 
haberler - 22,05 MACAR ORKESTRASI -
23 ,20 QiNGENE ORKESTRASI - 24 OS Jn-
gilizce haberler - 24,10 cazband t~l!::mu .. 
1,10 son haberler. 

BUKRF.;!: 
18,05 ORKESTRA KONSERI - 20,05 kon• 

ferans - 20 ,25 OPERA YAYINI - 22,35 ha.• 
v~. haberler, spor • 22,50 GECE KONSE .., 
RI - 23,50 son haberler. 

BELORAD: 
18,25 KONSER - 19,15 gramofon - 20,35 

ulusal yaym - 20,55 balk §arktlarl - 22,05 
Zagreb'den nakil, haberler, gramofon. 

LONDRA: 
17,05 ORKESTRA KONSERI - 18,05 ~ • 

cuklarm zamam - 19,05 ORKESTRA KON• 
SERI - 19,45 dlni muslki, haberler hava -
20,35 HAFiF MUSUd - 21,05 spo; konu~
masJ - 21,20 KONSER - 23 ,15 haberler, 
spor, konu§ma ve saire - 23,45 DANS OR -
KESTRASI • 24,35 haberler, hava ve sa .. 
ire - 24,45 gramofon. 

PARiS [P. T. T.J: 
18,25 gramofon, . nasihatler, kon~ma, 

B"l:amo!on • 19,05 VIYOLONSEL KONSE .. 
RI, ~ARKILAR, haberler - 20,05 ~ARK! • 
LAR - 20,20 gramofon - 21,05 konu.,ma • 
21,35 gramofon - 22,05 FiGARONUN izni
VACI OPERAS!. 

ROMA: 
18,20 K?NSER - 18,55 haberler, konu$ • 

rna ve sa1re - 21 ,45 KARI§IK MUsiKi • 
22,05 NEvYORKTAN NAKLEN: MUSiKi "' 
22,50 ~NLA BiRLiKTE SENFONiK: KON
SER : ~4 ,.05 haberler, hava - 24 20 DANS 
MUSIKISI. ' 

Tetekkur 
Sevgili babam1z Giimrilk Nanrh~n

d~n miite.kaid Mazlum Ala Be in -
f~h miinasebetile cenaze merasimine i~
hrak eden veya tahriren ve §ifahen ele
mimizi payla§mak lutfunda bulunan 
dostlanmua minnet ve §ukranlarmuzm 
kabuliini.i dileriz. 

Ailesi ve evladlan: 
Agah !clal Zeki Memduh 

Osmanh BankaaJ 
t LAN 

Siiheyla 

Osmanh Bankasmm Galata idarel 
merkeziyesile Yenicami ve Beyoglu fU
beleri gi§eleri ve kirahk kasa daireleri, 
geleeek haziramn 1 inci sah giiniinden 
itibaren i§'art ahire kadar, &§aW,da yaZih 
saatlerde a~1k bulunacakhr: 

Galata idarei merkezlyesile Beyo~lu 
~ubesi: 

Gi§e saatleri: 
Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar, 

saat 13,30 dan 15,30 a kadar. 
Cumartesi gi.inleri: Saat 9 dan 11,30 a 

kadar. 
Kirahk kasa daireleri saatleri: 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kac{ar, 
saat 13,30 dan 17 ye kadar. 

Cumartesi giinleri saat 9 dan 12,3() a 
kadar. 

- Bir telgraf aldrmdt ... Oraya gidiyo- Y an c;rghkla kan§lk bir kadm kahka-
rum. Bir arkada§Im mii§kiil bir vaziyette... has1 Orner Agamn sozi.ini.i kesti. Merdi-

Otamobille tersyiiziine donerken ic;inde 
nihayetsiz bir kin, ofke vardt. Genclisinin 
tath bir riiyast olan <<Ay~e» nas1l feci 
hir kabus a neticelenmi§ti. Onun, a§kmt 
oyuneak yapacak kadar alc;alaeagml ta
savvur edemezdi. Kendi budalahgma 
i~inden ki.ifiir ediyordu. Birat ilerledikten 
sonra yolun kenannda beyaz.h bir he.yal 
farketti. Otomobili durdurarak seslendi: 

lzmir fuan da, bir taraftan ekonomik bu meyanda baz1 evlerin ist!mlaki sureti -
gayelere gitmekte, diger taraftan §ehir- le, bir kordon in~a edilirse, Yal1dan AI • 
eiligimize ve turizme muvazi olarak yiik- saneaga kadar uzanan geni§ bir klSJmda 
selmektedir. Y aprlan hazrrhklar, oniimiiz- §ehrin manzaras1m degi§tiren ve giizelli -
deki fuarm, g~en y1llara nisbetle -;ok gini arhran biiyiik bir yenilik olacaldJr. 
muvaffak bir eser haline geleeegini 110 • Coriiliiyor ki, lzmir ve havali inde, ye· 

Yenicami ~ubesi~ 
Gi§e saatleri: 

- Ya! .. Acaba ne olmu§i' ven ba~tndan Ay§enin sesi: 
- Soylemiyor amma herhalde fena... - Ben size demedim mi. diyordu, mu-

Zaval!t k1zeagu:! hakkak gelir diye .. BalCin i§te sabah ol -
- Oo .. demek telgraf1 ~eken bir ktz- madan ge}di. N as1l kazand1m ya bahsi .. 

cag1z? T ahmin etmeliydim ya... Ba§ka Ve sonra, sa rho§ aldugunu belli eden 
tiirlii bOyle oli.ircesine gidilmez ki... kesik kahkahalarla uzun uzun gi.ildii. 

Remzi gayriihtiyari giili.imsedi. Gene Yukanki seslerden cesaret alan Orner 
k1z devam etti: Aga, kuvvetli kollarile dizlerinden yaka-

- Tabii hayatmllln birieik a~kt o, lamasaydr, Remzi ~oktan iistkata frrhya-
degil mi i' caktr. 0 esnada merdivenlerden a§agi pi-

- 0, evlidir. jamah, hknazca bir adam iniyordu. 
- Siz benim sualime eevab vermedi- _ Meseleyi size izah etmek ic;in beni 

niz ki... yolladt!ar, dedi. Giic; bir vazife amma 
- Y,k uzun hikayedir de onun i~in.. Ane kendinde degil, koeast da aneak 0 • 

- Zarar yok, ben muteeessis degilim. nunla ugra§IYOT. Kadmlar sarho~ oldular 
Anlatmaym. Buna ragmen biraz sonra, IDI c;ekilmez bir§ey oluyorlar. 
gene k1z Ay1e meselesini ba§tana§agi og· Remzinin beyni arhk i§lemiyor gibiydi. 

renmi§ti. fki sa a tin i~inde neler olmu~tu yarabbi!. 
Bostanctya yakla§IDI§lardr. Gene ktz $imdi de bu c;Jlgm kadm kahkahalan ... 

sordu: Pijamalt adam merdiven basamagma 
- <;ok uykunuz var galiba I oturarak anlatJyordu: 
- Sormaym ... Diin gece balodaydrm.. _ Bu ak§am sofrada Ay§e §arabt bi-

Bu geee de bu telgraf.. Berbad bir halde- raz fazla ka~rrd1. $aka falan derken ko· 
yim. Sizinle konu§mak olmasaydi, helki easile kavgaya tutu§tu .. Bir krskanchk 
de yoluma devam edemiyeeektim. Bos- meselesi .. Komiuda bir san§m ktz varmi§ 
tancrda durdular. ta bilmem ne imi§ .. Her ne ise nihavet 

Gene ktz otomobilden inmedi. sizden bahis a~tt, sizin kendisini nekadar 
- Ben inersem siz bi.isbiitiin uyursu • c;ok sevdiginizi hatta o istese ~imdi bile 

nuz .. lsterseniz sizinle geleyim Pendige kO§Up geleceginizi soyledi. Kuzeni Leyla 
kadar.. Hatta otomobili ben kullamnm, da sofrada idi ... Buna itiraz etti. Dedi 
siz biraz uyursunuz. ki: 

Remzi, bir mi.iddet itiraz ettikten son- «- Seni nekadar sevse, gece vakti kal
ra raz1 oldu. Gene ktzla yerlerini degi~tir· k1p ta gelmez. Sabahleyin belki gelir.» 
diler. Remzi volam elinden brrak1r brrak- Ay~e lcopiirdii, bzdr. Ye bahse tutu~tulJr. 
maz gozlerini kapamr~tJ. Ay~e derhal size telgraf ~ektirdi. Sabah 

- Leyla: 
Gene k1z otomobile yalda§tJ. 
-Ben size soylemedi~ mi? <;ok rru 

ts tlrab c;ektiniz? Y azrk! .. 
Remzi i!fini c;ekti : 
- Y almz.. bir dakika ic;in ... 
Leyla Remzinin yamna oturdu: 

• - Sonra} 
- Sonra.. Bir :umanlar delice bir 

riiyamn kapladrgi yer bomboJ kaldr. Am· 
rna siz bahsi kaybettiniz. 

- Sormaym, hem de, kaybetmemek 
ic;in nastl ugra§hm .. Y olda oyle ~ok bek
ledim ki ... Sizden evvel birc;ok otamobil • 
leri ~evirdim; lc:ullananlann yiizi.ine ba
kryordum. Ay§ede sizin bir resminizi gor
mii§tiim, nihayet siz geldiniz .. 

Remzi gene lnza dilc.katle bakwordu 
iri siyah gozleri, solgun yiizii ile oyle gii
zeldi ki ... 

- Demek bir bahsi kazanmak i~in bu 
kadar eziyete katlandrmz 1.. 

Gene bz giiliimsedi: 
- Belki biraz da sizin izzeti nefsinizi 

korumak i~indi .. Ve sizi tamd1ktan sonra 
hi~ te pi§man olmad1m yaptlgrm fedakirh
ga., Amma siz beni pek kiistah bir k1z 
buluyorsunuz herhalde!.. 

Remzi gene k1z1 kendine dogru ~ekti. 
Biraz evvel bo§alan kalbi yepyeni bir rii· 
ya ile dolmu§tu. 

Nakleden: 
llhan S. Tanccr 

termektedir. . nilige, giizellige, kazanca ve inki~fa dog· 
Ki.iltiirpark ve fuar, lzmirin kazanct ve ru c;ok buyiik hatveler at1lmaktadrr. Mu-

giizelliii noktasmdan, a~agr yukan biilijn vaffakiyetler dilerim. 0. R. G. 

Diinyan•n e bUyUk sirki geldi 
Etleuce haftas1 bu ak.am TURK siuemasmda ba~hyor 

1000 kahkeha • emsalsiz varyeteler 

PALYA~O 
Ko~!~.ler JOE BROWN ve P~I~~~IA 

8u kadal' nes'f'li fiUm j!'OrDlmemistlr 

PARiS SERGiSiNE 
23 temmuz grupunun dolmasmdan sonra 

NAT A'n1n hazJrladigt yeni biiyiik program 
Hareket 30 temmuJ: 

loyd Tapurlarlle Vene41ge, Veuedikte ikJmet ve Udo'yu liyaret, Paris 
Londra §ehirlerinde kal nd1ktan sonra PLIMUTH'tan 30 bin tonlqk 

MANHATTAN transatlatikl ile Havr'a ujtrJyarak Hamburg' a 
avdette Berlin ve Bukre~te ikamet. 

Diger grup : Hareket 1 tem~t~uz 
Sergi esuasmda 14 Temmuz enlikleri ioriilecek: ve Mil4no ile 

Behrradda da kahnacabr. 
(Bu grupta ancak- 21 yer kalmt$tir. Aeele kaydolunuz.) 

MUracaat: NATTA seyahat acentahft• Beyo§lu, Tel. 44914 
izmlrde: G~tzi Bulvar., Kii<=iik Kardifi:&h han 30 Mezhar Yalay 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 15,30 a kadat' 
Cumartesi gi.inleri: Saat 9 dan 11,30 a 

kadar. 
Kirahk kasa daireleri saatleri: 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 17 ye kadar. 
Cumartesi gtinleri: Saat 9 dan 12,30 a 

kadar. 

O&manh Bankas1 
i LAN 

istanbul Belediyesi %5 faizli, 1913 se· 
nesi istikraz1 tahvllleri 45 numarah ku· 
ponunun istanbul 0 manh Bankas1 gi
§elerinde beher kupon ilfin Fr. 15, hesa• 
bile tediyesine 1 haziran 1937 tarihin .. 
den Uibaren ba§lanacaktir. 

Fransada mukim Mmiller kuponla • 
nm Parlste Meyerbeer sokal}mda '1 nu
marada kaln Osmanh Bankas1 gitel • 
rine ibraz edecakler ve mezkOr banka 
bunlan tahsil edilmek iizere kabul e
decektir. 

45 numarah kupon, ibraz edilen t•h· 
vilin muayenesile 43 ve 44 numarah ku
ponlarm tediye edilmi§ oldugunu mU· 
beyyln d mg mn tahvil iiz rinde m V• 
cud oldugu anla§lldiktan sonra tesviye 
edilecektir. 

Oskudar Hale ainem 
MOSKOVA SANGHAY 

1 

Bugiin matinelerde I P E K sinemas1nda 2 FiLiM 

1 "ld • • Z h • MOTHi~ • HEYECANLI ve MERAKU BiR FiLM 
• V Ur8ft 8 1r Oyn1yanlarc CHESTER MORRIS· MADGE I!VAN8 

2 - Lor I Hardi ~ocuk H1r 1zlar1 T iirkce so:dii 
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Anadoluda = - iktrsadi hareketler lspanyantn bir ktsmtnda 
San'at tetkikleri Fransa ile ticari anar~ist bir hiikiimet 

miinasebatlmiZ ~ 
Diyarbekirde Osmanl1 eserleri 

Behrampa§a camisi son cemaat revaklan 

Diyarbekirde Hiisrevpa§a camisi, ken
disi miikemmel bir Osmanh eseri oldugu 
halde minaresi Sel~tuk tesiri altmda yiik· 
selmi§tir. Minare kesme ta§tan tam iis • 
tiivane bir govdeyi haiz olup §erefesi is
tilaktitlidir. 

Kap1dan evvela geni§ bir avluya gi • 
rilir, avlunun her iki tarafmda ayakh 
kemerlerle malanmi§ revaklar gerisinde 
toloz kubbeli medrese odalarile ~evrelen
mi~tir. 

Bu caminin tarihi, vakfiyesi kayidle • 
rine gore (H. 928) oldugunu soyliyen· 
ler varsa da hanla birlikte bu caminin 
banisi olan Hiisrev Pa§anm Van ve Di
yarbekir Beylerbeyisi alan Hiisrev Pa
§a oldugunu zannediyorum ki O~tiincii 
Mehmed veya O~tiincii Murad ricalin • 
den olup bu soylenen tarihten (;Ok sonra
ya tesadiif eder, tevsika imkan bulama· 
d1g1m bu noktay1 Diyarbekir miinevver
lerinin kiymetli tetkikatJ halledecektir. 

Hiisrevpa~a ham: ..• 
Cami civarmda Mardin kapmna gi • 

den yo! iistiinde olduk~a geni§ ve muhte
§em bir hand1r, plam ve stili miikemmel 
bir Osmanhd1r. Cephesi maalesef ba -
dana edilmi§tir. Bu badanalar altmda 
beyaz ve siyah ·ta§ tabakalanndan ren • 
gin bir cephe mevcud oldugu muhakkak
hr. Tarihi caminin tarihine baghd1r. 
. M elikahmedpa~a camisi: 

ic;;eride sagh sollu iki§er fil ayag1 iize
rinde yiihelen kemerlerle te,ekki.il et · 
mi§ sekiz d1hh bir kaideye oturmu§ tek 
kubbeli bir binad1r. Y anlarda merkezi 
kiSimdan alc;;ak olmak i.izere mevki alan 
mahfil kisimlarile plan mi.istatille§mi§tir. 

Bu tarif edilen cami zeminine birkac;; 
kademe ile c;;JkJhr, altmda aynca bir bod
rum katJ vard1r ki bu hususiyetile Di • 
yarbekirde yeganedir. 

Carnie hernedense soncemaat yeri ya
pJlmamJ§tlr. Minaresi cepheden takriben 
be§ metro kadar geride ve miinferid ya
p!lml§hr. Mahalli san'at telakkisine gore 
nefis ve mi.izeyyen dort ko§eli bir kaide 
tistiinde tam iistiivane ve kesme ta§lan 
bir govde ile yiikselen bu giizel minare 
istilaktitli bir §erefeyi haizdir. 

Kaidesinin tezyinah §ayam dikkat bir 
olgunluk gosteriyor. (:ini mozaiklarla 
siislii olarak bir band halinde kaideyi 
dola§an rolyef tezyinat, yiiksek bir zevk 
ve meharet mahsulii olmu§tur. 

Caminin mihrab1 kamilen ~iniden ya
pilmi§hr, fakat bu mihrabm istilaktitle -
rindeki beceriksizlik yukanda soyledigi
miz gibi Osmanh istilaktitlerinin Diyar· 
bekir san' atkarlan tarafmdan lay1kile 
kavranamami§ oldugunu gene hatJrlat -
maktad1r. 

Binamn dahilen duvarlarmda c;ep~ev
re ~iniden lambriler varmJ§, fakat bugiin 

yalmz izleri ka!mJ§tlr. Mimberi klasik 
bir san' at nefisesidir, maalesef harab bir 
haldedir. Mahallen bunun hiisnii muha
fazasi c;ok dikkat edilecek bir§eydir. Bi
namn tarihini tesbit edemedim, fakat 
Melik Ahmed Pa§a tarihimizde belli bir 
§ahsiyet oldugu ic;in a§agl yukan yap1 
senelerini bulmak miimkiindiir. 

Behrampa$a camisi: 
Bu cami Diyarbekirdeki Osmanh e -

serlerinin en biiyiik ve en miihimlerinden· 
dir. Dart duvar iistiine tek kubbe ile 
yiikselmi§ tiplerin en giizellerindendir. 
KapJsJ mihrab ve mimberi olduk~a e • 
hemmiyet verilerek i§lenmi§tir. Fakat 
maalesef ben ziyaret ettigim zaman mih
rab ve mimberi goremedim. Zira bu k1y• 
metli bina o vakit silo ittihaz edilmi§. 
mihrab ve mimber bugdaylar i(;inde go
miili.i kalml§h. Bunlann iist kisimlardan 
goriilen uc;;lan yiiksek birer san' at eseri 
oldugunu ifade ediyordu. Bu vaziyetten 
hiikumetimiz haberdar edilerek bina bu 
tehlikeli vaziyetten kurtulmu§tur. 

Kapmnm hususiyetinden ve istilaktit -
lerinden yukanda bilmiinasebe bahset • 
mi§tim. 

Kap1dan girilince sagh sollu mahfiller 
vard1r. Bu ll'lahfillerin iist katJm te§kil 
eden kesme ta§ do§emenin in§a usuliinii 
dikkate deger buldum: Bu do§emenin 
eni ii~ metroya yakm ve kalmhg1 da tak
riben on be§ santim kadar oldugu halde 
bu do§eme yekpare bir betonarme plaka 
gibi durmaktadJr. Ostten bak!lmca muh
t-elif eb' adda muntazam e§kalde zemin 
do§enmi§ levhalar halinde goriildiigi.i gibi 
a~ag1dan tavana bakildigl zaman da bu 
ta§ evhalann yalmz diirzleri, fash mii§-
terekleri goriilmektedir. Haricen alth 
iistli.i diiz birer satJhtan ibaret goriilen 
bu do§eme plakanm ic;eriden hususi ve 
gizli demir athlarla baglanarak yekdi • 
gerine z1vana lamba edilmi§ oldugu anla
§lhyor ki bu mahirane in§a usuliinii !s • 
tanbul abidelerinde goremeyiz .. 

Caminin alelusul siitunlu, kemerli ve 
kubbeli bir soncemaat yerile beraber ay· 
nca ikinci bir ma siitunlar iizerinde tek 
satJhh c;;ahy1 havi bir kiSim daha ilave 
edilmi§tir ki baz1 Sinan eserlerinde sonra· 
dan soncemaat yerine ilave edilen bu k1· 
s1m Behrampa§a camisinde binanm ori • 
jinal aksammdandJr diyecek kadar ayni 
iislub ve ayni i§~ilik ve ayni malzeme sa• 
mimiyetini haizdir. 

MiJTaresi Melekahmedpa§a minaresi • 
ne benzer. T arihine gelince kitabesine 
nazaran (H. 980) 1572 tarihinde yap1l· 
mi§tlr. Bu tarihe nazaran Edirnedeki 
Selimiye ile ya§Jt sayJ!abilir. 

Mimar: 
SEDAD CETINT A~ 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 86 

BiZ i N S ANLAR 
~================= Yazan: Peyami Safa =~ 

«0 benim evladJmdir, ne yap • 
sa benim kalbim affeder. S1kmhda 
bulunmasmJ istemem. Tez kendisi • 
ne yard1m edelim.» demi§se de has -
tahg1 ag1rla§hgmdan ve biz ailece tela~ 
i~inde hekim hoca pe~inde ko~maktan ar· 
zusu yerine getirilememi§ti. Emri hak va
ki olunca tarafm1za telgrafla bildirilmi§
se de sizi bulmak miimkiin olamaml§tlr. 
fn§allah bu mektub destinize vas1l oldugu 
takdirde tez bize ihban keyfiyetle Ela
zize gelip gelemiyeceginizin beyam rica 
olunur. Zira miras davas1 ve tereh ic;in 
de burada viicudiiniize liizum olup gele
mediginiz takdirde bir vekaletname gon
dermeniz ic;in avukatlarla gorii§menizi de 
aynca rica ederim. Merhumun benden 
Ve sizden gayri varisi bulunmad1gmdan 
herhalde bu miihim mesele ic;in Elazize 
geleceginizi iimidle hemen Cenab1hakkm 
bizlere biiyiik sabular ihsan edip merhu
mun kabrini cennet eylemesi duasile goz
lerim ya$ararak gozlerinizd~n bus eylerim 
Necati Bey evlad1m. Yengeniz 

Naciye» 

Orban mektubu okuduktan sonra pen
cerenin yanmdaki eski koltuga oturdu, 
dirseklerini dizlerinin iistiine koydu ve ba· 
§lni avuclarmm i~ine ald1. Birdenbire 
gozlerinden ya§ bo§anmJ§ti. Kendini b1 • 
rakti. Sars1la sars!la agbyordu. Babasi 
oldiigii zarnan bile bu kederi duymami§" 
tJ Fakat amcasma aid hahralan ic;ine ba
ba hasreti ve sevgisi de kan~Iyordu. !kisi 
de mefluc olen bu adamlan dii§iiniirken 
bazan hangisinin matemini duydugunu 
anhyamaz bir hale geldi. Hele onlara 
kaq1 kendi §iddetini anhyamJyordu 

Ayaga kalktJ, gozlerini kurulad1 ve 
ikinci ders zili c;almadan evvel rniidiiriin 
odasma gitti. 

Salahaddin Bey onu giiliimsiyerek kar
§Jlami§II; fa kat yiiziine biraz dikkatli ba
kmca ka§larml (;attJ ve ba§Jnl birdenbire 
ileri dogru uzatarak: 

- Hayrola be birader? c;ledi, nen var? 
Akrabandan biri mi intihar etmi§, nedir, 
gazeteler yazml§, bana bir§ey soylemedi
ler. 

Fransa ile ticaret miinasebatumz §im • 
diye kadar §U ii~ muahedeye istinad et • 
mekte idi: 

Ticaret ve seyriisefain, ticaret modusu 
ve anla§masJ, klering. Bunlardan ticaret 
ve seyriisefain rnuahedesi 29/8/1929 
tarihinde Ankarada, diger iki muahedE> 
de 6/8/1935 tarihinde Pariste akdedil
mi§ti. Bu muahedelerin ii~ii de 13/8/ 
1935 tarihinden itibaren mer'iyete gir • 
mi§ ve mer'iyet miiddetleri yirmi§er ay ol
mu§tur. Ve bu muahedelerin ii~ii de 
13/4/1937 tarihinden itibaren mer'iyet· 
ten kalkmak iizere feshedilmi§tir. Bu mu
ahedelerde esas en ziyade mazhan mii
saade millet muamelesi idi. F akat klerm6 
muahedesinde bu muameleden istisna e • 
dilecek bir liste de vard1. Simdi Ankara· 
da Frans1z heyeti ile yeni akdedilecek mu. 
ahedelerin adedini ve ne gibi esaslara is
tinad edecegini tabii bilmiyoruz. F aht 
bu miinasebetle Fransa ile ticaret miina
sebatJmJza bir goz gezdirmek her haide 
faideden hali olmiyacakhr. 

ihtilalciler ,imalde ilerlemekte devam ediyorlar. 
Hiikumet tayyareleri Majorka adas1n1 diin 

tekrar bombard1man ettiler 

1936 senesinde F ransaya yaptlglmiz 
ihracat 3,828.000 lira ve Fransadan yap· Bilbao'dan ingiltereye gotii.rii.len ispanyol Qocuklan vapurda 

hgimiz ithalat ise 2,335,000 lira idi. Salamanca 27 (A.A.) - Francist j 
1935 te ise ihracatlmlz 3,043,000 lira ve kuvvetler, Bilbao'nun miidafaa hath ic;in 
ithalahmiz 4,184,000 liray1 buldu. Y ani son derecede miihim alan San Pedro dag
F ransa ile ticaretimizde 1936 senesinde Ianni i§gal etmi~lerdir. 
lehimize 1,493,000 lira bir fark vardu. lspanyada bir anar~ist hiikumet 
1935 senesinde ise bu fark 1,141,000 teessiis etti 
lira olarak aleyhimize donmii§tiir. 1936 Perpignan 27 (A.A.) - Aragon'da 
senesinde Fransaya ihrac ettigimiz ba~- Barbastro mmtakasmdaki anar§istlerin li
hca ihrac mallanm1z ~unlar olmu§tur: berter bir cumhuriyet ilan ederek hususi 
Yiin, kii ve iplikleri I ,010,000 lira, mey· miilkiyeti ortadan kaldmm§ ve rnutedil 
valar 952,000 lira, krom 394,000 lira, bir~ok cumhuriyetc;;ileri oldi.irmii§ olduk • 
nebatl miistahsalat 212,000 lira, taba • Jan haber verilmektedir. 
bette miistamel nebatat 178,000 lira, hi- intizam ve asayi§i temine rnemur k1ta· 
tiin 176,000 lira, gene 1936 senesi zar- atm Barbastro'ya vanp varmaml§ olduk • 
fmda Fransadan ithal ettigimiz b.a§hcl! Ian malum degildir. 
mallar §Unlar olmu§tur: Her nevi ~elik ve Majorka adasr tekrar 
demir 585,000 lira, makineler 393,000 bombardtman edildi 
lira, §ibih kaleviler 223,000 lira, kag1d 
179,000 lira, pamuk ipligi 100,000 lira. Valencia 27 (A.A.)- Cumhuriyet • 

Bu rakamlardan da goriildiigii vec;hilt> ~ilerin 9 tayyaresi, Palma de Majorka'da 
demirli b•Jlunan askeri nakliye gemilerini Fransa ile aram1zdaki ticaretin inki§af e-
bombardlman etml. •lerd1"r. B1"r vapur bat· debilmesi i~in ihtimaller mevcuddur, bu Y 

ihtimaller ~ok biiyiiktiir. Fa kat biz Fran· IDI§, birc;oklan da hasara ugraml§tlr. 

Hazin b1r manzara: ingiltereye giden va
purda en kii.r;:iik miiltecf 2 ayltk btr yavru

dur ve di(}er r;:ocuklar onu giildiirmek 
fQtn Qal~tyorlar 

saya rneyva, tiitiin, yiin, pamuk, zahire, Miitareke teklifi kar,r~rnda ltalya 
deri, yumurta, krom ve mahrukat ihra • Roma 27 (A.A.) - Salahiyettar 
cahm artuabiliriz. (:iinkii Fransa ayni mehafil. ltalyamn !spanyada bir miitare
§eyleri ba§ka mem.leketlerden c;ok biiyiik ke yapllrnasl hakkmda !ngiltere tarafm • 
mikyasta satm almakta ve bu rniibayaa dan serdedilmi§ olan teklif iizerine takib 
Fransaya bizden daha ucuza mal olma • edttegi hattr hareketi heniiz tespit etme• 

kara ve gerek denizde kat'iyyen mi.i§kiila
ta ugramaksiZln i§lemekte oldugunu kay· 
detmi§tir. 

2 - Komite, tali teknik komitenin bil
hassa lspanyada ecnebi muhariblerin ~e • 
kilmelerine miiteallik bir plam ihtiva eden 
raporunu tetkik etmi§tir. Komite, bu ra-

maktadu. Buna mukabil Fransa bu mem· mi§ oldugunu beyan etmektedir 
leketlerden bizden daha iyi mallar da sa· Ayni rnehafil, Roma hiikurnetinin 
tm almamaktadJr. Diger taraftan biz de Francist kuvvetlerin Bilbao istikametinde
Fransadan demir ve c;;elik, makine, kag1d ki ileri hareketlerini biiyiik bir dikkatle 
ve pamukipligi ithalatmi pekala artlrabi· takib etmekte oldugunu ilave eylemekte· 

poru: 

I - Ecnebi rnuhariblerin ~ekilmesi 
meselesi hakkmda aderni miidahale ko • 
mitesinde bir itilaf viicude getirilmesi, liriz. (:i.inkii bizim de bu mallara ihtiya· dir 

2 - Plamn !spanyada c;arpi§makta a
lan iki taraf canibinden kabul edilrnesi, 

cJmJz vardu ve biz de bu mallan ba~ka Ademi miidahale komitesinde 
yerlerden (;ok biiyiik mikyasta satm a! - Londra 27 (AA.) - Diin ademi 
maktay1z. miidahale komitesinin 21 inci i~timamm Halinde bu plam tatbik etrnege amade 

olup olmadiklarmJ siiratle komiteye bil -
dirmeleri ricasile muhtelif alakadar hii • 
kumetlere tevdi etmege harar vermi§tir 

Devlet bugday silolari sonunda ne§redilmi§ alan tebligde bilhassa 
'] • §oyle denilmektedir: 

umuml e§Iyor 1 -· Komite. kontrol sisteminin gerek 
Son giinlerde gazeteler bize §U hay1rh 

haberi verdiler: Hi.ikumet bugi.in Devlet 
Demiryollan, iktJsad Vekaleti ve sair 
makamlann elinde bulunan silolan <<Dev· 
let Silolan» nam1 altmda bir yere topla· 
mak karanm vermi§tir. Devlet silolan ic;;in 
hamlanacak tarife, muhtelif yerlerden 
Ankaraya giden miitehasSISlarm te§kil 
ettikleri bir heyet tarafmdan hamlan • 
maktadu. 

Bu haber memleketimizin hem koy ~ 
liisi.inii ve hem de tiiccanm sevindirecek 
bir haberdir. Simdiye kadar silolara he
men hemen yalmz Ziraat BankasJ mal 
koyabiliyordu. Diger tiiccar bugdaymi 
silolara koyamiyordu. Bu yiizden de 
bugdaylanm1z harice standardize edilmi§ 

Orhan online bakt1: 
- Hayu miidiir bey, dedi, Elazizde 

amcam vefat etmi§. Mektub ald1m. Bana 
c;;ok dokundu. Pedenn vefatJna bu kadar 
miiteessir olmami§tlm. Simdi ikisinin ke
derini birden duyuyorum. Sizden bir iki 
giin izin istemege geldim. 

- Ba§iistiine. Allah sana omiir versin. 
Cit. Bak a~Ik soyleyim, bu sefer mektebe 
geli§inde ge~en seferki gibi ~ah§madm. 
Fa kat ayagm m1 ugurlu geldi, nedir, kay1d 
zamam olmadigJ halde mektebe talebe 
akm1 var. Ho§, bunlarm ~ogu, s1mf gec;
mek ic;in mekteblerden bize gelen haylaz 
talebelerdir. Fakat senin viicudiiniin mek
tebin i~inde de hiisnii tesiri oldu. Tale be 
memnun. Bunlar haleti ruhiye meselesi· 
dir. Ben pi§kin adam1m. Senden irgad gi
bi ~ah§mak beklemem. Arkada§hgmdan 
memnunum. Allah sana uzun omiir ver
sin. N e zarnan gelirsin? 

- Bugiin c;ar§amba. Cuma ak§amma. 
- Cumartesiye kadar sana izin. Hay-

di, giile giile. 
Orhan mektebden c;1k1p iskeleye dogru 

yiiriirken nereye gidecegini bilmiyordu. 
istanbulda Necatiden ba§ka gidecegi yer 
yoktu. Y ahda V ediay1 ziyaret etmegi de 
dii§iindii. iki cazibe arasmda tereddiid 
ediyordu. 

istanbula inmege karar verdi ve vapu
ra bindi. 
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v_e temizlenmi§ bir hal~e. gi?emiyor, ha ·I d_aha pahah .. satJimca dahil~e .~e bugday 
ncde daima ragbet ve IYI f1at bulamiyor, fiatlan yukselecek ve koylu bundan 
rekabet edemiyordu. Simdi silolanm1z bir biiyiik istifadeler gorecektir. Biitiin bug
tek elden yani devlet elinden idare edi • daylar silolara girebilmek imkamm bu • 
Iince tabil tarifeleri ucuzhyacak ve bu lunca memleketin biiyiik §ehirlerinde ye
suretle biitiin tiiccarlara silolardan isti - nen ekmekler de ayni cinsten ve daha iyi 
fade imkanlan verilecektir. Silolardan olabilecektir. Diger taraftan bir elden i
biitiin tiiccarlara istifade imkanlan veri- dare edilen devlet silolan bugday tiic • 
linee harice ihrac ettigimiz biitiin bug - carlarma umuml magazalar vazifesini de 
daylar standardize edilmi& ve temizlen· gorebilir. Y ani bugdaym1 silolara koyan 
mi§ bir halde gidecek ve haricde artJk bir tiiccara k1sa vade ve ucuz faizle para da 
Tiirk tipi bugday bulunacaktJr. T abii ikraz edebilir. Velhasi! silo! ann devlet 
bu Tiirk tipi bugday haricde her zaman elile idare edilmesinden memleketin hem 
daha iyi ve daimi fiatlar bulabilecek ve harici ve hem de dahill ticaretinin gore
diger bugdaylarla kolayhkla rekabet e- cegi istifadeler ~ok biiyiik olacaktJr. 
debilecektir. Tiirk tipi bugday harice M. TEZEL 

Kopriiye c;Jkt!gJ zaman saat on birel (:iinkii zavalh amcam hie;; tamm1yorum, 
geliyordu. N ecatiyi evde bulacagmJ tah • fakat seni tamyorum. Y almz, dostum, hie; 
min etti ve tramvaya bindi. Mektebden tammadigirn o adam1 birdenbire sevdim. 
aynldJgJ andanberi, i~ini dolduran bulut- 0 ta§ra miinevveri agzile yaz1lmi§ mek
lann arkasmda, hafjf bir §UUT ~atlagi bu)- tubda amcanm SoyJedigi ciimle goziimden 
duk~a di§an vuran sevinc aydmhklan var- ya~ getirecekti. Gene giizel adarnml§ c;ok. 
d1. Mektebden kurtuldugu~ m1, Necatiyi Sen de bu kadar1m iimid etrnezdin degil 
gorerek onunla V edia ve amcasmm vefa- mi? 
h meselelerini konu§acagma m1, yoksa, - Etmezdim. Arncam hakkmdaki fi. 
i§in dogrusu, kendisine oldukc;a biiyiik bir kirlerimden hala utamyorum. lnsan kal
servet buakan amcasmm mirasma m1 se- binin yamnda nazariyelerimiz nekadar 
viniyordu? Nefsini kontrol etti. Vapurda adi kahyor. Bu giizel kalbi bir siirii kuru 
birkac; defa bu mirasJn hesabml dli§iinmii§- fikirler i~in k1rdJgima yamyorum. 
tii, fakat matemi ortasmda horthyan ac;- Beraber sokaia ~1khlar. 
gozliiliigiinden utanarak yekunlan zihnin- Orhan amcasma aid baz1 hahralanm 
de darmadagm etmi§ti. Bilrnek istiyor ve ve nihayet miras vaziyetini anlattJ. BabasJ 
istemiyordu. Sarih bir yekun c;ekmedigi vaktile yanh§ hesablara girmi§, ticaretler 
hal de, kendi kendine birkac;; kere: «S'imdi yapmak istemi§, hep kaybetmi§; amcas1 
en a§agi otuz, k1rk bin lirahk bir ada- daha ihtiyath ve eli s1k1 adammJ§. N etice
mlm.» dedi. Sevinmekte bu vah§i istica· de babas1 amcasma biitiin emlakini ve his
line sebeb oldugu ic;in sefalet giinlerine selerini devretrnege rnecbur olmu§, gene 
ilk defa Janet ediyordu. N efsini iyice de borclu kalml§ ve zaruret ic;inde olrnii§. 
yoklaymca kederinin de, sevincinin de Amcasmm emlaki Mahmudpa§ada iki 
nobel nobet i~ine yapbklan basklnda bir- han, (:ar~J ic;;inde bir maya be§ diikkan. 
birlerine miisavi kuvvette olduklanm an- Fatihte ve Cibalide arsalar, bir hamam ve 
lad1. Elazizde arazi ... 

Necati evde idi ve Orhan ana kapmm Orban bunlan dili dola§arak anlatJyordu: 
oniindeki ta§hkta vaziyeti ve haleti ruhiye- - Ben bu i§lerin hesabm1 bilmem. Ba-
sini anlath. bamla amcam arasmdaki miizakereleri 

Necati giiliimsiiyordu: yi.izlerce defa dinledigim halde esaslanna 
- Sen i§e bak ki, dedi, bende bu ha- akhm ermedi. Hatmmda yalmz birka~ 

dise kederden ziyade sevinc uyand!Tdl. kelime kalrnl§: «Vefaen ferag, tapu kay-

Bir kalem daha kirdd1 
C9jJ ati gibi igneyi, Baki gibi sarac 
~ ~uvaldlllm kalemle degi§erek 

olmez §ohret kazanan §airleri -
miz oldugu gibi kalemi ve kalemden ka
zandiklan §ohreti bir yana buakarak 
hamamc1hga, kazinoculuga, kitabc1hga 
giri§en, malumluktan me~hulliige ge~en 
muharrirlerimiz, ediblerimiz, §airlerimiz 
de vard1r. 

Ben §ahsan bunlardan birkac; tanesini 
tammakla miiteessirim. Bir Filibelizade 
Nizami vard1 ki heniiz idadi mektebi SJ· 

ralannda okurken istikbalin en iyi bir ~a
iri olmak istidadm1 gosteriyor ve o devrin 
koti.i eserlere hi~ yer vermiyen mecmua • 
lannda imzasma sahifeler aynhyordu. 
Zaruret o yiiksek zekay1 zerre zerre erit
ti ve Nizami, §ohret merdiveninin ilk ba
samaklannda felce ugray1p mezara diit
tii. 

Bir Giresunlu Hamdi tamrd1m ki iti • 
kad1mca yeni bir N edim olmak ic;in dog
mu§tu, bir dervi§ olarak gene ya§mda 
giirleyip gitti. Simdi duydum ki aram1zda 
Pepe Agah diye amlan bir kalem sahibi 
de Diyarbekirde gozlerini ebediyete a~ -
mi§, me~hul bir alii olarak ora hastane • 
sinin vukuat defterine ismini b1rak1p rah
meti rahmana kavu~mu§ I 

Agah, belki bir edib degildi. F akat 
Veysiler, Nergisiler, Feridunlar, Sarho§ 
Kenanlar dahi dahil olmak iizere Tiirk 
edebiyat tarihine girmi~ veya anla§Ilma• 
chklar1 it;in girememi§ biitiin edibleri 
• eserlerile • tamrd1 ve herbiri hakkmda 
rniikemmel monogra-filer kaleme alacak 
kadar onlan haf1zasma gec;irmi§ti. 

Agah belki bir §air degildi. F akat iis
tadlar bir yana dursun, vasat derecedeki 
Tiirk §airlerini de - herbirinden sekizer, 
onar parc;a ornek verecek derecede - bel
lemi§, mukayeseli bir tahlille siizge~ten 
gec;irerek hepsi hakkmda kabule la}'lk 
kanaatler edinrni§ti. 

Agah belki muallim deg11di. Fakat 
edebiyatta derin bir bilgi sahibi oldugunu 
her muallime teslim ettirecek derecede o-
kumu~, incelemeler yapml§ ve kendini ta· 
niyanlar arasmda o suretle tamlmi§ bir 
marifetli adamd1. 

Agah, ogrenmek i~in okurdu. 0 sebeb
le §ohreti dostlanmn dudaklarmda ya§a -
d1. Cok diiriist, ~ok c;ah§kan ve c;ok va
zife§inas bir gazeteciydi. Muhtelif gaze· 
telerde sekreterlik yapmi§, bugiiniin en 
haysiyetli sekreterlerine mesleki hayahn 
ilk kademelerinde kendini tamtlp sevdir • 
mi§ti. F akat gazetecilik tarihinden de a
dmi lmkand1 ve bir kazino ac;mak ic;in on 
be§ yirmi y1l evvel Konyaya giderken 
• bilinmez nasi] bir meharetle - adm1 d:1 
ararn1zdan ahp gotiirdii. 

Onun Hakariden gelirken Diyarbe
kirde i:ildiigi.inii duyu~a gozlerim ya§ar
dJ, agzundan ihtiyaTSiz «bir kalem daha 
kmld1» sozii c;;JktJ. Lakin kmlan sade bit 
kalem, sade bir hayat degil, olgun bir 
dimagd1. Ben nur ic;inde muzlim ya~Iyan 
o dimaga aCJyorum. 

Zavalh Agah 1.. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Darphane Damga Pulu matbaasmda 

Mustafa Asun Sonmeze: 
Mektubu ve manzumeyi ald1m. Candan 

te~ekktir ederim ve beni Htlfatlle sevlndi • 
ren hocamzm ellerlnl operlm. 

M. T.T. 
-

di, senedat, hissei §ayia, rniilk.» Arncam 
«milk» derdi; babarn fesahat merakliSI 
oldugu i~in amcamm yanh§Jnl a~1k~a tas· 
hih etmekten c;ekinerek, yalmz, yiiksek ve 
biraz k1zgm bir sesle: «miilk» diye tekrar 
ederdi. Fa kat buna mukabil «arsa» ya 
«arse» diyi§i vard1 ki bu da benim siniri· 
me dokunurdu. Neyse ... Ge~i§ giinler ..• 
Milk veya miilk, arse veya arsa, insan 
oliiyor. 

Orhan birdenbire kendi hastahgm1 ha
tJrladi. Yengesinin mektubunu okudugu 
andanberi bunu bir kere bile dii§iinmemi§· 
ti. Gogsiinde -matemine ragmen- §imdi 
hi~bir sikmh yoktu. Aglamak m1 onu a<;· 
11? Miras iimidleri mi yarad1? Anlam1· 
yordu. Hastahgmdan da Necatiye bah • 
setti. 

Arkada§I ehemmiyet vermedi: 
- Bunlar kalb degil, irade hastahkla

ndir, dedi. (:arpan kalbimiz degil, biitiin 
maneviyetimizdir. Bana oyle geliyor ki 
uzviyetimiz degil, irademiz yibldigi za
man oliiriiz. Bak ned en ve bak nas1l: ln· 
san hergiin bir oliim tehlikesi gec;irir. Ac;Ik 
kalrni§ bir pencereden oliirn bir zatiirrie 
halinde girer; y1k1k bir duvarm kenarmda 
oliim ba§a di.i§ecek bir ta§ hacmine ve a· 
mhgma biiriiniir; kalabahk caddede kar~J 
dan kar§Iya gec;;erken her tramvay ve oto· 
mobil oliime siiriikler. 

<Arka~ ~Jar) 
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Miistakbel lngiliz 
Ba§Vekilinin §ahsiyeti 

CUMHURiYET 

Atletizm bayram1 

N .1 Ch b I . k k d. f k Pazar giinii Kollej saha-ewt am er atn ~o mu te tr, a at d 1 k 

T aarruzdan sonra istirahat 
esnastnda hasbthaller 

daima miitevazt bir devlet adamtdu-
Bugiin herkesin takdir ettigi bu adam hakk1nda 
Loid George bir vakitler: «Bu koylii ~ocugu ancak 

kii~iik bir ,ehre belediye reisi olabilir» demi'ti 

Londra (May1s) - Mesele aylar • 
danberi kararla§tinlmi§ti. Baldwin Kra· 
lm tetevviic merasiminde ve imparator • 
luk konferansmm ilk mesaisinde ba§ta bu
lunduktan sonra hi.ikumet riyasetini on
ceden taayyiin eden halefine terkederek 
t;ekilecekti. Bu karann tetbik giinii gel
di t;attl. F akat §imdi lngiliz efkan umu
miyesi hayrette. Ciinkii Baldwin halk a
rasmda nekadar marufsa yerine gelecek 
N ewil Charberlain yalmz halk i~in degil, 
hatta siyaseti takib edenlerce bile tama • 
men malum olm1yan bir §ahsiyet telakki 
edilmektedir. 

N ewil Chamberlain lmparatoric;e Vik
torya'nm hiikiimdarhgi devrinin son za· 
manlannda ingilterenin en biiyiik dip • 
lomatlan masma gec;en Joseph Cham • 
berlain'in ikinci oglu ve gec;enlerde olen 
Austain Cnamberlain'in baba bir kar -
de§idir. Babas1 biitiin sevgi ve iimidini 
ilk c;ocuguna hasretmi§ti. 0, pek' gencken 
parlamentoya girmi§ti. Lokarnonun im • 
zasmdan sonra me§hur Dizbag1 ni§amnm 
hamili olarak ailesinin §erefini kendi i.ize
rinde toplami§tl. Austain son zamanlarda 
parlamentoda bi.itiin partiler tarafmdan 
dinlenen ve sevilen bir §ahsiyet olmu§tu. 
Fakat Ba§vekil olamad1. Babas1 da Ba~
vekil olamami§tl. Newil birc;ok seneler 
karde§inin golgesi altmda goze goriin • 
meden ya§adJ. 1918 y1lmda dogdugu 
Birmingham §ehrinin Belediye reisi se • 
C<ildi. Bu Gevrede Gak biiyiik i§ler gordii. 

Nezaret makammda 

Cah§arak hayatlanm kazanan i§~i taba
kasl halkm mai~et §artlanm di.izeltmek 
ic;in ald1g1 ic;timai yard1m tedbirleri 1n -
gilterenin belediye siyasetinin bir doniim 
noktas1 oldu. T esis ettigi Belediye ban
kasmi hemen bi.itiin memleketin belediye
leri ornek ald1lar. Bu suretle iktJsadcilar 
aleminde tanmd!. 

Bununla beraber k1rk sekiz ya§mda 
• §imdi yetmi~ ya§mdad1r - ilk defa par
lamentoya girdiginde ahalinin c;ogu ken
disini tamm1yordu. Muhafazakar partisi 
kiitiikleri Newil'in muhafazakar esaslara 
sad1k oldugunu biliyorlardi. icraat1 mii

nevver muhafazakar grupuna dahil bu
lundugunu gosteriyordu. Bu miinevver 
grup s1mflar hakkmda eskidenberi mev
cud fikirlere tabi olmadan devrin iktl • 
sadiyatJ ve ingiliz sisteminin servetlerin 
gayrimiisavi tevziini diizeltmek ic;in bir • 
likte hareket edebilecegi kanaatini ta§I • 
yorlardi. Parlamentoda giiriiltiilii bir 
mevki i§gal etmemi§ti. Kendisine dairna 

ikinci derecede memuriyetler veriliyor ve 
bunlan biiyiik bir liyakatle ifa ediyordu. 
Salahiyettar mahfillerde te§kilatc;Ihk ve 
idarecilik hususlarmdaki iktidar1 takdir 
ediliyordu. 1922 de Posta ve 1924 te 
S1hhat Nazm oldu. Bu son mevki, eski
denberi yapmaga c;ah§hgi ic;timai lslaha
tm c;ok geni§ bir derecede tatbikma mey
dan verdi. F akat ~ahsiyeti cazibeli de • 
gildi. Parlamentodaki nutuklan belagat
ten uzak, sade ve kupkuruydu. Mahcub 
ve ihtiyath bir adam. Cehresi pratik bir 
insandan ziyade hayalperver bir adam1 

Zevcestle beraber evtnden 9tkarken 

and1rmaktadu. T avn terbiyeli ve ku • 
sursuz olmakla beraber beceriksiz gorii
niiyordu. Hatta bir giin Loid George 
Newil hakkmda §U hiikmi.i vermi§ti: 

«- Bu koylii, bir kiic;iik §ehre iyi bir 
belediye reisi olabilir. Bundan fazla hic;
bir §ey olamaz.» 

Fa kat 1931 de iktlsadi buhran f1rh • 
nas1 Biiyiik Britanya devletinin temelle
rini sarsmaga ba§laymca bu ehemmiyet
siz «koylii» niin aldJgi hususi tedbirler 
memleketine bir tak1m kimselerin zannet
tiginden daha pek c;ok fazla k1ymetli ol
dugunu meydana c;1kardJ. 0 vakit Bald
win Aix-la-Chapelle' de bulunuyordu. 
Newil Chamberlain de muhafazakar par
tisine riyaset ediyordu. Bi.itiin hadisatl 

hayrete §ayan bir metanet ve geni§ bir 
anlayl§la ihata etti. Memleketini ikhsadi 
buhran c;ukurundan kurtard1. F akat bu 
defa da oynad1g1 ba§ rolii bilenler pek 
az olmu§tu. N ewil gosteri§siz ve giiriil tii
siiz i§lerine c;ah&tJ. Memleket de liyakat
lerini tammamakta devam etti. 

Nihayet bu biiyiik iktlsadi buhran fir
tmasma kar§I gelebilmek ic;in kendisini 
Maliye Namhgma getirdiler. 0 vakit -
tenberi de bu nez:areti muhafaza etmek
tedir. 

Y ava§ yava§ etrafmda flSllhlar top -
lamaga ba§lad1. Sag cephe siyasetc;ileri 
kendisini ecdaddan kalma muhafazakar
hgm birinci s1mf miidafii sayarlar. Sol -
lar da icraat1m takdir ederler. Kendisi 
hem muhafazakar, hem de sosyalisttir. 

Biiyiik Britanyanm yannki Ba§vekih 
her hususta ihtiyathd1r. F akat hususi ha
yatmda bu ihtiyat tamamile siikune ve 
mec;huliyete ink1lab etmektedir. Bununla 
beraber gazeteciler efkan umumiyeyi bu 
hususta da tatminden geri durmuyorlar. 
N ewil c;ocuklugundanberi edebiyah se • 
vermi§, Shakspeare'i okumak en biiyiik 
fikri me§gu]iyetiymi§. Cic;eklere, bahc;e
lere ve ku§lara kar§J sonsuz bir sevgi bes
lemekteymi§. Hatta bu sevgisini yalmz 
bir defa olmak iizere parlamentoda soy
lemi~tir. Sporu, bilhassa yiiziiciiliigii c;ok 
severmi~. Bugiin yetmi§ ya§mda olmasJ
na ragmen c;ok c;evik ve zinde bulunma
Sim spora olan hevesine borc;lu oldugunu 
1ngiliz gazeteleri yazmaktadirlar. 

Newi[ Chamberlain I 9 I I de bir mira
lay kiZI olan Anna Veran Kool'la evlen
mi~tir. 

Politika aleminin derin takdirleri ic;in
de Ba§vekaleti uhdesine ahyor. Bu maka
mm en layiki oldugu hakkmdaki kanaat 
umumidir. Siyasi hayatl bu kanaati tak· 
viye etmekte ve ingilterenin en biiyiik 
ba§vekillerinden birisi olacag1 tahrnin edil
mektedir. 

s1n a yap1 aca 
istanbul atletizm bayrammm sekizin

ci mtisabakalan pazar giinii Bebekte 
Kolej sahasmda yap1lacakhr. 19 mayis
ta Ankarada yap1lan tic; §ehir mtisaba
kasmda muvaffakiyet gosteren Ankara 
ve izmir atletlerinin de i§tirak edecek -
leri bu miisabakalarda mevsimin en iyi 
derecelerinin elde edilmesi kuvvetle ti
mid edilmektedir. 

istanbul atletizm bayram1 saat iki 
buc;ukta ba§hyacak, miisabakalar mu -
ayyen vakitlerde degil, birbirini takib 
eder §ekilde hie; durmadan yapllacakhr. 
Program 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 
metro yiiriiyii§, 110 metro mania, giille, 
disk, cirid, uzun, yiiksek, tic; ad1m, SI

nk atlama ile kari§lk tak1mlar arasm -
da bir tur bayrak yan§mdan ibarettir. 

Giine§ • F enerbah~e ma~I 
istanbul ajanhgmdan: 
Bu hafta Fener stadmda Fenerbahc;e

Giine§ tak1mlan saat 16 da kar§lla§acak
tJr. Mac;m hakemi Sadi Karsan, yan ha
kemleri Feridun K1hc, Samim Taludur. 
Fiatlar 25 - 50 kuru§tur . 

lstanbulda da Demirspor 
kuliibii a~tlacak 

Devlet Demiryollan idaresi Ankara 
ve Eski§ehirde oldugu gibi istanbulda 
da Demirspor namile }Jir kuliib ac;acak
br. Oniimiizdeki lik mevsimine kadar 
kuliibiin te~ekkiil edebilmesi ic;in laz1m 
gelen te§ebbiislere ba§lanml§br. 

Be§inci Balkan giire§ 

Ressam bir Avusturya zabiti ~Oyle diyordu 
«Kahramanltk sahneleri ~izmek i~in 
Tiirk askerinin harbedi~ini gormek 

mutlaka 
laztmdtr)) 

Dort yerinden yarah Tiirk askeri ((Hamdolsun, yiizba-
'Im, diye soy)endi, tasvirdekiriden de iyi dovii,tiim!)) 

§ampiyonasl Silahlar 9atzl1p istirahate 9e kildikten sonra egleniliyor 

Gec;en sene mali sebeblerden do.~aYl Saatlerle siirmii§ bir talim sonunda, is- - Y aralanm kapamr kapanmaz, gene I nunkileri sarsala~ kumandamm ... » diyor-' 
yap!lamaml~ olan be§inci Balkan gure§ tirahat emri alan erler akasyalann serin sipere gonder beni yiizba§Im, gayri ba§ka du.» 
birincilikleri eylwiin ilk haftalannda 

golgelerinde obek obek oturmu§lar, yaren- bir yerde rahat edemem ben ... » Bir yarbay anlahyor: lzmirde yap1lacaktlr. 
.. lik ediyorlard1. Bir yarbay anlahyor: «- 0, c;olde, c;oliin tenha bir noktasm• 

~eref stadyomunda milh Uzaktan onlara bak1yorduk. «- Filistinde Nehrilavca'da idik. Bir da nobet bekliyen bir erdi. Bir gi.in onu 

giire§ Her halinde bir ba§ka temizlik, bir ba§ka giin bir hiicurnda, dii§man siperlerine gir- ac;hktan ve bilhassa susuzluktan can vere~ 
Gene pehlivanlarumzm meydana c_;1- asalet bulunan Mehmedcige boyle sera- mi§tik. Bogu§tuk, siingii siingiiye birbiri- cek bir halde geriye getirdiler. Nobet de

kanlmasl ve giire§in biitiin heveskar • zad dinlenirken bakmakta bile zevk var. mize girdik. Ve ak§ama dogru tekrar si - gi§tirmek ic;in orjlya gitmek iizere yola <;1• 
lara yay1lmasm1 temin gayes.ile her pa- Y aratamn en biiyiik eseri i§te budur. perlerimize dondi.ik. Biraz sonra garib bir kan erlerden birini giine§ c;arpmi§, oteki 
zar saat 13 ten itibaren Be§Ikta§ ~e~ef Ve ona bakarken, sessiz sessiz bakar- • yaralanarak yanyolda kalmi§lardi. 
stadmda yeni yapilan giire~ s.~hasm~a ken duyulan §ey emniyettir, gururdur. Kana kana su ic;tikten sonra biraz akli 
be§ smlf iizerine tertib edilen gure~ m~- Dalan baki§lanm s1cak, samimi bir se· ha§lna gel en ona: «Be§ yiiz metro kadar sabaklarmm ikincisi 30 may1s pazar gu-
nii devam edecektir. Fiatlar (10 ve 15) sin geldigi tarafa dondii. otede su vard1, ne diye gidip ic;medin ?>:>. 

Konu~an bir binba§l idi: diye sordum. kuru§tur. 

Bursada bisiklet 
miisabakalarl 

Bursa (Hususi) - Bu hafta §ehrimiz
de, bisiklet ajanhg1 tarafmdan tertib e
dilen 70 kilometroluk mi.isabaka yapll • 
mt~tlr. Bursa • Karacabey yolu uzerin • 
de yapllan bu miisabakay1 Acar idm~n 
Yurdundan Faruk birincilikle bitirmi§· 
tir. Bekir ikinci gelmi§tir. Bekirin bi -
sikleti bir anza yapm1~ ve bir dakika 
kendisini geciktirmi§tir. Derece iki sa
at on be§ dakikadtr. 

Mmtaka lik mac;larmm ikinci devre • 
sine ba§lanmi§, Durasporla Akmspor ta
klmlan arasmda Atatiirk stadyomunda 
yap1lacak olan mac;, Akmsporlular sa • 
haya <;Ikrnad1klarmdan Durasporlularm 
hiikmen galebesile neticelenmi§tir. 

V oleybol ma~lar1 
T. s. K. istanbul Bolgesl Voleybol Ajan

l!gmdan: 
29/ 5/ 1937 cumartesi gi.ini.i Alemdar cad· 

deslndeki (Y. M. C. A.) salonunda yapila
cak Voleybol mi.isabakalan: 

Hllal - Anadolu saat 15 hakem Hi.isey!n 
Tara .. 

Hila! - Eyi.ib saat 15,30 hakem Husey!n 

«- Gazzede harbediyorduk, diyordu, - Hatt1 bekliyordum, dedi, oldugum 

bir bataryamn ba§mda bulunuyordum. yerden on metro uzakla§sam kum dalga• 
lki taraf ta birbirine olanca §iddetile ate§ Ian oniimii kap1yordu. Nas1l aynlabilir .. 
ediyordu. Birden, bir mermi geldi, topu· dim. · 
muzun kalkamm delerek oradaki erin - Y a, imdad yeti§meseydi, ac;hktan. 
gogsiine sapland1. Bu bir y1ldmm dii§ii§ii hele susuzluktan olecektin? 
gibi bir and a oluvermi§ti. V e er, tek keli- V azifesini yapml§ bir ins an huzurile 
me soyliyemeden, can verdi. cevab ':~rdi: 

Y anmdaki numara eri, hi~ bir§ey olma- - Oliirdi.im kumandamm... oliirdiim 
mi§ gibi sakindi. Sadece §oyle, §ehid olan aroma, vazife ba§mda oldiirdiim ... » 

arkada§ma dondii, bir bakti, sonra onu Gene bir binba§I, kollanm dev§irmi§. 

bir hamlede kucakhyarak, arkaya gotiir- gozleri akasya golgelerinde dinlenen 
dii ve gec;ti onun yerine oturdu. Ona Mehmedciklerde; 
«Kalkamn parc;alanml§ tarafina oturuyor-
sun, dikkat et» diyecek oldum. Vazife-
sini yapmakta devam ederek: «Burada 
oturmazsam, iyi ni§an alamam» dedi, ve 
kar§ISJndaki oJiime meydan okuyan bir 
cesaret ve sogukkanhhkla sustu.» 

Bir kere Mehmedcigin kahramanhgm
dan soz ac;Jld1 m1, artlk uzay1p gidiyor. Bu 
oyle geni§, malzemesi hoi bir mevzu ki ... 

«- Galic;yada harbediyorduk. Ayni 
zamanda iyi bir ressam olan bir Avustur
ya zabiti, bir giin bizim Mehmedciklerin 

istirahat zamanmda birdi1·bir oynatyor 

«- lzmire girmi§tik, diyor, bu haber 

geriye y1ldmm gibi ula§h. Sevinc denen 

~ey ortahkta c;1lgm bir hava yaratmi§tl .. ~ 

Birdenbire i§in farkma varm1yan ve dal " 

gm dalgm bakman askere yeni gelmi§ bir 

ere yakla§IDI§, «Ne o, sen sevinmiyor mu• 

sun •. bak izmire girdik.» demi§tim. 

- izmire mi girdik... Harb bitti mi 

arhk? diye sordu. 

« T abii ... » dememe kalmad1. Er kendi-
Tara 

Galatasaray - istanbul.spor 16 
Mekln 

hakem hiicumunu tasvir eden c;ok giizel bir table 

sahne ile kar§Ila§hk. Y arah Mehmedcigin 
biri mtma aldigi gene yarah bir dii§man 
zabitini getiriyor. Fa kat bu oyle bir getiri§ 
ki ... Y arah zabit Mehmedcigin elinden 
kurtulmak ic;in elindeki son silah1, kam • 
<;ISini alabildigine, kiyas1ya ere indirip du
ruyor, Mehmedcik de hie; oralarda degil, 
sirtmdaki tepinen, c;upman zabiti ne pa
hasma olursa olsun sapsaglam getirmek
ten ba§ka bir§ey dii§iinmi.iyor. ni tutamad1, hi.ingiir hiingiir aglamaga 

ba§ladi. Bu. hie; te bir sevinc aglamasma 

benzemiyordu. Adeta sinirlendim ve bir 

hayli §a§Hdim. 

Kongreye davet 
Fener Ytlmaz spor kuli.ibi.inden: 
Kuli.ibiimi.izi.in 937 y1ll kongresln! 6/ 6/937 

pazar gi.ini.i kuli.ib salonunda akdederek 
yen! !dare heyetl se~lml yap1Iacagmdan 
Yurda mensub i.iyelerln yevml mezkilrda 
kuli.ibe gelmelerl rica olunur. 

Milyarder gazeteci 
Cande'ye geldi 

Vanderbild'in tekerlekli evi 

V anderbilt'in kiic;i.ik oglu, Amerikada 
birkac; gazete sahibi bir milyarderdir. Bu 
zat birkac; giin evvel, kampa mahsus te· 
kerlekli evini otomobilinin yedeginde ta
§Iyarak Cande'ye gelmi~tir. Maksad1, 
\Vindsor Diikiiniin izdivacma aid taf • 
silatl gazetelerine bizzat yazmalctJr. Mil
yarder gazetecinin Cande'ye geldigini 
goren M. Roggers, §ato etrafma fazla 
merakh kalabahg1 toplanmamas1 Jc;m, 
tekerlekli evin §atodan uzakc;a bir yere 
yerle~tirilmesini rica etmi§tir. 

Windsor Diikiiniin izdivacl tarihi yak
la§ml§ olmasma ragmen davetlilerin kim
ler oldugu heniiz ogrenilememi§tir. 

yapmi§tl. Bu tabloyu bize gosterirken §OY· 
le diyordu: «Askeri tablolar, kahraman • 
hk sahneleri c;izmek ic;in mutlaka Tiirk 
askerinin harbedi§ini gormek lazimd1r. 
Ba§ka hie; bir§ey, ressam dahi bile olsa, 
ona laz1m alan yiiksek ilham1 verebilecek 
kudrette degildir.» Ve eserile ogiiniiyor-
du. 

Ak§amiistii emir erimi, bu tabla kar§I· 
smda, bayran, kendinden gec;mi§ bir hal
de buldum. 

- N e o Hasan, dedim, beg en din mi? 
Birden irkildi, bir ri.iyadan uyamr gibi 

gozlerini kirpi§hrarak selam vaziyeti ald1 
ve yalvaran bir sesle: 

- Yiizba§Im, dedi, kurbanm olayim, 
beni cepheye gonder. 

Ona, vatana hizmet edebilmek ic;in cep
heye gitmenin §art olmadigmi, burada da 
siperlerdeki arkada§lan gibi vazifesini 
yaptlgm1, miisterih olmasm1 nekadar an· 
lattlmsa da, nafile, gozleri dolu dolu 
yalvarmakta devam ediyordu. 

Bakhm ki, olacak gibi degil, istedigi 
gibi ilk hatta yollad1m onu. 

Oc; giin sonra dort yerinden yarah ol· 
dugu halde onu geriye getirdiler. Sedye· 
sinde sanki yarah o degilmi§ gibi mem • 
nun, mes'ud giiliimsiiyordu bana. 

- Nas1l, dedim, Hasan, muradma er
din mi? 

- Hamdolsun yiizba§Im, o (tasvir) 
dekinden de iyi dovii§tiim, onu yapan us
ta, geleydi de beni goreydi ... diyor ve has· 
taneye dogru uzakla§Irken ilave ediyor· 
du: 

Nihayet getirdi ve kumandammn kar

§Ismda, onu yere indirdi. Dimdik durdu. 

Esir zabit, hala hmcm1 alamami§h. Ona 

bagmyordu: «Benimle ugra§acagma ya

ralarmdan bo§anan kanlara baksana ... N e 

oldu sanki beni buraya getirdin de?..» 

Bu sozleri Mehmedcige terciime ettik. 

Giiliimsiyerek: «N e mi oldu, dedi, ya se

ni biraksaydim, sonra gidip te, elaleme 

Turk eri kamc;1dan korktu, yarasm1n der

dine dii§ti.i, beni sahverdi deseydin nice 

olurdu ?>> diyordu. On a <<Haydi git ya· 

ralanm sard1r .» dedik. 

Bir lahza tereddiid etti, sonra, gene se· 

lam vaziyetinde, gozlerile dii§man zabitini 

i§aret ederek: «<.;ok kan verdi, evvela o-

-Ne var ... Neye aghyorsun sen? .. 

Hlc;kmklar arasmda kesik kesik §oyle 

diyordu: 

- Harb bitti kumandamm ... Y a 1imdi 

ne olacak, §imdi ben koyiime nas1l done• 

cegim .. Harbe girmeden, hie; bir yara al~ 

madan koyiime ne yiizle donecegim 

ben?» 

Sessiz, iJerideki erlere bak1yoruz. 

Onlarla ogi.inmekte, onlan sevrnekte 

ve saymakta nekadar, nekadilr hakhy12; 

yarabbi. 

KANDEMiR 

Bagka bfr ei7lence 
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4..tinada Hariciye Nezarettnden !;tkzltrken 

CUMHURiYET 7 

Atinada me~lwl asker abide sine ~elenk konduktan sonra 

letin, Balkan Antantmm esas unsurunu 
te~kil eden grupunun Balkan Antant1 
c;erc;evesi ic;inde, toprak biitiinliiklerini 
muhafaza ve Balkan sulhunu takviye 
ic;in i~ birliklerinde devam etmek ve tek 
bir cephe te§kil eylemek hususundaki 
kat'i azimlerini ac;•kc;a gostermektedir.» 

Gazeteler, Turk Ba~vekili lsmet lno
niiniin, Majeste Kral ikinci Gegorg'la 
Ba~vekil M. Metaksasm eseri ve Ti.irk -
Elen i§ birligine yapttklan yard~m hak· 
kmdaki sozlerini de bilhassa tebari.iz et• 
tirmektedir. 

¥¥:f. 

Yunan gazetelerind e hararetli 
nefriyat Jevam ediyor 

Atina 27 (A.A.) - Gazeteler yaz· 

S eldntkte hararetlt btr isttkbal 

LBa§Lu, aft 1 tnct saht/ede] 
du. Londra c;ok soguk, Yunanistan da 
c;ok stcaktl. Bir gecede iklim degi§tirdik. 
F akat bakm lstanbulda hava ne giizel» 
demi§ ve ilave etmi§lerdir: 

- Ankaraya bu ak§am gidiyorum. 
Orada c;ok miihim i§ler bekliyor. Biitc;e 
var, daha birc;ok i§ler var. Onun ic;in 
derhal gitmek laztm.» 

Bu strada Ba§vekilimiz lngiliz el
c;isi Sir Percy Lorraine namma kendisim 
vapurda selamhyan sefaret ba§katibi M. 
Dickson'la gorii§mii§tiir. Bu miinasebet
le, M. Dickson sefir namma Ba§vekili • 
mizi lngiliz sefaretine davet etmi§, lsmet 
inonii de bu daveti kabul etmi§tir. 

lngiliz sefaretinde 
Bundan sonra vapurdan c;1kan Ba§Ve· 

kilimiz halkm alkt§lan arasmda otomobi· 
line binerek Perapalas oteline gitmi§ ve 
saat on be§e kadar orada istirahat ettik
ten sonra, saat 15.30 da lngiliz elc;iligine 
gitmi§ ve Sir Percy Loraine'le bir saat ka
dar gori.i§mii§tiir. 

Ankaraya hareket 
Ba§vekilimiz sefaretten aynldtktan son

ra gene Perapalas oteline donmii§ ve sa· 
at 6,30 da Haydarpa§aya gec;erek saat 
7,30 da hareket eden hususi trenle An
karaya gitmi§lerdir. 

Ba§vekilimizle beraber di.in lstanbula 

donen refikalan ogleden sonra Beyoglu 

K1z San' at mektebini ziyaret ederek eski 

i§ler iizerindeki c;ah§mal.ua alaka gos 
termi§ ve baz1 sipari§ler vermi§lerdir. 

lzmitten ge~erken 
fzmit 27 (Telefonla) - Ba§vekil 

§ehrimizden gec;erken istasyonu dolduran 

binlerce halkm candan alkt§larile kar§l -

Iandt. Vali Hamid Oskay ve biitiin vi • 

layet erkam da istasyonda hazu bulunu
yordu. Ba§vekil ihtisaslanm §U ciimlelerle 

hulasa etti: 

«- ~ah§kan ve kuvvetli Tiirkiye 
diinyanm her tarafmda c;ok seviliyor ve 

ktymet buluyor. Bunu gencligin dikkatine 

va::ederim. Bu sebeble seyahatimden ge

ni§ bir memnuniyetle doniiyorum. Beni 

muhabbetle kar§tlamamz benim ic;in ci • 
han deger.» 

lsmet inonii kagtd fabrikasmm faali • 

yetini istimzac; etti. Bundan sonra sordu: 

«- lzmitliler erken kalktyorlar m1 ?» 
V ali cevab verdi: 

«- Sayenizde herkes her§eyden emin 

olarak erken yatttgmdan erken kalktyor.» 

Ba~vekil de bunun iizerine: 
«- Bizler uyamgiZ, hie; uyumadtk ve 

uyumtyacagtz.» 
Tren istasyonda 20 dakika kald1. Bu 

miiddet zarfmda birc;ok kimselerle go • 
rii~tii. V e teren 9.41 de hareket etti. 

Atina gazetelerinin nefriyatr 
Atina 29 (A.A.) - Atina ajans1 

bildiriyor: 
Biitiin gazeteler, evvelki ak~amki res

ml ziyafet esnasmda iki dost ve miittefik 
memleket Ba§vekilleri arasmda teati e • 

dilen nutuklarla bu ziyafet esnasmda 
Tiirkiye Reisicumhuru Kamal Atatiirk

ten alman telefon mesajlan ve Elen hii • 

kfuneti reisinin cevab1 hakkmda uzun ve 

hararetli miitalealarda bulunarak bunla

nn biiyiik ehemmiyetini tebariiz...,!;ttirmek

te ve biitiin bu sozlerde Tiirkiye ile Yu

nanistam c;oziilmez bir surette birbirine 

baghyan stkl dostlugun yeni ve mutantan 
hirer tezahiiriinii gormektedir. 

Gazeteler Atatiirkiin telefon mesajlan 

hakkmda diyorlar ki: 

«Reisicumhur Atatiirki.in miittefik Bal· 
kan devletleri hududlarmm bir tek hu -
dud te~kil ettigi hakkmdaki sozleri Elen 

Ba$vekil dun vapurda Yunan konsolosile 
konU§UYOT 

milletini ziyadesile sevindirmi~tir. Bu soz
ler, dart miittefik devlet arasmdaki mil -
nasebetlerde miihim bir merhaleyi kay -
detmektedir. Bu merhale, miittefik Bal
kan devletlerinin te§kil ettigi grupun di
namizmini ziyadele§tirecek ve Balkan 
sulhu ic;in daimi ve samlmaz bir temel 
olacakhr.» 

lki Ba§vekil arasmda teati edilen nu
tuklardan bahseden gazeteler diyorlar ki: 

«Bu nutuklar, tarihi rollerinden ~uurlu 
bulunan ve kendilerine ve kuvvetlerine 
itimad1 olan Tiirk • Elen dostlugunun 
miispet, daimi, samimi ve vakur mahiye
tini ac;tkt;a gostermektedir. Bu resmi nu
tuklar, gerek kom§U memleketlerde, ge· 
rek biitiin A vrupada geni~ akisler yapa· 
cakttr. Zira bunlar, iki devlet ve iki mil-

d1klan makalelerde evvelki giin Tiirkiye 
Reisicumhuru Atatiirkle Yunan hiikumet 
reisi General Metaksas arasmda telefonla 
teati olunan mesajlann manasmt tebariiz 
ettirmege devam etmekte ve bilhassa 
Tiirk Reisicumhurunun ~u ciimlesini e -
hemmiyetle kaydetmektedir: <<11 ududla
nmrz tek bir hudud te§kil eder.» 

Katimerini diyor ki: 

«Bu. bir asker sesi idi ve buna Y una
nistan tarafmdan bir asker sesi §U cevabt 
vermi§tir: « T amamile ve daima mutabt
klz.» Bu umde altmda iki memleket giizel 
sulh yolu iizerinde ilerileceklerdir ve dort 
Balkan devletinin ayni ciimleleri tekrar 
edebileceklerini hakikati izam etmeksizin 
soyliyebilmekligimiz nekadar mes'ud bir 
hadisedir.» 

Ba~vekilimiz «Giineysu» nun guvertestnden 
Akdenizi seyrediyor 

Turk heyeti oir arada 
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Dr. Rii~tii Aras diin gece 
Cenev:re radyosunda 

bir nutuk sOyledi 
[Ba:taratt 1 tnct sahttedel 

cia hiikumetinin miiracaati hakkmda mli
zakerelerde bulunacaktu. 

Murahhaslar, yaptlacak miizakerelerin 
bir karar suretinin kabulii ile mi. yoksa 
reisin yapacagt beyanat ile mi hitama e
recegini heniiz bilmemekted!rler 

Gene bugiin Franstz ve lngiliz murah
haslart, Bel~ikamn beynelmilel statiisii 
hakkmda konseyde beyanatta bulunacak
lar ve bilhassa Bel!;ika hiikumetine veri! -
mi§ clan 24 nisan tarihli notalartm tefsir 
edeceklerdir 

Mrstrtn Cemiyete kabulu 
Cenevre 27 (A.A.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Dun, Milletler Cemiyeti asamblesinin 

ogleden sonraki i!;timamda, reis Doktor 
Tevfik Rii§tii Aras, Mtsmn Milletler Ce
miyetine kabuliinii reye koydu. Neticede 
MISir, biitiin reylerin ittifakile kabul edil
di ve MISir heyeti asamblede yer aldtgi 
zaman, murahhas heyetler azasile sami
inin §iddetli alkt§larile kar§tlandt 

Dr. Arastn nutku 
Bunu miiteabb, reis doktor T evfik 

Rii~tii Aras a~ag1daki nutku soyledi: 
«- Gerek Asamble reisi ve gerek 

Tiirkiye ba~ delegesi s1fatlarile M!Sinn 
Milletler Cemiyetine girmesi miinasebe
tile, bu dakikada c;ok hususi bir memnu
niyetle soz almaktayim. 

Tiirkiyenin kendisine birc;ok mii§te -
rek ve tariht hahralar ve saglam bir 
dostlugun samimi rabttalarile yakmdan 
bagh bulundugu bu c;ok miihim Akdeniz 
memleketi, ~ok bsa bir zamanda, sulh -
perver oldugu kadar §anlt bir inki§afm 
muhtelif merhalelerini katetmege muvaf
fak olmu~tur. Akdenizin bu istikbali ac;1k 
gene devleti tam istiklalini kat'i surette 
ald1ktan sonra, son giinlerde !svi~renin 
misafirperver topraklan iizerinde, kaldi
nlmastnt kalbden ve c;ok me§ru bir su -
rette istedigi kapitiilasyonlar rejiminin 
lagvmt da kazanmi§hr. Mazinin bu mi -
rasmm kalkmas1 ve samimi bir hi.isnii ka
bule biitun kit' alar devletlerinin bu yuk
sek mec1=,ine girmesile Tiirk milletinin 
her daim yiiksek meziyetlerini takdir et
tigi bu enerjik ve c;alt§kan millet i~in ye
ni bir devir ac;1lmJ§hr. 

Tiirklerle M11urlllarrn tarihte 
ilk temaslarr 

Mmnn, buyuk Cenevre muessesesine, 
dunyamn §imdiye kadar gordugu enter
nasyonal te§ekkullerin en geni§i clan bu 
muesseseye iltihakmdan bahsederken, es
ki Mmrm kiic;iik Asyanm eski bir mille -
tile clan miinasebetlerine aid tarihl bir 
vak' ayt hatJrlatmak isterim. Filhakika, 
Tiirkiye ve MlSir miizelerinde ihtimamla 
muhafaza edilen arkeolojik vesikalarla 
sabit olmu§tur ki en eski beynelmilel 
vesika, en eski siyasi muahede, eski 
MlSirltlarla garb Tiirklerinin hakh olarak 
kendilerine ecdad tamd1klan Hititler ara
smda miizakere edilmi§ ve imzalanmJ§tlr. 
Bu ilk diplomatik vesikay1 doguran bu si
yasi rli§eym ile bugiin Milletler Cemiyeti
miz i!;inde inki§af eden beynelmilel biiyiik 
hayat arasmda bir mukayese yapmaktan 
kendimi alamad1m. ~anh bir tarihe malik 
bulunan ve bugiin her sahadaki maddi ve 
manevi menabii !;Ok miisaid bir cografl 
vaziyetin §artlan ile kendi elinde tophyan 
MISlr, muhakkak ki, hepimizin ~ok aziz 
bildigimiz sulh ideali hizmetinde yeni ve 
mufid bir kuvvet te§kil edecektir. 
Akdenizde Tiirkiyenin si:vaseti 

Memleketimin, MlSinn Milletler Ce -
miyeti azast olarak aramiZda yer almasmt 
gormekten miitevellid memnuniyeti §U ci~ 
hetten de bilhassa ziyadedir ki, bu gene 
mustakil ve hiiki.imran devlet, Akdenizde 
yeni bir muvazene unsuru olacakttr. Bu 
deniz hakkmdaki Turk siyasetinin esas1 
ise statukonun rnuhafazas1d1r ve bu, mu
essir surette, ancak bu denizde sahildar 
biitun devletler arasmda samimi bir i~bir
ligi hakkmdaki kat'i azimle temin oluna • 
bilir. 

Milletler Cemiyetinin evrenselligi, sui~ 
hun te§kilatlandmlmast eserine geni~ bir 
surette yardun edecek esash bir prensip 
olrnasma gore, biitiin gayretlerini bu ese -
rin viicud bulmasma hasreden cumhuriyet 
Turkiyesi, yeni M1smn buyuk Cenevre 
muessesesine giri§ini hararetle selamlar.» 

Doktor T evfik Ru§tii Arasm alki§larla 
kar§Jlanan bu nutkunu muteak1b, alfabe 
Slfasile 25 murahhas heyeti soz alarak 
Mmnn Milletler Cemiyeti mesaisine i§ti· 
rakini tebrikle MISlr heyetine samimi su
rette «ho§ geldiniz» demi~lerdir. 

Hatay meselesi 
Cenevre 27 (Muzakerah takib eden 

arkada~Jmtzdan) - Milletler Cemiyeti 
konseyinin yann (bugi.in) Sancak mese
lesini miizakere etmesi muhtemeldir Turk. 
F ranstz heyetleri arasmda hususi temas
];n devam etmektedir. 

l•panyamn miiracaati 
Cenevre 27 (Hususi) - !spanya hii

kumeti tarafmdan Milletler Cemiyetine 
tevdi edilen yuzlerce vesika, ftalyayt ls · 
panyol topraklanm askeri i§gal altma al· 
makla itham etmektedir. Bu vesikalar a
rasmda Musolini tarafmdan 1spanyadaki 
ftalyan k1taatt kumandanlanna gonderi • 
len emirnameler mevcuddur. 

lspanyol hukumeti lspanyanm muhte
lif semtlerinde tam tec;hizath ltalyan or· 
dulan mevcud olduguna dair aynca vesi
kalar ibraz etmi§tir. 

Bel~ika mesele•i 
Cenevre 27 (Hususi) - Milletler Ce

miyeti konseyi bugiinkii toplantJsmda 
Bel!;ikaya verilecek teminat hakkmda M. 
Eden'le M. Delbos'un beyanatlanm din· 
lemi§tir. Konsey, yeni Lokarno misakt 
meselesinin tetkikini, gelecek devrei ic;ti
maiyesine tehire karar yermi§tir. 

Beynelmilel tethif harekatile 
miicadele 

Cenevre 27 (A.A.) - .Konsey, te§ri
nisani 193 7 de tethi§ hareketlerile muca ~ 
dele i~in beynelmilel bir konferans toplan
masma karar vermi§tir. Konferansa AI • 
manya, Amerika, Brezilya, Kostarika, 
Dantzig, izlanda, fhten~tayn, Monako ve 
San Marne davet edileceklerdir. 

Baldvin kabinesi bugiin 
istif a ediyor 

[Ba~tarat1 1 tnct sahffede] 
saat 16 da Baldwin'in riyaseti altmda 
haftahk son i!;timam1 akdetmi§tir. 

Parlamento mehafili, Chamberlain'in 
bugiin Krala takdim edecegi kabine listesi 
hakkmda tahminlerde bulunmaktadular. 

Bu mehafil, Sir John Simon'un Maliye 
ve Sir Samuel Hoare'un Dahiliye Nam
hklanm ve Duff Cooper'in Bahriye Na -
z1rhgtm ve Hoare Balisha'mn Harbiye 
Nazlfhgmt deruhde edecegini beyan ey • 
lemektedirler. 

Y eni Harbiye N azm, miikemmel bir 
propagandac1 olup kendisinin orduya ef
rad celbi ic;in sarfedecegi faaliyetlerle 
memlekete hizmette bulunacag1 umid o • 
lunmaktad1r. 

Meclisihas reis]iginin halihaztrda muh· 
ruhas lordu clan Lord Halifax' a tevdi e
dilecegi, Mac Donald'm kabineden bus
biiti.in ~ekilecegi, Ticaret Namhgmm ka
bineden ~1kacak clan Runcimann'm yeri
ne Colville'e verilecegi, Hariciye Nezare
tinde Eden'in kalacag1, Miistemlekat Ne
zaretine Ormsby-Gore'un ve Dominyon -
lar Nezaretine Malcolm Mac Donald'm 
getirilecegi soylenmektedir. 

Makdonald istilasmr verdi 
Londra 27 (A.A.) -Ramsay Mac 

Donald, saat II de Meclisihas reisligin ~ 
den istifasm1 Krala takdim etmek iizere 
Buckingham sarayma gitmi~tir. Muma • 
ileyhin istifas1, yann Baldwin ve Run • 
cimann'm istifalarile birlikte kat'iyet kes
bedecektir. 

Bu ii~ nazmn Chamberlain tarafmdan 
te§kil edilecek kabineye dahil olmalan 
muhtemel addedilmektedir. 

Ogrenildigine gore, Mac Donald, ya
kmda Avustralyaya gidecektir. Mel • 
bourne belediyesi kendisini misafir olarak 
Avustralyaya gelmege davet etmi§br. 

/mparatorluk konleranB!nda 
Londra 27 (Hususl) - BaFekil M. 

Baldwin lmparatorluk konferansmm bu
giinkii toplantmna riyaset etmi§tir. Kon
ferans murahhaslan M. Baldwinin son 
defa olarak lmparatorluk konferansma 
i§tirakinden dolay1 teessurlerini bildir • 
mi§lerdir. M. Baldwin arkada~larmm 
hissiyatma te~ekkiir ederek, !mparator • 
luga inki§af ve terakki temenni etmi§tir. 

Galatasarayhlara Ankarada 
verilen ziyafet 

Ankara 27 (A.A.) -Gender Birligi 
ve Ankaragiicii tak1mlan milli kiime ic;in 
iki mac; yapmak iizere §ehrimize gelmi~ c
lan Galatasaray taktml ~erefine Ankara
da bulunan Galatasarayhlar tarafmdan 
Karpic; lokantasmda bir gece ziyafeti ve
rilmi§tir. San ve k1rm1z1 renkler ve ~ic;ek
lerle bezenmi§ olan Karpi~ lokali 200-
300 kadar Galatasaraylt ile dolmu§ ve 
gece gee; vakte kadar memleketimizin en 
eski ve yuksek bir irfan muessesesi olan 
Galatasaraym tath menakibi nutuklarla 
ya§ahlmak suretile ~ok giizel bir vakit 
gec;irilmi~tir. 

Ziyafette eski bir Galatasarayh clan 
Dahiliye Vekili ~ukru Kayadan ba§ka, 
F enerbahc;enin birinci reisi ve Adliye Ve
ki]i ,Sukrii Saracoglu, umumi katibi mu
vaffak Menemencioglu da ham bulun
mu§lardtr. Galatasaray tak1m1 §erefine 
ilk soz alarak kadeh kalduan Saracoglu 
olmu§ ve ~ukrii Kaya da k1sa fakat c;ok 
giizel bir soylevle gene Galatasarayhlan 
alkt§lamJ§tll. 
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Kontenjantman1n 
ilgastna dogru 

atdan adtm 
[Bagmakaleden devam 1 

adeta demir leblebi idi. B_u hususta gerek 
halkm, gerek memurlarm !;ektigi zahmet 
ve mihnete had ve hesab yoktu. Birka~ 
defa bu mevzua temas eden yazllanmiZ
da acaba bunun ba§ka bir c;aresi buluna
maz mt sualini adeta gozle goriilecek ~e
killerde salirlarm arasma slkl§lird1k, hatta 
hatJra gelen bir tedbir olarak giimriik ta
rifesi uzerinde yap1lacak tadilatla konten
jantmamn bilki.illiye kaldmlmasJ ihtimali
ni ileri siirmii§tiik. 

Konteniantman tedbiri bu kadar fena 
idi de onu ba§lang1cda nasil koyduk ve ni
c;in onu §imdiye kadar idame edegeldik 
suali sorulamaz bile. Bu ve emsali tedbir
lere ne gibi dar ve buhranh zamanlarda 
karar vermi§ oldugumuzu hahrlamak la
Zimdir. Dunyay1 saran ve sarsan buhran
dan Tiirkiye memleketi baric kalamazdt 
tabii. Ondan ba§ka olarak hep diinya ah
valinin karga~ahklan ic;inde ~J~illi ekono
mimizin ve bilhassa milli param1zm korun
masJ ic;in bizi halira gelebilen her tedbire 
ba§vurduracak c;ok s1kmt1h zamanlar ge
~irmi§ oldugumuzu unutamaytz ve unut
mamahylz. 

Kontenjantman fena bir tedbirdir de 
diinyada ona yalmz biz tevessul etmi§ de
giliz. Liberal ekonominin alemdan biiyiik 
kii!;uk nice memleketler o tedbiri ittihaz 
etmek Jshrannda kaldiiar. Aradan y11lar 
ge~ti, ahvalde biraz salah husule geldigi 
ic;in §imdi bu tedbirlerin !fetinligi ag1r gO
runmege ve normal bir hayatm avdeti 
arzuya deger bir i~ say1lmaga ba§ladJ. 

hte Celal Bayar da soyliiyor, bu ted
biri terketmekle hemen giimriiklerimizin 
kap1sm1 herkese a~!Verecek degiliz. Oyle 
bir hareket derhal biiyiik karga§ahklara 
meydan verirdi. Anla§lhyor ki korunmas1 
laz1m dahili vaziyetlerimiz ic;in giimruk 
tedbirleri ahnacaktir. Klering ise §imdiki 
halde i§liyebildigi kadar i§lemekte devam 
edecektir. Daha iyi bir c;are bulununc1ya 
kadar. Dunya ahvali duzeldik~e bu tiir
lu tedbirlerin k.endiligindelJ liizumsuz ve 
hatta muZJT hale geldikleri ve gelecekleri 
goriilmektedir ve daha da gorulecektir. 
Biz kontenjantmanm olmad1g1 gibi kle
ringin de a§lkt degiliz. Bilakis ilk imka
nmda birincisinden oldugu gibi ikincisin
den de kurlulmak c;aresine bakacaglmtz
da §iiphe yoktur. 

Y almz biz de degil, butun dunyada ve 
diinyanm ileri ve biiyiik memleketlerinde 
normale avdet i~in gittik~e kuvvetlenen 
bir cereyan vard1r. Bu cereyamn takib et
tigi maksadda bir hakikat olacag1 zama· 
na hamlanmakhglmlz laztmdJr. Giini.in 
birinde ba§ka memleketler yalmz baz1 
kaytdlar ve §artlar altmda tam serbest 
miibadeleye donerlerse ve o gun i~in biz 
onlan o y..Qlda takibe hazu bulunmazsak 
c;ok mii§kiil vaziyette kalacag1m1zdan kor

kulabilir. 
~iikranla goruyoruz ki hiikumetimiz 

uyumuyor ve butiin imkanlan gozoniinde 
bulundurarak her ftrsattan istifadeyi asia 
ihmal etmiyor. Kontenjantman usuliiniin 
kalkmas1 ticaret erbabile alakadar huku
met daireleri i~in biiyiik bir hafifleme te§
kil edecektir. Biitiin bu tecriibeler i~inde 
milli istihsal ve miibadele amillerimizde 
vatani bir gayrete sahib olmakta milli hii
kumetimizin gidi§ine uygun bir ahlak te· 
kevviinii pek ziyade arzu olunur bir teka
miil merhalesi te§kil ederdi. Herkeste 
ticaret ve kazanc fikirlerinin yamba§mda 
milli ekonomiye faydah ol'fnak endi§eleri 
de yer almahd1r. 

YUNUS NADI 

Istanbul borsasmda diinkii 
vaziyet 

Di.in istanbula Trakya ve Anadolu -
dan 960 ton bugday, 15 ton c;avdar, 235 
ton munr, 106 ton un, 21 ton peynir, 11/2 
ton ka§er, 11 ton zeytinyag1, 7 ton pa -
muk yag1, 32 ton pamuk ve 9 ton da tif
tik gelmi§tir. 

istanbuldan harice 105 ton razmol, 28 
ton tiftik ve 68 ton da susam gitmi§tir. 

Diin yabanct borsalarda §U fiatlarla a
sab§lar olmu§tur: 

Yumu§ak bugday kilosu 6,10 kuru§ -
tan 6,15 kuru§a kadar, arpa 4,02 1/2 ku
ru§tan 4,05 kuru§a kadar, c;avdar 4,15 
kuru§tan 4,17 1/2 kuru§a kadar, m1s1r 5 
kuru§, ku§yemi 10,11 kuru§, susam 16,20 
kuru~, oglak tiftigi 125 kuru§, mal tifti
gi 107,20 kuru§, deri tiftik 100 kuru~, ta
bak yiinii 58 kuru§, peynir 25 kuru§tan 
27,20 kuru§a kadar. 

Diin yabanc1 borslarda §U fiatlarla a
livre sab§lar olmu§tur: 

Bugday kilosu 5,54 kuru§tan 6,57 ku
ru§a kadar, arpa 4,85 kuru§, m1s1r 3,83 
kuru§, keten tohumu 8,13 kuru§, i~J fm
dlgl 93,66 kuru§. 

Gezinti tehiri 
Beyoglu 11 inci ilk okul fakir yavru

lan himaye kurumu tarafmdan 29 ma
yts cumartesi glinli i~Jin tertib edilen de
niz tenezzlihi.i gocuk velilerinin miira -
caati iizerine 26 haziran 937 cumartesi 
~unune tehir edilmi§tir. 

Evkaf biit~esinin miizakeresi 
~ok hararetli oldu 

[Ba§tarat• 1 fnct aahttedel 

zuubahis kanun §Uphesiz 2762 numarah 
kanundur. Yuksek Mecliste mi.izakere e
dilirken mezune~ burada bulunamad1 -
g1mdan bu yiiksek kiirsiiden yurd ve 
yurdda§lann her alanda inki§afi refah ve 
saadeti ve cumhuriyet J§lklanmn yayilma
SI ugrunda geceyi giindiize katarak c;ah§
magi kendisine §iar k1lan !;Ok sevgili Ba§
kammtz lsmet !nonune ve degerli muhte
rem !;Ah§ma arkada§lan Bakanlanm1za 
§i.ikranlanm1 maalesef sunamad1m. Bu 
noksan ve bu bo§luk §U dakikaya kadar 
bana biiyuk bir tsl!rab, derin bir iiziintu 
verdi. Lakin §imdi bu vazifei §iikram 
hu1:urunuzda alenen ifa etmekle buyiik 
bir zevk duyuyorum. 

Soylerneden gec;meme vicdammm ve 
milli duygulanmm isyan edecegi a~1k bir 
hakikati ileri siirmege ve bunu a!;tk!;a soy
lemege mecburum. Bu f1krada yaz1h ka
nunun giizelligini, ibarelerin ahengini be
zan, zorla agz1ma alabildigim ( ekal!iyet) 
kelimesi tabii Turk bayragma, Tiirk ka
npnlarma ve Tiirk kultiiriine stgtnml§, i!;i-
mizde ya§Iyan Ortodoks, Gregoriyen, 
Musevi, Katolik gibi muhtelif dinde va -
tanda§lan kasdediyor. Fa kat arkada§lar 
bunlann mezhebi ne olursa olsun olgun, 
ergin, asri ve medeni Tiirk devletinin bii-
tiin nimetlerine ve kanunlannm bilumum 
hukukuna nail olmalarma ve kiiltiiriinu de 
seve seve kabul etmelerine gore gogusleri 
kabararak iftihar ve gururla kendilerinin 
de kabul ve iddia ettikleri gibi bunlann 
hepsi de devletin biinyesi ic;inde ve kiil 
halinde hirer Tiirk uzvu unsuru olduguna 
§iiphe, rniinaka§a ve tereddud kabul etmez 
gayet sarih bir hakikat degil midir? hte 
bendeniz keneli §ahsi kanaatimden ve bu 
vatanda§lann samimi, i~li du§iince ve duy· 
gulanndan ilham alarak yiiksek sesle. bu 
yiiksek kiirsiiden ~ekinmiyerek ve ~a1m~ 
samimiyetten de aynlm1yarak denm k1 
izzetinefsi milletimize ve kulag1m1za pek 
yabanc1 ve ~ok ag1r gelen bu kelimenin 
kanun kitablanm1zda yeri olamaz. Ben 
oyle temenni ve oyle inan ediyorum ki bu 
kucakladJglmlz vatanda§lann c;oktan k1 -
varna gelmi§ bu isabetli ve samimi arzu ve 
duygulan filiyat ve tatbikat sahasmda da 
inki§af ve tecelli edince kendilerine Tu~k 
varhg1 i!;inde liizumsuz ve bo§ yere venl
mek istenilen ancak yabancilara yakl§IT 
anormal bir imtiyaZl kabul degil red ve 
daha ileri giderek protesto edecekler ve 
bu suretle yurda yurekten samirni ve bagh 
olduklanm ilan ve ispat edeceklerdir. 

Zaten arkada§lar asri ve miiterakki 
hiikumetimizin medeni ve miikemmel ka
nunlan varken bugiine kadar ancak bu -
lamk havay1 teneffiis etmekten zevk du -
yan birka~ ocakla bu ocaklann etrafmda 
peyk gibi dola§an pi~tar ve hu~~a derya -
smda timid bahg1 avlamak kabthnden ken
dilerine cahil ve zebun halka kar§l rnilli • 
yetperverlik susiinii veren gayet ~a.hdud 
bozuk ruhlulardan ba§ka herhangt bu va
tanda§Jmlz bu gibi sakat, dii§iik ve mana
SJZ ekalliyet iddias1m ileri siirmii~ miidiir? 
Hic;bir zaman. N eden etsin? Tiirk ka~~~
lan kendilerinin her hukuk ve menafim1, 
biitiin ihtiyacm1 temin ve tekeffiil etmek: 
tedir. Nurlu Onderimiz Ti.irkiin Giine§t 
Kurtarici Atatiirkiimiiziin hayat veren 
i§aret ve direktifile Cumhuriyet hiikumeti
miz ba§ta biitiin esaret zincirlerini kuar • 
ken, en ba§a gelen ve Turk inki§afmm en 
buyiik engeli bulunan ecnebilerin imtiyaz
lanm bir daha geri gelmemek iizere ebe· 
diyen kokiinden yikttktan· sonra yeni im
tiyazat kabilinden bu vatanda§lanmlZln 
memleket kanunlanmn kendilerine temin 
ettigi biiti.in haklarm dl§mda fazla hak 
aramalan hic;bir zaman hattra gelmez. 

Baktmz halkc;t hukumetimiz bir baba 
§efkatile bu vatanda§lann bir sene evveli: 
ne kadar o vakitteki kanunlann c;er~eves1 
dJ§mda yetim ve magdur kalan mekt~b, 
kilise ve hastane gibi hayu miiesseselenne 
aid miilhak vaktflanm da bu son kanun 
ve nizamname ve talimatla himayesi alll
na alarak bunlan her tiirlii magduriyetten, 
keyfi, bozuk idareden, yagmalardan ve 
en nihayet harabiyetten koruyan bir kon
trol koymu§tur. hte bugiin bu vak,Jflann 
idamei hayatma matuf clan bu kanunun 
himayesine mazhar olmalanndan bihak
km minnettar kalan bu vatanda§lann sa
mimi §Ukran duygularma tercuman olarak 
ve yiiksek huzurunuza ~1karak onlann na· 
mma Biiyiik Onderimiz ve onun kurdugu 
rejime sai sevgili lsmet lnonii hiikumetine 
derin minnetlerini sunuyor ve bunu yap • 
makla kendimi pek bahtiyar addediyo -
rum. 

Bu hayat kurtanct kontrola kar§I yuz
de be§ vergiyi halk giile gi.ile ve sevine se
vine verecegine §Uphe yoktur. ~unkii bu
nun temin edecegi fayda ve gelir eskisin· 
den yiiz misli fazlad1r. <;iinku bugiine 
kadar maalesef bu 'vaktflann i§leri ve ida
resi ba§ma gec;enlerin ekserisi bu vak1f • 

!arm imar ve inki§~fmdan ziyade gelirleri l s1rasJ gelmi§tir.» 
israf etmi§ kontr6lsuz, sorgusuz, mes ~ Dr. Hakk1 ~inasi (!stanb~l), b~zza~ 
uliyetsiz yiiriimii§ ve bu vaktflan kendt T a§delen membamda yaphgt teftt§ler~ 
kan terile viicude getiren fakir halkm ce - anlatarak bunun tekmil s1hhi kaidelen 
haletini istisrnar etmi§, memleketin i!;inde haiz ve hi~ korkmadan i~ilecek bir su 
ve d1§mda nice servet ve aparttman sahibi oldu.~unu soyled.i. . . 
olmu§lard1r Bunlann hi~ birisi ne hesab _Soz alan hati~Ierd.e~ bm de es~iden 
vermi§ ve ne de mes'ul tutulmu§tur. ~up - sag su, s<:,l su den~len 1k1 c;e§~e oldugunu. 
hesiz cumhuriyet devrinde halk!;t hiiku - h~lkm sag suyu btraz da~~. t~ce, ~ol ~u!~ 
metimizden arttk derdinin yarasmt, c;are- biraz daha kahn addettJ~mi, §Imdt Ikt 
si · k rkmadan dilediginde derhal bula- ~e§me yaptlmasmm sebeb1 de halkm em· 
~ 0 

· d h Jk ku"tles1· bugu"n bu niyeti miinselib olmamas1 fikrile oldugunu cagma 1man e en a . . I R f'k -d k' · 
k t I b kanunu sevincle alk1slar _ izah ettJ. Baktenyo og e 1 , sag a mm 

on ro u ve u . 'k • d · 9/ 1 0 · 1 d 
ken kendi malikaneleri · gibi bu vak1flar mJhyasl ~a ldere~e~J 

1 5 
ldya~J ' ke~ 

.. · h · e menfaatperest bir da a a§agi so akmm , o ugunu, 1 t• uzenne yapl§an ans v . · d 1 f kl b 1 
k k. · d b d boyle istismar kaynak· smm arasm a esas 1 ar ar u unma ~ 
a~ lSI e un an d. . h . B' d' • h 'b d S 

Ianna. yana§hnlamiyacaklanm anlad1k • .1gml Iza ettJ. Ir . lger atJ . e u~ 
I d lb !bette muten'z ve nyede ya§Iyan ve ham emeller pe§mde o· 
ann an e ette ve e 1 b d 1 T" k' d '! · "b d' T b'' b" "k b' k j et an az1 a am arm ur tye e cam1 enn 
~.ug er Ir. . a 11 

•• ~y~l . IT .. e sker. y kapattldigt yo lunda propaganda yap .. 
1c;mde bu b1rkac; k1§mm 1 enye surme 1ste· • . . 'ld' • ' . b .1 .1 d 
d'kl · 1 · · h' 1· k ti hgmm l§lh 1gmm ve u ves1 e 1 e e ca~ I er nazanye ennm rna lye I, Iyme '! . . . . . 300 000 r d f I 
yoktur ve zaten stfat ve salahyetleri de mJ e:m tamm 1~1~ • d Ira an az a 
k I B · 'b 1 d .. 1 · k nun tahs1satm aynld1g1 §U ma a bu propa ~ 

a mamdi§tlrh.. .u tiBI ar ab"also~ erht t~ ' k gandalann mahiyetini meydana vuraca .. 
nazarm a 1c;hr. unu oy e 1za e I - - .. l d' 

.. .. kk"ll . . l . . d gm1 soy e 1 
ten sonra butun te§e ~ enn I§ ~nnmk.te : Mithat Alt10k, imar hareketlerinin 
virinde intizam ve emmyet saat1 rna mest • ld • b h d k . k fl .. · d yer yer !foga 1gm1 mevzuu a se ere 
yermde kontrolun. bu v~ 1 . ar uzenn .e bir~ok yerlerde yeni binalar arasmda koh· 
daha fazla .. hass~s~yet, .c1~dJyet ve as~?l- ne ve harab yap1lara tesadiif edildigini vc 
yetle tebaruz ettmlmesl luzu~~ kendlb - kime aid oldugu sorulunca «Evkafm» 
ginden anla§Ihr. Eger kontr~l~r ma:a ~e cevab1 almd1gmt, bu halile Evkafm 
sandalyesinde hesab cetvellenm ~athl bu memlekette eskiligi ve kohneligi tems1l 
nazar ve rnahallinde defterleri cemilekar eder bir vaziyet aldigtnt anlatarak bu 
bir reveransla tetkik ve !asdik ederse es- miiessesenin daha nekadar devam ede· 
kisinden daha feci fayda yerine zarar hu- cegini sordu. Mithat Altmok ezciimle de· 
sule gelmi~ olur. di ki: 

Onun i~in ~ok dirayetli ve tedbirli, yo- «- Bu manzarai harabiyi kokunden 
rulmaz ve ytlmaz gene! direktorliigiinden kaldtrmak ic;in Evkaf umum miidiirlii • 
ve saym idare meclisinden bu kontorolu~ giine ve idaresine mutlaka yeni bir vec;he 
ifade ettigi mefhum ve luzum ~erc;eves1 vermek !azJmdir. Bu binalan y1ksmlar, 
i~inde stkl tatbikma itina Ve asabiyet gas- parasiJe vak1fm ruhunu §adetmek ic;in si-
termeJerini ehemmiyetle rica ediyorum. nema yapsmlar, mekteb yapsmlar.» 

Sozlerime nihayet verirken bu kanunu Bundan sonra da bir!fok hatibler soz 
tasdik ve kabul eden, kararlannda daima aldilar ve ileri siiriilen mutalealar arasm• 
isabetli yiiksek Buyiik Millet Meclisine da Evkafm ge!fen zamanlann hie; biri!tl 
de sonsuz §Ukran ve minnet sunmay1 bore ktyas edilmiyecek §ekilde memleket ima· 
bilirim.» . . rlna ~ah§hg1, hizmetinin buyuk oldug•1 

Hiisnii KitabcJ M ugla. Kiilliik araZISm- ileri siiriildii. Bun dan sonra fas11lara ge· 
de metruk vaziyette clan zeytinliklerin c;ilerek yeni bi.it!;e aynen kabul edildi. 
imanna c;ah~1lmasml teklif etti. Mehm~d . Miitelerrik biit~eler 
Sumer (Ki.itahya), bir taklm zi.imrel~nn Miiteak1ben Hudud sahiller, Pos a tel· 
eytam mektebleri bulundugundan bahisle graf umum mi.idi.irliigi.i, T ahlisiye umum 
bunlann Turk eytami arasma almmasmt mi.idi.irliigu layihalan da ayn ayn konu· 
istedi. Ta§delen suyunu ele alarak bu §ularak miizakere edildi. Diger bir taktm 
suya bazt ilaveler yapthp nefasetini~ kay- layihalann ikinci miizakeresi yap1ld1. 
bedildig·i •eklinde halk arasmda bu §a -

• 1 1 d ZirQ.at BankaB! kanunu yia dola§tlgmi, bunun ash o up o rna 1-
gmm Vakiflar Umum mudiir~ tar.afmdan 
alenen soylenmesini temennt ettt. F uad 
(K1rklareli) vak1flann bir zamanlar~ ~ok 
faydah bir i~timal miiessese oldug~nu 
kaydettikten sonra ~ocuklara su, k1tab 
paras! ve a§ verilmesini gosteren vak1f • 
nameler bulundugu halde bunlann ye -
rine getirilmedigini soyledi. V e vak1flar 
umum mi.idiirliigiiniin bununla me§gul ol
masmi istedi. Na§id Hakk1 Ulug 
(Kiitahya), hi!;bir tarihi ktym.et.i olm1yan 
bazt binalann imar hareketlenm sektedar 
edecek bir §ekilde muhafaza edilmesini 
tenkid ederek bu bali baz1 kimselerin 
hayalperestligine atfetti. 

Evkal Umum Miidiiriiniin 
verdigi izahat 

Evkaf Umum Mudiirii F ahri, yap1lan 
in§aat ve tamiratt anlattl. Sualle~e cevab 
verdi. T a§delen suyunun temtz oldu
gunu, hi~bir su ilave edilmedigini soy -
Jedi. Ki.i~uk §i§elerde sa ttl an T a§delen
lerin mahiyeti hakkmda malumatt olma
d1gm1, yalmz biiyiik damacanalarla ga
lonlarm membada kontrol altmda bu
lundurularak muhurlendigini soyledi. 

!smet (<;orum): 
«- T a§delen suyu hakktnda izahat 

veren umum miidiir, temizliginden bah· 
setti. Fa kat oradaki memur bize iki ayn 
c;e§meyi de · gostererek: Bunlann biri 
eski ve hakiki T a§delen suyudur. Di -
geri de yeni sudur» dedi. 

Evkaf umum muduru Fahri: 
«- Aldtglm raporlarda bunlarm ara· 

smda esash farklar olmadtgl zikredili -
yor. Sadece sular sath1 arza geldikten 
sonra muhtelif yerlerden fl§ktrmakta -
du.» demi§tir. 

!smet (<;orum): 
«- Suyun evsa£1 ayni olduktan sonra 

ayn ayn musluklardan gec;irerek halkm 
zihniyetinde §Uphe uyandmnak dogru 
mudur ?» dedi. 

Evkaf umum mudiirii tekrar cevablar 
verdi. lsmet (<;orum), bugiin Evkafa ve
rilen tahsisat yekununun 2,830,000 lira 
oldugunu, fakat bu meblagm tediyelere 
sarfedildigini, Evkafm as1l hizmeti clan 
hayJT i§ine de ancak 20,000 lira kala • 
bildigini kaydettikten sonra dedi ki: 

«- Demek ki Evkaf muessesesi ne 
dunun, ne de bugiinun muessesesidir. Du
nun degildir. <;iinku bin;ok i~timai haylr 
i§leri ba§armakta idi. Bu vaziyet boyle 
bir muessesenin devamma liizum bJTa -
k1r mt? Evkafa bugiini.in i~timai ihtiya· 
cma gore bir vaziyet ve §ekil verilmesi 

Sonra Ziraat BankasJ kanun layiha4 

smm miizakeresine deva~ edilerek encii· 
menden gelmi§ clan maddeler konu§uldu. 
Kanunun miizakeresinde birc;ok hatibler 
si:iz aldtlar. Bu Strada askerlik vazifesini 
ifa eden banka memurlarmm bu kudsi 
muddetin tekaudliiklerinde sayilmad1gi 
mevzuu bahsoldu. Bunu haks1z bulan Z i· 
ya Gevher ve Cevdet Kerim, kanuna bu 
yolda da bir madde ilavesini istediler. 
Takrir sahibleri maksadlanm izah ettiler. 
General ~efik ayrt ayn ahkam1 ithtiva e· 
decek olan boyle bir mevzuun miistakil 
bir teklif halinde olmast lehinde bulundu. 
Mazhar Mufid de ayni fikre i§tirak e· 
derek: 

«- Bu madde daha evvelden layiha
nm ic;inde olsayd1 layiha bir defa d~ 
Milli Miidafaa enciimeninden ge~erdi. 
Biz olmasma taraftanz amma, seferber• 
ligin bir~ok kavariini vard1r. Y almz bu 
banka memurlan i~in hususi bir madde 
aymrsak, obur tarafta ayni mukadd..-s 
vazifeyi yapanlar aralannda bir fark 
gozetmi§ oluruz.» dedi. Ziya Gevher, 
takririn enciimene verilmesinde tsrar etti. 
Ve kanunun ikinci mi.izakeresine kadar 
bu madde uzerindeki tetkiklerin bitirile· 
bilecegini soyledi. 

Biit~e enciimeni mazbata muharriri 
de bunun ayn bir kanun teklifi halinde 
olmast fikrinde bulundu. Nihayet takrir 
reye kondu ve kabul edilmedi. Kanunun 
diger maddeleri okunarak birinci muza • 
keresi bitirildi. 

Emniyet te,kilall kanunu 
Bundan sonra Emniyet te§kilah kanun 

layihasmm goru§iilmesine ba§landt. Ha
san Re§id T ankut, soz alarak bir mille .. 
tin i~timai inki§afma koruyucu bir mes· 
lek olan emniyet te§kilattntn takviyesi 
yolunda alman bu tedbirin c;ok yerinde 
ve liizumlu oldugunu izah ettikten sonra 
bugunu te§kilatta bulunan, fakat yeni ka~ 
nunun hukiimlerine nazaran sicil alam1 .. 
yacak vaziyette bulunanlarm da dii§iinii[ .. 
mesini, ihhsaslan ve emeklerile memle .. 
ketin asayi§ i§lerinde c;ah§an bu tecriibeli 
ve ktymetli unsurlann elden ~1kmasma 
veya manen kmlmasma mani olacak ted .. 
birler almmasm1 istedi. Emniyet te§kila " 
tmm ~alt~flg1 binalarm da «insan harm" 
dmr ve s1hhati ihlal etmez» bir hale ge" 
tirilmesini izah etti. Ozdamar da soz ala" 
rak bu layihanm hakikaten yerinde ol • 
dugunu izah etti. Birc;ok hatibler soz iste• 
mi§lerdi. Ba§kan Hilmi Uran, vaktin ge• 
ciktigini soyledi. Meclis, yann saat 
14 e btrak.tldt, 
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Belediyenin nazart dikkatine 
Tophaneode ahg1 R!Za imzasile aldl~lmlz 

lll.ektubda denlllyor ki: cTophanenln Ne -
cat!bey caddesinde, Klllcalipa~a camis! o -
niindekl tramvay duragmm yamba~mdaki 
lag1m bundan 15 giin kadar evvel patlad1 
Ve sular caddeyi kapladl. Belediyeye miira
caat ett!k. Oras1 gaz kumpanyasma a!ddlr, 
o yapacakt1r diye cevab ver!yorlar. Bize 
tevab verileceglne gaz kumpanyasma lh -
tarda. bulunulsa da 15 gundiir gekt!~lmiz 
J)lsligln online ge1;llse olmaz ml?> 

Bir muhacirin ,ikaycti 
ti'skiidarda Pazarba~l mahallesinde Mir

oglu sokagmda 114 numarada Srrbistan 
muhacirlerinden Nuri lmzasile aldlglmlz 
mektubda deniliyor kl: cBalkan Harbinde 
muhacir s1fatlle TUrlt!yeye iltica ettigim 
resmen anla~1ldlktan sonra birgok uzun 
muameleler yap1ld1 ve 1928 senesinde yu -
kanda adreslnl verdi~lm iki odah evl bana 
l'erdiler. Ben o vaklt ve ondan sonra blr
t;ok masraflar yap1p harab olan bu yap1y1 
kablli iskan blr hale sokmaga c;all§tlm. 
Halbukl ~?imdl, aradan bu kadar vaklt gec;
tikten sonra Kad1koy Evkaf miidiirliigii e
vln kendlne aid oldu~unu iddla ederek sa
tlhga g1kard1. Ben bunca senedir evin ver
gisin! verdim ve burasmm bir firar!ye aid 
oldugu sesmi kayidlerle sabittir. Alakadar 
maltamlara mti.racaat ettlm, heniiz bir ne
tlce alamad1m. Bu evi satm alacak olanlar 
yann kap1ma dayamp g1k dlyecekler. Ben 
c;akmJycaglm, bir de rnahkemelerde hakkl
ml ararnak Hl.z1m gelecek. Biiti.in bunlara 
meydan verllmemek iizere alakadar rna -
karnhrm dikkat nazarlanm c;ekmenlzl dl
lerlm.> 

Bir maluliin ~ikayeti 
Diin, sag kolu dirseginden kesilm~ rna -

lftl bir vatandat rnatbaarn1za gelerek bi:oe 
§Unlarl soyledi: eBen Cidenin Turfall karl
yeslnden Pehllvano!\'ullanndan Osman o~lu 
Mehmedim. Seferberllkte Erzurumda diil?
manla. c;arplljlrken sag kolum gordU~iinUz 

vazlyete gird!. Daha o zaman, tedavi edll
mege ba1Jlanmll?ken, maluliyet maa$1 ba~
lanmasl ic;ln te~ebbiisata gir~tlm. Bu te • 
l$ebbiislerim bugiine kadar devam etmi~tir. 
~lmdlye kadar verdlgim istldalann say1S101 
unuttum. Nihayet fa.kirlig!me bakmadan 
lcalktlm buraya geldim. Qahtacak halde 
degUlm. Hiikumetlmizln merhamet nazar
larlnm tizerime c;evrilrnes!ne delaletin!zl 
rica ederlrn., 

~ehirleri golgede b1rakan 
bir koy 

Eregli (Hususi muhabirimizden) -
Ereg)iye bagh Ayranc1 nahiyesinin Ay • 
ranc1 koyii muhtan Ibrahim Saym koy 
i~leri iistiinde ~ok iyi c;ah§maktadtr. Ka~ 
raman • Eregli arasmda T oroslarm ete • 
ginde kurulmu§ olan bu koy, tertemiz bir 
kasaba, lmkandmc1 bir villa gibidir. Bu 
koyde muhtarhgm muntazam bir biirosu 
vardu. Bu, biiro gi.inde sekiz saat ~atl§Ir. 
lhtiyar heyetini alakadar ~d~n evrak 
ve miiracaatler giinii giiniine intac edil • 
mektedir. 

Konya koylerinde evler ekseriyetle 
to)'lrak kerpi~tendir, toprak rengini mu ~ 
hafaza ederek yi.ikselirler. Ayranc1 koy\i 
bu kerp~ evleri toprak y1gmi halinden 
kurtararak hepsini kirec;le badana etlir • 
mi~ ve bembeyaz bir hale getirmi~tir. 

Koy meyvahkttr. Aiiac;lann daha iyi 
ve bol meyva vermeleri ic;in bu agac;lar 
icah ettik~e fenni tedbirlere tabi tutturul
makta ve mahsulah da ihrac mas.nda 
kontrol edilmektedir. Agacdan zarar gel
miyecegini ve nekadar c;ok olursa o kadar 
fazla faydas1 bulundugunu takdir eden 
koy ihtiyar heyeti koyiin agac;stz ktsim • 
Ianna !la hoi bol aga~ diktirmit ve bun
larm yeti§mesini kollaml§hr. 

Koyde mutlaka begenilecek bir paJk 
vardU", Y azm i~inden donen koylii, koy 
kahvehanesinde degil bu parkta toplamr. 
Park, ki:iyiin adeta toplanh odasJdtr. Bu~ 
rada hem odalarm, hhvehanelerin pis 
havasmdan kurtulunur, hem de toplaml
rnl§, hrde§lik baglai'I kuvvetlendirilmi§ 
olur. 

Konya Halkevinin giizel 
bir karar1 

GONON BULMACASI 
1 2 8 4 5 (j 1 8 9 10 

Soldan saga: 
1 - Senenin aylarmdan blri. 2 - Bir§e· 

yin dogru olup olmad1gm1 anlamak ic;in 
kullamlan esas, bir sebze. 3 - Iran dilin· 
de cdok!> manasma gelen blr emir, bir bi
nanm evsahm ve kime aid oldugunu gos
teren mahimat. 4 - Tarihte me§hur ku -
mandanlardan blr!, nota. 5 - Qobamn c;ok 
sevdigi rnusiki aleti, frans1zca cadlm>. 6 -
Gen~llk, yaz1 yazma vas1tas1. 7 - At.eljin 
zedelemil! ol·:lugu yer, yayla at1Ian ~ey. 8 -
Anlama . kudreti, katetme. 9 - ilave, oz 
tiirkc;e tgi.izel san'ab. 10 - Osmanll tari
hinde rne§hur bir zarnan. 

Yukar1dan a§a!\'lya: 
1 - Biiyiik denizlerden birl. 2 - Dint 

meraslm, rne~hur kahraman cRiistem, in 
babas1. 3 - ince ve kibar, blr elbisenin es
ki yerinl kapatan. 4 - Viicuddekl ~i§kin -
Ilk, degil. 5 - Odanm ktslmlarmdan birl, 
nota. 6 - Her~eye bir kulp takmakllk. 7 -
Bir~eyin tutulacak yeri, manevisi olursa 
temizlenmesi giic;tiir. 8 - Aslk (sur at i~lnl. 
9 - Qok defa ci~te!, tabirlnin online ge
len bir kellme, sec;im, frans!Zca cistakoz,. 
10 - Bir say1, siiel. 
Evvelki bulmacamn hall~dilmi§ §ekll 

Beyoilu Halkevinde meccanen 
orkastra ve koru 

Beyoglu Halkevinln Konservatuar pro -
fesorlerinin yardtmile tertib ettigl mecca
nl orke~tra ve koro kurslarmm program! 
:;;oyle olacakt1r: 

1 - Yayll saz orkestras1 ve biiyiik or -
kestra tel;lklli. CKonservatuar profesorle -
rlnden ve Evin Ar ~ubesi komite ba~kam 
Bay Seyfeddin Asa.l tarafmdan !dare ed1-
lecektir.) 

2 - Koro (Konservatuar profe~orlerln -
den ve Beyo~lu HRlkevinin Ar ,ubesl ko
mlte azasmdan Nurullah §evket tara!m· 
dan !dare edllecektir.) 

3 - Oda rnusikis1 ve birlikte ~a~ma. 
(Konservatuar profe, orlerinden ve Beyo~lu 
Halkevinin Ar ~ubesi komlte aza.smdan 
Se1\ai Asal tarafmdan !dare edilecektir .) 

4 - Nefes sazlan. (Konservatuar profe
a<irlerlnden ve Beyoglu Halkevlnin Ar IJU· 
besl komite azasmdan Cernll Doneler ta
rafmdan !dare edilecektir.l 

Bu program dalreslnde t;ah~mal~ 1st! -
yenler 31 maylS 1937 ak§amma kadar Bey
oglu Halkevine miiracaat ederek kayde -
dllmeleri laz1mdrr. Blr hazlran 1937 de yok
lama ve ta nlf yapllacak ve derslere ba§· 
lanacaktlr. 

Halk1m1za bu buyi.ik flrsatl ka~ll'mama· 
sm1 tavsiye ederiz. 

Davet 
~Jehremlnl Halkevinden: 
Semtimlooe dogup yetl§en ve 19 uncu a

~nrda Tiirk edebiyatmm miimtaz blr mii ~ 
rnessili olan (~eyh Galib) adma Evimlz sa· 
lonuncta l/6/937 sal! gecesl saat ao,30 da 
meraslm yapllacaktU'. 

Dil, Tarih, Edebiyat komitemizin tertlb 
ettllH <TUrk biiyiiklerll gecelerinin S iln -
ciisiin ii te§kil eden bu geceyi, iistad Ney&en 
Tevfik de ayr1ca. l~tlra.k etmek suretile kly
rnetlendirml§ olacaktir. 

Prograrna, Evlmlzln; Galib haklunda ~ev
remizde yaptllh ara~tmnalarm netlces!nln 
b!ldirllmes!le ba.!jlanacaktll'. 

Edeblyat tarihi rniiell1flerimizden Saded
din Niizhet Erg~n (Galib gecesi) ic;ln hu -
. susi surette ha2:1rlad1ii1 arijinal tetklkinde 
l?airin san•at ve eserlerinl anlatlp ta.hlil 
edecek ve nadide pargalar1m da okuyaeak
tu. 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Konya Halkevi §ehrin muhtelif yer1e;·ine 
koydurmak i.izere 19 hoparlor fahn al • 
rni§hr. Bu hoparlorler tesbit olunan yer
lere yerle~tirildikleri vakit Halkevtnin 
konferanslan, rniizik ne~riyah, radyodan 
alacag1 ajans haberleri biitiin §ehir i~in- kao::~~~~n::~~~~l§ olan ~iirleri de hal
de yaytlrnJf olacakh. 

( __ YE_Ni_E_SE_R_LE_R _) 

I 

Ar 
Memleketimlzin yegane san'at derglsi o

lan Arm II Inc! saylSt ktymetli yaz1larla in
t~ar etmt~tlr. Bu say1 abideler hakkmda 
k1ymetll tahllller ve Tiirk, ecnebl san'at -
k~rlarmm memlekette yaphklan abidele
rln mukay sell tenkidl11ri, Re~?ad Nurl Dlh 
raro, J'lkret Adll, Ziihtii Miiritoglunun de
gerll yazJlarlle lntl§ar lltrnl§tir. Qlmyucu -
Ianrnlla hararetle tav"!ye ederlz. 

Arkitekt 
Bu ayllk derglnln '5 Inc! say111 lnti§ar 

etm!,tir. i9!nde Galata den!z gan miisaba· 
ka.atna l't!rak eden projelerle, mimar Re
fiJtn Ankarada, mimar Rebi! Gorbonun su
adlyede vlllalarile doktor Vagner'ln Yeni 
§ehlrler nas11 tadil edlllr? Ziihtu Tevanm 
:S!zans rn!maris!, mim~r Zeki Sayarm Be· 
lediyeler ni~ln mimar bulam1yorlar? izzet 
Kumbaracllal'm Tlil'k mimarlan adll ya. • 
ZJ.la1'1le dunya. mlmari hareket ve eerllylm· 
Iarma aid haberlerl ihtiva etmektedir. 

J3ti.ti.ln san'at .,. tekplk IU!amltmm ali1 • 
kadar eden bu dergiyi tavsiye ederiz. 

istanbul birinci icra memurl\l~Yl .. 
dan: 

Mahcuz ve par<~ya ~evrilmesi mukar· 
rer kiirk palto 7 haziran 937 tarihine 
musadif pazartesi gUnii saat 9,SO dan 

10,30 a kadar Mahmudpa§a Kiirk~ii han 

47/48 No. da birinci a~1k arttrrmas1 ya
ptlacaktlr. Taliblerin mahallinde haz1r 

bulunacak memuruna mliracaatleri ilan 

olunur. (32943) 

S1kmb ve iizUntUlere, asabi 
ba~ donmelerine, miitemadi 
~arpmblara gogi.is gererek 

viicudU harab etmek 

Dogru mu? 

KARDOL 
istimali kolay Sinir 

Demlatu. 

CUMHURiYET --Di!;lerin ab1hayat1 
R 

Di§lere ebedi giizellik ve srh-
R 

A hat vermek, yabancr miistah- A zarlardan yiizde yiiz miiessir 

D ve ucuz olmakla §ohret D kazanmr~trr. 

y y 
0 0 
L L 
• • 
I I 

N N 
Bunun i~indir ki, on binler ce ki§i «Radyolin» kullana

rak yabanc1 ve pahah di§ macunu kullanmaktan kur
tulmutlar ve boylelikle hem 1nhhatlerine, hem keselerin 
hizmet etmi§lerdir. Bunun i~in tavsiye ediyoruz: 

DAiMA RADYOLiN 
Tiirkiye C. Merkez Bankast istanbul Subesinden: 

' «Ecnebi memleketlerden klering yolile bankam1za havale edilmi§ veya e-
dilecek mebaligin, lehtarlar tarafmdan bankamtz tavassutu olmaks1zm ve 
ticaret veya borclar kanunundaki matlubun devri veya temliki §eklinde ya -
p1lacak olan devirler bizce tamamen menedilmi§tir. Bu itibarla lehtarlardan 
matlltblanm ahara devretmek istiyenler bankamtza mliracaatle bu hususta 
ne ~?ekilde muamelc yap1lmak lazrm gelecegi hakkmda muktezi malumah al-

1-
:a-:::1 liizumu ehemmiyetle ilan olunur. (3020)

1 lnhisarlar Umum Miidiirliiiriinden .. 
I - 8000 kilo if~zya~t. 
20000 kilo benzin 1;1artnamelerine gore pazarl!kla satm almacakhr. 
II - Pazarhk Il/VI/937 tarihine r<~shyan cuma glinli saat 14 te Kabata~

ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 
III - ~artnameler paraSIZ olarak hergi.in sozli gec;en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

~pralarilc birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3011) 

Pendik Belediyesinden: 
Pendik Belediyesince c;op nakli i~in uc; tonluk bir kamyon a!;lk eksiltme 

usulil~ satm almacakhr. 
Muhammen bedeli (2800, iki bin sekiz yiiz) lirad1r. 10/5/1937 tarihinden 

30/5/1937 tarihine kadar 21 giin miiddetle ac;1k eksiltmeye konmu~tur_ Ek • 
siltmeye I~tirak debilmek ic;in isteklilerin muhammen bedelin % 7 5 (210 iki 
yiiz on lir~) tcminatt muvakkate akc;esi makbuzu veya banka mekt~bu ibraz1 
elzemdir. Ihalei kat'iyesi 31/5/1937 pazartesi giinii SC'I.lt 15 te Pendik Belediye 
daires.inde Daimi Enci.imen huzurunda icra edilecektir. ~artnameyi gormek ve 
fazla 1zahat almak istiyenlerin hergiin Belediye Reisligine miiracaat edebile
cekleri ilan olunur. (3002) 

Ekmek eksiltmesi 

KIZ BABALARINA MUJDE 
- Babactgtm, affedersiniz, bir §eY 

soracag1m, beni mazur gortinliz. Evvel
ki giin ni§anhm yemege geldigi ak§am 
dtigiin merasimi giinilniin ne zaman ol
dugunu ogrenmek istedi. 

Buna ne cevab verecegimi sizden o~
renmek istiyorum?. 

Ktzm annesi muhavereye kan§arak: 
- K1z1m, hepsi ala, fakat biz daha ~e-

yizimizi tamamlamad1k. 
Baba buna cevab vererek: 
- Mii§kiil bu mudur? 
Ben evvelki giin Beyoglunda gezer • 

ken me~hur cDA V!D. magazasmt gor· 
diim ve ugnyarak kendi bildigime gore 
sipari§ler verdim. 

- Acaba neler sipari~ ettiniz! 
- Damadm1z i~in bir fevkalade ipeldi 

rob do~ambr, alb aded ipek gomlek, iki 
aded ipek pijama, alh taktm i~ ~ama~1r 
ve birka~ ktravat. 

Anne: 
- Pekala bu iyi, ya ktztmiz i~rin ne 

yaphmz? 
- Ona ben kan§mam. 
- Boyle iyi, adresi bize iyi venmz, 

yarm oraya gidlp yatak tak1m1, ic; !;a
ma§trlan, rob d6§ambrlar sipari§ ede • 
yim. 

- Adrese dikakt eqiniz. 
Beyoglu Galatasaray Llsesi kar§ISmda 

178 numarah .DA ViD• magazas1d1r. 

Kopek sahiblerine 
Son sistem Amerikan elektrik 

makinesile, 
Kopeklerin k11lan kesilir 

Arzu edilen mahalle de gidilir. 
Adres: Galata Olimpiya oteli 

•r Alber 

Dr. Hafiz Cemal 

Kadtkoy icra memurlugundan: 

Galatada Karaypalas 5 inci katta 14 

No. Bay an Saadet Kadtkoyiinde Mil • 

hiirdar caddesi 21 numarada Karakinin 

alacagmdan dola)'l teblig olunan ode • 
me emrine kar§l vaki itirazm ref'i ala • 

cakh tarafmdan taleb edilmi§ ve vaki 

tebligat iizerine ikametgahtmzm mec; -

hul oldu~u miiba§irl tarafmdan verilen 
me rubattan anla§Ilmakla bu suretle 
ilanen tebligat icra ve gtyaben icra kl

lman mtirafaa sonunda alacakhnm is • 
tedigi ~op ve fener paras! hakkmda ref'i 
itiraz talebinin reddine ve kuntrata mils. 
tenid kira bedelinin odendigi hakkmda 

ves!ka ibraz edilememesine mebni borc
lunun bu babdaki itiraz1 varid goriile • 
mediginden itirazm kat'iyyen ref'ine ve 
yiiz kuru:;; harem borcludan ahnmasma 
temylzi kabul olmak iizere 3/3/937 ta • 
rihinde gtyaben karar verildigi cihetle 
t11rihi -ilanaan itibaren miiddeti kanuni
"esi zarfmda temyiz edilmedigi takdirde 
htikmtin kesbi kat'iyet edecegine dair 
ba§katib lhban ilan olunur. (32942) 

Operat6r ' 

IZA UNVER 
Dajiu111 ve kad1n hastallklarr 

mlitehaSSISI 
Ca~aloRlu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T elefon : 2~683 

Zayi - 24/5/937 pazartesi giinii E
minonii kazas1 Malmtidiirliigiiniin maa§ 
defterinde 5129 numarada mukayyed 
senedi resmiyi Uskiidar iskelesinde za-
yi ettim. Clizdandaki para bulana aid ol-

Pazardan ba!lka gilnlerde ogleder 
E.Onra saat (2% tan 6 val kadar tstm mak tizere senedi resminin Eminonii 
bulda Oivanyolu!lda (104) numaral Malmiidtirliigiine btraktlmasmt ve ye • 
husust kabinesinde hastalarnu kabul e nisinin c;tkanlacagmt Han ederitn. 
der. Sail, cumartesl ltfinlerl saball Kad1koy Osmanaga mahallesi Uzerlik 
,g ~ • 12• saatlerf haklkt flkarava mah· k k N 11 d "t k 'd t b' 
sustur. Muayenelune ve ev telefon so a 0 • e mu e ai op~u m-
22398. Kt§hk 21044. ba§ISI Asaf Alpay 

.,.. 

~ 
~ 
~ 
rJ'r. 

':::! 
rJ'r. .,.. 
rJ'r. 

IJ 

istanbul Tramvay ~irketi 
21 ikincikanun 1911 tarihli ~artnamenin 14 iincii maddesine gore 

iLA N 
1937 y1hmn 1 hazirandan ve yeni ilana kadar pazardan 

glinlerde gidi!;i·geli!;i cetveli 
No. Yollar Ilk kalkt!i 
18 ~i§li • Tiinel 5.40 

Tiinel - "?i~li 6.00 
11 ;li§li - Beyaztd 6.20 

Beyaz1d - §i§li 7.02 
. 12 Harbiye Fatih 6 30 

12 A 

15 

16 

16 A 

17 

17 A 

18 A 

19 

Ill A 

22 

23 

34 

3! 

33 

37 

Fatih - Harbiye 5.45 
Harbiye • Aksaray 6.40 
Aksaral- Harbi;ve 5.57 
Taksim - Sirkeci 7.15 
Sirkeci - Taksim 7.35 
Mac;ka - Bayaz1d 6.15 
Beyaz1d - Ma~ka 7.00 
Si§li ' (depo) Eminonii 6.10 
Eminonii - Ma~ka 6.40 
Mac;ka - Eminonii 7.05 
Si~li • Sirkeci 6.25 
Sirkeci ~ §i~li 6:55 
Mecidiyekoy ~ Eminonti 6.45 
Eminonli - Mecidi;'!.:eko:! 7.17 
Taksim • BeyaZld 7.30 
Bey:IZld - Taksim 8.02 
Kurtulu~ • Beyaz1d 6.00 
Be;vaztd • Kurtulu§ 6.45 
~i~li (depo) Eminonli 6.05 
Eminonii - Kurtulu~ 6.35 
Kurtulu~ - Eminonii 6.57 

Be~ikta§ • Bebek 5.23 
Bebek • Eminonii 5.45 
Eminonii - Bebek 5.55 
Bebek - Be§ikta§ -
Ortakoy - Aksaray 5.50 
Aksaray - Ortakol 6.35 
Be~ikta~ • Fatih 6.30 
Fatih - Be~ikta~ 7.10 

Aksaray - Topkap1 5.25 
Topkap1 - Sirkeci 5.40 
Sirkeci • Topkap1 6.12 
Topkapt - Aksaray 
Aksaray - Yedikule 5.30 
Yedikule • Sirkeci 5.45 
Sirkeci • Yedikule 6.17 
Yedikule - Aksaray 
Aksaray • Edirnekapt 5.25 
Edirnekap1 - Sirkeci 5.45 
Sirkeci - Edirnekaw 6.14 
Edirnekapt - Aksaray 

Sizi iz' ac ve elbiselerinizi tabrib eden 
T E R ' in izalesi i~in 

Son kalkl§ 

!-' 

23.40 
24.00 
23.15 
24.00 
2400 
23.45 
24.30 
23,20 
19.10 
19.30 
23.20 
24.05 
6.55 

20.50 
20.20 
20.00 
20.30 
18.45 
19.15 
20.30 
21.10 
23.10 
23.55 
6.43 

20.45 
20.15 

-
23.40 
24.20 
1.00 

20.50 
21.35 
20.40 
21.20 

23.30 
24.00 
24.35 

23.S5 
24.05 
24.40 

23.45 
24.20 
24.45 

U · DO RO • NO PERlEY 
Kullani§l : PEK KOLA Y 

Tesiri: KAT'I ve DEVAMLI 

Son gelan 100 model ~ocuk arabalanm 
gelip gorUnUz I 

SARK PAZARI - BAZAR Du LEVAN 
Toptan ve perakende sabiif - Beyoglu 

Istiklal caddesi 314 

K rs C. Halk Partisi Ba,kanhgindan: 
1 - Kars ~ehrinde yapllacak 49323 lira 62 kuru~ bedell ke§ifli Halkevi in

~aatl kapah zarf usulile 24/5/1937 giinli ihale edilmek iizere uzatilml§hr. Talib 
Clkmad1gmdan pazarhk suretile ihalesi 3/6/1937 gtiniine uzahlrnt§tlr. 

2- ihale C. H. P. de toplanacak ilyonkurulca yap1lacaktrr. 
3 ......, Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuru~tur. 
4- Bu i~e aid proje, ke~if evrakl, miinakasa §artnamesi ve fenni ~artname 

C. H, Partisi B~kanhgmdan parastz verilecektir. 
5 - istekli olanlar teklif mektublarm1 2490 say1h kanuna uygun §ekil· 

de haztrhyarak teminat mektublar1 ve ehliyet vesikalanm havi bir zarf i~in
de muayyen saate kadar makbuz mukabilinde Parti Ba§kanhgma verilmesi 
ilAn 6lunur. (2980) 

Kad1koyiinden: T ASDELEN' e 
Her pazar sabah1 7 1/2 den 9 a kadar OTOBOS SERV1SLER1 vard1r. 
Miira~aat yeri: Kadtkoy, itfaiye kilfilsmda 1 Na.h diikkandtr, Bilerleri 
bir giin evvelinden alabilirsiniz. T ele fon: 60265. Gidip gelme I liradtr. 

izmir Liman i,Ietme idaresinden: 
Di:irt kl:l~e mlhhk demirin 8, 10, 12 milimetreliginden 14 ton yuvarlak de· 

mir c;ubugun 16, 18, 20 ve 22 milimetreliginden on be~ ton ve demir pul so
man kti:~ebend ve lame demirlerinden de dort ton satm alacalttz. 

Pazarhk 16 haziran 1937 c;ar1;1amba glinli saat 15 te Liman l§Ietme Miidiir~ 
liigii binasmda Sefler Enclimeninde yap1lacaktir. Teklifte bulunmak istiyen• 
lerin muvakkat teminat olmak iizere 350 lira yatlrmalart lazlrndtr. 

nur. 
Fazla izahat almak i~in Leva:nm Servisine mi.iracaat olunmas1 ilan olu, 

(3004) 

---Ticaret Dershanesi 
Haftada iki ak§am derse gelerek, 4 ay sonra muhasebeci ljahadetname

sini alm~k i~in, Sultanahmed, Alemd11r daddesinde Ne. 23 Amerikan Ti
caret dersanesine ba$vurup bir program ahn1z. Hususi ders de verilir. 
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istanbul Defterdarhg1ndan: 
S1ra 
No. Subesi !smi 

1 Galata M. Jozef 
2 ,. ismail oglu Ismail 
3 ,. Sabatay oglu Avram 
4 ,. Hamdi Asaf 
5 ,. Mehmed Ali 
6 ,. Niko Yorgiyadis 
7 ,. Nikoli devren Mehmed Ali 
8 ,. Andriya Todori 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 
39 

40 
41 

42 

43 

44 

45 
46 
47 

48 
49 

50 
51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 
59 
60 
61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

,. 
,. 

,. 

,. 
,. 

,. 

,. 
,. 

,. 
,. 

" 
" 
,. 

,. 

" 
lJ 

,. 

,. 

,. 
,. 

,. 
" . 

,. 

" 
,. 
,. 

,. 
,. 

,. 
,. 

,. 

,. 

" 
,. 

" 

" ,. 
,. 
,. 

" 

" 
,. 
,. 

• 
,. 

" 

Panayot ve Apostol 
Hristomos 

Niko Kala~o 
M. Sultana 
Dimitri 
ihsan 
Ahmed Ibrahim 

!stafanidis Yani 

Ali R1za 
Ahmed Nuri 
Abdullah 
Apostol 
Mi~on Baton 
Mi$on oglu Merkodo 
Fatma Meliha 

Art in 
Hristo Y orgi 
Sokrat 
istefan Kosti 

Avram Aramyan 
Halil 
Aram ve Salamon 
Aleko Papadoplos 

Yorgi 

Ahmed 

Yorgi Marko 

Hasan ibrahim 

Abdi 
Panayot Yorgi 

!stefan Maranko 
Moiz Oziyel 

Haralambos 
Emin Ali 

Petro Mavromati 

Mefahir Fahreddin 

Etem 

Mi~el Levi 
Mi$el Levi 
Nazmi Abdullah 

Abdul~ ani 
Dimitri 

!smail 
Nesim Levi ve r;;. 

Klara Melha 

Alive S. 

Dr. Fritz 

Kostantin lzmiridi 

Aleko Hrismin 

Antuvan Foskola 

Diveko Birinyone 
E. Saleni 
Enver Abdulkadir 
Mehmed Celaleddin ve 
ina yet 
Maden Sanayi ve Ticaret 
T. A. S. 

ismail Abdullah ve S. 

Alp Hanri ve S. 

Panayot 

Hac1 Mustafa 

Lazari Zilberman 

Tiirk ftalyan sirketi 

69 " Avram 

70 ,. Vartan Tomasyan 

71 ,. K. Herant · 

72 " Sabatay Bare 

73 ,. Niko Amerikanos 

74 ,. Niko Amerikanos 

75 ,. Niko Amerikanos 

76 " Niko Amerikanos 

77 ,. Hasan Hiiseyin 

78 ,. Onnik Derki:iveoet:van 

79 ,. Jak Abuaf 

80 ,. Ali Zlihtli 

81 ,. Liisyen Depola 

82 ,. Jozef Baroa 

83 ,. Fehmi ve Sabri 

84 » YorJ:ti Parihis 

85 

86 ,. 

87 

88 

Sosyete Jenera! Cenubi s. 
Abbas Fevzi ve S. 

Emil Gramolo 

Parsih 

San'atl 
Lokantacl 
Kahveci 
Kolonyac1 
Bakkal 
Tiiti.in ve saire 
Terzi 
Mezeci 
Deri T. 

Terzi 
Derici 

Terzi 
Ahc1 
Yagc1 
Kahveci 
Berber 

Kundurac1 

Kundurac1 
Kahveci 
Kahveci 
Koltuk<;u 
Terzi 
Si~e T. 
Ahc1 

Kundurac1 
Si.itcii 
Terzi 
Ekmek ve 
peynirci 
Eskici 
Kasab 
Tiitiincii 
Kunduraci 

Kunduracr 

Kahveci 

SaY'!lCl 

Kahveci 

Kebabct 
Terzi 

Bavulcu 
Kumusyoncu 

Kumusyoncu 
Emanetc;i 

Un tellah 

Mubayaact 

Kumusyoncu 

Kuma set 
Kuma~c;1 
Kumusyoncu 

Tiitiin tiiccan 
Kumusyoncu 

Tuhafiyeci 
Siseci 

Kumas<:1 

Hurdacr 

Kumusyoncu 

Mefrusat~ 

RontJ:ten ma
kineleri 
Sobac1 

Mlisavereci 
Avukat 
Tiirk ihracatl 
s. 

Kollektif 
Sirket 
Avukat 

Kollektif 
Sirket 

Tiiccar 

Kumusyoncu 

Norlor Jtazetesi 

Halk idare
hanesi 
Siseci 

Miiskirat 

Miiskirat 

Miiskirat 

Miiskirat 

Kumusyoncu 

Kumusyoncu 

Kumas~ 

Tiitiin tiiccar1 

Kumusyoncu 

Kundurac1 

Kollektrif s. 

Gomlekcr 

Istk matbaast 

Kumusyoncu 

Berber 

Adresi 
Kemanke~ Tulumba 4/6 

,. Maritim han 1 
,. Maritim han 8 
,. Maritim han 3 
,. Rlhttm C. 71 
,. Mader han 19 
,. Rlhbm C. 61 
" Ada H.l 

• 

,. 

" 

,. 
" ,. 
• ,. 
,. 
• 

• 
• 
,. 

" 
• 

,. 

• 

,. 

• 

• 
• 

" 
• 

• 

• 
,. 

" 

,. 
• 
' lt 

,. 

Arvantidi han 7 
Aleksiyadi han 1/9 

Tulumbact 1/13 
KJ.ltcali 31 
Tulumbac1 3 
K.Mustafapa$a 2/4 
K.Mustafapasa 22 

Orta odalar 62 

Havyar han 69 
Karao~lan 34 
Seftali 36 
Leblebici 12 
Leblebici 5 
Helvac120 
Kemeraltl 68 

Kemeraltl 46 
Kemeraltl 76 
Kevork han 1/7 
Yiiksek K. 119/2 

Topcular 126 
Topc;ular 114-116 
TopGular 90 
Hasanpasa han 23 

Hasanpasa han 16 

Serbethane 25 

Leblebici 14 

Sevket P. H. 8 

KemeraltllO 
B. M. han 8 

TopGular 69 
Ada han 20 

Kiirkciiba$1 han 14 
Kopri.i Kad1ki:iy is· 
kelesi 
Abid han 12 

0. Abid han 6 

Havyar han 9 

Harac;c;1 27 • 29 
Hara<;c;I 27 - 29 
0. Abid han 14 

0. Abid han 2 - 11 
Hasan P. han 3 

Topc;ular 51/5 
Yenicami Ziilfaris 
sokak25 
FarasG112 

Mahmuaiye 63 

Eskipostane 3 

Senesi 
933 

" 
" ,. 

.,. 

• 

• 
• 
,. 

" 
" 
" 

" ,. 

" 

" 
" 
" 

• 

• 
,. 

" 
• 

• 
" 

" ,. 

" 
• 

• 

" 
" 

• 
" 

" 
• 

• · · Billur sokak 22 ,. 

• Calyan han 'h 

" -· Mahmudiye 8 

,. Mahmudiye 18/1 
" Selanik Bankas1 2 
" Calyan han 11 
" Bozlrurt han 25 

ll Voyvoda han 15 

" 

,. 
,. 
" ,. 

" 

Yepicami Fermeneciler 15 933 

" 

" 

" 

" 

" 
,. 

Marukyan han .9 

Si~orta han 

Bozkurt han 11 

Kamanto han 19 

Agooyan han 3/6,7 

Asikiirasyon Jene· 
rali han 82 

Billur 10 

intibah han 8/9 

Ziilfaris sokak 25 

Kemankes Comlek<:i 12 

" , _ Ci:imlekci 12 
'. 

s Comlekc;i 12 

s Comlekc;I 12 

,. Maritim han 5 
-r. 

Maritim han 10 

Yenicami Harat;c;l 26 

,. 

" 

" 

Hiirriyet 22 

Kabbas han 6 

Topc;ular 3 

Hiirriyet han 17/18 

Karakoy C. 14/18 

" 

" 

" 

,. 

" 
• 

• 

" 

" 

,. 

" 

" 

,. 

,. 

" Asiklirasyoni Jene • ,. 
rali h•m 26/27 

Persembe pazan 25 

,. Giilhan 10 

• Mertebani U 

,. 

" 

ihbar
nameN. 
1/69 
1/65 
1/63 
1/62 
1/61 
1/60 
1/59 
1/56 

1/55 
1/53 

1/52 
1/50 
1/51 
1/49 
1/48 

1/42 

1/41 
1/39 
1/38 
1/33 
1/31 
1/30 
1/28 

1/27 
1/25 
1/24 
J/21 

1/18 
1/17 
1/15 
1/12 

1/11 

1/8 

1/7 

1/3 

1/4 
12/90 

3/73 
12/83 

15/70 
11/72 

12/36 

12/39 

13/30 

8/78 
8/79 

23/60 

3/56 
13/36 

23/43 
13/41 

13/39 

13/8 

4/6 

4/5 

4/76 

4/71 

20/70 
1/18 
1/7 
1/23 

1/19 

24/24 

12/88 

24/86 

14/19 

4/12 

14/32 

13/78 

1/22 

14/10 

13/43 

4/88 

4/89 

12/85 

12/84 

23/38 

13/74 

13/40 

4/9 

12/30 

11/53 

14/36 

12/26 

12/22 

12/27 

12/92 

4/6 

CUMHURlYET 28 May1s 1937 

Vergisi 
Lira K. 
135 00 K. 

14 64 K. 
31 50 K. 
57 75 K. 
55 73 K. 
12 29 K. 
46 20 K. 
33 00 K. 
4 95 z. 
5 44 K . 

66 00 K. 
9 90 z. 

16 EO K. 
43 20 K. 
42 17 K. 
21 30 K. 

4 05 K. 
81 Z. 

10 80 K. 
1 62 z. 

30 75 K. 
27 93 K. 
72 00 K. 
51 04 K . 
13 42 K. 
7 70 K. 

10 80 K . 
1 62 z. 
3 00 K . 

81 00 K . 
21 60 K. 
19 25 K. 

12 30 K. 
56 71 K. 
46 91 K. 
48 60 K. 

7 29 Z. 
21 60 K. 

3 24 Z. 
108 oo K 

16 20 z. 
16 20 K. 

2 43 Z. 
37 80 K. 
5 67 z. 

135 00 K. 
27 76 K. 
5 55 z. 
2 69 K. 

30 03 K. 
9 60 z. 
4 86 K. 

36 00 K. 
7 20 z. 

34 35 K. 
7 20 z. 

33 75 K. 
12 00 z. 
36 72 K. 
14 40 z. 
26 22 K. 
3 36 K. 
8 24 K. 
8 24 z. 
5 34 K. 

93 90 K. 
36 00 z. 
120 03 ~-

9 45 K. 
1 89 z. 

35 44 K. 
14 00 z. 
18 16 K. 
28 00 z. 
72 00 K. 
14 00 z. 
136 80 K. 
27 20 z. 

300 00 K. 
60 00 z. 
19 00 K. 
36 00 Z. 
19 44 K. 

391 66 K. 
7 51 K. 

300 00 K. 
60 00 z. 

600 00 K. 
120 00 z. 
267 91 K. 
72 00 Z. 

155 36 K. 
36 00 z. 

180 00 K. 
36 00 z. 

120 00 K. 
24 00 z. 
84 00 K. 

26 80 z. 
113 49 K. 
24 00 z. 

110 86 K. 
24 00 Z. 

212 80 K. 
60 00 z. 
29 16 K. 
7 20 z. 
6 30 K. 
1 26 z. 

180 00 K. 
36 00 Z. 
21 00 K. 
4 20 z. 

120 00 K. 
24 00 z. 
24 00 K. 
4 80 Z. 

137 84 K. 
28 80 z. 
23 40 K. 

1200 Z. 
105 00 K. 
21 00 z. 
63 00 K. 
12 60 z. 

120 00 K. 
24 00 z. 
21 00 K. 
4 20 z. 

600 00 K. 
120 00 z. 
108 00 K. 
21 60 Z. 

600 00 K. 
120 00 Z. 
120 00 K. 
24 00 z. 
15 14 K. 
24 00 Z. 

183 00 K. 

• • I I Taksimde maruf ve sevimli 

G 0 Z E N' PANORAMA Bahcesi K R E M Get;en sene gibi fevkaiAde programla 29 mayas 
CUMARTESI AK~AMI A<;ILIYOR 

Kirahkoda 
Bah~eli giizel bir ko~kiin mobilyah ve 

banyolu bir odast kirahktlr. Bebekte 
in§irah sokagmda 32 • 34 numaraya mii
racaat. 

rPARiSE SEYAHAT~ 
cPROviDENS• vapuru istanbula 

gelmiyeceginden seyahatimiz LOYD 
EXPRES'LE icra ve 18 haziran saat 
10 da istanbuldan hareketle ve Bren
dizi ROMA - MiLAN tarikile 22 ha
ziran a~amt PARiESE muvasalat o
lunacaktrr. 

Donii~: Marsilya. - Nis - Montekar
lo - Roma - Napoli - Brendizi - Plre 
tarikile olacakt1r. 

Fazla malftmat ic;in: 

N A K seyahat acentallgma mii

racaat. 
Galata Rthttm eaddesl 7 . Telefon 43126 

Saz heyeti: Keman Cevdet • Kemen~e Sotiri - Piyano Feyzi - Udi 
l\,Jsuh Ibrahim - Kanun Ahmed • Klarnet Ramazan • Ney Emin, 

Artistler : Bayan Radife, Bayan Faide, Bavao ~iikran, Bayan Bilsen 
Bayan K. Safiye, Bayan Muazzez. 

Okuyucular: Bay Hamid, Bav Artaki, Solist Bay Mustafa. 
Pek yakmda hakiki siirprizler. Tel. 41065 

Dhi macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 

L 
Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk ayrtllrnlazlar. 
kullanmaml§ olanlar bir denesinler. 

lzmir sab§ §Ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---•• 
. 

Bak1rkoy Mal Miidiirliigii~den 
isim 

Ahmed 
Halil 
Vasiliki 
Yahya 
Sotiri 
Mustafa 

San' at 
Kahveci 
Marangoz 
Terzi 
Ah~t 
Bakkal 

Mahalle 
Sak1zagac1 

" 
Zeytinlik 
Cevizlik 

Sokak 
Orta 

istiklal 
istasyon 
istanbul 

Yeni c;imento 
Maltepe Fabrikast 

No. 
15 
81 
11 
57 
59 

ihbarname 
1/1 
1/2 
1/3 
1/5 
1/6 
1/8 

Vergisi 
3,08 

27,00 
18,20 
9,23 

31,90 
17,02 

Sene 
933 

Abdullah ,. Perakendeci Demirhane 3 1/9 37,95 :t 

Vahan Mimar Zeytinlik Yakut 7 1/16 50,40 " 
Yukar1da isim ve nev'i ticaretlerile vergileri yazllt miikelleflerin ikametgahlan me<;hul oldugundan H. U. M. 

kanununun 141 ve miiteak1b maddeleri mucibince gazete ile ne~ri giiniiniin ferdasmd\m muteber olmak iizere ilanen 
teblig olunur. (3007) 

89 ,. 

90 ,. 
91 ,. 
92 ,. 
93 " 
94 ,. 

95 ,. 

96 ,. 

97 • 

98 ,. 

99 » 

100 " 

101 " 

102 ,. 

103 ,. 

104 ,. 

105 ,. 

106 ,. 

107 ,. 

108 ,. 

109 ,. 

110 .. 

111 ,. 
112 Saray 
113 " 
114 ,. 
115 ,. 

116 ,. 
117 ,. 

118 lJ 

M. Elkac;t 

Sosyete Jenerali A. S. 
izzetullah Ali Ekber 
Albert 
M. Parsih 
Tevfik 

Marko 

Mahir 

Sahir 

Celal 

Emin Refik 

Ferid Bahaeddin oglu 

Ahmed Re!;ad mimar 

Lutfi 

Yasef Alfoc;yadis 

Hasan Mustafa 

Niko 

Mehmed 

Emin Zeki 

Mefahir Fahreddin 

Muharrem 

Siniyora 

:Aleksandr 
Lepo Salamon 
Avankiya 
Sanzi 
Bekir Yusuf 

Mihael Rozenoerg 
Hidayet 

Hidayet 

119 Galata Siileyman 
sa ray 

120 
121 
122 
123 

" ,. 
,. 
,. 

Demir Sakir 
Yorgo Valy.onof 
Abdulkadir 
Bodos Kani 

124 ,. Lazaroz Dimosten 
125 " Dimosten 
126 ,. Osman Sinasi 

127 " Sanzi 
128 ,. Enis Ali 

129 ,. Selim 

130 ,. Abdullah s. 
131 Kule- Siikrii 

132 

133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

142 

143 
144 

kap1 ,. 
,. 
,. 

" 
" ,. 
,. 
,. 
,. 
" 

,. 
,. 

Dimistokli Mihal 

Rabel 
Abbas Ali ve S. Muhtar 

Osman 
Bedros 
Ali Hasan 
Petro 
Mehmed Hilmi 
Natan 
Dimitri Koco ve 
Kiryako 
M. Manyo 

Abdullah Veli 
Hamdi 

Terzi ,. Sarafidis han 15 ,. 

Jenera! han 26/27 934 
933 Kahveci 

Kumusyoncu 
Mukriz 
Kumusyoncu 

Kumsyoncu 

Motorcii 

Motorcli 

Kumusyoncu 

Yenicami Karde~im sokak 50 
Kemanke~ B. M. han 65 - 66 
Yenicami Nurhan 10 

,. Cemaat haB 7 

Kemanke::~ Marokyan han 2/7 

M. R1htim han 28 

M. Rthttm han 28 

R1hhm C. 33 

" 
" 
" 
,. 

» 

" 

Civid imalat - Yenicami Demir han 26 • 29 935 
hanesi 
Miihendis Manhayrm han 19 934 

Mimar Manhayrm han 19 ,. .... 

Foto Ievaziml Kemankes Kemeralt1 20 935 

Musluk ve 
ban yo 
Muakkib 

Marangoz 

Kahveci 

Kumusyoncu 

Muoayaact 

Hurdac1 

Umumiev 

Sarab deposu 
Miiteahhid 
Mobilyac1 
Pansiyoncu 
Yerli Mallar 
Pazan 
Antikac1 
Bos odalar 

muciri 
Bos odalar 

muciri 
Otelci 

Miiteahhid 
Korsac1 
Antikac1 
Sapkact 
Somva tamir-

cisi 
Ktrtasiyeci 
Fotoi!raf alah 

bayii 
Pansiyoncu 
Giimliscii 

Tuhafiyeci 

Moda isletmesi 

Gebreci 

Sapka tamir· 
cisi 

Tuhafiyeci 
Aktar 

Ah~;;I 
Semsiyeci 
Manav 
Kafesc;i 
Ekmekci 
Kundurac1 
Sand1kc;t 

Sandikc;I 

Komurcii 
Hakkak 

Yenicami Mahmudiye 28 

Yenicami Manhay1m han 1/5 

Kemankes Tulumba 16 

Kemankes Karaoglan 34 

Yenicami Voyvoda han 17 

Kemankes 0. Abid han 6 

---·---

Kemankes Leblebici 1 

Kemankes Serbethane 2 

Tomtom Akbaba 7 
Tom tom Polonya S. 7/1 
Tomtom Mimar 8 
Tozkoparan Asmahmescid 72 
Tomtom istiklal caddesi 417 

Asmaltmescid Asma11mescid 67 
Tomtom Yeni C. 50 

Tomtom Yeni C. 50 

Asmaltmescid MfiSrutiyet 45 

Catmahmescid Cesme 14 
Tom tom caddesi 297/1 
Bedreddin Me~rutiyet 32/1 
Asmahmescid C. 242/1 
Tomtom Actce~rp.e 26 

Asmahmescid Mesrutiyet 17 

Asmahmescid Elhamra han 14 
Tozkoparan Asmaltmescid 72 
Asmahmescid istiklal caddesi 
216/2 
Asroahmescid istiklal caddesi 
216/1 
Asmahmescid istiklal caddesi 
322/4 

936 

,. 

" 
" 

934 

" 

• 

933 
,. 

" 
" 

" 

933 

,. 

" 
" 
» 
» 

" 

" ,. 

,. 
,. 

Okcumusa Lalelic;tkmaz1 26 I " 

-· ' 
Bereketzade Yliksekkaldmm 5 

Bereketzade Yiiksekkaldmm 27 
Bereketzade Kemeraltl 51 

Arabcamisi Makaractlar 46 
Bereketzade Voyvoda 4 
Sahkulu Caddeikebir 468 
Bereketzade Yiiksekkaldmm 31 
Bereketzade Yliksekkaldmm 12 
Bereketzade Kule 23 
Bereketzade Yliksekkaldmm 11 

Yiiksekkaldmm 70 

Kemeraltl 6 
Yiiksekkaldmm B.zade 64/1 

" 

" 

" 
" 

" ,. 

,. 

4/96 

7/16 
8/88 
9/3 

11/36 
12/90 

12/80 

12/43 

12/4 

12/86 

12/64 

4/38 

1/5 

9/35 

1/87 

3/8 

10/98 

9/87 

5/28 

12/70 

9/48 

9/73 

29/37 
29/31 
29/26 
29/24 
29/36 

29/34 
21 

29/22 

29/30 

29/38 
29/39 
29/42 
8/44 
1/75 

2/31 

2/28 
29/48 
29/49 

29/50 

29/51 

6/7 

4/31 

4/9 
5/18 

2/2 
3/48 
2/44 

4/11 
4/14 
3/71 
4/5 

4/69 

3/98 
15/29 

32 40 K. 
4 86 z. 

5 00 K. 
8 93 K. 

331 42 K. 
285 84 K. 

60 00 K. 
12 00 z. 
39 54 K. 
16 80 Z. 
30 00 K. 
6 00 z. 

60 00 K. 
12 00 z. 
24 00 K. 
4 80 z. 

30 52 K. 
6 10 Z. 

213 84 K. 
42 77 B. 

256 61 z. 
19 61 K. 
3 92 z. 

199 80 K. 
39 96 z. 

208 80 K. 
41 81 z. 

73 12 K. 
9 03 Z. 

40 40 K. 
8 08 z. 
6 80 K. 

1 36 z. 
46 98 K. 
9 40 z. 

37 17 K. 
79 43 Z. 

7 43 B . 
45 00 K. 
9 Gel Z. 

261 30 K. 
52 26 z. 

164 00 K. 
138 60 K. 
198 00 K. 
158 40 K. 
92 40 K. 

528 00 K. 
316 80 K. 

184 80 K. 

2291 87 K. 

308 00 K. 
231 00 K. 
215 60 K. 
15 91 K. 
10 53 K. 

10 26 K. 

8 26 K. 
316 80 K. 

264 00 K. 

10 00 Hu 
zur 

5 00" 

33 00 K. 
4 95 z. 

54 00 K. 

99 00 K. 
99 00 K. 
14 85 z. 
20 79 K. 
43 20 K. 
79 20 K. 

132 00 K. 
99 00 K. 
43 2() K. 

108 00 K. 
16 20 z. 
99 00 K. 
14 85 z. 
46 20 K. 
41 55 K. 

istanbul DefterdarltgtnOan: -
Yukartda adt, i$i ve eski adresleri ve mensub oldugu subesi yaz1h miikelleflerin yeni adreslerini bildirmemis ve 

yaptlan arasttrmada da bulunamam1s olduklarmdan hizalarmda gosterilen senelere aid kazanc ve zamlanm havi ih· 
barnameleri bizzat tebligi miimkiin olamamJshr. 

Hukuk usulii muhakemeleri kanununun 141 - 142 nci maddesi hlikmiine tevflkan teblig yerine gec;mek iizere keyfi· 
yet ilan olunur. (2993) 

._1~----------------~----------~------------------------------------------------------------~----------------
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M A Z 
MEYVA 

0 N 
TUZU 

MtDE BARSAKLARI k I I kl b I I• N K I BA Z I ve C?ndan miitevell!d ba§ agnlanm defed er. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup 
ve 0 ay 1 a o§a tu. M0MAS1L MOSTAHZARLARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KO-

LA Y ve DAHA KAT'! tesir eder. Yemeklerden sonra ahnma HAZIMSIZLIGI, MlDE EKS1LIK ve Y ANMALARINI giderir. MiDE ve BAR· 

SAKLARI ALISTIRMAZ. Ag1zdaki kokuyu ve tats1zhg1 defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

Asipin Kenan 
Sizi soguk atgtnhgtndan, nezlede gripten, bat 
ve d agrllartndan koruyacak en budur 

lsmine dikkat buyurulmast 

E T i 8 A N K T ' A N 
MOHENDiS ARANIYOR 

Asgari be~ sene betonarme vesair in~aat proje ve statik hesabatile me~ • 
gul olmu~ bir diplom miihendisle asgari be~ sene muhtelif in~aatm tatbikatm
da ~antiyelerde <;ah~m~~ diger bir diplom muhendis almacaktlr. Gosterecek • 
leri vesaikle tevasik edecekleri tecriibelerine gore 250 - 350 lira iicret veri • 
lecektir. 

Ecnebi lisam bilenler tercih olunur. 
Ankarada Eti Bank Genel Direktorlugiine miiracaat edilmesi. 

·1318» (2959) 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Sisli Cocuk Hastanesi BastabibliQ-inden: 
' -Cocuk Hastanesinin 

cetveldir. 
Subeler 

Dahili hastallklar 

<;ocuk Hastahklan 

Cildiye ve Efrenciye 

Kulak, Bogaz. Burun 

Goz hastaltklan 

Harid hastahklar 

Cocuk cerrahisi ve 
Ortobedi 
!drar yollan 

Polikilnik giinlerile muayene saatlerini gosterir 

{;ljtleden evvel 
Pazartesi, Car~amba, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, Per~embe 

Pazartesi, Sah, 
Car$amba, Cumartesi 
Sah, Car$amba, Cuma, 
Cumartesf 
Pazartesl, Sah, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, Car$arnba, 
Per$embe, Cumartesi 
Pazartesi, Per~embe 

Pazartesi, Per$ernbe 

tlgleden sonra 
Cuma, Car;~amba 

Pazartesi, Per~embe, 
Cum a 
Salt, Car§amba 

Sah, Car$amba, Cuma 

Salt, Car§amba, Cuma 

Pazartesl, Salt, 
Per$ernbe, Cuma 
Pazartesi, Sah, Per§embe 

Pazartesl, Per§embe, 
Cum a 

Y ALOV A Y A AiD MOHiM BiR iLAN 

CEHALET 
Kadinlari 

lhtiyarlahr. 
~26 yatmda, 
1 fakat; 
~ tlldlnln "llootl " 
bevherlnl kurvtllrer. 
i 

-----·-· ... u-.....-,. 
Cildinizdeki Biocel cevherini u

yandmmz ve her ne ya~ta olsamz 
giizel ve gene bir ten temin edi
mz. 

Cildinizi teriitaze tutan bu kiy
metli Biocel cevheridir. F akat, ke
derler ve dii~iinceler, Biocel'i ku
ruttuklan cihetle I 0 kadmda 7 si 
mevcud ya~Ianndan daha ya~h go· 
riiniirler. Cildinizi; gene hayvan· 
larda gizlenmi§ cild hiiceyratJ mer
kezinden istihsal edilmi§ taze ve saf 
Biocel ile besleyiniz. Bu §ayam 
hayret cild unsuru tabii ihtiyat 
Biocelinizi uyandnacak ve • buru
~ukluklar, r,:izgiler, siyah benler • 
gibi ya~hhgm alametlerinden kendi 
kendine kurtaracak, hakiki ve de
vamh bir genclik temin edecektir. 

Biocel cevherini haiz yalmz bir 
cild unsuru vard1r. 0 da, pembe 
rengindeki T okalon kremidir. He
men bu ak§am yatmazdan evvel 
tatbik ediniz, sabah da beyaz ren

gindeki T ok~lon kremini kullam· 

mz. 72 ya~lanndaki kadmlarda hi· 
le buru~ukluklar zail olmu§, 40 ya§· 
lanndaki kadmlar ancak 25 ya§ID• 
da goriinmii§ ve gene k1zlar ise hi~
bir vakit goremedikleri cazib bir gii
zellikte bir tene malik olmu§ olurlar, 

siz de T okalon kremini kullammz. 
Binlerce kadmlar gibi memnun ka
lacaksimz. 

KIRALIK 
BAHf;ELI APARTIMAN 

Harbiye caddesi Sipahi Ocag1 
kar§Ismda GESAR apartlmamnm 
birinci kat! kirahktlr. On iki odas1, 
kalorifer, s1cak ve soguk su tesi-

Ziimriid Yalovanm ~airane bir ko;?esinde u'tl<;KARDESLER» nam1 altm· sah, asri konfor, banyo, telefon ve 
da bir KAzlNO a~Ild1gm1 teb~ir ederken, bilhassa maaaile yemeklerile bir- hususi biiyiik bah~esi vard1r. Ta -
likte giizel bir giin ge~irmelerine vesile alan bu temiz ve ucuz miiesseseye liblerin Galata Tiinel caddesi 48 

te~rifiniz menfaatiniz icab1dtr. numarada Mihran Gesarogullan 
~ Ticarethanes-ine miiracaatleri. 

De viet Demiryollar1 i,letme Umum MiidUrliigUnd:..l •--· Teiefon: 4o3o8 --• 

Devlet Demiryollar1nda 

Ailelere Mahsus Biiyiik T enzilat 
1 hazirandan - eylul 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihte ba~lan

mak ~artile, donii§ klSlmlart iki ay zarfmda muteber gidi;~, donii§ aile bilet· 
leri icin: 

Bir ki~iden tam iicret, digerlerinden bunun yiizde yirmisi ahmr. Biletler, 
iicretin % 20 si mukabilinde bir ay daha temdid edilerek ii~ aya iblag olu • 
nabilir. Tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edilmelidir. d236" (2756) 

flfN/IN 
Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuru§ olan 10,000 tabaka klama~o kag1d1, 

250,000 tabaka ikinci hamur beyaz ka~1d, 460,000 tabaka muhtelif renkte ikin
ci hamur kag1d, 200,000 tabaka duruk kag1d, 15,000 tabaka gazete kag1d1, 
20,000 aded renkli karton 10/6/1937 per§embe giinii saat 15 te Hay.darpa~a 
gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan kapab zarf usulile satm ah -
nacaktir. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1088 lira 19 kuru~luk muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettigi vesikalar1, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin 3297 numarab 
niishasmda inti§ar etmi~ alan talimatname dairesinde ahnm1~ vesika ve tek
liflerini ayni giin saat 14 (on di:irde) kadar Komis:yon Reisliltine vermeleri 
laZimd1r. Bu i~e aid ~artname ve mukavele projelen paras1z olarak Komis • 
yondan dagiblmaktadlr. (2867) 

Nt/IIN 

Muhamrnen bedeli (4960) lira olan 335 ton yiiksek kalite sonmemi$ ki
rec 7/6/1937 pazartesi gtinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satm almacakttr. 

Bu i:;;e girmek istiyenlerin (351,75) Iirahk muvakkat teminat He kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 No.h niisha -
smda inti§ar etmi~S olan talimatname dairesinde almmi$ vesika ve teklifleri
ni ayni giin saat 1~30 a kadar Komisyon Reisligine ve;m~Ieri lazimdJr. 

Sartnameler parasiZ olarak Ankarada Malzeme datresmden, Haydarpa -
eada Teselli.irr. ve Sevk Sefliginden dai!Iblmaktadtr. (2865) 

Tiirk Hava Kummu 

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 lirahk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardu ..• 
Ayr1ca: (3.000) liradan ba§hyarak (20) liraya kadar biiyiik ve kii· 

~iik bircok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan isti· 
fade etmek icin bir bilet almaktan cekinmeyiniz ..• 

En ho' ve taze meyva· 
lar1n usarelerinden istih· 
sal edllmlt tabif blr mey· 
va tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikasi oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi miimkiin degildir. 
HazJmsizhgi, mide yanmaklanm, 
ek§iliklerini ve muannid ink1bazlan 
giderir. Ag1Z kokusunu izale eder. 
Umumi hayatm intizamsizhklanni 
en emin surette Islah ve insana ha -
yat ve canhhk bah&eder. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi BEYOGLU -

ISTANBUL 

6 nc1 icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolaYJ mahcuz ve paraya 

'<evrilmesine karar verilen muhtelifiil
cins ev e§yasi 31/5/937 tarihine musadif 
pazartesi giinii saat 12 den 13,30 a kadar 
birinci ar;1k arthrma ile satllacagmdan 
talib olanlarm yevmi mezkfuda sat!§ 
mahalli bulunan Cihangir Aslanyatag1 
sokak <;ok§iikiir apartiman.mn bir nu
marah dairesinde haz1r bulunmalan i-

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Emlak No. Cinsi ve his~esi Hisseye gore 

muhammen K. 

333 
1711 

Beyogl u Y eni§ehir 
Y enikoy Giizelce Alipa§a 

E. Pac;aet Y. Katmerli 
Baglar mevkii 

E. 12 Y. 20 57,50 metro arsa 
E. 1 04 2756 metro bag 

mahalli 

120 A~1k arttJ.rma 
150 » 

2287 Edirnefapj Kariyeiatikalipa~a E. Bahr_:ivanoglu 
Y. Ne§ter 

E. 61 3680 metro maa· 
Y. 59 kuliibe bostamn 

2/3 hissesi 

850 » 

2481 Edirnekapl Kariyeiatikalipa§a 

2768 Dskiidar Yenimahalle 

2773 Kuzguncuk 

2774 Ye§ilkoy Umraniye 

2798 Kasimpa§a Ahmedefendi 

3311 Y enimahalle 

5088 Oskiidar Bulgurlu 

6490 ,Si,li Mecidiye koyii Zincirli-
kuyu 

8059 Beyoglu Yeni§ehir 

8617 Si~li 

Camii§erif E. 21 Y. 25 • 27 965 metro arsamn 500 
3 I 16 hissesi 

E. F1c;ici Y. F1stikhbayir 
E. Kumbooglu 

E. 55 69 metro arsa 1 00 
20 204,50 metro arsa l 00 

Y. Mentete 
Bildircm ve 
Giivercin 
E. Mumcu Y. 
Mumcure§id 
Mekteb 

Kire~hane 

E. 46 Mii. Arsa 1 00 
1'1~halien 5 

17 72 metro arsa 11 0 

E. 34 Y. 42 

£. 7 Y. 1-2-3-4 

83 metro arsa 100 

36740 metro tarla 500 
ile ahmn l /2 hissesi 

>> 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

Levent Ciftligi E. 9 ve 9 Mii. l l 57 4 metro tar- 2300 Kapah zarf 
lanm 15 /l 6 hissesi 

Sithane ve Y eni~ehir 
caddesi 

E.117Y.101- Altmda iki diikka- 450 A~1k arthrma 
1 03 ve 26 m alan hanenin 

N o.taj 21 • 23 20/120 hissesi 
E. Kag1dhane ve E. 12 Mii. Ostiinde odalari l 250 Kapah zarf 
Bulgarc;ar§ISJ Y. Y. 64 • 66 alan diikkamn 
Hiirriyetiebediye cad. No.taj: 62 l /2 hissesi 

Yukartda evsah yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sah§a c;•kanlml§b.r. lhaleleri 9/6/937 tarihine dii§en r_:al"§am

ba giinii saat l 4 tedir. Sat!§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

.. .. .. I Sabhk ve kirahk ev 
B UTUN D UNY A Sultanahmedde Firuzagada Ticaret • 

bane sokagmda 29 numarah ev hem sa-p 0 K E R hhk, hem kirahktir. Be§ odas1, terkosu, 
elektrigi vard1r. Almak ve kiralamak is
tiyenler matbaamtzda M. Turban Tan 

Tara§ bt~aklartm kullamyor. adresine miiracaat edebilirler. 

Siz de ahn1z. 

POKER PLAY 
markasma dikkat ediniz. 

Zayi - Kad1koy Malmiidiirliigunden 
ald1grm maa§ miihriimii kaybettim. Ye· 
nisini yaphraca~mdan hukmii yoktur. 

Merhum Ahmed Sami kans1 
Ehliman Zeyneb 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
ADEM • 

I 
• 
I TiD A R 

ve BEL GEV!fEKLiGiNE 

HOR 0 
fabletlerl. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbu 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

#I •• '""' 

.. ~ - ,.--
I 
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ANKARA - Vehbi Ko~ Ticaret Evi 
ADANA - ~ - R1za i~cren, Yeni Magaza 
BURSA - Mehmed Hiizmen 
BANDIRMA - Ahmed ve Bahaeddin Bereketkarde§lei. 

CUl\UIURi:YET 28 l\fay1s 1937 -

BULUNHAYAN EV, 

KASASI OLHAYA:N BANKAYA BE:N7.Elt 

Mikrop h1rs1zdan daha korkuludur. 

Paran1z1 kasada saklad1g1n1z gibi 

yiyeceklerinizi de 

soiuk hava dolaplaranda muhafaza ediniz. 

lki defa az itle·me.kle 

ayn1 randoman1 veren 

yegane sotuk hava dolaplar1 

18 Ay veresiye sat•• 
S A H i B i N i N S E S i Beyoglu ve acentalar1 

ESKi~EHiR - Hasan Alanya 
iZMiR - Artur Vetter 

MERSiN - J orj Sa tel 
SAMSUN - C. Celal Ozlii, S. Kemal Sezen. 

KA YSERi - !small ve o~ullan Cmg1lh 
KONYA -A. Miicib Dolen 

TRABZON - Dedeoglu Sami, Hami ve Pulatanah Karde§ler. 
ZONGULDAK- i smet Agartan, Ahmed Yiiksel. 

~~· 
..-- Harbiyede 

Ho,a gltmell ve 
GUzel blr ten olmah Di$ Agrzsz lstzrahlarzn 

En milthi$idir. 
Bah~esi--... 

Biiyiik yenilik ve miistesnahklar 

29 mayts 937 cumartesi ak,am• a~ll1yor 

Pek yaktnda Bayan MU ALLA y1 dinliyeceksiniz. 

f;aghyan gazinosunun memlekette ~ok ~ohret kazanm1~ artistlerini hep bir arada dinleyiniz. 

Aynca : 5. A T i L L A Roviisiiniin Bir~ok kadmlar, eski usuller daire -
sinde yapllmt§ olan acli giizellik k:rem-

1•-------• Yeni ve fevkaiAdeliklerini mutlaka goriiniiz. --------•• Ieri kullanmakla sukutu hayale ugrar
lar. En iyisi fennin en son terakkiyatmt 

takib ederek asrile§melidirler. Parisli 
me§hur giizellik miitehasSISI Jean de 
Parys, iddia ediyor ki §imdi, biit;.in 
kadmlar, en son ke§fi olan GtiNDtlZ 
KREM SIAMOISE'1 kullanarak nennin, 
yumu§ak ve bir ~ocuk cildi gibi a<;Ik 
bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada §effafttr ve cildin mesamatrm 

• 
En §iddetli di§ agnlarmt diudirir 

GRiPiN 
Biitiin agr1, s1z1 ve 

sancllar•· keser. 

Ba§ agrtsma, nezle, grip ve 
romatizmaya kar§t 

Bilhassa miiessirdir 

Evinizi en biiyiik zevk ve en 
nefis dekor i~inde do~emek, 

siislemek ve giizelle~tirmek 
kapamadan pudrayt biitiin giin sabit ... ______ • _________________ _. 

Para meselesi deQildir! 

Do~emede, tezyinde ve her 
nevi salon e~yas1nda en modern 
ve en ileri zevki size ancak: 

Magazast tatt1rabilir. 
Beyoglu - Jstiklal eaddesi - No. 353 

Buyiik mubayaatta kredi muamelesi yap1hr 

tutar. Cildi, tozlardan temizlemek ic;in 
GECE S!AMOISE KREMt (Gold cream) 
kullammz. Be§erenizi biitiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracakttr. Muvaffaki
yet garantilidir. Memnun kalmadigrmz 
takdirde paramz iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

--BURSA • ~EKIRGE 

Saghk oteli ve 
~elik banyosu 

On senedenberi <;ekirgede otel -
cilikle i§tigal etmekte ve bu kere 
de gene <;ekirgede Hamam cadde
sinde 29 numarab SAGLIK otelini 
miiceddeden kii§ad ettigimi sayin 
mii§terilerime arzederim. 

Otelim muntazam temiz ve fiat
lar ehvendir. Saffet l;elenk 

Almanca- Tiirkc;e 

Teknik Lugat 
Adnan Halet Ta§pmar 

Almanca - Tiirkcre terciime i§lerile 
me§gul olanlar ve teknik kitab okuyan
lar i~in faydah bir eserdir. Tevzi yer
leri: istanbul Kanaat ve ikbal Kitab -
evleri, Beyoglu Ha§et Kitabevi. 

Sa/UIJ ve ll~muh.amn: l'anu• Nada 
u-"mt ne$rtyatl tdare eden Yaza lflert 

M1ldflrll: Hikmet Miinil 

Ktzday Cemiyeti izmir Merkezinden: 
Kiilti.ir;parkta KIZ1lay Kurumu tarafmdan yaptmlacak kirk bin lira be • 

deli ke§ifli sag~Ik miizesinin ihalesi 3 haziran 1937 peqembe giinii saat on 
yedide Kizilay Izmir merkezinde kapab zarfb eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliblerin $artname, ke§ifname, proje ve planlart gormek iizere tzmir 
Belediyesi Ba~miihendisligine mi.iracaatleri ve i§tirak ic;in tekliflerini soy • 
lenen giin ve saatte ii~ bin lirabk teminat akc;;esile birlikte lzmir KIZ1lay Ku
rumu Ba§kanhgma vermeleri. (2864) 

• 
I 

Has ve dis agnlan 
GRIP, YAZ NEZLESi, ROMATiZMA 

ve kad1nlann sanc1lartn1 
derhel ge~irir. 

Siz de tecriibe 
ediniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajla· 
rll'it her eczaneden 

arayanaz. 


