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Her eve laztm olan ~ok 

faydah bir eserdir. J Nejad Ferhad 

• 
Ilk tedrisatta 

biiyiik bir inkdab 

liizumuna dair 
llkmektebden ileride tahsili
ne devam imkam bulam1yan 
~ocuga daha etrafh ve bilhas· 
sa ameliligile faydah miista· 
kil bir ilkmekteb program1 

yapmaga mecburuz 

~ .AiJ aarif i§i hi~ §Uphesiz en mug· 
U W U lak i§lerden biridir. Elbette 

maarifin ifk ve son gayesi kiil
tiirdiir: Milli kiiltiir ve insani kultiir. Bu
nun i~in biiyiik Franstz inktlabmm esasen 
bilgi fikrinde bir inkilabdan dogdugunu 
dii§iinmek yeter. Ancak kiiltiiriin teka· 
miilii okuma ve okutma devirlerinin en 
iyi §ekillerde takib ve ikmal olunmasma 
baghdtr. Bu devreler Oniversite tahsilile 
nihayet bulur. brada nihayet bulur ifade
si de yalmz bir Jekli gosterir. Belki haki
kl ogrenme i§i Universiteden sonra ba§h
yacak ve oraya kadar okuyanm eline bii
tiin bu tahsillerle hakiki hayat ve hayati 
hakikat kap1lanm a~acak anahtarlar ve
rilmi§ olacaktJr. Bu i§lerin yamba§mda 
bir ilk okutma devresi var ki bizce aynca 
ve ba§ltba§ma bir mesele olarak nazan 
dikkate ahnmak ister. 

Bu hususiyetin ilk basit sebebi §udur ki 
ilk tahsil mekteblerine devam edenlerin 
~oklugunu bu tahsili daha ileriye gotur
mek kudret ve imkanmdan mahrumiyetle 
ilkmektebden sonra hayata girmek mec
buriyetinde olanlar te§kil ediyor. Memle
ket ~ocuklanmn pek ~ogu i~in tahsil, ilk 
tahsilde~ ibaret kahyor. Bu devrede ise 
biz \<Ocuklarumzm kiilri.irel tamamhgmJ 
temin etmek iddiasmda bulunamaYJZ ta
bil. F azla olarak §urast n'azan dikkatimizi 
\rekiyor ki kiiltiirel tamamhklanm temin 
t>dem diiimiz bu ~oculc:lan hayatta Imlay· 
hkla yiiriiyebilecekleri baz1 'bilailerle tecr
hiz de etmemi§ bulunuyoruz. Bizce i§te bu 
biiyiik bir nolc:sandtr. ' 

Okuyup yazmamn kendisi, ve her c;e
§id ve derecesi mutlaka iyidir. Bunda itti· 
fak etmemekligimiz mumkiin olmaz. Fa
kat eger bir ~ocuk i~in tahsil denilen ni· 
met yalmz be§ y1lhk bir ilkmekteb haya· 
tmdan ibaret kalacaksa, ona yalmz oku
yup yazma ogre~mek ve biraz da kultiirel 
malumat vermi§ olmak elbette ki kafi de
gildir. Eger ilkmekteblere devam eden 
\rOCukJann c;okJugu tahsillerini bu mekteb
JerJe kapatmak Jshrannda kahyorlarsa 
ilk tedrisah ayn ve miistakil bir mesele 
olarak miitalea etmege ihtiyac vardtr de· 
mek olur. T ek bu devre kendi ba§ma ve 
kendi imkanlan dairesinde §oyle boyle bir 
biitiinluk te§kil edebilsin diye. Aksi tak
dirde ilk tahsil denilen i§in §imdiki ~ekli 
vatan \<Ocuklannm \<Ogu \<in faydasJ az bir 
zaman kaybetme olmak mahkumiyetinden 
kendisini kurtaramaz. 

Ilk tahsilin §imdiki §eklini ikmal eden 
crocuklar okuyup yazmadan ba§ka hesab, 
hendese, tarih, cografya gibi umumi bil· 
gilerden de biraz nasib ahyorlar. Eli§leri 
derslerile i§e biraz tatbikat ~e§nisi bile ka· 
tJyorlar. Dedigirniz gibi bunlann hepsi iyi
dir. Fa kat tahsilleri bu \ragda ve bu dere· 
cede kalacak ~ocuklar ic;in ~ok noksan
dtr. T ahsili bu ~agda ve bu derecede ka
lacak \<Ocugu hayata hemen hi~ hazula-

1 mamt§ bulunuyoruz. Bu buyuk eksikliktir. 
Kulturel bilgiler ise bizzarure gudiiktur. 

Bizce biiyuk yanh§hk bizde ilk tahsil
den lise sonuna kadar varan okumanm 
her devresi yekdigerini ikmal edecek v~
hile bir kiil te§kil edecek gibi dii§iiniilmesi 
ve programlann da bu maksadla yekdi
gerlerini ikmal eden bir silsile halin.de tan· 
zimidir. Mademki ilkmekteblere giden \<O
cuklann pek ~ogu tahsillerini orada buak· 
maga mecbur oluyorlar, programlarm bir 
kul te§kil edecek vecrhile biribirlerini ko
valamalan onlar i\rin ancak noksam ilam 
eden yeni bir delilden ba§ka bir§ey ola
maz, ve ayni sebebden dolay1 ilkmekteb
lerin programlanm ~mabadi ile alakasJm 
pek dii§iinmiyerek· miistakil bir mevzu 
halinde ele almahytz. Ezciimle oradan 
hemen hayata g~ecek ~ocuklan hem nis
betle daha kuvvetli kiiltiir sahibi, hem de 
hayatta kolayhkla yiiriiyebilecekleri bazJ 
ameli malumatla miicehhez ktlmahytz. 

Hatta ilk okullarm §imdiki okutma 
miiddetlerini, bilhassa tahsil devreleri bu 
miiesseselere inhisar edecek ~ocuklar icrin, 
biraz uzatmag1 ve alt1 yedi yt!a crtkar • 

YUNUS NADI 
[ArkasJ Sa. 3 siltun 5 tel 

Telefon: Ba§mUharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. idare ve matbaa klsmJ 24299 - 24290 \. 

Bir TUrk k1z1mn kazand1U1 muvaffakiyet 
T ayyareci Sabiha GOk~ene 
merasimle madalya verildi 

Ba,vekilimiz miihim bir nutuk soylediler 

«Bir memleket, havasntdan emin olmak istiyor sa mutlaka o memleket 
vatanda~larzntn gendikten itibaren havayz severek canlartnl tehlikeye 

koyacak surette ~alt~malarz laz1mdzr.» 

Dilnkfl merastmde btr nutuk 
siipli'yen Turk Rava KUTu

munun ~t11f!1~tli ba~kam 
• Fuad Bulca Dun QOk kt,Ymetli bir hitabecte bulunan Ba§vekilimi2 · 

Turk semalarmda gosterdi!Ji 
muvattakiyetten dolayt mu
rassa madaiya ile taltif edilen 

kahraman tayyarecimiz 
. · Sabiha Gok9en 

Ankara 28 (Telefonla) - Atatiirk §iikranlanrnJZI sunanz. Tam iki y1! -evvel Turk \rocuklan bu yiiksek emri ahr almaz 
kiZI Sabiha Gokc;ene bugun sa at I 8 de Biiyiik Kurtanc1, Turkku§u a~tluken biitiin azim, ira de kuvvetlerini, fedakarhk 
Turk Hava kurumu merkezinde mera • Tiirk gencligine §U emri vermi§lerdi~ hislerini bir araya tophyarak canla ba§la 
simle murassa bir madalya verildi. Me - «- Tiirk, yurdun daglarmda, or • ~ah§maga ba§ladtlar. 935 te iki planorle 
rasimde Meclis Reisi, Mare§al Fevzi manlarmda, ovalarmda, denizlerinde, her i§e giri§en Turk Hava kurumunun Tiirk· 
~ak~ak, Ba§vekil, Vekiller, meb'uslar, bucagmda nasrl bir bilgi ve kendtne gii • ku§U kolunda ilk ad;mda yirmi gene 
Milli Miidafaa erkam ve hava subaylan venle yiiriir ve dola§tyorsa yurdun CZJii • toplanml§tJ. Bu genclerin ba§mda Ata • 
b lundular. manrnda da ayni suretle dola§abilmeli - tiirk ktzl Gokc;en yer ahyordu. Bu k1z, 
Hava Kurumu ba,kanrnrn nutku dir. Bu i§e Tiirkii ~ocuklugundan vatan buyiik inktlab ~efinin havac1hga verdigi 

Hava kurumu ba§kam F uad Bulca §U ku§larile vatan havasr i~inde yan§a alr§· geni§ ehemmiyetin bir semboluydii. Tiirk-
nutku soyledi: trrmakla ba§lar. Tiirk ~ocugu! Her i§ie ku§UDUn kanadlan altmda bu bir avu~ 

<<Tiirk Hava kurumu bugun, Tiirkku- oldugu gibi havacrl1kta da en biiyiik ku· gence du§en vazife ~ok c;etindi. Atatiir· 
§Unun ilk kadm ulrffiamm, kahraman ve zeyde, gi:ikte, seni bekliyen yeri az za • kiin emirlerini yerine getirmek ve Tiirk 
deger bic;ilmez bir Turk klllm taltif et • manda dolduracaksrn.» ~ocugunun muvaffak olamtyacagl hi~bir 
mek icrin bu toplanhyJ hamlami§ olmakla Biiyiik ~efin i§aret ettigi yolda hergiin c;ah§ma sahas1 mevcud olmadtgmt biitiin 
bahtiyardtr. Davetimizi kabul etmek lilt- biraz daha ilerliyen ve dunya gencligi a- diinyaya gostermek . gibi iki biiyuk odevi 
hmda bulunan muhterem misafirlerimize rasmda lay1k oldugu §erefli mevkii alan [Arkast Sa. a siitun 1 de] 
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Biit~enin miizakeresine l~,ve~l Ankarada 

d •• d d d •Jd. Ismet lnonii biiyiik 
UD e evam e I I merasimle kar,•land• 

Diinkii celsede ikbsad Vekaleti biit~esi uzun 
miizakerelerden sonra aynen kabul edildi 

Ankara 28 (Telefonla) - Ba§Vekil 
ismet inonii bugiin 10,40 ta husust tre
nile Ankaraya geldi. Gar, Meclis Ba~ -
kam, meb'uslar, generaller, hiikfrmet er
kam, §ehrimizdeki biitiin sefirler ve 
kordiplomatige mensub zevat ve kala • 
bahk bir halk kiitlesile hmcahm~ dolu 
idi. 

Uzun bir seyahatten muvaffakiyetle 
[Arkas' Sa. 7 siitun 2 de] 

Cenevrede diin lspanya i~i gorii~iildii 

Hatay anayasasinin 
tesbit edilen esaslar1 

Pro jede Tiirkiyeye iskenderun Iiman1ndan tam 
bir surette istifade hakk1 verilmektedir 

Dr. Aras, Konsey riyaseti
ne set;ildiginden yiizlerce 

tebrik tel grafz aldz 

Cenevre 28 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi bugiin lspanya hiikumeti
nin dahili harbe ecnebi miidahalesi hak • 
kmdaki muhttrasile me§gul olmu§tur. !s
panya delegesi Delvayo Almanya ve 1 . 
talyaya §iddetle hiicum ederek ltalyamn 
ispanyadaki asker! hareketlerini uzun u -
zad1ya izah etmi§ ve Almanlar tarafm . 
dan Cuernica'mn bombard1mam mesele
si iizerinde durarak ingilterenin bu hu • 
susta bir tahkik komisyonu te§kil i~in iz· 
har etmi§ oldugu arzuyu hattrlatmJ§hr 
Mumaileyh ademi miidahale siyasetini ten 
kid etmi§ ve tavassut te§ebbiisiiniin adilane 
bir hareket olmadtgtnJ beyan ederek red
detmi§tir. Keza, Milletler Cemiyetinde a· 
za bulunan devletlerin menafiini aza ol· 
m1yanlann rnenafiine feda. etmekle itham 
eylemi§tir. . 

Hariciye VekUimiz Dr. Ri4tu Aras 

Yunan gazetelerinde dostane 
yazrlar 

Atina 28 (A.A.) - Proia gazetesf 
yaz1yor: 

Doktor T evfik Rii§tii Arasm Millet
ler Cemiyeti Asamblesi ba§kanhgma se
lrilmesi Asamblede temsil edilen devlet • 

[ArkasJ Sa. 7 siitun 1 del 
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Biiyiik T arih kongresi 
eyliilde · toplan1yor 

l,(ongreye . BiiyiiJ.c ~efin ha,kan~ak etmesi ~ok 
miizakerelere Avrupab muhtemeldir, 

alimle~llhroot:.:.ltl:':'•;;--:::.· 

Bunctan evvel toplanan kongreden bir hattra 

Biiyiik Tarih kongresi bu sene eyluq him bir sergi de a~tlacakhr. Bu sergi icrin 
aymda Dolmabah~e saraymda toplana • laz1m gelen hamhklan yapmak iizere 
caktt~ .. T arih kongresinin toplantJSJna Bii- Maarif Vekaleti N e§riyat miiduru F aik 
yiik Onderimiz Ataturkun §eref verecek- Re§idin ba§kanhgmda Miize miidiirii A -
leri de timid edilmektedir. Bu kongreye ziz, T opkap1 sarayt miidiiru T ahsin, 
i~tir~k etmek uzere Avrupa ve Asya ta- Ankara Etnografya miizesi rniidurii Os· 
nh§maslarmdan maruf profesorler davet F 'd E k' T" k 1 JA E 1 • 
d.1 . . man en , s 1 ur ve s am ser en 

e 1 eceklerdtr. Kongreye pek ~ok miihtm 
I Muzesi miidiirii Abdulkadir, Vekalet mevzu ann arzedilece~i ve bir~ok tarihi 

hakikatlerin vesaikle ortaya konacagJ an· ilk T edrisat §ube mudiirii Hayrullahtan 
la§Jlmaktadtr. miirekkeb bir komisyon te§ekkiil .etmi§tir. 

T arih kongresile birlikte Dolmabah~e· Komisyon Dolmabahcre saraymda ~ah • 
de eski Turk eserlerini ihtiva eden mii • §acakhr. 
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Karadeniz vapurunun 
ba§Ina gelenler 

............................................................ ispanyadan vapura binen 730 miilteci, Siragiiza 

lngiliz kabinBSi GBkildi liman•nda kendilerini denize atarak karaya ~dddar 
Newil Chamberlain 

Basvekil oldu 
' 

Kral, siyasetten ~eki-
Mazive Vekili Fuad Agral& Mug~a saylavz Husnu Kitabcl Ziraat Vekili Muhlis Erkman len Bald wine kontluk 
Ankara 28 (Telefonla) - Meclis 

bugiin 14 te T evfik Fikret S1laym reis • 
liginde toplanarak bub;e muzakerelerine 
devam etti. 

~ar§amba gunkii celsede saat yirmi hi
re kadar ikhsad Vekaleti biitc;esi iizerin
de konu§ulmu§, Vekilin beyanatmdan 
sonra soz alan hatibler bulundugundan 
miizakere bugiine btraktlmt§h. 

936 senesinin varidat fazlasmdan ay
nlan 3.5 milyon lira tahsisatm tevzii hak
kmdaki layiha Maliye Vekilinin talebile 
tercihan miizakere edildikte!l sonra ikt1 • 

sad V ekaleti biitc;esine gec;ildi. 
lkllsad Vekaleti biit~esinin 

miiz.akeresi 
Hiisnii KitabcJ (Mugla), Vekilin be • 

yanatmda temas ettigi baz1 noktalar hak· 
kmdaki miitalealanm soyledi. Bu mada, 
fiatlann kontrolu bahsine temas ederken 
fabrikatorlardan bir ktsmmm bu karar hi
lafma hareket ettigini katYdetti. lktJsad 
V ekili bu mada karar hilafma hareket 
eden bu fabrikatorlar hakkmda malumat 
vermes1 temennisinde bulundu. Bu te -

[Arkasz Sa. 5 siltun 1 de] 

riitbesi verdi 
Londra 28 (A.A.) Baldwin, 

Buckingham sarayma giderek Krala isti· 
fasm1 vermi§tir. 

Kral, bu istifayJ kabul ettikten sonra 
Baldwin'in tavsiyesi iizerine Chamber
lain'i craglrtarak kendisini kabineyi te§kile 
memur etmi§tir. 

Chamberlain ife ba,ladt 
Londra 28 (A.A.) -Neville Cham· 

berlain, Ba§vekil olarak, Ba§vekalet dai
[Arkasz sa. 3 sutun 6 da] 

Karadeniz vapurunun dun limammzza getirdigi 8 ispanyol milltecisi 

fspanyad!l sefarethanemize iltica eden- t dun sa bah limamm1za gelmi§tir. V alansi· 
Jeri memleketimize getirmek iizere Va - yadan 730 miilteci yiiklemi!i olan vapur• 
lansiya'ya gitmi§ olan Karadeniz :vapuru [Arkasz sa. 4 siltun 4 tel 
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Tarih1 tefrika : 133 Yazan : M. Turhan Tan 
Terciime ve iktibas edilemez) 

Osmanlt tarihinin en hicab 
verici bir sahifesi! 

~ehzade 

bizzat 

Mustafay1 baba otagmda bekliyen, 
bir ikame ettigi 

dilsiz katildi 
babas1n1n oraya 
celladla yedi 

Hlinkar bu fasid ve hain telkinlere 
kar§L kaYJdsizdt, kulak asmaz gibi gorii· 
niiyordu. Hatta ~en bir r;ehre ta§tmak • 
tan, vakanmn mlisaid oldugu derecede 
latifeler yapmaktan geri kalmtyordu. Bu 
kaytdstzhgtm Akiiyiikte otag kuruldugu 
giiniin gecesinde son hadde ~tkardt, Riis
temle Hayaliyi yanma alarak saatlerce 
mehtab safas1 siirdii. Aya taalluk eder 
mazmunlar sarfetti ve ettirdi. 

Mehtab, tekemmiil etmi~ degildi. $e
ker bayramt aymm on ikinci gecesine 
tesadiif ettigi cihetle bir taraft stlik bir 
daireyi andmyordu. Fakat Hiinkann go
zi.ine gene Hurrem kadar giizel geliyor· 
du. 0 Hurrem ki arama yiiziiniin bir ya· 
mm ya kakiilile, yahud hotozunun dan -
telile orter ve Akiiyiikte ~imdi parhyan 
on iki giinliik aya benzerdi l 

Nefsine bu kadar hakim gorlinen Hiin
kar, mehtab safasmdan usamp ta otagma 
~ekilince maskeyi attt, i<;inde yanan kara 
ate~i yiiziine kadar ~1kardt, simsiyah bir 
tzttrab oldu, sabaha kadar uyumadan do
la§tl, homur homur homurdandt. Onda, 
kurbamn1 bulamtyarak s1ktlan bir ecel 
bali vardt, penr;esinde ta~tdtgl oliimii kur
banmm hayahna ili~tirmek i~in korkun~ 
ihtila~lar i~inde sabtrs1zlamp duruyordu. 

lzllrabt, verdigi karan htzla yapama
maktan doguyordu. N e vicdani muhake
melere temayiil ediyordu, ne insanl ~ef
kat hislerine benliginde yer veriyordu. 
$uursuz denilecek bir vaziyette intikam 
sabahmt bekliyordu. 0, bu korkunr; inti
zar saatleri i~inde bir «baba» degildi, 
hatta insan degildi, yalmz • tahtma, ta
cma suikasd yaptlmak istenildiginden do
la}'l • gururu kmlmt~. ihtiraslan yaralan• 
m1~ bir Padi~ahtt. 

Nihayet sabah oldu. I!tk bir eylul gii
niiniin ilk l~tklan otaga doldu. Dogan 
giine~. Hiinkan ayakta bulmu§tu ve giin
diiziin nuru onun yiiziine gene kaytds!Zbk 
maskesini ger;irmi~ti. lhtiyar adam, sahte 
tebessiimile herkesi aldatarak: «Oglum
dan ne haber?» diye etrafma §efkatli bir 
baba tahassiirii dokiiyordu. 

Mustafa, bu hasreti gidermekte istical 
ediyormu§ gibi karargaha erken geldi. 
babasmm otagtna yakm bir yerde otag 
kurdurdu. Biitiin ordu onun g~li§ini al
kt§larnt§, on binlerce ba§ oniinde egilmt~ 
ve biitiin ~adtrlar §erefine donat1lmt~h. 
Egilen ba§lann ba§mda Ri.isteminki var
dt ve onun daha bir gece once ihanet niik
teleri maltyan dudaklan herkesten once 
~ehzadenin eline buseler kondurmu§tu. 

Mustafa, kendi ctagmda dinlendiktcn 
ve iistiinii degi~tirdikten sonra babasmm 
huzuruna r;1kmak i~in hamlandt. Hiin • 
kar, koca bir ordunun yiireginde taht ku· 
ran oglunu bekledigini Riisteme bildirir
ken pek tantanah merasim yap1lmasmt 
emrettiginden vezirler, kazaskerler, ~a • 
vu§lar, ordu erkam o devirde bi.iyiik i.ini
forma saytlan kavuklar. b~alanna, renk 
renk kiirkleri mtlarma ge«;irmi~lerdi, teh
zadeyi, otagmdan altp babasmm yanma 
getirmi§lerdi. 

Mustafa heyecan i~indeydi, §evketlu 
ve kudreth1 babasmm kendisini ne suretie 
kabul edecegini kestiremiyerek i~in i«;in 
tela§ ediyordu. F akat kendisine bir P a· 
di§ah gibi saygt gosteren, «ya§a asian ya
§a» naralarile dort yan: velveleye veren 
asker saflan arasmdan ger;erken tela~ml 
sezdirme~ege ~ah§Jyor, vakur bir tebes· 
siimle bu samimi muhabbete te~ekki.irle
rini sunuyordu. 

0, Hiinkar otagmm biraz ilerisinde 
attan indi, gene vezirler tarafmdan c;ev

rili oldugu halde ilerledi. Son asker safmt 

ge~ti. Otag kapiSina ula§h. Vezirler ora
dan aynlacaklar, baba ile oglu yalmz 
birakacaklardt. 

Mustafa, te§rifat kaidelerine gore vu
kua gelmesi zarurl olan bu aynb§tn icab 
ettirdigi muameleyi yaptt, secde ederce
sine yerlere egilen Riistemle arkada§la -
nm selamlad1. otaga girmege hazuland1 
ve ... irkildi. Or ada dev ciisseli bir adam 
duruyor ve ki.ifiir eden bir gozle manza· 
rayt seyrediyordu. 

Mustafa, Sadnazam Ibrahim Pa~a -
mn bogulmasmda bi.iyiik rolii clan ve 1s
kender ~elebiden miras olarak saraya 
gelen kole Mahmudu tantmakta gecik
medi, iligine kadar titredi. Babasmm ya
nma girecegi mada bu katil ejderi gor· 
mekten ugursuzluk sezinsemi§ti. 

Bununla beraber vakanm bozmadan 
yiiriidii, otaga girdi ve arbk her~eyi unut· 
mu§tU, yalmz babas1m dii~uni.iyordu ve 
feveran haline gelen kalbl i~tiyaklanm, 
kudretli babasmm elinden alacag1 tek bir 
busede sondiirmek ihtiyacma maglub ola
rak ileri ahlmak istiyordu. 

Hayret. 0 koca otagda kimse yoktu. 
Babasmm yeri bo§, serili ehramlar bo~ 
ve her taraf bo§tu. Mustafa, derin bir 
bo~luga attlmt§ gibi sersem sersem dort 
yanma bakmuken goziine otagt ikiye bo
Jen atlas perde ~arph ve babasmm bu 
perde arkastnda bulunduguna hiikmede
rek oraya dogru iki adtm att1. Lakin he
define varmadan perde kendiliginden 
a~tldt ve yedi dilsiz, ellerinde hirer ke
mend, kar§tsma dikildi. 

Eli opiilecek babanm yerini katiller 
ahyordu, i~ine ahlmak istenilen steak 
baba kucagma bedel oliim ku§aklan a· 
~thyordu. 

Mustafa, bir saniyede hayretten deh· 
§ete gec;mi§ti ve ihtiyarstz haykmnt§h: 

- Baba, baba, beni oldiiriiyorlar, 
beni boguyorlar!. 

Oliime mahkUm §ehzade, arahk gibi 
duran perdenin i«;eriden stmstkt kapandt· 
gmt goriir gibi oldu, yeniden deh§ete ka
ptldt. Lakin feryadm1 tazelemedi, taze -
liyemedi. ~iinkii kemendler, havada ku
cakla§an bir ytlan kiimesi gibi tshklar ~a
larak, birle§ip aynlarak ba§l ucunda dO
ni.iyor ve oli.imi.in soguk nefesi yiiziinde 
dola~tycrdu. 

Bu vaziyette ugra§mak, oliimle pen· 
~e]e§rnek Ve oJiime ktJavuzJuk eden §U 
yedi dilsizi tepelemek laztmdt. Y avuzun 
torunu bu liizumu merdce kabul etti, ka· 
til babadan merhamet dilenmekten bir 
saniye i«;inde vazger;ti, kendi giiciine gii
venerek celladlarla bogu§mtya giri§ti. 

<Arkast var) 

Bir tren memurunun 
diiriistliigii 

Nafta Vekilimiz Ali c;etinkaya son se
yahatlerinden birinde bir tren memuru
nu §ayani dikkat bir §ekilde tecri.ibe et
mi§tir. 

Ali c;etinkaya, ba§mda bir kasket ol
dugu halde trenin iic;iinci.i mevkiine c
turmu§ ve bir miiddet sonra ikinci mev· 
kie gec;mi§ ve buradan kendisini kaldlr
mak istiyen tren kontroluna kendisini 
kaldirmamasl ic;in bir lira ri.i§vet teklif 
etmi§tir. Fakat memur liray1 geri ite • 
rek: 

- Aman birader, ne yap1yorsun, de -
mi~tir. Ba§Imizda Ali c;etinkaya varken 
kim para alabilir?~ 

Ali c;et·inkaya biraz sonra bu memu -
run di.iri.istli.igi.inden dola)'l maa§ma on 
lira zam yaphrml§hr. 

( 
• 
ldamlar1 istenen 
katil maznunlar1 

Emir Abdullah 
~arki Erdiin Emiri biiyiik 

Vapurlar1n n1s1f 
iicretli biletleri 

Fatih cinayetinin mah· merasimle kar,danacak Biitiin hiikumet memur-
k • d"" A"" Yarm sabahki ekspresle §ehrimize ge- J b ")"' emes1ne UD glrCe• lecek olan $arki Erdi.in Emiri Altes ar1 U tenz1 attan 

Zada ba~Jandl Abdullahm kar§1lamlmas1 merasimi • t"f d d k 
'Y hakkmda Vilayete bir program gelmi§ • IS 1 a e e ece 

Martm 25 inci gecesi F atihte Ali Re
ceb admda 17 ya§lannda bir gene, sabtk 
inhisar memurlanndan Osman Nuriyi bt
c;akla yaralamak suretile oldiirmii§tii .. o 
mada maktuliin kans1 22 ya§lannda lr
fanm bu gencle sevi§tigi hakkmda bir 
§i.iphe uyanrnt§, katille beraber su~a i§ti
rakten dolay1 maktuliin kans1 irfanla an
nesi tfakat de Adliyeye verilmi§lerdi. 

Bunlann muhakemesine diin Ag1rceza 
mahkemesinde ba§lanmt§tlr. Okunan tah
kikat evrakma gore Ali Recebin bu cina
yeti !rfan ve !fakatin himayeleri ve te§· 
vikleri altmda ve canavarca bir hissin te
sirile ve tasarhyarak yapl!gt zikrediliyor 
ve maznunlann idam1 isteniyordu. 

hfan, mahkemeye en ki.ir;iigi.i kundak
ta olmak iizere 3 kiir;iik r;ocugile gelmi§ 
oldugundan bunlann maznun sandalye
sine oturmalanm muvaftk bulm1yan riya
set makam1 ~ocuklardan ikisini samiin 
arasma koydurdugu iki sandalyeye oturt· 
mu§ ve duru§maya ba§lanrnt§tlr. Receb, 
lakayd bir tavula cinayetini §oyle naklet
mi~tir: 

«- Osman Nuri, otedenberi benim 
pe§imde dola§tyordu. F akat ben onun 
hakiki maksadm1 a~1k~a sezemernt§tlm. 
Evine aldtgt sebze ve saireyi gotiirmek 
iizere beni evine yollar ve ben de kap1dan 
buaktr donerdim. V ak 'a gecesi borcumu 
vermek iizere gittigim zaman rak1 ic;iyor
du. Otur dedi, oturdum. Bana' rak1 i~ir
mek istedi, icmedim. 0, iistiiste bir iki 
kadeh atttktan sonra elini belime att1. Ben 
derhal ayaga kalktim. Bu sefer de beni 
optii. Ben silkindim. ka~mak isterken ba
caklanma sanld1. Ben de, dort senedir 
yangmyerinden gec;tigim ir;in ihtiyaten ya
mmda ta~1dtg1m kamay1 c;tkanp kollanna 
sapladtm. 0 «ah» dedi, fakat buna rag
men tecaviizlerine devam etti. 0 benden 
kuvvetliydi. N amusum tehlikeye dii~i.in
ce kamam1 gogsiine sapladtm. Biz merdi
venlerde yuvarlamrken kadmlar da ka
PIYl ac;ttlar, onlara 

«- Bagmr amz~ sizi de dograrun. ta· 
yed polisler gelirse, hm1z vurdu, deyin, 
dedim ve ka~ttm.» 

Maznunun zabttada ve sorgu hakim • 
liginde verdigi ifadesi okundu. Oradaki 
ifadesi buna uymuyordu. Buna kar~1 da: 

«- Zabttada tazyik edildim. Sorgu
da da sorgu hakimi ne dedigimi iyi anla
maml~ olacak, yanh§ yazJlrni§» dedi. 

Maktuliin kanst irfan da vak' ay1 ktsa
ca §oyle anlattt: 

«- Vak'a gecesi rak1 sofrasm1 ha • 
mlad1k. Kocam bize «siz istirahatinize 
~ekilin» dedi, odamtza girdik. Biraz son
ra uyumu~uz. Giiriiltii ile uyandtk. Ka • 
p1y1 ac;mca Ali Receble kocamm bogu§· 
tuklanm gordiik. Receb kocam1 vurduk
tan sonra bizi bt«;agile tehdid etti. Biz de 
polisler gelince korkudan «husiz vardt» 
dedik. Kocam otedenberi gene ~ocuklara 
kar~1 yufka yiireklidir. Benim degil, kc
camm Ali Receble miinasebeti vardu.» 

Maktuliin kaynanast 60 ya~lannda 
lfakat de vak'ayt §oyle anlattl: 

«- Damad1m o gece Ali Receble be
raber gelip rakt i~mege ba§ladilar. Ben 
namaz1mt k1ltp yathm. Giiriiltii ile uyan
dtgimtz zaman bogu§uyorlardl. Bizi b1 -
~akla korkuttu. Polislere «htrsJZ geldi, de
dik.» 

Yak' ad an sonra maktuliin elbiseleri 
lfakat tarafmdan saklanmt§tJ. Bunun se
bebi kendisinden sorulunca §U cevabt 
verdi: 

«- <;;ocuklar <<babamtzl isteriz» diye 
aglamaga ba1laymca elbiseleri yataga so
kup onlan «i§te babamz burada» djyerek 
avuttum.» 

Duru~ma esnasmda ifadelerin birbirini 
tutmadlgl ve birinin soyledigini digerinin 
tekzib ettigi anla§thyordu. N eticede ek -
serisi polis alan §ahidlerin bir ktsmt din
lendi ve muhakeme ba§ka bir giine btra· 
kiidt. 

· SEHIR ISLER/ 

Kadtkoy Su tirketi tarihe 
kart§tl 

Kad1koy - Oski.idar Su §irketi fevkala
de ve adi heyeti umumiyeleri yapilmi§ 
ve hi.ikumet'<e satm ahnmi§ olan §irket, 
tasfiye haline girerek tarihe kan§ml§ • 
hr. 
~irketin bu i"timalan sabahtan ak§a· 

ma kadar devam etmi§ ve §irketin hiikfl
mete sahlmasma dair olan ve evvelce 
esaslanm ne§rettigimiz mukavele tas • 
dik edilerek §irketin hi.ikfunete devri 
kabul edilmi§tir. 

9irket 400 bin liraya satm almrni§hr. 
Bu bedel 10 senede odenecektir. $irket 
gelirinin bu taksitleri vermege kafi ge
lecegi muhakkak addedilmektedir. 

tir. Altes Abdullah1 Edirne hududunda 
kar§Ilamak i.izere Hariciye Vekaleti §ef
lerinden Kudret Erbey §ehrimize gel
mi§ ve di.in ak§amki ekspresle Edirneye 
gitmi§tir. 

Altes Abdullah!, yann sabah Sirkeci 
istasyonunda !stanbul Valisi, muavini, 
Emniyet mi.idiirile Istanbul Mevki ve 
Merkez Kumandanlan ve bir bando ml
ztka ile askeri mi.ifreze kaq1byacak ve 
istasyon Erdiin ve Tiirk bayraklarile 
donanacakt1r. 

Emir Abdullah istasycna c;1khktan 
sonra haz1rlanan otomobille dcgruca 
Perapalas oteline giderek ogle yemegini 
crada yiyecek, miiteakiben §ehri gezdik
ten sonra ak§am iizeri Denizycllarmm 
Sakarya motorile Haydarpa§aya gec;e -
cek, orada da askeri merasimle kar§lla
narak Ankara ekspresine baglanacak 
hususi vagonla Ankaraya hareket ede -
cektir. 

MOTEFERRIK 
Hamidiye mekteb gemisi 

Haziranm ii~<iinde Yunan ve Yugoslav 
limanlanm ziyaret edecek olan Hamidi
ye mekteb gemisinin haz1rhklan ikmal 
edilmi§ ve gemi Haydarpa§a a"1klarm -
da demirlemi§tir. 
Mimarlar cemiyetinin diinkii 

toplantlsJ . 
TUrk Mimarlar cemiyeti !stanbul §U· 

besi yllhk tcplanhs1 ekseriyet olmad1g1 
ic;in gelecek cuma giini.ine tehir edil -
mi§tir. 

Diinki.i toplanttdan bilistifade yakm
da ac;llacak olan Kamutay binas1 pro • 
jesi miisabakas1 hakkmda muhtelif mi
marlar tarafmdan TUrk mimarlan ic;in 
birc;ok temennilerde bulunulmu§tur. 
Beynelmilel olacak bu mi.isabakaya 
Ti.irk mimarlarmm i§tirakinin temini 
hakkmda alakadar makamlar nezdinde 
te§ebbiiste bulunmak iizere idare heyeti 
vazifelendirilmi§tir. Milli bir bina clan 
Kamutaym Ti.irk mimari ruhu ve ka -
rekterini ta§Iyacak bir bina olmaSI do -
lay1sile bu miisabakaya haZlrlanmak i.i
zere Turk mimarlannm kendi aralarm
da kuvvetli gruplar yapmalarma karar 
verihhi§tir. ffer memlekette millet ve -
killerinin toplandtklan binalarm yerli 
san'atkarlar tarafmdan yapllmi§ milli 
eserler oldugu hakkmda devletin nazari 
dikkatinin c;ekilmesine karar verilmi§ -
tir. Memleketimiz mimarlan Kamutay 
binas1 miisabakasma i§tirak etmegi mes
leki ve milli bir hak olarak gormekte -
dirler. 

F eatival programt haztrlandt 
Bu yaz §ehrimizde yap1lacak olan eg

lencelerin program1 tesbit edilmi§tir. 
Eglencelere 31 temmuz cumartesi giinii 
ba§lanacak, bir ay devam edecektir. 

Festival devam ettigi miiddet~e her 
cumartesi ve pazar geceleri §ehir do • 
nanacak, diger geceler tenvirat yapllml
yacakttr. Pazartesi gi.inleri de istirahat
le gec;ecektir. 

Her ~ar§amba giinii §ehrin tarihi yer
leri gezilecek, gezicilere malumat veri • 
lecektir. Diger gi.inler de eglencelerle 
gec;ecektir. 

Festival komitesi diinkii toplantism -
da iki tali komite se«;mi§tir. Bu komite • 
lerden biri §ehri aydmlatma ve siisleme 
i~lerile, digeri de yabancllan kaq1lama, 
ugurlama ve izaz i§lerile me§gul ola -
cakttr. 

Takas heyetleri hakkmda 
. yeni bir emir 

ikttsad Vekaleti, di.in bir telgrafla ye
ni talimatname yap1Imctya kadar eski 
takas heyetlerinin i§lerine devam etme
lerini bildirmi§tir. 

Simdiye kadar, Akay ve Sirketi Hay
riyenin niSlf tenzilath karnelerinden yal
mz hiikumet memurlan istifade ediyor· 
du. Miilhak biit~eli idarelere mensub o
lanlarla iicretli memurlar bu tenzilattan 
istifade edemiyorlardt. Hi.ikumet memuru 
olduklan halde mensub bulunduklan mi.i-
esseselerin vaziyetleri ve maa§lannm res
mi harem harici kalmas1 gibi sebebler ile
ri si.iriilerek bu haktan mahrum kalmala
n iizerine alakadarlann yapt1klan mi.ite
vali ~ikayetler hakh goriilmii§ ve 1kttsad 
Vekaletince biitiin hiikumet memurlan
mn bu iki idare vapurlannda nlSif iicretle 
seyahat etmeleri karar altma almrnJ§tlr. 

Biitiin Belediye memur ve miistahdem
lerile, hiikumet biitc;esinden iicret alan 
memur ve miistahdemler ve sermayesi ta
mamen devlete aid idarelerin memur ve 
miistahdemleri bu tenzilattan istifade ede
ceklerdir. 

I hazirandan itibaren tatbik edilecek 
olan bu karar, diin, Deniz Ticaret Mii
diirliigii tarafmdan alakah makamlara 
teblig edilmi~tir. lkt!sad Vekaletinin bu 
karanndan istifade edecekler meyanmda 
Belediye, lnhisarlar, Liman hletmesi, 
Afyon inhisan, Denizyollan, Tiirkofis, 
Devlet Demiryollan ve Tiirk Gemi Kur
tarma Sirketi memurlan vardu. 

Alakadar biitiin memurlan hakh ola
rak sevindirecegine §iiphe olmtyan bu 
giize] karardan dolayt ikttsad Vekili 
Ceial Bayara ve Deniz hleri Miiste§an 
Sadullah Giineye bu memurlar namma 
te~ekkiir ederiz. 

ONIVERSITEDE 

Oniversite biirosu faaliyete 
ge~ti 

'Universitelilerin memleket ic;inde ve 
dt§tndak~ seyahat ve istanbula gelecek 
ecnebi Universitelilerin ag1rlama i§le -
rile me§gul olmak i.izere te§ekkiil eden 
bi.iro faaliyete gec;mi§tir. Biiro reisligi -
ne Fen Fakiiltesi profesorlerinden Ke -
rim, ikinci reislige dor;ent Muhlis E e, 
katiblige talebed~n Miiriivvet sec;ilmi§
lerdir. 

Biiroda memleket i~<inde ve di§mda 
seyahat, haricden gelecek profesor ve 
talebeleri ag1rlama, ecnebi iin·iversite • 
lerle profesor ve talebe miibadelesi, ec
nebi memleketlere gidecek profesor ve 
talebelere yol gosterme it;in dort servis 
kurulmu§tur. 

Bi.iro ilk toplanttsmda Paris ve !zmir 
sergilerine tcplu bir halde gitmek me -
selelerini gorii:;;mi.i§ti.ir. • 

ECNEBI MEHAFILDE 

Rumen torpitosu gitti 
Bundan bir miiddet evvel tamir i~in 

§ehrimize gelmi§ olan Ferdinad isimli 
Rumen torpitosunun tamiri bitmi§ ve 
gemi diin sabah Kostenceye gitmi§tir. 

ADLIYEDE 

Biletaiz trene binmenin cezaa1 
1930 y1lmda ne§redilmi§ olan 1677 nu

marah kanunla §imendifere biletsiz bi
nenlerin bu hareketi su'< sayllmaktad1r. 
Son giinlerde bu §ekilde 16 vak'a cere
yan etmi§ ve bunlarm hepsi birinci ceza 
mahkemesine verilmi§tir. Ancak bilet -
siz yakalananlar yanh§ adres vermi§ ol
duklarmdan 15 su«;lu bulunamami§, ad
resi bulunabilen Hatice admda bir kadm 
diin 8 kuru§ 10 paraya mahkum olmu§ 
ve aynca kendisinden 8 kuru§ ta mah -
keme masraf1 almmi§br. Hatice bu ka
dar ucuz kurtulduguna sevinerek Ad -
liyeden aynlmi§tlr. 

Bolu Halkevinde a~dan sergi 

Bolu (Hususi) - Halkevimizin hima
yesinde ar;llan Bic;ki ve N alu§ kursu bir 
buc;uk ayhk kurs miiddetinden sonra 
bir sergi ac;mi§hr. Sergide kursa devam 
eden doksana akm talebenin ok ince 

eserleri binlerce ziyaretc;i tarafmdan 
gori.ilmii§ ve biiyiik bir takdir kazan • 
ml§hr. Gonderdigim resim kurs mual -
limlerini talebeden bir k1smile bir ara
da ostermektedir 

S.iyasi .. icm/al 
i 

ispanyadaki harb 

A sri silahlann tahribk.ar ~e.sirine 
bakarak lspanyadakt dah1h har· 
bin birka~ ay ic;inde kat'i bir ne• 

ticeye varacagt hakkmda yap1lan tahmin· 
ler isabet etmedi. Muhtelif cephelerde 
harekatt harbi yerine mevzi ve siper har• 
binin kaim olmast kanh bogu§mayl uzat· 
maktadtr. Simdilik belliba§h harekat har· 
bi havamn ve mevsimin fevkalade miisa· 
id olmasma ragmen, §imali ispanyantn 
Atlas Okyanus sahillerine miinhastr bu· 
lunuyor. 

General Franco'nun ba§hca muavini 
Genera! Mola lspanya ihracatmm yi.iz 
yetmi§ be§ini temin eden fosforsuz demir 
madenlerini ihtiva eden Bilbao'yu iyice 
slki§hrrnl§hr. Burasmm sukutu General 
Franco'ya bi.itiin !ngiliz ~elik fabrikalan• 
nm yegane ham madde kaynagt olan rna• 
den havzastm temin edecek ve iktlsadi ci· 
hetten ~ok bi.iyiik faydalar verecekse de 
harbi durduracak kadar kat'i bir tesir 
yapmJyacakhr. Binaenaleyh lspanyada 
iki taraf da Akdenize miivazi sahada bir 
k1§ harbine hazulanacaklardtr. 

ispanyadaki harbin uzay1p gitmesinden 
en ziyade lngiltere endi§e ediyor. lngil· 
tere, burada ne komiinistlerin, ne de fa· 
§istlerin iistiin gelmelerini arzu etmemek· 
tedir. Ciinkii her iki ~tkta dahi Akdeniz 
miivazenesinin bozulacagmdan ve Avru· 
pamn garbinde yeni bir Lokarno misa• 
kile tslahml arzu eyledigi vaziyetin biis· 
bi.itiin altiist olacagmdan korkuyor. 

Diger taraftan lngiltere yalmz §imali 
F asta ve §imali ispanyada ~ikan fasfor• 
suz ham demirleri kullanan lngiltere ~e· 
lik fabrikalanmn §U teslihat yan§t zama• 
nmda italya ile Almanyamn miittefiki 
General Franco'nun keyfine tabi kalacak· 
lanm ve bu Generalin her dedigini yap
tiracagmt dii§iinerek muztarib olmakta· 
dtr. 

hte bu sebeblerden ve ayni zamanda 
bi.itiin Avrupa sulhunu korumak dii§iin· 
cesile lngiltere, lspanyadaki harbe niha· 1 

yet vermek ~arelerini c,:ok ciddi olarak 
aramaktadu. Bu i§te, F ransa ingiltere 
ile tamamile bir fikirde oldugundan Paris 
kabinesi her suretle lngilterenin miizahiri 
bulunuyor. 

Londra, Paris ve Briikselde ahiren 
yap1lan temas ve miizakerelerin mev;zu• 
unu, lspanya harbini durduracak c;areler 
bulunmasi dii~iincesi te~kil etmi~tir. Ge· 
rek ingiltere ve gerek Fransa, ispanya ka· 
tolikleri iizerinde biiyi.ik niifuzu olup 
§imdi Bel~ikada i§ha§mda bulunan kato• 
lik partisi vasttasile tesir yapabilmek i~in 
Bekika hiikumetini tavsit etmek istiyor• 
lar. 

ingiltere, lspanya harbinin durmasma 
yo] haz1rlamak iizere muhariblere bir mii• 
tareke yapmalanm teklif etmek muvaftk 
olup olmtyacagmt ahiren Avrupa devlet• 
lerinden istimzac.: etmi§ti. Buna Fransa 
ve Belr;ika ile Papahk makammdan ba§• 
ka muvafakat ve tasvib cevab1 veren ol• 
marnl§tlr. Bilhassa General Franco bu 
teklifi §iddetle reddetmi§tir. Eger devlet· 
lerin c;ogu ve muharibler, muvafakat ceva• 
b1 vermi§ olsalardt Belc;ika iki muharib 
tarafa miitareke teklif edecekti. 

F akat bu muvaffakiyetsizlikten lngil
tere nevmid olmu§ degildir. lki muharib 
taraftaki ecnebi goniillii ve muharibleri~ 
nin geri almmas1 hakkmda fngilterenin te
§ebbiisile Londradaki ademi miidahale 
komitesinde bir proje haz1rlamp tasvib 
edilmesi i~in alakadar devletlere bildiril
mi§tir. Bu projeyi muhariblerle devletler 
kabul ettikleri takdirde bunun tatbiki ir;in 
bizzarure cephelerde ktsmi miitarekeler 
yaptlacakttr. Bir defa muharib ordular 
miitarekeye ah§acak olurlarsa harbin dur~ 
durulmast ic;in bizzarure zemin hazulan· 
rnl§ olacaktlr. $imdi, lngiltere ile Fran· 
samn biitiin gayretleri goniillillerin geri 
ahnmas1 vesilesile k1smi miitarekeler te
minine matuftur. Bu te§ebbiisiin muvaffak' 
olmast i~in her§eyden evvel Almanya ile 
ftalyanm ma ve muvafakatlerini tahsil et· 
mek zaruridir. Bu ise ~ok gii~tiir. <;iinkii. 
bir iki devlet, kar§thkslz olarak strf lngil
terenin hahn ir;in fspanyadaki miihim 
mevkilerini feda edemezler. 

Mullarrem Feyzi TOGAY 

Asfalt yollarda kontrol 
Suadiye tarafmdaki asfalt yolda mo

. torlii vasttalarm 80 • 100 kilometro bir 
siiratle seyretmekte olduklan goriilmii~ 
ve yolda kontrol vazifesi gormek i.izere 
motorlii polis devriyelerinin tefti§lerde 
bulunmas1 kararla§hrtlml§hr. 

Bu karar, civar hallu tarafmdan bii • 
yiik bir memnuniyetle kar§Ilanml§hr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone teraiti { Tur~iye Hari.; 
Y ic;m idn 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tlc; ayl.tk 400 • 800 • 
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SON HABERL EA ••• · 
TELEFON TELGRAF we TELSiZLE 

Almanya ne istiyor? 
Alman ikhsad Naz1r1 Dr. Schacht diin soyledigi 

bir nutukta bunu a~1k~a izah etti:li 
Paris 28 (A.A.) - Yeni Frans1z - AI- retmektedir. Bugiin gerginlik dedigimiz 

man ticaret muahedesinin muvaffaki - ~eyin temelini Avrupadaki gayritabii 
Yeti bilhassa Young ve Dawes istikraz- ekonomik vaziyet te§kil eylemekted-ir. 
lan fa izlerinin azalblmasma bagh bu - Muhtelif Avrupa devletleri arasmdaki 
-lundugu soylenmektedir. <;:iinkii diger miinasebatta muvazenin mevcud ol -
bii.tlin noktalar halledilmifj t ir. mamast Frans1z - Alman miinasebatlm 

Zannedildigine gore, Dr. Schacht, Da- da mlihim surette miiteessir ediyor. 
Wes istikrazt faizinin ylizde 7 den yiiz- Harbsonu seneleri gostermi§tir ki siya
de 5 e ve Young istikrazt faizinin de setin o zaman kurdugu ekonomik bi.in
Yiizde 5,5 tan yiizde 4,5 a indirilmesini ye saglam degildir. Ve iyi bir temele 
istemektedir ki bu sayede Almanya istinad etmemektedir.• 
takr iben 30 mily<Jn fr ankhk bir tasarruf Schacht verdigi cevabda Almanyay1 
temin etmifj olacakbr. metalibatta bulunmaktan ba§ka bir§ey 

Bu mesele, diin ogleden sonra Schacht yapmamt§ olmakla muahaze etmenin 
ile Auriol arasmda gorli§lilmii§tiir. dogru olmad1gm1 soylemi§ ve demifjtir 

Bu hususta buglin Blum'le Schacht ki: 
arasmda vuku bulacak miilakattan son- c- Almanya §imdiye kadar hatta 
ta kat'i bir karar verilmesi beklenmek - fazlasile miispet tekliflerde bulunmu§-
tedir. tur. Avrupa sulhunun garantisi ve Mil-

Almanyamn anlafma farlt letler Cemiyetine tekrar girmesi. Fa -
Paris 28 (A.A.) - Alman - Frans1z kat Milletler Cemiyeti bir cinayet mah

Dostluk cemiyetinin reisi Scopini, AI- kemesi degildir, bu bir isti§are miiesse
:tnan naztn Schacht §erefine bugiin ve- sesidir. Bunun ~er~evesi ir;inde milletler 
rilen ogle ziyafetinde bir nutuk soyli- aralarmdaki ihtilaflan halledebilirler. 
)'erek demi§tir ki: Bundan ba§ka Almanya silahlarm tah -

•- Cemiyet Frans1z - Alman miina - didi meselesi lizerinde de anla§maga a
sebatmm tavazzuhuna yardlm etmek made bulundugunu soylemi§tir.:> 
azmindedir. Biz hepimiz kaniiz ki yeni Schacht, Almanyaya §ekli iizerinde 
bir harb Avrupa i~in en biiyiik felaket anla§tlabilecek bir mlistemleke faali -
olacakhr. 1914 harbinden aldig1m1z in- yeti verilmesini ileri slirmii§ ve Alman
sani ders bizi diinkli dii§manlanm1zla yanm Fransa ve biitlin kom§ularile an
olan mlinasebahmtzl diizeltmeyi em - la§ma arzusunu teyid eylemi§tir. 
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(:ek Ba,vekilinin 
miihim beyanat1 

Tiirkiyenin milli 
geliri yiikseliyor 

«Tuna i~i Frans1z. ingiliz Bilhassa ticaret ve ban
tesriki mesai sahas1na kacdtk sahastnda hiiyiik 

· girmi~tir>> bir inki$af var 
Paris 28 (A.A.) - Halk~t cephe

nin gazetesi olan <<Le Soir» <;ekoslovakya 
Ba§vekili Hodza ile Londrada F rans1z 
ve lngiliz devlet adamlarile yaptlgi mu
zakerelere clair bir mulakatta bulunmu§
tur. 

Hodza demi§tir ki: 
«- ingiltere otedenberi menfi bir hat

tl hareket ittihaz etmi~ti, §imdi Londrada 
~eni bir zihniyetin hlikiim surdugunii gor
mekle mes'udum. Tuna havzasmm Avru
pa sulhu i~in ne kadar miihim <Jldugu tes
lim edilmege ba§lanmi§tir. Eger merkezi 
Avrupa blokunun kurulmas1 yani biiti.in 
bu devletleri ihtiva eden bir ekonomik 
te~kklil vucude getirilmesi istenirse, bu
tiin Avrupa k1t' as1 lehine olarak kuvvetli 
bir muvazene kurulmu§ olur.» 
Hodz~. Avusturyanm musaid hath 

hareketi ve Macar Ba§Vekilinin de son 
beyanat1 nazan itibara ahnlTSa Tuna 
memleketlerine aid ekonomik te§kilat i§i
nin yakmda biiyuk terakkiler gosterecegi
ni soyledikten sonra §unlan ilave etmi~tir: 

«- Tuna meselesi Frans1z - lngiliz 
le§riki me~aisi sahasma girmi~tir ve bu iki 
memleket bu i~ her an artan birind de
recede bir ehemmiyet vermektedir. Simdi
lik mevzuu bahsolan §ey bir taraftan A
vusturya ve Macaristan ve diger taraftan 
da Cekoslovakya, Y ugoslavya, Roman
ya ve Bulgaristan arasmda ekonomik biz 
te§riki mesai sistemi kurmaktlr. Bittabi bu 
te§riki mesai daha $imdiden bir siyasi re
sanet ifade edemez.» 

Hodza, italya ile Almanyamn da bu 
i§e miizaharet edecekleri limidini izhar 
eylemi§ ve bu iki devletin bunda bi.iylik 
alakalan bulundugunu soylemistir. 

Bursa Belediye reisi istifa etti 
Bursa 27 (Hususi) - Belediye re isi 

Cemil istifa etmi§, istifas1 kabul olun -
mu§tUr. 

Ecnebi miiesseselerden birisinin doviz 
ka~akc;thg1 yaphgt haber almmt§, Miid
deiumumilik~e tahkikata ba§lanmt~br. 

Buglin Bursaya hafif, inegol ve hava
lisine §iddetli dolu yagmt§br. 

Bursada bir miisamere 
Bursa 28 (Telefonla) - Bursa k1z 

muall im mektebinin son s1mf1 Necatibey 
K1z Enstitlisliniin salonunda c;ok glizel 
bir miisamere vermi§tir. Miisamerede ba§
ta Vali olmak iizere miimtaz bir kalaba
hk haz1r bulunmu~tur. 

Arnavudluk isyam 
Tiran 28 (Hususi) - Arnavudluk 

Ba§vekili beyanatta bulunarak Etem To
tonun hi~bir yabanc1 devletten yardun 
gormemi§ oldugunu tasrih etmi§ ve asa -
yi~in tamamile tesis edilmi§ oldugunu ila
:Ve etmi§tir. 

Bir haftada yakalanan 
ka~ak~1lar 

Ankara 28 (A.A.) - Ge~en bir haf
ta i~inde giimriik muhafaza orgi.iti.i, ikisi 
alii 49 kac;ak~I. 4 I I kilo gumriik ka~agl, 
88 inhisar kac;ag1, 26 Turk · liras1, bir 
tufek, 13 mermi ile 15 kac;akc;1 hayvam 
ele gec;irmi§tir. 

Ankara 28 (Telefonla) - Meclis 
ic;timamm gec;en celsesinde s.vas meb' u
su Semseddin milli gelirin ne oldugu 
hakkmda iktJsad Vekilinden sui sormu§
tu. 1khsad Vekili Bayar 1935 te tesis 
edilmis <Jlan Vekalet konjektor servisinin 
memleketin milli geliri ve bunun muhtelif 
klSlmlara aynh§ §ekli hakkmda tesbit 
ettigi rakamlan bugi.inki.i celsede heyeti 
umumiyeye bildirdi. 

Buna nazaran Tiirkiyenin milli geliri 
33 - 34 senesinde 1,150,000,000 lira -
dJT ve ni.ifus ba§ma 73 lira isabet etmek· 
tedir. 34 - 35 senesinde I ,250,000,000 
lira olan ve sene ba§ma 78 lira du§en 
milli gelir 35 • 36 senesinde 1 milyar 
350,000,000 liraya balig olmu§ ve nufus 
ba~ma 82 lira dii§mi.i~tiir. 

1927 - 28 senesinde sureti hususiyede 
yap1lan hesablar milli gelirin adam ba -
§IDa 11 7 lira dii§ecek §ekilde 1 milyar 
605,000,000 lira oldugunu gostermek -
tedir. Bu vaziyet gelirin buhranm §idde
tile miitenasiben di.i§ti.ikten sonra tedricen 
ilerlemeg ha§ladigmt gostermektedir ki 
ayni hal Avrupa memleketlerinde de va
ki olmu§tur. 

Milli gelirin muhtelif ziimrelere tak • 
simi ~u §ekildedir: , 

Ziirra, orman, av: 33 - 34 senesinde 
360,000,000, 34-35 senesinde 399 mil
yon, 35-36 senesinde 395,000,000, en
dlistri ve eli§leri: 33-34 senesinde 180 
milyon, 200,000,000, 215,000,000 (bi
rinci grupa nazaran daha hafif bir yiik
selme vard1r) Mesken gelirleri her sene
ye nazaran 60,000,000, 61 ,000,000 
62,000,000, hizmet gelirleri 100 milyon, 
102,000.000, 1 04,000,000. 

En yiiksek rakam olmasma ragmen di · 
ger k!Slmlardan daha az muterakki olan 
ticaret, banka, sigorta, inhisarlar ve saire 
gelirleri de §oyledir: 

33 - 34 senesinde -450,000.000, 34 -
35 senesinde 488,000,000, 35 - 36 sene

sinde ise 514,000,000. 

Bunun 27 - 28 senesinde Balkan dev

letlerile mukayesesi §oyledir: Romany a 

milli geliri 3,500,000,000, adam ba§ma 

177 lira. Yugoslavya 2,223,000,000, a

dam ba§ma 172 lira, Bulgaristan 526 
milyon, adam ba§ma 1 0 I lira . .5imali A

merikanm ise ayni senede milli geliri 

168,200,000,000 lirad1r ki adam ba§ma 

1384 lira isabet etmektedir. lngiltere 

35,752,000,000. adam ba§ma 784, Al

manya 36,500,000,000, adam ba~ma 
574, Fransa 19,736.000,000, adam ba

§IDa 480, ltalya 9,309,000,000, adam 

ba§IDa 229 lira. 

Memleketimize aid rakamlar ziraat 

ba§ta olmak uzere butun gruplardaki 

yiikseli§ memleketin iyilige dogru gittigi

nin maddi delillerinden biridir. But~e. 

ticareti hariciye vaziyetleri, i§ hacminin 

artmas1 ve banka hesablanmn olmayi§l 

da inki§afm diger delilleridir. 

CUMHURiYET 

HAdiseter aras1nda 

Habralara dair 
I'L-R aydar Rifat tarafmdan ya
lr1J ptlan terciimesini evvelce 

siitunlanmtzda okudugu -
nuz «lklimler» romammn muharriri 
Andre Maurois, Paris-Soir gazetesin
deki ftkrasmda §U sahrlart yaztyor: 

«Bundan birka~ giin evvel, bir og
le yemeginde, ecnebi devlet adamla • 
rmm en natuklarmdan biri, bize feci 
sergiize§tlerini anlatb ve A vrupanm 
istikbali hakkmda bazt tahminlerde 
bulundu. 

«l~imizden biri: 
«- l§te, dedi, bu gece habra def

terime g~ecek bir kor...u§ma. 
«BB§ka biri: 
«- Ben de bunu kaydedecegim, 

dedi. 
«Demek ki bu galeyan v>e gaile 

giinlerinde, hala, oyle insanlar var ki, 
her alqam yatagma girmeden evvel, 
o gun §ahidi olduklan badiseleri, ya
hud kaiblerinin samimi hareketlerini 
kaydediyorlar. Buna memnun olu -
yorum, ~iinkii bu nevi habralar tari
hin oz malzemesidir ve bir devrin 
ge~tikten soma yll§amasmt temin 
eder.» 

Garpta hemen her devlet adamt, 
her edebiyat~t ve san'atkar, ftrsa\ 
bulduk~a habralanm giinii giiniine 
ka ydederler. F ranstzcada «journal» 
adt verilen ve diinkii tiirk~eye «ruz • 
name>> diye terciime edilen bu habra
ian kaydetmek, hele omriin son ytl -
lannda ne§retmek adeti bizde pek 
yoktur. «Habrab> §ekli altmda yazt • 
la.n kitablanrruzm ~ogu, giinii giinii • 
ne notedilmi§ inbbalar ve fikirler de
gil, ge~mi§ zamam senelerden sonra 
habrlamak suretile bir oturu§la kale
me nhnan eserlerdir. Habra edebiya
bmtz bu nev'inde de zengin say1lmaz. 

Haftzamtza mt giiveniyoruz ki 
i~inde ya§adigtmtz hadiseleri giinii 
giiniine bir tarafa kaydetmiyoruz? 
Hayabm1zm kadrini mi bilmiyoruz ki 
maziye karl§3Jl giinlerimizin ve anla
rtmtzm izlerini tesbit etmek istemi • 
yoruz? T arihe kar§t vazifelerimizi u
nutuyor muyuz ki onu aydmlatacak 
en samimi vesikalar1 kendi elimizle 
hazulamaktan ka~tyoruz? Biiyiik a -
damlartrruzdan k~t, ~ahidi, faili, 
mes'ulii olduklan hadiseleri giinii gii
niine bir deft ere g~irmi,Ierdir? «Hi~
biri !» diyemem; fakat bunu diyebil
mem i~in inkara cesaret edebilecegim 
eserlerin sayast bir raf ko§esini bile 
doldurmaz. 

- ihmal! diyeceksiniz. 
- ~iiphesiz ihmal; fakat bu ih· 

malin sebebleri nedir? Ni~in dii~iin • 
miiyoruz ki tarih bir milletin ve in -
sanhgm mii§lerek haltrastdtr ve in • 
sanlarm ayrt ayn habralarunn yeku
nu demektir. Biiyiik badiselerde • kii
!riik bile olsa - bir role sahib her ada
rom kaydetmekten ii~endigi bu batt • 
ralar, tarihin gecesinde parhyacak 
kandilleri yags1z ve soniik b1rakmak 
demektir. 

Kaydediniz, giinii giiniine kayde • 
diniz, yanmn ~ocuklan bu ihmali 
mazur gormiyeceklerdir, bunu da 
keydediniz. 

PEYAMI SAFA 

Almanya ile italya 
tahdidi teslihata 

haztrmtslar 
' 

italyanlar Amerikada bu 
kanaati yerle~tirmege 

~ah$Ivorlar 
Va§ington 23 (A.A.) - ltalyan el· 

~isi Suvich'in Hariciye N ezaretine yap
tJgJ ziyarete clair bura siy_asi mehafilin
de mevcud kanaate gore, Italya ile Al
manya kendilerinin tahdidi teslihata ha
Zlr olduklanm ve Avrupanm teskinine 
yegane manianm ingiliz silahlanmasi ol
dugu fikrini Amerikada uyand1rmaya 
c;ah§Iyor. Bu ziyaret de i§te bu cumleden· 
dar. 

Hariciye Nezareti ltalya ve Alman
yanm bu tezi hakkmda henuz hic;bir fikir 
izhar etmi§ degildir. Norman Davis ise 
Londradan §U kat'i kanaatle donmu§ti.ir 
ki, ingiliz silahlanmasJ ancak yanda bu
lundugu bir suada bir silahsiZianma kon
feransi mevzuu bahsolamaz. 

Petrol ve benzin fiatlari 
Ankara 28 (Telefonla) - Petrol ve 

benzin fiatlar1 et r&-fmda yaptlan tetkik
lerde hazirlanmi§ olan kanun layihast -
mn Meclise verilmek iizere oldugunu 
yazmi§bk. Layiha son bir defa olarak 
gozden ge~irilecek ve kat'i §eklini ala -
cakhr. Bu layiha ile benzin, petrol sa
b§mda ve tasfiye i§lerinin devlet inhi
sarma ahnams1 meselesi de derpi§ edil
mektedir. Fakat heniiz kat'i §ekilde ka
rar verilmi;; degildir. 

Atina ziyaretinde 
enstantane gOrii~ler 

Atinada donanma • Asfalt yollar1n esrar1 • Atina 
pahahla,tyor • Her tarafta tiirk~e • Ba~vekilimizin 

ziyaretinin mahiyeti • Giizel bir veda sahnesi 

Atinaya geldigimiz zaman §ehri a! ve 
mavi renklere bogulmu§ gordiik. Her a -
d1m ba§mda iki milletin bayraklan kucak 
kucaga gelmi§ti. .5ehir, biitiin gece, bir 
l§Ig c;aghyam altmda kald1. Hele, Atina
ya ku§baki§l bakan Akropol, sutunlarm
daki en ku~uk hatlari bile tebari.iz ettiren 
tenviratile, karanhk §ahikanm iizerinde 
beyaz bir kiime alev gibi parhyordu. 
Turk Ba§vekili i~in hamlanmll} olan do
naoma, san' atkaraneydi. 

ismet inonunun her gorlindugu yerde 
kopan alb§ tufam, Turk - Yunan dost
lugunun, Yunan milletinin kalbinde en 
samimi ko§eyi i~gal ettiginin bir ifadesiy
di. Yunan hiikumetinin, Ba§Vekilimize 
kar~I, en yiiksek hurmet ve samimiyet de
receleri iizerinde gosterdigi misafirper -
verlige, Yunan halkmm candan tezahii
ratla i§tirak etmesini gene bu bak1mdan 
memnuniyetle mii§ahede ettik. Ve anla
dJk ki, baz1 ecnebi gazetelerde, Y una -
nistamn Balkan misakt aleyhine herhan
gi bir siyasi bloka temayiil gostermekte 
oldugu hakkmda ~1kan haberlere kat'iy
yen ciddi bir nazarla bakmamak laz1m 
geldigine de kani olduk. Nitekim, Yu -
nan Ba§vekili Metaksas, Ba§vekilimizle 
yaphg1 gorii§meler iizerinde, efka.n umu
miyeyi tenvir etmek vaziyetini bir fmat 
bilerek bu haberleri kat'i ve ciddi bir li
sanla tekzib etti. 
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A<ina, yazm ~ok s1cak <Jluyor. Bunun 
ic;in, resmi yerler ve ticarethaneler, saat 
on ikiden dorde kadar tatil yap1yorlar. 
Bu saatlerde §ehre adeta bir atalet ~i:ikii
yor. Halk, bu saatlerde siyes yap1yor ve 
saat dortten sonra hayat tekrar canlam -
~or. Di.ikkanlar, bakkaliyeler, kazinolar, 
tiitiinciiler miistesna saat yedi bu~uga ka
dar ac;1k kahyor. Bu saatten sonra eglen
ce zamam gelmi§tir. Yataklanmlza gir -
digimiz saatlerde Atinahlar egleniyorlar. 
Sehrin i~indeki ve civarmda~.i eglence 
yerleri tikhm t1khm dolu... Oyle biz de 
oldugu gibi gece saat on birden sonra so
kakbr tenhala§miyor. Bilakis, bu !aat -
Jerde kalabahk arhyor. Herkes eglence 
yerlerine saat ondan sonra gitmege ba§
hyor. Bu suretle Atinahlar, 1hk yaz ge
celerini musiki, ne~e ve l§Ik ic;inde uyamk 
gec;iriyorlar. <;unkii, gundi.iz dort saatlik 
siyes onlarm uyku ihtiyacm1 tatmin edi -
yor. 

*** 
Balkan §ehirleri i~inde Atinanm yol -

Ianna g1pta ederiz. <;iinku, bizde yol 
meselesi, heniiz §ifas1 bulunam1yan bir 
derddir. Fakat, Yunanhlar, bu i§i mu -
kemmelen halledivermi§ler. Atina ve Pi
renin i~indeki ve civramdaki yollan ka
milen asfalt olarak yapmi§lar. Biz hala, 
Arnavud kaldmm1 uzerinde sekerken on
lar bu i§te nasi) muvaffak olmu§lar. Me
rak ettim, sordum. Muhatab1m, Atinanm 
yerlis tydi. Dedi ki: 

- Hiikumetin eline kalsayd1 bugun 
bizde yo[ namma bir§ey bulunamazd1. 
<;unku bizim hukumette fazla para yok
tur. Atina ve civan yollannm asfalt ola
rak in§asi i§i bir Amerikan grupuna ve
rildi. Amerikahlar bu yolu, yap1lan an -
la§ma mucibince kendi sermayelerile yap
tJlar. Hiikumet bu borcunu odemek ic;in 
asfalt yollarda muayyen mesafeler i~in 
araba ba§ma bir resim almaga ba~lad1. 
Y ollar asfalt yap1lmadan evvel Atinada 
ancak bir iki bin otomobil vard1. Bugiin 
<Jtomobil, otobiis ve kamyon miktan yir
mi bine yakmd1r. Y ollar yap1lmca nakil 
vas1talannm miktan nisbetsiz bir §ekilde 
arttJ. Bu art1~ neticesinde tahsilat ta tah
minin fevkine r,:1kh ve hi.ikumet borcunu 
odeyiverdi.» 

Atina, yollanm bOyle kazanmJ§. Or -
tada muvaffak olmu§ bir tecrube var. 
Bun dan istifade etmek 'istiyenlere ne mut
lu! Bize «dans! bizim ba§Imiza>> demek 
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ist~nbul. kahvesi en c;ok memleket ol
mak rekorunu art1k Atinaya devretme -
lidir. F akat §U farkla ki bizim, heniiz 
klasik ve iptidai sahnesini degi§tirmiyen 
(ktraathanelerimiz) yerine Atinadakiler, 
Parisin me§hur kazinolanna bile ta§ ~~
kartacak bir giizelliktedir. Bu kahvelerin 
i~inden ziyade di§l giizel.... Caddelere 
dogru yay•lml§ yaghboya masalar ve ha
sJr koltuklar bilhassa ak§am saatlerinde 
tikhm tikhm doludur. Atina sinema, bar, 
lokanta ve tiyatro cihetinden de ~ok ile
ride... Son zamanlarda cephesi tam a -
men renkli mermerden lie; dort bin ki§i 
alan muazzam bir sinema yapm!§lardJr. 

Bana mihmandarhk eden arkada§Irnla 
konu§uyorum: 

- Bu kadar c;ok eglence yeri var. 
Bunlarm hepsi i§liYor mu, kar ediyor mu? 

- Niifus bir milyonu buldu. Halkm 
zengini fakiri eglenceye te§ne ... Buralan 
az bile geliyor. 

*** Bununla beraber, Tiiristik bir §ehir 
olmak istidadmi ta§Iyan Atinada, hayat 
son zamanlarda pahahlanmaga ba§lami§. 
Hiikumet baz1 vergiler koymu§ .. . Giim -
riiklerde tahdidatl artrnl§. Para i§leri 
~ok s1ki tutuluyor. Biitun bunlar, turist 
i~in oldugu kadar Atina i~in de aksula -
meller tevlid etmi§ ... Seyyah ziyareti his
sedJlecek derecede azahyormu§ •.• <;iin -
kii, para getiremiyor. Getirdigi para da 
Yunan parasm1 k1ymetlendirmek i~in ~ok 
noksamna bozuluyor. E§ya fiatlannda 
yiizde otuz nisbetindeki tereffii de bu pa
ra zaranna ilave edilince Atinanm ucuz
lugu lafta kahyor. 

Y unanistanda buldugumuz canh dost
lukla, hudud yakmhg1, 1rk miinasebetleri, 
siyaset alakalan gibi tesirlerin rolii bii -
yiiktiir. Fa kat, Anadolulu Rumlann Yu
nanistana yerle§mesinden dogan dil kay
na§masl da iki milletin anla§masmda bir 
miirssir olarak ele almabilir. Nereye git
seniz, bir turkc;e bilenle kar§Ila§IYOrsunuz. 
Sahel: 

- Pende drahmi. dedikten sonra, ar
kadan: 

- Be§ drahmi. diye bagumay1 adet 
edinmi§ ve tiirk~e burada ikinci bir lisan 
olmu§. Bu itibarla, Atinada bir Turk, va
tamndan haricde <Jidugunu adeta unutu
yor. 

Ismet inonunun Atinay1 ziyareti - ba
zilarmm zannettigi - iki memleket arasm
daki dostluk baglanm bir muayene ma
hiyetinde degildi. ismet inonli ile Me -
tahas, Atatiirkun buyurdugu gibi (hu -
dudlan bir olan) memleketlerinin mii§ -
terek siyasetlerini yeni vaziyetlere ve i -
cablara gore, bir gozle gormek ve bir 
kafa ile dli§i.inmek i~in, yol iizeri olan A
tinada aulu§tular ve konu§tular. 

lsmet lnonunun parlak bir istikballe 
ba§hyan ziyareti daha belig bir samimi -
yet ic;inde bitti. Bu biti§i §oyle bir dekor 
i~inde zevkle ve heyecanla seyrettik: 

Gece, saat iki! Pire limam uyuyor. 
Bir bahriye silahendaz mufrezesi, resmi 
balodan ~1karak Giineysu vapuruna ge -
lecek olan Ba§vekilimizi bekliyor. Niha
yet otomobillerin kuvvetli projektorleri 
goriindii. Balonun kadmh erkekli biitiin 
davetlileri Turk BaFekilini ugurlamak 
i~in Pireye inmi§lerdi. R1hhm bir an i~in
de frakh erkekler ve tuvaletli kadmlarla 
doldu. M1Z1kanm sesi, mehtab i~inde 
gi.indiiz gibi aydmhk olan Pire limanma 
dagJhrken iki Ba§vekil kar§J kar§Iya du
ruyordu. Bir arahk, General Metaksasm, 
lsmet lnoniine dogru kollanm ac;hgml 
gordiik ve iki Ba§vekil, bir karde§ gibi 
uzun uzun opii§tiiler. 

I. ARIF 

ilk tedrisatta biiyuk bir 
ink1lab liizumuna dair 

fBa~makaleden devam] 

magi dii§iinmekligimiz bile yanh§ olmaz. 
Miiddetin §imdiki derecesini hep ondan 
sonra orta tahsil geliyor ve onu da lise 
takib edecektir dii§iincesidir ki boyle 
tahdid eylemi§tir. Bir ~ocuk ki ilk tah
silden ileri gidemez, programm usttaraf
larmm ona gore ne hiikmu vard1r, ne de 
manas1. Bu ~ocuga daha etrafh ve bil -
hassa ameliligile faydah miistakil bir 
ilkmekteb programt yapmaga mecburuz. 

Uzun soze tahammiilii olan bu mev -
zuu bugiinliik hepimizin gozlerinde can
landumak i~in millt me~galesinin c;ogunu 
ziraat te§kil eden Turkiyemizde ilk tah
sile, ~ocuklan daha ileri bir ziraat fikir 
ve imkanlarile yeti§tirecek, yepyeni bir 
~ekil ve yepyeni bir program tanzim et -
mek ihtiyacmda oldugumuzu teslim et -
memege imkan yoktur kanaatini ileri sii
recegiz. itiraf edelim ki §imdiki ilk tah
silin bu bahiste oynamak iddiasmda bu
lunabilecegi hi~bir rol yoktur. Bizce bu 
buyuk eksik ve biiyiik yanh§t!r. 

YUNUS NADI 

Hastabakici hem§ire mektebi 
Ankara 28 (Telefonla) - Askeri has

tabaklCl hem§ire mektebi kurulmas1 
hakkmda bir kanun projesi haz1rlan -
ml§tlr. 

Giilhane Tatbikat mektebinde a~1la -
cak olan bu mektebde KlZllay Hastaba
klcl hem§ire mektebinin esaslanna uy
gun tedrisatta bulunulacakt1r. 

Mektebin birinci smtfmda okuyan -
lara 120, ikinci sm1fmda 130, li~lincii SI

mfmda 150 kuru~ ceb harcllg1 verile -
cek, ia§e ve ibateleri temin edilecektir. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Hay nankorler hay! 
1'E9J ugiinkii Cumhuriyetin ba§ka bir 
(g) siitununda Karadeniz vapuru-

nun ba§ma gelenleri okuyacaksi
mz. Bu vapur, General Franco 
taraftan olup Madrid' de Turk se· 
farethanesine iltica edenleri Tiirki· 
yeye getirmek iizere Valansiya [j. 
manma gitmi§ti. ispanyol asilzadelerin
den yedi yiiz kusur ki§i oradan vapura 
binmi§ler, fakat gemi hastalan, ihtiyarlan 
ve kadmlan Siraguza'ya ~1karmak i~in. 
bu limana gjttigi zaman, k1yamet kopmu§. 
Multecilerin hepsi !talyaya ~1kmak iste
mi§; giiverteden kendilerini denize ve 
nht!ma atanlar, yaralananlar bile olmu§. 
Birkac; Turk tebaast mustesna olmak uze
re, miiltecilerin hepsi bu <<Arz1 mev'ud» a 
kavu§mu~lar. 

Allah selamet versin! N ereye isterlerse 
oraya gitsinler amma, heriflerin nankor
liigiine ~a~mamak kabil degil. Kimbilir, 
nekadar zamandanberi Tiirkiye sefaret
hanesine sigmmi~ ve boylece Turk bay
ragmm himayesi altmda canlanm kurtar· 
m1~, sonra da kendilerini almak u
zere oraya kadar bir vapur gondert
mek suretile devletimizi masrafa sok
mu§ olan bu adamlar, bir ftalyan 
limanma gelince, oraya ~1kmak ic;in biri• 
birlerini ~igniyor, canlanm tehlikeye ko• 
yuyorlar. Tiirkiyeye gelmek istemiyorlar 
idiyse Turk sefarethanesine neden iltica 
ettiler, Turk vapuruna ned en bindiler? 

Sonra da, hep birden zorla Siragli • 
za'ya ~1kmak suretile devletimizin !span
yo) hukumetine verdigi sozu tutmasma da 
mani oldular. <;iinkii askerlik ~agmda o
lanlan da, ispanya hi.ikumetinin du§mani 
General Franco'ya yard1m eden !talyaya 
~Ikhlar. 

Turk vapurundan kac;1p !talyan topra
gma iltica edenlerin zaran, bize degil; 
ikinci kafile olarak Madridde kalan hem
§erilerine dokunacakhr. lspanya hiiku • 
meti, aglebi ihtimal, bunlann da ayni nu· 
maray1 yaparak italyaya kac;malanna ve 
sonra da Franco ordusuna iltihak etme
leri ihtimalne mani olmak ic;in, lspanya
dan ~1kmalarma miisaade etmiyecektir. 

Hulasa, 1spanyol miiltecileri, bu den
siz hareketlerile Turkiin civanmerd yar· 
d1mma lay1k olmadJklanm gostenni§ • 
lerdir. 

~· 

ingiliz kabinesi ~ekildi 
[Ba~tarafl 1 inct sahiJedeJ 

resine gelmi§tir. 
Kralla Baldwin arastnda ge~en 

miilakat 
Londra 28 (A.A.) - Kralla Bald

win ar~smdaki miilakat yanm saat siir
mu§tiir. Neville Chamberlain, Baldwin 'in 
mufarakatinden birkac; dakika sonra 
Buckingham sarayma gelmi§tir. 

Chamberlain, Ba§vekil tayin edilmesi 
iizerine Krahn elini opmii§ ve yeni kabi
neyi te§kil etmek ic;in laz1m gelen tedbir
leri alacagml soylemi~tir. 

Baldwin, Downing Street'e avdet etti
gi zaman halk kendisini uzunuzad1ya al
b§lami§hr. Baldwin bugun Chequers'e 
giderek Londrada Caton Square' de yeni 
yaphrd1g1 ev bitinciye kadar orada zevce
sile birlikte istirahat edecektir. 

Bir mi.iddet sonra tatil mliddetini her 
zamanki gibi zevcesile beraber Aix-Les
Bains' de gec;irecektir. 

Baldwin, sene 3<Jnundan evvel halka 
hitaben bir nutuk irad etmiyecegini bil
dirmi~tir. 

Kral ve Krali~enin Baldwine 
hediyeleri 

Londra 28 (A.A.) - Kral ve Kra· 
lie; e. Baldwin' e imzah fotografilerini he
diye etmi§lerdir. 

Baldwin kant oldu 
Londra 28 (A.A.) - Kral tarafm

dan tevcih edilen riitbe ve iinvanlar liste
sinde, bilhassa Baldwin -Kont iinvamm 
almi§tlr.- Mme. Baldwin, -Britanya 1m
paratorlugu biiyiik salib riitbesini almi§
tir.- Walter Runciman, -vikont olmu§• 
tur. 

Baldwin'e kontluk ve Mme. Baldwine 
biiyiik salib riitbelerinin tevcihini bu sabah 
Krala, yeni BaFekil Neville Chamber
lain tavsiye etmi~tir. __ ._.,..., .... ,...,. __ 
lmparatorluk konferansmda 

milli miidafaa meselesi 
Londra 28 (A.A.) - Reuter ajansi

nm ogrendigine gore, lmparatorluk kon
feransl milli mudafaa i§lerinin elbirligile 
tanzimini esas itibarile kabul etmi§ olmak
la beraber, dominyonlar bu babda kat'i 
hi~bir taahiide giri§emiyeceklerini a~1kc;a 
anlatml§lardJr. ,_ .•. _ 

Mes'ud bir ni§an 
Merhum izzet Pa~anm k1z1 Adaletle 

Gala tasaray kuliibii r eisi ve inhisarlar 
Umum! Miidiirlligli Fabrikalar mlidUrli 
Saim Pamirin n i~an merasimi Suadiye
deki ko§klerinde aile dostlannm huzu
rile yaptlmJ§br. Saadetler dileriz. 



4 CUMHUBlYET 

Ki.i~i.ik 
hikAye Zelzele aleti ] (~_Ta_rih_i _B_i ...;;.~iy__;;ogr;.._a....;;..fy_a _) 

Mevkufati Mehmed 
efendi tarihi 

Karadeniz vapurunun 
ba§IDa gelenle1 

Laflam, arkada§lan arasmda, fikirle -
rinin garabetile tamnmi§tl. Bilhassa, in -
sanlar hakkmdaki fikirleri nev'i §ahsma 
mi.inhaSir §eylerdi. insamn «hayvam na -
tJk» olduguna en kuvvetle iman edenler
dendi. Bu bahis ac;IImca Laflam kendini 
tutamaz, derh~l hararetlenir, natJkasmu~ 
olanca kuvvetile fikirlerini mi.idafaaya 
ba§lardi: 

- insanm, hayvanhkta hayvandan da
ha ileri gittigine misal mi istiyorsunuz? 
derdi, i§te medeniyet meydanda. Y ag • 
murlar, futmalar, semavl afetler, hasta
hklar yeti§miyormu§ gibi medeniyeti ica -
da kalkt§an insan, hayvan degildir de ne
dir rica ederim? Medeniyet dediginiz ey, 
fabrika, i§, aperitif, giyim ku§am masrah 
degil mi? 

insan, tabiatin o kadar esiridir ki, 
para harcamadan hic;bir §ey yapaiDiyan 
yegane mahluk odur. Hayvanlar bedava 
yer, ic;er, bedava ya§ar, bedavadan sever. 
Amma diyeceksiniz ki bedavadan sevme 
fash yalmz hayvanlara mahsus degildir, 
baz1 ac;tkgoz insanlann, iistelik, kadmlar
dan 4>ara bile c;ektikleri olur. Evet am rna, 
gene insanlann bu ac;1kgoz hemcinsleri 
hakkmda nas1l hiikiimler verdiklerini bir 
ciiiJiiniin. 

Di§isi ugrunda yamp yalolan e§ek gor
diiniiz mii hie;? Hangi domuz vardu ki, 
domuzluk etti diye hemcinsleri tarafmdan 
halcir goriilsiin. insan, «e§ref mahlukat» 
degil «esfel mahlukat>> t1r vesselam. 

Laflam, ~giic; sahibi degildi. ~ahsi ser
veti de bulunii!.adigi halde, hayata attl -
mamn, para kazanmanm ne demek oldu
gunu ogrenmege liizum gormemi~. fikir -
Jeri kadar garib, kendine mahsus, esrarh 
c;arelere ba§vurarak gec;inmenin yolunu 
tutmu§tu. 

Sevimli adam oldugu ic;in ahbabt c;ok
tu. Her meclise girer c;1kar, herkesle ko -
layca tani§IT, samimi canc1ger olurdu. 

· Zen gin ahbabla;;ndan, iade etmemek ni
yetile ald!gl odiinc; paralar. aradamada, 
pek bunald1kc;a, yazdigi arabaciiarla ka
picilar tarafmdan biiyiik bir zevlde oku· 
nan romanlarm temin ettigi kazanc saye
sinde giil gibi gec;iniyordu. 

Fa kat son zamanlarda pek darda kal
IDI~tl. KI§ yakla§Iyor, Laflam, aksi gibi 
roman yazmak arzusu da duymuyorgu. 
Esasen soguktan da pek ho§lanmaz, yag
murlu, c;amurlu havalarda Parisin tslak 
kaldmmlanndan nefret ederdi. Di.i§iindii, 
ta§md1, Nis' e gitmege karar verdi .. Eski 
bir bavuldan ibaret e§yasmi toplad1, ceb 
saatinin akrebini «;Ikardi, yelkovamm 6 
rakammm iizerine getirdi ve trene atlad1. 

Nis tenha idi, mevsim heniiz ba§hyor
· du. 

Laflam, rahat bir otele yerle§ti ve ilk 
ak§am, yemek esnasmda, biitiin otel mii§-' 
terilerinin alakasmt celbetti. · • 

Sofrada, muhavere, done dola§a, Nis 
§ehri olellerinin hepsinde Allahm gunu 
yegane mevzuu te§kil eden me§hur 1886 
zelzelesine gelmi~ti. N isle, di:irt tane laf 
mevzuu vard1r. Montekarlo'nun roleli, 
86 y1h zelzelesi, gelen veya giden sey
yahlar ve Parisliler soguktan ~ene alar
ken thk bir hava ic;inde ya~amamn zevki. 

Laflam, lafm .bu mevzuua girdigini go· 
riince, hafif bir sesle fakat gene etraftan 
i~itilecek derecede vazth olarak: 

- Bundan sonra, dedi, insanlann zel
zele kurbam olmalarma imkan yoktur; 
meger ki kendi arzularile olsun. 

Herkes, merakla kulak kabarth. Laf
lam soziine devam etti: 

- Evet. ~iinkii fen, bugiin, zelzeleyi 
vukuundan yirmi dort saat evvel haber 
veren vas1tay1 bulmu§tur. 

Sofradakilerin hepsi kulak kesilmi§ti. 
Laflam, etrafma bakmarak: 

- Goriiyorum ki hic;biriniz, irlandah 
bir papaz tarafmdan icad edilen zelzele 
aletini. bilmiyorsunuz dedikten sonra, ce
binde nmahud saatini «;1kard1 ve devam 
etti: 

- i§te o miihim alet budur. ilk ba • 
kt§ta bir ceb saatine benzer, §U farkla ki 
yalmz yelkovam vard1r. Aletin ic;inde, 
tahtelarz cereyanlara kar§t fevkalade 
hassas bir cihaz mevcuddur. Aleti kul -
lanmak da gayet basittir. Bunu, yelko • 
vanm ucu mfmnihar dairesi istikametine 
gelecek larzda bir masa iizerine koyarsi
mz. Y elkovan 6 rakammm iizerinde dur
dukc;a tehlike yok demektir; §3Yed 6 ra
kammm sagma dogru giderse tahlelarz 
cereyanlann miispet oldugu anla§lhr; yak. 
saga gilmez de sola levecciih ederse, o 
zaman lahtelarz cereyanlann menfi ol • 

$ahin Giray - Kantimiir P(lfa 
vak'asr 

05X21J biiyiiklugiinde (19J varak. Univer
site kiitiibhanesi, tiirkc;e yazmalar, 

numara: 1751. 

Mevkufati Mehmed Efendi on yedinci 
aSir ricalindendir. Birc;ok hizmetlerde 
bulunarak Reisiilkiittabhga kadar yiik
selmi~, nihayet ib~ir Pa~a sadaretinde 
cumuru muazzamaya kar§I hadlerinden 
tecavtiZ> edenlerden biri olarak Ktbn -
sa siiriilmii§, fakat !znike muvasalatmda 
arkaSindan yeti§en celladlar tarafmdan 
idam edilrni§ti. 

dugunu anlanz ki, bunlar, miispetlerden Mehmed Efendi, bu kiic;iik risaleyi, 
daha tehlikelidir. . yakmdan takib ettigi $ahingiray - Kan-

Biitiin gozler, saate miiteveccihti. Laf- timur Pa§a vak'asm1 nakletmek ic;in ka
lam, 6 rakammm iisliinde sabit kalan yel- leme almt§b, ki bu mesele chaddini te
kovana bakarak: caviiz ederek kan§b~ umuru muazza

-Rahat rahat uyuyabiliriz, dedi, bu- rna~ dan biriydi. 

k Kmm Ham Mehmed Giraym karde§i giin i~in tehlike yo . 
ld I ve Kalgayl ~ahingiray, bir falcmm cKu~ 

0 giinden itibaren, Laflam, ate e e isimli bir hanm biitiin cihana Mkim ola-
iistiinde gezdirilmege ba§ladl. Her ye • cagtm~ soylemesi iizerine istiklal ve ci
mekte, cebinden saati c;1kanyor, yelkova- hangirlik sevdasma dii~mii§tii. Maksa-
na bak1yor ve giilerek: dtm yardtm umdugu Nogay beylerin -

- Eh! Bugiin de bir~eyler yak t den Kantimur Pa~aya ac;t1. Fakat urn -
Miijdesini veriyordu. Miijdeyi alanlar, dugunun hilafma Kantimur Pa§a buna 

sevincden agiZian kulaklannda, tasastz, kar§t geldi. Bu sefer niyetlerinin §iiyu
korkusuz, bahtiyar bir giin daha ya~1yor- undan korkan ~ahingiray Kantimurun 
lardt. viicudtinii ortadan kaldtrmak istedi. 

Kantimur !stanbula ka~tl. ~ahingiray Laflam, otele geldiginin yedinci giinii 
Pa§amn Kmmda kalan ailesini, cavrat 

sabah1, hergiinkiinden daha erken a§agJ· ve oglam her nesi varsa~ bir eve doldu-
ya indi, otel sahibini c;ag1rdi ve: rarak diri diri yakh, hatta zevcesini §i§e 

- Lutfen hesabimt hamlaym, dedi. gec;irip kebab etti. Bunun iizerine Kan
Parise telgraf ~ekip para getirtecegim. timur Pa§a ~ahingirayla muharebe ede-
Ak§ama da gidiyorum. rek intikam almak i~in izin aldt. Tuna 

_ Nic;in, aceleniz ne? yal!sma gitti. Mutasarnf oldugu Silis -
_ Nic;in olacak, bakm! tre askerile Dobricada otuz bin Nogay 

askeri toplad1. Rumeli timeras1 da Kan-
Laflam, saatini ole! sahibinin bumuna timure yard1m ettiler. Kantimur, bii -

dayad1. Yelkovan 9 rakammm usti.inde yiik bir kuvvetle tizerine gelen ~ahin -
duruyordu. Y ani tahtela,rz cereyanlar giray1 maglub etti. Bu barb o kadar 
menfiye dogru gidiyordu. Zelzele nere • hunrizane olmu§tu ki cnehri Tuna laal 
deyse hamd1. renk olmu§tu~. ~ahingiray bir kaytga 

Otelci fena hal de tela§a dii§rnli§tii: athyarak kac;h. (Hicri 1033). 
Bu muharebeden sonraki Ktnm vaka- Aman bundan hie; kimseye bahset-

yiini de nakleden Mevkufati Mehmed 
meyiniz. Aletinizin yanh§ kaydetmesi ih- Efendinin bu kiic;iik kitabt, iizerinde bir 
timali vard1r, dedi. etiid yaptlmaga deger. Bilhassa §ayani 

- lmkam yok. Hem herkesi haber • dikkat bir sima alan Kantimur Pa~anm 
dar etmek insani bir vazifedir. hayatile ugra§anlar i~in orijinal bir ve-

-Ailah a§kma yapmaym, yalvannm sikad1r. 
size! Bu tarihc;enin sonunda, hicri 1037 ta-

Adamcagizm rengi atmiih. Laflam'm rihinde istanbulda Unkapam civarmda 
1 b 1 Musluaga saraymdan c;1kan ve yirml 

Zelze1e havadisini vermesi, ate in. O§a - d f 1 d''k'-' h e sa1·r bin en az a ev, u ,.an, an v 
mas1, mevsimin mahvolmast ve netice iti- yaptlan mahveden biiyi.ik bir yangm 
barile iflas de~ekti. Hie; tereddiid etme- kaydedilmi§tir ki, bu devri ihtiva eden 

den: vak'aniivis Naimada bu yangm kayde-
- Mi:isyo Laflam, dedi, faturamz o- dilmemi§tir. Bu satular da istanbul ta

denmi§tir. Sizden bir para istemiyorum. rihi i~in ktymetlidir. 
Y almz, lutfen derhal c;Ikip gidiniz. Refacl Ekrem Ko~ 

- Kahil degil, Paristen para ~etirt • 
meden ~uradan ~uraya gidemem. Ozerim
de hie; para yak. 

- Onu da ben veririm. hte size iki 
yiiz frank. Allah a§kma gidin. 

Laflam, odenen faturayt ceketinin d1§ 
cebine, iki yiiz frang1 da ic; cebine yer -
ie§tirdik ten sonra tas1 tarag1 toplad1 ve 
Irene hindi. 

Ayni giiniin ak§amt, avdet trenile Nis' e 
gelmi~. bu sefer ba§ka bir otele inmi~li. 0 
mevsim Laflam'm zelzele aleti, masile 
biitiin Nis otellerinde sahibine bir hayli 
§Ohret ve zevk temin etti. Mevsim sonun· 
da Parise donerken, Laflam oldukc;a 
diinyahk sahibiydi. 

.$imdi, insanlann e§ref mahlukat olma
digml iddia ederken daha yiiksek perde
den soz soyliiyordu. 

<;eviren: 
HAMDI VAROCLU 

Miiessif bir oliim 

Galatasarayhlarm pilaVI 
Galatasaray cemiyetinden: 
30 mayts 937 pazar giinti mutad sene

lik pilav toplantlmtzda eski ve c;ok kty
metli yuvamtzm her ko§esi a<;tktlr. Bu . 
sene toplanh program1 §U suretle tesbit 
edilmi§tir: 

1 - Saat onda kaptlar davetlilere a -
c;1lmt§ bulunacakhr. 

2 - 1910 senesine kadar mektebde bu
lunanlara biiyiik saatin altmdaki geni§ 
saha tefrik edilmi§tir. 

3 - 1910 la 1920 senesinde bu1unan1ar 
methalin sag tarafmdaki biiyiik bahc;e -
de toplanacaklard1r. 

4 - 1921 le 1930 senesinde bulunanlar 
methalin sol tarafmdaki (jimnastikha -
nenin onil) bahc;ede bulunacaklardtr. 

5 - 1931 le 1936 mensublan da met -
halin sol tarafmdaki muttasll (Grand 
courda) kiic;iik bahc;ede toplanacaklardtr. 

6 - 10,45 te yukanda bildirilen dart 
bahc;ede toplanan her grupun ayn ayn 
resmi c;ekilecektir. 

7 - Saat 11 de (Grand cour) da mii -
tekaidler arasmda bir futbol mac;1 ya -
ptlacakhr. 

8 - 11,45 te konferans salonunda top
lamlacak ve mektebin en eski ve en 

ispanyadan vapura binen 730 miilteci, Siragiiza 
liman1nda kendilerini denize atarak karaya ~1ktdar 

[Ba§tara!J 1 fncf sahttedel 

Ia §ehrimize yalmz sekiz miilteci gelmi§
tir. Digerleri Sicilya adasmda Siragi.iza 
limanma c;Ikmt§lardir 

~ehrimize gelen sekiz ki~i, Turk teba
asmdan bir Musevi ile Alttn isminde di
ger bir Musevi ailesi ve Madrid sefirimi
zin hizmetc;isi Sadiye isminde bir kadm
dir. 

Karadeniz vapurunun lspanya seyaha
ti etrafmda gemi mensublanndan izahat 
ald1k. Bize anlathklanna gore, Karade -
niz vapuru lspanya sularma girer girmez 
tehlike ba~gi:istermi~. birc;ok defalar hi.i
kiimet ve ihtilalci gemilerinin mermilerine 
hedef olmaktan kurtulmu§tur. Vapur Va
lans1ya'ya girince bu tehlike k1smen atla
tJlml§ ve burada bir ayda vapura hepsi de 
Franko taraftan alan 730 miilteci yiik • 
lenmi§tir. 

Vapur, miiltecileri ald1ktan sonra, ge
ne ayni tehlikeleri allatarak yola <;Ikmi§ 
ve komiir almak iizere Maltaya gitmi§tir. 
Gemi Maltaya girerken Madrid sefiri • 
mizden, mUltecilerden yolculuk me§akka
tine tahammiil edemiyecek kadar hasta ve 
ihtiyar olanlarla kadmlardan istiyenlerin 
Cenova limanma c;tkanlmalan bildiril • 
mi§tir. Cenova limam Maltaya uzak ol
dugundan, miiltecilerden bu vaziyette o -
lanlarm Sicilya adasmda Siragiiza iske • 
lesine c;tkanlmast takarriir etmi§ti. Vapur 
bu limana girince mi.iltecilerin hepsi bu • 
raya ~1kmak arzusunu izhar etm4ler .ve 
memurlarm miimanaatini goriince ~~lenn
de yiizme bilenler kendilerini hirer hirer 
denize atmaga ba§larnJ§lardtr. Yiizme 
bilmiyenler de nhll!Jla baglanan halatl.a
ra sanlarak gemiden firar etmi§lerd1r. 
MU!tecilerin bu firanna nht!mda topla • 
nan binlerce halk d;t yard1m etmi§tir. 
Bu mada nhlima athyan bir~ok k.imseler 
yaralanmi§tlr. Bu vaziyette ada polisi in
ZJbal! leminde aciz kaimi§, miiJteciler de 
vapuru k1sa bir zamanda lerketmi§lerdir. 
Keyfiyet alakadar makamlara bildirilmi§ 
ve Karadeniz vapuru ic;inde kalan sekiz 
ki§i ile Siragiiza' dan hareket etmi§tir. . 

KlZllay, gelenlerin ic;inde bulunan bu 
Tiirkle ailesini himayesi altma almt§tlr. 
Evvelce buradan giden Museviler de bu
radaki ailelerinin yamna yerle~mi§lerdir. 

ispanya harbi 
devam ediyor 

Resmi teblig 
Bilbao 28 (A.A.) - Resmi teblig: 

Biskaye cephesinde Munguia mmtaka
Sl ~imalinde asileri mevzilerinden «;Ikar
dik. 

Avala cephesinde: Arduna mmtaka • 
smda mukabil taarruza ge<;tik ve dii~ma
mn laarruzunu felce ugralt1k. 

EndUliis cephesi 28 (A.A.) -Havas 
Ajans1 muhabirinden: 

Asilerin Villaharta mmtakasmda yap
ml~ olduklan §iddetli bir taarruz, akame
te ugrami§hr. Asiler, birc;ok maktul brrak
IDI~lardir. 

Miitareke teklifi reclcleclildi 
Londra 28 (A.A.) - ispanyada bir 

miitareke akdi teklifini Valansiya hiiku
meti kat'i olarak reddetmi§tir. ispanyol 
Hariciye N azm Giral, Reuter muhabi
rine yapbg1 beyanatta hiikfunetin her mii
larekeyi kabul edemiyecegini soylemi§ ve 
ancak ecnebi goniilliilerin geri almmasma 
muvafakat edebilecegini ilave eylemi§ -
tir. 

Valansiya hiikUmetinin nefrettigi 
be:vaz kitab 

Roma 28 (A.A.) - Valansiya hii
kumetinin lspanyadaki italyan miidaha
lesi hakkmda ne§rettigi Beyaz Kitab bir 
manevra olarak telakki edilmekte ve ye
gane neticesinin Milletler Cemiyeti ic;in 
yeni bir darbe te§kil edecegi beyan olun· 
maktad1r. 

«Giomale d'ftalia» diyor ki: 

«Bazi ecnebi talimatlarile fa1ist aleyh
tan propaganda yapmak fikri bu kitabda 
ac;1kc;a goziikiiyor. Bu ise kitabm kiyme
tini s1hra indirmektedir.» 

Tribuna gazetesi de §(lyle yaztyor: 

«Kitab ba§lanba§a kaba bir mugalata· 
dan ibarettir. Maamafih Beyaz Kilab, 
onu yazanlann dii§iincesi her ne olursa 
olsun, ltalyan 1rkmm askeri meziyetleri
nin bir methiyesidir. Ciinkii en parlak as
keri hareketlerin en cesurane yaptlmi§ Ia· 
aruzlann ekserisi bizim gi:iniilliilerimizin 
eseri oldugu yazihdir.» 

Eski lngiliz Krab balaym1 
Yugosla vyada ge~irecek 
Belgrad 28 (Hususi) - Haber alm

digma gore Windsor Diikii ile sab1k Ma
dam Simpson haziranm ilk haftasmda ev
lendikten sonra balaylarmi Yugoslavya
nm Dalmac;ya sahillerindeki Dubrovnik 
~ehrinde ~ehrazad ko§kiinde gec;irecek
lerdir. 

PARiS SERGiSiNE 
23 temmuz grupunun dolmasmdan sonra 

NAT A'ntn hazuladtgi yeni biiyiik program 
Hareket 30 temmuz 

Loyd vapurlarile Venedige, Venedikte ikamet ve Lido'yu ziv.aret, Paris -
Londra iJehirlerinde kal nd1ktan sonra PLIMUIH'tan 30 bm tonluk 

MANHATTAN transatlatiki ile Havr'a ugrJyarak Hamburg'a 
avdette Berlin ve Bfikre~te ikamet. 

Diger grup : Hareket 1 temmuz 
Sergi esnasmda 14 Temmuz ~enlikleri goriilecek ve Milano ile 

Belyradda da kahnacabr. 
(Bu grupta ancak 21 yer kalml!br. Acele kavdolunuz.) 

MUracaat : NATTA seyahat acentahl• Beyollu, Tel. 44914 
izmirde ~ Gazi Bulvar1, KU~Uk Kardi~ah han 30 Mazhar Yalay 

Bugiinden 
itibaren ASRA s·NEMA 2 giizel tilim 

I I birden gosteriliyor. 

Goz kama~ttrlCI bir rovii 
Muhte~em bir mizanseo 

Alhn arayan ktzlar 
Dick Powel - Adolph Menjou 

Gloria Suart, Alice Stuart 

tarafmdan 

Mihraceler memleketinde 

bir seyahat 

Hindistan kahramanlan 
Ronald Colman ve 

Loretta Young 
tarafmdan oynanm111 zengin filim. 

Eski Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
miidiirii Bay Fahri e§i Bayan Remziye 
vefat etmi§tir. Cenazesi bugiln $i§li Et
fal hastanesi yanmda Dr. $evketbey so
kagmda 18 numarah evden saat on bir
de kaldmlarak Te§vikiye camisinde na
mazt kllmd1ktan sonra aile kabristanma 
defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. gene mezunlan tarafmdan hirer soylev ~:::::::-:::::::--::-:::-:::~::-:::::::: 

verilecektir. • DUnyan1n en bUyUk slrkl geldi 

9 - 12,30 da yemek ve istirahat. Eg-lence haftast BUGUN T U R K sinemas~nda ba~byor 
10 - Saat 14 te saatin altmdaki geni§ 1000 kahkaha • emsalsiz varyeteler 

sahada umumi bir resim c;ekilecektir. p A L y A r Avrupayt dola~an bir Japon kruvazorii 
11 - Saat 14,30 da biittin davetlilerle y 0 

birlikte abideye gidilerik merasimle c;e
lenk konulduktan sonra ic;timaa nihayet 
verilecektir. 

··--------------~ ~ehzadeba~J TUNAR tiyatrosu 
' Bu ak~am san'atkir 

NA!?ID 
ve arkada~lar1 

ADA HillESI 
Vodvll 3 perde 
Pazar giindii:r 

TAS KOVUKLARI Dr~m p~~!reedl 
Gece: $UP ELl Bllyilk komedi 3 perde 
Varyete, kanto, dueto, solo, dans 

r Savoy Otel 217 
ve ilbeten 

hergiin ilk seansta 

Komikler kra'1 JOE BROWN ve PATRICLA ELLIS 
Bu kadar ne~'eli filim goriilmemi~tir. Bugiin saat 1 de matine -

SAKARYA SiNEMASINDA 
8 giinde; 16876 ki~i 

iNGiLTERE TACININ iNCiLERi 
Muhte,em tilmini gormii~tiir, Ve heniiz gormiyenlerin 

gormelerini temin i~in birka~ giin daha 

tenzilath fiatlarla gosterilecektir. 
Ge~ kalanlar, acele edimz. 

MELEK SiNEMASINDA 
Yaz fiatlarl 20 • 25 • 30 kurutpla 2 filim blrden 

cLARK GABLE A v e M a r 1• a ve MYRNA LOY 

BENJAMINO GiGLI 

29 Mayxs 1937 

~·ADYO 
( Bu ak~amki program) 

iSTANBUL: 
12,30 pl9.kla Tiirk musikisl • 12,50 hava• 

dis - 13,05 muhtelif pl9.k ne~;>riyati - 14,00 
son - 18,30 plakla dans mu.sik.isi • 111,30 
Bayan KIZI!ay tarafmdan tiirkc;e tangolaf' 
20,00 Fasll saz heyeti - 20,30 Orner RIZ~ 
tarafmdan a.raibca .soylev - 20,45 Fas1l sall 
heyeti (Saat ayan) - 21,15 ORKESTRA_.· 
22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gu• 
niin program1 - 22,30 plakla solola.r, ope• 
ra ve operet parc;alan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,40 hikayeler • 19,05 ev mu.sikisinl o~ • 

renelim! - 19,35 gramofon, fllimlere dair" 
20,35 KORO KONSER.i - 21,05 KEMAlf 
KONSERi - 21,35 radyo filmi - 22,35 gra• 
mofon, muhtelif haberler - 23,25 ECLEN· 
CELi KONSER. 

BERLiN: . 
17,05 filAN KONSERI • 19,{)5 NEFESL! 

SAZLAR KONSERi - 20,05 MUSOO - 20,45 
giiniin akisleri, haberler - 21,15 ECLEN· 
CELl KONSER - 22,05 ASKER! BANDO • 
23,05 hava, haberler, spor • 23,35 DANS 
MUSiKisi:. 

PE§TE: 
18,45 KONSER • 19,55 KONFERANS • 

20,25 MACAR ~ARKILARI - 21,25 KONFE~ 
RANSLAR - 22,35 CAZBAND TA.KIMI " 
23,35 OPERA ORKESTRASI - 1,10 son ha-' 
berler. 

BUKREI}: 
18,05 ASKER! BANDO - 19,05 hava, to • 

nu~;>ma - 19,15 OOLENCELi KONSER-20,45 
§AN KONSER.i - 21,05 mektub kutusu • 
21,20 DANS MUSiKisi - 22,35 haberler, 
spor ve saire - 22,50 GECE KONSERi .. 
22,50 frans1zca, almanca haberler - 24 so11 
haberler. 

BELGRAD: 
18,25 PiYANO KONSERI - 18,55 gramo "' 

fon - 19,20 KONSER - 20,35 ulusaJ yaym • 
20,55 MAR..;;LAR VE OPERA HA V ALARI ~ 
21,35 S1rb gecesi - 23,25 MUS±Ki: - 23,5~ 
DANS MUSIKiSi. 

LONDRA: 
18,05 c;ocuklarm zamam • 19,05 karii;llk 

yaym - 20,05 haberler, hava ve salre-20,35 
DANS ORKESTRASI - 24,35 haberler, ha· 
va - 24,45 DANS ORKESTRASI. 

PARiS [P.T.T.J: 
17,35 SENFONiK: KONSER - 19,35 haber· 

ler, PiYANO MUSIKist - 20,20 gramofon, 
hava, haberler - 21,05 e~lencell yaym -
21,35 OPERET YAYINI - 23,35 haberler, 
gramofon, bava - 24,10 dans muslkisl. 

ROMA: 
18,30 DANS MUsiKisi - 18,55 haberler ve 

saire - 21,45 KARII}IK MUSiK:t - 22,05 0· 
PERA YAYINI: ERNANi, en sonra DANS 
MUSiKisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

nobet<;i olan ezcaneler ~;>unla.rd1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde CHii.seyin Hiisniil, Beyazld• 

da (Belklsl , Kii~iikpazarda (H. HuJU.Sn, 
Eytibsultanda (Mustafa Arif), ~ehreminin
de (HamdlJ, Karagiimriikte (FuadJ, Sa
matyada (Erofilosl, §ehzadeba9mda (A
safl, Aksarayda (Etem Pertevl, Fenerde 
(Vitam, Alemda.rda (Esad), Baklrkoyde 
(istepanJ. 

Beyo!:lu clhetindekller: 
istikl9.1 caddesinde (Della Sudal, Tepe

ba§mda (K1nyoll), Galatada (Hiiseyin 
Hii.snii), Tak.simde (Limonclyan), ~l§lide 
(Nargileciyan), Kas1mpa~ada (Miieyyed), 
Ha.skoyde <Nesim Aseol, Be§ik~ta (Na11 
Halid), Sanyerde (Nuril. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adala.rda}dler: 
Uskiidarda <ittihad), Kadlkoyiinde Pa

zaryolunda (RifatJ, Biiyiikadada (~inasi 
RJ.Za), Heybelide (Halkl. 

VEFAT 
Elektrik miihendisi merhum Saidin 

zevcesi, Miizeler miidiiril merhum Ham
dinin klZl ve Eregli Komtir $irketi mii • 
hendislerinden Cemal Saidin annesi Ba
yan Fatma vefat etmi§tir. Cenazesi, ya· 
rmki pazar giinii Te§Vikiye camisinde 
6gleden sonra namaz1 ktlmarak Beyler
beyinde Nakka§ta ailesi kabristamna 
defnolunacakhr. 

Qagnlar, Konferanslar, konoreler) 
Musamere 

~ehreminl Halkevinden: 
29-5-937 cumarte.sl giinii akl)aml saat 

20,30 da Evimizde bir miisamere verilecek
tir. Davetiye almak istiyenlerln erkenden 
miiracaatleri. 

Silahla abc1hk dersleri 
Beyoglu Halkevinden: 
Evimizde verilmekte olan silahla attctllk 

derslerinin !kine! devres!ne 1 haz1ran 937 
tarihinden itibaren ba~?lanacaktir. Bu ders
lere i~tlrak etmek istlyenlerln mezkiir ta
rihe kadar Evimize miiracaat ederek kay
dedilmelerini rica eyleriz. 

C._A_SK_E_RL_iK_i_SL_ER_i _) 
~ubeye davet 

Kad1koy Askerlik l}ubesinden: 
A~agbda adlan yaziii ihtiyat subaylarm 

hemen §Ubeye miiracaat etmeierl. 
Burada yok.salar bulunduklan yerin ad

resler!nl acele bildirmelerl, aksl halde hak
larmda kanuni muamele yaptlaca~t. 

Hava astegmen Said oglu Ahmed YUm
nii (14936) sicilli. 

Piyade tegmen Mustafa Refik oglu Ha· 
ki (333/ 531) slcilli. 

Piyade astei1;men Suad oglu Saffet (1397) 
sicilli. 

Giiverte 6n.Yzb. §erif o~lu Muhiddin 
(1457) sicilli. 

Giiverte astegmen Celal o~lu Abbas 
(896) sic!lli. 

( YENi ESERLER · ) ....__ __ _ 
Turk illiistrasyonu 

J aponl arm yeni harb gemilerinden As higara kruvazorii A vrupa 
ziyaret ederek Almanyada Kiel' e ttelmi ~tir. 

limanlarm1 

T 
A 
N 

E 
M 
A 
s 
I GANGSTERlER ARASINDA 

Kans1 ve Daktilosu 
filminde 

Memleketimlzde tiirkc;e ve frans1zca in -
tisar eden nadir mecmualardan blri alan 
Tiirk Illiistrasyonunun 61 inc! nUshas1 ga
yet zengin miindericatla C(Iktl. Bu say1da 
Nahid Cerna! Tokerin dahl mimanmiZ Sl
nana dair gayet v:lkifane blr yaztst, Halil 

nin Dlkmenln Tiirk heykeJtra§li~ma dair nefis 
Son ,aheseri bir yaziSI, biro;ok giizel res!mler .. illh ... 

••••••••••••••••••1•••1•••••••••••llliilvardir. Hararetle tavsiye ederiz. 
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Biitc;e miizakeresine 
diin de devam edildi 

Diinkii celsede ikbsad Vekaleti biit~esi uzun 
miizah:erelerden sonra aynen kabul edildi 

[Ba§taratz 1 tnct saht!edeJ I Sanayi kulll!ak i~in onun tarih seyrini 
lll.enni Hi.isnii K itabci ile Celal Bayar a • takib etmek ve faydalanm kazanmak 
rasmda k1sa bir mi.inaka§aya sebeb oldu. i~in goze ~rpar mahzurlanm da iktiham 
Hiisnii Kitabc1, bu vazifeyi bilmem bir etmek bir vazife oldugunu kaydeden !k
lll.eb'us yapmak mecburiyetinde midir? t1sad Vekili ~imento meselesini de ele al
dedi. d1 ve maliyet fiatlannda Avrupa ile yap-

Celal Bayar: Kanuni takibatta bulun- tlg1 mukayeseleri izah etti ve bu bey anal 
lll.aga medar olmas1 ic;in bu malumal! ri- masmda: 

ca ettigini kaydetti. Hiisnii Kitabct: Po • Memleketi iklim itibarile tetkike !a
lise aid olan bir vazifeyi de yapmak me~- bi tutarsak denizden elli kilometro ic;e • 
buriyetinde oldugumu bilmiyordum, dedi. riye kadar §erid halinde uzanan bir saha-
.. lkll.sad V ~ki li: z.apt~ gesmi~ olan ~u nm tabiatin her feyz1ne malik oldugu 

Sozlerm takv1yes1 cihetmde de b~ malu- gori.indiigiini.i, halbuki orta Anadolunun 
111at1 luzumlu buldugunu kaydetti. . bundan mahrum bulundugunu ve sanayi 

Hi.isnii Kitabc1. tekrar .. soz. alar~k, .?1 • orta Anadoluya yerle§tirilerek memleket
rnento ve ~eker fiatlan uzenndek1 .. mu~a- te ki.il halinde milli bir muvazene tesisine 
leal~nm .soyl~d.ikten sonra, §e~er uzenn- ~ah§Ildigml, yeni cihazlarla kurulan fab
deki tetbklenmn bunun on bir . kuru§a rikalann eski usullerle kurulmu§ olan sa
rnal edilmesi kabil oldugu merkezmde bu- hildeki fabrikalardan daha rand1manh i§· 
hmdugunu kaydetli. !ediklerini izah etti. !kllsad Vekili uzun 

ikhsad Vekilinin beyanatmdaki muh • beyanal! masmda yurdun iktisadi i§lcri -
telif noktalan da ele alarak bilhassa kon: uin biitiin safh¥1 hakkmda ~ok mi.ihim 
tenjan sisteminin kaldmlmasl yolundaki 1zahat verdi. Sorulan suallere de ayn ay
izahlannda bacalanm!Zln daima tiitme • n cevablar verdi ve alk1~lar arasmda kur
sini temin edici tedbirlerin de gozoniinde si.iden indi. 

bulundurulacagl anla§!ldlgmdan bu be • Maliye Vekilinin beyanalt 
yanal! §ayam §i.ikran buldu. B d M 1· y k"l" F d un an sonra a 1ye e 1 1 ua 

Al~anyadaki bl~ke p~alar Agrah kiirsi.iye geldi. Mugla meb'usu 
Hahl Mente§ (Mugla), b1zde bloke Halil Mente§in 300 milyonluk istikraz 

edilmi§ paralann Almanyadaki bloke pa- akdi hakkmda ikinci defa temennide bu • 
ramiZia takas edilmesini, bu tedbirin lunmas1 dolay1sile beyanatta bulundu ve 
memleketimizde bloke paralan olan i.il - ezciimle dedi ki: 

kelerle mi.ibadelenin geni§lemesine · de «- Bu ihtiyaclan takdir ettigimiz i -
faydah olacagtm kaydetti. Amele mes~- ~indir ki adi biit~eden ba§ka senede 30 
lesi etrafmda izahat verdi. Bu meselenm milyonu gec;en tahsisat vermekteyiz. Ha
ne zaman, nasi! dogdugunu ve sonradan ricden kafi derecede kredi buluyoruz. 
ne mahiyet aldigml anlattlk~a~ ~onra. s~- Zannederim ki bu kredileri mubalaga et-
nayile§mekte olan memleketlmlzm tanhm k h sunda takib ettigvimiz ihtiyat-
b d . . . d b I d meme usu 

u emm gozonim e u un u.rmasml t.e- h vaziyeti takdir buyurmaktas!DIZ. Daha 
rnenni etti. Sosyal kanunlarm 1hmal ed1l- · "k 1 · ...:k kd" e 1· d"ye . . . h gem§ m1 yas a ISu raz a m § m 1 
memesini, amelenin §eraitl h~yal!~e, 51 • kadar tevessiil etmedik. Yiiksek meclis e-
hiye ve istikbal ve emniyetlenne a1d ka - · 1 b"l· k" d v t h · tl b . d" y . mm o a 1 u 1 ay1r Ig1m1z a s1sa a u 
nunlann da hazulanmasml Isle I. e I§ .htiyaclan tamamen kar§Ilamaktay!z.» 
kanunile devletin bu ~ah§malara ba§laml§ 

1 
B d •ikt d y kAI t" b""t 

bulunmasmi memnuniyetle kaydetti. Son- .. un an sonra . !:a ebale 1 I ud<;e-

B k·lt ·· ·· ·· M 1· 1 b 1 nma smm fas1llanna ge~1ldl ve ka u o un u, 
ra, a§ve 1 nonunun ec 1s e u u • . k' 1 · b"" · · k 1 ·1 ·1 1 d ·1 · ·· d .. v •• b. ve Zuaat Ve a eli ut~esmm onu§U • s1 ves1 es1 e ge~en ce se e 1 en sur ugu IT 

noktai nazan tekrarlad1. Bu da beynel- masma ba~landl. 
milel vaziyet kar§Ismda memleketin mii - Ziraat V ekaleti biU~esi 
dafaasl yolunda almacak tedbirlerin daha Biitc;en1n heyeti umumiyesi hakkmda 
siiratli ve geni§ mikyasta olmasi §eklindey- soz alan meb'uslardan Berc; Tiirker, pa-

d . muk ziraatinin ehemmiyelini bilhassa te • I. 

Halil Mente§, y1lda 30 milyon bir a - bari.iz ettirmi§ ve bundan 20 sene evvel 

mortisman bedeli ay1rarak takviye etmek Adana havalisini gezen bir ingiliz miite

suretile 300 milyon lirahk bir i§ plam ha- hass!smm verdigi raporu mevzuu bahse -

zulanmaslm istiyordu. derek bu havalinin MISirdan daha biiyi.ik 

lktrsad Vekilnin i:zahalt bir istikbale mazhar olacag1 hakkmdaki 
lkhsad Vekili, tekrar kursuye geldi. 

sozlerin1 kaydettikten sonra ezciimle de -
ileri suriilen mi.italealara cevab verdi. Bu 
arada tarifeler meselesinin bir ki.il hal in- mi§tir ki: 
de mutalea edildigini, fakat kiil haline «- Ziraat Vekaletinin otedenberi or

gelinciye kadar da hareketten sak1t bu • man yangmlan i~in tedbirler ald1g1 rna • 

lunulmadJgml, eger §U veya bu maddeyi liimdur. Buna ragmen ormanlarda yan -

ille ucuz alacagiz miitaleasile sanayi kur- gmlann devam etmekte oldugu da bir 
maktan sarfmazar edeceksek mi.istemle- 1 
ke sistemine revac; vermekligimiz laz1m 
geldigini, sanayiimizi yakm bir zamanda 
ikmal etmek azmile c;ah~1ldigmi kaydet • 
tikten sonra dedi ki: 

«- T e§viki sanayi kanunu biiyuk biz
met etm1stu. Bunu di.i§uniip Meclise 
teklif edenieri ve onu kabul edenleri 
hi.irmetle yadetmek vazifemizdir. 0 za -
man hakim olan di.i§iince, el i§lerinden 
makineye gec;ilmesiydi. Onun ic;indir ki 
makine himaye edilrni§tir. Fa kat zaman
la fikirlerin degi§mesile ve ihtiyacla bu 
k~fi gelmedi.» 

hakikattir. Gec;en sene Vekil yangm an 

onlemek ic;in miistacel tedbirler almaca

gml soylemi§ti. Bu tedbirler almml§ ml -

d1r?» 

Ben; Tiirkerden sonra Emin Sazak, 

Mehmed Somer Ki.itahya, Refik !nee, 

Mazhar Miifid, K1bc Hakk1, soz ald1 -

lar. Muhtelif meseleler hakkmda miitale-

alanm ~oylediler. 

Ziraat Vekili bunlara cevab verdi. Va-

kit geciktiginden yann toplanmak iizere 

i<;timaa nihayet verildi. 
n 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 87 

BiZ iNSANLAR 
Biitiin bunlardan bizi kurtaran 

tedbirin dibinde ya§amak iradesi var
dir. Bu irade kmldigl an tedbir 
de biter ve oli.im gelir. 0 halde oliimlerin 
t;ogu, hastahk gibi, kaza gibi gayriihtiyari 
goriindugii halde, benligimizin dibinde 
yokluga bir ink1yadm neticesidir. Gizli bir 
ihtiyare bagh ve zahiri olarak gayriihtiya
ridir. Her oliim §UUTSUZ bir intihard!r ve 
her an oliimle c;arpl§,an insan, ancak ya§a• 
ma iradesini terkettigi anda oliir. <;i.inki.i 
her an olum tehdidi ve ya§ama mukave
meti i~indeyiz. 

Orhan durdu ve dedi ki: 
- Bir an i~in s1hhatimden endi~e et -

tim, fakat arhk bunu di.i§i.inmiiyorum. 
Amcamm felaketi bana kendimi unuttur
du. Elazize gitmeliyim, de gil mi? Yen -
gemin mektubunun kenarmda iki ii<; satu 
hami§ var. «Adresinizi bildiriniz, telgraf 
havalesile para gondereyim.» diyor. 

- Hemen bir telgraf c;ek ve bizim evin 
adresini bildir. 

Orhan karanm derhal verdi. Postane
Ye gittiler. Yengesine uzunca bir telgraf 

Y azan: P eyami Safa =-:::fV 
c;ekti. 

Ogle yemegi i~in eve donuyorlard1. 
Veznecilerde Si.ileymana rasladJlar. Or -
han terciimeleri bitiremedigi i~in oziir di
Jedi. Si.ileyman Necatiye bakarak ona de

di ki: 
- Verdigim kitablan okudunuz mu? 
- Okudum. 
- T erciimeleri kalsm, zaran yok. Siz 

kitablan okuyunuz, yeti§ir. Kuaathaneye 
ikidir gelmediniz, mcrak ettim. 

Elini c;antasma atarak bir kitab c;Ikar
dl. Bu ,Lenin'in «Le communisme de 
gauche» adh kitab1yd1 ve «komunizmin 
c;ocuk hastahg1» diye terciim~ edilebile
cek ikinci bir unvam vard1. 

Siileyman kitab1 Orhana uzatarak: 
- Ahmz. dedi, sonra hepsini birden 

bana iade edersiniz. Verdigim kitablan 

begendiniz mi? 
- Y az1h~lan ~ok giizel, ~ok aydmlik. 

Rahat okunuyor, kolay anla§Jhyor. 
- Fikirler? 
- Fikirler ... Fikirler ... Henuz bana 

bir karar verdirecek kadar i~ime i§leme· 

CUMHURiYET 

ikttsadi hareketler 

Bu sene harice neden 
yumurta satamtyoruz? 

Mekteblerde imtihan 
vakti yakla§u ken 
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Bu sene memleketin her yerinde yu • 
murta ~ok ucuzdur. 0 kadar ucuzdur ki 
Anadolunun baz1 yerlerinde yumurtanm 
15 tanesi 5 kuru~a satilmaktadlr. istanbul 
piyasasmda yumurtanm bii.yuk sand1g1 ya
ni 1440 a dedi 14 liradu. F aka! son giin
lerde s1caklar yiizunden istanbula fazla 
miktarda yumurta gelmediginden beher 
sand1kta 2 lira kadar bir yiikseli§ vardu. 
Yumurtamn bu kadar ucuz olmasi yii • 
ziinden koylii yumurtalanm tiiccara sat
mamakta, biiyiik bir k1smmi kendisi istih
lak etmektedir. Bunun i~in de bu sene 
istanbula ba§ka senelere nisbeten daha az 
miktarda yumurta gelmektedir. 

~u anda o ktzgm giine~ biitiin alevine, ate,ine Yirmi sekiz ~elebi - Eziip 
ragmen binlerce gencin tirtir titriyerek soguk 

terler dokmesine mani olamtyor 

M ekteblerde s.,nzf ge~mek siste1ni .,slaha mulztacd.,r 

Acaba bu sefer yumurtalann bu ka • 
dar ucuz olmasma sebeb nedir ~ Bizim 
§imdiye kadar en fazla yumurta ihrac et
tigimiz memleket lspanya idi. Yumurta
lanmiZ!n yiizde yetn.ll§i ispanyaya, yiizde 
yirmisi Almanya_ya ve yiizde onu da di
ger memleketlere gitmekteydi. lspanya -
daki dahili barb yiiziinden bu mevsim 
ispanyaya bir sand1k bile yumurta gon -
deremedik. Almanya ile ise klering he -
sablanm!Zln kesilmesi yiiziinden bu mev
sim Almanyaya da yumurta yolhyama
dik. Y ani yumurtalanm!Zln yiizde dok -
samm alan memleketlerin piyasalan bu 
sene yumurtalanm1za kapah kald1. Bu -
nun i~in de bu sene harice yumurta ihrac 
edemedik ve fiatlar da dii§tii. 

Biz §imdi, ancak italya ve Yuna -
nistana yumurta ihrac edebilmekteyiz. 
Gec;enlerde (:ekoslovakyaya da bir mik
tar gonderdik. F akat bu bir defa ic;indi. 
Y ani bu sene bizden yumurta alan mem
leketler yalmz italya ve Yunanistand1r. 
Bu memleketlere bu rnevsim yapabildi -
gimiz biitiin ihracat gec;en mevsim yapl!
glrniZ umumi ihracatm ancak yuzde otu
zu olabilmi§tir. 

Son seneler zarfmda hukumetimiz yu
murtalanmlZln d1§ piyasalara standardize 
edilmi§ bir halde gonderilmesine c;ok dik
kat etmi§ ve bu vadide ~ok muvaffak o -
lunmu§ ve di§ piyasalarda Turk yumur • 
tas1 arllk iyi bir nam kazanmi~I!. Her ne 
de olsa bu vaziyet muvakkattir. <;iinkii 
yakmda Almanya piyasas1 gene yumur • 
talanmJZa ac;Ilacagi gibi belki !spanya da 
ac;IIacakhr. Olmazsa yenileri temin edi -
]ecektir. 

M. TEZEL 

Romanya Veliahdinin 
ba~tndan ge~en hadise 
Lehistana resmi ziyaret maksadile gi

den Romanya Veliahdi Prens Michel'in 
ba~mdan garib bir hadise ge~mi§tir. 

Prens, 25 maylsta Var§Ovaya vasll o
lacakb. 0 giin, Var§ova garmda, ba~ta 
M. Beck oldugu halde Veliahdi istikbal 
etmek iizere bekliyen heyet, Prensin, 
vagondan s1rmah iiniforma ile inecegini 
timid ederken, mavi bir spor elbisesi ve 
kahn san kunduralarla, ba§I ac;1k ola -
rak ~1khgm1 gi:iri.ince hayretler i~inde 
kalmi§tlr. 

Prens Michel, istasyonda kendisini 
bekliyen diplomatlarm ve generallerin 
kar~1sma bu klyafette ~1kmaktan biraz 
silalim~ ve M. Beck'e bu halin sebebini 
izah etmek mecburiyetinde kalmi§tlr. 

Mesele, Bel~ika hududunda, Prensin 
biitiin e§yasmm yanh~hkla ba§ka bir 
trene yi.iklenmi§ olmasmdan ibarettir. 
Prens Michel, o geceyi ge~irecek bir pi
jama bile bulamadigmi, yanayaklla an
latmi§tlr. 

Bi.ikre§e derhal telgrafla emirler ve
rilmi!? ve oradan, Veliahde ba§ka bir ii
niforma getirmek iizere hususi bir tren 
hareket etmi§tir. 

Serin k1yilarda, baygm dalgalann iis
tiindeki I§Ik oyunlanm seyre daldigmlz o 
hzgm giine§, §U anda, biitiin o alevine, 
butun o ate§ine ragmen, binlerce gencin 
tirtir ti triyerek soguk terler dokmesine 
mani olamiyor. 

Bu mevsim hep boyledir. Bir yanda 
kavu§ulan yazm ne§'esi i~inde yiizen in
sanlar, bir tarafta yazm getirdigi imtihan 
gunlerinin azab1 i~inde k1vrananlar. 

Ve siz ilk 1hk mehtabm sandal safasl
m yaparken, ilk yaz pazanm nerede ge
~ireceginizi dii§uniirken, uykusuz gecele
rinin hesabm1 §a§lrmi§ delikanhlar, mat 
kopriisii ba§mda suasm1 bekliyenler gibi 
kalbleri !;arpa ~arpa, renkleri solmu§, 
yorgun ve bitab mev'ud ak1bete munta
Zirdirlar. 

Vak1a, mekteblerimizde bir k1s1m tale
be i~in, arhk (imtihan) denen kabus kal
maml§hr. lyi <;ah§an ~ocuk, sene sonun
da hi~bir sorguya maruz kalmadan SIDI

fml ge~ebilmektedir. 
F aka t yiizde ka<; bahtiyar bu mazha

riyete erebilmektedir ~ 

Bugi.in mekteblerimizden ~ogu, ba§ta 
Maarif Vekaleti olmak uzere biitiin ala
kadarlan muztarib eden bir derdle ma
luldiirler ki, o da, s1mflarm tikhm tJkhm 
dolu olmas1d1r. 

Y etmi§, seksen ki§ilik bir s1mfta mual
limin talebesini iyice tamyabilmesine, o
nun hakkmda kat'i bir kanaat sahibi ola
bilmesine imkan tasavvur edilebilir mi~ 

Esasen bir hayli yuklii olan ders pro
gramlan, muallimi mutemadiyen d~rs 
anlatmaga mecbur kiimaktad1r. 

Bu vaziyette, y1lda nihayet bir iki giin 
muallim talebesini yoklamaga kalksa bi
le, alacag1 netice ne olabilir? 

Seksen talebe ... Her biri i<;in iir;er da
kika ayirdJgml farzediniz, goreceksiniz 
ki teneffiis zili 'raldigi zaman talebenin 
cfortte biri ancak gozden ge~irilebilmi§ 
olur. 

Evet, gozden ge~irmek diyorum, c;un
kii u<; dakikahk bir gorii§me, kimseye 
kaT§ISlndakinln bj(gj derecesini ogretmege 
kifayet edemez. Kald1 ki, bu kadarc1k 
zaman bile hasret c;eken, onu bile bulam1· 
yan muallimlerin had ve hesab1 yoktur. 

Mualliminio goziiniin i~ine bakarak, 
ah .. beni bir kaldlTSa da, sorsa... diye 
c;npman ve sene ic;inde bir tiirlii bu mu
radma eremiyen c;ocuk, ders y1h sonun
da kanaat notu almak i~in nihayet sor
guya ~ekildigi zaman, insan bu ya, keke
ler, §a§Jrirsa ..• 

0 giin c;ocuk hasta olabilir, sinirli ola
bilir, herhangi bir sebeble uykusuz ola
bilir .• 

l§te, bu vaziyette, kendisini zaten bir 
tiirlu tammaga f!TSat bulamam!§ olan 
muallimin verecegi kotu notla, bu ~ocuk 
ilk hamlede muvaffak olamarnl§, yani iyi 
~ah§maml§lar masma girmi§ oluyor. 

Maarif Vekaletinin yeni s1mf ge~me 
usulu, son tecri.ibelerde pekala gostermi§· 
tir ki, yetmi~. seksen mevcudlu simflarda, 
imkan yok matlub olan semereyi veremi
yor. Bu usul, ~ocugu btiti.in bir sene, 
muntazaman giini.igiiniine ~ah§maga ali"§
hrmak i~in konmu§tur. 

Ancak, samflann kaydettigimiz §ekli, 
muallime, ~ocuklann muntazaman c;ah-

di. I §iiphelerini senden, bend en gizler. 
Or han bunu si:iylerken dii§uni.iyordu: Yanlanndan ~ar§afb, pec;esi ac;1k ve 

«Si.ileyman benim bir mirasa konmak ii- yiizii c,;ok boyah bir k1z ge~ti ve Necatiye 
zere oldugumu bilse benden tamamile ii
midini keser.>> Necati Orhanm elinden ki
tabl alarak sahifelerine goz gezdirirken 
Siileyman dedi ki: 

- Orhan Bey, Necati olmasayd1 sen 
c,;oktan imana gelecektin. 

- Belki. Dostumun benim tistumde 
boyle bir tesiri olmasile iftihar ederim. 

Siileyman aynhyordu. Orhan bir iki 
ad1m arkasmdan ko~tu: 

- Azizim, dedi, ben birkac; giine ka
dar Elazize gidiyorum. Kitablanm sana 
on dan evvel mi iade edeyim? 

- lyi olur. Y old a okuman i~in ben 
sana yeni kitablar veririm. 

Aynld!lar. Necati Suleymanm arka
smdan biraz bakhktan sonra Orhamn ko
luna girdi: 

- Herkesin kendine gore bir pasyonu 
ve bir kuman var. Bu zavalh da propa
gandaclhkla oyalamyor. 

- Maddi menfaati var m1dtr, der -

sin? 
- Akmasa da damlar. Herhalde bir 

tahsisatlan vard1r. Ge~im diinya$1. 
- Kendisi bu fikirlere inanmaz m1? 
- Basit aksiyon adam! tarafile inamr, 

inanmak ister; di.i§i.iniirse §i.iphe eder ve 

selam verdi. 

Orhan sordu: 

-Kim bu? 

- K1zii 1mam derler bir adam var -
d1r, onun klZI. Bak yiiziinii nasil boya -
mi§. Bilir misin ki, babalannm ifral! ve 
taassubu yiizunden imanlanm en evvel 
kaybetmege namzed kJZlar bunlard1r~ 

Or han tasdik etti: 
- T abii, dedi, ben de oyle de gil mi

yim? 

- Ve goreceksin, bir gun an'aneyi 
bugiin inblabc1 ve miinevver dedigimiz 
tabaka muhafaza edecek. <;unkii irtica, 
dii§manml kendi i~inden yeti§tirir. Bu k1z 
yi.iziiniin boyasile, sen de yeni zannettigin 
fikirlerle babalanmza isyan ettiniz. Re -
voliisyoner babalarm ~ocuklan ise, aksi
ne, hep kaybolan ve mufrit fikirlere kur
ban olan k1ymetlerin pe§inde ko§acaklar. 
Burada bir tekamiil c;apraz1 var. 

N ecati birdenbire sordu: 
- Vediadan ne haber~ 

Orhanm yuzuni.i gorebilmek ic;in ko -
lundan c;Ikmi§h ;bu sefer Orban onun 
koluna girdi: 

- Terakki var, dedi, fakat garib bir 
surette ilerliyoruz. 

Derse ~al!$an bir talebe 

§IP c;ah§madtklarmi i:igretmege, bilmege 
fusat vermiyor. Oyle muallimler vard1r 
ki; talebesinin bilgi seviyesini ogrenmek 
~oyle dursun, isimlerini bile belliyemiyor· 
lar. 

V e i§te bu sebebledir ki, y1l so nunda, 
nihayet gene eski usule ba§VUrmak mec
buriyeti basil oluyor, boylece imtihanlar 
ba~hyor. 

1ki giindiir, ad1m ba§mda rasgeldigi
miz, renkleri solmu§, eski ne§'e ve §etaret
lerini kaybetmi§ talebe kafileleri bize bir
c;ok di.i§i.inceler veriyor. 

Bahusus, hemen hemen biitiin mual
limlerin (yuklu program) ve (t1khm t!k
lun dersane) den ~ikayet ettiklerini unut
muyoruz. Hatta - ~ah§kan ve tenbel -
bi.itun talebenin de ayni temenni etrafm
da topland1klanm biliyoruz. 

Nihayet, Maarif Vekaletinin de ayni 
dii§i.inceye i§tirak ettigini i§itiyoruz. 

0 halde, onumiizdeki ders senesinde, 
biitiin mahzurlan bertaraf edecek yepye
ni bir §ekil bulunacaibna inanmamak i~in 
ottada sebeb . kalm1yor. 

KANDEMIR 
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Kii~iik sanayi erbabmdan ah
nacak istihlak vergisi 

Kii~iik sanayi erbab1 iktlsad Vekale -
tine miiracaatle be~ beygirlik kuvvei 
muharrikesi olan miiesseselerden alm
makta olan istihlak vergisinin kaldml
masim istemi~lerdi. 

Bunlardan alman istihlak vergisinin 
nekadar tuttugu alakadar makamlar -
dan sorulmu~ ve yap1lan tetkiklerde 
bunlardan alman istihlak vergisinin mu
amele vergisinin ancak yiizde biri gibi 
ehemmiyetsiz bir yekun tuttugu anla~Il

mi~ ve keyfiyet icab eden makamata 
bildirilmi~tir. -···-Agaclar1 tahribden ":"ikaye 

Milli Miidafaa Vekaleti meyva agac -
lannm tahribden vikayesi ic,;in miihim 
bir karar vererek alakadarlara teblig 

etmi~tir. Bunda meyva agaclarmm tah

ribden vikayelerini · temin i~iP. askeri 
k1t'alar ve miiesseseler ic,;in tanzim kllt
nacak yakacak ~artnainelerine ahnacak 

odunlan~ meyva agaclarmdan olm1ya -
cgma dair kay1d konulmast, ·hatta _ku
rumu~ dahi olsa meyva odunlarmm hie,; 

bir suretle satm ahnmamasi ehemmi -
yetle teblig edilmi~tir. 

V edia ile son gezintilerini ve klZln ba
ydmasmJ anlatt1. 

- Sar'as1 var gibiydi; bir bagumas1 
eksikti; i~im anla§IImaz hislerle doldu; 
bu k1za mana veremiyorum, onun kar§l -
smda ken dime de mana veremiyorum. Fa
kat yengemin mektubunu okuduktan son
ra mirasa aid biitiin dii§iincelerimin i<;ine 
Vedianm hayali kan§l! . .?imdi farkede -
biliyorum. Evet. Elime biiyiik para ge -
t<ince hep V edianm nazarmda yeni bir 
§ekil k1ymeti almay1 dii§iiniiyorum. Bil • 
hassa iyi giyinmek ve ona Ru§tuyii arat· 
mamak. Biitun bunlar ilerlemi~ bir zafa 
delalet eder degil mi? 

- Olduk~a. 
- Tahminin dogru. Ona lakayd de-

gilim. 
- Bu c;oktan belliydi. 
- Ben yeni farkm~ vanyorum, 
- Aile hakkmda fikirleri ~ 

- Bahrinin dedigi gibi: KararSIZhk. 
Senin dedigin gibi: Ideal buhram. F akat 
gi.izel dii~i.indiigii de oluyor. Bana oyle 
bir kanaat geldi ki severse diizelecek gi -
bi. 

- Dogru. Zaten ideal buhram nedir~ 
A§k buhramd1r, sevmek kabiliyetsizligi -
dir, bir yola <;1kar. 

- Ruhu ~ok zikzak yap1yor. 
(Arka.st var) 

fE5) a§hk hayli garib du§tii amma 
[g) zaruri. (iink~. aziz okuyucula-

.. nmdan biri, Uskudarh Aray, 
~z.up hakkmda kendisinin tenvir edilme
slm, Aykar imzah bir mektub sahibi de 
fe~erl.e ada?I arayan filozofun Eziip mil, 
~~YOJen m1 oldugunun tesbit edilmesini 
!st1yor. Bu ikinci okuyucu, rahmetli Celal 
Sahi~in b.ir. manzumesinde tesadiif ettigi 
«Ezup g1b1 fenerle gi.indi.iz adam ara .. 

~~~~: mls.ramdan dolay1 §iipheye dii§tii • 
gunu de !lave ediyor. 

Sonra Gelenbevi orta okulu 3 iincii s1-
mf talebesinden 51 numarah Ali R!za 
~lca~to, Yirmisekiz Mehmed <;elebi 
bmdlr ve ne yaprni§tJr, diye soruyor. hte 
b~n .~u sorulara cevab vereyim derken 
bubmne yan bakan 0 iki ad yanyana due.. 
tii. ~ 

fptida Araya cevab veriyorum: Eziip 
hakk1?da. Ebi.i~zira kulliyah arasmda gii
zel b1r nsale lnli§ar etmi§tir. Ondan bir 
niisha edinirseniz kolelikten filozofluga 
ge<;en, hiikiimdarlara hikmet dersi veren, 
yan diinyay1 dola§an ve sonunda ac1kh 
bir oliime ugnyan Ezup'ti miikemmel SU

rette ogrenmi§ olursunuz. 

Aykann gene Ezup' e taalluk eden so
rusuna ge(ince soyliyebiJecekJerim §Undan 
ibarettir: Eziip i~in ilkonce incelemeler 
yapan ve onun hayallm - mumkiin oldu
g~ kadar. vesikah olarak - tesbite c;ah§an 
B1zans Imparatorlugunun Ondordiincii 
asuda el~iliklerde kulland!gl Maxim 
Plandude adh alim diplomathr. Avru • 
pada da • eger aldanm1yorsam - bu ada
rom hal terciimesile ve sozlerile en evvel 
rne§gul olan muharrir Fenelon olup «Eski 
filozoflann ya§ayi§Ian>> admt ta§lyan 
eserde Eziip i~in de yer ayirmi§IIr. Fe • · 
nelon b_u kitabmda Diyojen'i de anlatml§ 
ve bir~ok f1kralanm nakletmi§tir. Bizim 
diyanm1za Ezi.ip'u tamtan rahmetli Ah
med Mithathr, K1ssadan Hisse isimli ri
salecikle o garib filozofun hayatlm Tiirk
lere okutmu§tUr. Gerek Maxim Plan -
dud'un ve Fenelon'un, gerek Ahmed 
Mithatm eserlerinde giinduziin fenerle 
adam aramak f1kras1 Eziip'e atfolunma
rnl§tlr. Fakat Fenelon'da bu f1kra Diyo· 
jen' e matuf olarak yazlldigl gibi mual • 
lim Nacinin Mualliq~ ad1 altmda ~Ikard!· 
g1 mecmuada da, Fenelon'dan naklen ve 
Diyojen' e atfen bu f1kra yazihd!T. .?u 
halde Celal Sahirin sehve di.i§ti.igi.inii ka
bul etmek laz1m geliyor. 

.?imdi 28 Mehmec) <;e!ebiye geyelim: 
Bu zat 18 inci amda §ohret alan Ti.irk -
lerdendir. As1l ad1 Mehmed F aizdir, 
Siileyman Aga isminde bir Y enic;erinin 
ogludur. Kendisi de !!kin Y enic,;eti ocagi· 
na yaz1ldi, 28 inci ortada hizmet gordu, 
sonra meslegini degi§tirdi, ocaktan Bah!· 
aliye ge~ti, U<;iincii Sultan Ahmedin sal
tanall ve Nev§ehirli me§hur Damad lb -
rahimin sadareti zamanmda ( 1719) el~i
likle Parise gitti, Onbe§inci Liii nezdinde 
Osmanh 1mparatorlugunu bir y1l temsil 
etti, avdetinde bir sefaretname yaz1p is -
tikbale yadigar b1rakt1. 

Yirmisekiz t';elebi Mehmed Efendinin 
belliba§h bir hizmeti yoktur. F akat Pa
rise giderken divan efendisi, yani Htib 
sifa tile beraber gotiirdugu oglu Said 
Mehmed Efendi - ki sonra pa§a ve sad
TJazam olmu§tur - lstanbula doniince bii
yiik bir yenilige rehberlik etmi§tir. Bu ye
nilik. Turkiyede ilk matbaayi kurmak i§i• 
dir ki gerc;ekten parlak bir hizmettir. Sa
id Mehmed Efendi, lbrahim Miiteferri
kayl one surerek, fakat kendi niifuzile 
hocalann taassubunu ve muhalefetini k1· 
rarak matbaac1hgm yurdumuzda kuru! • 
masm1 temin eylemi§ti. Boyle hay1rh ev• 
lad yeti§tiren babay1 da tarih elbette ha
ylrla anar. 

M. TURHAN TAN 

Istanbul borsasmda diinkii 
vaziyet 

Dun istanbula Trakya ve Anadoludan 
345 ton bugday, 75 ton cravdar, 15 ton 
arpa, 18 ton un, 15 ton susam, 4 1/2 ton 
nohud, 111/2 ton fasulya, 24 ton peynir, 
4 ton ka§er ve 21 ton da taftik gelmi~tir. 

!stanbuldan harice 9 ton fmdtk i~ile 
50 ton da nohud gitmi§tir. 

Dun istanbul borsasmda ~u fiatlarla 
sah§lar olmu§tur: 
Yumu~ak bugday kilosu 6,16 kuru§, 

sert bugday 6,10 kuru;jtan 6,12 kuru~a 
kadar, arpa 3,35 kuru~. ~avdar 4,17 ku
r~tan 4,17 1/2 kuru~a kadar, san m1s1r 
4,32 kuru~tan 4,33 1/2 kuru§a kadar, 
ku§yemi 10,04 kuru~tan 10,17 l/2 kuru
~a kadar, tiftik mal 117 kuru§, Trakya 
yapag1 65 kuru~. beyaz peynir 23,25 ku
ru§tan 27,30 kuru§a kadar, ka§er peyniri 
44 kuru~. 

Dun bayanc1 borsalarda §U fiatlarla a
livre sah§lar olmu~tur: 

Bugday kilosu 5,46 kuru~tan 6,64 ku
ru§a kadar, arpa 4,84 kuru§, misir 3,91 
kuru~, keten tohumu 8,16 kuru§, i<,; fm· 
d1k 94,09 kuru§. 
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Bir TUrk k1zmm kazand1U1 muvaffakiyet 
T ayyareci Sabiha GOk~ene 
merasimle madalya verildi 

f~ Otobiisle Kemerburgaza 

[Ba§to.raft 1 fnci sahtfede] 

omuzlanna alm.I§lard!. Y annki uc;ucu nes
lin ilk c;ekirdegi olan bu yinni genci 
Turk Hava kurumu, s1k1 bir yeti§tinne 
programma tabi tuttu. V e ic;lerinden en 
~ok muvaffak olan sekiz genci tam bir 
planorcu yeti§meleri ic;in dost Sovyet 
Rusyamn (Kmm • Koktebel) deki Yuk
sek Planar mektebine gonderdi. Bu gru
pun ba§mda gene Atatiirk klZI Gokc;en 
vard1. Sovyet Rusyadaki mesai devam 
ederken memleketteki genclik te hi~ dur· 

madan ~ah§tyordu. Turk Hava kurumu
nun ktymetli fahrl Ba§kam 1smet ino -
nunii ve Gene! Kurmay Ba§kam saym 
Mare§al da, yuksek alaka, te§vik ve yar
dtmlarile kurumun mesaisini kolayla§hr • 
mak lutfunda bulunuyorlard1 V e aylar 
gec;tikc;e Tiirkku§u bahar giine§inden ha· 
yat ve kuvvet alan bir korpe agac gibi 
geni§liyor, gurbi.izle§iyordu. Bugi.in Ti.irk
ku§u iki ya§mi doldurmu§tur. Yuvarlan • 
d1k<;a biiyiiyen bir 9g gibi ileri gittikc;e 
~galan bu te§ekki.ilde bugiin k1z ve er • 
kek 350 Tiirk c;ocugu c;ah§Iyor. 

Atatiirkiin agzmdan c;1kan her emrin 
niifuz ve teshir kudretini gostennek ic;in 
bu 350 gencin c;arpan bir tek kalb gj_bi 
elele <;ah§malanndaki ulvl manzara yep
yeni bir misaldir. Cumhuriyetin kandh 
neslini yeti§tirenler gec;en ytl Sovyet 
Rusyadan donen Ti.irkku§U ogretmenle -
ridir. Bunlann ba§tnda gene Atatiirk kt
Zl Gokc;en bulunur. Gokc;en, planorlerde, 
spor tayyarelerinde iyice yeti§tikten sonra 
bu mesaiyi kafi gonnemi~ hava ordusuna 
goniillii olarak &inni§, barb tayyarelerin· 
de sava§ giinleri ic;in haznlanmt§, enerji ve 
kabiliyetini bi.itiin parlakhgile gostermege 
muvaffak olmu§tur. Onu, bugiin hayati 
istihkar ederek erkek arkada§lanmn ya -
n1ba§mda kahramanca vazife gormii§ bir 
Tiirk klll olarak selamlamak saadetini 
cluyuyoruz. Gokc;en, Tiirk kadmmm va • 
tam goklerde korumak yolunda ne de • 
gerli hizmetler gorebilecegini ispat eden 
iik Tiirk kadm1 olmu§tur. 0, biitiin k1z· 
lanmtz ic;in e§siz bir ornektir. Turkku§U 
kamplannda 30 dan fazla ktz uye, ona 

yeti§ebilmek gayesile c;ah§maktadtrlar. ls
tikbal bize Tiirk kadmlanmn da kartal • 
lar gibi yuvalanm koruyacaklanm goste
recektir. ilk talebesi ve ilk ba§muallimi 
olan Gokc;en Turk Hava kurumu ic;in bir 
§ere£ ve bir iftihardtr. Boyle gUzide bir 
Turk ktzi yeti§tiren Tiirk milleti de her 
zaman ogiinebilir TUrk hava kurumunun 
madalya nizamnamesi (hayahm istihkar 
edecek derecede fedakarhk gosteren uc; • 
manlara) madalya verilmesini kaydeder. 
Bunun ic;in, hava ordusu k1t' alanndan 
parlak notlar alan ve Gene! Kurmay 
Ba§kant saym Mare§ahn takdirlerini ka
zanan Gokc;eni, Hava kurumu murassa 
madalya ile taltife karar vermi§tir. Bu 
madalyayi ilk hava kahramam olan Ata· 

tiirk kiZl Gokc;ene vermek Tiirk Hava 
kurumu ic;in biiyiik bahtiyarhkttr. Boyle 

ktymetli bir evlada malik oldugumuz ic;in 
ilkonce hepimizi, sonra da kahramanhgile 
butUn milletin takdir ve sevgisini kazan • 
mt§ olan Gokc;eni tebrik ederim. SoziimU 
bitirirken beni dinlemek lutfunda bulunan 

misafirlerimize yUrekten saygtlanml su • 

nanm.» 

Madalyayt Ba,vekiUmiz 
talik ettiler 

Bundan sonra Ba§vekil lnonii, muras· 

sa madalyay1 davetlilerin alki§Ian arasm· 
da Sabiha Gokc;enin gogsiine bizzat ili§
tirdi. Sabiha Gokc;en, Ba§vekilin, Mare
§alm ve Medis Reisinin ellerini optii. 
Bundan sonra Ismail Mii§tak Mayakon, 
bu §erefli madalya mUnasebetile Sabiha 
Gok~enin havacthk sahasmdaki ktymetli 
muvaffakiyetlerini gosteren rapor ve ve
sikalan hirer hirer okudu. Bu arada Eski
§ehir pilotaj kumandam, Sabiha Gok~e
nin akrobasi manevralanm icra i~in fili 
mUn'akislerle (Reflex) mucehhez ve c;ok 
cevval bir havac1 oldugunu, pilotaj meha
retlerinde muntazaman terakki ettigini, 
bUtUn akrobasi figurlerini hic;bir asabi 
yorgunluk olmakstzm c;ok dogru surette 
icra ettigini amirine bildirmekteydi. T ay· 
yare birinci alay kumandam albay Zeki 
Dogamn askeri tayyarecilik nazari ve 
ameli derslerini gonnek ve harb tekemmUl 
u<;u§lanm ikmal etmek Uzere birinci tayya· 
re taburunda c;ah§mi§ olan Atatiirk k1z1 
Sabiha Gokc;enin yarahh§mda meknuz 
mUstesna irade ve kabiliyetle bir Turk 
subayr derecesinde muvaffak oldugunu 
gosteren raporlan okundu. Diger rapor· 
larda Sabiha Gokc;enin birinci tayyare 
alaymm §anh tarihine iftihar ve gururla 
kaydedilen cesaret ve kahramanhklann
dan takdirle bahsedilmekteydi. 

Kahraman tayyarecinin sozleri 
Gogsiinde bu kahramanhklarm madal

yast panldamakta olan Sabiha Gokc;en, 
hakkmda soylenenleri ciddi, mUtevazl ve 
sadece vazifesini yapm1~ bir asker tavrile 
dinledi: sonra biiyuklerine hitaben §unlan 
soyledi 

«- Bundan iki yll once Turkku§U 
p)anorlerile uc;maga ba§lad1gtm gUn ha
yattmi onemli doniim noktasi sayiyordum. 
Bugunu, gokte belde gec;irdigim ogrenme 
gUnlerinin ktymetli hatiralanm asia unu
tamam. Ondan sonra Eski§ehir ve oradaki 
tayyare alaymda beni teknik ve pratik 
olarak tayyarecilikte yeti§tirmekte buyiik 
himmet gostermit ve gostermekte bulunan 
saym ogretmenlerime ve komutanlanma 
derin hiirmetlerimi soylemegi odev bilirim. 

Son giinlerde bazt asker! vazifelerin 
ifasma benim de gonUllii asker olarak i§· 
tirakimi kabul etmek suretile bana degerli 
tecriibeler edinmek ftrsatlnl bagt§hyan 
Genelkurmay Ba§kam Mare§ala olan 
§likramm ~ok biiyyktUr. ~iinkli bugiin 
huzurunuzda Turk Hava Kurumu saym 
ba§kam F uad Bulcanm hakktmdaki tal
tif ve takdir sozlerine ancak bana bag!§· 
lanmt§ olan son fmat sayesinde nail ol
mu~ bulunuyorum. Biiyuk milletinin can
la ba§la olumli hic;e sayarak c;ah§abilmek 
kabiliyetini yiikseltmek i~in Cumhuriyet 
hukumetimizin bana oldugu gibi bUti.in 

TUrk kadmhgma bu yonde yeti§mek ve 

c;ah§mak fmatlanm bagt§lamaslm goniil

den niyaz ederim. Bay Bulcamn beni 

oven sozlerine kar§l ve gogsumii kabartan 

bu ktymetli ve yiiksek Hava Kurumu rna· 

dalyasile taltifimden dolay1 duyduklart· 

m1 soylemege heyecamm manidir. TUrk 

Hava Kurumunun millet genclerinde u

yandtrdtgi ve her gUn daha geni§ olc;ii· 

de uyandumakta bulundugu hava kah

ramanhgt duygulanm yakm temaslarunla 

gordukc;e ~ok bahtiyar oluyorum. Hava 

Kurumunun memlekete yapmakta oldugu 

hizmetin daha ~ok hayram oluyorum. 

Hakktmda gosterilmi§ olan lutUf ve neza-

kete te§ekkUr ederken beni havacthga 
ba§latml§ olan Hava Kurumuna yapaca
glmi vadettigim odevleri yerine getirece
gimi ve diger bUtUn vatammm mUdafaast 
yolunda her an oliim nedir hatlrlamaksl
zm asker tayyareci. oluak hizmete ko§a· 
cagtmi bildirmekle mutluyum.» 

BQfvekilimizin ktymetli sozleri 
Bundan sonra Ba§vekil lsmet lnonli 

§U beyanatta bulundular: 
«- Yiiksek cemiyetin duygulanna 

terciiman olan Sabiha Gokc;eni bugUn 
kazandigi c;ok ktymetli madalyadan ve 
burada vesikalan okunan muvaffakiyet
lerinden dolayt tebrik ederim. Y eti§mesi 
tarzmt ve hareketlerini gosetren vesikalar, 
yiiksek heyetinizin de dikkatinden kac;ma
mt§tlr ki c;ok ciddidir. Bunlann her bi • 
rinde dikkatli amirlerin sert bir surette 
takib ettikleri meslek inzibatmm hic; tered
dUd etmeden tatbik edildigini ve kendisin
den §eref meydanmda ve havanm gii~ 
§artlan ic;inde en c;etin vazifeler istendi
gini gorliyoruz. Sabiha Gokc;en bizim de 
yabanci olmadtgimtz bu zor meslegin 
biitiin sert imtihanlanm muvaffakiyetle 
gec;irmekte oldugunu biraz evvel dinledi
gimiz bu vesikalarla huzurunuzda da is
bat etmi§ oluyor. Bu madalyayt kendisine 
memnuniyetle, iftiharla verdik. Onu if
tiharla biitiin vatanda§lann ve diinyamn 
oniinde gogsUnU gererek ta§Imakta hakh
dtr, Ti.irk Hava Kurumu memlekette 
kahraman tayyareciler yeti§tirecek isabetli 
bir meslek takib ettigini gostermi§ oldu
gundan sevinmege hakhdtr. Sabiha Gok
c;en Tiirk ktzlanndan ilk kahraman tay· 
yareci olarak memleket kar§ISUida mev· 
cudiyet gostermi§ bulunuyor. Kendisini 
bu yonden de tebrik edip selamlamak 
bahtiyarhkttr. 

TUrkku§U, bilhassa havacthga kar§l 
alaka ve tayyarecilige kar§I heves arhr • 
mak ic;in tesis olunmu§ bir te§kilattlr ki. 
§imdiye kadar bize birc;ok giizide gem~
ler yeti&tirdi. F akat ihtiy c c;ok daha faz
lasma liizum gosteriyor. Bugiinkii mUda-

faa mevzu ve silahlannm en miiessirle

rinden saytlan hava miidafaasmda bir 

milletin kurtanlmasJ kurtulmamn mak

sad ve gayesi ic;in esash §artlardandu. V e 

bir memleket havasmdan emin olmak isti

yorsa mutlaka o memleket vatanda§lan

nm genclikten itibaren havayt severek 

hayatlanm tehlikeye koyacak surette <;a

h§malan laz1mdtr. Sabiha Gok~en buna 

muvaffakiyetli bir misaldir. Havanm yal

mz sakin kiSimlarmda degil, tehlikeli go· 

rulen engin sahalan i~inde dahi kahra

manca dola§mak mumkiin oldugunu is -

bat edecek ~erefli vesikalar kazanmt§tlr. 

Omid ederim ki butun memlekette tay

yareci olmak istiyenler <;etin vazife gUn

lerinde en sert imtihanlan muvaffakiyetle 

ge~erek ktymetli vesikalar toplamaga. mu

vaffak olacaklard1r. BiitUn bu sozlerimi 

kahraman klZimtz Sabiha Gokc;enin ha

valanmlzda birc;ok kahraman Turk ktzl 

yeti§tirmek ic;in iyi bir te§vik misali ola

rak telakki edilmesi temennisile bitiriyo

rum.» 
Ba§vekilin nutku ~ok alkt§landt. ,Hazir 

bulunanlar kahraman tayyareciyi tebrik 

ettiler. Bundan sonra davetliler bufede i

zaz edildiler. 

~=~~~~~~~~~~~~~-~~~·l~:=~·~h~.,·~~~J ... ,~ -1! ld f~.arabaya atlaytp Beyaztd yolunu tuttu-

~1 A C I R A Q •1 D Yolda Sami Bey yanmda oturan og-V lunun kolunu tutarak: 

«Cumhuriyet» in milli sergiizefl romanr : 9 =----=;;; -- lrfan, dedi. !stikbalinin bir cephesi 

Leyla, bu ya§h adamm kabul tarzmdan 
o kadar mUtehassis oldu ki birdenbire 
kendisini hakikaten onun gelini ve bu 
kUc;iik ailenin bir ferdi sanmt§h. 

R1hbmda bir a~ag1 bir yukan dola§lf· 
ken Sami Bey oglunun mektebdeki vazi
yetini, sonra Leylamn halini ogrendi. Son 
derece a~tk kalbli ve babacan bir adam 
oldugu ic;in Leylaya, ilk defa gorii~iilen 
hir gene kiZa sorulmtyacak §eyleri de so
ruyor, biitUn hususiyetini ogrenmege c;ah
flyordu. Leyla, annesini ne zaman kay
bettigini, babasile nastl ya§ad1g1m ve onu 
onhe~ gun evvel nastl kaybettigini anlat
tl. Sami Bey bu giizel kiZln §imdi yapa· 
yaln1z kafdtgini ogrenince omrii dagda 
ge~enlerin stk s1k dii§tiikleri bir hassasi
yetle gozleri ya§ardt. T eessUriinU belli et
memege <;ah§h: 

- Peki, bizim oglanla nastl tam§tmiz 
yavrum '? 

Diye sordu. 0 zaman Leyla mekteb
. deki bir arkada§mm erkek karde§ile arka· 

da§ olan frfam onlarm evinde tamd1g10I 
ve birkac; kere arkada§tntn evinde gorii§· 
tiikten sonra evlenmege karar verdiklerini 
gizliyemedi. Gozlerinin ucile bir taraftan 
da jandarma zabitine bak1yordu. Onun 
ad eta ho§landtgmi sezer gibi olunca: 

- Sizden bir§ey rica edecegim, fstan· 
bulda bulundugunuz miiddetc;e bizim ev
de misafir kalmaz mtsm1z? On be§ giin· 
denberi babastz kalan bizim evde ..• 

Sami Bey reddedemedi. Bir muddet 
dii§iindU. Sonra tereddi.idle: 

- Nerede eviniz yavrum? 
Diye sordu. 
- Beyaz1dda, tramvay yolunun arka

smda ..• 

- Rahatstz etmekten ~ekiniyorum. 
Y oksa Sirkecide bir otelde birka~ gun 
gec;irmege elbet tercih ederim ..• 

Leyla, rahats1zhgm kendisi ic;in degil, 
belki Sami Bey ic;in mevzuu bahsolabile
cegini soyleyince bir otomobil ~agnd!lar. 
Sami Beyin bavulunu da yerle§tirerek U-

c;ok saglam, bakahm oteki cephesi nastl 
olacak!.. lyi bir aile c;ocugunu buldugw1 
anla§thyor, §imdi imtihanlarmt nasi! ve -
recegini ve nastl bir miihendis yeti§ecegiui 
merak ediyorum. 

hfan giildii. Sagmda oturan Leylaya 
yangozle bakarak: 

- Dogrusu, dedi. Haricl siyasetimin 
bu kadar saglam esaslara istinad etmedi
gini itirafa mecburum .•• 

Hep giilU§tUier. Otomobil Babtaliden 
<;Ikarken Sami Bey §OforU durdurdu: 

- ~ocuklar ben inmeliyim. J andarma 
dairesine haber vermege mecburum; fakat 
o kadar da yorgunum ki... Hemen gi
dip gelinimin evinde dinlenmege can at!· 
yo rum. 

lrfan abldt: 
- Ben ugrasam olmaz m1 ~ 
Sami Bey bir mUddet dU§iindU: 
- Olabilir. Sana bir zarf verecegim. 

Bunu iizerindeki adrese buakmm. Ku
mandana da geldigimi bildirir, ogleye ge
lir bizi bulursun. Zaten ogle zamam geli· 

Serbest giire,Ier gelecek 
haftaya kald1 

Bu ak§am Taksim stadyomunda ya -
prlacag1 ilan edilen serbest giire§ Il}lisa
bakalan gelecek haftaya tehir edilmi§
tir. Bu giire~ler haziramn alhsma tesa
diif eden pazar giinii Kadrkoy stadyo -
munda yap1lacakhr. 0 glin Amerikan 
Bogasile Tekirdagh Hi.iseyin Pehlivan 
kapl§acaklarcbr. 

Karacabeyden yazd1g1 bir mektubda 
tertib edilen bu mlisabakalara i~tirak 
etmek iizere !stanbula gelecegini bildi
ren Din!!rh Mehmed, organizatorlere 
ikinci bir haber yolhyarak sah giinii Bi
lecikte yaprlacak glire~lere i§tirak et -
mek mecburiyetinde bulundugunu, bi
naenaleyh !stanbula gelemiyecegini, A
merikalmm arzu ettigi takdirde Bileci
ge gelmesini ve kendisile orada gi.ire§ -
mesini bildirmi§tir. Vaziyet, Amerika 
Bogasma bildirilmi~, o da her ne paha -
sma olursa olsun Dinarh ile giire§mek 
istedigini soyliyerek Bilecige gitmege 
karar vermi§tir. 

Dinarh, Amerikaliy1 Bursaya 
davet ediyor 

Karacabeyden Bursaya gelen Dinarh 
Mehmed, orada hususi muhabir·imizle 
gorii~erek !stanbula gelemiyecegini te
kid etmi§: cOnlar isterlerse bu pazar i
c;in Bursaya gelsinler. istedikleri haytr 
cemiyeti menfaatine tertib edilecek bu 
giire§lerde Amerikah ile kar§lla§maga 
haz1nm:o demi§tir. 

Bugiinkii ve yarinki ma~lar 
Ankarada bulunan Galatasaray tak1 -

m1 bugiin Gender Birligile ilk mac;1 ya
pacakhr. Galatasarayhlar, yarm da An
karagi.icile kar§lla§acaktJr. 

Yarm Fenerbahc;e st~dmda da Fener
bahc;e ile Giine§ tak1mlarr, !zmirde de 
Dogansporla Uc;ok kar~lla§acaklardtr. 
Bu mac;larm neticeleri umumi tasnifte 
mlihim rol oymyacakhr. 

Bulgar tak1m1 geldi 
Bulgaristamn kuvvetli takrmlarmdan 

Viladislave di.in sabah §ehr·imize gel -
mi§tir. 

Bulgar taktml bugi.in ilk mac;m1 Pera 
kullibile Taksim stadmda yapacakhr. 

Bulgarlar pazar gi.ini.i de $i§li ile oy -
myacaklardtr. Bugiinkii mac;a saat be§te 
ba§lanacakhr. Bu mac;tan evvel Galata
saray, Pera gencleri kaq1la§acakhr. 
Duhuliye 50, 25 kuru§tur. 

Amerikan garabeti 

Paristeki Bar Amerikenlerden biri, 
Windsor Diikiinlin evlenmesi miinase -
betile piyasaya yeni bir kokteyl c;1kar -
m1~tir. cCande §atosu. adm1 ta§lyan bu 
yeni ic;ki, giiniin en merakh badisesin -
den miilhem oldugu ic;in biiyiik bir rag
bet gormektedir. Resmimiz, ba§rmn iis
tiinde fransrzca olarak cGiiniin adam~> 
ibaresi yaz1h Windsor Diikiiniin fotog
rafile siislenen tezgah ba~mda, cCandet 
kokteyli ic;en mli§terileri gosteriyor. 

yor, eve degil, dogruca Beyaz1d camisi 
yanmdaki lokantaya gel, hep beraber ye
nz ... 

Leyla bu fikre itiraz etmek istedi. Sa
mi Bey kabul etmedi: 

- Olmaz, evde adammtz olsa da §im
di mUnasebet almaz. Haznhgt da yoktur. 

Otomobil, Leyla ile Saini Beyi Ba
bJaliden Beyaztda gotiiriirken jandarma 
zabiti gene ktzdan evdeki vaziyeti hak
kmda da malumat aldt: 

- Mektebi buaktm m1 ktztm? Arttk 
gitmiyecek misin ~ 

Diye sordu. Leyla hayatmm mali ci
heti hakkmda hemen tafsilat vermek iste
medigi i<;in: 

- Henuz bir karanm yok. F akat ta· 
bil bu on be§ giin i~inde gidemedim. 

- T abii. .. Demek bu k<;>ca lstanbul
da kimselerin yok. Y a evdeki kadm eski 
bir emektanmz mt? 

- Hayu, o kadar eski degil amma, 
bize, hele bana c;ok bagh goriiniiyor. hi 
bir kadmdu. Bir de amcamm Bahkesir
den gonderdigi bir besleme ktz var. 

Sami Bey, zihninde bir taktm planlar 
kuruyormu§ gibi sustu ve otomobil Be • 
yaztdda Soganaga mahallesindeki evm 
kaptSI oniinde durunca hemen a§agtya 

seyahatin hikiyesi 
14 senedir tamir yiizii gormiyen 'osada enfes 

istekleri • Tiirk bir gidi' • Koyliilerin 
~ocugunun Atas1na sevgisi 

Kemerburgaza giden ~osenin half 

Otobiis, Eyiibden Kemerburgaza dog
ru hareket ederken seviniyordum. Ne va
kittenberi bir koy gormek, §airlerin, res -
samlann §iir ve tablolarile hayalimde bir 
cennet gibi ya§tyan glizel yerleri gonnek 
ister, fakat bir tiirlii firSat bulamazdtm. 

Silahtaragaya kadar parke ta§ do§en
mi§ yolda, otobiis, ba§lanm1z tavana 
c;arp1la ~arptla ilerliyordu. Alibey ko • 
yUnii ge~tikten sonra bu hal oyle bir va· 
ziyet aldt ki rahat oturmak imkanstzla§· 
tJ. Y ol gittikc;e fenala§tyor, otobiis ~u • 
kurlara giriyor, hendekler athyordu . .So· 
for arhk yollara alt§mt§, yalmz mesafe -
nin azalmasma baktyor, mU§terilerin ve 
otobiisiin vaziyetine aldtrdigi yok. 

Kar§tmda oturan otobUsUn biletc;isi 
yol hakkmda sorduklanma cevab veri -
yor: 

«- Y ol bundan 14 sene evvel yapil
dt . .Simdi bakrmSJZhktan oyle bir halde 
ki aztctk yagmur yagsa saplamp kahyo· 
ruz. Hele Kemerburgaza girerkenki yo
ku§ ~abucak batakltk olur ve yol tama -
men kapamr .. K1§m neler c;ekeriz, ne -
ler.» 

Kemerburgaz hakkmda hic;bir malu -
mahm olmadtgmdan gene soruyorum: 

«- Y ol kac; kilometre ki tamirine c;ok 
para lazun olsun ?» 

«- 16 kilometre.» 

Hayret i~inde kaldtm. 16 kilometroluk 
bir yo! 14 senedir nas1l tamir edilmemi§, 
diye ... 

Koyde, koylUler de yoldan derd ya -
myorlar: 

«- hi sebze yeti§tiririz. F akat yolun 
bozuklugundan 1stanbula goturiinciye ka
dar arabalarda sebzeler salamura olu • 
yor.» diyorlar. 

Koye girerken mevcud olan geni§ 
cadd~ye de 14 senedir baktlmarni§ .. 

Bu mada koyiin mUnevverlerinden ol
dugu halinden Ve sozlerinden anla§Ilan 
bir koylu yamma yakla§h: 

«- Koyiimuzde hemen hemen herkes 
bulgarca konU§Uyor, dedi, 0 kadar onii· 
ne ge~mek istedik, imkam yok .. » 

0 daha sozUnU bitirmeden koylulerden 
biri de: 

«- Bozuk yoldan zahmetle sebze 
haline mal gotiitUriiz. Orada malmuz1 
kendimiz hale ta§mz. F akat bizden kap 
ba§ma I 0 kuru§ hamaliye paras! ahriar. 
Alakadarlara mUracaat ettik, netice ala
madtk.» 

Kemerburgazm derdlerinden biri de 
susuzluk.. lstanbula gelen Hamidiye, 
Kukc;e§me ve T erkos sulan buradan ge<;
tigi halde koylii suyunu U<; dakikahk me
safeden kovalarla temin ediyorlar. 

Ak§amuzeri F oto N am1kla beraber 
koyden aynld1k. OtobUs ~ok hu.rJa ol -

atlad1. 
F akat mer hum Ahmed ,Sevket Beyi~ 

evinde bir fevkaladelik vardt. Sokak ka
piSJ arahktt, kapmm onunde bek<;i ve 
mahalleden be§ altt ki§i duruyor, i~e
ride ba§ka yabanctlar oldugu anla§th • 
yordu. 

Leyla hayret ic;inde evin ic;ine ahldt 
ve donakald1. T a§hkta polis ve sivil ya
banctlar vard1. Arkalannda iki gozii ag· 
lamaktan ktzarmt§, bir kenarda duran 
besleme ktz, Leylay1 goriince hemen ko
§arak: 

- Kiic;Ukhamm, kuc;iikhamm, dedi, 
Adile oldii. 

:[.I(. I(. 

lrfan1n kii~iik serveti 
0 sabah saat ona dogru Miiddeiumu

ml muavini Hasan Bey, bu kimsesiz ev· 
de tahkikat yapabilmek ic;in yalmz kU • 
<;Uk M linevveri bulmu§tu. V ak' ay1 haber 
veren kom§u Sadtk Efendiydi. Hasan 
Bey evvela Sadtk Efendiyi isticvab etti: 

- N ere de oturuyorsunuz? 
- Y andaki evde. 
- Vak'ay1 nastl haber aldmtz ~ 
- Ahmed $evket Bey merhumun 

bahc;esile bahc;emiz arasmda bir tahta • 
perde vardtr. Bu sabah erkenden bahc;e· 

dugundan dik bir yoku§ta kalch. Ve yo) .. 
cular yiirumege ba§ladtlar. 

Fa kat yUriimek kabil mi ~ .. Y olun bo• 
zuklugunu yakmdan gordi.ikten sonra F o-
to Namtga: 

«- Eger Hanri Ford bu yolda da 
makinelerinin i§liyebildigini gorseydi mU· 
hendislerini taltif ederdi» dedim. 

Namtk: 
«- Bozuk yollarla otobUslerin re • 

simlerini de dUnyaya reklam ederdi !>> ce
vabmt verdi ve ilave etti: 

«- F akat bir de bu i§te Eyiib kazasi 
idare amirlerine dii§en vazife var. Boyle 
bozuk nakil vasJtalarmm seferine izin 
vermemelidir.» 

Bu kilometrolarca yol Uzerinde yiiriir4 
ken yammtzda 9 ya§lannda bir ~oculi 
peydaland1. 

Osmaniye telsiz istasyonunda bir me 4 

murun ogluymu§, hergi.in yiiriiyerek Ke4 
merburgaz mektebine gidenni§. Bizleri 
hem en tamd1: 

«- 23 nisanda Y edek Subay oku '" 
lunda ac;tlan Atatiirk amtim gormek ic;in 
yiiriiyerek Harbiyeye gitmi§tim. Orada 
sizi gormii§tUm» dedi. 

Biiyiik Atasmm heykelini gormek ic;in 
be§ saat yo! yiiriiyerek Harbiyeye giden 
bu Cumhuriyet <;ocugu ve bunun e§i o .. 
lan Cumhuriyet <;ocuklan ya Atasmdan 
bir emir ahrlarsa neler yapmazlar!.. 

Cocugu Osmaniye telsiz istasyonuna 
btrakuken tamir edilerek bize yeti§en o· 
tobiise bindik. Lakin biraz sonra tekrar 
inmek iizere .. Ciinku motor gene bozul· 
mu§tu. 

Neiad Ferha(/ II II ..... II······· .. ····· .................................. . 
0 Zamanlar 

<;ok degerli edib ve muharrir arka • 
da~1m1z Ismail Habib 1920 ile 1923 in .. 
kilab ve ihtilal senelerimiz arasmda yaz. 
ffil§ oldugu ~ok k1ymetli yazilarmi cO 
Zamanlar;. ismi altmda toplamt§ ve ne§
retmi~tir. 

Degerli ed-ib her sahifesi bliylik bir 
zevk ve alaka ile okunan bu yaz1larm1 
dort k1sma a)'ltffil§hr. 17 yazrdan mli • 
rekkeb olan birinci klstm cSakaryadan 
once:o, 18 yazldan terekkiib eden ikinci 
ktslm cBiiyiik zafere kadar:o, 26 yazrdan 
miirekkeb ii~linci.i klSlm cZaferden son
ra:o ve 17 parc;a da cGazi ile Adana seya
hath umumi isimleri altmda toplanml§· 
tlr. Bu son klSlmda bilhassa Atatlirkiin 
Adanada, Mersinde, Tarsusta, Konyada, 
Afyonda ve Kiitahyada soyledikler-i ta· 
rihi nutuklarmdan da parc;alar vard1r. 

Herkesin mutlaka hirer tane edinmesi 
laztm gelen bu kitab 323 sahife oldugu 
halde ve kagrdm pahahhgma ragmen 
ancak bir lirad1r. Hararetle tavsiye e
deriz. 

ye <;Ikmt§hm. Kom§udan act ac1 bir ag· 
lama sesi i§ittim. Evvela, merhum ,Sev • 
ket Beyin klZI, babasm1 hatuhyarak ge· 
ne aglamaga ba§ladt, sandtm. F akat bu 
ac1 sesin hizmetc;i Munevverin sesi oldu
gunu anlaymca tahtaperdeye yakla§hm. 
Arahktan gozetlemege ve dinlemege ba§· 
ladtm. KUc;iik ktz §a§lriDI§, evde bir a§a• 
gt bir yukan ko§arak haykmyor <<Adile 
kalfa olmii§, Adile kalfa, Adile kalfa» 
diye aghyordu. Bagtrarelk MUnevveri 
c;agtrdim. Evde kimse olmadigml ve A
dilenin oldugiinii ktzdan i§itince tahta .. 
perdeden atlad1m, eve girdim. Bu suret· 
le olumii ogrendim. 

- Hizmetc;i kadtm nastl buldunuz} 
·- Biraz evvel sizin gordiigiinUz va • 

ziyette. Bir kolu yatagmdan ~arkm1~, goz
leri fulamJ§, agzmdan kanlar bo§anmi§ 
bir halde ... 

Miiddeiumuml kenarda ne olacagml 
hayret ve deh§etle bekliyen MUnevvere 

dondU: 

- Sen ne zamandanheri yalntzsm k1· 
ztm'? 

M iinevver korkudan sesi guc; ~tkarak: 
- Sabah karanhgmdanberi! 
Diye cevab verdi. 

<Arkas: var> 
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Cenevrede diin lspanya i~i gorii~iildii liiCumhuriyetUI 

H t ·n=a a 0 k S lY ~ 1Y1 l1il IYI 
a a y aD a y aS aS I DID tnhisarlar umum miidurliigiiniin 

b• d• I nazan dikkatine tes It e I en esas ar Gazi Anteb inhisarlarmda memur olup 
isim ve adresi bizde sakh bir kariimizden 

[Ba§tarafl 1 tnct sahtJedel 
1er tarafmdan Ti.irkiye hakkmda gosteri
len dostane bir harekettir ve bu hareket 
dost ve mi.ittefik memleketin beynelmilel 
raliini.i tebariiz ettirmektedir. 

Bu hareketin manasJ, Cenevredeld mii 
messil kendi namzedligini Ri.i§tii Arasm 
namzedligi lehinde olarak geri alrru§ olan 
Y unanistanda hassaten takdir edilmek -
tedir. Yunanistan bu suretle Tiirkiye ile 
olan dostane te§riki mesaisi ve dt§ siya • 
salan ayni direktifleri takib etmekte olan 
iki rnernleketin beynelmilel temasl arda 
rnii§terek temsili hakkmda yeni bir deli! 
gostermi§tir. 

Bugiinkii toplantr 
Cenevre 28 {A.A.) - Milletler Ce • 

miyeti konseyi 1spanya i§lerini mi.izakere
den sonra yarm umumi toplantJya arze -
dilmek iizere bir karar sureti i.izerinde 
mutabtk kalmt§hr. 

Bu karar suretinde bilhassa ispanya • 
daki ecnebilerin geri almmasJ yolunda 
sarfedilen gayretler tasvib olunmaktadtr. 

Krolta'mn verdiii ziyalet 
Cenevre 28 (A.A.) - Delbos, Kii

~iik 1tilaf ve Balkan itilaft ve Sovyetler 
Birligine mensub meslekta§lan §erefine 
bir ziyafet veren <;ekoslovakya Hariciye 
Nazm Krofta'yl ziyaret etmi§tir. Ziya • 
fette Litvinof ta ham bulunmu§tur. 

H ariciye V ekilimiz.in aldtiz 
tebrik telgrallart 

Cenevre 28 (Hususi) - Dr. T evfik 
Rii§tii Aras, konsey reisi olarak se~ildik • 
tan sonra yiizlerce tebrik telgraf1 almt§ -
hr. Bunlardan ilk gelenlerin arasmda Yu
goslavya Ba§vekili ve Hariciye Nazm 
Dr. Stoyadinovi~'in de bir telgraft bulu
nuyordu. 

H atay anayasasrmn esast 
T aymis gazetesinin Cenevre muhabiri 

24 may1s tarihile gazetesine §U malumah 
bildirmi§tir: 

1skenderun Sancagmm statiisii ile ana 
yasasm1 tetkika rnemur miitehasstslar ko
mitesinin hawlad1~ rapor bugiin Mil -
letler Cemiyeti meclisi azalanna tamim 
edildi. Rapor statiiniin projesi ile ana ya
samn projesini, komitenin dii~iindiigii hu
·dudun teferri.ial!m, iieri si.iri.ilen baz1 iti
razlara komitenin yaphgt miilahazalan 
ihtiva etrnektedir. · 

F ranSIZ, .,l:(jrk, lngiliz ve F elemenk 
azalanndan mii~ekkeb bulunan bu ko • 
miteye M. Maurice Bourquirn riyaset et
mi§ ve isve~li W estven mazbata muhar -
rirligini yapmi§hr. 

Statii projesine nazaran Sancak tam 
istiklali haiz ayn bir varhk te§kil edecek
tir. Sancagm harici i~lerinden Suriye 
mes'ul bulunacakhr. Suriye ile Sancagm 
giimriik ve para idareleri ayni olacakttr. 

Kornite Sancagm hududlanm tesbit et
mi§se de Turk miitehasslSI Babir nahiye
sinin Sancaga ilhakm1, Elakrad nahiye
sinin Sancagm haricinde buak1lmasrm, 
Basit nahiyesinin vaziyetinin yeni bir tah
riri nufus esas1 i.izerine kararla~hnlmasmi 
istiyerek ihtirazi kayidler ileri surmii§tiir. 

Bu ihtirazi kayidlere kar§I diger aza· 
Jar, hudud bu §ekilde ~izildigi takdirde 
gayritabii ve gayri hakiki bir hudud ola
cagmi beyan etrni§lerdir. Milletler Ce -
rniyeti medisi etnografik ve siyasi deliller 
iizerinde yeni tetkikat yaptJktan sonra 
hudud hakkmda bir karar verecektir. 

Milletler Cemiyeti rneclisi statii ile 
ana yasamn tatbikma nezaret i~¥in Fran -
SIZ tebaasmdan bir delege tayin eyleme
si tavsiye edilmi§tir. Delege Sancakta 
oturacakhr. 

Delege her hangi muameleyi statii ile 
ana yasaya mugayir buldugu takdirde 
icrasmJ tatil ettirecek ve keyfiyeti behe
rnehal Milletler Cemiyeti rneclisine bil
direcektir. Milletler Cerniyeti vesayasJ -
m tahakkuk ettirmek hususunda F ransa 
ile Tiirkiye arasmda i§birligi yaptlacak
cakttr. 

Kornitenin fikrine gore, statu bir taraf
tan Tiirkiye tarafmdan sarih olarak ka
bul edilrnelidir. Diger taraftan F ransa 
dahi hem kendi namma hem de manda
terlik stfah iizere statiiyii sarih olarak 
kabul etrnelidir. Bu iki tarafm kabulii 
Milletler Cemiyeti rneclisinin toplanli -
smda mii§terek irnzah bir beyanname §ek
linde yap1lrnahdtr. 

Sancagrn Suriye ile miinasebeti 
Sancak halkmm tabiiyetini tayin i~in 

sarih nizamlar tanzirn edilrni§tir. 

Suriye hukumetile Sancak arasmda ir
tibatl rnuhafaza ic;in iki taraf biribirinin 
nezdine komiserler tayin edeceklerdir. 
Harici i§lere gelince, Suriye tarafmdah 
yap1lacak akid ve muahedeler Sancak 
hakkmda dahi cari olacaktlr. $u kadar 
var ki Suriye gerek kendisinin gerek 
Sancagm istiklali ve hiikiimranhk huku -
kunu miiteessir eylemesi muhtemel olan 
muahedeleri once Milletle Cemiyeti mec
lisinin sarih muvafakatini almaksiZln ak
tedemiyecektir. 

Suriyenin el~¥ilik ve konsolosluldan 
Sancagm ve tabaasmm menafiini muha -
fazadan mes'u] olacakhr. 

Askerlikten tecrid 
Statu projesi Sancagm tamamile as -

kerlikten tecridini tavsiye etmi~tir. As -
keri, bahri ve havai kuvvetler Sancaga 
sokulm1yacak ve hatta transit olarak San
caktan gec;erniyecektir. 

Sancakta askeri miikellefiyet, silah ti
careti ve irnali, bahri, askeri ve havai 
miiesseseler viicude getirilmesi memnu • 
dur. Sancagm asayi§i mevcud I ,500 ki
§iyi tecaviiz etmiyecek bir jandarma 
kuvvetile temin edilecek ve mahalli hiiku
met bu kuvvetin teslihi i~in laZ!mgelen 
eslehay1 ithal ve muhafaza edebilecektir. 

Komite, Sancagm askerlikten tecridinin 
asayi§In muhafazas1 ile telifini sarih ola
rak tavsiye etmi§tir. Bunun ic;in manda -
ter devletin rniisellah kuvvetleri mahalli 
ihtiyaca uygun _§ekil ve miktarda tahliye 
edilecektir. 

Statu projesinde nesil, milliyet, dil, 
nk ve din farkma bakilrnaksJzm ekalli • 
yetlerin hukuku himaye edilmesi i~in tam 
hiikiimler konulmu§tur. Bilhassa ekalli
yetler, dini ayinlerini, rnedeni ve siyasi 
haklanm, istedikleri dili kullanmakta ser
bestilerini muhafaza edecekler, mues -
seseler ve mektebler tesis hakk1n1 haiz 
olacaklardJr. 

Kornite ~ocuklann resrni bir dil og -
renrnek mecburiyeti §artile ana lisanlann· 
da iptidai tahsil gormelerini tasviye et • 
mi§tir. Bu ahkarn Milletler Cemiyetinin 
zarnan ve kefaleti altmda bulunacaktJr. 

Serbest Tiirk mmtakaaz 
Giimriik rejimi Suriye ve Sancak i~in 

ayni olacakhr. Bununla beraber Giimriik 
idaresi ayn olacakttr. Giirnriik rejirni 
muhtelit bir komisyon tarafmdan tayin 
edilecektir. Komisyonda Suriyenin be§ 
ve Sancagm ii~ murahhas1 bulunacakhr. 
Kararlar ekseriyetle verilecektir. Sanca -
gm giimriik varidatmdaki hissesi yiizde 
ondan a§ag1 olmtyacakttr. 

Tiirkiye iskenderun limanmdan tam 
bri surette istifade hakkm1 haiz bulu -
nacaktir. Tiirkiyenin giimri.ik idaresi elli 
sene mi.iddetle itibari bir bedel mukabi -
bilinde kendisine icar edilecek mmtaka
da tesis olunacakhr. Bu TUrk rnmtaka • 
smm zab1ta i§leri Sancaga aid olacakhr. 

Ana yasas1 projesi mucibince te§rii 
meclis 40 azadan rniirekkeb olacakt!r. 
Assemble nam1 verilecek olan bu meclisin 
meb'uslan dort sene miiddetle intihab 
edilecektir. icra te§kilah Sancakta bir 
reis ile be§ azah bir meclisten mi.irekkeb 
olacakhr. iptidai tahsil rnecburi olacak 
ve rnatbuat hiirriyeti kanunla zarnan al
tma almacaktJr. 

MiitehasS!Slar komitesinin azalan Turk 
azas1 miistesna olarak tiirk~e ile arap<;a
nin resmi dil olrnasmJ ve tedrisatm rnek
tebin bulundugu havalide ekseriyetle 
konu§ulan resrni dil de yapilmas1m ve her 
iki dilin rnahkemelerde ve mecliste kulla
mlrnasmt ve idare ile miinasebette dahi 
her -iki dilin kullamlmastm tavsiye etmi§

lerdir. Bu noktalarda Tiirk delegesi 
mu~te.lif ihtirazl kayidler dermeyan ey
lemt~lir. Bu projeler yarm Milletler Ce -
miyeti rneclisinde rniizakere edilecektir. 

Basvekil • Ankarada 
.. LBa~taraj~ 1 tnct sahtjede] 

donen Ba§vekilimiz ~;ok hararetli su -
rette kar§Ilandi. 

T aymise gore .. 
Taymis gazetesinin Istanbul muhabiri 

24 may1sta §U telgraf1 r;ekmi§tir: 

aldigtrnlz rnektubda denlliyor ki: c~ehrl
miz lnhisar idaresi ambar memuru Ismail 
Haklu bundan bir bur;uk ay evvel vazife 
ba:}!Dda !;!ld.Irdi. Zavall! a-dam o vakitten
beri evinde oliimiinii bekllyor. Qiinkii mu
maileyhin istanbul Ak!l hastanesine nakli 
i!;in Urnum Miidiirli.ige yaz1Ian tezkereye 
gelen cevabda memurlarm tedavUeri i~in 
sarfedilecek tahsisat yoktur, denilmi~. An
teb Belediyeslne rniiracaat ediimi~. oras1 
da hakli olarak resrni bir dalre kendi me
murunun hastah~lll tedavi zrmnmda yol 
masrafmi verrnedigi takdlrde kendisinln de 
veremiyecegini bildirrnil}. 

Birc;ok mi.iesseseler deg!l memurlannm 
hademel.erin!n, u§aklarmm kanlarile r;o -
cuklanm tedavl etmektedir. Halbukl biz 
inhlsar memurlan devletimizin biitQesine 
altrn1§ milyon kii.sur lira varldat temin e
den bir te§eklcilliin mensubla.nytz. Bu. hu
susta alakadar yiiksek rnakamlarm dikkat 
nazarlanm c;ekmenizi diierim., 
Adalar1 Giizellettrme Cemiyetin

den bir temenni 
isim ve Mlresin!n ne~redilrnemeslni arzu 

eden bir kariimizden aldigJmiz mektubda 
denlllyor kl: cMarmaranm dort 1nclsln1 
canlandirmak !.;in rnuhtelif c;arelere ba§
vuran Adalarl Giizell~tirme cemlyetinin 
bir hususta nazan dikkatlnl celbedece
gi.m.. 

Yaz yakla!)lrken blrc;ok sayfiyecl 1le teb
dilhavactlarm Adalara. g~ ettikler1 ma
lflmdur. Bunlar e~yalarm1 ve yahud bera
berlerinde gotfumek istedikleri sair :?eyle
ri ta~Irlarken mii§kiilata maruz ka.lmak
tadirlar. Mesela benirn blr araba 1le lkl a
tim var. Bunlantl .Adaya nakilleri !~in kat
lamlan rnii~kiilat tasavvur edilemlyecek 
derecede ag1rd1r. Her sene rnottircillerle 
yapttgimtz pazarl!klar birbirlerini tutrnaz
lar ve ii.stelik nakil esnasmda, indlrme, bin
dirmede tehlikeler at1at1llr. cemiyet bun
Jan nazan itibara al1p araba vapurunun 
haftada bir defa Ada seferi yapmasm1 te
min etse fena rn1 olur?:. 

Maarif Miidiirliigiiniin ehemmi
yetle nazar1 dikkatine 

Bulgarr;ar~!.')lnda sen Jandark FranSIZ 
mektebinde bir yegeni okuyan karilerimiz
den birinin gtinderdig! mektubda denlli
yor ki: cBu gibi mekteblerde ders veren 
mutaass1b papazlar halil. sins! entrlkalar ~e
virmekte berdevamdirlar. Niteklm bunlar 
Atatiirkiimiiziin Samsuna ayak bast1g1 gii
nii kutladJglrniz anlarda ve saat birde 
mektebin Tiirk ve gayritiirk talebeslni blr 
sm1fa topl~lar ve dagittiklan k~gldlar
da yaz11l FransiZ rn1lli mar§mi cebren soy
lettirrni§lerdir. Papaz bu t.:;in1 gtirdiikten 
soi'lra dag:Itti~ kMidlart tekrar toplami~
tir. Fakat benlm yegen kagl.(h vermemi~ ve 
bana getirml§tir, ben de bunu size gonde
riyorum. 

Burasmm bir FransiZ milstemlekes! ot -
rnadigiDI ve blr Tiirk bayrammda cebren 
Marseyyez s<iylettirilemiyecegini kendiler1, 
ne anlatmak 1r;1n alakadar makamlarm 
di.kkat nazarlarrnt ~ekmenlzl d!lerim.:. 

Bir ,ikayetin cevabt 
istanbul VIHiyetinden ~u mektubu aldlk: 
cGazeteniz!n 6/ 5/ 937 tarihll nii.shasmm 

Halk siitununda Tarabyada oturan bir ka
riin mektubuna atfen (Sanyer Kaymakam
l!gmm nazan dikkatine) ba§llgl altmda in
ti~ar eden yaz1 i.izerine yaptmlan tahkikat· 
ta yaz!ldigl ve~hlle ~ark1 ve rna~ soylen
medlgi ve tabanca atilmadtgi ve bahsed1-
len giiriiltiiniin de ayin sonu, k!llseden l}l

kan di>rt bell yiiz killi glbi kalabalik halk 
kiitlesinin bir arada bulunmasmdan ve 
bunlarm konu~masmdan 1ler1 geld!gi an
la§tlmi§tll'.~ 

- ----
Profesor Picard'1n 
balonu nasd yand1? 

cBa§vekil !smet inonih1iin Londra ve 
Paristen avdetinde Atinay1 ziyareti bu-
rad~ bir ~~r~.ceye kadar siirpriz te§kil Picard'tn balonu yanarken 
etmi§ ve turlu tiirlii tahminlere sebeb Birkar; giin evvel me§hur Belc:ikah 
olmu§tur. Ba§vekil, Kamutaydaki biit- profesor Picard'm balonunun yiiksel -
~;e miizakeresi miinasebetile biran evvel mek ir;in §i§irilirken ate§ ahp yand1gm1 
Ankaraya avdet etmek istiyordu. yazmt§hk. Bugiin de ha.disenin tafsilatl-

Buradaki diplomasi mehafilinde soy- m bildiriyoruz: 
lendigine gore, ismet inonii, Londra ve Shatosfer seyahatlerile §Ohret alan 
Pariste naz1rlarla yapb~ isti§arelerde Belr;ikah profesor Picard, birkag gti.n 
ald1~ int1balan bizzat Yunan hiikfune- evvel, Tallich hava 1stasyonundan gene 
ti erkamna bildirmek IUzumunu hisset- bir ur;u§ yapmaga haz1rlanm1§tl. 0 giin 
mi§tir. sabahleyin erkenden balonun §i§irilme-

Burada zannedildigine gore, General sine ba§lanmi§, hatta balon epeyce §i§
Metaksasa atfolunan Alman ve fa§ist mi§ bulundugu bir s1rada, birdenbire: 
lehtarhg1 temayiilleri Londra ve Paris- « Yangm var! Balon yamyor!. 
te iyi nazarla goriilmemi§tir. Diye bir ses i§itilmi§tir. Profesoriin 

Yunan hiikfuneti tarafmdan sebeb balonu, meghul bir sebebden dolay1 tu
gosterilen ikbsad1 miitalealar, bu hii - tu§mU§ yamyordu. Sepete girip yerle§· 
kumetin temayiilatma kafi izah ve ce- mi§ bulunanlar tela§la di§an f1rlami§lar, 
vab te§kil etmemektedir. hava istasyonunda umum1 bir karga§a -

(,;i.inkii, Ti.irkiye ile Yugoslavya, ayni hk ba§gosterrni§, halon bir iki saniye 
vaziyette olduklan halde, Almanlarm i~inde goklere alev sa~;an muazzam bir 
kendilerine iktisaden hakim olmak hu- me§'ale halini almi§tlr. 
susunda gayretlerine ragmen miistakil Profesoriin tecriibesini yanda h1rakan 
bir siyaset kullanmaktadtrlar. kaza, riizgara hamledilmektedir. Balon 

Binaenaleyh Ba§vekil 1nonii bu nok - havalanmi§ bulunsaydt, riizgarm estigi 
taYI General Metaksasa anlatacak ve istikameti takib edecegi ic;in bu kazam!l 
ihtimal kendisile beraber Balkan An - havada vuku bulmasma imkan yoktu, 
la§mas1 azas1 bulunan biitiin devletlerin deniliyor. 
Avrupadaki bloklardan hir;birinin ta - __ ..:_ ___________ _ 

rafm1 tutmamak ve ayni zamanda her D A K KUT1•EL 
iki tarafla da iyi mUnasebatta bulunmak r • • • 
P.Olitikasma itina ile riayet etmek im - Karakoy, T op~"ular cad. 37 
kanlanm tetkik edeceklerdir.. Y 

GUNON BULMACASI 
1 2 8 4 !I 6 T 8 9 10 

1 I j I n• 
2 I I I I 1•1 I I 

3 • I I I I• 
' 

I I .,. ., ' I 
~ ,. 1 I I : 

6 I • ,., I I , I 1•1 
8 • • II 1•1 I I 1 
v~ l•l J I ,., 

Soldan saga: 
1 - Bir§eyi para ile muvakkaten kullan· 

mas1 ir;in ba~ka birlne vermek. 2 - TeHl.~
\<1, !.')tlrab ~eken bir adamm tekrar ettlgi 
kelime. 3 - Afrikada bir memleket, km. 4-
Amt. 5 • SOzle miicadele etmek. 6 - Bir 
say1, kavurur. 7 - I.stlrabll dii~iinceler, no
ta. 8 - B!r peygarnberin annes!, bagi~lama. 
9 - Arab altabesinde blr harfln okunU§U, 
ya§lanma. 10 - Mlslrm eski bir mabudu, es
kl blr Tiirk devleti. 

Yukandan a§agiya: 
1 - BObiirlenen. 2 - Liizum, pis su. 3 • 

Fotograf, Musanm ~1kt1g1 dag. 4 - Bir renk, 
FransiZlarda ~ok kullamlan bir aile lsmi. 
5 - Biiyiik tas, blr klrliligin brrakt~I iz. 6-
Lstrrab, elin 1~ tarafl, bir emir. 7 - Blr de
nlz til~ii.sii, bir cins geyik. 8 - Uzuv:lanrntz
~an iklsi, frans1zca ckadm:.. 9 - Ir;i b~, 
Lspanyada iylsi c;lkar. 10 - Konya civarm
da b!r kasaba. 
Evvelki bulmacanm haU~dilmi~ §ekli 

ist. Borsas1 28/5/937 
PAR ALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
tsvic;re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

.All$ 
625.-
123.-
110.
ll!O.-
80.-
18.-

565.-
21.-
63.-
70.-

Silin A vusturya 
Mark 

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

Zloti • 
,.Pensro 
Ley 
Dinar 
Kron isvec 
Altm 

I Banknot 

Lonrda 
New-York 
P.aris 
Milano 
Briiksel 

1 Atina 
Cenevre 
Sof:va 
Amsterd. 
Prasr 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Behrrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1040.-
254.

CEKLE& 
Atd~ 

625.-
0.79 

17.6750 
15.0120 

4.68 
87.37 

3.4564 
63.9488 
1.4366 

22.6666 
4.2158 

13.8490 
1.9675 
4.1662 
3.9888 

107.5940 
34.3725 
2.73 
24.-
3.10 

ESHAM 

San§ 
625.-
126.-. 
113.-
125.-
84..-
22.50 

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

1041.
%55.-

Kapants 
626.-

0.7890 
17.6825 
15.0015 

4.6760 
87.30 
3.4550 

63.8975 
1.4350 

22.6485 
4.2125 

13.7380 
1.9650 
4.1630 
3.9856 

107.5075 
34.345 
2.7275 

24.0225 
3.0982 

Ac;th~ · KatJarus' 
Asian Cimento 13.65 13.65 
Merkez Bankast 88.50 88.50 

lSTiK&AZLAR 
Ac;d1~ Kapant& 

Tiirk borcu I Pesin 18.60 18.60 
• • I Vadeli 18.60 18.50 
• • D Pes in 18.30 18.30 
• ,. II Vadeli 18.30 18.275 
Er~ani 95.- 95.-
SJvas.Erzurum I 96.50 96.50 

TAHVtLAT 
Ac;ths Ka1>am$ 

Anadolu I Pesin 40.- 40.-
• I Vadt>JI 40.- 40.-
,. II Pesin 40.- 40.-
• D Vadcli 40.- 40.-

~~~~======~~ 

nin 

ASiPiN 
~lA, 

ROZiN 
Biitiin agr Ia 1n panzehir.dir. 

Beyhude ISflrap cekmeyiniz. 
Bir tek ka§e 

NEVROZiN 

En muannid ba§ ve di§ agnlanm 
siiratle izaleye kafidir. Romatizma 
evc1.1, sinir, mafsal ve adele lstlrab-

lan NEVROZIN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bro!l§ite kar~1 
en miiessir ila~: 

N E V R 0 Z i N'dir. 

NEVRoz· i tercih adiniz 
Tiirkiye C. Merkez Bankast istanbul ~ubesinden: 

istanbulda Fener Maliye l;)ubesi Ba§memuru Refet adma yaz1h D sml
fmdan 31366 numarah bankam1z aksiyonu kaybedildiginden arhk hiikmii kal, 
mad1g1 ve sahibine ba§ka numarah yeni aksiyon veril~cegi bildirilir. (3030) 

I HE i • 
I EN 

istanbul Dordiincii icra 
Memurlugundan: 

Emlak ve Eytam Bankas1 Tiirk Anonim $irketine birinci derece ve s1rada 
ipotekli olup tamamma yeminli ehli vukUf marifetile (1800) bin sekiz yiiz 
lira laymet takdir edilmi~ olan Bojtazic;i Ortakoy Portakal sokak eski 45 yeni 
61 say1h bir taraf1 Abraham bah~esi ve menzili ve bir tara£1 A~a~lfli~l men -
zili bah~esi ve bir taraf1 ferag olunan hane ve taraf1 rabii Portakal sokgile 
r;evrilmi~ tevsii intikalli mii~terek kuyuyu mii§temil bir bah hanenin tamam1. 

Zemin: Qimento bir ta§hk bir hamam bir yilk tahta do~Seli bir oda bl.r ara-
hk bir hala bir mutfak 2 komiirliik. 

Birinci kat: Bir sofa birinde dolabt bulunan 2 oda. 

tkinci kat: Bir sofa birinde yiik bulunan 2 oda bir hala. 

Bina 109 metre murabba1 olup bundan 46 mtre murabba1 iizerine ii~ kat 
kargir hanedir. Bah~e indeki kuyu rnii§terektir. 

Terkos tesisatl vardl'r. 
Ar;1k arttarm1ya konmu§ olup ilan tarihinden itibaren §artnamesi herkes 

tarafmdan goriilebilecek ve 30/6/937 tari!line rashyan ~ar~amba giinii saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde a~1k attuma suretile sahlacaktar. Sahil Emlak 
ve Eytam Bankasmm 844 numarah kanunu hilkiimlerine tabi oldu~ndan 
mezkfu kanunun 15 inci madesine tevfikan ikinci bir arthrma yap1lmaksiZm 
gayrimenkul yukar1da yazut giinde en fazla arttlranm iizerinde biralalacak
br. Arttlrm1ya i~tirak i~in muhammen k1ymetin ylizde yedi bur;ugu nisbe
tinde pey ak~esi veya milli blr bankanm teminat mektubu tevdi edilmek la
z1md1r. Birikcn bina vergilerile ~op ve fener resimleri ve te1H1liye ve vaku 

icaresi mii.$%4:!,"!:;e!:.~' 20 . senelik evkaf taviz bed eli mli§teriye aiddir. Sa. 

t1§ bedeli pe§in odenmek lazrmd1r. icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine 
tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diAer alAkadaranm gayrimenkul iizerin
deki haklarm1 ve Jtususile faiz ve masraflarma clair olan iddialarm1 evrakl 

miisbitelerile birlikte 20 giin i~inde dairemize bildirmeleri Iaz1md1r. Aksi 

halde haklan tapu sicillerile sabit olmadtk~a satl§ bedelinin payla§masmdan 

baric kahrlar. Alakadarlarm i§bu kanun madde~e uygun surette hareket 

etmeleri ve daha fazla rnalt1mat alrnak istiyenlerin 933/202 dosya numa • 

rasile dairemize miiracaatleri ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bank s1ndan: 
Bankanm Hesab 

No. 

Yeri 

384 Ortakoyde Portakal sokak 

No.s1 Nev'i 

E.45 
Y.61 

Hane 

lcra No. 

33/202 

Bankarn1za ipotekli olup istanbul Dordiincii icra dairesince yukar1da 

numaras1 yazi11 dosya ile 30/6/937 tarihine musadif ~ari;iamba glinii a<;1k art

tlrma ile satuacak olan gayrimenkulii satm ala lar arzu ederlerse bankaca 

bu gayrirnenkule takdir eclllecek kaymetin yuzde ellisine kadar tnevzuatrmlZ 

dahilinde kendilerine para ikraz edilebilir. 

Oskiidar Hukuk Hakimliginden: 
937/592 Emniyet Sandtgl vekili avukat Suad Hayri t.arafmda:'- izmirde 

Tiirkoglu sokagmda 14 numarah hanede sakin Sabq~addm aleyhn~e a<;Ilan 
tetbirin ref'i davas1 i.izerine mliddeaaleyhin ikam~tgahmm mer;huh~ati_ ha· 
sebile ve miiddei vekilinin talebile ilanen tebligat 1crasma k~rar venlml§ ve 
tahkikat 13/7/937 sah sall.t ona talik edilm!§ VI! dava arzuhah suretile ya:>a " 
Ian davetiye varakas1 mahkeme divanhanesine asllm1~ olmakl~ clava arzuh~
line kar§t tarihi nandan itibaren yirmi giin zarfmda cevab venlmek ve taym 

1 an giin ve saatte mahkemede hazll' bulunmak lizere keyfiyet aynca ga-
o un. . • (3051) 
zete 1le de 1lan olunur. . 

karanan 

saatlend•r. 

Her yerde araytntz. 
155 birinci miikatat. 

Dr. Mehm d Osman Saka 
GSiii " dahilt ha tahklar 

mUtehasstsl 
Cenevre Vnta~ersttulnden mezun, 

Cin81/Te 2"tb Fakilltest ve halk 
sanato111omu sabtk astst4nt 

Belediye kar~ll!tnda Sinanaga 
daireleri. C1tleden aonra lkidea 
itibaren hastalaruu kabul eder. 

Telefon: 23565 

KIRALIK SAHiLHANE ~ 
Emirgao • Boyactlcliy cadde1inde 
SO numarah elektrik, Tak1im 1uyu, 
ve bah~eyi havi aahilhane miisaid 
•eraitle kir ay a verilecaktir. lste • 
venlerin arkanndaki evde Meh

med Zeklye mOracaatleri. 
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lstanbuldaki tarihi eserlerin ve abidelerin hakiki k1ymetini ve ehemmiyetini anlamak isterseniz , 

Eski eserler mi.itehass1s1 merhum iHTiFALCi ZiY A BEY iN 

'' istanbul ve BoQazi~i, nammdaki bfiyfik tarihi eseri 
mutlaka okumahdar. Bugun 4 iincii formas1 ~1kmu;t1r. 1, 2 ve 3 ncii formalara bitmek iizeredir. Acele ediniz. 

r-SAYIN iSTANBUL HALKINA MUJDE!-

CUBUKlU HASAN B. GAZiNOSU 
30 Mayzs Pazar Giinu At;zhyor. 

Ruhunun istirahatini, saghgm1, zevkini dii§iinen hemen Hasan B. kazi
nosuna, crada Bogazm biiti.in gi.izelligini, tabiatin toplad1g1 ne~elerini bula
rak g1inliiniizii ve yorgun dimaglarmlZI dinlendireceksiniz. 

Bogazm en temiz havasmm toplanmas1 ylllarca §1ihretini muhafaza 
eder ve herkesin takdirini kazanan <;ubuklu Hasan Bey suyu ruha g1da, 
zevke :;;etaret bah~eden tabiatin en degerli armagamdlr. Asri bir ~ekilde 
itina ile techiz edilen kazino Bogazda k1vanGla g1iri.ilecek bir sayfiye 
o mu~tur. 

3'J may1s pazar giiniinden itibaren her pazar giinii Sahibinin Sesi 

Bafl Okuyucusu Bayan 

FiKRiYE $AKRAK'1 
Dinliyeceksmiz. Tabiatin bu sevimli venmme Caghyanda terenniim eden 
Bayan l\f:UALLA, Bogazm bu kii~esinde bir inci gibi ilave edilerek 13 hazi
ran pazar giiniinden itibaren her pazar giinii terenniim etmekle beraber 
miikemmel bir saz birligi te~kil edilmi§tir. 

Bayan Fahire Kemen(;e Aleko 
.. Afitap Kemani Demir Ali 
.. Ayda Piyano Anjel 

• Behice Ciimbii& Cemal 
,. Saadet Okuyucu Celal 

Okuyucu Adil 

Sirketi Hayriye <;ubukluya kadar % 30 tenzilat yapmi&br. 

TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

TURK ANONiM EREYLi ~iRKETi 
BiRi~Ct iLAN 

Turk Anonim Ereyli $irketi hissedarlar umumi heyetinin 27 ~ubat 1937 
tarihinde vuku bulan fevkalade iGtimamda ittihaz edilmi& olan karara tev
fikan ve mezkur §irketin i~tira mukavelesini tasdik eden 3146 numarah ka· 
nunun 30 nisan 1937 tarihli 3543 say1h Resmi Gazetede ne~redilmi~ olmasma 
binaen, mephus 11irket feshedilerek 1 may1s 1937 tarihinden itibaren tasfiye 
haEne girmi~tir. 

Bay G. Boissh~re. Bay R. Sasporh~s ve Bay M. Audouin §irketin tasfiye 
memurluguna tayin edilmi~tir. $irketi ilzam i~in iki tasfiye memurunun 
imzas1 laz1md 1r. 

Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince $irketin dainleri alacak
lanm isbat iGin $irketin Galatada, Voyvoda caddesinde kain Osmanh Ban
kasi binasma nakledilrni11 olan merkezine nihayet bir sene zarfmda miira -
caat etli1ege davet olunur. 
. i~bu ilan azami hirer hafta fas1la ile ii~ defa ne~?redilccek ve yultanda 
yaz1h bir senelik milddet ilamn ii~iincii defa olarak ne~redildigi tarihten iti· 
baren i~lemejte ba~hyacaktir. 

Tasfiye Memurlan 

HAST ANELER, MEKTEBLER, Ev-.. 
ve Apatllllan sahiblerinin nazar1 dikkatine: 
ALANYA EKONOMi OCAKLARI 

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

Altm1~ parahk antrasit kiimiirile biitiin bir ailenin yemek 
pi~irme ihtiyacmi temin eder. 

Apartrmanlar, Hastaneler ve Mektebler i~;in : A. 2 m.odeli. 
Biiyukliigu namiitenahi ve 2 f1rmhdu. Ocak yand1g1 miiddet~e yemek 

pi§irdigi gibi <;;ima~Irhane ve banyo mahalline daima s1cak su verir, ocagm 
hususi iitiileri daima s1cakt1r. 

Atiilyemizde hergiin yanmakta alan ocaklanmiZl giirebilrisiniz. 
Toptan ve perakende sat~ yeri: Beyaz1dda i§ Bankas1 Subesi kar~I 

smcla No. 114. 

ALANYA DEMiRi~ 
Anadolu ic;in acentalar aranmaktad1r. 

Kad1n, ka~ ya,anda 
daha giizeldir? 

& sualin cevab1m, kimseler ve· 
remiyordu. Fakat yaptlan tecrii • 
beler ~u neticeyi verdi: 

- Kadm her ya{!t'i giizeldir! 
Yalmz, VENUS KREMl, VE

NUS PUDRASI, VENUS RUJU, 
VENUS BRiY ANTtNI, VENUS 
RtMELi, VENUS ESANSI kullan
mak ,artile ... 

' Beyoglunda istiklal caddesinde 

T okathyan oteli kar§lsmda 

kain 231 numarah 

TUHAFiYE 
magazasmdaki kat'i 

likidasyonun son 
giinlerinden istHade ediniz. 

Bi.itiin stoklar1n1 

0/o 40 tenzilatla 
elden ~1karmaktadir. Bu ha• 

kiki fusab ka~umaym1z. 

~--------~------
Ta§kiiprii sulh hukuk mahkemesin • 

den: 
<;evik kiiyiinden Alici oglu Osman ve 

evladlarile ayni kiiyden Dalklranoglu 
Mutallib oglu Bayram aralarmdaki tak· 
sim davas1 neticesinde ayni kiiyde vaki 
(,;ay ge~esinde ve inci biten ve c;ay ge
c;:esinde, eski yerde, eski nam Tmartepe· 
si, Arpahk, Degirmenba§l ve Bahc;:e ar
kasi ve inci biten, Arac;:hda ve kar§Ida 
Uzun Parada, Degirmenba§l ve Orman 
gec;:esi ve A§agi Bac;:a ve K1rha yolunda 
ve c;ay gec;:esinde ve diger c;:ay gec;:esin
de yukan arpahktan ve diger c;:ay g~e
sinde Arac;:hda, h1ra degirmendeki em • 
lak ve tarlalarm bilke§if kabili taksim 
olmad1g1 cihetle 19 eylUl 936 tarih ve 
321 numarah karar mucibince §iiyuun 
izalesine karar verilmi§ oldugundan ika· 
metgah1 mec;:hul alan miiddeaaleyh Bay
ramm tarihi ilandan itibaren sekiz giin 

E I k E B k • I zarfmda hiikmii temyiz etmesi ve aksi m a ve ytam an as! IlanlarJ takdirde hiikmiin iktisabl kat'iyet ede-

-~-~-------------------------- cegi teblig makamma kaim olmak iizere Esas No. y e r 1. No.sl ilan olunur. (32976) 

c. 10 

Nev'i Depozitosu 
T.L. 

7 • 5 Apartiman 3800.-Beyoglunda Kas1mpa§a Bedreddin 
mahallesinde Orta~imal sokagmda 

Tafsi~ah yukanda yaz1h on bir daireli. aparhman dart taksitle ve kapah 
za~f u~uhle sahlacakhr. Birinci taksiti pe~m ve geri kalam iic;: senede ve tic; 
musav1 taksitte ve % 9% faize tabidir. Ihale 10/6/937 per~embe giinii saat 
ondr.d1r . 

. !s~eklilerin bir lira mukabilinde alacaklan §artnamede yaZih hi.ikiimler 
da1resmde teklif mektublanm o giin saat ona kadar ~ubemize vermeleri. 

•489· (2834) 

Esas No. Y e r i No.s1 Nev'i Depozitosu 
T.L. 

I 

c. 22 Erenkiiy SahrayiCedid, 
Kayi~dagi caddesi. 

Uziim bagmi havi 36.-
bah-,;eli kii~k 

III/I, 
III/I 

Taj 118 
Tafsilah yukanda yaz1h kii~k 1 - 3 sene miiddetle ve pazarhkla kiraya 

verilecektir. 

ihale 2/6/937 c;ar~amba giinii saat ondad1r. isteklilerin ~ubemize gelme -
~ ~- . ~~ 

istanbul Universitesi Artbrma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu ilanlan 

Cinsi 

Kriple maden 
k1imiirii 
Odun 

Miktan 

940 ton 

149000 kilo 

Muhammen 
bedeli Teminat 
Lira 

15 tonu 
1 kuru~ 

kilosu 

Lira 
1058 
112 

!hale 
tarihi 

17/6/937 
:0 

Saati 

15 te 
16 :0 

1 - f.tniversite merkezile fakiilte ve onlara bagh miiesseselere almacak 
iki kalem mahrukat yukanda yaZih giinlerde Rektiirliik binasmda Komis -
yonca ayn ayn ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye c;:Ikanlm1~hr. 

2 - Talibler 2490 sayi11 ihale kanununda yaz1h vesikalarile beraber 
teklif zarflanm ihale gi.inii saat 14 te kadar makbuz mukabilinde Rektiir -
lUj-e vermi§ olmahdtrlar. 

3 - Sartnameler ve listeler hergiin Rektiirliikte okunabilir. (3033) 

TE~ 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho§ kokuyu gideren yegane 

s1hhi pudrad1r. 

tNGiLiZ KANZUK eczanes1 

BEYOGLU - 1ST ANBUL 

$irketi Hayriyeden: 
Her taraf1 ziimriid gibi yemye~il, giizel Bogazi~inde ilkbahann ~u son 

giinlerini zevk ve ne~e i~inde ge~iriniz. 
Cumartesi aktaml postasile pazar sabah1 postalarmda % 50 fevkalade tenzilath bilet tarife -

Jeri tatbik edilmektedir. (Bu biletler pazartesi ogleye kadar avdet i~in muteh.-,.-l.ir.) 
Gidip gelme bilet iicretleri: 

Vanikoy ve Rumelihisartna kadar: lkinci 10, birinci 12 kr. 
~ubuklu ve tstinyeye kadar: tkinci 13 ~. birinci 15 kr. 
Anadolu ve Rumelikavaklarma kadar: tkinci 17 -!, birinci 20 kr. 

Pazar sabahmdan itibaren 0 skiidar ve Kabata, arasmda yaptlan araba vapurunun seferleri 
fevkalade surette stkla,tmlmt, hr. Su suretle ki: 

Cumartesi ve pazar giinleri: 
Kabata, ve Uskiidar arasmda 20 gidi, ve 20 geli,. · 
Diger giinlerde de: 10 gidi, ve 10 geli\1 olarak tertib edilmi,tir. 

Tarifeler gi,elere astlml\ltlr. 

iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
isim ve unvam 

Aron Eli§e Madeni 
yag imalathanesi 
Cemil • " 
Necib ,. ,. 

Kiryakice :0 

Yani Papadoplo • 
Koco Kostantin • 

Telli G. Kamil " 
Balc1zade • 

Mehmed 

Senesi 

931 ) 
932 ) 
932 
932 ) 
934 ) 
932 ) 
933 ) 
933 
933 ) 
934 ) 
933 ) 
932 ) 
933 ) 
934 ) 
935 ) 

1malathanenin bulundugu mevki 

Kag1dhane Siinnetkiipriisil No. 27 

Eyiib Cad. 4/1 
Eyiib Cad. 4/1 

Kag1dhane Siinnetkiipriisii No. 27 

Kag1dhane Silnnetkopriisi.i No. 27 
Kaihdhane Siinnetk1ipriisii No. 27 

Kai/:Idhane Siinnetkopriisii No. 27 
Kas1mpa~a Dei!irmeni 

Nev'i 

Dahili istihlak 

,. 

• 

:0 

Muamele 

Ver~i 
matrah1 

kilo 
26.000 

80.000 
250.000 

26.000 

28.000 
250.000 

14.000 
29.659 

Tarhedilen 
vergi 

20.80 

128.00 
400.00 

41.60 

44.80 
360.00 

22.40 
29.65 

Kas1mpa~a ~ubesince tarhedilen yu kanda yaz1h dahili istihlak vc muame le vergileri miikelleflerin adreslerinde 
bulunmamas1 dolay1sile ihbarnameleri teblig edilemediginden hukuk usulii muhakemeleri kanunu mucibince teb-
ligat yerine gecmek iizere keyfiyet il anen teblig olunur. (3049) 

istanbul Defterdarbgindan: 
Kocamustafapa§a Kiirkciiba~1 mahallesinin eski Langa yeni 

Yenimahalle sokagmda eski 1~7 yeni 32 
say1h hanenin tarnam!. 

KumkaplC1a ~eyhferhad mahallesinin Fic;lci sokagmda 
eski 45/47 yeni 61 say11I 897 metre m.u~~hba1 
arsanm tamam1. 

Aksarayda Katibkas1m mahallesinin Alboyacilar soka
gmda eski 22 yeni 44 say1h 141,92 metre 
murabba1 arsanm tamam1. 

Bak1rk1iy Yenimahallede hat boyunda yeni 100 ve 102 
say1h iki evin 2/10 pay1. 

Biiyi.ikGar~l Keseciler sokagmda eski 133 say11I diik· 
kanm 40/120 pay1. 

90 OQ 

178 00 

212 8fl 

500 00 

180 00 
Lira Kuru~ 

Yukar1da yaz1h mallar 15/6/937 sah giinii saat 14 t~ satJlacaktJr. Sah~ be
deline istikraz1 dahill ve yiizde be§ faizli bazine tahvilleri de kabul olunur. 
isteklilerin yi.izde yedi bucuk pey akc;elerini vakti muayyeninden evvel ya
tJrarak Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigiinde miite~ekkil SatJ~ Komisyo
nuna miiracaatleri. cF.• (3038) 

KUMBARA 

r BURSA • ~EKIRGE

Saghk oteli ve 
~elik banyosu 

On senedenberi <;ekirgede otel • 
cilikle i§tigal etmekte ve bu kere 
de gene c;ekirgede Hamam cadde

sinde 29 numarah SAGLIK otelini 
miiceddeden kii§ad ettigimi say1n 
mii§terilerime arzederim. ~ 

Otelim muntazam temiz ve fiat
- Jar ehvendir. Saffet c;elenk 

Belsoguklugu 
\l~ FRENGIVE yakalanmamak . i~i~ ·. ·: .. 

. . · ~n iyi . ua~ ancak · ' . . :-

'PROTEJiNDiR: 

0 

BIRt: 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

"' -.. .,.,,, 

.... - ... -
I 



29 May1s 1937 

Adi bir sabunun elide 
cok bayOk zar ara 
Sabun aldt~anaz zaman 

safl1~1n1 .aray1n1z. 

iN KI BA Z 
vo ondan miltevellid ba1 apoilaruu de
feder. MIDE ve banakJan kolayhkla 
bo§altlr. Son dereee teksif edilmlt blr 
toz olup MOMAstL MCSTADZAR · 
LARDAN DADA c;ABUK, DADA KO
LAY, ve DADA KAT'! teslr eder. Ye· 
meklerden sonra ahmrsa BAZIMSIZ· 
LICJ, · MIDE EK~tl.J:K ve YANMA -
LARINI riderlr. MIDE VE BARSAK· 
LARI AL~TIRMAZ. 

Agxzdaki kokuyu ve tats12hit defe -
der. MAZON lslm ve BOROZ marka
sma dikkat. 

Kii~iik tited ~lkmtttu, fakat bilyiik 
§izesi ekonomlktlr. 

Mudanya Belediyesinden: 
Belediye elektrik santrahmn bir yllhk ihtiyact i~in iki yilz ton Tiivenan 

maden komi.irii a~1k arttlrma ile almacaktlr. Vermek istiyenlerin arttuma, ek
siltme kanununun tarifi ve~hile temlnatla beraber thale g{inil olan 3 hazlran 
1937 per~ernbe giini.i saat on be§te Belediye Enclimeninde bulunmalan llan 
olunur. (2857) 

istanbul Liman i,Ietme ldaresinden: 
1 - 1daremizin Galata Gumr\ik bina111 yanmdakl Mumhane antreposu 

ve ittisalindeki biiro binast ytktmlacak ve enkazt da aattlacakttr. · 
2 - Teminah (2000) lira olan bu i~in J)azarh~ 31/5/1937 pazartesl gii· 

nii saat 10 da !;)efler Enciimeninde icra edilecektir. 
3 - Her tiirlii izahat ve ~artname l«;in Fen Servisi Sefiiline miiracaat 

olunmas1. (2837) 

TUrk Bava Kurumu 

BOYO K PlY ANGOSU 
2 uc:l ke$lde 11 Bazl1'8D 931 declir 

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

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardu,_ 
Aynes: (3.000) liradan ba~hyarak (20) liraya kadar biiyijk ve kii

~iik bir~ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plAndan isti
fade etmek icin bir bilet almaktan c;ekinmeyiniz.-

Karacabey Haras1 Direktorliigiinden: 
fyi damtzhk ve kuvvetli i~ hayvam temin etmek istiyenlerin ihtiyacmt 

kar~Ilamak iizere Haram1zda yeti~tirilen en iyi evsafta damtzhP;a, ko~ma ve 
kasabhga elveri~li muhtelif ya~ta manda bogas1, inek ve erkek, di~i malakla -
rmdan 100 ba~. karastgrr tneklerinden de 20 ba~m perakende ve esmam pe . 
§inen odenmek iizere a~Ik artttrma suretile 4 haziran 937 cuma giinii a~tlacak 
olan Manyas Panaymnda sab~lan yaptlacak! UAn olunur. (2926) 

KadtkOv Vaktflar OirtlktOrliiiHi ilinlan _I 
Ktymeti Teminatl 
L. K. L. K. 
851 87 64 00 Kadtki:iyiinde Osmanaga mahallesinde eski Bek~i 

yeni Kagtdc;I sokagmda eski 19 Mii. yeni 17 sa • 
ytlt evin tamamt. 

Yukanda mevki ve cinsleri yaztlt ev sattlmak iizere a~1k arttrrmtya ~~ -
kanlmtfihr. 1halesi 31/5/937 pazartesi giinii saat 15 tedir. 

1steklilerin Kad1koy Vaktflar Miidiirliigtine miiracaatlerl. (2776) 

C istanbul Valoflar DirektOrliigii ilinlan I 
Semtime§hur ve 

mahallesi 
Babtali Nalhmescid 
Babtali Lalahayreddin 

Hocapa$a Emirler 
Hocapa~a Emirler 

Bahcekap1 Hobyar 
Unkapam Yavuzersinan 

Cemberlita$ Mollafeneri 
Eyijb Camiikebir 

Bahcekaptda 4 iil'l.cii Va-
ktf hanm zemin katmda 
Bah~ekayJida 4 iincii Va· 
ktf hanm asma kattnda 
Bahcekap1da 4 iincii Va-
kif hanm asma kahnda 
Bah~ekaptda 4 iincii Va-
kif hanm birinci katmda 

Car§amba Hatipmusla -
had din 

Cakmak~1larda Valde 
ham 
Ah1celebi 

Mere an 
Kii~iikmustafapa~a 
Kii~iikmustafapa~a 

Sultanahmed 

Eyijb 

Topkapt Beyaztdaii;a 

Muhammen 
Cadde veya Cinsi kirast 

sokak! No.s1 Lira Kr. 
Ca~alo~lu 6·23 Hane 28 
Tomrukaga 7 Mihri~ahsultan 

mektebi 17 
Hamidiye 44-42-55 DiikkAn 55 
Tramvay C. 61 Sebile muttastl 

oda ve mekteb 20 
Meydanc1k 46 Baraka diikkAn 16 
Mahmudiye ve 
Arahk 20, 10 iki dukkan 26 
Divanyolu 216-192 Diikkan 12 
Haffaflar 1 Ustiinde oda -

lar1 mii~temU 
diikkan 25 

l-8 Magaza 50 

18 Oda 15 

24, 25, 20, 21, 23 Odalar 110 

Cebecib~I 

Mescid alttnda 
Odunkaptst 

\ 
Ttgctlar 
Mollahi.isrev 
Miiftiiali 

Naktlbend 

Nl"ancunustafa • 

25 Oda 10 

Cami solcema-
at yerinde iki 
oda 4 

13 oda 2 50 
1-3 Damlahk rna • 

halli olan ara • 
hk 3 25 

10 lmameli banda oda 3 
ss Diikkan 4 

Cami arsasm -
da iki baraka 
arsas1 

39 2 ada ve bir 
odunluk 

pa~a 19-57 DiikkAn 

1 

2 

1 
Kalburcumehmed 1 Arsa 1 50 

Yukanda yaz1h mahaller 938 senesi mayts nihayetine kadar kiraya ve
rilmek iizere ag1k arthrint)'& korunu§tu;, 1stekliler 10 haziran 937 per§embe 
giinii saat 15 e kadar pey paralarile beraber Cemberlita§ta istanbul Vaklflar 
Ba§miidiirliigiinde Akarat kalemine gelmeleri. (3032) 

CUMHURlYET 

Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirlugiinden: 

Muhammen Cogu Azt 
Cogu Azt fiatt tutar1 tutan 

Cinsi Kilo Aded Kilo Aded Kr. San. Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmek 17000 15000 11 1870 165() 

Koyun eti 6500 5000 50 3200 2500 
Kuzu eti 1000 600 50 ~ 300 -

3700 • 2800 

Zeytin ya~t 1100 1000 65 715 650 
Sade Urfa ya~ 2000 1800 85 1700 153() 

Toz ~eker 2500 2000 26 50 662 50 530 
Kesme §eker 1000 800 29 290 232 
Pirinc Viyonola 2000 1800 27 .M2. 486 -1492 50 1248 

Kuru so~an 1800 1600 !5 90 80 
Tuz 600 500 6 36 30 
Patates 1400 1200 8 50 119 102 
Yumurta 20000 18000 1 75 350 315 
Limon 20000 15000 2 50 500 375 
B. Peynirt 600 500 37 222 185 
K. Peyniri 500 400 60 300 240 
K. Kaytst 350 250 77 269 50 192 50 
Silivri yogurdu 1000 800 16 160 128 
Recel 1200 1100 50 600 550 
Sa bun 700 500 38 266 190 
Kutu salcas1 200 150 46 92 69 
Konserve 150 100 50 75 50 
bezelye 

Zeytin Dub- 1000 800 38 380 304 
lei 1934 

Sirke 1500 1000 12 180 120 
K. Cab fasulye 1000 800 18 180 144 
K. Barbunye 100 80 12 12 9 60 
fasulye 

Nohud 200 150 16 32 24 
Mercimek 200 100 19 38 19 
Cekirdeksiz 500 400 24 120 96 
iiziim 
Ku~ iiziimii 50 30 25 12 50 '1 50 
Cam fishj:!I 50 30 85 42 50 25 50 
Si.it 800 600 12 96 72 
T<.~se yogurdu 1000 800 6 60 48 
Un 1500 1200 \ 16 240 1~ 

Pirinc unu 150 100 24 36 24 
Makarna 300 200 26 78 52 
trmik 100 80 24 24 19 20 
Ni$asta 100 80 24 24 19 20 

4634 50 3682 50 

fspanak 1500 1300 5 75 65 
Kok kerev[z 500 400 9 45 36 
Salamura yaprak 50 30 17 8 50 5 10 
Taze yaprak 50 30 15 7 50 4 50 
EnJ:l:inar 900 700 5 45 35 
Domates 2400 2200 6 144 132 
Pathcan 8000 6000 2 75 220 165 
T. C. fasulve 200 150 10 20 15 
't'. B. Fasulye 300 200 10 30 20 
't'. Ayse K. • 500 400 10 50 40 
Claklz kaba~ 600 500 15 30 ?.5 
~elvact kabag1 600 500 5 30 2.5 
Clalatahk 1206 1000 1 50 1S 15 
Maydanoz 4000 demet 3000 1 40 30 
nereotu 800 • 600 1 8 6 
P1rasa 1400 1200 4 56 4R 
l<:arnabahar 150 100 10 15 10 
Ramva 400 300 17 50 70 52 50 
't' Rakla 600 400 6 36 24 
'T'. Bezelye 200 100 8 16 8 
't'. So~an 121)0 demet 800 1 50 18 12 
Yesil salata 2000 1500 1 20 15 
Dolmahkbiber 250 200 10 25 20 
Marui 600 400 2 12 8 
Havu~ 800 500 5 40 25 
Semizotu 400 300 7 28 21 
Laban a 800 600 4 32 24 -1139 886 10 

Co~na~ore 
muvakkat 
temlnati 
Lira Kr. 
140 25 

277 50 

53 83 
127 50 

111 94 

347 59 

85 43 

Camastr YJ.kama 30000 par~a 24000 2 40 720 576 54 
fhale saatleri: Saat 10 i!a 12, ekmek, et, zeytin ya~ sade ya~. 

Saat 14 ila 17, erzak, ya~ sebze, ~am~~ ytkama. 
1 - Mekt7bimizin maYlS 938 nihayetine kadar ihtlyact olan yukartda ems 

vke ~l Jktarlan yaz1h erzak vesaire satm almmalar1 ff;in ayn, ayn a«;tk 
e SI tmiye konulmu~tur. 

2 - ~-s~lt~e 2/6/937 giini.ine rashyan ~ar~amba gijnii yukandaki saatlerde 
u se Deniz Ticareti mektebinde toplanacak Satm Alma Komisyo

nunca yaptlacakbr. 

3 -B hunlbara_ aid ~?rtnameleri almag1 ve gi:irmegi arzu edenler Mekteb Mu
ase esme muracaat etmelidirler. 

4 - Ek:ilt~iye gireceklerin 2490 sayih artbrma, eksiltme kanununun 2 ve 
3 Ilu~c~ m~ddelerindeki ~artlart haiz olmalan ve Ticaret Odasmtn yeni 
Y e R_e~:~e beraber muvakkat teminatlarrm is. Yiiksek Mektebler Mu
hasebecJhgi v~znesine yabrd1klartm gosterir makbuzlarmt veya banks 
n:ekt~bicu:m tbraz etmeleri ve ticarethane veya ~irketler namma ek • 
Sil.tmtye g~~eceklerin dahl noterden musaddak VeMletnamelerini Ko -
m1syona gostermeleri laz1mdtr. (2760) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigunden: 
Bir miktar Anason mubayaa edilecektir. 
EIIerinde bu. se~e .. mahsuliinden Ce$me malt Anasonu bulunanlann yedi 

hazlran pazarte~J gun.?ne kadar !nhisar)ar Umum Mtidiirliigiinde Miiskirat 
Muamelat ~ubesme muracaatleri. (2933) 

Afvon ·Karahisar Belediyesinden: 
1 - Yaptlacak in~aat: Afyonkarahisar Belediyesine aid 19 789 lira 68 

kuru~ bedeli ~e!iifli h~yvan pazar yeri in~astdu. ' 
2 - ~u. m~aata md ~artn_ame, plan, harita ve diger evraklar1 b~ lira he

del mukabtlmde Afyon Beledtyesinden almacakbr. 
.. 3 :- Bu in!iaat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tarihine kadar yirmi 

gun muddetle ve kapah zarf usuliie eksiltmiye konmu~tur. 
4 - 1ha1ei kat'iyesi 4/6/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Al

yonkarahi_sar Belediyesf Enciimenince icra kihnacakttr. 
5 - ~.st~kliierin arthrma, e~siltme ve ihale kanununun kap~h zarf hak

klndaki hukiimleril)e tamamen rtayet ederek ihale tarihinden bir saat evve ~ 
line kadar zarflanm vermi$ bulunacaklardtr. 

6 - Teminatt muvakkate cl500:o lirad1r. 
7 - Fazla mahimat almak istiyenler tahriren veya !iifahen hergiin Af.. 

yonkarahisar Belediyesine miiracaatle istedikleri malfunatt alabilirler. (2917) 

lyi yaglarla 

edilmi$tir ve 

saft1r. 

imal 

terkibi 

' 

Sdthat Ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Merkez Htfztssthha Miiessesesi 
Miidiiriyetinden: 

1 - Eksntmiye konulan i§: Toprak altmda ki:imiir deposu ve memurin 
apartJman1 etrafma beton yollan. 

Bina ve tesisatmm tahmini ke§if bedeli 15554 liradlr. 
2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak §unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ve hususi §artname. 
D - Ke~if cetveli. 
E - 2 aded plan. 
istekliler bu ~artname ve evraki 0,78 lira mukabilinde Merkez Hlfzts • 

s1hha Miiessesesi Muhasebesinden ve istanbul Limam S. S. Merkezi Levazun 
Miidiirliigunden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/6/937 tarihinde cumartesi giinii saat 11 de Miiessesede 
yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
5 - EksUtmiye girebilmek i~in isteklinin 1166 lira 55 kuru~ muvak -

kat teminat vermesi, bundan ba§ka a§agtdaki vesikalan haiz olup gostermesi 
lazimd1r: 

6 - Eksiltmiye en az bir par~ada 15,000 lirabk bina infiaatl yapml§ 
olduguna dair Nafta Miidiirliiklerinden vesika almi§ olanlar ve Ticaret Oda
sma kayidli bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektublan yukanda iicuncii maddede yazll1 saatten bir sa
at evveline kadar daireye getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
buz mukabilinde verilecektir. Dt~ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmt~ ol· 
masJ laznnd1r. Postada olacak gecik:meler kabul edilmez. cl226• (2729) 

Daktilo aran1yor 
Ankarada ~ahfmak uzere biz bayan daktilo aran1yor taliblerin acilen 
Aat 10 • 12 aras~nda Sirkeci Sanasaryan Han 34 No. ya miiraeaatlerl. 

• 

Gazi Anteb Askeri Birlikleri Sattnalma 
Komisyonu 

Muvakkat 
Cinsi teminatl Miktart 

Lira Kr. Kilo Gr. 
Bir birlik i~ Arpa 1332.- 444000.-
Bir birlik i~in Ekmeklik un 1278.- 132000.-
Bir birlik i~in Arpa 1202.- 320472.-

1 - G. Anteb askeri birliklerinin 937 senesi ihtiya~lart ic;in yukartda 
cins ve mjktarlan yaz1h erzak kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - tstekliler G. Anteb Askeri Birlikleri Satmalma Komisyonu BQ§· 
kanl1gma mi.iracaat ederek fiarlnamelerden bedelsiz olarak tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme 15/6/937 sah giinii saat 15 te Gazi Anteb Hudud Taburu 
kl§lasmda yapuacaktlr. 

4 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektublarile tek:w 
lif mektublann1 15/6/937 giinii saat 14 e kadar Komisyona verm~ bulunma • 
hd1rlar. (2927) 

inhisarlar Umum MiidiirJijOi.inden 1- I 
1 - 25,000 kilo toz sigara makine kolas1 

10,000 kilo ni§asta kolas1 §artnamelerine gore pazarllkla satm all .. 
nacaktrr. 

2 - Pazarhk 11/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saa! 15 te Kabata§ta 
Levat1m ve Mubayaat ~ubesindeki Airm Komisyonunda yapilacaktrr. 

3 - ~artnameler parasiZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden ahnabilir. 
4 - lsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi buc;uk 

giivenme paralarile birlikte adl gec;en Komisyona gelme1eri ilan 
olunur. (3012) -I - 500 aded bo~ iiziim kiifesi 45 • 50 kiloluk ve kar§thklr iki kulplu 

pazarhkla satm almacakhr. 
II - Pazarhk 11/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kaba. 

ta§ta Levaz1m ve Muabyaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1lacaktrr. 
III - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu

c;uk giiven.me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(3010) -1 - 1/Vl/937 sah giinii saat 15 ~e kapah zarf usulile eksiltmesi yapila· 

cag1 ilim ed.ilm.i§ olan Camalh tuzlasmda yap1lacak elektrik santral1 tesisi 
i§i 15 giin miiddetle tehir edilmi§tir. 

II - Eksiltme 16/VI/937 ~ar§amba giinii saat 15 te Kabata§ta kain Le
vazim Miidiirliigiindeki Alrm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

ill - Bu tesisatm Montajt da dahil oldugu halde muhammen bedeli 
sif fzmir - 98000 - liradtr. · 

IV - Muvakkat teminat - 6150 - Iiradlr. 
V - $artnameler 490 kuru§ mukabilinde inhisarlar Levaztm ve Mu • 

bayaat ~ubesinden, Ankara ve izmir Ba§miidiirliiklerinden almabilir. 
VI - Isteklilerin fenni ~artnamede yazth takatta bir gazojen tesisah 

yapilll§ olduklarma dair resmi vesikalarrm ve fiartnameye uygun olmak iizere 
ihzar olunmu~ fenni teklif projelerini tetkik edilmek iizere eksiltme giiniin· 
den en az 15 giin evveline kadar inhisarlar Tuz Fen ~ubesi Miidiirliigiine 
vermeleri ve mi.inakasaya girebilmek i~in miinakasadan azami iki giin evve• 
line kadar tekliflerinin muvaftk bulunduguna dair mezkUr §Ubeden vesika 
almalan laz1mdu. 

VII - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalarile muvak
kat teminat ak~esini ihtiva edecek olan kapah zarflann en gee; ihale giinii 
tam saat 14 e kadar yukanda ad1 ge~en Komisyon Ba§kanhgma makbuz mu
kabilinde verilmi§ olmas1 laz1mdir. (2988) -I - 35000 tabaka san yaldtz metal kag1d1. 

Pazarhkla satm almacaktrr. 
II - Pazarhk 9/VI/937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Kaba· 

ta§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1 • 
lacakttr. 

III - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en ~beden ahnabilir. 
IV - isteklilerin .Pazarhk ic;in tayin edilen giin ve s{latte yiizde yedi buc;uk 

giivenme paralarile birlikte adt gegen Komisyona gelmeleri ilan olu • 
nur. (3048) 
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Er"ab, ~u giizel vazo dii~tii. Biobir par~a oldu. ~imdi ne yapmah ? • C::arenin birisi ku1lao par~alar1 toplay1p yap1~brmak iae de, tabii bu suretle vazonun eski giizelligi yerine'Jelmez. 

ikincisi ve ~ayam tercib olam i!lf', k1r1k par~alaJ'J ahp, yf'rine yf'pyeni bir vazo almakhr. 

Bilhassa bu iki ~are size herhangi bir masraf ihtiyannJ icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz! 
Fakat, bir soguk hava dolab1 aldJgJnJz takdirde, bu iki $ekilde de hareket etmek kabildir. 
CUnkti soguk hava dolaplan her ttirlti bozukluga kar$1 teminathdJr. 
Ancak teminahn biri bozulan par~alann tebdilini veya tamirini tekeffiJI eder. Diger bir 
teminat ise, bozulma ne $ekilde olursa olsun, tekmil mekanizmay1 tamamlle deOi,tirmeOi 
tekefftil eder. Bu. teminat $ekli ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil sogutma cihaz1n1n degi$tirilmesini 
teYW!ffUI eden teminat $ehadetnamesi talep etmegi 
behemehal unutmay1n1z. 

FRIGIDAIRE 

GENERAL MOTORS 

, 

--~ ~ 

: "': .. :;: ..... 
~~ : ~:'~~ ....... 

Bi RAD~RLbRve$~ 15TANBUL KA~A· 

VE BUTUN SATIE ~UBELERiNDE 
Adana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan- Kerameddin Barut 

Bursa - Marko Herman 

A ~talya - Ahmed ~vki Zaman ve ~s1 
Bahkesir - Huseyin Sahlan 

Diyarbekir - Misbah Miinib Uras hrde~ler 
Eski§ehir - Hikmet Ozgur ve Hasan T ozman 
Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Guzel 

Giiniin 24 saatinde hasta 

ka~elerini kullamntz. 

GRiPiN: Butun agn, stzt ve sanct
lan keser. 

GRiPiN: En §iddetli ba~ ve di§ agn
lanm suratle dindirir. 

GRiPiN: Nezle, grip ve romatizma
ya kar§l !';Ok muessirdir. 

icabmda giinde 3 ka§e almabilir. 

Ambalajlarda 
GRiPiN kelimesine 

dikkat ediniz. 

Asma Fidanhklart Ahm Salim Komisyonundan: 
Yirmi lira takdir edilen Goztepe fidanhgt dahilinde mevcud dut aga~; -

laru::n bu y~lk1 mahsulii 31 may1s 937 pazartesi giinii saat 15 te pazarhkla sah· 
Ia:agmdan ~steklilerin pey ak<;esile sozii ge~en yerde toplanacak komisyona 
muracaatlen. (3026) 

Satthk Vapur 
Denizyollart i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 

idaremizin GUlcemal vapuru halihaztrile sahlacaktrr. 
. Taliblerin ~erai.ti anlamak iizere idaremiz Levaztm ~efli.gine miiracaat

len ve en ge~ 7 haz1ran 1937 giinii saat on yedi bu!';uga kadar kat'i tekliflerini 
Miidiirliigiimiize yapmalan laz1mdtr. (3029) 

SEFALiN 

Romatizmadan GOk 
IZflrab Gekiyordum 
SEFALjN 

beni kurtard1 
Ba§ ve di§ agnlarJ, mafsal 

agnlan, Grip, N ezleyi 
derhal ge«;irir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 
ambalajlan isteyiniz. 

Veliefendi <;aymndaki me~hut 
<;marh kazinosu, c;e§me ve memba 
suyu ile iki diikkan maa oda ve 
mii~temilatile acele satlhkhr. Ta. 
liblerin Baktrkoylinde keresteci 

••••••-. •••Bay Ziyaya miiracaatleri.-

Ge~en sene gibi fevkaiAde programla 29 mayts 

Bu ak,am a~1hyor. 
Saz heyeti: Keman Cevdet - Kemenc;e Sotiri - Piyano Feyzi • Udi 

nusuh Jbrahim • Kanun Ahmed • Klarnet Ramazan • Ney Emio. 
Artistler: Radife, Faide, ~iikran, Bilsen, K. Safiye, Muazzez. 

Okuyucular: Hamid, Artaki, Solist Mustafa. 

Pek yakmda hakiki siirprizler. Tel. 41065 

GiiL MERAKLILARI 
Nadide ~e~id giillerinizi vesa
ire Ortakoyde Ankara Bah· 
~esinde bulabilirsiniz. 

GUicU Vasil 

Sal!.to 11e B~muh.arrtTt: Yuna.a lVada 

UmumJ ne$rt1/att tdare eden Yaz~ l1len 

Milct1lrll: Hikmef Miinil 

1zmit - Zihni Kaman ve §eriki 
Kayseri - Zeki Saabnal) 
_Koeya - Ali Ulvi Eranda~ 
Menin - <;ankaya §irketi 

Samsun - B. Albala ve oglu 
T okad - B. Alb ala ve oglu - Cemal Kovah 
Trabzon - Harunlar miiessesesi 
Zonguldak- li RJZa lnce A emdar oglu 

• SUA f. p lA ILDI 
Fevkallde program ve bir ~ok yeniliklerle 

so · MAVIS PAZAR GUnU 
Resmi kihiad• yapllacakt1r. 

Gazino - .Lokanta- Plaj- Otel- Sinema ve Aile Park1 
Tiirkiyenin biricik istirahat ve eglence yeridir. 

Maruf san'atkar Profesor i S T E R N A D idaresinde C A Z 
Zengin varyete- Nefis ve ucuz yemek ve me§rubat 

Fiatlar Gazinoda Aile ParkiDda 
Pazar giinleri sinema ile me§rubat 50 Kr. 25 kr. 
Diger giinler • • • • • • • 25 , 15 , 
Plaj biitiin giin i~in Pazar giinleri 25 Kr. 
, Diger giinler • • • • • • 20 Kr. Aynca loca parasx ahnmaz. 

Yemek getirmek serbestlr. 

Konva iskan Miidiirliigiinden: 
Cumrada yapilacak go<;men evleri i~in liizumu olan ve sureti ihzar ve 

eb'adt ve cins ve miktan, fennt §artname ile kereste listesinde yazllt (913) 
metre mikab mamul kerestenin 2490 sayth kanun ve olbabdaki Vekiller Heyeti 
~ararma tevfikan 2/6/937 tarihine musadif ~ar~amba glinii saat 15 te Konya 
Iskan Mlidiirlligii Dairesinde pazarbkla ihalesi yapllmak iizere eksiltmiye <;1· 
kanlmt!itlr. 

1 - Keresteler Hadim ve Karaman arasmdaki Kandevir ormanmdan ve 
hiikfunet<;e gosterilecek maktadan kesilecek ve orman rcsmi hiikfunete aid 
bulunacakbr. 

2 - Kerestelerin 455 metre mikab1 mamul olarak 31 temmuz 937 tari
hinde ve 458 metre mikab1 da gene mamul olarak 31 agustos 937 tarihinde 
<;umra kazasmda hiikumet~e gosterilecek teselliim mahalline teslim edilecektir. 

3 - Kerestelerin cins ve eb'ad ve miktarm1 gosterir liste ve fennt ve 
idar1 §artnameler istanbul ve Kenya iskan Miidiirliiklerinde mevcud olup ta· 
libler her zaman gorebilirler. 

4 - Talibler kerestelerin muhammen klymetine nazaran yiizde on be~ 
nisbetinde kat'i teminat akr;esi depozito etmeg~ mecburdurlar. 

5 - Talibler teminatlarile birlikte Komisyona bizzat veya musaddak 
vekilleri vasttasile muayyen giin ve saatte eksiltmeye i§tirak edebilirler. (2937) 

Harbiyede 
Biiyiik yenilik ve miistesnahklar 

Kirahk 
Mobilyab evler 

Tarabyamn en havadar mahallesinde 
5 oda, hamam, mutfak, sarmc;, memba 
sulan, geni§ bah!';eler ve araziler. 

istiyenler Yenipostane caddesi No. 20 
Ohannes Papazyan ticarethanesine mii· 
racaat etsinler. 

•• 

Miitercim aran1yon 
Eenebi bir miiessese tarahndan 
lngilizeeden Tiirkeeye ve Frans•z
eadan Tiirkeeye liy1kile tereii.me• 
ve muktedir iyi bir miitereim 
aramyor. Talib1erin ( Miitereim) 
rumuzile Istanbul 176 numarah 
posta kutusu adresine vazmalan 

BU AK$AM 
Bay an M U A L L A da bu ak§am seanslar1na ba§hyor 

c;agbyan gazinotunun memlekette ~ok ~ohret kazanmlf artistlerini hep bir arada dinleyiniz. 

Aynca: S. A T i L L A Roviisiiniin 

.. ----~--- Yeni ve fevkaladeliklerini mutlaka gorUniiz. -------•• 


