
Yerli 

Mallar 

Pazarlar1 

Hara~~· kardefler 
TUrkiyenln en tan1nmu; 

mobilya fabrikas1 

Evlerinizi do~er, 
siisler, bedelini 

10 A YDA altr. 

ISTANBUL- CACALOCLU ~ b 5 M 1937 OnO~fincn ytl sayl : 4660 Teigraf ve mektub adrest: Cumhuriyet, istanbul - Po.sta kutusu: Istanlrul, No 24!1 var;am a ayls 
Merkezi : izmir. 
Ankarada Bele· 

diye kar!JISI 
Telefon: Bal}muharrlr ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. !dare ve matbaa klsm1 24299 - 24290 

·aa~vekilin Londra seyahati 
lsrnet lnOnii diin ak~am tezahiirat 
aras1nda Ankaradan hareket etti 

~ ••• llttt lllttt I 111111111111 It 11111 I I till 11111111 Ill Ill IIIII 

Avrupa siyasetinde londra ve Paris . ziyaretleri 
Berlin • Roma 

mihvennin faaliyeti etrafmda tahminler 
Alman Milli Miidafaa Nazlrt 
dq Romaya gittigi takdirde, 
Almanya ile ltalyanrn bir as
keri ittifak akdedeceklerine 
kat'i nazarile bakmak yanll§ 
olmaz. 0 zaman, iki devletin 
dQha miiteaddi bir siyaset ta
kib edeceklerine §iiphe yoktur 

~ vrupamn politika hayat.mda, 
~ en faa! rolii muhakkak k1 Al-

manya ile ltalya oynuyorlar. 
Bu iki devlet, siyaset aleminde, son se· 
nelerde biiyiik bir dinamizm gostermekte· 
~irler. Giin gc~miyor ki Almanya ile 
ltalya yeni bir te§ebbliste, yeni bir hare· 
kette bulunmasmlar. Almanya ile italya, 
adeta Avrupa siyasetinin nazimi vaziye· 
tine girdiler. Politika sahasmda ilk te -
§ebbiis, ilk hamle hep onlardan geliyor. 
Berlin - Roma mihveri Avrupamn orta-
5Inda, §imalden cenuba, Baltiktan ve ~i
lllal denizinden Akdenize dogru inerek 
Avrupa kit' asmi ad eta ikiye aymyor. Ve 
Avrupamn merkezinde, hummah bir fa· 
aliyetle t;ah§Iyor. 

Filvaki, Almanyamn Habe§istan me ~ 
~ebind~>. italyaya miizaheretile ba§hyan 
Alman - ltalyan anla§masJ gun geo;:tiko;:e 
kuvvetle§mekte, son gelen haberlere ba -
kihrsa askeri bir ittifaka dogru gitmekte
dir. 

Son giinlerde, iki devleti idare eden 
ricalin mlitemadi gorii§melerle aradaki 
llliinasebetleri daha sikifiki bir hale koy
lllaga t;ah~hklan goriiliiyor. 

Evvela ani olarak Alman Hava Na
MI General Goring, italyaya giderek M. 

ussolini ile gorii§tli. B u konu§malann 
~ihverini ispanya meselesi te§kil ettigi 
1?dia edildi. Hatta, bu ziyareti takiben, 
rrndi, lspanyol ihtilalcilerinin elinde bu
llnan Saint Sebastien §ehrine 1500 Al-
lan rniitehasSIS ve zabiti geJdigi de soy
;ndj, Gen;i. Berlin, bu haberi tekzib etti. 
d akat, bu tekzib, mutad resmi tekzibler· 
b ~? biri olabilecegi gibi hakikat te ola • 

thr. Mesele, asilere bir miktar daha 
~~rdrmci gonderilmi§ olmasi~da degil • 
h~r: ltalya ile Almanyamn, lspanya da· 
"Ih harbini kendi istedikleri gibi bitirme· 
Re, Yani, mutlaka General F ranko'yu 
~Uzaffer etmege karar vermi§ olmalann
~adn. 

1. Alamanya ile italyanm, a~Ik veya gi7.· 
1 bu yolda yiiriiyeceklerini ve ellerinden 
~:Ieni yapmaga ~ah§acaklanm anlamak 
1
1In M. Mussolininin fikirlerine terciiman 

cl ~akla me§hur buJunan muharrir Gay· 
d a ~In Ciornale d'I talia' da ~Ikan a§agi
h aki sozlerini okumak kifayet eder. Mu· 
arrir: 

«Ortada /spam;ol meselesi bulunduk
~a /?arbi Avrupanm sulh ve salaha ka • 
vl.l~rnasz meselesini halletmege (:alz~mak 
'nev · · l d d'k · <4[ srrnsrz o ur.» e I ten sonra «ltalya 
b ;;anyanzn, /spanyada hi(:bir menfaat 
fJ e lemediklerini; ljalmz ecnebilerin ls • 
1't ~?·~ada zorla (:rkarmzya ugra~trklarz ko· 
it~nzst ihtilaline mani oamak istediklerini» 

ave etmektedir. 

N Bu Yazi Alman Hariciye Nazm von 
b e~rath'm Romaya muvasalah mlinase
l{eb)e yazilmi§hr. General Goring daha 
I{ 0lnaya varmadan M. von Neurath'm 

0ll'laya gelmesi de, Berlin - Roma mih-

Basvekilimizin miihim miilakatlarda ' . 

bulunmas1 ihtimalinden bahsediliyor 
Ankara 4 (T e

lefonla) - Ba§ • 
vekil !smet inonii 
Londraya gitmek ii
zere bu ak§am saat 
19,5 Ia hareket e • 
den hususi trenle 
Ankaradan aynld1. 
Gar Ba§Yekilimizi 
ugurlamak i~in ge -
lenlerle hmcahm~ 
doluydu. Reisicum 
hur Seryaveri, Ka 
mutay ba§kanlan 
biitlin V ekiller, bti
tlin meb'uslar, bii -
tiin sefirler, sefaret· 

Ba~vek;ilimiz ismet inonu ecnebi gazetecilerine 

ler erkam ve kesif bir halk kalabahgi is
tasyonda hazir bulunuyordu. 

Ba§vekil le§yie gelenlerin ellerini ayn 
ayn sikti ve alki§lar arasmda hususi tren 
hareket etti. 

Ba~vekil lsmet lnonu istanbttlda ken· 
dilerine iltihak edecek olan Ordu Mii • 

beyanatta bulunurken 

fetti§i Orgeneral Kazim Orbay ve Do -
nanma Kumandam Amiral -5likrli Okanla 
birlikte Semplon ekspresile istanbuldan 
Londraya hareket edecekler ve Paristen 
gec;erek Padokale • Loovre iizerinden 
Londraya gideceklerdir. 

[Arkas~ sa. 7 siltun S tel 
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Berlin- Ro~na ~nihveri 
etraf1ndaki temaslar 

Avusturya ve Macaristan devlet reisleri 
Almanyadan bahsederken «Alman 
imparatorlugu>> tabirini kullanddar 

ltalyan Krall Von Neurath'l kabul eHi 
Goring Berline donerken Bled *ehrinde Yugoslav 

Kral Naibi Prens Paul ile gorii*tu 
Budape§te 4 (A.A.) - Avusturya 

Reisicumhurunun ziyareti mlinasebetile 
Macar ve Avusturya devlet adamlan a 
rasmda bir~ok mlilakatlar vuku bulacak· 
tir. Schuschnigg Macarlara Venedik mii· 
lakatmm neticelerini bildirecektir. Fa kat 
asii olan miihim noktai nazar teatileri 
merkezi Avrupa vaziyeti ve iki memle · 
ketin Kii~iik Antant ile olan miinasebatt 
iizerinde yapi!acaktir. Daha diinden iti
baren Horthy Avusturya Ba§Vekilini ve 
Hariciye Nazmm on be§er dakika ka • 
bul etmi§ ve Miklas ta Macar Ba§veki • 
lini ve Hariciye Nazmm kabul ederek 
gorii§mii§tiir. 

Diger taraftan Macar Ba§Vekili Da -
ranyi'nin Avusturya Ba~vekilinin §erefine 
verdigi ziyafette, Macar ricalinden ba§· 

Macaristan Kral Naibl Amiral Harty 

ka Alman ve italya el~ileri de ham bu
lunmu§tur. 

{ [Arkast Sa. '1 siltun 1 de] 
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verinin, bliylik bir faaliyetle ~;ah§makta I Paul ile gorii§tligiinii bildiriyor. 
oldugunu gosteren yeni bir delildir. ita!- 1talya ile Yugoslavyanm, ge~;enlerde, 
ya payitahtmda ccreyan eden miizake ~ aralarmdaki ihtilafh meseleleri hallettik· 
relerin iki devletin biitiin harici siyaset Jeri ve Almanlann da, Balkanlarm aske· 
i~lerine ve bilhassa orta Avrupa ile Bal- ri bakimdan en kuvvetli devleti addettik
kan siyasetlerine aid olacagi soyleniyor. Jeri Yugoslavyayi, daima, F ransadan ve 
Bu i§ler arasmda hassaten Avusturya me- \=ekoslovakyadan aymp kendilerine dog
selesi, Almanya ile italya arasmdan h- ru ~;ekmek istedikleri nazan dikkate ah
rakedi ge<;irebilecek mahiyettedir. Bu di- mrsa §U miihim zamanda vuku bulan 

• kenli meseleyi de, esash surette hallettik - Prens Paul - Goring miilakatmm da ·ne 
~~ SAHiFELERDE ten sonra, iki tarafm daha esash ve daha netice verdigi bilinmemekle beraber-

:l ii.b, .. siki surette anla§malanna mani kalmaz. ehemmiyeti kendiliginden tezahiir eder. 
cude: 55 inci san'at Y•hm kutlula- Nitekim, iki hafta sonra da, Alman Mil- italyanm, Habe§istanda Alman ser· 

di~Imiz edib Halid Ziya gene. li Mi.idafaa Nazm Mare§al von BJorn - mayesine geni• bir faaliyet sahasi gostere· lige hitab ediyor. y 

. K d . berg'in Romayi ziyaret e~eceginden ve cegi, hatta Almanyaya arazi verecegi 
4 ii .. an emtr b . . b" AI I I 

>; i,.. n.cude: Hikaye u Ziyaretm Ir man - ta yan askeri hakkmdaki haberin ilk kismim dogru, 
Clde : Romanyada ge~en hazin rna. ittifaki ile neticeleneceginden bahsolu • ikincisini mubalagah addederek bir tarafa 

cera. nuyor. bnaksak bile, ortada bir hakikat vardir 
Terbiye bahisleri. Bu arada, diger bir haber de, General ki o da, italya ile Almanyanm, bir aske· 

Selim Strn Tarcan · 
: tzmirde Bahar bayraml Goring'in ltalyadan donii§te, italya - ri ittifaka dogru gittikleridir. Bilhassa 

Spor haberleri. Yugoslavya hududu iizerinde kain Bled ABIDIN DAVER 
............... ;;;;;;.;;~----· §ehrinde, X ugoslavya Kral Naibi ,P-ren~ ,[Arka.s~ sa. 3 .siitun 3 tel 

Bir Valani 
kiislahca 

gazetesinin 
makalesi 

<<Suriye 
rtna 

gazabtni Hataydaki Turk lliemurla· 
temizlemeli!)) tevcih 

Sanayi meseleleri 
Ankarada biiyiik bir 
toplanti yap1lacak 
Diin istanbul dan da 

bir heyet gitti 
Ankarada mlihim mevzular i.izerin -

de temas ve mi.izakerelerde bulunacak 
olan sanayi temsil heyeti dUn ogle tre
nile Ankaraya hareket etmi~tir. 15 ki· 
~iden mlirekkeb olan heyet azasm1 Milli 
Sanayi Birligi Umumi katibi Halid Gi.i
leryiiz, deri sanayii namma Kasablar 
~irketi deri fabrikas1 miidiirii Ahmed 
Kara, yiinlii mensucat sanayii namma 
Karamiirsel fabrikas1 miidiirii Mehmed 
Ali, ibrahim Ziya, demir ve deniz in~a
atl sanayii namma ikhsad Vekaleti Fab
rika ve Havuzlar miimessili Tahsin, 1-
pekli mensucat sanayiinden Dilberzade 
Osman, agac sanayii namma Maran -
gozlar cemiyeti umumi katibi Fuad, It· 
riyat sanayiinden Faruki, fanila, triko
taj ve <;orab sanayiinden ibrahim Ce -

[Arkasl Sa. 7 siltun S teJ 
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Adanada yakala · 
nan katil Abdullah 
T evkifaneden nasd ka~
tddarini biitiin tafsilatile 

anlabyor 
Adana 4 (Hususi muhabirimizden)

istanbul T evkifanesinden ka~an katil 
Abdullahla T evfigin isticvablarma bugiin 
de devam edildi. Kendilerinin fstanbula 
ne giinii sevkedilecekleri heniiz malum 
degildir. 

Katillerin yeni ifadeleri evvelki sozle· 
rinin dogru olmadigmi meydana ~Ikar • 
mi§hr. 

Katillerden Tevfik ifadesinde «ha· 
pisanede bizi oJdtirmek Ishyen du§ • 
manlanmizdan korktugumuz i~in ka~;tJlo> 
dedigi halde Abdullah firar hadisesini 

[Arkasl Sa. 7 siltun 5 te] 
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Eminonii Halkevinde 
Halid Ziya gecesi 

Bu ak§am Eminonii Halkevinde bii • 
yiik edib ve romancimiZ Halid Ziya 
U§akhgilin 55 inci san' at yih kutlulana
caktlr. Buna dair bir yaziyJ, ii<;iincii sa • 
hifemizde hulacakstmz. 

etmeli, bunlari 
-----------------Haiayda mali tazyik ----------------

Dr. Riiftii Aras bugiinlerde bizzat 
Cenevre miizakerelerinde bulunacak 

Hatay anayasasmin kat'i 
ve son fekli tesbit 

ediliyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Ogrendigi
me gore Hariciye V ekilimiz T evfik Rii§· 
tii Aras bir, iki giine kadar Ankaradan 
Cenevreye hareket edecektir. 

Cenevre 4 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesinde Sancaktaki e
kalliyetler meselesinin mlizakeresi bitmi§
tir. Bu miizakerelere esasmda bazi fikir 
miibayenetleri <;Ikmi§IIr. Bu ihtilafh nok· 
talar gelecek hafta konu§ulacakhr. 

Y arm !ngiliz murahhasmm riyasetin
deki tali komitenin hamladigJ ana yasa 
projesinin konu§ulmasma ba§lanacak ve 
yarmdan itibaren ana yasamn kat'i ve son 
§ekli tesbit edilecektir. 

Suriye Ba~vekili Cemil Mii.rdii.m, §amda 
Franstz Komiserinin zevcesile 'beraber, 

komiserin ziyajet verdi{ji baht:ede 

Bir gazetenin kiistahltgt 
Haleb 4 (Hususi) - Vatani orgam 
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Katalonyada · sokak 
~arpi§malari ba§lad1 

Bilbao sokaklar1nda da milislerle komiinistler 
aras1nda ~arplfmalar vuku buldugu ve fehirde 

iafe gii~liigii ba~ladigi bildiriliyor 

General Franco'nun yeni beyanat-, 
Vitoria 4 (A.A.) - Havas ajanst

mn muhabiri bildiriyor: 
Franco kit' alan mevzilerini hararetle 

tahkim etmekte ve blitiin Biskaye cephe
sinde yollan tamir etmekle me§gul ol • 
maktadirlar. 

Y eni harb malzemesi stoklan gelmek· 
tedir. Goriinii§e gore, kit'alar yeni bii 
ileri hareketine hazulanmaktadular. 

Bask'larrn haztrltgt 
Bilbao 4 (A.A.) -Havas ajansmin 

muhabiri bildiriyor: 
Sahil boyunca ilerTiyen asi yiiriiyii§ ko· 

lu, bir~ok gii~liiklerle kar§Ila§"acaktu. 
Biskaye ceQhesinin diger mmtakalann-

da Bask milisleri bilhassa Durango min• 
takasmda mevzilerini miihim surette Js!ah 
etmi§lerdir. Bu mmtakada asilerin taar• 
ruzlan a!Cim kalmaktadir. Milisler, di.in 
vuku bulan muharebelerde olen 400 asi· 
nin cesedini gommii§lerdir. 

Bu muharebelerde asiler miihim mik· 
tarda harb malzemesi igtinam .etmi§ler • 
dir. 

Barselon'daki karrftklrklar 
devam ediyor 

Barcelona 4 (A.A.) - Anar§ist " 
Sendikalist radyo istasyonu, bu sabah bir 
beyanname ne§retmi§tir. Bu beyanname~ 

[Arka8'1 Sa. '1 siltun 5 teJ 
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Eski lngiliz Krah bu 
hafta i~inde evleniyor 

Diin Fransada Cande ~tosuna hareket eden 
Windsor Diikiiniin evlendikten sonra nereye 

gidecegi heniiz 
Viyana 4 (A.A.) - Diik de Wind- I 

sor, !nnsbruck'dan ge~mi§tir. Diikiin, iz
divacJm miiteakib, li~ hafta sonra Avus
turyaya avdet edecegi zannolunmakta -
du. Di.ikiin Carinthie' de kain Wasser • 
leonburg §atosunda yerle§ecegi rivayet 
edilmektedir. 

Diik Fransada 
Paris 4 (A.A.) - Windsor Diikii, 

bu sa bah Verneuil • L' etang' da, Parise 
53 kilometroluk bir mesafede bulunan 
Vorarlberg - Express' den hareket etmi§ 
ve Cande §atosuna gitmek lizere otomo -
bile binmi§tir. 
Diikiin nikahtnr Monts beledi}•e 

reisi kryacak 
Tours 4 (A.A.) - Bir~ok gazeteci· 

ler, sinemacilar, fotograf muhabirleri, bu· 
giin Due de Windsor'un gelmesi bekle
nilmekte olan Cande §atosuna giden yoi-

[Arkaa~ Sa. '1 siltun 6 eta] 

malum degil 

Cande ~atosunun bulundu{ju Tours 
~elr.rinden bir 'liUlnzara 
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Tarihl tefrika : 109 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemezl 

Kanuninin imal1 sozleri 
«Adam dedigin bade 

asbnda temizlik 
gibi saf olmab, 
bulunmaln> 

- Kole c;ok, cellad da c;ok. Ben, 
m saklamaYJ bilen ki§iler istiyorum. Goc 
recekler, gormemi§ olacaklar. Oldiire • 
cekler, hemen unutacaklar. Anladm, de
gil mi~ 

- Kulunuza giiveniniz Padi~ahtm. 
Bulacagtm adamlarm elleri i~liyecek, dil
leri oliinciye dek agizlarmda donmiye • 
celd 

- 0 halde kendini pa§a olmu§ sa • 
yarsm. Y ava§ yava§ veziriazam olm1ya 
haztrlamrsm. 

Hiinkar, bir iki saat sonra Ibrahim ile 
birlikte iftar sofrasma oturmu§ bulunu
yordu. Ramazan, onlan §arab zevkinden 
mahrum ettiginden ne§' eyi ba§ka §eyler
den anyacaklard1. 0 devirde kahve 
Tiirklerce malum degildi. Fa kat afyon

la onun bir e§i olan beng, iran yolile <;in
den gelme katil bir meta olarak hokkalar 
ic;inde ta§Imyordu, bol bol kullamhyor • 
du. 

0 gece de iki eski dost «bade» yerine 
beng ahyorlardi, fasid bir ne§' enin kazib 
kahkahalanm miibadele ederek egleni • 
yorlardt. Bir arahk Hiinkar, manah bir 
tefelsiife giri§ti: 

- Bre ibrahim, dedi, §U beng dedi
gin ne acib §eydir? Ashnda bir ot, kotii 
bir ot. Tiirkler on a ban derler. F akat 
arabca ban degil. 0, sorkun sogi.idiidiir. 
Bu ban, miskin, CI!1z, gosteri§siz bir ot. 
Onun tohumu beng olup badenin rakibi 
kesiliyor. Ben, beng aldtk<;a garib bir 
dii§iince ge<;iririm, bir tak1m insanlan ban 
otuna benzetirim. K1ymetleri yok. Oy • 
leyken, o otun tohumu gibi, iin almi§lar
dJr. Y ok yere tamlmt§lardir. Bengin ser
semliginden kurtulup ta ashm dii§iinmiye 
dahnca ic;imize nasi! bir tiksinti gelirse 
mayalan hic;ten ibaret olan o insanlann 
da oztinii hat!rlamak yiirek bulandm • 
yor. Adam dedigin bade gibi saf olmah, 
aslmda temizlik bulunmah. 

lbrahim, giiliimsedi: 

- Madem ki kullamyoruz, hatta se • 
ve seve kullamyoruz, benge degersiz di
yemeyiz. Bir §eyi hem sevmek, hem ki· 
namak dogru degil Padi§ahtm, 

Hiinkar, vezidnin ta§a ta§la, igneye 
igneyle mukabele edecegini gorerek bah
si degi~tirdi, musikiden soz ac;t1. Bir kac; 
§ark1 okuttu ve sahurda kalkilmak iizere 
uyumak teklifinde bulunarak !brahimi 
yatacagi odaya yollad1. kendi de daire
sme c;ekildi. 

Vezir, Hiinkann zorile hayli macun 
yutmu§, adamaki!h sersemlemi§ti. Bu se· 
beble uzun mtiddet dayanamad1, hizme
tinde bulunan kolelerin yard1mile hemen 
soyundu, yatagma uzand1 ve derin bir 
uykuya daldt. Vicdam miisterih bir in
san gibi uyuyor, yorgun yiiziindeki ki
rJ§Ik hatlar yava§ yava§ ac;1larak omrii
niin heniiz kukmc1 ythm ya§Iyan magrur 
adama garib bir giizellik veriyordu. 

Sultan Siileyman, Hurremle birkac; ke
lime konu§tuktan sonra dairesinden c;tk -
ml§, giindiiziin verdigi emir iizerine ta • 
mamile !SSizla§tmlmJ§ olan dehlizleri do
la§a dola§a ta§hga inmi§ ve orada bek· 
l1yen Ba§imrahorla kar§!la§ml§tl. Bu yi.iz
le§me, koyu bir karanhk ic;inde vukua 
geliyordu. Ne gokte, ne yerde I§Ik vard1. 
Y almz Hiinkann gozleri iki ktzi! kiVIl
cim gibi parhyarak Ba~imrahorun gene 
ve dmc yiiziinde ha§yet izleri yaratl -
yordu. 

Hiinkar, bu karanhk dekor ic;inde ga
rib Urpermeler gec;irmekte olan sad1k ki:i
leye sordu: 

- Haztr mt adamlarm? 
- F ermanmt bekliyorlar. 
- Haydi a!, getir ve arkamdan yii-

riit. 
iskender <;elebinin fidanhgmdan ahnma 

iic; iri boylu erkek, be~ dakika bile ~<;me-

den, saraym harem dehlizlerinde Hiinka
n takib etmege koyulmu§lardi. Ba§imra
hor a!dJgl emir iizerine ta§hkta kalml§ 
yukan c;Ikmaml§tl. Sultan Siileyman, 
ne bir 1~1k zerresile, ne de bir nefes sesile 
siyah lo§lugu ylrtllm!yan dehlizleri h1zh 
h1zh gec;ti, 1brahimin yaU1g1 adanm ka
PlSI online geldi, perdeyi ac;tl, arhsmda 
malanan kolelere uyuyan oliim mahku
munu gosterdi: 

- i§te, dedi, ilk efendiniz 1skender 
<;e!ebinin kanma giren adam, eger ye· 
diginiz ekmegin hakktm biliyorsamz, e
fendinizin ociinii almak istiyorsamz kolla
nnlZl s1vaym, §U nabekan bogun. Ben 
buradan nasi! c;ah§ttgm!Zl seyredecegim. 

fskender Celebinin intikamm1 almak 
kadar Padi§ahm goziine girmek te kole
leri hJTS!andJrmi§, galeyana getirmi§ti ve 
altl kuvvetli penc;e, bir anda Ibrahim Pa
§anm iizerinde i§lemege ba§lam!§h. Kimi 
bogazmda, kimi gogsiinde oldiiriicii taz
yiklar yapan bu katil penc;eler daha ilk 
hamlede macun sersemi veziri uykudan 
uyandJrd1g1 ic;in Hiinkar, yaman bir mii
cadelenin §ahidi oluyordu ve dudaklanm 
!Slra JSira o korkunc bogu§mayt tema§a e· 
diyordu. 

Ibrahim, can havlile uyanml§, iizerine 
c;ullanan kolelerle iimidsiz bir giire§e gi
ri§mi§ olmakla beraber vaziyeti kavramt§ 
degildi. <;iinkii saraym harem dairesinde 
boyle bir suikasde ugnyacagm1 biitiin ha
yatmda en uzak bir ihtimal olarak dahi 
hatmna getirmemi§ti. Bu sebeble ag1r v<: 
t;ok ag1r bir kabusa ugrad1gtn1 samyordu. 
Lakin bu kabusun elle tutulur insanlar 
suretinde temessiil ettigini goriince ve bir 
ko§ede yanar duran mumun yardimile 
Padi§ahm biraz uzaktaki varhgm1 da ya· 
nm yamalak sezince korkunc hakikati 
kavradl, olmekten ziyade kmlan, dokii -
len, harab olup giden muhte§em hulyala
nmn ak1betine yandt, katillere birkac; tek
me savurmaktan, bir iki yumruk atmaktan 
ileri gidemiyen meyus bir miidafaadan 
sonra emrivakii kabul etti, berelenmi§ 
gozlerini kapad1, bogazm1 s1kan penc;e 
altmda yaygaras1z ve hatta harharasiz 
can verip gitti. 

Katiller, oliim mahkumunun hareket
siz kaldigml gordiikleri halde cani bir 
heyecan ic;inde onu hala hJTpahyorlar, ha
la yumrukluyorlard1. Hiinkar, bu hareke
tin manasizhgml kavradigtndan sesini 0• 
liiniin yardtmma ko§turdu: 

- Y eter, dedi, elinizi arhk <;ekin, ye· 
rinize di:iniin! 

Ve heriflerin uzaklathklanna, Ba§im
rahoru bulup haremden aynldtklanna ka
naat getirdikten sonra dairesine dondii, 
kendini bekliyen Hurremin kar§ISma di
kildi, bizzat agtr bir miibarezeden c;tkmt~ 
gibi y.orgun yorgun miijde verdi: 

- Goziin aydm, 1brahim oldii! 
1Ik zaferini kazanan ktrmJZI Rusyah 

giizel kadm sevincini sakhyarak k1sa bir 
mukabelede bulundu: 

-Sen sag ol aslamm. Bir lbrahim git· 
tiyse geride bin Ibrahim var. Begen, be
gen kullan. 

*** Bu kanh hadise Osmanh tarihinin en 
miihim sahifelerinden birim te§kil eder. 
yerli ve yabanc1 tarihc;ilerin hep5j bunrJan 
dolay1 eserlerinde uzun uzun tahliller 
yapmi§Iar, derin derin miilahazalar yii -
riitmii§ler ve birc;ok ta masallar uydur • 
mu§lardtr. Hammer, kendi ya§ad1g1 dev
re kadar bu vakla ic;in yaztlan satirlan 
ileri siiriilen fikirleri hirer birer siizgec; • 
ten ge<;irmi§ ve i§in aslm1 pek canh su • 
rette tesbit eylemi1 oldugundan onun 
si:izlerini - tefrikamtzla tarih arasmdnki 
uygunlugu da gosteren bir vesika ola 
rak • aynen ahyoruz: 

( Ar kas1 var) 

CUMHURiYET 

( eehir va Memleket Haberleri ) 
Elektrik ~irketinin Vali-Hiiseyin Cahid 

satin abnmas1 davasinin sahidleri 
Kontenjan harici 

~1kan e~yalar 

Liiks e,yalar i~in 2,200 
beyanname verildi 

~irket miimessilleri yak1n· 
da Ankaraya geliyorlar 

Diin bir sabah gazetesine, Ankaradan 
gelen bir haberde, elektrik §irketinin im
tiyaz ve tesisahm tamamen hiikumete sat
magi teklif ettigi bildiriliyordu. 

Bizim yaphgimiz tahkikata gore elek
trik §irketi hiikumete resmen boyle bir 
teklifte bulunmu§ degildir. Yalmz bunun 
ihsas edildigi ve §irketin Belt;ikadaki 
merkezinin bu fikirde oldugu anla§Ilmak
tadir. Hatta yalmz elektrik §irketi degil: 
tramvay, tiinel ve havagazi §irketlerinin 
de hiikumete sat!lmast cereyam mevcud 
bulundugu bilinmektedir. Nafta Vekili 
Ali <;etin Kayamn son defa Meclis kiir
siisiinden soyledigi vec;hile hiikfunet te 
boyle bir §eye taraftard1r. 

Bu hususta diin §irketten §U malumat 
verilmi§tir: 

«- ~irket resmen boyle bir teklif yap
ml§ degildir. Hiikumet merkezinde te · 
maslarda bulunmu§ olan §irket miimessi
Ieri §imdi Briikselde bulunmaktadJrlar. 
Maymn on be§ine dogru gelerek Anka
raya gideceklerdir. Belki o zaman bOyie 
bir teklif yapihr.» 

H alktan lazla alrnan par alar 
N afia Veka1eti uzun zamandanberi 

yaptlan letkikler ve hesablardan sonra 
T ramvay §irketi gibi elektrik §irketinin 
de muhtelif namlar altmda ve mukavele 
harici lstanbul halkmdan para aldtgml 
tesbit etmi§ti. Bu paranm yekunu ii~ mil
yon lirayi bulmaktadtr. 

Verilen malumata gore Nafta. Veka -
leti bu ii<; milyon liramn iadesini istemi~ 
ve §irket te kabul etmi§tir. Halka aid alan 
bu paramn sarf mahalli heniiz tayin o
lunmamJ§tlr. 

Ogrendigimize gore §irket bu paray1 
tesisat ac;ma, baglama, saat, kofre, fatuta 
kiisurah ve saire namlarile almi§tlr. 

$EHIR 1$LERI 

Ekmeklerdeki gluten nisbeti 
istanbul Belediyesi tarafmdan S1h • 

hiye Vekll:letine gonderilen bugday nU
muneleri iizerinde ekmeklerdeki gluten 
nisbetinin tayint i~in tetkikat yapxlmak
tadir. Vekalet, bu i~in yalmz istanbula 
hasredilmesini muvafJk gormemi§ 've 
bunu bir memleket meselesi olarak esa
smdan halle karar vermi~tir. Bu mak -
sadla da bir ~ok vilayet Belediyelerin • 
den icab eden izahati istemi§tir. Tetki
kat sonunda ekmeklerde kullarulacak 
gluten nisbeti tayin olunacak ve bUtUn 
memlekette ayni nisbette gluteni havi 
olarak bir tip ekmek ~xkar1lacakhr. 

Mimar Prost'un tetkikah 
Evvelki giin §ehrimize gelen §ehirci

lik miitehassiSI mimar Prost tetkikle -
rine devam etmektedir. Mutehass1s, 
Floryada yap1lacak tesisat Uzerinde ma
hallinde tetkikat yaphg1 gibi dUn de 
Unkapam ve Azabkap1 cihetlerini gez -
mi§tir. Yeni koprii yap1ld1ktan sonra 
Unkapanmdan Beyogluna a~1lacak cad
denin giizergah1 nereleri olmas1 muva
flk olacag1 hakkmda buralarda da bir 
etiid yapm1~hr. 

Meyva hali 
Kerestecilerdeki Sebze hall binas1 ya

nmda yap1lacak olan Meyva hali i~in 
haz1rhklar bitmek Uzeredir. Yakmda 
in§aata ba§lanacakhr. Bundan ba§ka, 
beyaz peynir, ka§ar, yumurta ve saire 
gibi s1hhi §artlar altmda say!lmas1 la -
z1m gelen ~eyler i~in de ayn bir pavi -
yon ac;xlmasma karar verilmi§tir. Bele
diyece bu hususta tetkikata devam edil· 
mektedir. Bu paviyon ancak gelecek se
ne ac;Ilabilece ktir. 

Florya araziainin hazineye 
aid oldugu anla§dd1 

Bundan blr mUddet evvel baz1 kim -

' 
Diin dinlenen ,ahidler 
hi~ bir,ey bilmedik

lerini soylediler 
fzmitte goriilmekte olan Hiiseyin Ca

hid - Muhiddin Ostiindag davasmm ball 
§ahidleri diin istanbul ikinci asliye ceza 
mahkemesinde istinabe suretile dinlen -
mi§tir. Mahkemede Hiiseyin Cahid ile 
Ostiindagm vekili avukat N ecati ham 
bulunmu~lardir. Bu celsede §ahidlere da
vaya mevzu olan yazmm Hiiseyin Ca • 
hid tarafmdan yazihp yazilmadigl .~o • 
rulmu§tur. 

Ak,am gazetesi sahiblerinden Kaz1m 
~inasi,: 

«- Ben yirmi senedenberi gazetenin 
idaresine baktyorum ve ondan mes'uliim. 
YaZI i§lerile Necmeddin Sadik me§gW 
olur. Mevzuubahs fikranm kimin tara • 
fmdan yazildigmt ben bilemem. Bu ~li
tuna gayrimuayyen zamanlarda bin;ok 
kimseler yazt yazmt§tlr. Bazan ben yaz
digim gibi, Vala Nureddin, Enis Tahsin 
ve ekseriya da N ecmeddin Sadtk yazar 
ve yazmaktadtr. Bu meyanda Hiiseyin 
Cahid de yazmi§ bulunabilir. Gazetenin 
o ko§esi imza sahibinin degil, gazetenin 
mahdm> demi§tir. 

Kazim Sinasinin bu tarzdaki ifadesin
den sonra V alinin Vekili N ecati §abide 
bir c;ok sualler sormu§, fakat aldigi ce -
vablar hemen hemen yukardaki ifadenin 
ayni olmu§tur. 

Bundan sonra dinlenen eski sermiirettib 
muavini F evzi gazeteden 935 yiimda ay
nldigmdan bu hususta §ehadet edem!ye
cegini soylemi,tir. Simdiki ba,miirettib 
lzzet ise §unlan soylemi§tir: 

«- Benim o kadar i§im var ki, hangi 
yazmm kime aid oldugunu ayiramam. 
imzah olursa bir dereceye kadar akhmda 
kalabilir. Fa kat «Ak§amci» imzasmm 
kime aid oldugunu tahkik etmege benim 
ic;in ne liizum vard1r, ne de zaman.» 

Bundan sonra dinlenen musahhih $ev
ket ve lhsan da bir §ey bilmediklerini, 
idare memurlan NaZim da ancak para 
i§lerile ugra§hgmi soylemi§lerdir. 

Bunun iizerine Valinin avukah Necati 
§ahidlere, bu imza}\1 nic;in merak etme • 
diklerini, niye sormad•klanm sordurmu§ 
ve suallerini biribiri arkasma o kadar c;ok 
malamt§tlr ki bir arahk Miiddeiumumi 
muavini Cevdet, avukatm bu suallerinin 
!iizumsuz oldugunu ve §ahidlere ancak 
«bu yaz1y1 yazan Hiiseyin Cahid mi
dir, degil midir ?» sualinin sorulmasmm 
kafi oldugunu soylemi§tir. Bunun arka
smdan da Hiiseyin Cahid soz istiyerek, 
§ahidlerin bu suallerle tazib edildiklerini 
ve §ahidlerin zorla soyletilmek istenme -
sinin dogru olmad1gmi beyan etmi§tir. 

Dinlenen §ahidlerin hic;biri mevzuu 
bahs yazmm Hiiseyin Cahid tarafmdan 
yaz1hp yaztlmadigi hakkmda miisbet bir 
§ey soylememi§lerdir. Neticede istinabe 
evrakmm lzmite gonderilmesine karar ve
rilmi§tir. 

15 nisana kadar glimrliklerde toplan
ml§ olan e§yamn kontenjan harici olarak 
ithali miisaadesinden istifade etmek isti
yen tiiccarlar miiddet bitmeden evvel 
mallanm c;tkarabilmek ic;in tehaliik gos
termektedirler. Y almz giimriiklerde bu • 
lunan ve miihim bir miktara balig olan 
pamuklu mensucat sahibleri bu ka · 
rardan istifade etmek ister goriinmiiyor
lar, Bunun sebebi de pamuklu mensu • 
cattan ekserisinin b§hk mallar olmastdtr. 
Aynca, bunlarm bedel ve resimleri ic;in 
c;ok paraya ihtiyac; goriilmektedir. Tiic • 
car, ancak dort, be§ ay sonra sah§a c;1ka· 
rabilecegi bu mallar kar§Jsmda faiz va • 
ziyetini hesab etmektedir. Binaenaleyh, 
bu pamuklu e§yalarm kararname miid • 
deti bittikten sonra kontenjan listeleri ile 
ithali kabil olacag1 anla§Ilmaktadir. 

Pamuklu mensucat haricinde kalan 
e§ya miktar itibarile o kadar fazla degil
dtr. Ayni zamanda bunlann c;oktanberi 
memlekete girmemi§ liiks mallar olmasm
dan dolay1 piyasada ragbet gorecegi an
la§Ildigmdan giimriikten c;tkanlmalarm -
da istical olunmaktad1r. ~imdiye kadar 
bu e§yalar ic;in giimriige, her giinkii nor
mal beyannameler haricinde 2,200 be -
yanname verilmi§tir. 

As1l izdihamm bu aym on be§inden 
sonra olacagl anla§Ilmaktadtr. <;i.inkii 
kararname meiiddeti 1 haziranda bite • 
cektir. Karann tatbikma 24 nisanda ba§· 
land1gma gore birc;ok tiiccarlar ancak 
maylSln ortasma dogru para tedarik ede
bileceklerdir. 

Bu vaziyeti nzara1 itibara alan giim
riik idaresi bu ithal i§ile me§gul servisle
rini takviye etmi§tir. Dahil i~lerde c;ah
§an birc;ok memurlar bu k1sma verilml§ • 
lerdir. Kararnameye dahil e§yalann 1 
hazirandan evvel c;tkanlabilmesi ic;in, 
icab ederse, 29, 30, 31 maYJs geecleri de 
giimriigiin bu servisleri c;ah§acakhr. 

MOTEFERRIK 
Dokuz aydaki ka~ak~1hk 
Ge~en senenin dokuz aymdaki 18089 

ka~ak vaklasma mukabil,'·bu senertin ' llo
kuz aymda 17143 vak'a kayde'dilmi§tir. 
,K~,a4Ihk ,y,ak'al11nmn .. razalnaasl,· · mi.i
cadele te§kilatt mesaisinin gittik~e in -
ki§af ettigine bir delildir. 

Son dokuz ayda vuku bulan ka~ak 
vak'alan arasmda 24,744 kilo k1yilmi~ 
tiitUn ve sigara, 11,797 kilo yaprak, 
51,404,976 varak sigara kag1d1, 85,833 
varak kopya kag1d1, 61,677 kilo kac;ak 
tuz, 135,768 aded de c;akmak yakalan -
m1~hr. 

Subay k1yafet talimatname
sinde yap1lan degi§iklik 

Subay k1yafet talimatnamesinde baz1 
degi§iklikler yapllmi§hr. Hazarda elbise 
ve kaput dUgmelerinin mat olmas1 ve a
puletlere konacak numaralara dair baz1 
kay1dlar yap1lan degi§iklikler arasm -

ECNEBI MEHAFILDE dadlr. 

B 'I C h . . . Yugoslav talebelerinin diinkU 
rez1 ya urn urreJsimn gezintisi 

refikaa1 tehrimizde 
Eski Brezilya Cumhurreisinin refika

Sl Madam Darey Vargas evvelki gi.in 
§ehrimize gelmi§tir. Madam D. Vargas 
bir hafta kadar §ehrimizde kalarak !s -
tanbulun goriilmege deger yerlerini zi
yaret edecektir. 

Y eni lran aefaret miiate§arJ 
!ran sefareti mi.iste§an degi§mi§ ve 

yerine Abbas Ferruh tayin edilerek 
memleketimize gelmi§tir. Yeni miiste
§ar iranda miiteaddid vazifelerde ve te§
rifat mi.idiirliigiinde bulunmu§tur. Eski 
mliste§ar da iran Hariciye Nezareti 
konsolosluklar §Ubesi miidiirliigUne ta
yin edilmi§tir. 

§iehrimizde bulunmakta olan Yugos
lavyah misafirler diin vapurla Bogazi -
c;inde bir gezinti yaprr\l§lar ve ogle ye
meklerini de Beykoz kuli.ibi.inde yemi§
lerdir. Ak§am, KoprUye donen misafir
ler, Yliksek Ticaret mektebi tarafmdan 
Tokatllyanda §ereflerine verilen ziya • 
fette bulunmu§lard1r. 

Bir doktor yand1 
Silivrikap1da imam sokagmda oturan 

doktor Niyazi, diin evinde otururken 
sar'as1 tutmu§ ve kendinden ge~erek 
mangala dii§mii!itiir. Feci surette yanan 
doktor Niyazi, Bahkh Rum hastanesine 
kaldmlmi§hr. 

seler Florya plaj1 etrafma tesadi.if eden -- ---
sahaya tasarruf iddia eyledikleri ic;in y alova koylerinde yapllan giirbiiz ~ocuk miisabakasJ 
Belediye istimlak bedeli olmak iizere 
bankaya 73 bin lira yatlrml§tl. Sonra -
dan yap1lan tetkikat sonunda bu saha
nm bilhassa deniz tarafma tesadiif eden 
mUhim bir ktsmmm Hazineye aid bu -
lundugu anla§Ilmi§hr. Bu neticeye go
re, istimlak bedelinin de Hazineye ve -
rilmesi laz1m gelmektedir. 

Gazi kopriisii intaab 
Gazi KopriisUnUn Unkapam tarafma 

ahlan tecriibe kaz1klan evvela on be~ 
metro derinlige indirilmi§, tutmad1g1 i· 
c;in on sekiz metroluk kaz1klar yap1l • 
mi§tl. Tecri.ibeler, kopriiniin bu tara -
fmda yirmi sekiz metroya kadar inme • 
dikten sonra saglam zemin bulunamiya
cagxm gostermi§tir. !n§aat §artnamesin
de bunlarm keson kaz1k yapxlmasx la -
zxmd1r. Lakin bu kadar derinlige de 
keson kaz1k yap1lamamaktad1r. Bu neti
ce Almanyada bulunan Kopriiler miidii
rU Galibe bildirilmi§tir. Galib, maize • 
meyi yapan fabrika ile temas ederek 
kaz1klan buna gore yaptlracaktlr. 

- -· - 1 

<;ocuk bayram1 mUnasebetile Yalovamn Kuru koyi.inde kiic;iikler arasmda 
bir giizellik ve gi.irbiizliik mUsabakas1 yap1lm1§ ve biiyiik bir alaka toplami§hr. 
Yukanki resim bu miisabakaya i§tirak edenleri kendilerini secenlerle blr 
arada gostermektedir. 

Almanya- italya 

A vrupa devleterinin §efleri ve f.a.• 
riciye i§lerini idare eden adam• 
Ian, arasmda ziyaret ve tema>lJl 

adeta fasilasJz olarak devam ediy~r. 
Avu~turya Cumhurreisi Miklas, diin. 
Macaristanm merkezine gitmi§tir. Alman• 
ya Hariciye Nazm Baron von Neu ' 
rath ta Romaya hareket etmi§tir. Her 
iki seyahat ve bahusus Almanya Hari ' 
ciye N azmnm, italy a D1§ i§leri Baka ' 
nmm Alman • italyan siyasi cephe bir 1 

ligi anht§masmJ intac eden Berlin ziYJ' 
retini iade ic;in italyaya gitmi§ olma51 

A vrupanm en miihim siyasi hadiselerin• 
den biri olarak telakki edilmektedir. 

Avusturya Ba§vekili Dr. $u§nig'in 
Venedikte M. Mussolini ile yaphgl mii• 
lakatm akabinde, Romada, Alman .,e 
italyan devlet adamlan arasmdaki go ~ 
rii§melerin biiyiik bir alaka uyandumasl 
her iki miilakat arasmda sikt bir miina ' 
sebet bulunmasmdan ileri geliyor. Bun • 
lar, adeta, birbirinin miitemmimidir. Ge• 
c;en temmuzda, Almanya ile Avusturya. 
Viyanada imzalanan bir vesika ile an• 
la§IDI§lar ve aralanndaki miinasebetleri 
yoluna koymu§lardi. Bu i§e de M. Mus· 
solini vas1ta olmu§tu. 

<;unkii ltalyan BaFekili. Avrupa pO" 
litikasmda italyanm Almanya ile bera ' 
ber yiiriimesi, §imdiye kadar Avusturyayl 
himaye eden italyamn bu hami ro!iinii 
b1raktp iki Alman hiikumetinin anla~ma· 
sma delalet etmesine baglt bulundugunll 
anlamJ§tl. italya, iki Alman hiikumeti a· 
rasmda tabil miinasebatt iade ve tanzi1n 
etmekle Avusturyaya Almanyamn biiyiik 
menfaat ve gayelerine uygun bir yola 
gumesi icab eyledigini ihtar etmi§ olu • 
yordu. 

Halbuki Avusturyanm ba§mda bulu • 
nan katolik papaz partisi ve bunun !ide• 
ri Dr. Su§nig Hbsburg hanedamn1 tek • 
rar tahta getirmek, <;ekoslovakya ile an• 
la§mak ve Fransaya yakla§mak gibi ted• 
birlerle bu kiic;iik Alman devletinin va.• 
mba§mdaki biiyiik Almanya ile birle§~&' 
sme ve kayna§maslna mani olacak yeni 
yollar aramaga ba§lamJ§ti. Bunun 1~1n 
Baron von Neurath Avusturya Hariciye 
N azm Dr. Schmidt'in Berlin ziyaretini 
iade maksadile, ge~enlerde, Viyanaya 
geldigi zaman, Avusturya Ba§vekilinden 
s;ok samiml i§birligi temayiilii gormemi§ti. 

Almanya, bu vaziyeti ltalyaya an1al• 
m1 b. M. Mu olini de ftalyamn mal'tlz 
bulqndugu Akdeniz meselesi ve diger 
biiyiik meselelerle serbestc;e ugra§abilmek 
is;in Almanyanm yardimma biiyiik ihti .. 
yac1 bulundugundan evvela Habsburg• 
!ann tekrar tahta gelmeleri tasavvuruna 
kar§I kat'! vaziyet alml§ ve sonradan da 
Dr . .Su§nig'i Venedige davet edip Avus• 
tuyanm it; ve d1§ politikada Almanyamn 
dilegine uygun hareket eylemesini kat'i 
olarak tenbih etmi§ti. 

Bu ihtar oniinde Avusturya hiikfuneti, 
dahilde Nazilerle i§birligi yapmak ve ha• 
ricde Almanyamn muhalifleri ile hera " 
berce c;alt§mak yoluna girmege mecbur 
olmu§tur. Bu suretle Avusturya mesele.sl 
kat'i olarak Almanyamn dilegine uygun 
b1r §ekil ald1gmdan mutlak otorite esaw 
m kabul eden iki biiyii devletin Avrupa 
politikasmda, bilhassa komiinistlige ve 
Sovyetlere kar§I beraberce takib edecek " 
leri hath hareketi tayin it; in esash miiza• 
kerelerde bulunmalanna mani kalmamw 
tlf. 

iki biiyiik devletin askeri sahada ve 
1spanyadaki dahili harbde General 
Franco'ya miizaheret hususunda nas1l 
hareket edecekleri de V enedik miilaka • 
tmm akabinde Ramaya gelen General 
Goring ile M. Mussolini ve 1talyantn 
milli mi.idafaa i§leri ba~mda bulunanlllr 
arasmda gorii§iilmii§tiir. Y akmda Ro .. 
maya gelecek Almanya Miidafaa Na " 
zm General Blomberg ile yap1lacak go• 
rii§meler, askeri i§lere aid miizakereleri 
tamamhyacakhr. 

Baron von Neurath ile M. Mussolini 
ve Kont Ciano arasmda daha ziyade 
siyasi i§ler ve bahusus orta Avrupaya aid 
meseleler iizerinde gorii§iileccktir. Hu " 
lasa Almanya ile ftalya askeri sahada bir 
derece, politika ve diplomasi sahalannda 
geni§ mikyasta beraberce c;ah§mak it;in 
miihim kararlar almak iizere bulunuyor• 
lar. 

MuhaTTem Feyzi TOGAY 

Mes'ud bir dogum 
<;·oruh saylav1 ve TUrk Hava Kurumtt 

Ba§kam · Fuad Bulc;anm bir klZl dUnya• 
ya geldigini haber aldtk. Yavruya uzun 
omUrlcr diler, babasile annesini tebrik 
ederiz. 

Cumhuriyet 
NiishaSJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye 
t~m 

Senelik 
Alb ayh.k 

0~ ayh.k 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 

400 • 

150 • 

Hari~ 

i~in 

2700 ltr. 
1450 • 

800 • 
~oktur 



CUMHURiYET 

La drada otobiis 
gtevi devam ediyor 
0~ giindenberi hi~bir 
.b~ise vukua gelmedi 
. Londra 4 (A.A.) - Otobus grevi -it ii~ gundenbcn devam etmesi. Londra-
1 ann ne~esim bozmaml~tlr. Halk, i~leri
~e llletro, tramvay ve taksilerlc gitmekte
-/. ~a11 kimseler de havamn giizelligin
b en lstifade cderek yaya olarak i~lerinin 
a§tna gitmegi tcrcih etmektedirler. 
Sokaklar kalabahktu. Kaldmmlarda 

Yiirliyenler ~oktur. T aksiler sura tie gidip 
gelrnektedir. Bisikletle gidcnler 1926 se
nes1ndcki grev esnasmda gi:iriildiigu ka -
dar c;oktur. Bisiklet tacirlerinin kan ye -
l!ndedir. Bis1klct kiralan da yuzde yuz 
Yiibelmi~tir. Grev merke1. komitesinin 
lnurne~sili grevcilerin, tahkik komisyonu -
nun rne,ai~i devam etti~i miiddctc;e tram
Yay i~c;ilerini kand1rmaga te~ebbus etmi
Yec:eklerini soylemi~tir. Bununla beraber 
hu~u~i otokar firmalan tarafmdan yap1lan 
teklif mucibince muvakkat servisler ihdas 
edildi&i takdirde bu halin tahrik mahiye
.tinde telakki edilerek karga§ahklara sebeb 
olabilecegini de ilave etmi~tir. 

Nakliyat ofisi grevcilere kar~l cephe 
alrm~ gi:iri.inmemek ic;in §imdi i§lemekte 
olan tramvay ve metro vagonlanmn ade
dini arl!rmJyacakl!r. 

Rumen Krah 
Bu yaz KudUsU 

ziyaret edecek 

Danzingte Nazi 
niifuzu art1vor 

Bu sene i~inde 1nuhalif 
fn·kalar tasfiye edilecek 

Dantzig 4 (A.A.) - Nazi §efi Al -
bert F ocrster, dun bir nutuk si:iyliyerek 
demi~tir ki: 

«- Dantzig' de kimse Cermanhga ta· 
arruz etmege cesaret edemiyecektir. Cun
kii nazi kartallan kanadlanm Dant1.ig 'in 
uz.erine de germi~tir.» 

Foer~ter, 1937 ~cnesinde muhalefet 
f1rkalanmn ti\mamHe kaldmlacagml ve 
biitun Almanyada oldugu g1bi serbest 
~chirde de parti ve devlet ittihad1 -.i.i.~ tlde 
gelmi~ olacagm1 ilave eylemi~tir. 

As1ls1z bir haber 
Sofya (llu~u~i) - Bulgar Bar ... ek1li 

Ki:ise 1 vanofun is met inonune iadei Zlya
ret etmek mak~adile haziran ay1 ic;eri:;in
de Ankarayl ziyaret edecegine ve bu zi
y;uet esnasmda Bulgaristanla Turkiye a
rasmda Bulgaristan Ti.irklerinin goc; i~ -
lerine muteallik, yeni baz1 muahedcler 
imzalanacagma dair baz1 1 stanbul gaL~· 
telerjnde c;1kan haberler hakkmda bura
mn en sahibi salahiyet makamlarmda tah
kikat yaptlm. Buti.in bu haberler asJ1SI7:
dlr. Alakadar makamlar arasmda boyle 
bir~ey gi:irii~iilmemi~ ve boyle bir karar 
verilmemistir. 

Malullerin terfihi 
Bu hususta bir kanun 

layihas1 haz1rlandi 
Atina 4 (Hususi) - Kudi.isten ah • Ankara 4 (T elefonla) - Hukume -

nan telgraflarda Romanya Krah Ka - tin, malulleri terfih ic;in tedbirler du§un
rol'un may1sm iptidalarmda ony1 ziya- diigi.inu ve Ba§vekil lsmet fnoniini.in biz
ret etmesi takarrur etmi§se de §imdilik zat bu i~le alakadar olarak tetkiklerde 
bu ziyaretin bir muddet sonraya tahk e- bulundugunu bildirmi§tim. Milli Muda
clildigi haber verilmektedir. faa Vekaleti malullerimizin terfihlerini 

aras1nda 

• Halid Ziya geces1 
(E=I minonii Halkevi, bu gece 
~ Halid Ziya U~akhgilin n-

nat hayatmm 55 inci ytldo
niimii i~in bir merasim yap1yor. Mu· 
am edebiyat tarihimiz Tiirk romanl
nm §ereflerini kayd derken «Mai ve 
Siyah)) miiellifini daima en bB§ta ha
tultyaocakttr. 

Do~;toievski: «Biz hepimiz Go· 
gol'iin mantosu altmdan !;tkllk.» de· 
mi§ti. Bu sozii Tiirk romana da Halid 
Ziya i!;in tekrar etmelidir. Ald1!h ilk 
tesirlerin !;Ogunu ona borclu olmtyan 
bir romanctmlz var mtd1r, bilmiyo· 
rum; fakat varsa o meslekta~, eserle
rinin noksanam bu nnsibsizliginde a
ramahdu. 

Halid Ziya U§akhgil, kendisinden 
cvvel masal ve macera arasmda sal
lanan Turk romamna insa.n ruhunun 
endi,elerini sol;:tu; zamamntn edebi 
gencligini iislu avareliginden, ifade 
laubaliliginden utanmtya ah,ttrd•; 
Ahmed Mithat an'anesinin huka ve 
entarile sokakta dola§an kalemleri 
yanmda rabutah ve terbiyeli bir nes· 
rin ne olabilecegini ortaya koydu. 

Bence romam kendisine benzer 
her~eyden, meseiA ainemadan ayuan 
kalite yalntz tahlil olabilir j crunku 
ruhumuzun kovuklannda gizlencn 
manalan ancak roman ve ancak tah· 
lil yolile ke§fedebilir. 

Tiirk romanmda Halid Ziyadan 
evvel tahlil olmad1gm1 kolayca soyli
yebiliriz; fakat Halid Ziyadan sonra 
tahlil oldugunu soylemek i<;in epey 
diitiinuriiz. Belki pek nadir kalemler, 
onun edebiyabmtza getirdigi ruh oy· 
mac1hgt an'anesini muvaffakiyetle 
devam ettirmi~lerdir; fakat Halid 
Ziya U,akhgilin pe§istra. 

Roman tarihimizin en biiyiigiinii 
topluluk icrinde selamlamak ve onun 
elli be§ senedenberi elinden dii§mi
yen kalemini opiip ba§lmlza koymak 
fusatlnl bize verdigi i~in Eminonii 
Halkevine te§ekkiir edet·i'l. 

PEYAMI SAFA 

55 inci san'at y1hn1 
kutlulad1Q1m1z edib 

HALiD ZiYA 
Genclige hitab ediyor 

«Ben yaln1z 
olmak iizere . 

unan 

muvaffakiyetin yegane amili 
bir ~are mevcud olduguna 

ettim: Okumak. .. » 

Biiyuk iistad, kiitilbhane sinde 

Y e~ilki:iyun o sessiz, sukuna gomiilmi.i§ 

1:e ba/u;esinde 

Krahn Kudusi.i ziyaretm:n geri bn3. • mumkun k!lacak esaslan tesbit etmi~ ve 
k•lmasma sebeb orada yapllmakta olan Ba§Vekil lni:ini.i dun bunlan gozden ge -
Rumen kilisesinin hitam bulm:lmasJdH. c;irm~tir. Bundan sonra Milli Mi.idafaa 
Bu ki\i,enin al_;Jh~ resmini Kra1'n yapa - Vekaleti bu esaslan bir kanun layihasJ 

inziva demindeyiz. 

cag1 da bu haberlere ilave edilmektedir. halinde Ba~vekalete vermi§tir. 
Krahn yanmda Veliahd ile Roman:ya Milli Mudafaa Vekili General Kaz1m 
[latrigi ve birc;ok rahibler bt~lunaraktn. Ozalp bu munasebetle bana dedi ki: 

Bulgar ordusu biiyiik bir «- Malullerin terfihi hususunda tet-

gerid resmi yapacak kiklerimiz bitmi~ ve neticede hazulad!gl-
~ m1z lavihil Ba~vekalete verilmi~tir.» 

Sofya (Hmusi) - 6 may1s hiZinlyas • Japonyan1n vaziyeti 
g\inii Bulgar ordusunun kahramanhk gii- Londra 4 (A.A.) _ Morning Post 
ni.i oldugundan, o gun. Bulgaristanda as- gazetesi yaZJyor: ]apo intihabatmm neti
keri kJt' a bulunan yerlerde gel_;id resim- cesi J aponyanm harici siyasetinde muhim 
~eri yap!lacakhr. Sofyada yap!lacak ge- bir tesir yapacakhr. <;iinku intihabat as -
tid resminin mumkun oldugu kadar muh- kerlerin takib etmekte oldugu harici siya
te~em ve muazz.am olmas1 irin Bulgar H -s setin millet arasmda tasvib edilmedigini 

arbiye N ezareti hic;bir §eyi esirgeme - ~iistermi~tir. Eger hukumet iktidarda kal
rnektedir. Bu aerid resminde Kral, He -

"' Y mak istiyorsa, bir silahsJZlanma program! 
Yeti Vekile azast, kordiplomatik, ecnebi hamlamah ve diger devletlere kar§J da 
ilta~emiliterler de bulunacakhr. Ge<;id 
t daha uysal bir vaziyet almahd1r. Daha 
de:rninde Bulgar ordusunun yeni satm al· ~imdiden baZI emareler J aponyamn ~im-
}1111 hafif dafi tayyare ve dafi tank top- diki infirad vaz.iyetinden c;Jkmak arzu -
tart gibi silahlan da halka gosterilecek- mnda bulundugunu gosteriyor. Londra -
lt. Cec;id resmine ba§lamadan evvel Sof-
y d daki Japon elc;isi <;in meselesi hakkmda 

a aki k1taata merasimle yeni bayraklan 1 
'Verilecektir. ngiliz hiikumetile muzakerelere giri~mek 

Sofyada mUthi• bir f1rtma emrini alml$hr. 
:or Papa, Alman notaama cevab 

d s .ofya 4 (A.A.) - Diin gece ~id - verdi 
l'kth bir f1rhna olmu§ ve bu futma ile ?ir- Roma 4 (A.A.) _ Papallk makaml, 

Dost lrak Hariciye 
V ezirinin telgraf1 

Ankara 4 - lrak Hari<'iye Ve -
ziri Ekselans doktor N aci Asil Tiir
kiye hududlanm terkederken Hari • 
ciye Vekili doktor T evfik Ri.i~tu Arasa 
a~a~1daki telgraf1 gondermi~lerdir: 

Ebelans Dr. T evfik Ru~ti.i Aras 
Turkiye Cumhuriy~ti Hariciye Vekili 

«Dost ve karde~ Turk memleketinden 
c;ok ya~1yacak duygularla aynldJgJmtz §U 
anda benim ve arkada§lanmm ziyareti -
mizde muhterem Turk hukumetinden ve 
necib Turk milletinden gi:irdugi.imiiz sa· 
mimi lutuf ve izazata yiirekten gelen te
~ekkiirlerimizi takdim etmegi pek tath bir 
vazife olarak telakki ederim. Bu ziyaret 
Turkiye ile lrak arasmdaki karde~lik ra· 
bttalanm tebaruz ettirmi§ olmakla bize 
aynca bir sevinc vermi~tir. Ekselans Re· 
isicumhur Ataturk hanetlerine, muhte -
rem arkada§larma hurmetlerimin takdi -
mine tavassut buyurmamll rica eder ve 
~ahsl alinize kar§l halisane temenniyallml 
hiirmetlerimle teyid eylerim.» 

Naci As;l 
I rak H ariciye V eziri 

Ankara kalesinin altmda bir 1 te gelen yagmur biiyiik hasara sebeb1yet 
\>etrn· . B h I .1 S f Almanva spfaretine, katoliklerin Alman- hazine varmiii.! 

l§lJr. ir su ortumu do ayJSI e, 0 - yadaki vaziyetine dair Papamn mektu- "' t: ·. Burgaz demiryolu, uzun bir mesafe bu hakkmda Almanya tarafmdan veri _ Ankara 4 (T elefonla) - Ankara -
b ermde bozulmu~tur. Sofya mmtakas1 len notaya yazllan c~vabJ tevdi etmi§tir. dan Ali R1za admda birisi Maliye Ve· 
J a~saten miiteessir olmu§tur. Birc;ok ki:iy- KoylUye para&IZ pamuk to• kaletine istinad ile mi.iracaatte bulunarak 
er1 su b b' k 1 k I llr Ankara kalesi civannda miihim bir ha-t, asmJ§ ve 1rc;o ev er y1 ·1 mJ§ · humu dagw Jblacak 
llasar b' k " 'I I t h 'n o zine bulundugunu iddia etmi§tir. Ali RJ-
l ' Ir ac; yuz mJ yon eva a rnJ - Ankara 4 (Telefonla) - Ziraat Ve- d llnrnaktad1r. zanm iddiasma gore bu hazinrde altm an 
'\' K 1 T" k 1 • • kaleti Denizli ve Adana civarmda pa- mamul heykeller de vardu. lstida sahibi unan ra 1 ur e ~unne 

muk tohumu sa.tm alacak ve bunlan koy- i§e ba§lamak uzere kendisine 400 lirahk 
ni~an verdi lu"y• paras1z da;;JtacaktJr. d I · k k 1 " ,., yar Jm yap1 masm1 Jsteme te ve <;I an a-

A..tina 4 (A.A.) -Sa Majeste. Turk ~ark vilayetlerinde kurula· cak hazinenin 25 milyar Turk liras1 kly-
orta elc;isi Ru§en E§ref Onayd1ya Fo - cak fabrikalar metinde oldugunu siiylemektedir. 
lilks n1samnm biiyi.ik hac; rutbesini tevcih 
tllrJ· · N b T k' 1 ·1· Ankara 4 (Telefonla) - fkhsad Ve- A - . . d 8 •. !~hr. i§an, u i~ ic;in i.ir lye e c;J )• vrupa t e 
~tn 'd N f d d' kaleti •ark vilayetlerimizde kurulacak Siyase In e t"• 
~ · e g1 en saray azm tara 1 an tev 1 e· • 
~lrni~tir. Turkiye elc;isi bu ni~am Majeste fabrikala: etrafmda tetkiklerine . deva:o lin . Roma mihverinin 

Bu gece, Emini:inu Halkevinde san' at 
hayatmm 55 inci y1h kutlulanacak olan 
iistad I lalid Ziya U§akhgilden, bu gec;
mi§ y1llan anarken, §imdi neler duydugu· 
nu ogrenmek istiyorum. 

Giine§ten kopmu§ yemye§il zerrelerden 
dogmu§ vehmini veren pml pml yaprak
larm altmda, ustadm, sac;lanmn akhgm1, 
bakl§larmm yorgunlugunu, buti.in o yJlla
nn izlerini bir lahzada unutturan canh sesi 
bu bahar kadar taze, bu bahar gibi gene: 

«- Elli be§inci y1l m1, elli ikinci y1l 
m1, bunu tayin edebilmek ic;in her~eyden 
evvel san'at hayatuna hangi ya§ta ilk a· 
d1m1 atl!gJml tesbit etmek lanm. 

Ben i:iyle bir zamanm c;ocugu idim ki, 
o vakit c;ocuklar, her zamanm c;ocuklarm
dan daha ziyade yaz1 c;llgmhgma mupte
la idiler. 

Evvela yaz1ma mekteb c;ocugu iken 
ba~lad1m. Bu tarihi ahrsamz, elli be§ y1l 
demek dogru olur. 

Eger lzmirde ilk defa olarak edebi bir 
mevkut risale tesis ettigim zamam mebde 
olarak ahrsanJZ, o zaman elli iki y1l de
mek laz1m gelir. 

Fa kat, yaZI iptilas1a nas1l tutuldum. 
bunu ben de pek iyi tayin edemiyecegim. 

Elbette iptida okumakla ba§lad1m. 
Evvela tiirkc;e eserleri, sonra fransJzcayJ 
o~renince, bu li~anda elime gec;en §eyleri 
okuyordum. Ve okudukc;a, ben de yaz -
mak hevcsini duymaga ba§iad1m.» 

Kehlibar ag11hgmm ucundaki sigarasJ
na yakla~tudJgJ alev titriye titriye si:iner -
ken, ag1r ag1r devam ediyor: 

' - Ba§lamah m1ydtm. ba§lamamah 
mJydJm ... bunu bugune kadar halledeme
dim. 

- N a dim misiniz yoksa iistad1m? 
- Hay1r, bugiin bir karar verdim: 

Mademki bu ba§lang1cda benim ic;in &U 
yap1lacak toren kabilinden bir mukafat 
mukaddermi§, pek iyi etmi§im de ba§lamJ
§Im. 

Kendi kenclimi tebrik ediyorum .. 

tlstadm baht;;ede alznmz~ bir portresi 

- Yarun asn gec;en edebi hayatJmz
dan sizde kalan en canh hahrayt sorabi
lir miyim? 

- Bilirsiniz. ki, babalar en ziyade rna
lui olan c;ocuklan hakkmda &efkat duyar
lar. Biitiin sakat noktalanna ragmen be
nim de (Mai ve Siyah) hakkmda ~efkat 
kabilinden bir inhimakim var. 

Bir gun Anadoluda buyiik bir ceve
landan donen §air doktor Huseyin Suad 
b:ina ded1 ki: «Halid Ziya, sen hie; futur 
p;etirme. Anadolunun neresine ugradJy
sam, orada (Mai ve Siyah) tan bir ni.is
ha buldum. Senin bu kitabm1 umam1ya -
cagm yerlerde okuyorlar, seviyorlar. Sen 
kendini bahtiyar bir muharrir sayabilir -
sin.» Sustum. Nic;in sustum ... Galiba te
es~urumden, heyecammdan si:iz soyleme
ge, cevab vermege kudret bulamad1m. 

Mai ve Siyah, biiti.in diger kitablanm 
":;ibi bana para getirmi§ degi'tdir. Bugun 
hala yaZJlanmdan para alan bir adam 
degilim. 

,Siihretlerini, servetlerini i§ittigimiz gar
bm me§hur muharrirleri eserlerile ~atolar 
ahrlar, tenezzuh gemileri, otomobiller a
hrlar ... 

Mai ve Siyah bana bir :tah0 yuksek tevecci.ihuni.in kJymetli bir etmekted1r. Bu mmtakalarda den, ~ayaK, 
llba · 1 k h f d k · yun, konserve et fabrikalarmm kurulmasl ' ne~1 o ara mu a aza e ece hr. 

Samaun y aliai Ankarada etrafmda tetkikler yapllmaktad1r. 

A... T ac giyme meraaiminin 

faaliyeti 
[Ba~makaleden dev"] 

Alman M1lli Mi.idafaa Nazm Mare§al 
von Blomberg'in Roma seyahati tahak -
kuk ettigi takdirde, Sovyet Rusyaya ve 
komiinizme kar~J muttehid bir cephe te~kil 
etmck maksadile elele vermi~ olan Al
manya ile italyamn, Avrupada, yeni bir 
askeri ittifak kurduklarmdan ~iiphe et • 
rnf'mek lhtm gele.cektir. Hatta, boyle bir 
ittifakm ~imdiden akdcdilmi~ oldugunu ve 
Alman Mare~alinin, miistakbel bir barb
de. iki ordunun mi.i~terek barb planlanm 
tanzim ic;in Romaya gidecegi ihtimalini 
kab~l etmek bile yanh& olmaL. 

Tophane meydan1n1 bu hale getiren kim? 
\! . nkara 4 (T elefonla) - Sam sun 

ahsi Fuad Vekaletle temas etmek iize- provaa1 
te • h · · ld' Lo d 4 (A A ) B .. West ,e T!m1ze ge 1. n ra . . - ugun -

'Y eni Adliye tayinleri min~ter kilise>inde, Kral ve Kralic;enm 

1
. Ankara 4 (Telefonla) _ Yeni Ad huzurile, tac giyme merasiminin umumi te layinleri kararnamesi Yuksek T asdi- provasJ yapllmt§l!r. 
a '~r?.edilmi~tir. Bu senenin ilk arpa mahsulU 
Mahalli idareler reisligi lzmir 4 (A.A.) - Menemen rene -

\!Ankara 4 (T elefonla) - Dahihvc berlerinden Hii$eyin tarafmdan harman 
]·· _:kaleti, mahalli idareler umum mi.idur- edilen bu y1hn ilk arpa mahsulu Borsada 
/

1fii Yerine gec;mek uzere bir mahalli iJ:~.- kilosu dart kuru~tan a~lllmt~hr. 
~ :r reisligi kurmaga karar vermi~tir. pARiS BQRSASI 
id etslik, koyler, belediyeler ve husml Paris 4 (Hususi) - Paris borsasmm 
()tteler umum mudurli.igunden mi.irekkeb bugi.inkil kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
~khr. Londra 109,80, Nevyork 22,23 1/2, Ber 

la 'hu hususta hamlanmakta olan kanun lin 890,25, Briiksel 375,25, Amsterdam 
/ 1 as1 yann Meclisin fuka grupu en- 1220,50. Roma 117,10, Lizbon 99,75, Ce
h~~eninde gi:iru§ulecek·, ondan sonra Da- nevre 509,37 1/2. bak1r 63 -/2 - 65 1/2, 
\ 

1le Vekaleti tarafmdan Ba§vekalete kalay 252,05, altm 140,8 1/2, giimil§ 

Herhalde Berlin - Roma mihveri, Av
rupa siyasetinde gunden giine daha faa!, 
daha mute§ebbis bir rol oynamaktad1r ve 
eger bu mihver, bir askeri ittifaka daya
mrsa iki devletin, daha muteaddi bir si
yaset takib edeceklerine ~uphe yoktur. 

Tophane meydanmda, yolcu salonunun yam ba§mdaki saha i§te, boyle 
sandal cnkaZl ve h1rdavat deposu haline getirilmi§tir. Hem nalma hem mJhl
na siitunundaki yaz1y1 okuyunuz. er1 ecektir. 20,5,16, kur~un 24,10, 9inko 23,17,6. ABIDIN DAV ER 
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liEM NALINA 
MIHINA 

Bu da, bir Sandal 
Bedesteni mi? 

JLR' apalu; ar~mm io:;indeki Bdediye 
~ mezad yerine, ne muna~ebetle 

«Sandal Bedeoteni>> ad1 ve • 
rildigini bilmiyorum. Bence, bu ismin 
astl verilccegi yer, c; ar~1daki mez.ad rna · 
halli degil: Tophane meydamd1r. Ge<;en 
p;i.in Tophaneden ge<;iyordum. Orada, 
Devlet Dcni1yollan hletme idare~inm 
bulundu~u binanm yamnda yapdm!§ olan 
giizel yolcu salonu}lun bir tarafmda ve 
arka~mda bir sandal mezarhg1, bir hirda
vat deposu hasll oldugunu hayret vo 
esefle g(irdiim. Burilsl yolcu salonunu 
Torhane tramvay caddesine baghyan 
giizel a~aclar " yqilliklcr dikili yo -
lun yamba ~tndad1r. Yolun iki ta -
rafmdaki zarif parmakhkh alc;ak du -
varlardan bakmca, bu harab sandallar, 
tahta ve demir pan;alan bo§ ft<;dar, kmk 
Eandtklar Ye •atr di:ikuntiiler biitun c;1r -
kinltgi ile goriinmekted1r. 

Ecncbi ~eyyahlar p;eldikleri nman te
rniz bir yolcu <alonundan p;ec;erek §f'hre 
p;irsinler diye duzeltdmi~. tanz.im edilmi§. 
agadar dikilmi~ olan bu ~ahay1, sanki 
Halicde. fahrikalar civarmda hie; bo~ yer 
yokmu~ gibi bir sandal mezbaha<l ve h1r· 
davat mezhele~i haline getirmek hangi 
temizl1kten ve gi.i1elhklen anlamazm ak
lma gelmi•tir~ U1un zamandanberi de
vam ;ttigi, oraya toplanmJ§ kmk di:ikuk 
sandallann ve c;e~id c;e~id enkazm bollu
gundan anla§Ilan bu c;irkin hali, aylardan
beri hie; J.imse gormuyor mu? 

T ophane halk1 ic;in ki.ic;i.ik bir belediye 
babc;esi. nhlJmile beraber temiz bir gezin
ti yeri haline konulmasJ laz1m gelen o gii.
zel meydanm, boyle gemi si.ipruntiihigii 
yap1lmasma ac1yan kimse yok mu? 

Birkac; sene evvel itina ile diizeltilen ve 
daha giizelle§tirilmesi beklenen bir yerde, 
bir sandal tamirhanesi, bir tersane hJrda
vatllgl, bir enkaz depmu vucude getiril
mesinden sinirlenen, i.izulen bir zevki se
lim sahibi yok mu? 

!stanbulu imar ic;in, yalmz bir tek 
Prost getirmek kafi olmad1gmJ goruyo· 
ruz. Bu §ehre, Avrupadan en az on lane 
§ehircilik miitehasslSl, giizellik murakJbJ, 
temizlik mufetti§i getirmeli ve bunlan §eh· 
rin ic;inde mlitemadiyen gezdirerek gi:ire
cekleri bu gibi c;irkinlikleri ortadan kaldtr
maga memur etmeli. 

Eger, §ehirde, boyle bir guzellik ·ve te
mizlik murakabe heyeti olsayd1, daha ne· 
ler ve neler gi:irurdu. Mesela, Beyaz1d 
meydanmda, vaktile yap1lan c;ic;ek tarh
larmm, bilhas<a Di§c;ilik mektebinin iini.in
deki ile Sahaflar c;ar§ISJna dogru olanmm 
nas1l bir viraneye dondugunu giirerek 
avuc dolusu masrafla yap1lan §eylerin ha
rab olmasma meydan vermezlerdi. 

N e ym kki boyle bir heyet yok. Hie; 
olmazsa, ~ehir meclisi azas1, arada bir, 
eteklerini toplay1p, pac;alanm s1vay1p bu 
isi yap~alar, vekilleri olduklan §ehir hal· 
kmm en ucuz, belki de paras1z yap1lmast 
kabil isteklerini tahakkuk ettirm&i ve bu 
§ehre hizmet etmi§ olurlardJ. 

~ 

bile vermemi§tir. Fa kat Huseyin Suadm 
bu siiz.u beni o sayd1g1m §eylerden zi
yade doyurdu. 

!§te, san'at hayahmm en buyiik ka -
zanclanndan. heyecanlanndan birini o 
zaman hi~settigime hukmedebilirim .• 

- Bugunun heveska.r genclerine hitab 
etseniz, ne dersiniz? 

- Eger ya§Jm bana tavsiyede bulun -
mak imtiyavm verirse, denm ki: Bcn o
kumakla yazmaga ba§ladlm. Muvaffak 
oldum, olmad1m, onun hakkmda karar 
vermek salahiyeti bende degildir. Ben 
yalmz muvaffakiyetin yegane amili ol • 
mak iizere bir c;are mevcud olduguna iman 
ettim: Okumak. 

Gender evvela bizim edebi mazimize 
aid ne varsa onlan bilmelidirler. Sonra 
ellerindeki vesaitin bah§edecegi imk.;n 
derecesinde §ark ve garb edebiyatmdt ce-
velanlar yapmahd1rlar. 

Ve sesini daha yiikselterek: 
- Hususile ... dedi, hususile, mutlaka 

garbm dart muhim lisamndln birini pek 
iyi bilmelidirler. 

Sonra, gene bilmelidirler ki: edebiyal 
mi.i>takil ve miicerred bif meslek deg1l· 
dir. Garb rnuharrirlerinin mesela bir hika
yesi nekadar tebahhurun, nekadar teteb
biiii~. ne emeklerle toplanm1~ maluma!Jn 
mah~uliidi.ir. Buna dikkat edilirse anla•J· 
hr ki; edib olmak demek yalmz hay ali 
bol bir ~air olmak demek degildir. Y a~n~z 
o kadaTCJk bir sermaye edib olmak tc;m 
asia kifayet etmez. 

Bu bah~cttigim malumatta tenevvii, an
cak bir garb diline, bir garb ilmine ve ir
fanma tasarruf etmekle mumkiindiir. 

Mademki benden bir tavsiye istiyor • 
(Arka.st Sa. 'l siltun 3 tel 



KU~lik 
hi kaye Piyangoya konan erkek 

Giizl bir pazar sabah1 idi. Hava almak J ger ben oyuna dahil olsaydtm, muhakkak 
i~1n §oyle T aksim bah~esinde d.ola§trken sana rey verirdim», dedi. Malum ya Sa
bir de bakhm masalardan b\rinde Neri - cid ne zamandanberi Mediha ile evlen -
man oturuyor. Yanma yakla§hm. Yii - mek istiyordu. ;limdi tam bu kadar kii~iik 
ziinde miihim bir§ey yapmaga karar ver- dii§erek Nejdetten iimidini kestigi bir za-
mi§ insanlann ciddiyeti vardt. manda Sacid bunu soyleyince Mediha 

- Hayrola, dedim ne var? ona elini uzatarak: 
Beni goriince mecnun oldugunu goste- «- Oyleyse bu i§e olmu§ bitmi§ naza· 

ren bir tebessiimle: rile bakabilirsin.» dedi. 
- Kuzum otur, dedi. Eger birine an- Nerimanm teessiiriinii anlamtyordum. 

latmazsam ~ildmnm. Sen bo§bogaz de- - hi olmu§, dedim. lkisi de zengin. 
gilsindir. Kimseye soylemezsin bilirim, in§allah bu kadar para ile mes'ud olur -
degil mi? Si.iylemiyecegine soz ver. lar. 

- Kat'iyyen emin olabilirsin, dedim. - Peki, Nejdetin kime rey verdigini 
Anlat. anlamak istemiyor musun} 

N eriman, uzun kirpiklerini birka~ ke- - Herhalde sana, diye giildiim. Fa-
re ktrpt§tlrdt. Kii~iik beyaz mendilile kii- kat Neriman giilmedi. 
~iiciik burnunu da silip bir kere yutkun- - Haytr, eger bana rey verseydi .. . 
duktan sonra: • kagtdlartmtz ... uyacaktt... (:iinkii ben .. . 

- Diin, dedi, Sacidlerde toplandtk. ona rey vermi§tim. 
- Y a, iyi eglendiniz mi? Mtseleyi §emdi anltyordum. Demek 
- Our, si.iziitnii kesme. (:ok kalaba- Neriman da Nejdeti seviyormu§. 

hk degildik. On bir ki§i. Aramtzda bir - V ah, vah, dedim. Demek sen in 
piyanko tertib ettik. iimidlerin de bo§a ~tkh. Kagtdlar ytrttldt-

- in§allah birinci ikramiye sana ~1k- gt i~in Nejdetin kime rey verdigini i.igren-
rnt§tlr. mege de imkan yok, degil mi?. Aroma 

Neriman yaramaz yaramaz giilerek: belki kendi sayler. 
- Birinci ikramiye bir erkekti, dedi. - Si.iylemiyor. Ben ... ben sordum. 
Y erimde dogruldum. Sacid pek Ado- Sadece giildii ve mevzuu degi§tirdi. Za • 

nise benzemezdi aroma babas1 oldiigii za- ten si.iylememek i~in oyunun ba§mda 
man ogluna epey para b1rakmt§h. Biraz soz vermi§ti. Nejdet oliir de verdigi soz
da karaktersiz bir ~ocuk oldugu soylenir- den donmez. Oyle ~ocuktur o. 
di. -byleyse, dedim, mesele burada 

- Eger dedim, Sacidden bahsediyor- bitiyor. 
san heyecanlanmakta hakhsm. N eriman, limonata bardagmm ken a • 

N eriman ba§lnt salladt: rmdan yiiziime bakarak: 
- Haytr, Sacidden degil Nejdetten - Bilakis, dedi. Astl bundan sonra 

bahsediyorum. ba~ltyor. (:iinkii ben Nejdetin kime rey 
Buna akhm daha ziyade yattt. Nej- verdigini biliyorum. 

det zengin degildi amma giizellik cephe- _ imkant y k 1 N astl 0 r} 
sinden hakikaten piyangoya konabilecek - Anlataytm da bak. Reyini en son 
bir c;ocuktu. yazan Nejdetti. Herkes Sacidle Medi • 

- Peki, dedim, devam et. hanm etrafma toplandt. Onlan tebrik e-
- Di.in fazla yagmur yagdt biliyorsun, derken bir ki.i~i.ik bloknotu aradtm ve bul-

hepimizin de ic;ine bir stkmh c;oktii. Bir dum. Kalemin ucu ~ok sivri ve sert oldu
.. rahk tayyare piyangosundan bahsedi • gu ic;in altmdaki bo§ kagtda iz btrakmt§. 
yorduk. Mediha: «haydi, dedi, biz de bir Neriman, c;antasmdan kiic;iik bir kagtd 
piyango tertib edelim. Piyango degil ya, c;tkararak bana uzattJ. 
daha ziyade eglenceli bir oyun.» Bir - Eger §U tarafa dogru igersen kolay-
vakitler bir Amerikan hikayesinde oku • hkla okunuyor. 
mu§, anlath: Her erkek bir kagtda, evlen- Kagtdt alarak giine§ ziyasmm aksi is
mek istedigi bir klZln ve her ktz da ev - tikametine igdim. Nejdetin imzasmm ii
lenmek istedigi erkegin ismini yaztp altma zerinde Medihamn ismi vardt, 
imzalanm atacak. Kagtdlar bir kasenln _ Nejdet Medihaya rey vermi~ ha"! 
i~i~· konacak ve birisi hakim sec;ilerek ka- _ Evet, 

gtdlan muayene edecek. Eger o mecliste _ Demek Sacid, kag!dlar birbirine 
birbirini miitekabilen istemi§ olanlar var- N uymuyor derken yalan soylemi§. e ka -
S·l, yani Hasan Aneyi, Ane de Hasaru raktersizlikl 
istemi~se onlannki h!Zh okunacak. I3ubi-
rine uyrruyanlar da yuhlacak. T abil her- - Degil mi? Ne ~irkin hile. Reyler 
kes kimi sec;tigini soylemiyecegine dair birbirine uymuyor, de ve hepsini ytrt. 
si:iz verecegi i~in bu tamamile gizli kala- Nejdetin bir§ey soylemiyecegini de bili
cak, kimsenin izzeti nefsi kmlmJyacaktt. yor. Maksadt Medihamn di.i~tiigii mii§ • 
Mediha bu oyunu teklif eder etmez ben ki.il vaziyetten istifade etmekti. Etti de. 
maksadm1 anladtm. Biliyorsun N ejdet T abil bu meseleden sonra Mediha ile 
ic;in deli oluyor, ve Nejdetin kendisine Nejdetin arasmda hie; bir§ey olamazdt. 
izdivac teklif etmiyecegini, edemiyecegini Hakikati bilen de yalmz benim. 
b·t· N - Buna senin memnun olman laz1m. 1 tyor. ejdet parasJzdtr amma zengin 
kadm arkasmdan ko§anlardan degildir. Fena m1 Nejdet sana kaldt. Belki Me • 
Gururuna yediremez, Medihayl sevse de dihadan iimidi kesilince ... 
bunu ac;tk<;a gidip ona itiraf edemez. Neriman, birisine balnyonnu§ gibi goz
Halbuki bu oy\m sayesinde, Mediha ken- lerini arkamdaki yola dikmi~ti. Ben de 
disine rey vermese de. gizli kalacak bir dondiim. !nee, uzunboylu, §tk ve giizel 
teklif yapmakta mahzur gormiyecekti. bir kn bize dogru geliyordu. 
T abii Mediha da on a tey verecekti. Bu - Ey, dedim. Mediha degil mi o? 
suretle kagtdlan birbirine uyacagt Jc;m Neriman ayaga kalkmt§h ... 
htzh okunacak, onlar da birbirile anla§IDI§ - Evet, dedi. On birde beni burada 
olacaklard1. Anladm m1 §imdi kurnazh • bulmasmt soylemi~tim. 
gt? - Anlatacak mism yoksa 1 

- Giizeeel. Yay kurnaz vay I - T abii. 
- Degil mi? Oyun biraz Amerikan _ - Hani Nejdeti seviyordun? 

vari aroma camm1z slktldtgl ic;in kabul et- N eriman nemli gozlerini bend en sakla-
tik. Zaten obiir k1zlann hi~biri bun a faz- mak ic;in ba§mt obiir tara fa <;evirerek: 
la ehemmiyet vermiyorlardt. Ortada Me- - Bu hareketim onu sevdigime en bii-
diha gibi hem giizel hem zengin bir kiZ yiik delil say1lmaz m1? dedi. 
varken biitiin erkeklerin ona rey verecek- BEYZA BIRSON 
lerini biliyorlardt. 

Biraz evvel de si:iyledim ya, on bir ki
§iydik. Be§ ktz, alt1 erkek. Birisi tek kah
yordu. Sacid ev sahibi olmak stfatile bu 
teklifi kabul eti ve hakim oldu. Hepimiz 
kiic;i.ik bir bloknota reylerimizi yazarak 
kagtdlan bir kaseye athk. Sacid hepsini 
ayn ayn tetkik ettikten sonra «hic;biri bir
birine uymuyor» diyerek kagtdlan yutll 
a'ltt. 

-- Demek Nejdet Medihaya rey ver
memi~ Y ahud Mediha reyini N ejdete 
vermem'r;. 

Nerima•m yiiziinden bir teessiir bulutu 
g~ti. 

- Zannetrnem. Mediha muhakkak 
N ejdeti istemi§ti. <;iinkii Sacid neticeyi 
bildirdigi zaman ben Medihaya baktyor
dum. Yiizii kag1d gibi bembeyaz oldu. 
Tasavvur et, mf Nejdete cesare! vermek 
ic;in bu kadar planlar ve oyunlar hazlrla
dtktan sonra biitiin iimidleri gene bo§a 
~tkmt§tl. Hem Sacid kagtdlan okudugu 
i~in Medihanm Nejdete rey verdigini, 
fakat onun tarafmdan istenmedigini i:ig
renmi§ti. Diinyada bir kn ic;in bundan 
daha feci bir§ey tasavvur edilemez. Me -
diha Nejdete uzun uzun baktp bir kahka
ha kopardtktan sonra Sacide donerek: 
« Y az1k ki rey verenlerin ic;inde sen yok -
tun>>, dedi. Sacid ftrsatJ kac;mr m1? «E 

Y azma ve Dokumac1lar koo· 
peratifinde tahkikat 

Y azma ve dokumadar kooperatifin -
den yap1lan bazt ihbarlar iizerine 1kttsad 
Vekaleti miifetti§leri tarafmdan yaptlan 
tahkikat neticelenrni§ ve bu hususta tan
zim edilen rapor Ankaraya gitmi§ti. T ah
kikatta bazt noksan cihetler goriildiigii 
ve yeni bazt ihbarlar da yaptldtgi ic;in 
lkhsad Vekaleti miifetti§lerinden birisi 
§ehrimize gelmi§ ve bilhassa iizerinde ih
bar yaptlmt§ olan 933 senesinde koope
ratifin Yekiller Heyeti miisaadcsile da -
hilden transit olarak aldtgl tiilbentler ve 
bunlann zurufunu te§kil eden c;uvallar 
hakkmda tetkikler yapmaga ba§larnJ§t,r. 

Bu hususta kooperatifde alakadarlarm 
diin ve evvelki giin ifadeleri dinlenmi§ ve 
hesablar tetkik edilmi§tir. Miifetti§ diin 
giimriikte hesablan da tetkik etm!~tir. 

lplik buhran1 
Son giinlerde fanila, trikotaj ve ~orap 

sanayii muhitinde pamukipligi buhum 
yeniden artnu§hr. I 0 numara iplikler 1m
men bulunmakla beraber 12 numara ip
likler c;ok azdtr. Uyu§turucu Maddeler 
inhisarmm sipari§lerinden bir partwm 
cuma giinii c;tkacagJ ve piyasanm biraz 
ferahhyabilecegi umulmaktadtr. 

CUMHURiYET 5 May1s 1937 

( Tarihi Bibliyografya ) 

Tarifnamei istanbul 
Y azan: Kastamonulu Latifi 

Hat: Rik'a (Dr. Siiheyle aid oldu~unu 

tahmin ettigim bir kayde gore All Emir1 
Efendinin hattll. 14X 20,5 biiyiikli.igi.indc 
57 varak. Fatlh Millet kiiti.ibhanesi, Ta -
rlhler, umumi numara: 908. 

Onaltmc1 am Ti.irk muharrir ve §air -
lerinden Kastamonulu Latifi'nin bu eseri, 
istanbul hakkmda kaleme almml§ en es
ki ve ktymetli vesikalardan biridir. N esri 
ve nazm1 kuvvetli, i.islubu aydm, ayni 
zamanda bir «teraciimi.i ahval alimi» o
lan Latifi, « T arifnamei Istanbul» a 
mevkiinin ehemmiyet ve letafetinden, in
sanlannm giizelliginden ve binalarmm a
zametinden bahsederek ba§lamakta; ese
rini, beyitler, ktt' alar ve manzumelerle 
siislemektedir. Ni.imune olarak birkac; sa
hr ahyorum: «Bilciimle bir makam1 ~evk 
ve zevktir ki her kesibiilheves ki zevk ve 
safasma ve muktazayi havasma tabi olup 
i§ ve nu§una ve Ius ve deragu§una aida -
na; germiyeti nefs ve keyfiyeti badei ha
va ve hevesle kefei kefinde olan niikudu 
mvcudun kimini aldurur ve kimini mut
riblerine c;aldurur ve sim tenler sevda -
smda miiflis olur ve giil pirehenler hava
smda gomleksiz kalur. Beyit: 

U~§ak1 milflis eyledi simin bedenlerf 
Soydu ketensiz eyledi giil pirehenleri.D 

T arifnamei istanbulun ihtiva ettigi ba
hisler ~unlardtr: !stanbulun biiyiikliigii -
Bedestende - Bedestende miitenevvi em
tea - !stanbulda oturan muhtelif millet -
ler - T opkap1 saray1 • Sarayda kastrlar 
ve abideler - S1rc;asaray ((:inili ko§k) -
Saraybahc;enin meyva agaclan • Meyva
stz golge agaclan - Divam hiimayun -
Ayasofya - Fatih camisi • Fatih imaret
leri - fstanbulun riyakar sofulan - fstan
bulda evler ve kamlar - fstanbulun ace
zeleri - fstanbulda muradma erenler ve 
ermiyenler - fstanbulun hercai giizelleri
T ahtakale - Oyuncular - fstanbulda ye
mekler • Sur ve ~ehir civan - Galata -
T ophane - Eyiib - Kagtdhane. 

«Tarifnamei Istanbul», istanbul Be -
lediyesinin bashracagJ eserlerin ba§mda 
bulunmahdtr. 

T ezkirei Musiki,inasan 
Hat: Rlk'a. (17,5X23l biiyiikliigiinde 180 

sahite. Fatlhte Millet klitiibhanesl Tarih-
ler, umumi numara 706. ' 

Lale devrinde kaleme almmi§ bu mu
siki~inaslar tezkiresi, bi.itiin noksanlarma 
ragmen, Onsek~inci asnn birinci yarlSI

na kadar ya§amJ§ olan birc;ok Tiirk san~ 
atkanmn isimlerini ve terciimei hallerini 
ihtiva etmek baktmmdan gayet miihim 
bir tarih kaynagtdtr. 

Refai:I Ekrem Ko~u 

(_A_S-:-KE_RL_iK~i'=LE:.:::Ri:....__). 
~ubeye davet 

Kadikily A.skerlik §Ubeslnden: 
Kad1koy Askerlik §ubesinde yaziliyken 

§imdiye kadar gelmiyen ve aramldigl hal
de bulunamiyan a~a.g1da adlan yaztll yedek 
subaylarm ~abuk ~ubeye gelmelerl, tal}ra
da iseler bulunduklari yerlerin adreslerlnin 
bildirilmesl, akst takdirde haklarmda ka
nuni muamelenin tatbik olunacag1 blldiri
llr. 

Piyade yarsubaYl isma.n Neclb oglu Os
man Ali 314 (16643) ist. 

Piyade aste~menl Ha.ZJm oglu 6mer Fev
zl 316 (23336) K1r~hlr 

Piyade a.ste~menl M. Emin o~lu Ibrahim 
308 (5224) Eski~hir 

Piyade as_tegrneni Y. R1za oglu A. Esad 
310 (5185) Ist. 

Plyade ~tegmen! H. Hiisnii ~lu Bll~l 
310 (6518) 1st. 

Piyade astegmeni 0. Kll.mil oglu c. Mus
tafa 312 (13193) i.st. 

Plyade astegmenl Mehmed oglu M. Tah
sin 311 (25633) S1vas 

Top!fu yarsubay1 Haydar oglu Ekrem 315 
(20936) Bagdad 
To~u yarsubaYl Va.sfi oglu V. Ferid 317 

(10690) ist. 
Nakliye astegmenl Agah oglu A. §iikrii 

308 (217) Ist. 
Plyade yarsubay1 Ahmed oglu H. Hiisnii 

314 (16417) Edirne 
Dl~ aste~meni M. Fall!: oglu M. :i:zzet 317 

(38567 l Yanya 
Di§ astegmeni M. Sabri oglu A. RIZa 318 

(38567) Urfa 
Eczac1 astegroenl A. Rifat oglu c. Ali 316 

(38427) 
Tabib astegmeni H!kmet oglu H. Ata 315 

(2346) ist. 
Tabib astegmeni Re§id oglu Seyfeddin 

305 (2723) Trabzon 
Muamele ME. S. 6. Nurl oglu M. Talll.t 

299 (322/ 2) !noz 
Muamele ME. S. 6. Hasan oglu Yahya 

295 (313/ 23) Qanak.kale 
Baytar yiizbal/ISI A. Ta!M oglu A. Fuad 

307 (34450) Azlziye 

YILDIZ sin em ada 
Buguoden itibar~n sehbar artist 

MARLEN DiETRiCH 
ve 

GARY COOPER tarafmdan bu 
senenin yeni filmlerinden 

Sevi.~mek Arzusu 
' Aynca: 

AD ALAR ~ARKISI 
LUPE VELEZ ve 

LAVRENCE TiBETT 
yeni kopya frans1zca ni.ishas1 

olmez film. 

Bigada koy muhtarlar1 i~in a~IIan kurs 

Biga (Hususi) - Her tarafta oldugu gibi burada muhtarlarla kay katibleri 
i9in bir kurs a<;Ild1 ve buraya iki yiizden fazla ki§i devam etti. Bu kurstan 
beklenen btiytik faydalarm elde edildiklerine §iiphe edilemez. Gonderdigim 
resim kurs miidavimlerile hocalanm bir arada gostermektedir. Ortada otu
ran kaza kaymakam1 Hikmet Yavuzdur. 

Gedikpa~a - (:ar~1kap1 

A Z A K SiNEMASl 
Bugiin matinelerden itibaren 

bu senenin iki ~aheseri 

1-KO<;OK LORD 

2 
Biiyuk hissi film 

SEFiLLER 
Tiirk.,;e si:izlii biiyiik film 

iN Gil TERE TAGININ iNGilERi 
filminin fevkalade bir temsil 

heyeti vardtr. 
50 Ball rol 

250 ikinci rol 
1500 Figiiran 

Pangalh T A N sinemas1 

Hergiin ilk seansta 

ve diger seanslarda 

Goniil istedigine Gider 

SARA Y sinemasmda 

12 May1s <;ar~amba giinii 21 de 

MUNiR NUREDDiN 
in mevsim sonu 

KONSERi 

( Bu ak$amki progra~ 
ISTANBUL: 
12,30 phi.kla Tiirk mu.sikisi - 12 50 hava· 

dis ~ 13,05 muhtelif p_lll.k ne§riyati '- H soD~ 
17 Inkilab dersleri Universiteden nakle1 Hikmet Bayur tarafmdan - 18,30 plil~;. 
dans mu.sikisi - 19,30 mandolin orkestra · 
Berk ve arkada~lan - 20 Nezihe ve ark\; 
dalllan tarafmdan Tiirk musiklsi ve b3- ·• 
~ark1lan - 20,30 Orner RIZa tarafmctan 11' 
rabca soylev - 20,45 Bimen ~n ve arkad~~· 
lar1 tarafmdan Tiirk musiklsi ve halk §~; 
kilari, saat ayan - 21 ,15 orkestra - 2!,3 
Halid Ziya U§akllgilin 55 ind san•at yll ' 
doniimi.i mi.inasebetile Eminoni.i HalkeviJl' 
de yap1lacak merasimin nakli. 

VIYANA: 
17,05 ogretmenlerin zamam, konu§rnl?-~ 

18,30 MUSIKi: - 19,25 konlll,imalar - 20. 
haberler, hava ve saire - 20,30 OPERA 'iP>
YINI - 23,15 haberler, hava - 23,25 DA11S 
MUS:iKisi. 

BERLIN: 
18,50 KEMAN MUSiid:Si - 19 05 !;~ 

KONSERi: - 20,05 ulusal yaym - 20,20 dill).) 
plaklan - 20,45 giini.in aklsleri, haber!er ' 
21 ,20 gene milletlerin zamam ve u1US~1 

yaym - 22,05 KONSER - 23,05 hava, haber· 
ler, spor - 23,35 ECi-LENCELi MUSOO 1JS 
DANS HAV ALAR!. 

PEI}TE: 
18,05 QiNGENE ORKESTRASI - 18,30 

konferans - 19,05 komedi - 20,30 MAC.M1 

~ARKILARI - 21 ,15 konferans - 21,45 
KONSER - 22,50 haberler, gramofon, btl' 
berler. 

BUKRF.l}: 
18,05 EOLENCELi KONSER - 20,05 kon· 

ferans, gramofon, konferans - 21,35 PiYA· 
NO KONSERI - 22,10 !;'AN KONSERl ' 
22 ,35 hava, haberler, spor - 22,50 GE<% 
KONSERi - 23,50 haberler. . 

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

BANDO - 19,45 ORG KONSERi - 20,05 hllo• 
berler ve saire - 20,35 gramofon - 21,05 fa• 
cia - 21,55 ~ARKILAR - 22,15 DANS OR • 
KESTRASI - 23 ,05 konu~ma, spar, hava. 
haberler ve salre - 23,30 DANS ORKESTRA• 
SI - 24,35 haberler, gramofon ve salre. 

·--------·----------------. PARiS [P.T.T.l: Sine rna diinyasmm en sevimli 2 komig" i 1 18,05 konferans, krraat, edebi yaym, gra· 
mofon ve salre - 19,05 §ARKILAR - 19,35 

L 0 R E L V E H A R D I• haberler - 20,05 !;'ARKILAR - 20,20 gra • 
J mofon, hava, haberler - 21,05 si.irprizlt.r • 
En son <;evirdikleri biiyiik 21,35 MUSiKi:, ~AN VE sAiRE - 22 ,35 oda 

S E R S E R I
• L E R musiklsi - 23 ,35 Amerika haberlerl - 23,50 

haberler, hava. 
ROMA: 
18,20 /?ARKILAR - 19,55 KARI§IK MU· 

K R A L I s:iKi - 20,20 haberler ve saire - 21,45 KA· 
RI§IK MUSIKi - 22,05 FACiA: KRAL LE• 

TURK(:E SOZLU filmile gene BiZE geliyorlar 

i E p • s•nemast K 

.---------------------------· MiLLi SiNEMADA 

ROMEO ve JULiETTE 
muvaffakiyetle devam ediyor. 

Senenin en yiiksek, en giizel eseri N. D. Bu film bu sene ba§ka 
sinemalarda gosterilmiyecektir. F1rsattan istifade ediniz. 

Bugiin matinelerden itibaren 

SOMER SiNEMASINDA 
I-T A M A R A 

Miikemmel ~arklh ve musikili revii filmi. Ba~ rollerde: 
FRANCK PARKER ve Dansoz T A M A R A 

2-MARiNELLA 
TiNO ROSSi'nin unutulmaz muvaffakiyetli eseri 

AR - 24,05 haberler, hava - 24,20 dans mu
siklsi, ha va. 

NOBET<;iECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtelif semtlerlnde 

nobe~i olan eczaneler ~unlardtr; 
istanbul tarafmdakiler : 
Eminoniinde (H\iseyin Hiisniil, Beyaz!d· 

da (Belkis) , Kiittiikpazarda (H. Huhls11, 
Eyiibde (Mustafa Arifl , §ehremlninde 
(Hamdil, Karagiinuiikte (Fuadl, Samat ~ 
yada (Teofilosl, §ehzadeba~mda (Asafl, 
Aksarayda (Etem Pertevl, Fenerde <Emil~ 
yadil .• Alerndarda <Abdiilkadirl, Baklrkiiy· 
de (Istepan). 

Beyog"lu clhetindekller: 
Galatasarayda (A. Cevad), Bostanba§m• 

da (Garihl, Galatada Topgularda (Hida -
yet), Taksimde (Kemal Rebiill, Kurtulu§· 
ta (Galopulol, Magkada (Ma~ka), Kasnn
pa~da (Mi.ieyyed), Haskiiyde (Nesim Aseol, 
Be§ikt~ta (Ali RIZa), Sanyerde <Nuri). 

Uski1dar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uski.idarda <ittlhadl, Kadtkoyde Siigiid

lii!;e~mede <Arman Hulusil, Biiyiikadada 
(§inasl R1zaJ, Heybellde (Halk). 

( __ Y_EN_i _E_SE_RL=E..:..:...R _) 
Trakya dergisi 

II-•••••••••••••••••••••••••••••••• I Her ay muntazaman ve gittlktte miitekamil blr §ekilde tttkanlan Trakya Derglsl • 
Biitiin dtinyada en <;ok begenilen ... Saray sinemas1 filmler miisabakasmda I nln seklzinci sayiSJ lntl~ar etmi§tir. umu
rekor k1ran ... Bu sene Amerikada birinciligi kazanan harikalar harikas1 I ml Miifetti~ General Kaz1m Dirigin ~t;; 

B A K I• R D E L I" K A N L I takvlmlerinin ve not de!terlerinln hayat-taki roli.i• mevzulu bir yaz1sile ba~llyan 
Trakya Derglsinin bu sayiSmda ba§ta kiiy-

filmi bugiin matinelerden itibaren Iii olmak iizere her stm! halktmiZI alaka-

KadJkoy: H A L E sinemastnda ~:rere:~~~k mevzulu yazllar vardir. Tavsi-

Ba~ rollerde: Biiyiik san'atkar G A R Y C 0 0 p E R ipekhocek!;iligi kalavuzu 

Yartn aksam 
' SARAY sinemas1nda 

3 Giizel Film M iisabakasnnn ii~iinciisii 

PATRONUM ... KOCAM Ill 
Biiyiik bir ma~ukanm ihtirash ve ihti~amh hayah musavver ve 

CLAUDETTE COLBERT 
tarafmdan yarahlan fransJZca sozlti biiyiik ~aheser ba~hyor. 

t Bu filmden sonra miisabaka ke~idesi yapilacakbr. 
Hami~: Yarm ak~amdan itibaren miisabaka cetvellerini istemegi unutmaym1z 

S-UR ASK i 
TiCARETHANESi 

Giimriik idaresince verilen miisaade iizerine bilhassa 

KUPONDAN 
miite§ekkil biiyiik mikdarda ve zengin desenli 

iNGiLiZ KUMA~LARI 
~ektigini say1n mii§terilerinc bildirir. 

Trakya Umumt Mi.ifetti~igi Koy blirosu, 
Edirne Biicek~ilik ve ipek~;ilik mektebi mi.i
diirii A.~1m Aykurdun kozac1lik ve bocckgi· 
lik hakkmdaki Yenl IpekbocekQiligl Ktla· 
vuzu unvanli eserini ne§retmi§tlr. 

Eser koyliimiiziin anliyabllecegi bir 11 • 
sanda, ~ok mi.ifld malumat1 ve ogiidleri 
ihtiva etmektedlr. Koy biiro.sunun ne~ret
tlgi eserlerin k1rk be~incisi olan bu kitab
Clk iki kuru~ mukabilinde sattlmakla kby• 
liiye birer tane edinme i.mk:lnlarmi ver • 
mektedlr. 

Cannlar, konferanslar. kongreler 
Kongreye davet 

Tiirk Dipl. Kimyagerler Blrlig! istanbul 
~ubesinden: 

Ekserlyet hasil olmadigmdan yapilaml -
yan umumt toplantmm 12/5/ 937 gar§amba 
gi.inii saat 17,5 ta gene ayni yerde akde
dilecegi saym azaya tebli~ olunur. 

Kadikoy Feneryolunda Bagdad 
caddesi iizerinde Marmaraya ve is
tanbula emsalsiz nezareti havi yiik
sek bir mevkide muhkem ve mo -
dern yapdm1~ bir yeni kargir ko~k 
sahhkhr. 

Ayn kullandabilen zemin kahn· 
da 3 oda geni!) ta~hk, kiler, banyo, ._a
ma!iuhk ve odunluk vardtr. Birinci 
katta bir hoi, iki salon. bir oda, hu
susl kiter ve mutfak. Ust katta be!i 
yatak odas1, ·bir banyo, daha yuka· 
nda bir sofa, bir oda. geni~ .,;ah ara
st ve biitiin binada bes taras vardtr. 
Butiin konforu havidir. Tarz1 in~as1 
.,;ok ferah ve metindir. 

Cumhuriyet matbaasmda Bay 
Sefkati:ve miiracaat olunur. 



~~--_-_-__ ~--- _--~---~- -~=--~---- - ~ ·:~--·--~_-:-:_ --~=-== -~ _-_ -~- ~--- -·--=--=---:..-;.----::--____:~}..-r - ~.;;,.,..- ----- -
- -- - - -z- -- - -· ~"' --- ~ 

~ 5 l\Iayts 19:!7 CUMHURJYE'l 5 

c:=T~-r-b-iy~e~-b~a~h-i~sl~e~r~i~-)-2-4 -~~a~tte~m~u~ht~ei~if~R~o~m~an~y~ad~a~g~e~ce~n~h~a~zi~n~m~ac~e~ra~~~-~-~~-~- --
[) - 6 kaza oldu 

anintarkada beden Bir.;ok kimseler kaza Prens Nikola hukukun· 
terbiyesi ve Bukh usulii n~:~:~:~;d.~:::!~6d::,: dan nastl feragat etti? 

D nakliye kazasJ olmu§tur. Bunlan masile "Herkesin gozii ya§h idi. ~imdi memleketini terk 
edip gidenin, 1930 da karde§inin avdeti i~in en 

~ok <;ah§an adam oldugunu dii§iindiikc;e bu 
teessiir daha ziyadele§iyordu. , 

Gene ermenice Fuzuli 
9F erziba§yamn ermenice yazd1g1 

U F uzuli adh eser, ktymetli bir 
aniJnarka mekteblerinin bir ~ogunda yer tutan ymyoruz: 

*** maden manzaras1 almaga ba§· 
ladt. Biz, onun degerini kabul etmekle 
beraber mek§uf ve miistamel bir maden 
saytlabilecegini ve o cinsten madenler ii
zerinde ise kimsenin ke§if hakkt olamJya
cagmt soyledik. F akat yaman bir giiriiltii 
ile kar§Iiandtk. 

Bukh sistemi faydah neticeler vermektedir 
Yazan : Selim S1rr1 Tarcan 

Bukh'un jimnasti'- salonunda bir ek.~ersis 

da B~dan hayli sene evvel Danimarka
Ped ( ~.e?se) §ehrinde toplanan bir spot 
a~ ti!O]tst kongresine gitmi§tim. Kongre 
ni~ a~ §erefine yaptlan §enliklerde Da
Urn ar ~ m~_kte~l~rinin Bed en T erbiyes! 
bi U!nt MufettJ§t profesor (Knutsun) 
ji Ze m~htelif ya§ta ktz ve erkeklerin 

tnnasttkl · · ·· · · D · k hlar b' enm go.stermt§h. ammar a -
rn 1 ~ taraftan I sv~ diger taraftan Al 
daan 1kultiiriiniin tesiri altmda oldugun -
!J§~ svec; metodile Alman sistemini ka
l!et~rar_ak eklektik bir mekteb meyd:ma 
"ec;tr~t§lerdi. )imnastik salonlarmda Is -
rn ktnnastiklerinde kullamlan ufkl par
gib' tklar, c;erc;eveler, plintler bulundugu 
ri 1 Almanlann trapezelerine paralelle
(K "e halkalarma da yer verilmi~ti. 
" nutsun) yii!arca bu vazifede kalm;~ 
be 0~~da iimnastik babas1 gibi tamnmJ§ · 
/ . ':>'Imdi hala ya~1 sekseni bulmu§ ol -
lllgu halde beden terbiyesile alakasm1 
I esmemi§tir. Ge<_;en sene Briikselde top
lanan kongrede bu sevimli ihtiyarla bu -
pll§luk. Gene kongreye pek bymetli ra-
a. odrlar Yererek bin;ok teknik meseleleri 
Y JnlattJ. 

Son on be§ sene ic;inde Danimarkada 
~ni bir beden terbiye~i §efi ortaya c;tktt. 
d anJndt, §ohret aldt. Ismi biitiin diinyat duyuldu. Sistemini izah eden eseri on 
(N· ecnebi dile c;evrildi. Bu zat profesor 

Iels Bukh) tur. 
., (~iels Bukh) meslegine a§Jk bir jim-
·•ast k h · AI 1 ocasJdtr. Gerek Isvec; ve gerek 
bllllan mekteblerinin biitiin inceliklerini 
<11 ~or ve iki usuliin de miikemmel ol -
d Ugup~ soy!iiyor. On sene evvelsine ka
b~r k lonie adasmm cenubunda kiic;iik 
t;bd asabada (Ollerup) ta bi~ ilkmek -
rirk e talebelerine jimnastik dersleri ve
"a ~n kasabanm jimnastik salonunda ci
Jn~ an gelen koyliilere de ders venyoz-

§. 

11\"~~ukh) bu iki muhtelif mektebden 
Veu em olarak kendi sistemini kurmu§ 
tiil ~~~riibe_lerinde muvaffak oldugu go -
y ~U§. B1lhassa koyliilerin viicudii bu 
e~? 1 sistem sayesinde daha c;abuk inki§af 

lYor "e c;evikle§iyormu§. 
ke (:uk~) birc;ok sistem sahibleri gibi 
p ll llermden evvel gelenleri inkar edip 
o?k~amberiik davasmda bulunmuyor. 0 
rn \! mekteblerin ktymetini takdir et . 
Vee b~ ber~ber, Danimarkahlann mizact 
e! ~nyesme kendi buldugu §eklin daha 
~§li oldugunu iddia ediyor. Bir giin -

mesaisinin neticesini (Ollerup) ta tertib 
ettigi jimnastik §enliklerinde memleketin 
ileri gelenlerine gosteriyor, begendiriyor. 
Derhal be§ on zengin onun istedigi §e • 
kilde bir miiessese in§aSJm taahhiid edi -
yorlar. Bugiin Avrupadan hatta Ameri
kadan bu sistemi ogrenmek iizere Dani -
markaya birctok gender gidiyor. 

Ben (Bukh) un mektebini gormedim, 
fakat Briiksel kongresinde g0rii§liigiim 
(Chili) be den terbiyesi miiesse;esi profe
sorii (Dr. Louis Bisquertt) gormii§ ve 
bana gordiiklerini anlatll. 

Mekteb beden terbiyesi Muallim mek
tebi ~eklindeymi§. Arkast bir ormana, o
nii bir gole baktyormu§. 75 metro uzun
lugunda, 40 metro geni§liginde bir kapa
h pisti varmi§. Atletik sporlar ictin atlama, 
disk ve cirid alma yerleri varrnt§. Arka 
cihette Yunan stilinde bir anfiteatr't var
rni§. iki biiyiik jimnastik salonu ve bir 
yanda 33 metro, tuliinde 12 metro ge
ni§liginde bir pisti varmi§. Ondan ba§ka 
sulan mutedil derecede bir de kapah pi
sin varrnl§. Mekteb leyll imi§. Ktz ve er
kek §ubeleri varml§. Buhk'un ikametgah1 
mekteb dahilinde gayet §tk ve zarif bir 
villa §eklinde imi§. 

$ahsan yiiksek bir ilim sahibi olma
makla beraber c;ok miite§ebbis ve aztm· 
kar bir insan olan (Bukh) Danimarkada 
c;ok sevilmi§ ve c;ok takdir edilmi§tir. Hii
kumet mesaisini te§vik ic;in kendisine tab
sisal vermektedir. 

( Bukh) yeni viicude getirdigi siste
minde isve~_;Ii (Ling) in usuliinii esas ola
rak almi§ ve onun iistiinde kendi ihtiyac
lanna gore bazt tadilat yapmt§hr. 

Doktor (Bisquert) in demesine gore 
Bukh c;ok canh, heyecanh, natuk, cerbe
zeli, a tik ve c;evikmi§. 

Danimarka mekteblerinin birc;oklarm· 
da (Bukh) sistemi yer tutmu§tur. 

Kendi eserinin bir yerinde §oyle di
yor: 

«Sistemimden hakkile istifade etmek 
istiyorsamz bunu hergiin muntazaman 
yaptmz. Az zaman ic;inde goreceginiz 
fayda sizi memnun edecektir.» 

(Bukh) bu sozlerile bize yeni bir ha
kikat ogretmiyor. Diinyanm en miikem
mel bir usulii veya terbiye sistemi bile bii
tiin vesaitten mahrum ve en fena §erait 
dahilinde yapthrsa faydah bir semere ver
mez. En iyi beden terbiyesi muallimine 
c;ah§mak imkam verilmezse kaybedilen 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 67 

BiZ iNSANLAR 
~~~ ..... ~======== Yazan: Peyami Safa =f/ 
c;e~ .F ranstz §arabtdtr ha ... dedi, iki tane gozleri de Rii§tiiniin iistiinde idi. F rans1z 
ilti/lnlz mi ac;JlmmJz. Hele §U levrege de kahkahalarla giiliiyordu. 
fer at buyurun, bir§eyciginiz kalmaz. Ke- Samiye HammJn sesi yiikseldi: 
di/YB aldtrmaym, halden anlar herifler - - Rii§tii bize de anlat ta hepimiz gii-
lttii en de bir lane c;ekeyim, gene bir !elim. 

naka§a c;tkaracagtm. Arkasmdan biitiin masaya dogru fran-
Alc;ak sesle ilave etti: SIZCa soyledi: 

~ ~u Besimeyi gene kudurtay1m. - Eminim ki pokerden bahsediyor. 
incl· edta ba§mi Orhanm gogsiine dogru Rii§liiniin yamnda oturan Safiye sol 
rn/e.rek Ali Haydara ince sesini duyur- tarafmdaki Franstza donerek, yiiksek 

II: lstedi: sesle: 
- R· - Mosyo Traven, dedi, kumar se • 

ni~ I' . tea ederim. dedi, dogru soyleyi-
le ' ahfe ediyorsunuz degil mi? Siz boy- ven]er kadm sevebilirler mi? 
~~ Yapmazsmtz. Konu§madtgt zaman daima giiliimsiyen 
''-U•t" y d' d bu FranS!Z, agz1 ac;tlmca kaybolan tebes-Yo . • u e 1anm ta kar§tsm a oturu • 
r 1 1 k siimile cevab verdi: <fak' cF'.er e , fakat berrak bir sesle yamn-

hik•l ranSJZa kumar hakkmda ne§eli bir - Oh, madam, bir~eyi c;ok sevenlerin 
O aye anlaiJyordu. ba§ka bir§eyi seveceklerini zannetmiyo -

t11r:han onu boyle tasastz ve rahat konu§· rum. 
Stnd n gururun sadece iyi bir terzi maka _ Safiye sag tarafma dondii ve Rii§tiiye 
SozJ a~ ~1 geldigini dii§iindii. Bahrinin sordu: 
insa e~lnt hatJrhyarak: ~<Makasm yaratllgi - i§itiyor musun? 

Saimin idaresindeki yiik arabasJ, Ba
lattan ge<_;erken 7 ya§larmda Hiisnii adm
da bir <_;ocuga <_;arpmi§ ve ag1r surette ya
ralarni§Iir. Arabae1 yakalanmi§IIr. 

~~~ 

Karagiimriikten gec;mekte olan §Ofor 
Bekirin idaresindeki 4118 numarah kam
yon sebzeci Sabahaddine c;arpmi§IJr. A
darncaglZl tehlikeli surette yarlamJ§l!r. 
Y arah hastaneye kaldmlmJ§, suc;lu yaka
lanmJ§Iir. 

~I(. I(. 

Belediye memurlanndan Kadrinin ida
resinde 2 numarah motorsiklet koprii iis
tiinden siiratle gec;erken Mehmed admda 
bir adama ~_;arpmi§hr. <;arpmada motor
siklet devrilmi§, hem c;arpan, hem de 
c;arp1lan tehlikeli surette yaralanmt§lardtr. 
Y arahlar hastaneye kaldmlmt§lardn. 
Hastanede bulunan belediye rnotorsiklet
<;isi Kadrinin sthhi vaziyeti tPh l;keli bir 
hal almt§llr. 

~I(.~ 

Sirkeci nhttmma bagh bulunan Antal
ya vapuruna sandalct Mustafa c;ivi verir
ken sandal devrilmi§lir. <;ivi sandtklan 
denize dii§mii§. Mustafa etraftan yeti§en
ler tarafmdan kurtanlmJ§IJr. 

~~~ 

Doktor N az1mm idaresindeki 1564 nu
marah hususi otomobil, Ankara cadde -
sinde 12 ya§Iarmda Ahmed isminde bir 
c;ocuga c;arparak yaralamt§hr. 

~~1(. 

Aksarayda oturan Mehmed, ibrahim, 
Adil, ibrahim, Mustafa, Rauf, Necdet, 
ihsan, F erid admda dokuz <_;ocuk diin 
sa bah Y enikapJdan bir sandal kiralaml§· 
Jar ve denizde dola§maga ba§lamt§lardtr. 
Samatya a<_;tklannda denizde peyda olan 
Yunus siiriisiinden korkan c;ocuklar he -
men ayaga kalkarak bagm§trlarken san -
dalm muvazenesi bozulmu§ ve devril • 
mi§tir. <;ocuklar denizden sahil halk1 ta
rafmdan kurtanlmt§lard1r. 

Almanyaya ihracattmiz 
bir milyon liraya dii~tii 

Y aptian istatistikler 1stanbulun ihra -
cat faaliyetinin gittikc;e art11gmt ve lima· 
mmlZin bu i§teki roliiniin geni§ledigini 
gostermektedir. Bu senenin ilk iic; ayma 
aid tesbit olunan ihracat rakamlan ge
c;en seneye nazaran her aym ihrac ye -
kununun yiiksek oldugunu gostermekte -
dir. 

Senenin ilk aymda fstanbulun ihracah 
3,700,000 lira tutuyordu. $ubatla lima· 
mmtzdan 3,5 milyon ve martta da gene 
3,5 milyon lirahk ihrac mah c;Jkmt§lir. 

Almanyaya olan ihracat ise - malum 
sebebler dolaytsile • azalme~ktadJT. Ka • 
nunusanide Almanyaya limammtzdan 
2,700,000 lirahk ihracat yaptlmi§ iken 
bu miktar 2 milyon ve martta bir milyon 
kiisur liraya dii§mii§tiir. 

zaman ve c;ekilen zahmet heder olur. 
Damlalann bir mermeri oyabilmesi l· 

c;in ayni yere devamh dii§mesi §arttJr. 
Danimarka (Bukh) sisteminin muvaf

fakiyetini hocalarm dirayetinden ziyade 
vesaitin miikemmeliyetine ve beden ter
biyesine aytrdtklan zamanm c;okluguna 
borcludur samnm. 

Selim Srrrr T ARC AN 

gozleriden ba§ka hic;bir noktayt ktmtldat
madan sustu, cevab vermedi. Ali Haydar 
Safiyeye bakarak, tiirkc;e: 

- T enezziil buyurmuyorlar! dedi. 
Safiye de omuzlanm silkerek: 
- T enezziil meselesi degil, dedi, soy

lenecek bir fikri yok! 
Rii§tii ba§mi agtr agtr Safiyeye ~evir· 

di: 

- Yok! dedi. 
Ali Haydar bir kadeh §arab daha i~ • 

tikten sonra Orhana igildi: 
- Ne azametl dedi. 
Safiye Orhamn da fikrini sormu§tU. 

Rii§lii yamndaki F ranstzla konu§maga 
devam ediyordu. Orhan dii§iindii. Kuma
rt c;ok seven adamm bir kadmt c;ok seve· 
bileceginden §iiphe ettigini soylemek isti
yordu. Fa kat franstzca cevab vermekte 
tereddiid etti. Cesareti yoktu. Tiirkc;e 
soyledi. 

Samiye Hamm: 
- Ben de bu fikirdeyim, dedi, Halim

cigim de oynardt amma dii§kiin degildi. 
Mosyo T raven' e bakarak ayni sozleri 

franstzca tekrarladi. 

Biitiin diinya mat
bual!, Romanya 
Prensi Nicolas me
selesine dair o ka -
dar yanh§ haberler 
ne§rettiler ki, bu hu
susta hakikati soy
lemek farzolmu§ -
tur kanaatindeyim. 

Yazan: Kraliyet ~urast azasmdan 

Gregoire Filipesco 

Kuru giiriiltiilere kar~I nas1l davmlaca
gml bildigimiz ic;in giiliip g~mek gerck 
amma arada hakikat yamyor. Onun ic;in 
§U siitunda bir kere daha o mevzua Iemos 
ediyorum: 

Ermenice F uzuli eserini ke§fettiklerini 
soyliyenler, ele gec;irmek istedikleri rna· 
denin yalmz mek§uf oldugunu degil, cin· 
sini de bilmiyen kimseler durumundadtr. 
Boyle olmasalardt o kitabm 1929 ytlm
da bastian ikinci cildinin ba§larafma, bi
rinci cild hakkmda istanbul gazeteleri Ia· 
rafmdan yaztlan takdirkar bendlerin sJ
ra ile konuldugunu gormii§ ve o eseri ilk 

Biikre§te, 9 ni -
sanda i<;tima eden 
Kraliyet $urasma, 
muhafazakar parti 
reisi stfatile i§tirak 
cttigimden, bu i§e a
id dosyadaki bii tiin 
evrakt okudum. 

Soldan saga Veliahd Prens Mi§el, Kral Karol, Prens Nikola defa kendiJerinin gordiigiinii soy!emenin 
ve BG.§vekil Tataresko giiliinc oldugunu anlami§ olurlardJ. Ese • 

Bu $ura ic;timam-
da soylenen sozlerde vekar ve haysiyet 
duygusu o kadar miindemic; bulunuyordu 
ki, hence protokol gozeterek hakikati giz
lemek yanh§lir. 

Memleketimiz hakkmda ~_;ok zararh a
lan baz1 yanh§ rivayetleri tekzib etmcge 
c;ah§mankatansa, bo§bogazhkla itham e
dilmegi miiraccah bulurum. 

Prens Nicolas'nm, hiikiimetin iiltima
tomuna maruz kaldtgl §ayiast ~lkanlmt§· 
IIr. 

Bundan daha yanh§ bir §ey olamaz. 
Prens, bundan altt sene evvel Krahn izni 
olmakslZin evlenmi§tir. Bu §erait dahi • 
Iinde, Kral hanedam statiisii, aktedilen 
nikahm mer'iyetini tammamaktadtr. 

Kral Ferdinandm kiic;iik oglu, zaman
la, hiikiimdarm rnuvafakatini elde edc • 
bilecegini daima iimid etmi§tir. Senelez 
ge<;mi§ ve bu vaziyet diizelmemi§tir. Bu
nun iizerine Prens Nicolas i~i kesip atmak 
istemi§ ve Kr~la miiracaat ederek, zev • 
cesi telakki ettigi kadmm i§tiraki olma· 
d1kc;a aile eglentilerine i§tirak edemiye • 
cegini soylemi§ ve hiikumete miiracaat e· 
derek, o kadma kendi karm nazarile ba.
ktlmasmt istemi§tir. 

Prens Nicolas, bu sene, saraydaki 
Noel agact merasimine i§tirak etmemi§tir. 

0 tarihten itibaren, hiikumet retsi, 
Prensi kararmdan sarft nazar ettirmege 
c;ah§mi§ ise de muvaffak olamami§tJr. 
Nisan bidayetlerinde, kabine azasmdan 
dort ki§ilik bir heyet Prensle temasa gee;· 
mi§tir. 

9 nisan sabaht, Prens Ba§vekile son 
bir mektub daha gondererek karlSim ter
ketmemege azmetmi§ oldugunu bildir -
mi§tir. 

Kraliyet ;;uras1 ic;timamda okuno.n 
bu mektub herkesi miiteessir etmi§tir. Biz
zat Kral, kendi teessiiriinii zaptedeme • 
mi§tir. Prens, kibar bir erkegin, namus 
ve haysiyet icabatmdan inhiraf edemiye
cegini, bu mektubda, basil bir Iisanla 
soylemekteydi. 

Kral, biraderi hakkmda, hanedan sta· 
tiisiiniin 13 iincii maddesindeki cezai hti
kiimlerin tatbikm1 Kraliyet -5urasmdan 
isterken §U sozJeri iJave etmi§tir: 

«- Bana mensub olanlar hakkmda 
zaf eseri gosterirsem Kralhk otoritesiu' 
zafa dii§iirmii§ olurum. Bununla hera • 
raber, miinderecatma muttali oldugunul 
mektubda ifade edilen hisler, insani nok-

tai nazardan yiiksek duygulardtr.» rin ikinci cildindeki yaztlar arasmda Va-
Krahn bu son sozlerini uzun bir siik.ut kit gazetesinden ve franstzca istanbuldan 

takib etmi§ ve celseye nihayet verilmi§tir. almmi§ parc;alar da var. Daha garibini 
Herkesin gozii ya§h idi. $imdi mem _ soyliyeyim: Be§ ytl evvel bu kitab ic;in 

Ieketini terkedip gidenin, 1930 hazira _ yazdtgim ftkra, o eserin heniiz ke§folun
nmda, karde§inin avdeti ic;in en fazla c;a- dugu miijdesini bugiinlerde veren gazete
h§an adam oldugunu dii§iindiikc;e, bu te- de c;Ikmi§tlr. Mek§uf bir madenin ka~ifi 
miir daha ziyadele§iyordu. olmaga yeltenenler bun dan da bihaber! 

Damarlarmda Kral kam dola§masma -5imdi T erziba§yanm eserine gec;iyo -
ragmen gene hirer insandan ba§ka bir rum: Birinci cild F uzulinin hal terciime
§ey olmtyan bu facia aktorleri, baz1 sile ba~lar. Bu kiSimda tarihi miinasebet
memleketler matbuatmm ne§rettigi yalan ler dolaytsile Kanunl Siileymanm, ibra
yanh§ rivayetlere miistahak degillerdir. him Pa§anm hayal!, Fuzuli ile temaslan 

Miitalealanm serbestc;e soylemege hakkmda uzunca sahifeler bulunmakta-
Kral tarafmdan davet edilen siyasi rica- d1r. Sonra Irak, Hille, Bagdad, Kerbela, 
lin hepsi, Krahn ve hiikfunetin noktai na- N ecef i~in giizel tahliller, F uzulinin 
zanna i~tirak etmi§lerdir. Aliaba ic;in besledigi sevgiye dair le§rih-

Yalmz profesor )orga, Prens Nico • ler, daha sonra §airin c;ocuklugu' ve genc
las'ya yeniden bir miihlet verilip verile • ligi, onun ardmdan eserleri, dili ve iislu· 
miyecegini sormu§tur. Sabtk Kral Naibi bu, daha geride Fuzuli ile <;agda§I Tiirk 
arhk Romanyay1 terketmi§tir ve hareket §airleri (Baki ve saire). Ve en sonra Fu
etmeden evvel, bulamk suda bahk avla • zuli - Petrark arasmda bir mukayese o -
mak istiyenlere, isminin dahill siyaset i§- kunur. 
lerine kan§tmlmasma kat'iyyen miisama- lkinci cildde islamiyet bak1mmd:m • 
ha etmiyecegini anlatml§hr. metafizik, a§k, tasavvuf, §arab ve &aire 

Zaten ba§ka tiirlii olabilir miydi? • uzun uzun - anlatJ!mJ§ ve F uzulinin bu 
Prens, bundan birka<; sene evvel, kra- mevzulara ne suretle temas ettigi izah o

liyetin iadesini tacil etmek i~_;in Kral N a· lunmu§tur. T erziba~yan, bu biiyiik Tiirk 
ibliginden uzakla§acak kadar feragati I §airini iyi anlatabilmii olmak ic;in Mev • 
nefis gostermi§tir. lanayi, HaflZl, Sadiyi, Petrarkt. Paskah, 

Bir taktm haris kimseler, prensi ken· Virjili, Ovardiyiisii, Danteyi, Miltonu 
dilerine paravan yapmak istemi§ler, fakat gozden gec;irdigini ve F uzuli ile onlar a
intihablarmda yamlmi§lardtr. rasmdaki dii~iince ve duygu benzerlikle

Prens Nicolas, kendi TJZasile gittigi rini - zaman ve mekan farkt gozetme -
menfaya, Romanyahlarm azim ekseri - den - aramaga <_;ah§IIgmt kitabmm so -
yetinin muhabbetini gotiirmii§tiir.» nunda sayler. 

Giimriiklerde yap1lan yeni 
te§kilat ve ulahat 

Gtimriiklerde te§kilat ve muamele • 
lerin ihtiyaca uygun bir ~ekilde tadil ve 
tensiki ic;in haz1rlanm1§ olan programm 
tatbikmdan itibaren 13 ay gec;mi~ bu -
lunuyor. Bu mtiddet zarfmda, istanbul 
giimriigiiniin Galataya nakli, biitiin ser
vislerin planh bir §ekilde ve yeni usul
lerle c;ah§rnast, muamele merhalelerinin 
ktsalhlmast, manifesto servisinin tensi
ki ve te§kilat kanununun tatbik1 i§leri
nin yiizde sekseni ikmal edilmi§tir. 

Geri kalan i§lerin de nihayet iki ay 
ic;inde ikmal olunacaW. anla;?Ilmaktadtr. 
Bunlar da bittikten sonra bu i~lerin tat
bikatma nezaret etmek tizere istanbula 
gelmi§ olan istanbul Giimrtikler Ba§ -
miidur vekili Mustafa Nuri tekrar An -
karadaki vazifesine donecektir. 

Su ktsa sozlerimden anla§thyor ki T er
ziba§yanm eseri heniiz ke§fedilmi~ olmak 
§oyle dursun bize muhtevasile beraber 
malum bulunmaktadJr. Bu kadar da de
gil. Bu eser, birkac; dost tarafmdan - ge· 
ne ii<; be§ yt! evvel - Kiiltiir Bakanlarm· 
dan Cerna! Hiisniiye gosterilmi§ ve bir a
rahk Kopriilii F uada da gotiiriilmii§tiir. 

0 halde biz bulduk, siz bizden duy -
dunuz, diye yaygara koparmanm mana~! 
nedir ~. Biz, c;ok zaman once eseri goriip 
te ktymetini bir ftkra ile tesbit ederhn 
hict te boyle davranmadtk, ka§iflik iddia
smda bulunmad1k. <;iinkii buna bizim i
c;:in ihtiyac yoktu ve yoktur. Biz, F uzuii
yi - arabi ve farisi divanlarile, eserlerile 
beraber - kelime kelime okumu§ ve hatta 
mekteblerde okutmu§ olmakla miibahiyiz. 

Madam, bir c;oklanm tamnm boy-~lay kabul edilebilecek rahat bir tahlil gibi 
le. Hemen her gecelerini oyunda gec;irir- goriiniiyordu. 
ler. Gecelerine sahib olamiyanlar seve - Samiye Hamm da giildii: 

Onu T erziba§yanm eserinden ogrenecek 
degiliz. 

F aka t ermenice F uzuli, biiyiik bir emek 
mahsuliidiir, ~aire candan beslenen bir 
sevginin heyecanile yazilmi§Iir. 1lmi k1y· 
meti vardtr. Ondan dolayt dilimize c;ev
rilmesini gerekli buluyoruz. Ba§ka bir id
dianamtz ve §ahstmtz itibarile ondan fay
dalanmaga ihtiyactmiz yok. 

mezler. - Orijinal bir fikir, degil mi Orhan 
Snfiye dogruldu: Bey? 
-Pardon? dedi, anlamadJm. Orhan frans1zca bir: 
FransJZ canland1: - Evet, diyebildi. 
- Bu bir paradoks degil, -n'ets • ce Rii§tile konu§an Franstz bahse alaka 

pas Mornier?- Evet madam, insan gece· gostermi§ti. Arkada§ma bakarak: 
Jeri sever. - Ooo... mon§er, dedi, fikrinizden o 

Ali Haydar bir idadi talebesi kahka- kadar emin olmaytmz. 
hasile sordu: F ransiZ ba§Inl salladJ ve birdenbire o-

- Hangi manada a§k ~ niine egerek: 
- Mutlaka anladtgmiz manada de- - Umumi soyliiyorum, dedi. Hususi 

gil, mosyo, yiiksek manasile de ve b;!hassa ve miistesna haller pek c;oktur. 
bu manasile a§k -benim fikrimce tabii- ge- Ali Haydar sordu: 
celeri ya§ar. - Mesela gece bekc;ilerinin a~klan 

Ali Hay dar bir daha giildii: degil mi? 
-Giindiizleri ne olur, Mosyo T ra • Bu istihza biraz kahkaha tophyabil • 

ven? mi§ti. F rans1z k1zard1: 
- Uyur, mosyo. .-:- Misa~ bana o kadar komik goriin-
Etraftan gelecek bir itiraz1 kar§Ilamak muyo~, dedi. . . ~ 

ic;in Franstz iki elini birden yukan kaldu- Ah Haydar kadehmt ona dogru uzat-
di: tt: 

- T abil, erkeklerden bahsediyorum. 
<,;:iinkii onlar giindiiz c;ah§ular. 

Orhan V edia ile yukanki salonda a§k· 
tan bahsederken erkegin c;ah§mast ve sev
mesi hakkmda dii§iindiigii §eyleri halirla
dt. Fransmn bu iki i§i iki zamana ayu-

- Pardon azizim Mosyo Traven de-
di, keyfinize ic;iyorum. A§ktan bahsedi
Iirken c;ok ciddisiniz. 

- Mersi mosyo, oyle olmak daha dog
ru degil mi? 

- T ehlikelidir. 

Bu bahiste ba§ka tiirlii ag1z kullanan
larm bundan sonra olsun hakikate sayg1 
gostermeleri edebiyatm temeli olan edeb 
vecibelerindendir. 

M. TURHAN TAN 

KOLTOR ISLER/ 
Bakalorya imtihanlari 

Bu sene mekteblerde bakalorya imti
hanlarma 20 haziranda ba§lanacak ve 
temmuzun ilk haftasmda bitirilecektir. 
Liselerin son smtflannda dersler 20 ma
YJ-Sta, diger smtflarda da 26 may1sta ke
silecektir. Haziranm ilk haftasmda bti
tiin mekteblerde sozlii imtihanlar ba§ -
hyacakhr. 

<line~ ardan biri mi bu ?» dedi kendi ken- Rii§tii, geni§ omuzlarma gore kii<;iik ve 
' sonra Bahriye bakll. Gene zabitin dar esmer yiizii iistiinde siyah ve parlak 

Agzm1 ac;ar ac;maz dudaklarmm etra • 
fmdan gene tebessiimii uc;an F rans1z, he
niiz bir ka~ yudum ic;tigi §arabm tslakhgi
m sapsan biyJklarmm iistiinden pe§kirile 
silerek dedi ki: l mas1 ona biraz sun'i olmakla beraber, ko-

- Mizac meselesi. 
(Arkasz var> 

$imdiye kadar olgunluk imtihanma 
girmemi§ veya dart defadan az girip te 
muvaffak olamam1§ olan talebeler hazi
ran ve eylul aylannda tekrar bu imti -
hanlara girebileceklerdir. 
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Mac;tan 
izmir 

yon a 

sonra dedikodu 
gazeteleri F ederas

boykot yaptiiar 
Miisabaka hasdatinin azalmas1 iizerine gazetelere 

gazeteci
almislardir 

gonderilen davetiyeler tahdid edilmi~, 

ler de F ederasyona kar~1 cephe 
' 

Ankara Gii.cii. takzmt izmirde 

izmir (Hususi) - ~ehrimiz Oc;ok ve gu muhakkaktu. 
Doganspor takimlan, milli kiimeye i§ti - Fikrimizce, bunlar iizerinde 1srarla 
rak eden biitiin takimlarla kar§Ila§IDI§ ve durmamak daha muvafiktir. Bu hadise -
puvantajda en sona dii§mii§ bulunmak- lerin ba§hcasi, Galatasaraym birinci ma
tadirlar. Y ekdigerini takib eden muvaf- ~mm §ekli cereyamna aid teferruatla onu 
fakiyetsizlikler, izmirde yava§ yava§ a- takib eden ta§lama hadisesidir. 
sabiyet uyand1rmaga ba§lami§hr. Bu me- Birinci rna~ normal §ekilde gec;medigi 
yanda baZI ihtilaflar, dedikodular, ge - ic;indir ki, baz1 dii§iincesizler ve ciiretkar
.;imsizlikler de patlak vermi§tir. Jar, §Uursuzca bir hareketle, Galatasa -

izmir takimlannda nazara c;arpan en rayhlann otobiislerini ta§lami§lardir. Hal
biiyiik noksanhk, nefes kifayetsizligi ve buki ikinci mac;ta, herhangi kiic;iik bir te
anla§amamazhktir. A§ag1 yukan, izmir zahiir bile olmami§tlr. Hakem Adnamn 
sahasmda cereyan eden mac;lann birc;o - hatas1, maalesef o uygunsuz harekete se
gunda ve ekseriya birinci devrede izmir beb olmu§tur. Y oksa, gerek Be§ikta§, ge
takimlan, has1m kalelerin dibinden aynl- rekse Giine§ ve Galatasaray ve Ankara 
mad1klan halde iyi bir netice alamaml§· tak1mlan, burada s1cak bir karde§ muhiti 
lardu. Ankara Giicii ile yap1lan son iki bulmH§lardu ve bulabilirler. 
mac;ta da Vaziyet aynen boyleydi. Birinci Adnan, bir ak§amci gazetede, lzmir -
devrelerde, Ankara Giicii kalesi, miite- deki beyanahm inkar etmi§tir. Bu beya
madi miicadelelerin sahnesi olmu§tU. Fa- nat, bircok zevat muvacehesinde, hakem 
kat fzmir muhacimleri, cenahlardan sar- soyunma odasmda Anadolu gazetesi mu
karak s1'k s1k ziyaret ettikleri kalenin o- habirlerinden Siihaya verilmi§tir. Hatta, 
niine gelince, pasla§amamak yahud fena bu meslekta§, c;ok miitessir ve asabm1 be
pas yapmak ve siit c;ekememek yiiziinden zuk gordiigii Adnana sigara uzatmi§, o 
hep geri donmii§lerdir. da: 

Halk ta takimlann bu vaziyetini asa- - Te§ekkiir ederim, demi§tir. 
biyetle kar§Jlamaga ve hatta aleyhlerinde Muslihin beyanatma gelince, kendisi, 
tezahiirata ba§lami§Iir. Birincisi, izmir o- muhatab tuttugu zevatm izmir ve istan
runculan antrenmana gelmemektedirler. bul gazetecileri oldugunu biliyordu. Hat
Ikincisi de, ayn kuliiblerden geldiklerine ta, tak1m oyunculanmn isimleri bile ken
gore, kendilerine muayyen bir oyun siste- disinden almmi§h ve gazeteciler, miite -
mi verilmemi§tir. insicamsizhk, bilhas;a madiyen not ahyorlard1, o da goriiyordu. 
muhacim hatlannda bariz §ekilde goze Nitekim, ertesi giin gazetecilere: 
<;arpmaktad1r. Diger bir haat da, kaq1 - Ben size onlan soyledim, fakat yaz-
taraf muhacimleri inerken, biitiin de fan- mamahydm1z! demi§tir. 
sm gerisin geriye c;ekilerek taarruzu kabul hi hiisnii niyetle miitalea edersek, her 
etmesi ve topa <;Iki§ yapmamasidir. Bu iki zahn o ani heyecan dakikalarmda 
vaziyet, ekseriyetle tak1mlar aleyhine :~e- bunlar1 soyledikleri, sonra unuttuklan ve-
ticeler vermektedir. ya pi§man olduklan anla§Ihyor. 

Bazt noktalar Saha idaresi 
lzmirin alh kuliibii, iki kuliib olduktan Biitiin bu i§ler arasmda bir de saha 

sonra eski kuliibiin birinci s1mf oyuncu - meselesi vard1r. Daha dogrusu saha ha
lan olan otuz ii.;er ki§iden, bugiin oyun- silah meselesi... Son mac;ta has1lat dort 
lara i§tirak edenler on Oe§i ge~memekte- yiiz liraya dii§mU§ ve bu vaziyet, fede -
dir. Digerleri hepsi ah[ vaziyette kalmi§· rasyonca ho§ goriilmemi§tir. Bunun iize
lardir. ikinci takimlarla gene tak1mlar da rine F ederasyon reisi Sedad R1za lzmire 
ayn .. F utbol Aianhgi bir program ha - gelerek i§i bizzat idareye ba§laml§hr. Ve 
Zirlar gibi olmu§, fakat giiniin miinaka - ilk ag1zda, serbest duhuliyeleri yan yan
§ah hadiselerinden o da yiiziistii kalml§· ya indirmi§. Baz1 gazetelere hie; verme
hr. Halbuki, bugiinkii vaziyetin izmirli- mi§, baz1 istanbul muhabirlerini de he • 
!ere gosterdigi vazife, gene elemanlan saba katmami§hr. Bunu, meslekl bir hay
yeti~tirerek futbolu kurtarmaktir. Eski siyet meselesi yapan izmir gazetecileri, 
kuliiblerin merkezleri, hirer lokal olmak derhal bu yan yanya indirilmi§ duhuli -
iizere kullamlacakken §imdi onlar da ya- yeleri iade edip para ile girmekle bera
n kapah bir vaziyettedir. Diger ta - her, mac;lan gayet k1sa yaZilarla ge.;i§tir
raftan antrenor hakkmda muhtelif iti - mi§, hatta ikinci mac; olacag1 giin «hugiin, 
razlar ileri siiriilmektedir. Hatta, Oc;vk- Ankara Giicii Dogansporla oymyacak
tan Cemille antrenor arasmda baz1 mii - tm> ciimlesini bile koymami§lard1r. 
naka§alar <;Ikmi§ ve bu oyuncu, 6 ay miid- Diger taraftan Mmtaka heyeti de, Fe-
detle tecziye edilmi§tir. derasyonun hareketini, kendisine tevcih 

Istanbul • lzmir edilen bir itimadS!Zhk telakki etmi§ ve 
Bu ma~larda izmir - lstanbul dostluk asabile§mi§tir. Mmtakamn ba§mda, dok

ve karde§lik miinasebetini rencide ede • tor Hiiseyin Hulki gibi lzmirin c;ok sev
bilecek ve belki de bundan sonraki te - digi, temiz, faziletli, bu i§e biitiin varh
maslar ic;in hie; te iyi olmiyacak ki§kirtlci gm1 harclYan bir giizide arkada§ vard1r. 
baz1 ne§riyat ve beyanat <;Ikmaktadn. Or- Bu itibarlad1r ki, Federasyonun hareketi, 
tada, hadiselerin izam edilmi§ ve bilerek, hakikaten dogru olmami§lir. Meselenin 
bilmiyerek fena §ekillere sokulmu§ oldu- IJ.iahare miinaka§aSI da muhtemeldir. 

U~ak Genclerbirliginin Denizlide yapbg1 rna~ 

Denizli_ (Hususi) - U§ak Gender Birligi sporculan ba§larmda kaza kay • 
makam1 Adil oldugu halde biiyiik bir kafile halinde §ehrimize geldiler ve 
kal~1klan . iki gil~ aras~~~a De~iz!i idman Birligile bir rna~ yaparak 4 - 3 
gahb geldller. Gonderdigim res1m galib U§ak Gencler Birligi tak1m1 oyuncu
larmi ma~a ba§lamadan bir arada. gostermektedir. 

CUMHURiYET 

Kumusyoncularin 
kefalet ak~eleri 

2000 liraya ~1kardmas1 
i~in bir te~ebbiis 
yapdmam1~br 

Giimriik kumusyonculan cemiyetinin 
yeni bir §ekle sokulmasi ve kumusyoncula
nn giimriik idaresine verdikleri 1,000 li
ra kefalet akc;esinin 2,000 liraya <;Ika • 
nlmas1, kumusyonculugun tahdidi hu • 
susunda ba§ gosteren cereyanm bizzat 
kumusyonculann ekseriyeti arasmda iyi 
kar§IIanmadigi anla§IImaktadir. Ortaya 
at1lan tasavvurlara ve yap1lmak istenen 
te§ebbiislere gore, bugiin tamamen husu
si bir mahiyeti haiz bulunan kumusyon • 
cular birligini resmi vaziyet altmda ve 
nevama bir baro salahiyetlerile yeniden 
kurmak mevzuu bahistir. Kefalet akc;e
sinin 2,000 liraya <;Ikanlmasl i§i de hemen 
ekserisi sermayesiz olan kumu;yoncularm 
i§siz kalmasm1 intac; edecek bir te§ebbiis 
telakki edilmektedir. 

Bizim yaphgimiz tahkikata gore bugiin 
kumusyoncluk san' a tim ihraz etmi§, faa! 
vaziytet olan 180 ki§i vard1. Hal • 
buki ortaya ahlan fikirler kanuni irn • 
kanlar bulundugu takdirde bu miktar he
men hemen dortte iic; nisbetinde azala -
caktu. Kaldi ki istenilen hususlann tat· 
bikma kanun imkan vermemektedir. C::iin· 
kii 1 093 numarah kanun giimriik kumus
yonculannm vaziyetini tesbit etmi§tir. Bu 
kanuna gore, yeniden kumusyoncu oi · 
mak istiyenler ic;in ba§miidiriyet merkez
lerinde her iic; ayda bir imtihan yap1hr. 
Ve kanunun tesbit ettigi §artlan haiz olan 
ve giimriik mevzuahm bildigi bu imtihan
la sabit bulunanlar kumusyoncu olur. 
Her giimriik kumusyoncusunun 1 000 li
ra vermesi de gene bu kanun ikhzasm • 
dandu. 

Resmi ve salahiyettar bir makam bu 
kanunun tadili ic;in hic;bir te§ebbiis yapil
madigmi bize soyledigine gore, ortaclaki 
tasavvur ve te§ebbiisleri hususi mahiyette 
telakki etmek lazimdu. 

Bununla beraber giimriik kumusyon -
culanmn bu kanunun bah§ettigi imkan -
!aria gittikc;e c;ogalmas1 ve bu c;ogah§m 
resmi servis cihetinden ilerde mahzurlu 
olmas1 ihtimali yok degildir. Bu itibarla 
giimriik kumusyonculanm ihtiyatla mii • 
tenasib bir miktar ic;inde tahdid etmek 
ihtiyac1 ileride ba§ gosterebilir. hte, buna 
kar§l almmas1 lazimgelen tedbirler §im • 
diden tetkik edilmektedir. Fakat, bu i~ 
bir tetkik vaziyetini bir ad1m bile gec;mi§ 
degildir. Bu tahdid keyfiyeti de §imdi 
kumusyoncu olanlar ic;in degil, ileride 
kumusyoncu olmak istiyenler ic;in mev • 
zuu bahsolmaktadir. 

DEMIRYOLLARDA 

§imendifer istasyonlarmda 
yapdacak tezyinat 

Devlet Demiryollan, Avrupa hath is
tasyonlannm manzarasm1 giizelle§tir -
mek i~in peronlardaki demir direklere 
~ic;ek saks!lan koyacakhr. Bu ciimleden 
olarak Sirkeci peronile Ye§ilkoy pero -
nundaki demir direklerde saks1 koy • 
maga mahsus hususi yerler yap1lmi§br. 

DENIZ ISLER/ 

Karadeniz sahillerindeki 
bahk~1lar 

Karadeniz sahillerinde pek miiteka -
sif bir halde bulunan bahk~1lardan bir 
k1smmm Akdeniz ve Marmara denizi 
sahillerine nakli i~in tetkikat yap1lmak
tad1r. Bunlar oralarda iskan edilecek -
leri gibi kendilerine meccanen vesait te 
verilecektir. 

ONIVERSITEDE 

Profesor HirJ'in konferans1 
Universite tarafmdan tertib edilen 

konferanslarm sonuncusu diin T1b Fa -
kiiltesi ordinaryiis profesorlerinden Hir§ 
tarafmdan verilmi§tir. 

Profesor Hir§, konferansm1 tiirk~e o
larak chayat ve hukuk» mevzuu etra -
fmda vermi§tir. 

HALKEVINDE 

Beyoglu Halkevinde 
konferans 

Dun ak§am saat 18,30 da Beyoglu H3l
kevinde !smail Hami Dani§ment tara -
fmdan cSiimerlerin rrkh mevzuu iize
rinde bir konferans verilmi§tir. Konfe
ransta kalabahk bir miinevver tabakas1 
bulunmu§, konferansc;t bir~ok defalar 
uzun uzun alki§lanml§hr. -···-<;ivi fabrikalart imalat 

yapm1yorlar 
Son giinlerde Amerika ve Avrupadan 

demir fiatlan hakkmda gelen haberler 
hatlann birkac; dolar dii§tiigiinii gaster -
mektedir. Maamafih bu fiatlar da ~ivi 
narkmm ikhsad Vekaleti tarafmdan tes
bit edili§ine nazaran c;ok yiiksek oldugun
dan c;ivi fabrikalan c;ivi imal etmemek -
tedirler. 

ikhsad Vekaletinin talebi iiz~rine T!
caret Odas1 her giin ham dem!r fiahm 
Ankaraya bildirmege ba§lami§tlr. 

Spor fenliklerine 
, haz1rhk 

Cuma giinii Vilayette 
biiyiik bir toplanb 

yapdacak 
19 may1s spor §enlikleri hamhklan 

devam etmektedir. istanbul mmtakas1 re
isi Fethi diin Vali muavini Hiidaiyi zi -
yaretle bu bayrama sporculann sureti i§
tiraki hakkmda hamladigi program! ver
mi§tir. 

Maarif miidiirii T evfik te Vali mua
vinini ziyaret ederek bu bayram I<;m 
mekteblerde yapilan hamhklar hakkm
da gorii§mii§tiir. 

Cuma giinii Vilayette biiyiik bir top
lantl yap1larak programm kat'i §ekli tes
bit edilecektir. Halkevleri de o giin ya
p!lacak merasim ve saire hakkmda bir 
program c;izerek Vilayete gondermi§ler
dir. Ayni gece biitiin Halkevlerinde mii
samereler verilecek ve §ehir donahlacak
hr. 

Karisik bir dava 
' 

Edirnekap1 cinayetinin 
muhakemesi sarpa 

sar1yor 
Bundan bir miiddet evvel Silivrikap1da 

Perikli admda bir bahc;e sahibi, bahc;esi
nin kenannda olii olarak bulunmu§ ve 
Ali RIZa admdaki kom§USU zannaltma a
lmarak ag1rcezaya verilmi§ti. Gec;en cel
selerin birinde makam1 iddia, Ali R1za -
nm masumiyetini ileri siirerek beraetini 
istemi§ ve mahkeme karar verecegi mada 
maktul veresesi tarafmdan Bekta§ admda 
bir §ahidin dinlenmesi taleb edilmi§ti. 

Bekta§, mahkemeye c;agmlmi§ ve ver
digi ifadede, Ali R1zamn kendisine: 

«-Sana 500 lira vereyim, §U Perikliyi 
oldiir, bahc;esi bana kalsm.» dedigi hak
kmda maktul veresesi tarafmdan ileri 
siiriilen iddianm ash olmadigmi soylemi§
tir. 

F akat, maktul veresesi, Ali R1zanm, 
Bekta§a boyle bir teklifte bulundugunu 
duyanlar oldugu ve bunu §ahidlerle ispat 
edeceklerini soylemi§ler ve 20 kadar §a• 
hid gostermi§lerdir. Bu §ahidler diinkii 
celsede Bekta§la yiizle§tirilmi§tir. Maktul 
Periklinin 22 ya§larmda olan karde§i A
nastas ~u ifadeyi vermi§tir: 

«- Bir giin Silivrikap1 caddesinde Sa
digm kahvesinde oturan bir adamm Pe -
rikliden bahsettigini i~ittim. Bu adam, ya
mndakilere: «Ali R1za ban a, 500 lira 
vereyim, Perikliyi oldiir, dedi Fa kat ben 
kabul etmedim.» diyordu. Bu adam! kar
de§im !spiroya gosterdim. 0 zaman bu -
nun Bekta§ oldugunu ogrendim.» 

Bundan sonra Sekban, Zekeriyya, 
kahveci Sad1k, Hac!, ~akir ve berber 
Ra§id dinlenmi§tir. Bunlar da eski ifa
delerinde mar etmi§lerdir. 

Miiddeiumumi muavini Ka§if, Bekta
~m bundan bir miiddet evvel kahveci Sa
d1kla berber Ra§idin yanmda: «Miiddei
umumi, Ali R1zanm akrabas1d1r, beraetini 
istedi, koskoca katili kurtaracaklar.» de
digini, bu §ayiamn tahkik edilmesini, §a
yed Bekta§ boyle bir soz sarfetmi§se ara
da degil akrabahk, hatta en ufak bir a~i
nahk bulunmad1gma gore bunun bir sue; 
oldugunu soylemi§tir. 

Muhakeme, gelmiyen diger §ahidlerin 
celbi i~in ba§ka bir giine birakilmi§hr. 

Halid Ziya gecesinin 
program1 

Eminonii Halkevinden: 
Biiyiik, san'atkar Halid Ziya U§akh

gilin san'at hayatmm (55) inci y1h mii
nasebetile 5 may1s 937 c;ar§amba giinii 
saat (21,30) da Evimizin Cagaloglu mer
kez salonunda yap1lacak toplantmm 
program1 a§agiya <;lkanlmi~hr. Bu top
lanbya davetiye ile gelinecektir. Ayni 
zamanda istanbul radyosile de ne§redi
lecektir. 

1 - Konferans: Agah S1rn Levend ta-
rafmdan. 

A) Servetifiinun edebiyab. 
B) Servetifiinun nesri. 
C) Halid Ziyamn eserleri, edebi §ah

siyeti, romanlarmm vaslflan ve kah -
ramanlan. 

2 - Konser: Evimizin orkestras1 ta -
rafmdan. 

3 - Habralar: Hiiseyin Siret tara -
fmdan. 

4 - Hahralar: Ali Kami tarafmdan. 
5 - Hatlralar: izzet Melih tarafmdan. 
6 - Eserlerinden baz1 parc;alar: Mu-

vaffak tarafmdan. 
7 - Hitabe: Meliha Avni Sozen tara

fmdan. -···-y arah adam oldii 
Bundan bir hafta evvel Nuruosmani

yede yarah bir halde bulunan giimriik 
memurlarmdan Orner hastaneye kaldl
nlml§, verdigi ifadede: 

c- Beni Eprem aparhmandan atth 
demi§ti. 

Orner evvelki giin hastanede olmii§ -
tiir. Hadise hakkmda tahkikata devam 
edilmektedir, 

·. -- ! .. ,'l•1~~.,.' . ~ ~ ... -
- --- -·- --
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lzmirde hahar hayram1 
K1rlara giden yollarda rengarenk kafileler sarki 

' 
soyliyerek yo) ahyorlardi, kuytu golgelikler 

kaynak ba~lar1, aga~bklar dolmustu 
' 

Bahar bayrammda bir mektebli sojrasz 

hmir (Hususi) - 1 may1s, bahar 
?ayram1 kabul edildi de ne iyi oldu ?. 
I~inde ya§adigimiz bu giizel topragm ne
fis baharlanm, hie; olmazsa bir bahar 
bayrammda gorebiliyoruz. 

Laleler, papatyalar, k1r <;i<;eklerile do
lu olan k1rlar, yamac;lar ve ovalar, baha
rm biitiin giizelligini, biitiin §iirini anlati
yor. Fa kat biz, bahan ve tabiati hep bo
~a harciyoruz. ~ehirlerde, c;atdara, kahve
hanelere ba§ vermi§, hie; olmazsa bu ba
har aylannda tabiatle, giine§le, hava, te
miz, bol su. <;::i<;ek ve c;imenle kucakla§ -
mak istemiyoruz. <;::iinkii bu da, bir ayn 
zevkti ki, heniiz bizde teessiis etmedi. 

1 may1s sabah1, sokaklar, vapurlar, oto
biisler, tramvaylar, ne§eli, heyecanh, 
renkli ve ilkbahan kar§Ihyan taze ve yeni 
bir tuvalet dalgas1 ile doluyor, bo§ahyor
du. 

geliyordu. 

Hah gibi kaharmi§ duran c;imenlerde 
kilimlere yay1lan kadmlar, c;ocuklar, bir 
bahar sofras1 etrafmda, taze, soguk pi • 
narlan ic;iyorlar. 

Marui, yumurta, peynir, sarma, soguk 
et, pilav ve kira mahsus yiyecekler .. 

Bahar, y1lda bir giin gordiigii bu ala
ka ile mes'ud, goklerini daha ac;1yor, riiL· 
garlanm daha tath yay1yor .. Akpm o -
lurken, ellerde demet demet laleler, pa • 

patyalar, hayit dallan, bir §ehir donii§ii 
ba§hyor ve ben dii§iiniiyorum: 

F akat bahar; bununla kalmamahydi, 
biz yalmz bahan degil, tabiati da sev -
meliydik! --.. -.-
lzmir V alisinin tefti§leri ve 

.ziyafeti 
lzmir (Hususi) - Valimiz F azh Gii

le<;, Kiic;iik Menderes mmtakas1 kazala -
rmda birc;ok i§leri tefti§ etmi~ ve §ehrimize 
donmii§tiir. ,Sehir meclisi, 93 7 ilk devre 

Kulara giden yollarda rengarenk ka
fileler, bagn§a, <;Ign§a, §arb soyliyerek 
yo) ahyordu. Kuytu giilgelikler, dere i<; -
leri, kaynak ba§lan, agachklar dolmu§tu. 

Mekteb kJZlan, muallimlerinin idare _ mesaisini bitirdigi ic;in, Parti namma mec
sinde ayn ve biiyiik gruplar te§kil etmi§ _ lis azalarma izmir Palas salonlannda bir 
lerdi. Uzaktan uzaga bahar §arkis1 duyu- ziyafet vermi§tir. 
luyordu.. Ziyafette kumandanlar, devair riiesas1, 

Biiyiik c;marlarm dallanna kurulan sa- matbuat erkam ve §ehrin ileri gelenleri ha

lmcaklarda gene kizlarm ne§eli ve bahar- z1r bulunmu§tur. Muhtelif nutuklar irad 
dan haber veren kahkahalan, daha ileri- edilmi§ ve belediyenin mesaisi tebariiz et• 
den gramofon, mandolin, kitar sesleri tirilmi§tir. 

Moda 8 inci ilk mektebde verilen miisamere 

Miisamereden muhtelif inttbalar 

!mtihan devresinin yakla§mas1 mii ·J Mekteb idares1 aavetlll~rl memnun 
nasebetile Modadaki 8 inci ilkmektebde etmek i~in bir de konser tertib etmi§ .. 
giizel bir miisamere verilmi~tir. Ba§iig- lerdi. 
retmen Zahide Tania arkada§larmm bi.i- Gene san'atkar Sadi ile arkada§ • 
yi.ik emekler sarfederek hazirladlklan lan tarafmdan verilen bu konser de 
sahneler, davetlileri derin bir haz ve ger~ekten takdire lay1k bir miikemme -

derin bir heyecan i~inde b1rakm1§hr. liyette idi. Davetliler arasmda bulunan 
Miniminiler - terbiyenin, iyi bakrmm Mu~ meb'usu Hakk1 K1hcoglu, mi.isame

tesirile - biiyiimi.i§ te kiic;iilmii§ler so- renin biiti.in goniillerde uyand!rdigl 
ziinii hahrlatacak surette in§ad ve tern- hazza terciiman olarak bir te§ekkiir nut

sil kabiliyeti gostererek §evkle alk1§lan- ku irad ederek mekteb idaresini takdir 
m1§lard1r, etmi~tir, 
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Berlin - Roma mihveri 
etraf1ndaki temaslar 

.Avusturva ve Macaristan devlet reisleri 
Almanvadan bahsederken «Alman 
• 
Irnoaratorlugu>) tabirini kullandiiar 

[Ba$taran 1 fnc1 &ahltese] Yugoslavyanm ftalyan hududundaki say-
Amiral Horthy'nin ve Mikla•'tn fiyelik bir kasaba olan Bled'e ugrami§ 

nutuklart oldugu, iyi malumat almakta bulunan 

1 
Budape§te 4 (A.A.) - Naib Horthy mehafilde teyid olunmaktadir. 

traftndan Avusturya Reisicumhuru M!k· General Goring, orada yazhk ikamet
ths §erefine verilen ziyafette, Naib Hor· gahmda Naib Prens Paul'u ziyaret et -

t 
Y, bi.iti.in Macar millcti namma Avus- mi§hT. General, uzun senelerdenberi 

ury R · · h I ~ f. hA dis a . eisi: t_IDI urunu ya mz c?.gra 1 __ a- prensle §ahsi mi.inasebetler idame etmek-
t at 1le degtl fakat amlarca suren mu§· tedir. 

l er~k tarih, kiiltiir ve ekonomi miinasebet· Jtalyan Kralt 11 mayzsta Pe,teyi 
c
1
r1le de yakm olan bir memleketin §efi I · t d k 

0
1
. arak muhabbetle selamlami~ ve demi§· zzyare e ece . K l 
l t ki: Londra 4 (Hususi) - ltalya ra 1 

«- Macaristan ile Avusturya Buyiik 
~arbde sad1k arkada§ olarak yanyana 
f arbetmi§tir. Ag1r mesaibe ugrami§Iar ve 
I akat sonunda kalkmma yolunu bulmu§· 
ardtr. Giiniin meselesini halletmek ve 

:Oilletlerimizi daha mes'ud ve sakin b1r 
~tikba!e sevketmek kudretini maznun 
erslerinden ahyoruz. 

I _Muslihane bir inki§af giiden iki dev
etm siyasetlerinde halya ile olan anla~

tnalan miihim bir temel te§kil eder. Bu 
jn~a~malar Roma protokollarmda ifade
enm bulmu§lar, daha ~imdiden mes'uJ 

semerelerini vermi§ler ve Tuna havza • 
51ndaki kurucu eserde en miihim unsur 
olmu§lardtr. • 

Daha mes'ud bir atinin ni§anesi ala· 
rak kudretli Alman !mparatorlugu ile 
alan dostluk miinasebetlerimizi de zikret· 
lllek isterim. 

0 kadar ~ok imtihanlara gogiis germi§ 
olan Macar - Avusturya dostlugunun iki 
milletin mes'ud ve muslihane inki§afmda 
temel ta§I olmasm1 hararetle dilerim.» 

Naib Horthy'nin nutkuna verdigi ce • 
vabda, Avusturya Reisicumhuru Miklas 
hararetle te§ekkiir ettikten sonra demi§tir 
ki: 

«- Harice yaphg1m ilk resmi seya -
hatin beni Macaristana sevketmi§ olmas1 
bir tesadiif eseri degildir. Macaristana 
yalmz Naib Horthy'nin ziyaretini iade 
etmek ir;in degil, fakat ayni zamanda A • 
Vusturya milletinin kendisine yiizlerce ytl· 
hk mii~terek tarih ve menfaat birliklerile 
sikiSlkiya bagh bulunan Macar milletine 
kar§t olan samimi duygularmt getirmek 

i~in geldim.» 

Umumi Harbin rnii§terek miicadelele· 
rini hallrlatan Miklas, Macaristanda A -
vusturyanm makus talihe ve Tuna mem· 
leketlerinin tarih ve hayat §artlannm bi
linmemesi yiizi.inden kendilerine yiikleti
len zelilane vaziyetine ragmen asil an' a· 
neye sad1k kalarak ve mazinin derslerin
den tenevviir ederek giini.in biiyi.ik mese
lelerini halletmek kudretini kendilerinde 
bulduklanm soylemi§ ve demi§tir ki: 
«- Sulh siyasetimizde ve hi.irriyetimi

~i ve kendimizi istediiimiz gibi idare et
lllek hakkmt temin etmek yolundaki gay
retlerimizde dostluk muahedelerimize, 
Roma protokollarile bagh bulundugu • 
muz halyamn luymetli te§riki mesaisine 
ve keza devletlerimizin Alman !mpara • 
torlugu ile olan dostluk mi.inasebetlerine 
giivenebilecegimizden emin olarak c;a • 
h§makta devam edecegiz. Bunun bize 
Yalmz huzur ve siikun temin ettigini de -
gil, fakat ayni zamanda Avusturya ve 
Macaristanm biiti.in Tuna havzasmm 
mes'ud ve muslihane inki§aft ic;in miihim 
bir garanti te§kil ettigini samyoruz.» 

Kral von Neurath'z kabul etti 
Roma 4 (A.A.)- Von Neurath, bu 

sabah Kral tarafmdan kabul edilmi§tir. 

Neurath serefine verilecek ziyalet 
Roma 4. (A.A.) - Kont Ciano, bu· 

giin ogleden sonra Chigi saraymda von 
Neurath ile uzun bir mi.ilakat yapacak -
ltr. Ak§am Villa Madamada Kont Cia
no, Almn Hariciye Nazmmn §erefine 
bir ziyafet verecektir. Bu ziyafette iki 
Nazn, nutuk soyliyeceklerdir. 

Giornale d'ltalia'ntn bir 
makalesi 

Roma 4 (A.A.) - Giornale d'lta
lia' da von Neurath'm Romaya muvasa
laundan bahseden Gayda diyor ki: 

«Ortada isyanya meselesi bulundukc;a 
&arbi Avrupamn sulh ve salaha kavu§ -
mast meselesini halletmege ugra§mak 
lllevsimsiz olur.» 

Muharrir, italya ile Almanyanm 1s -
Panyada ne arazi bakrmmdan, ne de si
Yasi hit;bir menfaat beklememekte olduk
lanm ilave eylemektedir. Y almz, ecne -
bilerin ispanyada zorla ~1karmaga ug -
ra§!Iklan komiinist ihtilaline mani olmak 
istemektedirler. 

Goring Yugoslav Kral 
N aibi ile gorii~tii 

, Berlin 4 (A.A.) -· General Go • 
rtng'in Venedikten Almanyaya donerken 

Uc;iincii Viktor Emanuel ile Kralic;e 
Eleni may1sm 17 sinde resmen Pe§teyi zi
yaret edeceklerdir. Macar hiikumeti §im· 
diden bi.iyiik hazrrhklar gormektedir. 

Pe~tede biiyiik gefid resmi 
Budape§te 4 (A.A.) - Bugiin, A· 

vusturya Reisicumhuru Miklas §erefine 
askeri bir gec;id resmi yapiimi§hr. Halk, 
gec;id resmini biiyi.ik tezahiiratla selam • 
!ami§ ve askerleri §iddetle alki§Iami§tlr. 

Zira, harbdenberi ilk defa olarak, Bu -
dape§tede bi.itiin k1t' a! ann ve sm1flann i§· 
tirakile bir gec;id resmi yapilmi§hr. 

Reisicumhur Miklas, Avusturya elc;i· 

)igi binasmda Kral N aibi Horthy §erefi
ne bir ogle ziyafeti vermi§tir. 

Berlin - Roma mihverini bozmak 
ifin laaliyetler 

Paris 4 (A.A.) -Jour gazetesi, bu
giinlerde Londra ve Pariste birc;ok siya· 
si gori.i§meler vuku bulacag1m bildiriyor. 
Birc;ok Tuna devleti Dt§ Rakanlanmn 
Kra) Altmc1 George'un tac; giyme mera

simi miinasebetile seyahatleri, fngiliz ve 
F rans1z devlet adamlarma kendilerile te· 
mas imkamm verecektir. 

Pariste bu gori.i§meler hararatle ham
lanmaktadir. Romanya Dt§ Bakam An· 
tonesco ile yaprlacak gorii§meler, fevka· 
lade ehemmiyeti haiz olacaktJr. Bununla 
beraber, Fransa D1§ Bakanhgmm haz1r· 
lanmakta olan italya- Romanya muahe

desinin imzasma mani olacak ikna kuv • 
vetine malik olacag1 §Uphelidir. Ba~hca 
geyretler Roma • Berlin mihverinin tesir
lerini izaleye matuf olacakhr. ingiliz hi.i-

kumetinin elinde kuvvetli bir koz vard1r: 
Para. Siti bankerleri, ne doktor ;laht'm, 
ne de Kont Ciano'nun malik olmadigi bir 
ikna kuvvetine malik bulunmaktadular. 

ltalyan gazetelerinin miitalealarz 
Roma 4 (A.A.) - Gazeteler, sii -

tunlannm bi.iyiik bir k1smtm von N eu • 
rath'm Rorna ziyaretine tahsis ediyorlar. 

Corriere Della Sera gazetesi, Avrupa 
vaziyetinin Almanya ile !talya arasmda-

ki dostluk miinasebetleri ve iki devletin 
ac;hg1 dostane irtibat sisteminin inki~aft 
bak1mmdan tetkiki mevzuu bahsoldugunu 
bildirerek diyor ki: 

«ftalya - Almanya dostlugu siyasi bir 
tek hedefi istihdaf etmektedir. Avrupa 
medeniyetini her ne pahasma olursa ol -
sun komiinizm tehlikesine kar~l mudafaa 
etmek. 1ki memleket mi.iteaddid beynel

milel meselelerde gittikc;e daha ziyade 
mii~terek hareket unsurlan bulmaktadir· 
lar.» 

Ciornale Ditalya gazetesi yaz1yor: 
«Baron von Neurath'm seyahati Ber· 

Iinde Kont Ciano'nun ba§ladigi gori.i~ -

melere devam ic;indir. Avrupa siyasetine 
barJ§ID muhafazas1 ve milletler arasmda 
itimada dayanan te§riki mesai meseleleri 
hakimdir. 

Londra ve Pariste hala kollektif em· 
niyet sistemi gori.i§iildiigii halde, birc;ok 
memleketlerde Milletler Cemiyetine kar-

§1 itimadstzhk gittikc;e artmaktad1r. AI • 

manya ve !talyada, bu mi.iessesenin fay
dasizhgt anla~Ilmi§tlr. 

Belc;ika kollektif sistem vecibelerinden 
aynlm1~, bitarafhga tekrar gec;mi§ ve bu 
suretle bir bah paktmm akdini kolaylar 
hrmt~tlr. 

Bununla beraber bu pakll, fSpanya 
meselesi devam ettigi miiddet~e ba~aTJla
mJyacaktu. Ne Almanya, ne de ltalya 

fspanyada toprak ve yahud siyasi fay • 
dalar pe§inde degillerdir, fakat lspanya

yi, yabancrlann kendisine zorla yaptlr -
mak istedikleri bir komiinist ihtilalinden 
korumak istiyorlar. 

Beynelmilel kontrol akim kahr ve ya· 

banc1 yard1m lspanyada dahili harbi bes· 

lemege devam ederse, vaziyet daima da

ha muglak olacakllr. Berlin ve Roma, 
F ransa ile !ngiltere kar~thkh vecibeleri 

A vrupamn doiu siyasetine te§mil etmek
ten vazgec;tikleri zaman, bir bah pakh 
imzasma amade olacaklardir.» 

CUMHURIYE~ 

55 inci sa'nat yd1nt 
kutluladJgimiz edib 

Halid Ziya 

Halk diismani 
' 

Dilingerin metresi 
Taninmamak i~in yiizii

Katalonyada 
~arp1~malan 

7 

sokak 
ha~lad1 

(BCL§taraft 3 iincii sahifede) 

sunuz, i§te genclige yalmz bunu tavsiye 
ederim.» 

nii cerrahlara par~alatti Bilbao sokaklar1nda da milislerle komiinistler 
vuku buldugu ve 'ehirde 

ba,Iadigi bildiriliyor - T ekrar ba§lamak mi.imkiin olsay -
dl~ .. 

I§Igl erne erne beslenmi~. fakat hala 
doyamami§ ta, onun hasretini c;eker gibi 
birbirlerine sokularak titre§en yapraklarm 
arasmda nefes almaga c;abahyan bir kar
topunu ok§Iyarak, i.istad; 

- T ekrar ba§lamak miimki.in olsayd1 .. 
diye gi.ili.imsiiyor, bu, benim gibi yetmi§ 
ya§ma yakla§mi§ bir adama, tekrar ya§a· 
maga ba§lamak ister miydiniz, kabilinden 
bir sua! olur. 

Hayatm ne ac1 hiisranlarla, ne miithi§ 
matemlerle dolu oldugunu herkes bilir. Ve 
herkes bu hayahn zebunu, mihnetke§idir. 
Oyle iken en sefil, en zelil, en bahts1z, bir 
adam a sorunuz; tekrar ya§amaga ba§la
mak ister misin ~ 

Her§eye ragmen, muhakkak, evet mu
hakkak; biran bile tereddi.id etmeden; 
evet diyecektir. 

!nsan nasrl biiti.in elyafile, bi.itiin zerra
tile hayata bagh olursa san' at erbabt da 
kendi mefkurelerine oyle merbutturlar. 

Onlann da nice nice inkisarlan, mah· 
rumiyetleri, teelli.imleri olmu§tur. 

Fa kat tekrar ya~Iyabilmek ihtimali 
gozlerinin oniinde tecelli edince, gene ay
ni badirelerden gec;mek iizere, tekrar 
ba§lamaga mi.iheyyadtrlar ... » 

- Y a bundan sonras1 i<;in tasavvurla
nmz, iistadim? 

- Bun dan sonras1 i<;in mi?.. Belki ar
uk (bundan sonra) denebilecek bir me· 
safe kalmami§IIr. 

Elli §U kadar sene yazdtktan sonra, 
arlik yazmakta devam etmek, hatta zan
nediyorum ki, izzetinefse mugayirdir. 

Bugiin habralardan ba§ka bir§ey yaz· 
m1yorum. Hatta bir<;ok taraflardan yaz1 
istiyenler oluyor, itizar ediyorum. 

Elimde ba§lanmi§ bir hatlrat silsilesi 
var. Eger bunu bitirebilirsem, yan haya
tlmm altma da eski tabirle (!emmet), 
bugiiniin tabirile (bitti) diyecegim.» 

Aziz iistada veda ederken, bu son ke
)imeyi daha y11lar ve ytllarla hahrlama
masmi dilemek, ic;imizin ve dilimizin en 
samimi temennisi idi. KANDEMIR 

Ba,vekilin Londra Lj 

seyahati 
[Ba§tarata 1 fnef rahttedel 

Ba§Vekilimizin aym yirmi ikisine dogru 
Ankaraya avdetetmi§ olacag1 anla§Ilmak· 
tad1r. 1smet fnoniini.in tac giyme merasi· 
minden sonra Londrada birkar; giin kal· 
mast muhtemeldir. 

Soylendigine gore bu kah§ masmda si
yas! ve mall baz1 miizakereler cereyan e
decek ve bu miizakereler bilhassa iktJsadi 
sahada memleketimize vaki olmu~ baz1 
teklifler i.izerinde yap1lacakhr. Maamafih 
alakadar resmi mehafilde bu §ayialar mii
nasebetile ademi malumat beyan ediliyor. 

1smet inoniiniin Londra donii§iinde 
Pariste de bir iki giin kalacagi zannedi • 
liyor. 

Bayan fsmet lnonii de bugiin lstanbula 
hareket etti. 

Parti Meclis Gurupunda 
Ankara 4 (Telefonla) - Cumhuriyet 

Halk Partisi Meclisi Crupu bugiin og
leden sonra reis vekili T rabzon saylavt 
Hasan Sakamn reisliginde topland1. 

Ba§bakan fnonii, tac; giyme merasi • 
minde bulunmak iizere Ti.irkiye Cumhu· 
riyetini temsil ic;in mukarrer seyahatine 
bu ak§am ba§hyacagmt grup heyeti umu· 
miyesine bildirdi. 

Parti Grupu muhterem Ba§vekiline se· 
yahatinde tam muvaffakiyet ve afiyet te
mennisile c;o§kun tezahiirat gosterdi. 

Ruznamede ba§ka bir mevzu olmadJ· 
gmdan celse bununla kapand1. 

Sanayi meseleleri 
(Ba,tarata 1 tnc' sah,tedeJ 

mil, Asid karbonik ve oksijen sanayii 
namma Fuad ve daha baZl fabrikatorlar 
te§kil etmektedir. 

Aynca §ebrimizdeki Siirner Bank fab
rikalan miimessil veya mtidiirleri de 
Ankaraya gitmektedirler. 

Ankarada bugiinlerde biiyiik bir top
lantl yapilacaktlr. Tt~planh, Sanayi u
mum miidiiriiniin reisligi altmda olacak 
ve yeni kanun proj elerile sanayii ala -
kadar eden meseleler iizerinde c;ah§IIa
cakhr. Bu meselelerin ba§mda §Unlar 
gelmektedir: 

1 - !thalatm serbestisi rejimi esasla
rmm haztrlanmas1. 

2 - Muamele vergisi kanununda ya -
ptlacak tadilat esaslarmm bazirla:nmasi. 

3 - !stiblak vergisi kanununda ya -
ptlacak degi.§iklikler. 

4 - Evkafm istedigi makine vakfiye
si i!;in yapllacak temaslar. 

5 - tstanbulda bu sene ac;Ilacak bii
yiik yerli mallar sergisinin esaslan. 

Heyet, Ankarada bir hafta, on giin 
kadar kalacak ve biitiin projelerin ba -
z1rlanmasmdan sonra §ehrimize donii -
lecektir, 

1934 senesinde, 
$ikagoda, bir sine -
madan ~Iktlg1 es
nada polislerin ta
bancalarile vuru -
larak olen 1 No. h 
halk dti~mam Dil
linger'in macerala
n hentiz batlrlar -
dad1r. Dillinger'i, 
elindeki t;antasim 
yere dti~iirmek su -
retile polise goste - Giizel Anna Sage
ren, metresi Anna n 'in eski bir resmi 
Sagen'di ve onun bu hareketine sebeb 
de ktskmt:;hktl. 

Dillinger, hayahm gii!;liikle kazanan, 
buna ragmen ihtiyar anasile babasma 
da bakan namuslu bir insan gibi ya§a -
d1g1 taribte Anna Sagen'le tam§ffil§tl. 
<;ah§tig1 miiessesede bir birstzhk vak'a
Sl olmU§, Dillinger, bu ·i§te hi~ alakas1 
bulunmad1~ halde mahkum edilince 
bu baks1zhk onu isyana ve baydudluga 
sevketmi§, ona 1 numarah balk dii§mam 
ismini kazandirrnl§h. 

Dillinger, metresinin ibban iizerine 
polisler tarafmdan oldiiriildiigii zaman, 
Anna Sagen'i terkedip bir ba§ka kadm
la ya§amaga ba~larni§ bulunuyordu. 
Anna Sagen, klskanc;hgm sevkile ele 
verdigi kocasmm oltimiinden sonra 
hiikfunetten 15,000 dolar miikafat almi~
hr. 

Bu vak'adan sonra, 1 numarah balk 
dii§mammn arkada~lan Anna Sagen -
den intikam almaga karar verdiler ve 
o zaman, bu kadm i~in tam manasile 
serseri bir hayat ba§lad1. 

Once $ikagoda bir terzihane ar;h; fa
kat oliim tehdidi kaT§lSmda oradan U

zakla§maga mecbur kalarak Nevyorka 
gitti, takma bir isim altmda bir miiddet 
ya§adi. 

Haydudlar, onun izini c;abucak buldu
lar. Anna, Sagen, nruul olsa ke§fedildigi
ni goriince haydudlara meydan okuma
ga karar verdi ve eski ismini tekrar ala
rak bir meyhane at;b. Lakin fazla tu -
tunamad1, ii~ giin sonra meyhane hay-
dudlarm baskmma ugrad1 ve Sagen, 
mucize kabilinden oliirnden kurh.ala -
bildi. 

Nibayet 1935 nisanmda Amerikadan 
c;1kmaktan ba§ka !;aresi kalm1yan Anna, 
bir miiddet Macaristanda, sonra Roman
"y i:la bir otelde hizmetc;ilik eUi ve N ev
yorkta kalan oglunu yanma aldtrdl. 
r $11tid1 ~n'na Sagen MISirdadir. Fakat, 
bir zamanlar, $ikago meyhanelerinin 
kralit;esi, kirm1z1h kadm diye amlan gii
zel Anna'y1 bugiin gorenlerin, onu ta
mmasma ihtimal yoktur. $ikago hay -
dudlarmm intikammdan bic;bir suretle 
yakay1 kurtaram1yacag1m anhyan An· 
na, Romanya hiikfunetinin miisaadesile 
ad1m degi§tirdikten sonra Budape§tede 
bir cerraha miiracaat ederek ytiziinii 

par!;a parc;a ettirmi§, ne§ter yaralan ve 
diki§lerle tamnm1yacak bir hale koy • 
durmu§tur. Bunu da kafi goremeyince, 
en son s1gmd1~ Kahirede Pe§teli cer
rabm ba§ladig1 eseri MISlrh cerrahlara 
tamamlatmak iizere ,bir hastaneye yat -
ffii§br. 

Heniiz 33 ya§mda olan eski giizel 
Anna Sagen bugiin, yiiziinde o giizellik
ten eser olarak, parlak bir c;ift gaze, ba
r·is dudaklar ve gorenleri ba~tan ~Ikar
tan bir tebessiimden ba§ka hic;bir §ey 
kalmarnl§ olan igrenc; yiizlii bir koca 
kan halindedir. 

Bir Vatani 
kiistah~a 

gazetesinin 
makalesi 

[Ba,taratz 1 tnct sahttese} 

Elliva gazetesi Kmkhan kaymakam1 Sii -
reyyamn azledilmesi keyfiyetini mevzuu 
bahsederek: 

«Daha a!Ilacak bir~ok Turk memurlar 
var. Hiikumet goziinii ac;mah, gazabm1 
bunlara tevcih etmeli, bunlan temizleme· 
li» demektedir. Bu yaz1 biitiin Turk mu· 
hitinde biiyiik. bir teessiir uyanditml§IIr. 

Antakyadaki Suriye bankas1 vadesi 
gelen borclann defaten odenmesini iste
mi~tir. Bu karar ti.iccarlan tela~a dii§i.ir -
mii§tur. 

Bir Suriye gazetesinin tenhidi 
Haleb 4 (Hususi) - iki aydanberi 

kapab bulunan £lehali gazetesi yeniden 
inti§ar etmege ba§lamt§hr. Gazete ilk sa· 
y1smda Suriye heyetinin Paris doni.i§iind..: 
mecliste verdigi teminata ragmen Cenev· 
re anla~masmm Sancaga tam bir dahili 
istiklal verdigini kaydettikten sonra diyor 
ki: 

<<Ac1 hakikat §U merkezdedir ki Ce -

nevre komitesi konu§malarl iddia edildigi 
gibi bir reviziyon mahiyetinde degildir. 
Mevzu, anla§manm ruhuna uygun bir 
anayasa tanzimidir. Fransa, Milletler Ce
miyetince tasdik edilen projeyi Suriye na
mma kullanmi§hr. Heyetin Paris seyaha· 
ti bu emrivakii kabulden ibaret kalmi§ -
tir.» 

Hariciye V eziri Sadullah Cabiri cu -
rna namaz1m Halebde Biiyiik camide 
k1ldiktan sonra halka hitabede bulunmu§ 
ve sab1r tavsiye etmi~tir. 

aras1nda ~arpi,malar 

ia,e gii~liigii 
£Ba$taratz 1 fncl sahttese) 

de Katalonya Dahilye N azmnm ve Bar
celona polis mi.idiiri.iniin istifalan taleb e
dilmektedir. 

lspanya lngiltereye bir liman 
teklil etmi~ 

Londra 4 (A.A.) - Cebeliittanktan 
bildiriliyor: 

General Queipo de Llano, diin ak -
§am Seville radyosunda Londradaki Is
panyol sefirinin Eden'i ziyaret ederek in
gilterenin Valencia hiikurnetine yapmi§ 
oldugu yard1ma mukabil ingiltereye Ber· 
meo limamm teklif etmi§ oldugundan ma
lumat almi§ bulundugunu beyan etmek -
tedir. 

Paristeki fspanya sefiri de Fransa Ha
riciye N ezareti nezdinde bun a mi.imasil 
bir te§Obbi.iste bulunmu§tur. 

Hatirlardadtr ki, bu i§ler olup biter • 
ken General Franco'nun k1taah Bermeo 
limamm i§gal etmi§tir. 
Espana :z;rrhlzsrmn batma 1ehli 

Valencia 4 (A.A.) - Espana zuh· 
hsmm hi.ikumet tayyarelerinin bombala· 
rile degil, bir mayine c;arparak battigi 
hakkmdaki §ayialara cevaben Hava ve 
Deniz Nezareti, bir teblig ne§rederek ez
ciimle §oyle demektedir: 

«Aillan sekiz bombadan dordii zuh
hya isabet etmi§tir. Bunlardan iir;i.i, ge • 
minin gi.ivertesinde patlami§IIr. Bu born· 
balardan bir tanesi barut- ambannm infi
lak etmesine sebeb olmu§ ve Espana, 32 
dakikada batmi§tlr. Bombardtman esna
smda mhh sahile 6 kilometroluk bir me
safede bulunmaktayd1. Hic;bir su siitu
nunun yiikselmi~ olmamast, z1rhlmm bir 
mayine c;arpmadtgim ispat etmektedir.» 

Londra 4 (A.A.) - Amiralhk Es
pana mhhsmm havai bir torpille degil, 
bir mayine <;arpmak suretile batmis ol · 

Adanada yakalanan 
katil Abdullah 

dugunu bildirmi§tir. 
Bilbao feci vaziyette 

Paris 4 (A.A.) - ]our gazetesi Bil· 
bao' daki vaziyet hakkmda \·erdigi ta fsi -
latta §ehir sokalannda komiinistlerle mi
lisler arasmda c;arpi§malar oldugunu, hi.i
kumet reisi Aguierre'nin halka goziikme -
den c;ekindigini ve Madrid ve Barselon 
hiikumetlerine mi.iracaat ederek yard1m 
istedigini yazmaktadiT. Bilbao'ya yeniden 
300 bin miilteci gelmi§ ve bu yiizden mev
cud ia§e mi.i§ki.ilah bir kat daha artmi§hr. 

Katalonya'da anar~i 
Londra 4 (A.A.) -Daily Telegraf 

gazetesi Katalonya' daki hususi muhabiri
nin bir mektubunu ne§retmektedir. 

Bu mektuba nazaran Katalonya' da 
tam bir karga§ahk hi.ikiim siirmektedir. 
Partiler arasmda mi.icadele mi.itemadiyen 
artmaktad1r. Barselon makama!I Valens· 
ten anar§IYI bashrmak i.izere yardimct 
kuvvetler istemi§tir. Para vaziyeti de ber
bathr. Her ehir kendisine mahsus para 
basmak tadtr. 

Banelon' daki ihtilal feci bir 
fekil aldt 

Saint- Jean· de- Luz 4 (A.A.) -
Barselon radyosu, halk1 Katalonya mer -
kezinin sokaklannda kanh miicadelelere 
nihayet vermege davet eylemektedir. 

General Fracno'nun beyanatr 
Burgos 4 (A.A.) -General Franco, 

§U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Bask cephesindeki harekat, di.i§ -
man tarafmdan akim bJrakilmi~ degddir. 
Bu harekat, muvakkat bir zaman .c;:n 
durdurulmu§tur. Bunun sebebi ise, kuv -
vetlerin mi.ihim bir ilerleyi§ten sonra ye
niden tensiktdir. Mi.iteak1ben Bilbao'ya 
bir hamlede girilmek iizere harekete ge • 
cilecektir.» 

Eski ingiliz Krah bu hafta 
i~inde evleniyor 

[Ba1tarat1 1 tnct sah1Jede] r Ba~taraJ• 1 lnct sahifede 1 

§oyle anlatmaktadir: Ian tutmu~lard1r. 
«- 21 nisan gecesi hastanenin kaptsmt Ogrenilgigine gore, Due de Wind -

a~Ik buldugumuzdan bu ftrsah kac;umtya- sor'u hamil olan tren, me<;hul bir yerde 
rak ic;eri dald1k. Merdivenin iizerinde duracak ve Diik, oradan dogrudan dog
yerden on metro irtifamdaki demir!iz 1 ruya otomobille §atoya gidecektir . 
pencereden su borusuna tutunarak a§agi· Cande §atosuna miintehi olan yo!lar, 
ya siynld1k. Dogruca Sultanahmed par- miihim polis ve jandarma kuvvetlerinin 
kma geldik. Buradan bir taksiye athya- muhafazasi altmdad1r. 
rak Kabata§a gittik. Orada sahibinin a- izdivac; tarihi, heniiz tesbit edilmemi~
dmt bilmedigimiz bir kay1kla 40 kuru§ se de bu i§in herhalde Krahn tao; giyrne 
i.icret vererek Oskiidara gec;tik. Uskiidar- merasiminden sonra yapi!acagi ogrenil -
dan da yaya olarak kulan takiben Pen- rni~tir. Cande satosunun tabi oldugu 
dige gittik. Monts kasabasmm belediye re1si Dr. 

Benim hapisanede biriktirdigim 58, Mercier, izdivac; merasimini ifa etmek ii
Tevfigin de 30 liras1 vard1. Pendik ten zere Adliye Nazmndan hususi salahi} el 

on dakika sonra gelen Ankara ekspre~ine ve talimat almi§hr. 
iir;i.inci.i mevki bilet alarak atlad1k. Sey • Kan kocanm evlendikten sonra, ftal
yar polisten gizlenmek suretile Eski§ehire yaya gidecekleri istihbar edilmi§tir. Due 
vard1k. Eski§ehirde otobiislerin durdugu de Windsor'un Cande §atosunu satm al
yerde bir hana indik. Hamn I numarah ffil§ oldugu tekzib edilmektedir. 
odasmda iki gece kaldtk. Madam Simpson, Diikii 

Eski§ehirdeyken Bursa Askeri lisesin- harftlamaga gitmedi 
den tamd1gim tayyareci Kemalle ani o - Tours 4 (A.A.) - Mr. Rogers, ga· 
larak. kar§Jla§trrn: «Gec;mi§ olsun, biz seni zetecilere Windsor Diikiiniin ogleye dog
mevkuf samyorduk» dedi. Kendisine ce- ru Cande §atosuna gelecegini haber ver
vaben: « Y anh§hkla mahkum edilmi~tim, mi§tir. 
c;Ikttm» dedim. inand1, bizi ak§am ye • Di.ik, birkac; gi.in M. ve Mme. Be • 
megine davet etti. T abii gitmedik. K1r - daux'un misafiri olacakhr. 
larda kendimizi muhafaza etmek kaygu- Mme. Simpson, bu sabah Verneuil' de, 
sile bir Mtlc!dan tabanca ve kur§un teda- Di.iki.i kar§Ilamaga ~tmemi~tir. 
rik ettik. 1 • 1 1 

• stanbul konservatuarmm 
Ertesi giini.i saat 14 te otobiisle har'! • 

ket ettik. Gece i.ic;te Ak§ehire vardik Sa- paraslz balk konaerleri 
baha kadar otobiiste kald1k. Giindi.iz bir istanbul Konservatuari armoni orkes-
hamama gittik. Soyundugumuz yerin ra- trasi pazar gi.inii aksami sa at 21 de Fran· 
fmda iki niifus ci.izdam bulduk. Bunlarm SIZ tiyatrosunda halka parasiz bir konser 

fotograflanm c;1kararak yerlerine kendi verecektir. 
resimlerimizi yapl§tlrdik. Ertesi gece de Konservatuar aynca talebeye mahsus 
Karamana vard1k. Oradan gene posta olmak iizere de kendi binasmda bir kon· 
trenile Pozanhya ve oradan da 30 nisan ser verecektir. Armoni orkestras1 cumar
ak~ami posta trenile Adanaya vas11 ol • tesi gi.ini.i Be ikta~ $ehir bandosu bir.asm-
duk.» da bir hazuhk provas1 yapacakhr. -···-lngiltereden gelecek yolcu 1stanbulda elektrikli ekmek 

tayyareleri fabrikas1 yapdam1yor 
Havayollarmm lngiltereye sipari~ et- Ankara Belediyesinin elektrikli bir 

tigi yedi yolcu tayyaresinden dordii bu ekmek fabrikas1 kurmak ic;in verdigi 
ay sonunda, miitebakisi de haziran orta- karar iizerine istanbul Belediyesi de bu 
smda gelecektir. Dort motorlii tayyare- hususta tetkikat yapm1~hr. Fakat istan
ler istanbul - lzmir, Ankara - Adana a- bulda kurulacak bir fabrika, ihtiyac1 
rasmda i~liyeceklerdir. Bu seferler ba§- kar§Ihyamiyacagi gibi daba ziyade ac;ll
ladiktan sonra hava yolile nakledilecek masma da mali vaziyet miisaid bulun -
posta iicretlerinde de bir miktar tenzi- mad1gmdan §imdilik bundan vazgec;il 
Hit yap1lacakhr. mi~tir. 

iMTIHANLAR YAKLA1?1YOR !II ••• 

Ecnebi lisanlarda zay1fsamz!!! 

Derhal BERliTZ mektebine ko~unuz~! 
Frans1zca, ingilizce, Almanca, lisanlar• i~in 

yenl kurlar a~dayor. 

TECROBE DERSi MECCANENDiR. 
Ankara - Savlavlar eaddesi Istanbul: 373 lstik'il eaddesi 
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Bir icra i~inden ,ikayet 
istanbulda 31 inc! mekteb mualllmlerm

den Sabri Qtdam !mzaslle aldtgtmtz mek
tubda denlliyor ki: cAleyhime lstihsal e -
dllen blr ilam muclblnce 1934 ytlmdanberl 
maa~tmdan ayda iig lira kesilmekteydi. Nl
§an maa~tmt aldtgrm zaman kesllmenln on 
iig lira kiisur kur~a lblag edilml~ oldugunu 
hayretle gordiim. 4 iincii lcrada yaptrrdt -
gtmtz tetkikatta bunun Adana lcra.~mm 
hatasmdan 11er1 geldlgl anla~tldt. Mesele
nln diizeltilmesl igin oraya yaztldl. Gelen 
cevabda mumalleyhin borcu iizerlnde tas
blhat yaptlml§ttr yulunda blr~eyler yazmt~
lar. Benim borcum yak ki. Yalmz ayda .iig 
li?a vermekle miikellet tutulmu~um. Iki 
lcra dairesinde muhabere uzadlkga ben bu
rada altt niifus allemle muzayakaya dii~
mekteyim. Bu hususta alakadar makamla.
rm dikkat nazarlanm (tekmenlzi rica ede
rim.» 

Bir vatandatm ac1kh ,ikayeti 
Samsunda 19 mayiS mahallesinde Sam~ 

sun Inhlsarlar Ba~miidiirliigii Ziirra Tiitiin 
Amban eslti kantarclSt Ali oglu Osman 
Karaoglan imzaslle aldtgtmtz mektubda 
deniliyor kl: cDiiyunu Umumiyede ve Tuz 
Inhisar idarelerinde yirml be§ seneden 54 
giin eksik bir miiddetle (talt~trm. Sonradan 
gene Inhlsarlarda iicretle miistahdemken 
tahdidl sin kanununa tab! tutularak agtga 
o;akanldtm. Bir senedenberl eskJ hlzmetle
rim nazan ltlbara almarak tekai.idlyeml 
1stedigim halde sen 25 seney! doldurma -
rnl§Sm diye cevab verlyorlar. Ben tekaiid 
olmak istemiyorum, maa§h alan hlzmetim 
lc;ln lsabet eden tekaiid paramt lstlyorum 
diye blr senedlr yrrttmyorum, fakat ak de
digiml kara anhyorlar. 

25 sene hlzmetlmden bal}ka 9 u askerlik
te, 7 si de iicretle olmak iizere devlete ktrk 
ytl hizmet eden ve artlk ell aya~t tutmtyan 
b!r vatand~ ya.ptlan bu muamele, bu an
lamamaktan gelmek reva mtdtrh 

GUNON BULMACASI 
1 2 3 4 !\ 0, 8 9 01 

1 I I I I I 1•1 I I J 
2 I I I I I 1•1 I I I 

a 11 I I 1•1 1•1 I 
4 1•1 1 I I I 1•1 
~ 1•11 I I I I I I• 
6 •I j ,., I I I I' 
, I I I 1•1 I I I• 

: 11• 1 1.1 I 1• 1B 10_1 I • I I I I I 
Soldan saga: 
1 - Sozlii, o,;ocukJann korktugu ~eylerden 

blri. 2 - Biiyiikliik, bir emir. 3 - isamn 
dogdugu tarlh, franstzea « Qtplak,. 4 - Kl
sa zaman, oldiiriilen bir adam it,;in verilcn 
tazminat. 5 - Arabca «~eytanlar, , 6 -
Alfabenin ik! harfl yanynna, arabcn " dul
lan. 7 - B!r kuma.~, emeller. 8 - Saba, 
cemi edatl. 9 - Alfabede bir harfin oku
Blr cins yiiziik ta.l}t, arasrra kuru fa.sulye 
nu~u. e§ya viicude getlrmek, nota. 10 -
kendlni bundan sayar. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Esk! Tiirk papazt, hlrlstiyanlarm en 

biiyiik ruhani reisl. 2 - Miisa.ade, bir ye
mi~. 3 - istikbalden haber verme usulii, 
latife. 4 - Haztr, hayvan ya.vrusu. 5 - Ar
magan. 6 - KISpek, bir emir. 7- Ugursuz 
ve hiddetl!. 8 - intlkam, atm tuvalet!. 9 -
l;leytan, Mls1rda blr nehir, bir edatm kl -
salttlml~t. 10 - Bir yem~ . tenezziih gem!sl. 
Evvelki bulmacanm halledilmi!l §ekli 

2 3 4 !> h 7 " ~ 10 

1 F tILl t IPI t INl•liiE 
2 t lziA HIAlri•IKI t IR 
a LIAIPIAI•IAIHIAILI i 
4 t ILIAINI•I•IAINI•IK 
b BIEICIEIRiiiKILitl• 
6 E I•IIITI I IIRI•Il RIA 
, •IAI•I•IHIIIN I•IAIB 
s E IMIE IKI• •loiRiolu 
'C iiVAITA•IAI•Is

1 to ElLI.KIAISIAIBIAI• ........-... --
Sat1hk arsa 

GOztepede, Goztepe caddesinde, tram
\'ay yoluna iig dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa§a zevcesi Fahirenin 
k6§kiiniin arka taraimda bir doniimden 
on doniime kadar ifraz olunm~ arsa 
ehven fiatla satihkbr. 

Miiracaat mahalli: Kad1koyiinde Sii
reyya sinemas1 yakmmda !nonii soka
~nda No. 11 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gotus ve dahili hastahklar 

miitehaaatal 
Ctmevre tJntversttestnden me:wn, 

Cenevre Tib Fakflltest ve halk 
sanatorvomu sab1k aststam 

Belediye karf!smda Sinanaga 
daireleri. Ogleden aonra ikiden 
itibaren hastalarun kabul eder. 

Telefon: 23565 

Dr. Hafiz Cerna) 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miJtehasslSJ 
Pazardan b~ka giinlerde ogledet1 
a saat (2lf.! tan 6 ya) kadar tstan

da Divanyolunda (104) numaral 
sus! kabinesinde hastalanru kabul e

Sah, cumartesi giinlerl sabali 
If.! - 12· saatlerl hakikt nkarava mah

- --

ist. Borsas1 4/5/937 
PARALAR 

Ahs Sahs 
Sterlin 626.- 626.-

1 

Dolar 126.50 126.50 
Frank 113.- lt:l.-
Liret 120.- 125.-
Belcika Fr. 80.- 84.-
Dra'hmi 19.- 22.-
fsvicre Fr. 170.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 66.-
Kron Cek 70.- 7:>.-
Silin Avustu:rya 21.- 23.-
Mark 25.- 28.-
Zloti 20.- 23.-

. Pene-o 21.- 24.-
Lev 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron fsvec: 30.- 32.-
Altm 1058.- 1059.-
Banknot 253.- 254.-

CEKLER 
Ac1hs K::..,ams I 

Lonrda 624.50 625.-
New-York 0.7901 0.7895 
Paris 17.5625 17.58 
Milano 15.02 15.0080 
Briikse] 4.mno 4.6775 
Atina 87.51 87.44 
Cenevre 3.4.55 :tt520 
Sofva 64.0512 64.-
Amsterd. 1.4405 1.43!14 
Prae- 22.6870 22.66811 
Vivana 4.2225 4.2192 
Madrid 13.9310 13.92 
Berlin 1.9660 1.9644 
Varsava 4.1633 4.16 
Bndaneste 3.9792 3.9760 
Biikres 107.6060 107.52 
Belaad 34.4275 34.4!) 
Yokohama 2.751 (} 2.74!!6 
Moskova 24.1575 21.177:'i 
Stokholm 3.1062 3.1038 

ESHAM 
Acd1s Kanams 

Anadolu Sm. 
% 60 nesin 23.70 23.70 

Asian Cimento 14.20 H.20 

lSTiKRAZLAR 
A~;Ih~ Kapam$ 

Tiirk borcu I Pesin 

" " 1 Vadeli 20.15 20.325 

" • II Vadeli 19.95 20.05 
,. " III Vadeli 19.85 19.85 

S1vas - Erzurum I 95.50 95.25 
..) 

I Y eni sipari~ edilen - ... 
Gemilerimizin plan ve yaztlan 

«DENiZ» 
Mecmuasmm 23 ncii sayJsindadJr. 
lstifadeli seyilhat habralarmt, ozlii 
deniz havadis ve hikaveleri
rini havi olan bu l!lk ve faydalo 
salon mecmuas1 biitiin memleketi 
alakadar eden deniz mevzulartnl 
ihtiva eder Ayda bir pkar senelik 
abonesi 250 kuru~tur. Tevzi mer· 
kezi merkez r1httm hamnm dor-
diincii kabndadi Kaptan ve Maki
nistler Cemiyetidir. Biitiin miivez· 

zilerden araym1z. Telefon: 49211 • 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mtitehasslst 

Beyoglu Y1ldiz sinemas1 kar~ISI 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere aras1z 
Tel: 43924 

TURK GEMi KURTARMA 
Anonim 'irketinden: 

1 - Adalet gemisi satlhga ~Ikarll -
m1~hr. 

2 - ~artnamesini her istiyen ~irketin 
Calatada R1htlm caddesinde Merkez 
R1hhm hamndaki dairesinde alabilir. 

3 - Sah~ 24/5/937 pazartesi giinii saat 
10 da §irketin Merkez R1hhm hanmda
ki dairesinde yapilacaktlr. 

4 - Arthrma kapalt zarf usulile ola
caktlr. 

5 - Teminat ak~esi 1315 Tiirk lirast 
nakid veya §artnamesinde yaZilt tahvi
lat ve sairedir. 

6 - Teklif mektublan 24/5/937 giinii 
saat dokuza kadar ~irketin merkezi ida
resinde bulunmalid1r. 

7 - Adalet gemisi Pa~abahc;ede de -
mirlidir. Arzu edenler gorebilirler. 

FABRiKA YERi ARANIYOR
Merkezi bir mahalde 500 ila 1000 met
ro murabbamda, sahil olursa tercih ecli
lir. Bahc;ekap1 Hasan deposuna miira
caat. 

Deposu: A EM1RZE, lstanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

tur. Muayenehane ve ev telefon •'•••••••••••••-
98. KI~hk 21044. 

GiiL MERAKLILARI 
A K KUT.EL Nadide ~e~id giillerinizi vesa-r • • • I ire Ortakoyde Ankara Bah-

rakoy, T Op~'ular cad. 37 •• ~.e.si·n-de_b_u.labilirsiniz. 
Y GUicU Vasil 

CUMHURiYET 

Cumhuriyet 
c;inkografhanesi 

Fennin son terakkilerine uygun biiyiik miiessesedir. Renkll ve 

renksiz her cins kli~e imalab ve her nevi c;inko~rraf i~leri ic;in 

siparis kabul olunur. Telefon: 2429U. 

inonii Tiirkku~u kamp1nda yapdacak tesisat 

Tiirk Hava Kurumu Genel 

Merkezinden: 
1 - inonii Tiirkku~u kampmda ii<; yatakhane, bir dershane ve yemekha

ne, bir id_are binas1, bir depo VE' tamirhane olmak tizere alb bina yap
hnlacakhr. 

2 - Eksiltme 10 may1s 937 pazartesi ,giinii s~at on be::;te Ankarada Hava 
Kurumu Merkezinde yap1lacakbr. 

3 - Ke~if bedcli ·-!9723• lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat •3729• lirad1r. 
5 - Eksiltmc l;iartnamcsi, ~enni ~artname. ke~if evrak1le mukavelename 

projcsi ve plb.nlar be~ lira veri.Jerek Hava Kurumu Merkezinden alma
cakhr. (2399) 

istanbul Giimriigii Ba~miidiirliigiinden~ 
Giimriik sah§mdan: 532 kilo mobilya kaplamaga mahsus mufiamba, 15 kilo 

ipek kordcla, 7 kilo ipckli yiinlii zenne elbisesinin transit suretile ve 115.500 
kilo sun'i ipck ipligi, 162 kilo pamuk kadife, 974 kilo pamuk"mensucat, 326 kilo 
ipckli pamuklu mensucat ile 138 kilo glase derinin dahilc sah~lan miinaka
sa gazetesinin 30/4/937 giinlii niishasile ilan edildigi ilan olunur. (2427) 

Harb Akademisi Komutanhg1ndan: 
Ordu filim <;ckme merkezine iic; lira yevmiye ilc bir ressam almacakhr. 

Giizel San'atlar Akademisinden mezun olmas1 ve resim i~indcn ba§ka harita 
yapabilmesi ve giizel el yaz1s1 olmas1 §arthr. isteklilerin imtihanlan yap1lmak 
ve diger ~artlan anlamak iizere 15 may1s 1937 tarihine kadar Y1ldiZrla Harb 
Akademisinde Ordu Filim <;ekme Merkezine miiracaat etmeleri. (2379) 

150 Serpw~ 55, 56, 57, 58 olc;iide 
150 Ceket 46, 48, 50, 52 bedende 
150 Pantalon 
150 Kundura ·3• lira ve elbisenin tak1m1 yedi lirad1r. 

1 - Arac; il<;esinin bekc;ilerine ~6, 48, 50, 52 bedende 150 tak1m yerli 
mamulatmdan boz renkte elbise ve yiiz elli c;ift Beykoz mamulatmdan daya
mkh olmak ~artile kunduramn muhammen bedelleri iizerine ilan tarihin -
den itibaren 15 giin miiddetle ac;1k eksiltmiye konulmu~tur . 

2 - Elbise ve kundura Arac;ta teslim nakliye ve diger masraflar tali
bine aid olacaktlr. 

3 - Tediye ~eraiti ihaleyi miiteakib talibi yiizde on be~ teminat akc;e
sini Arac; Muhasebei Hususiye emrine Ziraat Bankasma yahnlacakhr. 

4 - Elbiseler Arac;ta tesliminde ihale bedeli iizerinden tutan olan mik
tar derhal talibine Muhasebei Hususiyece defaten tediye edilecektir. 

5 - Bu paramn tediyesi ic;in pasta, ban.ka havele iicreti ve gazete ilan 
iicreti talibine aid olacakhr. 

6 - Elbiseler muvaftk goriildiigiinde ve tamamen teslim ahnd1g1 zaman 
teminat olarak alman para iade edilecektir. 

7 - ::;;eraite muvaf1k olm1yan -elbise ve kunduralar iade edilecek ve mi.i-
tcahhid yenisini yaptp gonderecektir. Bu masraflar talibine aiddir. 

1
-8 _ 'f'aliblerin Arac; !Ic;ebayhgma miiracaatleri ilan olunur. (2439)

1 inhisarlar Umum MiirlilrliiOiinden· 

~-----!. - ~artnamesi mucibince sigara makinelerinde kullamlmak iizere 
muhtelif eb'adda 69910 aded keten tiitiin ve sigara §eridi pazarhkla satm 
almacaktlr. 

II. - Pazarhk 6/V /1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

III. - ~artnameler paras!Z olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 
IV. - isteklilcrin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte adt ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2152) -I - 16/IV /937 tarihinde ac;1k eksiltme usulile satm ahnacag1 ilan edilip 
isteklisi c;Ikmad1gmdan dolay1 ihalesi yapliam1yan 2 ton yiik ta~1yabilecek bir 
aded kamyonete aid ~artname degi~tirilerek yeniden ar;1k eksiltmiye konul
mu~tur. 

II - Satm ahnacak kamyonetin muhammen bedeli 2900 lirad1r. 
III - Muvakkat teminat 217.50 lirad1r. 
IV - Eksiltme 6/V /937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 14 te Ka

batl:llta Levaztm ve Mubayaat ~ubcsindeki ahm Komisyonunda yap1lacaktlr. 
v - Muaddel ~artnameler paras!Z olarak hergiin sozii gec;en !iUbeden 

ve planile liizumu alan izahat inhisarlar Umum Miidiirliigii Sah§ :;iubesinden 
almabiJir. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte ad1 gec;en 
Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2235) -I. - idarcmizin Pa~abahc;e fabrikasmda !iartnamesi mucibince ac;1lacak 
yolun (3998.32) lira kc~if bedelli haf1r ve imla i~i. istinad duvarlarmm in!iaah 
pazarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II. - Pazarhk 6/V /1937 tarihine rashyan per~embe giinii sa at 10 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat =1ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la -
cakbr. 

III. - ::;;artnameler parastz olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden ahnabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk icin tayin edilen glin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (238Y) -7625 kilo 1skarta yamahk c;ul, Ah1rkap1 deposunda 
7 aded hurda baskiil. Uskiidar Depolar Grupunda 

7500 kilo Nikotin istihsaline mahsus toz tiitiin Uskiidar Depolar Grupunda 
14300 ,. Nikotin istihsaline mahsus toz tiitiin Bogazic;i Depolar Grupunda 

4800 :o Nikotin istihsaline mahsus toz tiitiin Cibali Depolar Grupunda 
5COOO • Nikotin istihsaline mahsus toz tiitiin Cibali Fabrikasmda 

595 " 
1000 :0 

4025 ,. 
5156 :0 

2259 " 

Eski c;inko parc;alan Bahariye deposunda 
Eski evrak1 matbua Kabata~ta niimuneleri iizerine 
iskarta kanavic;e 

,. ip 

" s:ul 
584 " :o kmnap Ah1rkap1 deposunda 
356 " :o etiket bezi Cibali deposunda 

Yukanda cins ve miktarlan yaz1h 1skarta malzeme •17/V /937:o tarihine 
rashyan pazartesi giinii saat onda pazarhkla sablacakhr. isteklilerin mallan 
gormek iizere hergiin hizalarmda gosterilen mahallere, pazarhk ic;in de tayin 
olunan giin ve saatte 7n 15 giivenme paralarile birlikte Kabata~ta inhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Miidiirliigiindeki Sah~ Komisyonuna miiraca
atleri ilan olunur. (2515) 

I Emlak ve Evtam Bankas1 iianlari I 
Esas No. Yeri No.s1 Nev'i Dcpozitosu 

T.L. 
143 Biiyiikada, Meyandros 1 Voli 83 

Yeri yukanda yaz1h voli 1-3 sene miiddetle ve ac;1k arthrma ile kiraya ve
rilecektir. 

ihale 15/5/937 cumartest gLinii saat ondadtr. !steklilerin §Ubemize gelme-
leri. •479• (2514) 

5 May1s 1937 

Elektrik Pazarhk ilan1 

Onye B~lediyesinden: 
Musaddak projclcri mucibince yirmi dart bin dokuz yiiz yirmi dort lil 

bir kuru~ bed eli kc~iili ve kapal! zarf usulile eksiltmiye' konulan ve &era: 
Cumhuriyct vc Ulus gazetelerile ilii.n cdilmi~ olan Unye Belediyesi elektr' 
tesisatma eksiltmc miiddcti ic;inde talib c;Ikmadtgmdan 12/4/937 den itibatf 
bir ay miiddctle pazarhi:(a biraktlmishr. 

Pazarl!kla ihalcsi 12/5/937 c;a1·~amba giinii saat 15 tc Unye Bclediye ~-
ciimcnindc vapi!acagi ilan olunur. · (21&· 

Y ARINKi iSTANBUL 
Eski $chrem~ni Doktor CEMiL TOPUZLU'nun ycni c;tka~ c;ok ente· 

rcsan bu cscrini Istanbulu sevenler ve biitiin BeledivC' islerile ugra~an]ar 
okumaltdtr. Ahmed Halid Kitabevindc 25 kuru~a satilJyor. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Ankara vc istanbul telsizleri ihtiyac1 olarak istanbul piyasasmdan ahll3 

cak 166 kalem h1rdavat malzel!1esi ac1k cksiltmiye konulmu~tur. Eksilt!Jl 
11/5/1937 sab giinii saat 14 tc Istanbul Yenipostane binast birinci katta is 
tanbul P. T. T. Miidiirlii.iziindc miite~ckkil Ahm Sahm Komisyonunda y3' 
p!lacakhr. Muhammen bedeli 1185 lira muvakkat teminat 88 lira 88 kuru~ 
tur. Taliblerin ~artnamesini gormek ve muvakkat tcminatlarmi yatwna 
iizere r,;alt~ma giinlerinde mczkur miidiirliik idari kalemine miiracaatleri· 

(23311 

·~Vi ~K~N ~Vi 
Bi<;~R • 

QANKAYA 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi V~QiMLiDiR. 

UOlANTS[ OANr ONi~: 
KARAKGY PAlAS ALAL~MCi ~AN 

Akay i~Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Kad1koy - H. PaJ;a - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarma i§liyen vapur

lann kahve ocaklan miiltezimligi 1 haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene 
miiddetle ac;1k arthrma ile ihale edilecektir. 

Artllrma 14 mayts 1937 cuma giinii Akay $efler Enciimeninde saat 15 te 
ba~hyarak 16 da ihalesi yapllacagmdan isteklilerin ~artnameyi gormek iizere 
hergii!l !~Ietme $efligine ve arthrma ic;in de % 7,5 giivenme paralarile Encti
mene gelii!J'!leri. (2432) 

Manisa V aliliginden: 
1 - Manisada ke~if tutan ·50.000• lira tahmin olunan bir mekteb in -

~a:s1 vahid fiatlar iizerinden kapah zarf suretile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid kc~if evrak1 ve teferriiah •130• kuru~ bedel mukabilinde 

Manisa N afta Miidiirlii.E!iinden almabilir. 
3 - ihalesi may1sm altmc1 pcr~embe giinii saat on birde Vilayet Dai

mi Enciimeni oniinde yap1lacakhr. 
4 - Naf1a Vekalctinin tasdikinden get;eeek ke~if tutan muteber olmak 

§artile muvakkat teminat muhammen bedel iizerinden c3750· lirad1r. 
5 - Bu eksiltmiye gireceklerin Naf1a Vekaletinden ahnm1~ ehliyet ve

sikasl ve 1937 y1lma aid Ticaret Odasi vesikast ve muvakkat teminat mak
buz veya mektublanm kapah zarfm ic;ine koymalan ve zarfm ihzarmda 2490 
say1h kanunun 32 inci maddesindeki ~artlara bilhassa riayet etmeleri lazun
d!r. Kapah zarflarm 6/5/1937 per~embe giinii saat ana kadar Manisa Valili
gine vcrilmesi ve pasta ile gondcreceklerin kanunun 34 iincii maddesine ri
ayet etmeleri liizumu ilan olunur. (2184) 

<;unki.i ASPiRiN seneler· 
denberi her ti.irli.i sogukal· 

gtnl1klanna ve agnlara kar~1 
tesiri ~a~maz bir ilac; oldugunu 

isbat etmi~tir. 

A S P i R i N in testrinden 

emin olmak i~in lutfen 
kastna dikkat ediniz. 

mar· 

n 
s 
d 
y 
~ 

t 

c 
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MfDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo~alt1 r. i N Kl BA Z I ve <?ndan miitevell!d ba1 agnlanm defeder. Son derece teksif edilmi§ bir tuz olup 
M0MAS1L MOSTAHZARLARDAN DAHA CABUK, DAHA KO-MAZON 

JUIEYV A TU Z 
LA Y ve DAHA KA T't tesir eder. Yemeklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZLIGI, MlDE EK$1LlK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BAR-u SAKLARI ALISTIRMAZ. Ag1zdaki kokuyu ve tats1zhg1 defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. Kiic;iik §i§e c;IkmJ§tlr, fakat biiyiik §i§esi 

ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Baton ecza deposu. Istanbul Yenipostane arkasmda. No. 47 

--~~------------------------------------------------------------------------~~==~=---~~-=--------------------------------------------------

Ufiitmeninl Grip, Nezle, Ba, ve Di, Agr•lar•n•n ~:~: K ESKiN K A$ E L E RiD i R. Bah~ekap1 
Salih Necatl 

konya Ahali Bankas1 Tiirk Anonim ~irketinden: 
<I Bankam1z nizamnamei dahilisinin, 2999 numarall kanuna tevfikan a!lagi
laa ash ve tadil ~ekilleri yaz1h maddeler hakkmda heyeti umumiyesini fevka

de olarak 5 haziran 937 tarihine musadif cumartesi giinii saat dokuzda Banka 
~:rkezinde toplanmasma karar vermi~ oldu~undan ~irket nizamnamesi hii
v Ulltlerine gore on giin zarfmda hAmil olduklan hisse senedlerini Bankaya 
er~rek duhuliye alW~alan ve o giin ayni saatte bulunmalan ilan olunur. 

Fevkalade Ruznamei Miizakerat 
Banka nizamnamesinin birinei madedsinin fllaai ahiresi, 11 - 20 - 35 - 37 

llei ITladdelerinin il§.ve ve tadil §eklllerinin tetkik ve tasdiki. 

Eski ,ekli Y eni ,ekli 
l3~rinci maddenin son f1kns1: Birinei maddenin son f1kras1: 

ln ~lrket gerek esas maksad ve tedviri ~irket gerek esas maksad ve tedviri 
caualllelatJ i~in iktiza eden ve gerek ti- muamelAtJ i~in iktiza eden gayrimenkul 
'-'etet ka_sdile ahp satmak veya kiraya mallan ve gerek bankalar kanununun 
i§{' dogrudan dogruya veya dolayu'!ile hiikiimlerine gore alacaklarm1 saglam -
id etmek velhas1l her hang! bir suretle la§brmak maksadile rnunzam teminat 
i~re ve istimal eylemek ve icab1nda olarak gayrimenkul ipotek muamelesini 
§ekt~k veya ipotekli bore sen~i ve irad ve keza alacaklarmdan dolay1 temelliik 

2 
hnde rehin almak veya vermek ii- mecburiyetinde kald1g1 her nevi gayri

s~re .her nevi gayrimenkul mallan §ah- menkul mallan §ahsiyeti hiikmiyesi na
r ~etJ hiikmiyesi namma ferag ve tefer- mma ferag ve teferrug ve tasarruf ede-
u ve tasarruf edebilir. bilir. 

rnrr- Umur ve maslAhah heyeti umu- II- Umur ve maslahah heyeti umu
k lYe tarafmdan mansub iic;ten dokuza miye tarafmdan mansub ii~ten dokuza 
radar azadan miirekkeb bir meclisi ida- kadar azadan miirekkeb bir !dare mec
s eye ihale olunur ve ~u kadar ki ilk be§ lisine !hale olunur. Ve §U kadar ki ilk 5 
i~ne ITliiddet i<;in te§kil olunacak meclisi sene mtiddet i<;in te§kil olunacak idare 
oJ are azas1 miiessisler tarafmdan tayin meclisi azalar1 miiessisler tar afmdan ta-

Unacaktlr. yin olunacakhr. 

20 - Meclisi idare mevadd1 mahsusa 
\le bir miiddeti muayyene ic;;in haiz ol -
dugu iktidan k1smen veya tamamen a
zas.Indan bir veya birkac; zata baveka -
let1 mahsusa ihale edecegi misilli rna • 
~ali~i cariyenin riiyet ve esviyesi i<;ill 

ancden dahi bir veya birkac; zat1 tev
lta eyliye bilir. 

Bu suretle te§ekkiil eden idare mec -
lisi 2999 say1h bankalar kanununda ya
:zah vazifeleri yapmak uzere kendi azas1 
arasmda ser;ecegi iki aza ile umumi mii
dtirden rniirekkeb iic;; ki§ilik bir idare 
}tomitesi te§kil eder. !dare komitesi ka
rarlan tasdiltli bir deftere kaydolunur. 
!dare komitesinin ittifakla verdigi ka
rarlar dogrudan dogruya ekseriyetle 
verdigi kararlar ·idare meclisinin tasvi
binden sonra infaz olunur. tdare mec -
lisi miic;temian ve miinferiden komite -
nin faaliyet ve her tiirlii muarnelS.tJm 
murakabe ve kontrol etmege salahiyet
tardlr. 

20 - Mecllsi !dare mevadd1 mahsusa 
ve bir miiddeti muayyene ic;ln ha·iz ol
du~ iktidan k1smen veya tamamen a
zas!ndan bir veya birka<; zata bavekaleti 
mahsusa ihale edecegl misilli masalihi 
cariyenin riiyet ve tesviyesi ·i<;in baric
den dahi birka~ zatl tevkil eyliyebilir. 

Tayin olunan miidiri umumi idare 
meelisinin tabU azas1d1r. 

35 - ~irket temettiiat1 safiyei sene • 35 - ~irketin temettiiatJ safiyei sene
\liyesinden %5 ihtiyat akc;esinin tahsisi, viyesinden evvela yiizde be§ ihtiyat ak
saniyen itfa edilmemi§ olan hisse sened- c;esine ve yiizde be§ te ileride muhtemel 
lerinin beddelleri tesviye olunan k1sm1- zarar kar§1hg1 olarak fevkalade ihtiyat 
na %5 nisbetinde birinci temettii ifa • akc;;esine, saniyen itfa edilmemi§ olan 
51.na kifayet edecek mebla~ ifraz edil - hisse senedlerinin bedelleri tesviye olu
d!kten sonra baki kalan k1sm1 sureti ati- nan k1sm1na %5 nisbetinde birinci te -
:Yede taksim olunur. %10 miiessislere, mettii ifasma kifayet edecek mebla~ if
%5 meclisi idare azalarma, %1 ikramiye raz edildikten sonra baki kalan k1sm1 
olarak miistahdemine. %84 §iirekaya sureti atiyede taksim olunur: 
1evzi edilecektir. %10 miiessislere, 

%5 idare meclisine, 
%1 miistahdemine, 
%84 §i.irekaya tevzi edilecektir. 

. 37 - ihtiyat ak<;esi 35 inci madde mu- 37 - Otuz be§inci madde mucibince 
C!bince temettiiatl seneviyeden miifrez senevi temettiiattan aynlan ihtiyat ak
lnebaligin terakiimiinden te§ekkiil ede- c;eleri §irket~n muhte:r_nel zararl~rma 
Cek ve masarifi fevkalade ve gayri mel- k~r§Ih~ te§k!l eder. i~tJ~at a~c;;elen ~e: 
h~zaya kar§Il!k tutulacak ve i§bU ak<;e- kunu §lrket ser~ayesmm brr mishm 
lll.D miktan §irket sermayesinin % rub- bulunc1ya ka~~~ 1fraz olunacak ve zarar 
~na miisavi bir raddeye balig oldukta tahakkuk ettJgJ zaman bu kar§Illktan 
1htiyat ak<;esi ifraz olunm1yacakbr. ~u yap1lacak mahsub nisbetinde yeniden 
ltactar ki ihtiyat akc;esi sermayenin yiiz- kar§Illk aynlacakhr. 
de rub'una balig olduktan sonra ondan 
sarfiyat icrasile miktan nisbeti mez • 
ltureden a§ag1 dii§erse tekrar temettii-
attan tevkifat icrasma miiba§eret olu • 
llacakhr. 

. ... . 1gnemn 
miknabs 
iizerinde 
yap1~bg,. 

gibi 

CiLDDE Y API$1R . 
Pudranm icadmdanberi en ,a

yam hayret pudradtr. Cilde son de· 
rece tevafuku hasebile alimlerin 
«Lectro - Statique» tabir ettikleri 
bu pudra hpkt bir ignenin mikna
tls iizerinde yapt,ttgt gibi cildde 
tamamen ve bugiine kadar tamdt
gtmlz herhangi bir pudradan daha 

Bolu Belediyesinden: 
Bolu Belediyesi ic;;in altm1~ beygir Efektif normal takatta iki cereyanh, 

kompavunt, kuru buharh, siir~ofor kondensah, re§oforlii bir lokomobil ve. 
470/2 = 235 volt, 104 amper, 48 kilovat. Takriben ahize 55,5 kilovat kompavunt 
magnet bobinden maada yard1mcl kutuplan havi miitemadi cereyam teljaubi 
bir jeneretris almacakhr. Bunlar yeni veya kullamlmaga yarar miistamel ola
bilir. tstekliler yalmz lokomobil veya dinamoya talib olabilir. 

ihalesi 28/5/937 cuma giinii saat 16 da Boluda Belediye Enciimeni huzu
rile yap1lacakhr. !steklilerin teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde te
minat ak<;eleri ve kanunen ibraza mecbur olduklan evrakla birlikte bizzat bu
lunmalan veyahud teminat ve laz1m evrak1 pullu teklif mektublarma rapten 
ihale saatinden evvel Belediye Enciimeninde bulundurmalan lazimd1r. ~art • 
namelerini gormek istiyenler Bolu Belediyesinden paras1z olarak istiyebilirler. 

(2485) 

NEDViN 

kuvvetli yapt'Jr ve daha uzun za- ••••••••••••••••• ••••••••• ••• 
man aabit kahr. Bu pudrantn tene :;:] 
verdiii «fini niat» guzellik ne Davlat Damiryollar1 itlelma Umum MUdiiriUgiinden 
riizgardan, ne yaginurdan, hatta at· 
cak bir salonda saatlerce dans edil
digi halde terden kat'iyyen miitees
sir olmaz. Hir;bir vakit burunda ve 
yiizde parlakhk izleri btrakmaz. 
Hemen bugiinden bu yeni Tokalon 
pudrastm tecriibe ediniz. Diger 
pudralardan tamamen farkh ola
rak miikemmelen yapt,tlgmt gore
cek ve r;ok memnun kalacakstmz. 

Bulunmu' kopek 
Y~rmi giin evvel kurt cinsi bir kopek 

bulunmu§tur. Be§ gun zarfmda sahibi 

c;;1kmazsa sahlacag1 ve hic;;bir mes'uliyet 

kabul edilmiyecegi ilan olunur. 

Vezneciler Bozdogankemeri caddesin

de MalUlgaziler kahvesinde Mehmed 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok As1s1 • 
Belsoguklugu ve ihtiHitlanna kar$1 
pek tesirli ve taze a§Idlr. Divanyolu 
Sultanmahmud tiirbesi No. 113 

Yenikoy sulh hakimliginden: 

Eski§ehirde bulunan idaremize aid hastane ile talebe pansiyonunun bir se
nelik ihtiyac1 alan a§ag1da yaz1h (44) kalem bakkaliye erzakile (7) kalem et, 
ciger, i~kembe, pa<;a gibi yiyecekten ibaret 2 grup malzeme her grup ayn ayr1 
ihale edilmek iizere 13/5/937 peqembe giinii birinci grup saat 15 te, ikinci 
grup 15 1h ta ve her grup hizasmda yazll1 muhammen bedeller iizerinden 
kapah zarfla eksiltmiye konmu~tur. Bu i§e girmek istiyenlerin birinci grup 
i~in 514 lira 20 kuru!? ve ikinci grup i<;in de 545 lira 82 kuru§luk muvakkat 
tem1nat ve kanunun tayln ettigi vesikalarla Resmi Gazetenin 7/5/936 T. 3297 
No.h niishasmda inti~ar etmi§ alan talimatname dairesinde almm1~ vesika 
ve teklif mektublanm muhtevi zarflann eksiltme giinii saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine teslim etmeleri llarttrr. Bu i§e girmek 
istiyenler bu i~e aid §artname ve mukavele projelerini Haydarpa§ada Komis
yonundan, Eski!iehirde Hastane operatorliigile Talebe Papsiyonu Direktorlii
gi.inden paraSJZ olarak tedarik edebilirler. 
Grup 1 - Yag, pirinc;, ~~ker, makarna, un, fasulya, nohut gibi (44) kalem 

bakkaliye erzakl muhammen bedeli 6855 lira 97 kuru~tur. 
Grup 2 - Koyun eti, s1g1r eti, dana eti, kuzu eti, pac;ahk ayak, kara ciger, 

i~kembe muhammen bedeli 7277 lira 50 kuru~tur. (2363) -Muharnmen bedeli (475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 50 bin ton 
Kriple Alman maden komiirii 17/5/937 pazartesi giinii saat 15,30 da pazarhkla 
Ankarada ldare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (22755,19) lirahk muvakkat teminatla kanu -
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi~ alan talimatname dairesinde almm1~ vesikay1 hamilen 
ayni giin muayyen saatte Komisyon Reisligine miiracaatleri laz1md1r. 

~artnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa§ada Teselliim 
ve Sevk Sefliginde goriilebilir. (2413) -Muhammen bedeli 8413 lira 75 kuru§ olan mahtelif eb'adda 63500 kilo 
yuvarlak demir 10/5/937 pazartesi giinii saat onda Haydarpa~ada gar binas1 
dahilindeki Komisyon tarafmdan pazarhkla satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 631 lira 04 kuru§luk muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettigi vesaik ve Resmi gazetenin 7/5/936 giin 3297 No.h niisha
smda intillar etmi§ alan talimatname dahilinde almm1~ vesika ile birlikte 
p&zarhk giinii saa~ine kadar Komisyona miiracaatleri Hi.ZJmdrr. Bu i§e aid 
§artnameler Komisyondan parastz olarak dag1hlmaktad1r. (2521) 

r 

DiKKATI 

K a fi L i kid as yon 
Beyetlunda Tokathyan kar•tltnda 

STAVRiDi S 
Tuhaflye maaazas1 

Bugiinden itibaren ve 
Y almz 15 giin i~in 

bUtUn stoklar•n• 

0
/ 0 40 tenzilatla 
elden ~1karacakt1r. 

TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

ISTANBUL TURK ANONIM 

SU $iRKE Ti 
1 - Sirketin 1 haziran 1937 tarihin -

den itibaren beherine mukabil 500 frank 
tediye edilecek olan %4 faizli tahvila -
tmm kur'a ke§idesi muamelesinin 18 
may1s 1937 tarihine musadif sah giinii 
saat 10 da tasfiye heyetinin Galatada, 
Voyvoda caddesinde, Assikurazioni Ce
nerali hamnda kain 33 numarah yan • 
hanesinde aleni surette icra edilecegi; 

2 - 28 maYJs 1927 de icra edilen 62 n
ci kur' a ke§idesinde numaralan <;1klp 
1 haziran 1927 tarihinden itibaren tediye 
mevkiine konmu§ olan tahvillere 1 ha
ziran 1932 tarihinde vadeleri ·inkiza et
mi§ alan 76 numarah tahvilat kuponla
rmm kanunu· mahsusu mucibince 1 ha
ziran 1937 tarihinde miiruru zamana u§
nyarak bedellerinin hazineye tediye e
dilecegi tahvilat hamillerine ilan olu -
nur. 

Tasfiye Heyeti 

20 DAML A 

KARD OL 
Hiddet, korku, heyecan, 
bat donmeleri , nefes 
daralmas1 ve bay•lma· 

lar1n onUne ge~er. 

•• 

GOZEN 
K R -EM 

Sar1yerde Tatar Yakubaga sokagmda 

3 No. 11 hanede mukirn iken 7/4/937 ta

rihinde olen Mustafa klZl Fatmamn 

metrukah bulunan 16 parcra ev e§yasile 

oliiye aid olup ikamet ettigi bir odadan 

ibaret mezkur evle ayni sokakta 4 No. h 

evin arsalan Emlaki Milliyeye aid bu -

lunmas1 dolay1sile iizerindeki binalar 

enkaz §eklinde olmakla gerek ev e§yasi 

ve gerekse mevzuubahs iki bab hanenin 

enkazlan ac;;1k arthrma suretile 12/5/937 

istanbul Gayrimiibadil le r Ko misyonundan· 
D.No. Semti ve mahallesi Ernlak No. Cinsi ve hissesi 

E: Kiirk~li Y: Abaci E: 8 Y: 1 0 54 metro am. 

•••••••••••••••••••••••••••••• c;ar§amba giinii saat 10,30 da mahallin-
de sahlacag1 ilan olunur. (32370) 

2415 
3146 

Edirnekapi Hacimuhiddin 

Beyoglu F erikoy kiSlm 1 E: F erikoy taddesi E: 1 02-1 04 Y: Kargir hane ve 

Y: Ermenikilisesi 50-52 Mahallen: bahc;enin 1/2 his. 

Hisseye gore 

muhamrnen K. 

11 0 A~1k artt1rma 

1 000 Kapah zarf 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigii llanlart 
~-................................ ! ... 

1 - ~uzguncuk Surm Lusavoric;; Ermeni kilisesi 
2 - Uskiidar Siirp Hac; Ermeni kilisesi 
3 - 'Oskiidar Siirp Karabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz Siirp Nigagos Ermeni kilisesi 
5 - Kartal Siirp Ni~an Ermeni kilisesi 
6 - Kandilli Siirp Arakelos Ermeni kilisesi 
7 - Kad1koy Siirp Takavor Ermeni kilisesi 
8 - Kad1koy Rum cemaati 
9 - Biiyiikada Rum cemaati 

10 - Kuzguncuk Ayapandeli Rum killsesi 
11 - Heybeliada Rum cemaati 
12 - Kmahada Panaiye Rum kilisesi 
13 - Kandilli Hiristos Metamarfozis Rum kilisesi 
14 - <;engelkoy Ayayorgi Rum kilisesi 
15 - Uskiidar Profit - ilya Rum kilisesi 
16 - Pa§abah<;e Aya - Konstantin Rum kilisesi 
17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Burgazadas1 Hiristos manastm 
19 - Biiyiikada Ayanikola manastm 
20 - Heybeliada Aya Tiryado manastm 
21 - Biiyiikada Hiristos manastm 
22 - Heybeliada Aya Yorgi manastm 
23 - Kmahada Hiristos rnanastm 
24 - Heybeliada Rum Ruhban mektebi 
25 - Biiyiikada Heybeliada Yetimhaneleri 
26 - Haydarpa~a Musevi Sinagonu 
27 - Kuzguncuk Musevi Sinagonu 

Cemaatlerce idare olunan vak1flardan semtleri ve isimleri yukar1da yaz1h 
Vak1flara 2762 nurnarah vak1flar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki ta
lilllatname hiikiimlerine tevfikan tek miitevelli tayin edileeeginden isteklilerin 
~ 1 /5/937 tarihine kadar· Kad1koy Vak1flar Miidi.iriigiine alellisul miiracaatleri 
llan olunur (2513) 

Do Aum ve kad1n hastallklar • 
mlltehaSSISI 

Ca!talo!tlu, Nuruosmaniye caddes' 
No. 22, Mavi yap1 

T eleton : 22638 

4391 Y e~ilkoy $evketiye 

5808 Eyiib Siileymansuba~i 

6561 

7035 

7649 
8049 

8371 

8420 

8599 

Kii~iikmustafapa§a Molla· 

hiisrev 

Biiyiikdere 

Tarabya 

Biiyiikdere 

Burgazada 

Kuzguncuk 

Galata Yenicami 

Mahallen: ,Sahadet 48-50 
fstasyon caddesi Y: 1 03 Ah§ab hanenin 

4/18 his. 

Miinzeviki§lasi E: 27 Y: 27-27/1 Bostamn 

caddesi 

Kii!riikmustafapa§a cad. 

E: Duvarci 

Y: Dilber 

Derei~i 

Lambrinos 

E: K1Z1ltoprak 

Y: Mehtab 

E: Kumbagh ve mekteb 

127.50;240 his. 

E: 44 1 5 metro arsa 

E: 19 Y: 35 Ah§ab hanenin 

No.taj: 12 1/4 his. 

E: 41-43 312 metro arsa 

E: 77-79 i~inde ah§ab iki 

kuliibesi olan bahc;e 

E: 1-11-13 803,50 metro ar

sanm 1 /2 his. 

E: 15 Y: 9 279,50 metro arsa 

130 A~1k artbnn 

2500 Kapah zarf 

150 A~1k arttum 

100 

320 
500 

130 

210 

Ballkpazan Kur§unlu 

han list katta 

12 Odamn 25/192 his 150 

Reklama liizum yoktur. 86 I 3 Eyiib Siileymansuba§i Miinzevi K1§la cad E: ve Y: 25 Bostanm 3/4 his. 2500 Kapah zar 

Bir tecriibe kafidir. 4644 Yenikoy Molla~elebi E: Kiremit!ri E: 23-25 lki ah§ab hanenin 170 A<;1k arthrma 

SaMb ve l1(Lfmuharri11: Yuna1 Nadi -~ Y: Bahc;e Y: 16-18 5/15 hissesi. 

Vmumt ne~yatt tdare eden Yazt l11«2 Y.ukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkull er on giin miiddetle sah§a c;IkanlmJ§hr. ihaleleri 17 j5 j93 7 giiniine dii~en pa • 

Mfldflr1l: Hihmet Miini' zartesi giinii saat I 4 tedir. Satl~ miinha snan gayrimiibadil bonosiledir. 

Cumilurtyn matbaan ·----------------~-------------------· 
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~erbet ve Dondurma Mideyi Bozar 

ASA 
Midevidir. T oz halinde ve 
meyvalardan yapilmJ§br. 
<;ok kopiiriir. Bir ~orba 
ka§I~ gazoz OZU Ve likor}e 
yanm bardak buzlu su i~in
de ~ok nefis bir §ampanya 
olur. Biitiin meyva tozlan
na deh~etli ve basdondiirii
cii bir surette rekabet et
mektedir. 

~i§esi, 25 dort misli 50 
kuru~tur. HASAN ismine 
ve markasma dikkat. 

Hasan deposu : Istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta~, Eski§ahir 

FESHANE MENSUCAT 
TURK ANONiM ~iRKETiNDEN: 

Feshane ve Hereke Mensucat fabrikalarmm 2262 saYlh kanununun 11 inci 
maddesine tevfikan te~kil edilen Tiirlciye Yiinlii Dokum.a ve Yiin ipligi Fab
rikalan Anonim $irketine devredilmi~ olmasma mebni heyeti umumiyesince 
Feshane Mensucat Tiirk Anonim ~irkatinin tasfiyesine ve tasfiye memurlugu
na da $irket Miidiirii Bay Mithat Recai Ogdevin'in tayinine karar verilmi!? ol
dugundan $irketin alacakh olanlarm Ticaret kanununun 445 inci maddesi 
hiikmiine tevfikan bir sene zarfmda istanbulda Bahc;ekap1da Birinci Vaklf 
hanmda asma katta mukim ad1 gec;en tasfiye memuruna miiracaatle Sirket
teki hukukunu isbat etmeleri liizumu ilan olunur. 

Kumandanlarimizin 

ar at1ra ar1 
Yazan: SALAHATTiN GONGOR 

En biiyiik kahramanlanm1z Atatiirkten, lnoniiniiD yiice 
kahramam ismet lnoniinden ba~hyarak tamnml§ kumandanla
nmlzm harp habralanm nakleden bu eser. ~imdiye kadar hi~
bir yerde ve hi~bir eserde ~Ikm1yan isimleri de ihtiva etmektedir 

Eser itina ile bas1lmaktadJr. Fiab 100 kuru§tur. 

Belediyesinden: 
<;anakkale vilayetine bagh Yenice kasabasmda maylSln on sekizinde bi.i

:~<iik ve zengin bir hayvan panay1n kurulacaktir. 
Bu kaza Bahkesir ve Canakkale biiyiik §Osasmm ve B? lya • Edremid • 

Bayramic; - Biga ve Gi:inen kazalarmm tam ortasmdad1r. 
Damtzhk. kasabhk hayvan, hah, kilim ve seccade merakhlarmm bu pa

naytra i~tirakleri c;ok faideli olacaktrr. 
Yeni kurulan bu kasaba c;amhklar ic;inde bir eylenti, saghk yeridir. 

Menba sularile me$hurdur, her ihtiyac; Belediyece temin olunrnu§tur. (2484) 

Betonarme Koprii in!1aatJ 

Naf1a V ekaletinden: 
?-'al.ib zuhl:l~ etTI?ediginden ihalesi yaptlamamt~ oJan (:14,000) lira ke~if be

d~lh .. s~.n~b Vtlayetmde Sinob • Ayanctk yolu iizerindeki Karasu Betona;-me 
koprus.u ln$aatm~n .~a.pah zarf usulile yeniden eksiltmesi 17/5}>1937 tarihine 
musad1f pazartes1 gunu saat 16 da Naf1a Vekil.letinde Soseler ve Ki:ipriiler Re
isligi E~siltme Komisyo?u odasmda yaptlacakhr. 

. . Eks1ltme $art:r:.an:~st ve buna miiteferri diger evrak cl70• kuruiJ muka
hilmde $ose ve Kopruler Reisliginden verilecektir. 

Muvakkat teminat •2550· IiJ:ad1r. 
. Ek~!Itmiy~ ~irebilr_nek ic;i':l isteklilerin yol ve ki:iprii in~aah yaptlklarma 

dau mu~eahh1dhk vestkasmi 1braz etmeleri meliruttur. 
Tekhf mektublarmm 17/5/1937 pazartesi gilnii saat 15 e kadar Komisyon 

Reisligine verilmesi Iaztmdtr. •1048• (2387) 

iK DEFA AI i$LEHEKLE 
AYHI RAND0MANI VERiR 

18 • ay veres1ye sab§ ~ 

SA H i B i· N i M S E S i Beyoglu ve acentalar1 

Ankara • Adana • Antalya • Afyon • Bursa • 
Band1rma • Eskifehir • lzmir • Kayseri • Konya • 
Mersin • Samsun • S1vas • Trabzon • Zonguldak 

Bahkesir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Artttrmtya konulan i~: Haziramn uc;unde ac;tlacak olan Manyas, 

Di:inii!} ve !;)amh panay1rlarmdan ~artnamesi mucibince almacak riisumdur. 
2 - Muhammen bedeli · 3350• lirad1r. 

KANZUK SAC EKSiRi 
Artbrmrya i~tirak etmek istiyenler •bunun 7o 7,5 gu olan •251. lira c25• 

kuru~u Malsand1gm.a yahrd1gma dair vezne makbuzu ve yahud banka mek
tubile mi.iracaat edebilirler. 

3 - Arttirma 20 mayts 1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat c15· 
te mcrkezi vilayette te~kil edecek Encumende yap1Iacakttr. 

4 - Haricden telgraf veyahud mektubla pey kabul edilmiyecektir. 
istekliler vakti muayyeninde te~kil edecek Enciimende bizzat haztr bu

lunaca klard1r. 
5 - !;)artnameyi gi:irmek istiyenler merkezde Daimi Enci.imen kalemin

de, vilayetlerde Vilayet makamlarmm gi:isterecegi mahalde ve kal\01larda Mu
hasebei Hususiye memurluklarmda gi:irebilirler. 

6 - Enciimende nakten para veya tahvilat kabul edilmez. (2440) 

istanbul Belediyesi Merkez Hal Miidiirliigiinden: . 
Haldc 3 No.da icrayi ticaret eden Kadri Taner buradaki muamelesine ni

haye:: vermifi oldugundan idaremizdeki teminah iade edilerek ili~igi kesilece
ginden mezkur yaz1hancden alacakh bulunan miistahsil varsa evraki miisbi· 
telerile nihayet 7/6/1937 tarihine kadar idaremize miiracaatleri liizumu ilan 
olunur. (2523) 

KOMOJEN 
Sa~Iann koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili • 
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullam§J 
kolay bir sa~ eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

Ankara Beyelmilel s~"'"'i~inde biiyiik muvaffakiyet kazanan ve takdirle tet;hir edilmekte olan 

Kuyunuzun, ve kire~li suyunu tatb 
. . 

suya ~eVIrir. muslugunuzun ac1 
ile kircci tasfiye edilmi~ su: Sert sac;lan yumu§ak yapar, kepege mani olur, cildin taravet ve giizelligini muhafaza eder, c;ama~1rda soda ve sabundan 

tasarruJ temin eder, istim kazanlan, kalorifer, inbik ve alelumum kaynama kaplarmda kirecin tavazzuuna mani olur. 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar 
istanbul : Vebodil Ltd. Voyvoda 40/42 Galata • Ankara : Vehbi Ko~ Ticaret Evi • Memleketin bafhca fehirlerinde sat1t; yerleri vard1r. 


