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Hatay anayasasl kat'i Londrada miihiffl gOrii~meler 
mUzakereleri ba$1adl AvuSturya ~e C~kC?slova~~ .~e':letleriingiltere-

den, siyasetimn tasriiiini 1stiyecekler 
Reis ve icra heyetinin salihiyetine 
dair maddeler. diin kab:ul .. edildi 

Cenevre 6 (A.A.)- Anadolu AjansmJn 
hususi muhabiri bildiriyor: 

tay meclisine kar§I mes'ul bir hiikumet .re
isile dort vekilden tetekkiil edecek olan 
icra heyetinin salahiyetine aid maddeler 
kabul edildi. 

Hatay anayasasmm kat'i miizakeresine 
dun ba§land1. 

Hatay meclisi tarafmdan miintehab bir 
gayrimes'ul devlet reisinin idaresinde Ha-

Miizakereye bugiin de devam edile-
cektir. [Arkast Sa. 4 sii.tun 3 te] 

Ba~vekilin 
Londra seyahati 
lsmet lnoniiniin fali hayrr 
addettigi bu ziyaretin 
Turk - /ngiliz dostlrtgunu 
takviyeye yeni bir vesile 
olacagrnr iimid ediyoruz 

JE:b a~vekil 1smet inonii, lngiltere 
(g) Krahmn tac giyrne merasimine 

i§tirak etmek iizere, evvelki ak· 
§am Londraya hareket etti. Ba§vekil, 
«- Sa M ajestc Kralm tac giyme me· 

rasiminde bulunmak iizere Londraya ilk 
defa vaki alan bu seyahatimi bir !ali haytr 
addediyor ve bundan ~ok memnun bulu· 
nuyorum» sozlerile Sirkeci istasyonundan 
yola ~1ktt. . . 

Anadolu ajansmm bir tebliginde at;Ik· 
~a oyledigi gibi Ba§vekilimizin seyahati, 
«Biiyiik Britanya hiikiimdannm tac giy
llle merasiminde Tiirkiye Cumhuriyetini 
resmen temsil etmekten» ibaret bir mera
sirn seyahatidir ve 1srnet lnonu, gene a • 
jansm soyledigi gibi, Londrada mali ve 
ikhsadi miizakereler yapacak degildir. 
Boyle olrnakla beraber, Ba§vekilimiz, 
Londrada, ingiliz devlet adamlarile ol • 
dugu gibi diger devletlerin ba§vekillerile 
de temas edecektir. Bu temaslarda resrni 
llliizakereler cereyan etmese bile hususi 
konu§malar olacak; miihirn meseleler et· 
rafmda, hasb1hal §eklinde de olsa, fikir· 
ler teati edilecektir. 
. Ba§vekilimizin seyahati, bu baktmdan 
da ayn bir ehemmiyeti haizdir. Fa kat 1s
lllet inoniiniin bilhassa, ingiliz devlet a
clamlarile yapacag1 temaslarm, son za • 
lllanlarda, t;ok dostane bir safhaya girmi§ 
bulunan Turk - ingiliz miinasebetleri ic;in, 
faydah olacagma §iiphe yoktur. Tiirk de
Tnir ve c;elik endiistrisini kurmak i§ini bir 
1ngiliz miiessesesinin deruhde etmesi, 
Uzun yiiiardanberi ilk defa vuku bulan 
bir te§ebbiistiir ve lngilterenin Cumhuri· 
Yet Tiirkiyesine kar§l yepyeni bir siyaset 
takib ettiginin delilidir. 

Bilbao bo~albhyor 
Barselon'da 
kari,Ikltkla.-

anarsistlerin siddetli 
' ' • 

~Ikardiklari anla,tbyor 

ihtilal~iler Bilbao'ya hakim tepelerle nehrin 
m:unsabini ele ge~irdiklerini iddia ediyorlar. 

Muharebeler tevakkuf devresinde ..• 

~ -
·~ ......... .....w· ~ 

ispanyada tamamen tahrib edilen Guermca ~ehrinde bombardtmandan 
sonra feci bir manzara .. 

Vitoria 6 (A.A.) - Arnorebieta, 
Guernica ve Berrneo daglanmn zaphm 
miiteaktb Francist kuvvetler, Bilbao neh· 
rinin rnunsabm1 kontrol edebilecek bir va· 
ziyet elde etmi§lerdir. Nehrin halici ya • 
kmda Francist'lerin ate§i altmda kalacak 
ve bu kuvvetler bu suretle )imam tama • 
mile abluka etrni§ olacaklardtr. 

lki tarafrn verdigi harb 
havadisleri 

Salamanca 6 (A.A.) - Diin dii§ • 
rnanm siperler in§a etrni§ oldugu Biskaye 
cephesinin biitiin mmtakalarmda siikun 
hiikiim siirmii§tiir. 

Aragon, Soria ve Asturies cephelerin· 
[Arkas-z Sa. 7 siltun 5 teJ 
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Biiyiik Harbin ve miitareke seneleri· 
nin iki milleti kar§l kar§Iya getiren na • 
ho§ vak' alanndan sonra, lngiltere ile 
liirkiyeyi birbirine yakla§llran, iki dev
letin de, hakiki ve ciddi sulhseverdigidir. 

liirkiye de, ingiltere de sulha kar§l olan ~ k • k • b• 
samimi baghhklanm muhtelif vesilelerte ar miSa IDID ImZaSI If 
hbat etrni§lerdir. Habe~istan meselesinin 

dogurdugu vahirn gerginlik esnasmda in- •• dd • k k e ? 
giftere, kendisine su)h dostlan arad1g1 Za· mu et gec1 ece rill e 
man, Tiirkiyenin, en biiyiik hulusla e -
lini uzathgm1 gordii. Milletler Cemiye • 

tinin ald1g1 zecri tedbirler kararlarmm Dr. Ru"' ~tu"' Aras'1n Ba~dad'l z1·yaret1· 
dogurdugu Akdeniz pakt1, bir miiddet 'l H 
sonra, feshedildigi zaman, Tiirkiye, bir 

tarafh olarak tngiltereye muzaherete ha- Dart devlet muahedesinin iranla Irak arasmdaki 
Z1r bulundugunu bildirmek gibi bir ci • 

'>'anmerdlik gostermi§ti. ihtilaf1n hallinden sonra imza edilecek 
Bogazlann yeni rejirnini tayin eden 

rnontreux (Montro) konferans1 esnasm· 

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 3 sii.tun 3 tel 

ic; SAHiFELERDE 
3 iinciide: Balkan Antanh ve TUrk· 

Yugoslav dostlugu 
. Milan Stoimirovi~ Jovanovi~ 
4 iinciide: Hikaye 
.S incide : Beyaz alhn davas1 

Anadoluda san'at tetkikleri 
Mimar Sedad c;etintCL§ 

6 nc1da : Sinema 
Okspor kuliibii ac;Jiuken 

'1 ncide : Bugiiniin ve yarmm kah • 
ramanlarl arasmda 

Kandemir 

Hariciye Vekili T evfik Rii§tii Aras f 
bugiinlerde Ankaradan hareketle Cenev
reye gidecek ve aym son haftasmda mem· 
lekete di:inecektir. 

Hariciye Vekili Cenevrden geldtkten 
sonra hernen Bagdada hareket ederek 
dost lrak Hariciye Nazm Naci Asilin 
ziyaretini iade edecektir. Bagdadda iki 
giin kalmasJ muhtemel alan T evfik Rii~ti.i 
Arasa orad an T ahrana hareket edecek
tir. 

T ahranda §ark misakmm yakmda im
zast mukarrerdi ve T evfik Ri.i§tii Arasm 
T ahranda bulundugu mada lrak, Efgan 
Hariciye Vezirlerinin de Tahrana ge • 
lerek bu misakl imzalamalan kavi bir ih- ~ 

[Arkast Sa. 4 siitun 4 tel 
Dost lrak ve Tii.rkiye Hariciye 

1'/aretrlart kolkola 

Eden 

Ba,vekilimiz 
Sofyadan ge~erken 
Bulgar Krab ile on dakika 

kadar gorii~tii 
Sofya 6 (Telefonla) - ingiliz Kra • 

lmm tac giyme merasiminde bulunmak 
iizere Londraya giden Ba§vekilimiz 1s • 
met lnonii ve heyetirnizin diger azalan 
bugiin saat 14 te Sofya istasyonuna gel· 
diler. Ba§vekilimizi istasyonda Bulgar 
Ba§vekili Kose 1 van of. Krahn mii§avir· 
leri, te§rifat urnurn miidiirii, Haricyie Ne
zareti Umurn Katibi, Ba§vekalet kalemi 
mahsus miidiirii ve sefaretimiz erkam kar
§tladiiar. Sofya sefirimiz Ali ~evki Ber· 
ker Ba§vekilimizi Filibede kar§Jiam§tJ. 
Ba~vekilimiz Sofya istasyonunda yanm 
saat kaldtlar. Ba§vekilirniz istasyonda 
Bulgar Krah Boris ve Krahn biraderi 
Prens Kirille de gorii§tiiler. Bulgar Krah 
ve Krahn biraderi Prens Kiril istasyona 
ilalyan Prense~i Mari'f. te~yi etmege 
gelmi§lerdi. Sa Majeste Boris, be§u~ bir 
-;:ehre ile Ba~vekilimizi kar§Ilad!. 1stas • 
yondaki salonda Ba§vekilimizle 1 0 daki • 
ka gorii§tiiler. Ba§Vekilimiz Sa Majeste 
Kral Boris, Krahn biraderi Prens Kiril 
Bulgar Ba§vekili Kose lvanof ve diger 
kar§thyanlar tarafmdan ugurlanarak yo) • 
Ianna devam etmi§lerdir. Sofya Sefirimiz 
Ali ~evket Berker Ba§vekilimizi Yugos· 

[Arkasl Sa. 4 sii.tun 3 de] 

Von Neurath'tn 
Roma miizakereleri 

Bir Dortler misakma 
davet ~eklinde telakki 

olunmaktad1r 
Berlin 6 (A.A.) - Gazeteler, von 

Neurath ile italyan siyaseti zimamdarlan 
arasmda Romada vukua gelen gorii§me· 
ler netayicinden biiyiik memnuniyet izhar 
etmekte ve Alman • ftalyan i§birliginin 
kuvvetlenmi§ oldugunu ve bu ziyaretin 
Berlin • Roma mihverinin bihakkm mev· 
cud bulundugunu ispat eylemi§ oldugunu 
tebariiz ettirmektedir. 
Alman gazetelerinin miitalealarl 

Berlin 6 (A.A.) -Von Neurath'm 
italya seyahatinin sonunda ne§redilrni§ 
olan teblig hakkmda miitalealar yiiriiten 
Berliner Boersen Zeitung, bilha~sa diyor 
ki: 

<<fngiltere ile Fransamn daha dogrusu 
bu iki memleket matbuatmm biiyiik bir 
k1smmm Aiman - ltalyan miinasebatmm 
inki§afm1 teshile medar olmu§ oldugu 
soylenilebilir. Filvaki Fran sa ve fngiltere 
gazetelerinin Almanya ile italyaya kar§I 
yapml§ olduklan hiicumlar, iftiralar, bu 
iki memleketi, bir me§rU miidafaa hisstle 
birle§tirmi§tir. 

Prens Pol M. ~mit M. Hodza 

Miizakerelere Prens 
· Paul da i~tirak edecek 
Avusturyanm, istiklali hakk1nda ingiltere ve 
Fransan1n mii,terek beyanatta bulunmalarmt 

istiyecegi soylenilmektedir 

Av~sturya Ba§vekilfnin Pe§te'de Naib Amiral Hortf'yi <!iyareti intibalarzndan 

Londra 6 (A,A.) -Krahn tac giy·! Zannolunduguna gore, bu hususi· go • 
me merasimi ~iinasebetile fiTSattan bilis· rii§melerde en faa! rolii oymyacak alan 
tifade Eden'le <;ekoslovakya Ba§vekili Hodza, kendisinin eski «Tuna havzasm· 
Hodza, Avusturya Hariciye Nazm da ikhsadi mesai birligi» plamm ileri sii· 
Schll)idt ve Yugoslavya Prensi Paul'un recektir. 

merkezi Avrupaya miiteallik meselel~r Bu plan, malum oldugu ve~hile, ltalya 
hakkmda miizakereler yapacaklan tahmin ve Almanyay1 ac;tkta b1rakmamaktadu. 

olunmaktad!r. lyj malumat almakta alan mehafil, 
Havas Ajanst muhabirinin bu babda Schmidt'in Eden' den F ransa ile 1ngilte

elde etmi~ oldugu malurnata nazaran renin Avusturyanm istiklali hakktnda 
Hodza ile Schmidt, Almanyamn merkezi mii§terek beyanatta bulunmalanm istiye • 
Avrupaya hulul ve niifuzu kar§tsmda 1n- cegini beyan etmektedir. 
gilterenin hattl hareketinin ne olacag1 • • . . 
hakkmda Londra hiikumetinden sarih ve Avusturya Rerstcumhuru Clondii 
kat'i malurnat istiyecekler ve garb demok- Viyana 6 (A.A.) - Avusturya Re· 
rasilerinin Avusturya ve <;ekoslovakyanm isicumhuru Miklas, refakatinde Ba§vekil 
mukadderatma kar§I daha ziyade bir ala- .?u§nig ve Hariciye Nazm Schmidt ol • 
ka gosterecekler, yoksa Rorna • Berlin dugu halde, Budape§teden Viyanaya 
mihverinin merkezi Avrupada hiikiimran donmii~ ve istasyonda biitiin hiikurnet a• 
olmasma miisaade mi edecekleri husu • zalan tarafmdan kar§Ilanmt~hr. 
sunu istifsar edeceklerdir. [Arkasz Sa. 4 sii.tun 3 te) 
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Moskova, Fransaya kar~I 
ate~ piiskiiriiyor! 

iki devlet arasmdaki paktm y1ldonumunde 
izvestia diyor ki: «Biz kendi hududlaruniZI miida
faaya kadiriz. Fransa Bartou siyasetini takib 
etmedigi i~in A vrupada sulh siyaseti degi~mi~tir» 

Moskova 6 (A.A.) -
Izvestia gazetesi, Fran • 
s1z - Sovyet kaqrhkh • 
yard1m paktmm ikinci 
ylldonumii munasebetile 
diyor ki: 

' ni mutalea etmek Av -

Son giinlerdeki lngiliz gazetelerinde 
f Arkas-z Sa.. 'l lliltun 4 te) 

cSulh te§kilatmm ge
t;en iki sene ic;inde mu -

~~-~~~~~~~~~~~~~~ vaffakiyetler temin etti-

TahsiJat artiyor gi soylenemez. Bilakis 

rupa sulhunun esaslan 
nas1l mtithi§ surette YJ. • 
kllmr§ oldugunu tesbite 
kafidir. Bu tahribata bii· 
yiik devletlerin ve bun· 
!arm ba§mda Fransa ve 
ingilterenin takib ettik· 
Jeri siyaset mesag ver .. 
mi§tir. 

---- evvelden mevcud birt;ok Binaenaleyh, sulh te~ .. 
kilatl geriye dogru mah· 
sus bir adrm atmi§br. Bu 
sahada en miihim rolii 
Fransrz - Sovyet anla§ • 
masrm muessir bir sulh 
te§kilatma esas olarak 
telakki etmiyen Fransrz 
siyaseti oynami§hr. Bit -

11 ayda toplanan para 
219 milyonu buldu 
Ankara 6 (T elefonla) - Son 

on bir ayhk devlet tahsilatt ge~en 
sen eye nazaran 21,900,785 lira 
fazlasile 219,486,288 lirayJ bul • 
rnu§tur. Bunun 12,1 05,644 lirasJ da 
gec;en senelerden bakiye kalan tah· 
silathr. 

§eyler yerlerinden sarsll
ffil§ ve za}'lflamx~ ve ye
ni hic;bir §ey kurulma • 
mi§hr. Buna da saik, fa
§istlik tazyikidir. Biiyiik 
garb devletleri tereddiid
leri ve miitecavizle u
YU§ma temayiillerile kol

Rus - Fransta pakttnz 
haztrlzyan mii.tevetta 

Bartou 

tabi bu, Sovyet Rusyanm da bu pakta 
kar§I olan vaziyeti iizerinde tasirini 
gostermekten bali kalmami§br. Sovyet 
Rusya, bu kar§Ihkh yard1m pakhm her 

lektif emniyete darbe uzerine darbe 
indirmi§lerdir. Bunun neticesinde kol
lektif emniyet ve umumiyet itibarile de 
hukuku diivel yrkilmi§br. Her §eyden 

~~~~~iiiiiii~~~~~~~~iliiiil~~~ evvel Ispanyadaki ademi miidahale i§i· [Arkasz Sa. 4 siitun 2 de] 
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2 CUMHURiYET 

'ehir ve Memleket Haberleri . ) 

Tarihi tefrlka : 111 Y azan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve lktibas edilemez) 

Akdenizi gol yap an adam 

bir Amerikab 
tarih profesorii 

Memleketimiz 
giizel bir eser 

hakk1nda 
yazacak 

~ Dogru degil mi? (~~ 
Hala bayragm kudsiye
tini anbyamad.Iar m1? 

Bakukoyiinden bir kariimiz ya· 

Biiyiik deniz ejderi koca Barbarosun oniinde tac1· 
darlar kadar akur ve engin bir tabiat te ba, igiyordu 

-
Amerikamn lndiana Universitesi tarih 

profesorii Howard, tarihi tetkiklerde bu
lunmak iizere memleketim1ze gelmi§tir. 
Ankarada Ba§vekil lsmet lnonii ve Da
hiliye Vekili ve Halk Partisi Gene! Sek
reteri ~iikrii Kaya tarafmdan kabul edi
len Amerikalt profesor, Tiirk T arihi 
Tetkik Cemiyeti ile de temaslarda bu • 
lundukt;m sonra §ehrim1ze donmii§tiir. 
Profesor Howard, diin kendisile gorii
§en bir arkada§Imiza demi§tir ki: 

ztyor: 
«BAk1rkoy • Zeytinburnu c;imen

to fabrikasmm kar§tsmda komiir yt
gmlan arasmdaki beton direklere, 
i§aret bezi olarak be§ aded Ti.irk 
bayragmm pa~avra halinde sanldJ
gmi goren bir Tiirk genci evvelemir
de Bak1rkoy polis merkezine ve son
ra jandarma kumandanhgma mi.ira· 
caatle §U c;irkin vaziyetin ortadan 
kaldmlmasma hizmet etmi§Se de 
milli haysiyetimize pek ac;1k ~ekil-

Hurrem, planm1 
yiiriitiiyor 

Osmanh tahtma goz koyan adam, o 
tahti kendi ogullanndan birine vermek 
iilkiisiinii gliden kadmm entrikalanna 
kurban giderken ve tahtmJ korumak i~in 
yirmi bir ytlhk nedimini, dostunu, ka -
dehda§ml bogdurmak tshrannda kalan 
Hiinkar, o kanh vak1ayt unutmak, - c;e§id 
~e§id ic; buhranlanm gidermek kaygusile 
Hurremin kucagma • meshur ve esir • 
a tihrken Tiirk giicli, kiirenin dort yanm· 
da harikalar yaratJyordu, tarihi biiyiitiip 
geni~letiyordu. 

Bu giic, bu ilahi giic, par<;alanmt§ ve 
biitiin kiireye yayilmJ~ bir giine§e benze
tilebilirdi, her parc;adan hemen her giin 
bir ba§ka §afak doguyor ve yeryiiziinii 
I§tk ic;inde birakiyordu. Avrupa, za ten o 
giine§in nuru altmda ic;timai mihverini 
degi~tirmekte ve §U millet bu milletin, 
§U devlet bu devletin meddi.i cezrine kan
§tp siirekli inhilaller, istihaleler vukua 
gelmekte, yeni yeni te§ekkiiller viicud bul· 
maktayd1. 

Tiirkler, ger~ekten mimar rolii oynu
yorlardt ve c;iiriik miiesseseleri kalchnp 
yeni binalar kuruyorlardJ. Avrupa onla· 
nn faydah ytki§Ian arasmda yeni bir is
tikamet almi§ ve yeni bir hayata nam • 
zedlenmi§ti. F akat dayand1g1 ufka, ic;in
de bulundugu fezaya s1gm1yan Tiirkiin 
giine§i §imdi Afrikanm biiyiik bir ktsmtnt, 
KJZJ!denizin sagmt solunu, Hind yollan· 
m ve bizzat Hindistam da sarmJ§ti, Av· 
rupada yaratllgJ degi§iklikleri lturenin 
bu taraflannda da viicude getirmege 
koyulmu§tu. 

Hi.inkann co§kun a§ki, Hurrernin de
rece derece §ahlanan ihtuaslan, saray eg· 
lenceleri ve entrikalan Tiirk giiciiniin 
iilke iilke, kit'a ktt' a dola§Jp yaytlmasmt 
bir dem bile ahkoyarruyordu. <;i.tnkii o, 
padi§ahlara kudret ve az,amet temin et -
mekle beraber padi§ahlarm iradesine 
bagh bir varhk degildi, tarihten aldtgJ 
vazifeyi gene tarih hesabma goriip gidi· 
yordu. Bu yaman yiirliyii§e ktlavuzluk 
edenlerin ba§mda Barbaros Hayreddin 
vard1. T unusu bir hamlede zapteden, 
~arl Ken gibi orta ve garb Avrupasm1 
avcu ic;inde tutan bir adamla Afrika c;ol
lerinde ~arpi§an biiyiik amiral, ltalya 
topraklannm bir lmmm1 karaya c;Ikardtgt 
gemicilerine c;ignettikten sonra V enedik-

liler elinde bulunan Akdeniz adalann • 
dan birc;ogunu zaptetti ve nihayet o ihti· 

yar denize Preveze destanmt dinletti. 

Preveze destam~ .. Bu. goklerin riiz· 
garlar agzile terenniim ettikleri magrur 
ne§idelere dalgalardan yaptlmJ§ korkun~ 
muralarla kar§Ihk vermege ah§kln olan 

denizlerin bugiine kadar e§ini dinleme -

dikleri bir hamaset kasidesidir. Romahla
nn Kartacahlarla yaptJklan Mile, Ekto

mos, eski Yunanhlann mefahirinden sa· 
y1la gelen Salamin deniz harbleri, Nel • 
son'un Ebukir ve Trafalgar'da kazand1g1 
zaferler, J apon Amirali Togo' nun T sou
shima 'da yaratttgi mucize, bir~ok balom· 
dan Preveze harikas1 onlinde hie; kahr. 
<;iinkii tarihin kaydettigi biitiin deniz mu· 
harebelerinde bir veya bir iki millet kar· 
§I kar§Jya gelmi§ler, bogu§mu§lar, galib 
ve maglfib olmu§lardu. Prevezede Avru· 
panm biitiin denizci milletleri birle§mi§ler 
ve Barbarosa kar§J cephe almt§lardi. DeJ 
mek ki bir diizine millet bir yanda ve 
Tiirkler bir yanda bulunuyordu. Ondan 

dolaytdJr ki Preveze deniz sava§ma sa· 
dece biiyiik bir deniz harbi denemez. 
Onda iki alemin, iki cihamn, sema ile ye
rin, salible hilalin ~rpi§IIgt goriiliir. 
Tiirkler semayt ve hilah, berikiler salibi 
ve yeri temsil ediyorlardJ. Bu azametli 
sahnenin ba§mda Ja Barbarosla Andrea 
Dorya vardt. 

Dorya 53 ii Ceneviz, sekseui Vene -
dik, otuzu Papahk, doksam lspanya ve 
Portekiz bayrgt ta§Jyan, iisttaraf1 Avru
panm ba§ka millet ve devletlerine aid bu· 
lunan alh yi.iz gemiden miirekkeb bir do
nanmaya kumanda etmekteydi. Barba
rosun emri altmda ancak 122 gemi bu • 
lunuyordu. Kuvvetler arasmdaki nisbet· 
sizlik, Tiirk ruhundaki cevherle telafi 
olunmak laztm geliyordu ve Barbaros ta 
bu iimide bel baghyordu. 

Avrupalt filo, Ti.irk gemilerini Preveze 
limamnda yatarken buldu, iki mil uzakta 
malanarak abluka vaziyeti ald1. Andrea 
Dorya, hire be§ nisbetindeki kemmi iis • 
tiinliigiine giivenerek boyuna ni.imayi§ ya
piyordu, Tiirk filosunu aga dii§IDii§ bahk 
kiimesi gibi goriip zafer hulyalan gec;iri
piyordu. Tiirk filosunu aga dii§mii§ bahk 
ve onu incitmekten daima c;ekinen Tiirkiin 
kaviyi ve hele kiistah kaviyi sillelemekte 
tereddiid etmiyecegini bir kere daha gos
termek i~in hemen demir almmas1 emrini 
vermi§ ve filosunu liman dt§tna ~Jkarmi§· 
b. 

Y anm daire §eklinde yava§ yava§ iler· 
liyen Tiirk filosu, ilk selamt vermek §ere
fini de Andrea Dorya'ya bnakmadt, pro-

«- T etkiklerime devam etmek iizere 
on giin istanbulda kalacagJm. Medeni • 
yetin be§igi olan Tiirkiye, tarihi bak1m • 
dan biiyiik bir ehemmiyeti haizdir. Tiir· 
kiye Cumhuriyetinin tarihe verdigi ehem
miyet ilim aleminde biiyiik bir alaka u • 
yandtrmi§hr. Bu sahada elde edilen ne· 
ticeler §ayam tebriktir. Amerikaya avde
timde Tiirkiye hakkmda bir eser yaza -
cag1m. V aktim miisaid olsayd1 Ana do • 
lunun tarihi asar olan kiSimlanm da 
ziyaret etmek isterdim.» ------

$EHIR ISLER/ 
Havagazi fiatlar1 ucuziuyor 

Tarife komisyonu toplanarak istan -
bul ve Kachkoy havagazi fiatlanm tet~ 
kik etrni§tir. Kornisyon tarifenin tesbi -
tinde esas ola!'ak kabul ettigi madde fi~ 
atlanmn uctizladtgmt gormii§, istanbul 
havagazinin beher metro mikabm1 6 ku
ru§ 6 paradan 5 kuru§ 36 paraya, Kadi
koy havagazi metro mikabm1 6 kuru§ 34 
paradan 5 kuru~ 34 paraya tenzil etrnegi 
rnunasib gorrnii~tiir. Tarife tasdik edil· 
mek uzere bugiinlerde Nafla Vekaleti
ne gonderilecekt.ir. 

Kad1koy Su §irketinin abone· 
lerinden aid1g1 para 

~ de vaki §U tecaviize cesaret edenle
~ re kar§t hiikumetin tedibkar icraa tt· 

na intizar ediyoruz.» 
Beyaz1d kulesindeki yamah 

bayrak 
!stanbul Oniversitesi Ttb F akiilte

si talebesinden T. D. imzasile aldt
gtmiz mektubda deniliyor ki: «lstan· 
bulun en <;ok miinevveri olan Oniver• 
site mahallesinin tam ortasmdaki 
yangm kulesinin tepesinde dort be§ 
yerinden yamah bir bayrak astldtgmi 
gordiim. Bayrak Tiirkliigii temsil 
eder. Tiirk gencligi ise bir Tiirk 
miiessesesinde boyle yamah yumah 
bayrak gormek istemez.» 

Hadiselerin ikisi de, tam manasi
le, fecidir. Ugruna can feda edilen 
Tiirk bayragma gosterilen bu hiir· 
metsizlik affedilir §eylerden degil-

( dir. Alakadarlarm §iddetle nazan 
:( dikkatini celbederken hala Tiirk 
( bayragmm kutsiyetini anlamJyanlar 

mt var ~ diyoruz: 

Dogru degil mi? l 
~~=-~C?:=s;; - ... 

Asds1z bir haber 
va toplanna birden at~ vererek denizler Kadtkoy Su ~irketi, 932 senesinden J 
uzerinde gur sesle konu§mak hakkmm evvel teminat akc;esi ismne abonelerden Esnaf cemiyetlerinin ag-
Turke yakt§tigmt gosterdi. Selam, ate§ • pe~in olarak birer rniktar para almi§, VI haberJ• dog"' ru deg"' iJ 

b. 1 'k d vaki alan §ikayetler uzerine bu ~ekilde-
ten bir yagmur halinde IT e§I onanma ki muarnele 932 senesinde rnenedilrni§U. -
gemilerini sanyordu ve Tiirkler, alevden Fakat men'i tarihine kadar ~irketin tah- Diinkii gazetelerden biri kiic;iik san' at· 
bir iislubla konu§a konu~. ilerliyorlardJ. sil ettigi paramn rniktan hakkmda da Jar ve i§ kanUJilan tatbik mevkiine girince 

Andrea Dorya, bu geh§I yaman buldu, tahkikata ba~lanm1~tL Bu husustaki tah- esnaf cemiyetlerinin lagvedilecegini yaz· 
Korfuda bulunan ihtiyat filo ile birle§tik-1 kikat bittigi i<;in Veka'et henUz filen makta idi. Bu haber, esnaf ve alakad.ar
ten sonra Barbarosla boy ol~ii§ffieyi ta· Kad1koy ve Uskiidar halkmm sulanm lar arasmda garib bir tela~ uyandtrmt§ • 
sarladJ ve ... c;ekildi. AltJ yi.iz geminin yiiz tevzi etrnekte olan §irkete tebligatta bu.: tlr. Halbuki i§in mahiyeti tamamile ba§· 

· · emt' a .. niinden karmas1, korkunc lunarak alman bu paramn abanelere ia· kadtr. 
ytrmt g ~ - .. d d.l . . t . t• 
ciisseli alay alay ejderlerm btr asian ku- e e 1 mesmL emre mi~ Ir. Kiic;iik san•atlar kanun projesinin hii· 
mesi oni.inden tabanlarmt yalaya yalaya F estivai i~in geieceklere otei- kiimleri kii<;iik san' atkan esnaftan ayn 

kl d d F -k · · Kor I d •I" yapiiacak bir ziimre olarak kabul etmektedir. Hal-uza a§masmt an myor u. 1 nm • er e tenz1 at 
fudaki filoya baghyan Dorya, goziinii buki bugiine kadar memleketimizde kii· 
de gecenl·n lutufkar dogw u•una dikmi~ti, Festival kornisyontu, bu seneki ~en - ~iik san' atkarla esnaf daima birbirine 

• likler rnunasebetile stanbula gelecek o· • k I 
karanhg1 ktlavuz yaparak kacttyor<lu. lan ecnebi ve yerli seyyahlara kolayhk kan§tmlagelmi§ ve kiic;iik san at ar ann 

Fakat Ti.irkler, milll bir havuz haline temini maksadile birc;ok otelcilerle te- te§kil ettigi cemiyetler de esnaf cemiyeti 
koymak istedikleri o giizel deniz iizerin- mas ederek bir tarife kabul ettirmi~tir. olarak tanmmi§hr. Birer kii~iik san'atkar 
de boyle bir serseri donanmanm dola~tp Bu tarifeye gore, festival s1ralarmda is- cemiyeti olan ayakkabtcl san' atkaran ce-

d -· I d sebeble tanbula gelecek seyyahlara otellerde miyeti, Jokumac1 san'atkarlan cemiyeti, urmasma goz yumamaz ar 1, o 
gecenin dii§mana yaptJgt biiyiik yard1ma yemek, ic;mek te dahil oldugu halde sarac;lar cemiyeti, in§aat ustalan cemiye· 
ragmen geri donmemi§lerdi, Dorya'y1 a- %20 tenzilat yap1lacakhr. ti bu meyandad1r. Yeni kii~iik san'atlar 
ramaya koyulmu§lardt. Kad1koyiinde yeni tramvay kanunile bu cemiyetler birrer birlik halini 

Barbaros, otedenberi yaka!ayip ku • inllaatl alacakhr. Bu birliklerin murakabesi Ti • 
:.: caret odasJ tarafmdan degil, fkhsad Ve· 

lagmJ c;ekmek istedigi Andrea Dorya'yi, KadLkoy - tJskudar trarnvaylan ida - kaleti miifetti§leri tarafmdan yapiiacak, 
denizlerin dibine inse, balinalarm bogriine resi, KadLkoy iskelesile Moda yolu iize- azast ci.izdan almak gibi esnafm tabi ol-

girse gene meydana c;;Ikarmak azminde rinde seyruseferleri geciktiren bazi dugu hususlardan vareste kalacakhr. 
mahzurlan ortadan kald1rrnaga karar 

i<li. Biitiin reisler, kaptanlar ve levend· vermi~tir. Bunun i<;in baderna Bahariye- Bu birliklerin haricinde kalan cemiyet-
ler de ayni meramm alevini ta~tdtklann - den Modaya gidecek tramvaylara rnah- ler ise gene bugiinkii §ekillerile kalacakJ 

I ·· A sus olmak iizere Bahariyede Bademaltl lard1r. HamamcJlar, bakkallar, ~oforler dan gece karan Igmi yara yara, ruzgar· 
sokagmdan bir hat ge~irilecektir. Ma ~ cemiyetleri bu meyandadlr. ~u hale gore 

lan dinliye dinliye, dalgalan soylete soy- dadan Bahariyeye gelecek trarnvaylar cemiyetlerin la8vt meselesi mevzuubahs 
Jete kac;;ak filoyu anyorlard1. da Cam sokagmdan g~eceklerdir. Bir degildir. 

Bu emele nihayet erildi, dii§mana A- kac; giine kadar burada in§aata ba§lana- -----K--=U~L-T-U~R-/_<'._L_E_R_J 
yamavra adas1 yakmlannda iri§ildi. Kor- cakhr. ~ 
fudaki ihtiyat filosu daha once biiyiik fi- Terkos suyu i~ilebilir mi? 
loya ula§mak ic;in hareket ettiginden ln
cir limanJ onlerinde kar§tla§IIm:~ ve An • 
drea Dorya'nm kuvveti bir derece ddha 
semizle§mi§ti. Bununla beraber o, yolunu 
degi§tirmek ve Tiirk donanmasmt ara • 
m1ya kalki§mak fikrine dii§medi, Lepan
to korfezine sJginmayl tasarlad1. 

(Arkast var) 

Olgunluk imtihaniar1 
Maarif Vekaleti, hususi Tiirk orta 

mekteblerile ecnebi ve azhk liselerinin 
bu seneki olgunluk irntihanlan hakkm
da diin Maarif miidiirliigiine bir teblig 
gondermi§tir. Vekaletin bu tebligatma 

M. Kemalpa,a kazas1nda a~dan gaz kursu 

i;iehir Meclisinde, istanbul Sular ida
resine aid biitc;e rniizakere edilirken a· 
zadan bazdarmm teklifi uzerin e!stan
bul sulannm temiz ve ic;mege salih olup 
olmad1~, Sular rniidiiru Ziyadan sorul
mu§tu. Sular rnudiiru o vakitki beyana
tmda istanbul sulannm s1k s1k rnuaye
ne ve tahlil edilmekte oldugunu ve bu 
sularm temizliginden artJk §iiphe edile
rniyecegini soylerni§ti. 

Belediye Dairni Encilmeni azasmdan 
birisi, Sular idaresi mudurunun bu be· 
yanatma i~aret ederek sulann kabili 
§iirb oldugunun gazetelerle ilantm tek· 

lif etmi~tir. 

nazaran ecnebi lise ve orta mekteble -
rinin olgunluk ve bakalorya irntihanlan 
Galatasaray lisesinde, hususi Tiirk lise 
ve ortamekteblerinki istanbul Klz lise
sinde, azhk lise ve ortarnekteblerinin 
imtihanlan da Pertevniyal lisesinde ya
pJlacaktrr. Bu rnekt.ebler imtihan giin -
lerinden asgari on giin evvel, olgunluk 
imtihanlarma girecek olan talebelerinin 
iki§er niishal!k hirer listelerini haztrh
yarak Maarif idaresine bildireceklerdir_ 

Bursa (Hususi) - M. Kemal_pa§a 
kazasmda Maarif mi.ifetti§lerinden lhsa· 
mn muallimligi altmda bir gaz kursu ac;t· 
larak bq pn devam etmi§tir. Bu kur•• 
zehirli gazler ve bunludan tahaffuz c;a· 

relerini ogrenmek iizere kazanm biitiin 
memurlan ve muallimleri devam etmi§· 
lerdir. Kurs sonunda imtihan da yaptl
mt§hr. Resmimiz bu dersleri alanlardan 
bir k1snum gostermektedir. 

ADLIYEDE 

Kim kimin r1zkm1 
kesecekmi§? 

Akay idaresinde Hamalba§I olan Fu
ad, Koprunun Kad1koy iskelesi civarm
da dun hamallardan i;iiikriiye c bur ada 
c;ah~arnazsm, yasaktJr. derni§ ve i;iiikrii 
de cevaben csen benim nzk1m1 kesiyor· 
sun, ben de seni kesecegirn• derni§tir. 
Bunu oliirn tehdidi sayan Akay Hamal-

DENIZ ISLER/ 

Karaya oturan vapurlar 
tzmirde Paleogediz rnevkiinde kara· 

ya oturan !ngiliz band1rah Ary Lend • 
ren vapuru kendi kendini kurtararnad1· 
gmdan Tiirk Gerni Kurtarrna §irketine 
muracaat etmi§tir. Dun mukavele ya -
pllrnl§ ve Alemdar tahlisiyesi kurtarma 

ba§tSI, ciirmii rne~hud mahkemesine mii- i§ine ba§larni§hr. Gemi, kayahkta otur-
racaat etmi§ ve $iikrii de rnuhakernede dugu i~in kurtartlmasl bir, iki giin sure
ben cseni kesecegim demedirn, ben de cektir. 

senin r1zkm1 kesecegim• §eklinde soy- Gelibolunun Zincirbozan mevkiinde 
ledim, derni§ ve rnahkerne de bunun bir bandlann iizerine oturan Yunan ban -
tehdid olam1yacagma hiikmederek i;iuk- d1rah Mihailos vapuru kendi vesaitile 
rU hakkmda beraet karan vermi§tir. kurtulmaga ~ah§maktadrr, 

Deniz yolcu 
iicretleri 

Y eni tenzilatb tarifeler 
alakadarlara bildirildi 
Denizyollan fdaresinin yeni yolcu lie· 

ret tarifeleri, diin acenteliklere gonderil
mi§tir. Y eni tarifede yap1lan tenzilat en 
ziyade ara iskelelerde ve Akdeniz hat • 
larmdadtr. lzmirin giiverte navlunu 350 
kuru~tan -280 kuru§a indirilmi§tir. 

Antalya hattma birinci kamara 16 
liradan 12 liraya, ikinci kamara 12 lira· 
dan I 0 liraya, ii~iincii kamara 8 lira dan 
6,5 liraya, giiverte bileti de 4 75 kuru§• 
tan 400 kuru§a: Alanya hattma birinci 
kamara 17 liradan 12,5 liraya, ikinci 
kamara 12.75 liradan 11,5 liray!l, iic;iin· 
cii kamara 8,5 liradan 7 liraya, giiverte 
iicreti de 5 liradan 425 kuru§a; Mersin 
hattma birinci kamara 17 liradan 13 li
raya, ikinci kamara 12,75 liradan II Ii
raya, i.ic;iincii kamara 8,5 liradan 7 lira· 
ya, giiverte iicreti de 5 liradan 425 ku • 
ru§a indirilmi§tir. 

Karadeniz hath i.izerindeki yolcu nav
lunlarmda tenzilat yapiimamJ§, yemek 
iicretleri de oldugu gibi birakilmi§hr. 

Eskiden bilet aldtklan vapurla gi<le • 
miyen yolcular, vapur kalkmadan evvel 
miiracaat ederlerse paralannm yansm1 
geri altyorlardl. V apur kalkhktan sonra 
miiracaat edenlerin biletleri ise yamyor
du, ~imdi kamara bileti alan bir yolcu 
o vapurla gidemez ve vapurun hareketn
den iki saat evvel miiracaat ederse miite
akip vapurla seyahat etmek iizere bileti 
vize edilecektir. Biletini vize ettirdigi hal
de miiteak1b vapurla gidemiyen yolcu, o 
vapurun hareket tarihinden itibaren en 
~ok yedi giin i~inde miiracaat ederse hi
let parasmm yansmJ alabilecektir. 

Gidi§ geli§ biletlerinde yiizde yirmi 
tenzilat vardtr. Aynca, asgarl iki ki§iden 
miirekkeb bir aile i~in almacak gidi§ ge
li§ biletlerinde, yiizde yirmi gidi§ geli§ 
tenzilatmdan ba§ka yiizde otuz aile ten
zilah yaptlacaktir. Bu suretle aileler ic;in 
yaptlacak tenzilat yiizde k1rk dordii bul
maktaJJr. 

Ge~en tarifede T rabzon hath birinci 
kamara yolcularile, lzmir ekspres posta • 
larmda birinci kamara. yolculan-~in va· 
purda yemek mecburi idi. ~itndi, Barhn, 
Mer~i11 ve Ayvah~ hatlaxmm birinci ka
mara yalculanna Ja bu mecburiyet te§ • 
mil edilmi§tir. 

Denizyollarmm yiik tarifeleri de bu 
giinlerde acenteliklere gonderilecektir. 
Y eni tarifelerin tatbikma aym on be§in
den itibaren ba§lanacaktJr. 

MUTEFERRIK 

Hidirellez giini.i soguk ge~ti 
Diin, HidJrellezdi. Yazm geldigine bir 

delil sayllan bugiinde herkes ba§ta Ka
gidhane oldugu halde kulara, bah<;ele ~ 
re gider, eglenir, !stanbulda, Htdtrellez 
bu itibarla bir ikinci bahar bayrarm rna
hiyetini ta§lr. Fakat, diin kanunlart ha~ 
trrlatan fena hava, HLdtrellezi k1rlarda, 
c;aytrlar ve <;i<;ekler arasmda ge<;irmek 
istiyenleri hayal sukutuna ugrath. Sin
si bir yagmur ak§arna kadar fasLlasJz bir 
~ekilde yagd1 ve baharm bu en giizel 
giinu riitubetli, soguk bir ki§ giinu ha -
linde ge<;ti. 

Rasadhane bir zeizele 
kaydetti 

Kandilli Rasadhanesi diin saat 11,43 te 
c;ok hafif bir zelzele kaydetrni~tir. 

Yugoslavyah talebeier mem
leketierine dondiiier 

i;iehrimizde bulunan Yugoslav Tica -
ret rnektebi talebesi diin ak§am mem • 
lekelterine donmu§lerdir. 

Yugoslav talebe diin sabah Ticaret 
borsasm1 ve Ticaret Odasm1 gezmi~ler 
ve muarnel&tm cereyan §eklini tetkik 
etrni§lerdir_ Bu gezi§ esnasmda kendile
rine izahat verilmi~tir. Talebe bundan 
sonra 1§ Bankasma gitmi§ler ve burada 
uzun bir miiddet kalrnt§lardtr. Bu rnilli 
bankrumzm hararetli faaliyeti Yugos • 
lavyamn mustakbel ikhsadiyat<;tlarmm 
nazan dikkaUni ehemrniyetle ~ekmi~tir. 

Yugoslav talebesi ogleden sonra ser
best olarak §ehri gezmi§tir. 

Ticaret Borsas1 saionuna 
herkes giremiyecek 

Bir taktm e§hasm Ticaret Borsas1 sa· 
lonuna girerek borsa muarnelatmm 
vaktinden evvel piyasada ltizumsuz a· 
kisler yapbgm1 goren Borsa meclisi, sa· 
lana rniisaadesiz girmegi rnenetmi§tir. 
Salona girmek ic;in Borsa umumi kati
binin musaadesini almak icab edecektir. 

VI LAYETTE 

19 mayis haztrhklari 
19 may1s genclik bayram1 ic;in bugiin 

Vilayette biiyiik bir komisyon toplana· 
cakhr. Ayni giin ve ayni gece yaplla • 
cak §enlikler etrafmda esash bir prog
ram c;izilecektir. Mektebler, sporcular, 
Halkevleri ve Partinin i§tirak edecegi 
bu bayram pek biiyiik alacakhr, 
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Siyasi icmal 
ispanya i,Ieri ve devletlE 
a spanyadaki dahili harb, askeri ha1 0 kahn inki~afma ve ihdas eyledigi ye 

vaziyetlere gore, Avrupa politikasl 
yeni yeni tehlikeler kar§Ismda b1rakma 
tad1r. Y akm zamana kadar bu dab 
harbin Avrupa sulhu i~in te§kil ettigi 
biiyiik tehlike, iki muharib tarafm, ha 
den gelen silah, miihimmat ve goniilliile 
le miitezayid bir nisbette beslenerek ls 
panyollar arasmdaki harbin bir millet 
harbi §eklini almak istidadm1 gosterm 
olmast idi. Haricden silah ve goniilli.i g 
mesinin onii ahndtgl takdirde, t~panJ 
harbinin etrafa sirayet etmeksizin oldu 
gu yerde yanarak sonecek bir yangm gi 
ba§kalanna zarar vermiyecegi i.imid o!u 
nuyordu. Bu iimidle de alakadar devl~ 
ler silah, mi.ihimmat ve goniillii gonder 
mesini menetmi§ler ve bu memnuniye 
nezaret i~in denizde ve karada beynd 
milel bir kontrol koymu§lardtr. 

~imali F astaki askeri harekat yabu 
haz1rhk dolaytsile, bir zaman, burast bii 
yiik devletler arasmda rekabet uyand1r 
IDI§ ve Almanya ile F ransamn bu yer 
karsthkh harekete ge~meleri ve bu yiizdet 
yeni bir Avrupa harbinin zuhuru ihtimal 
~ok kuvvet bulmu§tu. ~imdi de boyle b~ 
vaziyet, §imali lspanyanm Atlas Okya 
nusuna bakan tarafmdaki askeri hare 
kattan dogmaktad1r. ~oyle lei diinyamr 
en zengin demir madenlerini ihtiva ede~ 
ve sevkulcen cihetinden de gayet biiyii~ 
ehemmiyeti haiz bulunan Biskaya korfe• 
zindeki lspanya sahillerini ellerinde tu • 
tan hi.ikumet kuvvetlerile Basklara kar§1 
General Fran co ahiren biiyiik kuvvetler· 
le §iddetli harekat yapmaktadtr. 

Hiikumet kuvvetleri, bu hiicumlann 
§iddeti kar§Ismda, miitemadiyen geriledi· 
ler ve memleketin ba§hca merkezi olan 
Bilbao'ya ve Santander' e dogru c;ekildi~ 
ler. Gerek bu kuvvetler, gerek iki §ehre 
toplanan miilteciler a~ kald1lar. 

General Franco daha evvel yapt1g1 
kuvvetli bir hareketle bu memleketin ka~ 
radan Fransa ile olan irtibahm, sevkul • 
ceY§ cihetinden gayet miihim olan miis • 
tahkem hun limamm zaptetmek suretilo 
kesmi§ti. Karadaki harekatla beraber Ge
neral Franco'nun bi.iyiik ve kiic;iik l,arb 

gemileri biitiin sahilleri abluka ettiklerin· 
den Bask'larla' hiikumet kuvvetlerine de· 
niz · yoh e haricclen de yiyecek gelmcsme 
imkan kalmami§h. 

Tam bu mada, lngiltere, Bilbao' daki 
tecemmii eden kadm ve c;ocuklarJ a~hk • 
tan kurtarmak iddiasile miiteaddid lngiliz 
§ileplerini Hood gibi diinyamn en biiyiik 
harb gemilerinin himayesi altmda bu li -
mana sokmu§tur. lngiltere kara sulanm 
sahilden iki degil iic; mil sayd1gmdan Ge· 
neral Franco'nun harb gemileri, i.ic; mile 
kadar sahile sokulan lngiliz ztrhhlarmm 
himayesi altmdaki tiiccar gemilerinin Bil~ 
bao limanma girmelerine mani olamaml§• 
hr. Hatta mani olmak ic;in dar sularda 
manevra yapan on be§ bin tonluk Espana 
ztrhhsi bir mayne ~rparak garkolmu~tur. 

lngilterenin bu tam hareketi, Franco 
taraftan lspanyada infial uyandmhgt gibi 
italyada, Almanyada ve hatta lngiltere• 
nin miittefiki fa~ist Poretikzde, hi~ te hoo 

goriilmemi§ti. Bu esnada, Londradaki 

beynelmilel ademi mi.idahale komisyo ., 

nunda, lngiltere, ac;1k §ehirlerin bombar • 

d1man edilmesinin men'ini teklif etti. ln

gilterenin bu teklifini, lspanyadaki sol ce· 

nah hiikumetinin yiiki.inii hafifletmek ic;in 

yeni bir manevra sayan Alman murahhast 

reddetti. ltalya ile Portekiz dahi Alman ~ 
manyanm muhalefetini tasvib ve teyid et· 

tiler. Bu suretle iic; devlet General Fran· 

co'nun zararma yard1m ve miidahaleler 

yap1lmasma arhk muvafakat edemiyecek• 

lerini anlattJlar. 
Bu SJTada Franco'nun ordusu Bilbao• 

nun bulundugu korfezin agzma hakim te• 

peleri de tuttuklarmdan artJk lngiliz ge• 

milerinin bu limana girmelerine imkan 

kalmami§hr. Bu defa lngilterc bu §ehirde

ki ~oluk ~ocugun F ransaya naklini istedi. 

Donii§te gemilerin bo§ gelmesi ve erzak 

getirmemesi §artile Franco bu insani te " 

§ebbiise raZI olacakttr. Lakin askeri hare• 
katmt tahdid edecek te§ebbiis ve teklifle

ri, Almanya, ltalya ve Portekizin mu "' 

zaheretile kat'i surette reddedecektir. t~ 
panya i§lerinde devletler tekrar ikiye ay• 

nlmJ§ bulunuyorlar. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Cumh uriyet 
Nusbas1 5 kuru§tur. 

Abone c:eraiti { Tur~iye 
y i~Ib 

Senelik 
Alb ayhk 
Ol: ayhlc 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

150 • 

Baric; 
i~;in 

2700 Kr. 
1450 • 

suo • 
~oktur 
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SON· HABERLER ••• · 
TELEFON TELGAAF ve TELSiZLE 

ingilterede ncsredilen Beyaz Kitab 
Silihlari tahdid etmek 
imkan1 bulunabilecek mi 

Bugiinkii siyasi vaziyet dahilinde bu hususta 
bir terakki eseri gosterilemiyecegi kanaati var 

Londra 6 (A.A.) - Bu sabah ne§- Simdiki halde hiikumet, teslihat mese-
redilmi~ olan «Beyaz Kitab» da lngil - lesinin herhangi bir mi.inferid cephesini 
tere hiikumetinin hususi komisyonunun ele alarak daha ileri gitmenin faydah o
silahlarm hususi olarak imali ve tican.ti lacagma tamamile kani bulunmamakta -
tneselesi hakkmdaki miitalealanm kabul du. 
etmekte oldugu beyan edilmektedir. ingiltere hiikumeti, ba§hca devletler ta 

«Beyaz Kitab», ilave ediyor: rafmdan da kabul edildigi takdirde, silah-
«Silahlann imali ve ticareti i~ini bey- !arm tahdidi konferans1 tali komitesinin 

nelmilel bir nizama raptetmek maitsa.dile milli miidafaa masraflarmm ne§redilme~i 
icab eden tedbirlerin kabuliinii lngiltere hakkmdaki mukavelename projesini kabul 
otedenberi arzu etmektedir. Maamafih etmege amadedir. 
ihmal edilmemesi icab eden bir tak1m Bu nokta hakkmda umumi bir itilaf ha
l'nii§kiiller vardu. Bilhassa Milletler Ce- s1l olacak olursa, silahlarm imal ve tica
miyeti azasmdan olup emniyetlerini za - reti i§inin beynelmilel bir nezarete raptl 
man altma almalan i<;in laz•m alan harb meselesinin, heyeti mecmuas1 itibarile, ye
malzemesini bizzat kendileri imal edemi- niden nazan dikkate ahnmas1 imkam ha
yen memleketlerin bu malzemeyi haricden s1l olacaktiT.» 
tedarik etmek zaruretinde bulunmalan, Beyaz Kitabda netice olarak denili -
maatteessiif halihamdaki siyasi ahval ve yor ki: 
~erait altmda teslihatln beynelmilel tah • «Sayed milli miidafaa masraflarmm 
did ve tenkisi yolunda hemen bir terakki ne~ri gibi pek miitevaZiane teklif iizerinde 
elde edilebilmesi pek az muhtemel go - hi~bir terakki elde edilmiyecek olursa o 
fiinmektedir. zaman silahlann imal ve ticareti I§mm 

Boyle bir terakkiye yo! a~abilecek §e· beynelmilel bir nizama raph meselesinin 
raiti tahakkuk ettirmek i~in beynelmilel heyeti mccmuas1 itibarile yeniden nazan 
siyasi vaziyeti 1slaha ~ah§mak lngilterenin I dikkate almmasmdan hic;bir fayda bek -
harici siyasetinin ba§hca hedefidir. lenilemez.» 

"""""""""'"'""'""""""""""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItollllllllouuuu•oo•""""'"""""' 

Frans1z Meclisinde 1M1s1r kapitiilasyonu 
bugiinkii toplant1 kalk1yor 

Ba,vekil Blum istizahlara Mootro muahedesi bugiin 
cevab verecek imza edilecek 

Hiikilmet Pariste kart~zk· Muhtelit mahkemeler 12 

lzklardan korkuyor sene daha devam edecek 
Paris 6 (A.A.) - Meb'usan medisi, 

yann ogleden sonra hiikumetin umuml si
yaseti ve bilhassa ikt1sadi ve ic;timai Isla
hahn tahakkuk sahasma isalindeki «vak
fe» hakkmda yap1lacak bir tak1m istih -
zahlan miizakere edecektir. 

Parlamento mehafili, bu miizakereler
den hic;bir siirpriz dogmasma intizar et -
memektedir. Leon Blum'un evvelce yap
mt§ oldugu beyanah teyid edecegi ve 
umuml mesai konfederasyonu ve patron
Jar umumi konfederasyonile yapmt§ ol -
dugu gorii§meler hakkmda meclise malu
mat verecegi zannolunmaktad1r. 

Hiikumete itimad takririnin kabul e -
dileceginden §i.iphe edilmemektedir. 

Bu takririn mutad ekseriyet tarafmdan 
kabul edilecegi tahmin olunuyor. 

Miiteaktben medis, ic;timalanm 20 ma
ytsa kadar tehir edecektir. 

Paris 6 (A.A.) - Borsadaki kal -
kmma hareketi diin de devam etmi§tir. 
F rans1z frang1 yiikselmi§tir. F ranstz es • 
hamile ecnebi eshammda bazan mahsus 
derecede tereffiiler goriilmii~tiir. 

Borsa, bugiin kapahd1r. 

Paris 6 (A.A.) - Bir tak1m niima
yi~ler yap1lmasmdan korkan hiikumet, 
Jeanne d'Arc yortusu miinasebetile pazar 
giinii yaptlmast mutasavver ge~id resmini 
menetmi§tir. Ciinkii alakadar te§kilatlar 
arasmda alaym uzunlugu, nerede topla ~ 
nacag1, nerelere yayi!acagt haklunda iti
laf has1! olamami~hr. 

Y almz ufak heyetlerin Jeanne d'Arc 
heykeline c;elenk koymalarma miisaade 
edilecektir. 

Polis te§kilat kanunu 
Ankara 6 (T elefonla) - Polis te§ki

lat kanununun oniimi.izdeki hafta ic;inde 
meclis heyeti umumiyesinde gorii§iilecegi 
anla~1hyor. Biitc;e enciimeni bu ak§am gee; 
vakte kadar te§kilat kanun layihas,m 
miizakere ile 35 maddesini <;IkardJ. 

Yeni layiha polisi esash bir meslek ha
line koymakta, miintesiblerine hem refah, 
hem de terakki imkanlan vermektedir. 

Ogrendigime gore bu kanunun icab et
tirecegi tahsisat ta §imdiden biitc;ede na
zan itibara almmi~hr. 

Yunanistanda f1rbnalar 
l\.tina 6 (Hususi) - Diin gece bura

d.a ~iddetli bir bora ~1km1§ ve birc;ok yer
leri su basmt§hr. 

Atina 6 (Hususi) - Rodostan gel
mekte bulunan bir F elemenk tayyaresi 
futmadan dolay1 Vula civannda gayri -
muntazam bir surette karaya inmege mec
bur kalmi§hr. T ayyarenin iki motori.i ka
milen harab olmu~ ve kanadl'an da hasara 
ugrami§hr. l<;indeki yolcularla tayfasma 

Montrux 6 (A.A.) - Kapitiilas -
yonlar konferans1 bu ak§am Nahas Pa -
~anm ba~kanhgmda muah~de metinleri • 
ni tasvib etmi§tir. Mukavele yann son 
celsede merasimle imza edilecektir. Mua
hedenin esas k1sm1, miindericab malum o
lan mukaveledir: 

Kapitiilasyonlar kaldmlacaktJr. Muh -
telit mahkemeler 12 sene devam edecek 
olan bir intikal devresi zarfmda alacak 
ve fakat te~rii salahiyetlerini muhafaza 
etmiyeceklerdir. Konsuger mahkemeler 
cezai salahiyetlerini muhtelit mahkeme
lere buakmaktadirlar. Sivil i§lerde kon -
§uler mahkemeler, yabanctlann §ahsl me
seleler i~in salahiyetlerini ihtiyari olarak 
muhafaza edeceklerdir. 

Adli te~kilat ic;in alan hiikiimler, muh
telit mahkemelerden MISir kanun ve ka
ramamelerinin tatbik imkamm tetkik sa
lahiyetini kaldirmaktadtr. Keza nizam -
name hiikiimleri muhtelit mahkemelere 
tabi olacak yabancilann hududunu da 
tesbit etmektedir. 

Miihim birc;ok meseleler beyanatlarla 
tesbit edilmi§tir. Bunlar arasmda hasta -
lara bakan miiesse!elerle hayu miiessese
leri gibi yabanc1 miiesseselerin hukuki va
ziyeti de mevcuddur. 

Asayi§e ve i:irf ve adete mugayir ol
mamak §artile din ve mezhep hiirriyeti 
z1man altma ahnacaktu. 

Ankarada yapdan ticaret 
miizakereleri 

Ankara 6 (Telefonla) - Frans1z ti
caret heyetile miizakerelerin ac;1lma me -
rasimi diin Hariciye Vekaletinde yap•) -
mi§h. Teknik miizakerelere yann saal 
15 te Ti.irkofiste ba§lanacaktir. 

Sehrimize bir de Polonya ticaret heye· 
ti gelmi§tir. Miizakerelere yann saat on
da ba§lanacakhr. 

Macarlarla ticaret anla§masJ miiza -
keresi bugiin i:igleye kadar devam etti. 
Macarlar, bir nokta hakkmda memleket
lerinden talimat istemi§lerdir. T alimatm 
cumartesiye kadar gelecegi umuluyor. 

Sovyetlerle yeni esaslar iizerinde yapi
lacak anla§maya gelince; miizakerelere 
bir miiddet sonra devam edilecegi anla -
§Ilmaktadtr. Sovyetlerin ticaret miimessili 
hiikumetinden talimat almak iizere Rus -
yaya gitmi§tir. 

lptidai maddeler muafiyet 
cetveli 

Ankara 6 (Telefonla) - Maliye Ve
kaleti, muamele vergisi iptidal maddeler 
muafiyet tenzilat cetvelinin hamhgm1 bi
tinni§ ve cetveli yiiksek tasdika arzedil -
mek iizere Ba§vekalete venni§tir. Cetvel 
de gec;en seneye nazaran esash br degi • 

--'---J~ 

CUMHURiYET 

HAdise!er arastnda 

N 
Nedir bu? 

edir bu havanm bali? Nedir 
bu damlann ~inkosu rengin· 
d-e kara kur§uni bulutlar? 

Nedir bu hus1z gibi ufuklarm iistiin
den athyarak bahar ortasmda §ehre 
baskm yapan karaki§? Nedir bu en 
a~-· kederkr gibi ruhun ta diblerine 
yagan ve her damlas1 degdigi yeri 
oyan sivri yagmur? Nedir bu etimi· 
zin i~ine saplamp kalan ve ~dmuyan 
ayaz? Nedir bu durup durup esen, 
hi~ giiriiltii yapmadan kar§lmiza ~~
karak birdenbire yolumuzu kesen 
riizgar? 

Nedir bu en tetikte ve uyamk vii
cudleri gafil avhyan vakitsiz soguk
lar? Nedir bu giillerin aydmhk ve ta
ze beyaz1 iistiine yapl§an erim~ kur
§Un rengi? Nedir bu yapraklann sa
mimi ve dipdiri ye§ilini karartan ac1 
ton? Nedir bu ii§iimii§ topraktan 
yiikselen §iki.yet kokusu 1 Nedir bu 
kara bulutlarm oniinden ka!rl§an da
giiml§ ve !raresiz lru§lar? Nedir bu 
kapanml§ pencerelerin cammt siva
yan elqi ve soguk giin l§Igi? Nedir 
bu hal, nedir bu i§, nedir bu mevsim, 
nedir bu? llkbahar m1, ki§ nu, sikmh
nm ve oliimiin atmosfere sirayeti mi? 
Nedir bu, nedir bu? 

PEYAMI SAFA 

Basvekilin 
' 

BALKAN ANT ANTI 
ve 

TUrk- Yugoslav dostlugu 
Cografi ve siyasi sebebler Tiirkiye 
ile Yugoslavyantn beraber ~ah§ma

Iarin I amir bulunmaktadtr 
Yazan: Belgradda Samoprava gazetesi bafmuharriri 

Milan Stoimirovi~ Jovanovi~ 
Tiirk ve Y ugos- Javyanm bir olma -

lav milletleri son alt1 lanm, beraber c;a • 
am ic;inde birbirle - h§malanm amir bu -
rile c;ok farkh §e - lunmaktadtr. Bal • 
killerde mi.inasebat - kan Anla§masi dev-
ta bulunmU§lardir. letleri arasmdaki 
iki millet be§ am - miinasebat ve rab1 • 
dan fazla bir zaman talar makul sebeb-
zarfmda ayni idare !ere ve hiisnii arzu-
altmda kalmt§lar ve ya miistenid te§riki 
tek bir devlet <;erc;e- mesaiye istinad et • 
vesi dahilinde ya~a - mekte bulundugun -
m1~lard1r. Bu mi.i~ - dan Balkan An -
terek hayat netice - tanh memleket • 
sinde her iki millette lerinin ikt1sadi, ic; -
hemen ayni karak - timai ve harsi te -
terler te§ekkiil etmi~- §ekkiillerinin yek • 
tir. Hergi.in; Ti.irk . digerine tamamen 
!erie aram1zda ya§a- tevafuk etmesi, Bal-
YI§ tarzmda, dii§iin- kan milletlerinin ay-

L d h t • mede, haleti ruhiye- ni dost ve di.i§man-
OD ra seya a I de, ahlakta ve her lara malik olmala -

[Ba~makaleden devam] §eyde mi.i§terek va _ nndan dolayt bir 
da, !ngiltere. Tiirkiyenin bu dostane ha- 51flarm mevcudiye - , Balkan (konfede -
1eketlerine mukabelede gecikmedi. tngil- tine kanaat has1l e- F-----~~~~----. rasyon) unun ak -
tere, Lausanne (Lozan) muahedename- diyoruz. Aram1z • M. Jovanovit;'in gazetemize yolla· dine o nisbette da • 
si miizakere edilirken Bogazlan a~1k ve daki bu mi.inasebet ladrgr im:zalr reami ha c;ok ihtiyac his • 
mi.idafaas1z b1rakmak ic;in, nekadar bi.i- ve mii§abehet en sedilmektedir. 
yiik bir in ad ve marla c;ah§hysa Mon - biiyiik vasftmiz olan yeniligimizde Emniyet; her milletin devam ve be • 
treux konferansmda da Tiirk tezini ka- bilhassa kendisini gostermektedir. Bu kasmm esas ~arhd1r. Balkan milletleri a
bul hususunda da o kadar uysal davran- parlak mii§terek meziyet bizlerle be - ralannda anla§maz ve beraber c;ah§maz
dJ. Nihayet yeni Bogazlar rejimi, Tiir- raber ecnebilerin de nazan dikkatini eel- larsa hic;bir vakit tam bir emniyete kaVU§a· 
kiyenin miidafaasm1 tamamhyan bir §e· betmektedir. mazlar. Bu hakikati; miiteveffa Kral Bi
kilde, tahakkuk etti. Yugoslavhk muhiti; eski Osmanh im- rinci Aleksandr'la Tiirkiyenin Yiice 

Osmanh lmparatorlugunu parc;alama- paratorlugunun Avrupa hududtmun son Cumhur Ba§kam Ataturk pek iyi anla -
ga c;:ah§an lngilterenin, Tiirkiye Cumhu- noktasmm nihal mmtakasmi te§kil etmek- d1klan ic;indir ki mecburiyeti tarihiyeyi 
riyetinin kuvvetlenmesinden memnuniyet teydi. Mevkii cografisi itibarile eski Os- kabul ve tasdik ederek Tiirkiye • Yu • 
duydugunu, Montreux konferansmda gor- manh imparatorlugunun Yugoslavlarla goslavya dostlugunu temin etmi§lerdir. 
diigiimi.iz muzaheretten sonra, ikinci ve meskun k•sm1 Avrupa tesirlerine en ziya· Tiirkiye - Yugoslavya dostlugunun ak -
yeni bir deli!, bir de fa daha bize ispat et- de maruz kalmi§, Avrupamn J ennen ve dinden sonra «Balkanlar, Balkan millet
mi~tir ki bu da, Karabiik demir ve c;elik Rumen gibi iki biiyiik ve tipik kiiltiirile lerinindir» prensiplerine istinaden Bal • 
fabrikalanmn bir ingiliz firmas1 tarafm- en s1k1 harsi ve ikhsadi miinasebatta bu- kan Anla~mas1 viicude gelmi§tir. Balkan 
dan kurulmastdn. Demir ve c;elik sana- lunmu§tur. Mezkur medeniyet ve tesirler Anla§masi ic;timai ve diger her guna te -
yii, milli miidafaa bak1mmdan da en Iii- altmda Yugoslav milleti; Onyedinci, rakkiye, beynelmilel adalete, sulh ve mii
zumlu bir endiistri olduguna gore, lngil- Onsekizinci ve Ondokuzuncu asularda salemete hahi§ker altml§ milyon niifusluk 
terenin, Atati.irk Tiirkiyesinin hem smal Osmanh saltanah c;erc;evesi dahilinde bir kiitleden terekkiib etmektedir. 
kalkmmasma, hem de miidafaa itibarile kendisine idarei hususiye arami§tir. Hal- Balkan Antanh c;erc;evesine mensub o
kudret ve kuvvetinin artmasma yard1m buki Osmanh devleti yeni haleti ruhiyeye Ian milletler i~bu antant c;en;evesi dahi -
etmek istedigi meydandadtr. tevfikan hareket edecek bir vaziyette ol- Iinde milli temamiyeti miilkiye ve istik -

ingiltere, sulhu seven bir mille tin onu mad1gmdan bu miinazaalar F rans1z ih- lallerini. milli hars ve kiiltiirlerini. ban§a 
muhafaza etmek i~in kuvvetli olmak tilali kebirini miiteaktb siyah ve san ka- olan haklanm ve bizzat ban§t miidafaa 
mecburiyetinde bulundugunu gori.ip te si- nncalarm vuru~malan §ekline girmt~tlr. ve himaye ediyorlar. 
lahlanmaga ba§ladigi zaman, kcndisi gibi Osmanh imparatorlugile miicadele eden Biitiin bunlann zikrinden sonra Bal -
samimi surette sulha bagh olan dost mil- Strblar ayni zamanda feodalite sistemile kan Anla~masile mezkur anla§ma havzast 
letlerin de, milll miidafaa vas1talanm ik- idaresizlik aleyhinde; serbesti ve demok- ic;inde Tiirkiye • Yugoslavya dostlugu -
mal haklanm teslim etmi§tir. Esasen, Y a- rasi lehinde ve milliyet prensipi ugrunda nun faydalarile iyiliklerini anmak icab e
km§arkta sulhun muhafazas1 noktasmdan miicadele etmi§lerdir. Osmanh impara - der mi? 
kuvvetli bir Tiirkiyenin mevcudiyeti Iii - torlugu; mezkur isyanlann bir guna rna- Balkan Antanhmn miiessir fayda ve 
zumuna kani olmu§ bulunan Biiyiik Bri- kul ve manhki sebeblere miistenid olma- menfaatlerini anhyabilmek ic;in yiiksek 
tanya, onun ic;indir ki devletimize demir dtgma ve bilumum (ideal) Jerden ari bu- bir siyasi zeka.ta malik olmak icab et -
ve c;elik endi.istrisini tesis hususunda yard•- lunduguna kani olarak bunun i~timal re- medigi fikrindeyiz. Balkanlarda eski po
mmi esirgememi§tir. Tiirk • !ngiliz i§bir- formlar talebine miistenid bulundugunu 

litikaya devam edilip Balkan milletleri 
ligi, her bahmdan, bir ban§ i§birligidir. kat'iyyen kabul etmemi§ti. Halbuki ilk 

I. ')' · · 1 B 1 Balkanlardaki hududlanm korumak irin ng1 lZ Siyasl nca inin, a§vekil smet gene Tiirk ihtilalini viicude getiren ve ..-
inoniiniin, herkese derin bir emniyet ve iti- Kemalist ink1labma c;ah§an Tiirkler; Sub 
mad telkin eden yi.iksek, sevimli ve merd ihtilalinin Turk menafii hayatiyesile Turk 
§ahsiyetile yakmdan temas ettikten, onun siyasetine kat'iyyen muanz olmadigml a
sulhseverliginin nekadar samimi oldugu- lenen soylemekten hic;bir vakit c;ekinme
nu anladtktan sonra, Tiirkiye ile 1ngilte- mi§lerdir. y eni Tiirklerin Yugoslav me
re arasmdaki dostluk baglarmm daha selesini bu tarzda telakki etmeleri keyfi

muazzam teslihata koyulmaga mecbur 

olsalardJ Balkanlardaki vaziyetin alacagl 

§ekli en sathi di.i§i.inii§lii adamm hayali de 

ihata edebilirdi. Bugiin Balkanlar ban§I 

temin edilmi§ oldugundan teslihata veril

mesi icab eden miithi§ paralar Balkan 

milletlerinin ikhsadiyatma yatmlmi§ olup 

bu paralar miihimmat stoklan yerine kop

riiler, mektebler ve §oseler in§asma, yeni 

koylerle kasabalarm viicud bulmasma, 

milll Balkan sosyetelerinin teali ve inki

§afma sarfedilmektedir. 

kuvvetlenecegini timid ediyoruz. !smet 
inoniiniin bahsettigi falihay1r da, fikrimiz
ce budur. 

Ba§vekil, Biiyiik $efimiz Atatiirkiin. 
Biiyiik Millet Meclisinin ve Turk milleti
nin tam itimadtm haiz olarak lngiltereye 
gitmi§tir; orad an da sulhperver !ngiliz 
devlet adamlanmn ve ingiliz milletinin 
muahbbet ve itimadm1 kazanarak vata
mna donecektir. 

ABIDI[V DAVER 

Miilkiye tefti§ heyeti te§kilat 
layihas1 

Ankara 6 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti Miilkiye tefti§ heyetinin yeni 
te§kilatma dair kanun projesini Ba§veka
lete verdi. 

Sanayi heyetinin Ankaradaki 
faaliyeti 

Ankara 6 (Telefonla) - Sanayi tem
sil heyeti bugiin de iktJsad Vekaletinde 
Sanayi Umum miidiirii Re§adm riyase -
tinde toplandi, muhtelif meseleler gi:irii -
~i.ildii. Heyet azas1 bugiin !ktJsad V ekili 
tarafmdan kabul edildi. 

Turk tabiiyetine kabul 
edilenler 

yeti elyevm aram1zda mevcud olan ebedi 

dostlugun temel ta§Im te§kil etmektedir. 
Simdiki Tiirkiye ile §imdiki Yugoslav

ya kendi etnografik c;erc;eveleri dahi -
Iinde milli hirer hiikumettir. Bu cihet 
Tiirkiye ve Yugoslavyayi ayni kategori
ye ithal etmekte ve aralarmda her saha
da te§riki mesai imkanlanm tesis etmek Balkan ve Anadolu milletleri tarihte 
tedir. Gerek Tiirkiye ve gerekse Yugos- misli gec;memi§ makul bir siyasetle Bal -
lavya Osmanh !mparatorlugunun varisi kanlarla Anadoluda tarihte misline tesa
olmalanna ragmen aralannda ac;tk hi~bir diif edilmiyen bir te§kilat yaparak ban§ 
mesele yoktur. Avrupada son zamanlarda 

ve emniyeti tesis edip cihan transiti yolu 
«varis devletler» tabiri modala§hgmdan 
biz de burada «Osmanh imparatorlugu • olan bu havaliyi miiterakki ve sevimli bir 
nun varisi» Jshlahm1 kullanmagi tensib et- muhit haline getinni§ler ve refah ve saa
tik. Avrupada zuhur eden yeni bir naza- deti temin etmi§lerdir. Onun ic;indir ki bu
riyeye gore «varis devletler»; Avrupa gi.inkii Tiirkiye ile bugiinkii Yugoslavya 
menafii aliyesile memleketlerinin cografi medeniyet ve ki.iltiir baktmmdan tarihin 
mevkileri dolayisile aralarmda azami de- §imdiye kadar kaydetmedigi bir hamle ile 
recede samimi miinasebat idame etmeleri terakki ve inki§af etme~te bulunuyor. 
icab eder. Sabtk Avusturya ve Macaris- hte Yugoslavya Ankara ile Belgrad 
tan devletine varis olan hiikumetlere boy
le bir ~iyaset kabul ettirilmesine c;ah§IldJgJ arasmdaki biitiin Balkan ve §ahikalardan 
anda cihan ban§! baktmmdan boyle fay- daha yi.iksek olan Biiyi.ik Atatiirhin en 
dah, makul ve yarahc1 bir siyasetin Os- yakm ~eriki mesaisi Tiirkiye Ba§vekili 
manh imparatorluguna varis memleket- ismet inoniini.in Yugoslavya ziyaretini 
lerce kabul edilememesinde manhki bir azaJ?i samimiyet ve dostlukla kar§IIaml§ 
sebeb goremiyoruz. ve lsmet fnoniiniin k1ymetli ~ahsiyetle -

Ti.irkiye ve Yugoslavya cografya bah- rinde Ti.irk milletine ebedi bir yiicelik te
mmdan da yekdigerlerine yakmd1rlar. A- min eden Atatiirkii candan gelen bir se
ralanndaki uzakhk Holanda ile Yunanis- vincle ve sonsuz bir heyecan ve tezahiirat
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Gene o mesele 
~?:!!!!. iizel tiirkc;emizi korumak ve 
~ Tiirk yurdunda tiirkc;~yi hakim 

kiimak ic;in yazdigim yaz1lann 
bo§a gitmedigini goriiyor ve seviniyorum. 
Bir milll kavga demek olan bu i§te, sev
gili okuyuculanm, biiyi.ik bir hassasiyet ve 
hatta asabiyet gosteriyorlar. Onlardan 
aldigim mektublar, bana §evk ve cesaret 
veriyor. Bu mektublann baZJ!an o kadar 
gi.izel ki onlan okurken duydugum zevk~ 
ten aziz okuyuculanm1 da hissedar etmek 
istiyorum. Bu c;e§id gi.izel ve heyecanlr 
yaz1lardan biri de Edirne meb'usu Sercf 
Aykut agabeyimizdt'n diin aldJglm mek
tubdur. Muharririnin hakk1mdaki tevec
ciihlerine te§ekkiir vazifemi ifa ettikten 
sonra, bu yaz1y1 size aynen takdim ediyo· 
rum. 

cSaym karde~, 
Diinyadaki davalarm en hakllSI olan 

Tiirk davasm1 miidafaa i~in ba§ta, en 
ba§ta yiiriiyen eski ve saym arkada~1m 
Yunus Nadinin cCumhuriyet:. inde, 
Tiirk diline saygrya davet eden kty • 
metli yaz1larmtz1 i~ten gelen bir sevinc;
le okudum. 

Kudretli parmagm1z1 yurdun kan1yan 
bir yarasma bastlmz. Bu onemli mesele 
c;ok defa Parti gorii~melerinde bahse 
mevzu olurken zeki ve hassas t~ t~leri 
Bakam ;liilcrii Kayanm bende ~ok derin 
iz b1rakm1§ olan bir soziinii hie; unuta • 
m1yaca~m. Saym Parti Genel Sekreteri, 
bir arkada§m ac1 bir sualine cevab ve
rirken: 

«- On yeJi miluon T iirk, yiiz elli 
bin tiirkt;e soylemiyen yurdJa~a kendi 
kiilliiriinii a~tlamt.!Jacak kadar zay1f ise 
mesele r;oklur. H albuki ben buna inan• 
mzyorum ... » demi§ti. 

Tarihi, cihan tarihini yapan Tiirkun 
kudretini, her sahifesi bir §ehamet des
tam terennum eden §erefli gec;mi~i gas· 
terirken, bu ~imdiki hali, zafa degil, 
kudrete, fakat ~ok mana ifade eden aza
metli bir ihmalkar siikuta hamletmek 
daha dogru olur samnm. 

Turkiyede biz Turkler ve bir de Tur· 
kiyeli alan yurdda~Iar vard1r. Tiirkiye
lilerin Turk olmas1, ancak iilkiide birli
gi yapan dilde birle~melerile olur. 
Bunun ic;indir ki Turkiyeli yurdda~ • 
Ianm1z1 bu tertemiz varhk ic;ine almak 
gayesile onlan Turk diline sayg1ya da
vet ediyoruz. 

istanbul sokaklanm kirleten bin bir 
kan~1k dilleri ba~ka yerlerde istedik • 
leri kadar si:iyliyebilirler. Lakin Tur • 
kiyede hayatm biitiin zevkini tatarak 
altma s1gmd1klan bayragm ~erefine ria· 
yet etmek te bir misafir ic;in bile bore 
iken, o sancagm tabii, o milletin ferdi 
oldugunu s1ras1 gelince hayklranlardan 
hi~ olmazsa bu dile hiirmet istemek te 
Turklerin hakk1 degil midir? 

Bundan ac1 ac1 ~ikayet eden yaz1lan
mz1 okudugum vakit, bana yuksek ko
nukseverligini ibzal buyuran !stanbullu 
bir zatm Taksimdeki evlerinde bir ge
celik misafiri idim. Sabahleyin cadde • 
lerde bir k1z1lca k1yamettir koptu. He; 
sokak ba~mdan olanca sesile satlc1lar 
hayktrm1ya ba~lad1. Allah1m bu ne hal 
idi? 

Bu karmakan~1k amn§lar (tabiri rna· 
zur goruniiz) beni c;ileden c;llard1. Biz 
Ankarada boyle ~eyler gormedigimiz i
c;in ~a~1rd1m. Atinada m1, Tiranda nu, 
Erivanda m1, Telavivde mi neredeyim 
acaba diye du~iindum. Hemen sokaga 
frrlad1m. 

Sesler devam ediyordu: 
- Enginare! 
- Palamides 1psarya! 
- Ispanakya, kabakis fresko! 
- Ha more ciyer! 
- Gala, Gala! 
- Tazes Tiri! 
Bu ne i§ti bilmem. Sokak ba§lnda el· 

lerinde birer cuzdan iki polis gordum. 
Onlarda beni sinirlendiren bu rezalet • 
leri goriiyorlard1. Bunlar belki Beledi· 
ye zab1tas1 idi. Kendilerine sokuldum 
ve sordum: 

- Nic;in bu haykl.ran adamlara muda· 
hale etmiyorsunuz? 

- 0 bizim vazifemiz degildir; hem 
herkes diledigi gibi mahm satar; buyur· 
dular! 

Ben arhk bir kelime ilave etmiyece
gim. btesini sizin Tiirk mukaddes ate • 
§ile tutu§mu~ gonlunuzden ta~an duy • 
gulan, ince fikirleri kudretle tasvir e
den iilkulii ve kuvvetli kaleminize bl· 
rakiyorum. 

Selfun ve sayg1 saym karde§.• 
Edlrne meb'usu 

!jeref Aykut 

Bu nefis yaZiya bir ~eyler ilave ederek 
onun giizelligini bozmak istemem. Y almz 
§U kadanm soylemekten kendimi alam1yo• 
rum: Yiizlerce sene idare ettigimiz Arna· 
vudluk, Suriye, Bosna-Hersek gibi mem
leketlerdeki miisliiman halka. hatta Ti.irk 
olan Giridlilere tiirkc;e i:igretemeyi~imizin 
sebebini, tesamiihii, lakaydi derecesine 
gotiirmii§ olmamtzda aramak yanh§ ol
maz, sanmm. Ayni kayJdsiZbga, ayni ha· 
taya tekrar dii~miyecegiz: Tiirkiyede 
Tiirk dilini ve Tiirk kiiltiiriinii, mutlaka, 
hakim kiiacagiz. Bunu yapmazsak TiirkAnkara 6 (Telefonla} - Vekil!er 

Heyeti, hicret ve i!tica suretile yurdumu
za gelen 780 Tiirkii, tabiiyetimize kabul 

liik iilkiisiine ihanet etmi§ oluruz. tan ve yahud Portekizle Finlandiya ara· Ia sel8.mlam1§tJr. 
smdaki uzakhk derecesinde degildir. Cog- Samoprava gazetesi Ba~muharr!r1 ~ 

~--~~~~nw~·~~~~·~~----------------~--~ 



[7:~~~:=====U=~=ak=ak=l1====] 
- Ahl Matmazel ... Sizi evimde gor·j girmi§ birka<; artist te merdivenlere dagtl

mek bahtiyarltgma ne zaman mazhar o· mt§tJ. 
labileeegim? Butun bu §eyler, sokaga toplanan ma· 

Ellilik ihtiyar Mosyo Le Crattier, haJle c;oeuklanm son dereeede sevin • 
gene Matmazel Ginotte'un inee ve yumu· diriyordu. 
~a~ elini aveunda stktyordu. Evin moble ve kiymetli koleksiyonla • 

Ihtiyar, gene ktza bir miieevherat duk- nm yuklenerek gelen hmtzlar aparhman 
kammn oniinde raslamt§h. Matmazel Ci- kaplSina varmea, hemen projektorler yan
nette nastl c;antasmt yere dii§iirmu§, Mos· dt ve sinema makinesi i§lemege ba§ladt. 
yo Le Crattier de derhal istifade ederek E§yalar kamyona yerle§tirilinee reji -
c;antayl yerden kaldtrmt§ ve bu vesile ile sor: 
gene ktzla tam§mt§h. N ezaketen birbir- - Astl sahneyi stiidyoda c;evireeegiz, 
lerine birkac; kelime soylemi§ler, ihtiyar dedi. i§imiz biter bitmez hepsini size iade 
da gayet kibarea: ederiz. Cotiirdiigiimiiz mallarm makbu • 

- Eger Japon biblolan severseniz, zunu i§te buyurun. 
bizim eve buyurun, demi§ti. <;;ok zengin U§aga birka.c; sahifelik bir makbuz u • 
bir koleksiyon sahibiyim... zatl!. Zenei, baskt yaZJSmdan gaynstnl 

Matmazel Cinotte kabul etmi§ti. pek iyi sec;emezdi. Elle yaztlan kagtdlar· 
\1. Le Grattier devam etti: dan bir§ey anhyamtyarak bunlan efendi-

- Fa kat kap1y1 ac;an adamt goriinee sinin yazthanesinin ustiine, gozoniine koy· 
korkmaym sakm ... U§agim zeneidir amma du. 
insan yemez. Gerc;i lisammtzl az bilir... lf.li-lf. 

Fakat c;ok munis tabiatlidir. Ertesi giinu Matmazel Cinotte saat 
Matmazel Ginette, eumartesi giinii sa- dorde dogru randevuya geldi. 

at be§te geleeegini soyledi. Arab U§ak gene ktza bir surii ~eyler 
M. Le Grattier, daha hala ho§a gide- anlath ise de o, hie; bir§ey anlamadt. 

bildiginden koltuklan kabara kabara evi· Matmazel Ginotte kar§ISlnda bo§ bir a • 
ne gelinee, u~agma bir surii tenbihlerde parttmandan ba§ka bir§ey gormiiyor, 
bulundu: Mosyo Le Grattier'yi kiistahhkla itham 

- Cumartesiye bir misafir geleeek... ediyordu: Bir kadmt ayagma kadar ge • 
Kaptyt <;alar c;almaz hemen ic;eri ahrsm... tirtmek ve sonra da onu beklemek zahme· 
Anladm mt? tinde bile bulunmamak! 

- Evet, efendina .. , U§ak: 
- Esasen onu goriir gormez tamrsm... - Sinema arkada§larmtz geleeekler, 

Sart§In bir gene ktz, sinemalarda gordii· madam, dedi. Biraz beklemez misiniz? 
giimiiz giizel kadmlar gibi sart§JD ... Ani a· - N astl? Sinema arkada§lanm m1 '? 
dm mt'? Bu bombo§ evde ne beklenir'?.. Yuziime 

- Anlad1m, efendinal bir baksana hele! 
If. If. If. - Bakbm, madam, bakbm! 

Fa kat randevudan iki giin evvel Mos· Arab U§ak giilerken beyaz di§lerini 
yo Le Grattier'in ba§ma bir felaket gel- gosteriyordu. Gene ktz kaptyl arkasmdan 
di. §iddetle kapayarak <;tktp gitti. 

Kendisini bir noter, aile i§i ic;in ta§raya :to If. If. 

davet ediyordu. Baz1 e§yaya luymet tak- Pazartesi giinii Mosyo Le Crattier 
dir edilecek, bazt akidler imzalanacakh. avdet etti. 
Miiruru zamana meydan vermemek ic;in Arab u§ak efendisini goriince bir ko • 
derhal hareket etmek icab ediyordu. Da- pek kadar sevindi. 
vetnamesini ~ok nazik bir iislubla kaleme - Sinemah kadm geldi, efendina ... 
almt§ olan noter, i~in u~ giinden fazla Sinemah erkekler de geldi. Ne nazik in· 
siirmiyecegini temin ediyordu. sanlarmJ§ hepsi ... Her§eyi oldugu gibi ge· 

Mosyo Le Grattier ic;ini c;ekti: ri getireeeklerini soylediler ... Hele san§m 
- lstedigin kadar nezaket goster, mo- kadm o kadar giizel ki .•• 

ruk, dedi, ben eumartesiye burada bulun· Mosyo Le Grattier, sozde kendisi ta· 
mad1ktan sonra... Matmazel Cinotte'a rafmdan yaztlmlf miisaade mektubunu 
nas1l haber versem bilmem ki. Adresini de goriince beyninden vurulmu§a dondii. 
bilmiyorum ... N astl etsem '? Baakaytm Zenci U§ak: 
gelsin, kendisine bir oziir mektubu yazar, - Efendinayt memnun etmeli ic;in 
U§~gima veririm. Zaten ba§ka c;are yok ki. her§eyi yapt1m, san§m kadma c;ok nazik 

Ihtiyar, mektubu yazdtktan sonra U§a· davrandtm. 
ga tekrar tenbihlerde bulundu: Diye anlahrken, ev sahibi, husizlarin 

- Dedigim gene ktz eumartesi giinii biiyiik bir istihza ile tanzim ettikleri e§ya 
gelecek ... Kendisine evvela §U mektubu listesini act ac1 tetkik ediyordu. 
verirsin ... Biliyorsun ya, gelecek gene ktz, c;eviren: 
giizel ve san§m bir Matmazeldir, sinema F. VARAL 
aktrisleri gib~.san~m bir matmazet.. ~a- Moskova· Fransaya- kars1 
§lrmazsm, degtl m1 '? ' • 

- Hay1r, efendina I 
- Eger ic;eri girmek isterse, btrak gir-

sin ... N e is terse yapsm, dokunma, evi g~z
sin, otursun. 

Mosyo Le Crattier ic;ini l;ekerek valizi
ni kapad1. 

Ginotte acaba geleeek miydi'? $iiphe
siz ki geleeekti. Evin liiksiine kimbilir ne 
kadar ~a~cakt!. 

Zenci U§ak ertesi giinii evde yalmz 
kalml§h. Ahc;1 kadm ancak ak§ama done· 
cekti. 

Rahat rahat, kendini hi~ yormadan l;a
lt§lyordu. Birdenbire kapl !;almdt. 

- Mosyo Le Crattier'nin evi buras•. 
degil mi'? 

- Evet. 
Kaptmn ilerisinde dort delikanh bekli

yordu. Ev sahibinin seyahatte olmas1 on· 
Ian miiteessir etmi§ti sanki. Ellerinde bir 
tezkere vardt: «Eger evde bulunmazsam, 
i~bu tezkerenin hamillerine, istedikleri gibi 
hareket etmelerine miisaade edin. Kendi
leri sinema sa:hneleri c;evireeeklerdir.» 

Zenci sordu: 
- Sinema mt'? 

ale!f piiskiiriiyor! 
[Ba~tarat' 1 fncf sahftede] 

hangl bir barb ba§langJ.cmm online ge
c;ebilecek bir sulh te§kilatl unsuru ola
rak gormek isterdi. Harb, miitecavizin 
en az mukavemetli gordligii cephede 
ba~hyacakhr. Bu cepheyi her halde bi
zim hududlanmxzda gorecek degildir. 
Bizim hududlanmlZl miidafaa ic;in ne 
muahedelere, ne her hangi bir kimse 
tarafmdan garantiye ve ne de umumi
yet itibarile kollektif emniyete kat'iy -
yen ihtiyactmtz yoktur. Hududlanmxn 
biz bizzat kendimiz garanti edebillriz. 
Mlitearnz da bunu pekala bilmektedir. 
Sulhu bir te~kilata raptetmek demek, 
her §eyden evvel en zayxf noktayt orta-
dan kaldxrmak, tecaviize muvaffakiyet 
~artlanm bertaraf etmek demektir. 

Halbuki Franstz siyaseti Bartou'nun 
gi.itmii~ oldugu sulh te~kilah siyasetini 
takib etmemi§tir. Bunun neticesinde bu
giin Avrupanm sulhu kollektif emniye
te degil, fakat silahlar arasmdaki nis -
bete dayanmaktadxr. Filvaki silahlar bir 
zaferi garanti edebilir. Nasxl ki bizim 
silahlanmxz da bugiin Sovyet Rusyanm 

V e efendiniin tenbihlerini 
ilave etti: 

zaferini ve bize taarruz etmege cesaret 
edeceklerin mahvmx garanti etmekte

hatuhyarak dir. Fakat silahlar ba§h ba§larma sui-

- Sinema, oyle mi'? 0 halde buyuru-
nuz ... Buyurun ve istediginizi yapm. 

Delikanhlarm §efi anlath: 
- Bir hmiZhk sahnesi c;evireeegiz. 
Biitiin evdeki koleksiyonlan kaldtracak 

ve birka<; saat sonra hepsini yerliyerine 
koyaeagtz ... 

Delikanlt U§agm avcuna bei lira sJkt§· 
tmnea, zencide tereddiiq namma bir§ey 
kalmadt. 

ApartJman kap!SIDID oniinde bir oto -
mobil durmu§tU. Bunun iizerinde hem si
nema ~ekme makinesi ve hem de bir I§tk 
verme makinesi vard1. HirsJz k1yafetine 

hun muhafazasxm temin edemezler.» 
izvestia gazetesi, Litvinof'un cBiz, 

kendi miidafaa vasxtalartm1za dayana -
rak Avrupanm neyi tercih edecegini sii
kunetle bekliyebiliriz» yolundaki beya
nahm hahrlathktan sonra makalesini 
§Oyle bitirmektedir: 

c Umumiyetle ileri siiriilen miitalea -
ya gore, fa§istligin ispanyada gordi.igii 
mukavemet oni.imiizdeki harbi geri bl -
rakttnm§hr. Kiyasetli bir siyaset bu 
miitecavize yeni yeni mevziler bah§et
mek ic;in degil, fakat Fransxz - Sovyet 
paktmm istinad ettigi sulh te§kilatmt 
tarsin ve inki§a£ ettirmek hususunda 
kullanmahd1r.» 

Bu ak§am saat 8,30 da T u R K sinemasmda • 
2 filim birden 

1· HiR MAYIS GECESi 2 • 12 No. EKSPRES 
( Fransuca ) Barbara Weeks • Ben Loyn 

Fernand Gravey, Lucien Bar• Heyecandan, meraktan tuyleri iir-
roux ve Kate de Nagy. Neteli perten ve deh,et i~inde btrakan 
zevkli fevkalade viizel a!ik filimi. buviik eararengiz fillm. 

·--------------e------a.----------· 

CUMHURtaT 7 May1s 1937 

Londrada miihim 
gorii~meler 

£Ba§tarat' l fncf sahitedeJ 

Pe,tede ne~redilen re•mi teblig 
Budape§te 6 (A.A.) - Avusturya 

Reisieumhuru Miklas'1n hareketini mii • 
ttak1b a§agtdaki teblig ne§redilmi§tir: 

<<Avusturya Reisicumhuru Miklas'm 
Maearistan Kral Naibi Amiral Horthy
yi ziyareti esnasmda yaptlan merasim ile 
Budape§te halkmm ve iki memleket mat
buatmtn aldigt vaziyet, bu ziyarete Ma
earistan ile Avusturya arasmda mevcud 
an' anevi tesaniidun muazzam bir teza -
hiirii mahiyetini vermi§ ve iki millet ara
smda mevcud olup <;ok giil; zamanlarda 
varhgm1 isbat etmi§ bulunan samimi dost· 
lugun yeniden derinle§mi§ oldugunu te • 
yid eylemi§tir. E vvelce yaptlml§ olan fi
kir teatilerinin temadisi halinde iki dev -
let reisi ile iki memleket devlet adamlan 
arasmda yap1lan gorii§meler, ki memle • 
keti mii§tereken alakadar eden siyasl ve 
ekonomik meselelerin tam telakkisinin 
miistakbel inki§aft hakkmda da tam bir 
fikir beraberligini gostermi§tir. Bu gorii§· 
meier, ayni zamanda, iyi anla§ma halin
deki i§ birliginde ayni mii§terek yolun 
istikbalde de takibine devam olunmast 
hakkmdaki kat'! azmi de daha ziyade 
tarsin etmi§tir.» 

Ba,vekilimiz Sofyadan 
ge~erken 
[Ba~tarat' 1 inci sahftese] 

lavya hududuna kadar te§yi etmi§tir. 
Ba§vekilimiz Bulgar matbuatma beya • 

natta bulunmu§lardu. 
Ba,vekilimi:z Yugoslavyadan 

ge~erken 
Belgrad 7 (Hususi) - fngiliz Krah 

AltmcJ Corcun tac giyme merasiminde 
Tiirkiye hiikumetini temsil etmek iizere 
Londraya gitmekte olan Turkiye Ba,ve· 
kili 1smet fnonii, Bulgar • Yugoslav hu
dudunda Belgraddaki Tiirk Elc;isi Ali 
Haydar Aktay tarafmdan kaqtlanmt§IJr. 
Turk Elc;isi, lsmet inoniine ltalyan hudu
duna lcadar refakat etmi§tir. 

Hatay anayasast kat'i 
miizakereleri ba,Iadi 

[Bagtaralt 1 fnct sahftese] 
Numan Menemencioglu Bariate 

B afvekilimizle goriifecek 
Cenevre 6 (A.A.) - Anadolu ajan

Simn hususi muhabiri bildiriyor: 
Eksperler komitesi bugiin anayasamn 

miizakeresine devam ederek kuvvei adli
ye ve amme haklanna dair maddeleri ka
bul etti. Geriye ilk intihabatm ne §ekilde 
yapilacagt hakkmdaki ahkam kalmt§tlr. 

Menemencioglu, Ba§vekile iltihak et • 
mek iizere iki gun i<;in Parise hareket e
deceginden, gelecek ic;tima pazartesi giinii 
yap1lacakta. Bu iki giin zarfmda reis 
statiinun ve anayasamn §imdiye kadar ka
bul edilen maddelerini tesbit ve tahriri ile 
me§gul olacaktJr. 

Komite pazartesinden itibaren giinde 
iki celse yapacakhr. 

Sat•hk kosk • 
Kalhkoy Feneryolunda Bagdad 

caddesi iizerinde Marmaraya ve ls
tanbula emsalsiz nezareti havi yiik
sek bir mevkide muhkem ve mo -
dern yapllmt!i bir yeni kargir ko~k 
satihkhr. 

Ayn kullanilabilen zemin katm
da 3 oda geni~ ta!ihk, kiler, banyo, c;a
ma~trbk ve odunluk vardll'. Birinci 
katta bir hoi, iki salon, bir oda, bu
susi kiler ve mutfak. Ust katta be'S 
yatak odas1, bir banyo, daba yuka
nda bir sofa, bir oda, geni!i c;ab ara
SI ve biitiin binada be!i taras vardtr. 
Biitiin konforu havidir. Tarz1 in!iaSJ 
c;ok ferah ve metindir. 

Cumhuriyet matbaasmda Bay 
Sefkatiye miiracaat olunur. 

SARA Y sinemasmda 

12 May1s ~ar~amba giiaii 21 de 

MUNiR NUREDDiN 
in mevsim 110nu 

KONSERi 

Bu dehakAr aktor SACHA GUITRY 
tarafmdan viicude getirllen ve milyon• 

lara mal olan yegline film 

iN Gil TERE TACININ iNCilERI 
~aheserl olup pek yakmda miinhasuan 

SAKARY A slnemas1nda 
gosterilecektlr. lsmiRe benzer 

diger filimlue dlkkat ! 

~ark misakinin imzas1 bir 
ntiiddet gecikecek mi ? 

Dr. Rustu Aras'm Hagdad'l ziyareti 

·R.ADYO 
( Bu aksamki program) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 havo.· 

dis - 13,Q5 muhtellf plak ne§rlyatl - 14 son• 
17 inkllab derslerl Unlverslteden naklen 
Hikmet Bayur tarafmdan - 18,30 plakla 

[Ba§tarat' 1 tncl sahftese] Vaktile Cenevrede parafe edilmi§ olan dans musikisi - 19,30 san'atkar Na§ldin !§• 

tim a! dahilindeydi. F akat lrak hiikume- bu misak, Arabistan ic;in hayati bir ehem- tirakile l.?ehir tiyatrosu artlstlerl tarafm• 
t dan bir komed! - 20 Tiirk muslkl heyetl • 

tinin bu misak1 lrakla ran arasmdaki miyeti haizdir. Misakm en derin suretle 20,30 omer Riza tarafmdan arabca soy .. 
hudud meselesinin kat'iyetle hallinden tesir b1rakacag1 yer, Kamalist mesainin lev - 20,45 Vedla R1za ve arkada§larl tara· 
sonra imzalamak arzusunda bulundugu ve pan Arab propagandasmm halihaznda fmdan Tiirk musikis! ve halk §ark1lar1, sa-
haber Verl.lmektedt'r. lrak evvel emirde b I B d d h 'd' F'lh k'k at ayan - 21,15 orkestra - 22,15 ajans ve ir e§tigi ag a §e n tr. 1 a 1 a, borsa haberler! ve ertesl giiniin progranu .. 
iranla miinazaiinfih olan baz1 arazi me- Irakta, ekseriya rakib iki temayiil c;arpl§t· 22,30 plakla sololar, opera ve aperet parca· 
selesinin hallini istemekte ve bilhassa bu yor. Bunlardan biri, (F aysal, Abdull~h. la;rt~!~~~n. 
arazi hakkmdaki muahede ahkammm tat- Birinei Gazi) yani Ha§imi siilalesile, lb- 18,20 iTALY AN §ARKILARI _ 18 40 Pi
bikmt arzu etmektedir. Bu muahedeye go- nissiiud ve imam Yahya arasmda ban • YANO KONSERi - 19,05 spor, s~yahat, 
re iran hiikumeti elinde bulunan bir klSlm §Ikhga onayak olan ve ge~en sene, gramofon - 20,05 haberler, hava ve salre -
arazl.nt'n eskt' Osmanlt hu"ku~metine, ondan 1 k S d · k · 20•15 spor - 20,30 !}AN VE MUSiKi - 21,05 ra • iiu i mtsa mm tmzas1 su • piyes • 23,15 hava. haberler ve salre - 23 25 
da varisi s1fatile Iraka intikali laz1m gel- retile hemen hemen miispet bir ORKESTRA KONSERi. ' 
mekteymi§. Pek fazla ehemmiyeti haiz hale gelen ingiliz niifuzu; digeri, gec;en BERLIN: 
olmiyan bu ihtilafm Hariciye Vekilimizin sonbaharda, lrak t'stJ'klaAlinJ·n ve y· ngiliz • .18!05 gramofon, konu§malar - 19,05 MU-SIKI - 20,05 gelecek haftanm program1 -
Bagdad seyahatinde halledilmesi, muh - lrak muahedesinin banisi Hiiseyin Pa§a 20,25 ROMANYA HALK lilARKILARI _ 20,45 

temeldir. $ark misak1 Hariciye Vekilimi- Elha§imi kabinesinin, yerine, lrak • Tiirk giiniin akisleri, haberler - 21,15 gramofon
zin bu seyahatinde imzalanmadtg~J takdir- d 1 h k 1 k 21•45 KONSER: BRAHMS'm ESERLERI • ost ugunun ve er i i mem e et arasm- 23,05 hava, haberler, spor - 23,35 gece mu-
de bilahare lrak, iran hudud ihtilaft hal- da faa! bir elbirliginin nihai surette temin slkisi. 
ledildikten sonra dort memleketin hari· ve takviyesine a~Jkc;a taraftar bir kabine PE§TE: 

N I 18,Q5 KORO KONSERi - 18,55 spor; kon-
eiye am armm yapaeaklan diger bir ikame eden darbei hiikumet neticesinde, feraiiB - 19,35 ORKESTRA KONSERi .. 
toplanhda imza edilecektir. nefsi Bagdadda miizaheret bulan Tiir\;; 20,50 siyasi haberler - 21,20 MUSiKiLi FA
T empB gazetesine gore Bagv dadda niifuzudur. ciA - 24•05 ing!llzce haberler, gramofon, 

son haberler. 
rarptfan niiluzlar! Suriye • Turk gerginliginin kendini Bt1KREI]: 

Pariste <;1kan «Le Temps» gazetesinin gosterdigi §U mada, bun dan birka~ ay 18,05 EO LEN CELLi KONSER - 20,20 kon-
1 B d dd d k. B k 1 H k !eraiiB - 20,30 OPERA YAYINI: FiGARO-

Kahire muhabiri gazetesine gonderdigi evve • ag a a, §im i 1 a§Ve i i • NUN iZDiVACI _ 23,50 almanca, franstzca 
bir mektubda §ark misak1 hakkmda di - met Siileyman Bey tarafmdan takibe ba§· haberler ve son ha.berler. 
Yor ki: 1 • . A b d" d'w LONDRA: anan styasetm, ra unyasmm Iger 18,5 cocuklarm zamam • 19,05 MUSiK.t-

Y akm§arkm belli ba§h dort mem • aksammda, bilhassa, Arab imparatorlugu Li PiYES - 20,05 ha.berler, hava ve sa1re .. 
leketi olan Tiirkiye, lran, lrak ve Efga- 20,35 plyes - 21,05 KEMAN KONSERI • 

ve miisliiman tesaniidii taraftarlanmn, 21,35 ORG KONSERi _ 22,10 OPERA: AY
nistamn harid siyasetini birle§tirmege ma- Kral Faysalle nazulan tarafmdan, vak- DA • 23,05 haberler, hava, spor, konll§ma • 
tuf Asya paktmm imzas1 arifesinde, §ark 23,30 DANS ORKESTRASI - 24,35 haber-
efkan umumiyesi, Ankara hiikumetinin, tile kendilerine bah§edilen manevi, hatta ler, gramo!on ve sa1re. 
yeniden hayat bulan niifuzunu Arab si- ekseriya maddi miizahereti muhafaza et- PARIS [P.T.T.l: 

18,15 lronu~ma, gramo!on, ha.berler, gra
yasetmm can daman olan merkezlere mek istedikleri Kuduste, olduk~a §iddetli moron _ 19,05 KEMAN KONSERi _ 19,20 

kadar te§mil hususundaki faaliyeti iize • endi§eler uyand1rm1§ olmasma hayret et- musikl konu~mas1, haberler - 20,05 §ARKI
rinde toplanmi§ bulunmaktadtr, memelidir. LAR VE OPERA HAVALARI - 20,20 gra • 
""!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=====~= ·mofon, hat1ralar - 21,35 blr t1yatrodan na.-
- kll - 23,35 haberler, gramo!on, hava. 

Galib tak1m1n kupas1n1 ingiliz Krali~esi verdi 

lngiltere Kral kupasm1 Senderland ta k1mmm 3 • 1 kazandtgmt yazmt§b.k. 
Kral ve Krali<;enin ve 1 00 bine yakm bir seyireinin oniinde oynanan bu ma<;tan 
sonra galib taktma verilecek olan Kral kupasm1, ingiltere Kralic;esi bizzat taktm 
kaptanma vermi§tir. Yukar1ki resim, Kralic;eyi. kupay1 verirken gostermektedir. 

Tiirk Hava Kurumu 
Menfaatine 

8 mayas 937 cumartesi ak~amt saat 21 de Beyoglu Fransn: 
tiyatrosunda Konservatuar Profesorlerinden 

NiMET VAHiD 
LIKA AMAR, MESUD CEMiL, FERDi VON STATZER 

tarahndan fevkalade bir konser verilecektir. 
Biletler klfiede sat1lmaktad•r· 

BUG ON M E L E K sinemasmda 2 nefis film : 

1 - KORONOF iNCilERi 
Frans1zca sozlii ask ve sergiize~t §aheseri, 
MiRNA LOY SPENc;ER 

Bq rollerde 
TRACY 

2- GAPKIN GENG Ba~ rollerde 

HENRi GARAY DANiELLE DARRiEUX 

B_u.&'iinden A s r i s i n e m a d a 2 b~yiik til min 
1tibaren yem program• 

Herkesin ~1mank ~ocugu Macera filimleri krab 
SiMONE SiMON JOHN VAYNE 

JEAN PiERRE AUMONT MARCELiNE DAY 
ile beraber oynad1klart 

iie beraber ovnadJklarJ 

K A 0 I N LA R GoiU 
tarafmdan sozlii B!Jk ve dram 

raman filmi 

Vah~iler Hiiciim 
Ediyor 

Biiyiik sergiize11t film! 

ROMA: 
18,20 ODA MUSiKist - 18,55 haberler ve 

sa1re - 22,05 MILANO'DA SCALA TIYAT -
ROSUNDAK:i GALA MUSAMERESiNiN 
NAKLi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrln muhtellf semtlerlnde 

nobet~l olan eczaneler §unlardrr: 
istanbul cihetlndekiler: 
Emlnontinde CMehmed K~ZJm), Beyazid

da (Asador), Kii~iikpazarda (Necatl Ah .. 
medl. Eyiibde (Mustafa Arlfl, §ehremi • 
nlnde (Hamdl), Karagiimrtikte (Arlf), Sa
matyada (Erofllos), ehzadeba§mda am
dl), Aksarayda <r;?ere!J, Fenerde (Vital!), 
Alemdarda. (E§ref Ne§et), Baklrkoyde <Mer• 
kez). 

Beyo!!'lu c!hetlndekiler: 
Galatasarayda (Matkovi!(), Galatda Fm

dlkil caddeslnde (Mustafa Nam, Taksimde 
CumhtVIyet caddeslnde (Kiirk~1yanl, Kal· 
yoncukullukta (Zafiropulos), Firuza~ada 
(Ertugru!), §l~llde CNargileclyan). Kas1m -
pa:;;ada (Miieyyed), Haskoyde (Neslm Aseol, 
Be&ikta§ta (Nail Halld). 

Uskiidarda <imrahor), Kadlkoyde Moda· 
da (SJ.hhat), Biiyiikadada (1]1nas1 RlZS.), 
Heybellde CHalk). 

Te§ekkiir 
Sevgili bald1z1m Cananm biitiin aile

mizi mateme hogan actkh oliimii dola -
yxsile burada bulunan dostlarumzla ak
rabalanmxzm kederlerimize i§tirak hu -
susunda gosterdikleri tehaliik ve ebedi 
yuvasma kadar te§yi etmek suretile ih
tiyar ettikleri zahmete ve ta§rada bu
lunanlarm d gerek telefon ve telgraf 
ve gerek mektubla vaki olan taziyetleri
ne ayn ayn te§ekktire §U anda takati • 
miz kalmad1gx igin yiiksek alakalarmm 
minnettan bulundugumuz biitiin dost
lanmxza kar§l besledigimiz §iikran his
lerimizin arzma muhterem gazetenizin 
delaletini rica ederim. 

Antalya Umumi Nakliyat Ti.irk Ano
nim §irketi murahhas azas1 

Mehmed Sipahioglu 

Te§ekkiir 
Sevgili refikam Cananm dogum esna

smda vukua gelen ve biiti.in ailemizi te
selli kabul etmez bir mateme dii§iiren 
hazin oli.imi.i vesilesile dostlanmtzla ak
rabalanmlzm gerek bizzat cenaze me
rasimine i§tirak ve gerek mektub ve tel· 
graflar gondermek suretile vaki olan 
taziyetlerine ve kederlerimizi payla§ -
mak hususunda gosterdikleri samimr 
sevgilere ayn ayn te§ekkiire derin te -
essi.irler i9inde imkan bulamadJgimdan 
minnettarhk hislerimin alenen arzma 
muhterem gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 

Damadzade Hakk1 halefi Hilmi 
Giirgim 

Mev lid 

Bugiin matinelerden itibaren iPEK sinemaslnda 
2 BUYOK TORK<;E film birden 

Nuruosmaniye mi.iezzinlerinden mer
hum Haftz tsmail Ziihtii Efendinin ru • 
huna ithaf edilmek iizere 8 may1s cu • 
martesi saat 14 te Hafiz R1za tarafmdan 
camii mezkfuda Mevlidi 1?erif ktraat e
dileceginden arzu edenlerin te§rifleri 
rica olunur. 

Oglu Haf1z Zeki 

Te§ekkiir 
Pek ag1r §ekilde basta olan klzkarde· 

§imi bi.iyiik bir hazakatle yaphg1 bir a
meliyatla kurtaran Ttb Fakiiltesi kadm 
hastahklan profesorii saym Dr. Tevfik 
Remziye ebediyen minnettar oldugu • 
muzu alenen bildirmekle klVanc; du • 

I - LOREL - HARDi SERSERiLER KRALl 
Yeni - Biiyi.ik - Dayamlmaz derecede giiliin~lii komedi 

2-HALK KAHRAMANLARI 
Tiirk~e sozlii A~K • SERG0ZE.$T ve KAHRAMANLIK fi1mi yanm. 

Emekli yiizba§t ihsan OzsoY. 



7 May1s 1937 CUMHURJYET 

Beyaz altm davas1 San' ata dair Anadolu.da =======-
san'at tetkikleri 

Pamukc;ulugumuzu Das1l 
inki§af ettirebiliriz ? 

Ressamlara ayhk 
Akademiye getirilen miitehassis pro

fesor Levy'in Kiiltiir Bakanhgma yapt1g1 
bir teklif, iistiinde miinaka§alann randevu 
verdigi bir mevzu oldu. Ressamlanm!Zln 
midelerine bir dilim ekmek miijdesini ve
ren bu teklif, samyorum ki layikile ania
§Ilmi~ degildir. 

AMID YOLUNDA 

Diyarbekirde Osmanl1 eserleri 
-27-

~ukurovada istihsali 500 bin balyeye ~1karmak bir
~ok derdlerin halledilmesile kabildir, bunun i~in 

de bir kongre toplamak lazrmd1r 
Adana (Husus! muhabirimizden) -

Cec;enlerde «Cumhuriyeb> in temas ettigi 
\'e burada «Turk sozii» niin de bunu YP.

sile yaparak bahseyledigi c;ok miihim bir 
rnevzu hakkmda ben de realiteye ve bil
hassa rakama dayanan baz.1 «pamub> 
rnaliimah vermeyi, <;ukuoravamn ve da
ha ziyade Tiirkiyenin iktJsadi menfaatJ 
bak1mmdan c;ok faydah buluyorum: 

Bir kere <;:ukurova, bugiinkii halile 
Y•lda takriben -eski olc;iiye gore- iki mil
Yon doniimi.i ge<;en bir arazi iizerinde pa
rnuk zeriyah yapmaktad1r. Normal §art 
lar i<;inde bu kadar geni~ bir ekim saha
smdan vasati olarak 200,000 bal}·e pa
muk istihsali lazimdir. F akat mevcud baz.1 
imkans1zbga binaen bu miktarda bir re
kolte elde etmek miimki.in olam1yor ve 
li!aatteessi.if <;ukurovanm belli tarihinde 
boyle bir rakama da tesadiif edilemiyor. 

zamamnda toplamak, biiyiik bir amele 
kiitlesinin viicudiine miitevakk1fken bu 
miktan daha fazla c;ogaltacak olurs-1k, 
amelesizlik yiiziinden mahsuliin tarlada 

f1rtma ve yagmura kurban gitmesi tehli -
kesile daima ve kuvvetle kar~Ila§abiliriz. 

.$u halde <;ukurovada bilhassa iyi cins 
pamuk yeti§tirip, memlekete biiyiik mik· 
yasta doviz getirecek §ekilde ihracat ya
pabilmek ic;in en once halledilmesi la
Zlm gelen mesele amele meselesidir. <;apa 
ve toplama i§leri ic;in kom§u ve biraz u

zak yayla ve vilayetlerden gelen ame!e, 
agustos ortalannda, klevland pamugunun 
tam kemale geldigi bir mada, kendi koy
]erindeki mahsuliin hasad1 ic;in <;ukurova

YI terke mecbur oluyorlar. Bu vaziyet 
kaqlSlnda <;ukurova pamukc;usunun nas1l 
zorluklara ugnyacag1 kolayca tahmin e
dilebilir. Binaenaleyh <;ukurova pa -

muk<;ulugunun, bekledigimiz inki~afmda 
en miihim unsur olarak ameleyi ele almak 
ve buna bir c;are bulmak laz1mdn. 

Bana bu §iipheyi veren §ey, ressamm 
ve resmin himayesi meselesinde aleyhinde 
soylenen sozler ve yapllan ne§riyat oh~u§
tur. Ac;1h;a «biz de pay isteriz» d1yen 
k1skanc ihtiraslardan sarfmazar, ressamm 
alacagi parayi sadaka derekesine indiren
lerin ve oturduklan yerde ressamlarm 
ceblerini dolduracaklanm sananlann ile· 
ri siirdiikleri miitalealar Leopold Levy'nin 
teklifile alakasi olm1yan bir yanlt§hgm 
ifadesidirler. 

Biitiin bunlardan bu himaye meselesi
nin heniiz tamamile izah edilmemi§ oldu
gunu goriiyorum ve bildigim, anladigLID 
kadar bu mevzuu biraz e§elemek istiyo-

rum. 
Gec;enlerde Hem Nalma Hem M1hma 

si.itununda Abidin Daver bu davayi en 
canh ve isabetli tarafmdan alarak resmin 
ragbetsizligi yiizi.inden ressamm para ka
zanmak ic;in resimden ba§ka i§lerle ugra§· 
hgm1 ve boyle olacak olduktan sonra A
kademiye bu kadar para sarfetmenin ya
z1k oldugunu soyledi. <<Ar>> mecmausm
daki ankete verdigi cevabda Vedad Tor 
de bir misyon sahibi olmas1 laz1m gelen 
ressamm boyle bir himayeden hiirriyetini 
kaybetmesi tehlikesi iizerine dikkat na
zarlanmiZ.I c,;ekti. 

Diyarbekire Os -
manh mimarisi bii
tiin inceliklerile ve 
tam olarak gire -
memi§tir. Bu dev
rin abideleri an -
sanbl ve umumi 
kompozisyon iti -
barile Osmanh ola
bilmi§se de detay
larda ve mimari 
tezyinat cihetin -
de Sel<;uk an'ane
sine sadtk kalmt§
hr ki mimari ta -
rihimizi alakalan -
d1ran bu hadiseyi 
tahlile ve bu gar
pt§mamn igyiizii -
nii tebariiz ettir -
mege ugra§acag1m: 

Malum oldugu 
iizere Yavuzun <;al 
dtran zaferi donii -
§linde kumandan -
larmdan B•y•kh 
Mehmed Pa~a tara
fmdan bu havalide 
baz1 miihim ~ehir -
lerle birlikte (Di -
yarbekir) Amid 
§ehri de fethedil -
mi§ti. Bu fetih ha
disesi iizerin e A
mid §ehri yeni bir 
adese ile Tiirk diin
yasma gi:iziinii a<;h

Halbuki Cukurova bir hamlede laakal 
500,000 balye pamuk yeti§tirecek evsaf 
ve kabiliyette, c;ok feyizli bir yurd par· 
!;asJdir. Bin;ok milletler, kuac ve tabiaten 
gayrimi.isaid topraklannda, pamuk ~ibi 
bugiinkii diinya ekonomisinin esash mib -
verlerinden biri olan bir maddeyi yeti~ · 
tirmek hususunda binbir c;e~id mahrumi -

:Yetlerle <;arpi§arak muvaffak olurlar ve 
bizim cennet kadar giizel <;:ukurovam1z -
da, her tiirlii tabii imkanlar oniimiizde se
rilip dururken bunu ba§aramayi§Imiz ve 
hal a emekleyip duru~umuz; cidden letki
ke deger bir mevzudur. 

2 - Kredi meselesi; bugiin ne Zira
at Bankasmm, ne de diger bankalann bir 
siirii kayidlarla pamuk miistahsiline ya -
pacag1 krediler, pamuk mahsuliiniin idra
kinde biiyiik rol oynamazlar. <;ukurova 
pamukc;ulugunun en biiyiik kredi kayna
gi, kanunlarm murabahaci adm1 verdigi 

ve biitiin ag1r §artlanna ragmen c;iftc;i ic;in 
cankurtaran simidi gibi kapiSina ba§Vuru· 
Ian s1mftir. Eger <;:ukurovada bu s:mfm 
yardimi olmasa, bugiinkii muvaffakiyetli 
pamuk rekoltesini elde etmek imkansi7. 
olurdu denebilir. Bu Simfm yardiml, va
kia mahsuli.in idrakinde c;ok miiessir olu -

yor amma, mi.istahsilin eline bu rekolteden 
ne kaldigmi, hatta c;iftc;i de degil; ancnk 
Allah bilir .. Binaenaleyh, kredi mevzuunu 
da, amele meselesi kadar ehemmiyetle 
kavray1p tedbirini almak icab ediyor. 

Ressamm laz1m geldigi kadar verimli 
olamamasmda ba§ka i§lerle me§gul olup 
resim yapmaga vakit bulamayi§l samyo
rum ki makul bir mazerettir. $imdi iste
niyor ki ayda 60 lira gibi gayet ciiz'i bir 
para ile ressam atolyesine kapahlsm ve 
resme c;ah~mas1 temin edilsin. Sonra bu 
ressamlann yaph~l i§ler, ii<; ayda bir ser
gi halinde yanyana getirilsin, anlayi§h, 
bitaraf bir ji.irinin sec,;ecegi resimler hiikii
met tarafmdan satm almsm. Goriiliiyor 
ki bu, Tiirkiyede ressamm degil ; resmin 
himayesi demektir. Y oksa bogaz toklu
guna ~al1~tmlacak olan ressamm refah1 
mevzuubahs degildir. hte miitehassis 
Levy'nin Kiiltiir Bakanhgma yaphgl tek
lif budur. 

gl vakit Osmanh ' 
mimarisi de ta - Behrampa$a camisi kaptsmda lstiUtktitler 

Pamugun <;ukurovada bir ihrac mad -
des halini almas1, 1884 tarihinden sonra 
tniimkiin olmu§tur. <;iinkii o tarihte Ada
na - Mersin demiryolu yap1lmi§h. Mev -
cud istatistiklere gore 40 yii once <;ukur
ovanm pamuk rekoltesi yalmz 2000 bal
ye idi. 1905 tarihinde 45,000 balyeyi bu
lan bu rekolte miiteakib y.!larda muhtehf 
seyir takib etmi§tir. 

~ukurova pamukc:;ulugu SQ)l otuz Yll 
ic;inde iic; biiyiik sarsmh gec;irmi§tir: U -
mum! Harb, FransiZ i§gali, pembe kurt 
afeti ve buhran ... F akat <;ukurova halki
nm felaket ve mahrumiyetten y1lmwan 

yiiksek karakteri biitiin bu sarsml!lara mu
kavemet etmeyi bildigi ic;in son y1llarda 
pamukc:;uluk yolunda gene miiterakki a -
d1mlar atJidigmi goriiyoruz. 

Ancak bu her y1l artan rekolte kar§I -
smda, ati ic;in hayallere kap1lmak yanh§
llr. Cukurova c;iftc;isinin imkanSIZh~I ye -
nen kabiliyeti de nihayet c;::.rcsiz kalacak 
bir devreye girecektir; eger yann ic:;in 
§imdiden tedbir abnmazsa. 

~ukurovada pamukc:;ulugumuzun ;n -
ki§af1 ve 500,000 balyeyi bulup hatta 
a~mas1 ic;in halli icab eden baz1 miihim 
tneseleler vard1r. Bunlar arasmda: 

I - Amele meselesi; bugiin <;ukur
ovada ekilen pamuk sahasmm takriben 
i.ic;te birine, yani ~oyle boyle 75,000 hek
tara yakm k1smma Amerikan pamugu a

lan klevland ekilmektedir ve bu, Cukur
ova i<;in bugiinkii ~eraite nazaran bir ro

kor olacakt1r. Bugiinkii §eraite nazaran 

diyorum, <;iinkii bu kadar geni§ bir sahada 

yeti~ecek klevland pamugunu bile tam 

3 - Sulama meselesi; Seyhan, Cey
han ve Berdan Jrmakiarmm zaman zam:m 
ika ettigi zararlan onlemek ve bu suhn 
<;ukurovanm bagnnda bir feyiz ve bere
ket kaynagi haline getirmek ic;in Cu'I!
huriyet hiikiimetimiz.in aldigi son tedbirle

rin faydah neticelerine intiz.aren bu hu
susta ~imdilik soz soylemiyecegim. y almz 
Cukurovanm sulanmas1 imkam has1l o\
dugu takdirde c;iftc;i, tabil afetlerin en bi.i

yi.igiinden kurtulmu~ ve mahsuliine da"h.a 
emniyetle bakmak imkamm elde etr.~i§ o
lacaktu. 

4 - Mum haserelerle miicadele mf' -
selesi; bilhassa p;mbe ve ye§il kurtlar, 
(:ukurova pamukc;ulugu ic;in bugiine ka -
dar kurakbktan daha c;ok zarar verici un

Y almz Vedad Torun isabetle iistiine 
parmagm1 koydugu ressamm hiiuiyeti 
meselesi ehemmiyetle iizerinde durulacak 
bir noktad1r. Zira resimleri satm alacak 
olan hiikumetin resim sec;mek ic;in gon
derecegi jiiriye eser begendirmek husu
sunda ressamm yapacag1 gayret, onun 
kendi i~inde serbest kalmasma mani ola
bilir de. 

~u halde resim intihabmda san'attan 

ba~ka bir gayenin aranmamasml temin 

etmek laz1m ge]iyor demektir. Bunun i<;in 

biz bu teklife §U ilaveyi yapmak isteriz.: 

Bu jiiri yalmz ressamlardan miirekkeb 

olmahd1r; amma yalmz ressamlardan. 

ELJF NACJ 

sur olmu~lard1r. Pamukc;ulugumuza em - -----~~-------
niyetli bir inki§af imkam vermek hum - verlerince zaten bilinen bu derdleri, d'iha 
sunda tedbir abmrken bu ha§erelerle mii- ~iimullii ve daha esash bir ~ekilde ortaya 

cadele i~ini de on plana almak zarureti at1p bunu biitiin bir vatan pamukc:;ulugu 

vard1r. davasi haline sokmak laz1mdn. Bu ise, 

~imdi .... yukandaki maddeleri daha 

ziyade <_;ogaltmak imkam vard1r. Lakin 

biitiin bu mevzulan boyle giinliik bir ga

zete siitununda say1p dokmekle umulan 

fayday1 elde etmek miimkiin olmaz. Cu

kurovanm biitiin alakab c;iftc;i ve mi!nev-

ancak hi.ikiimetimizin bir «pamuk kcngre-

si» toplamas1 ve mes'ul devlet adamlan -

mlZin huzurile bu davanm miinaka§aSI ve 

iyi bir neticeye baglanmas1 ile miimkiin
diir, kanaatindeyim. 

K. M. 

rihe en kuvvetli sozunu soyleme -
ge ve cihan medeniyetine goz ka
ma§tmct abideler yaratmaga ba§ -
lam!§ bulunuyordu. Bu fethin san'at ta
rihimizdeki kronolojik mevkiini tesbit 
iqin §unlan habrlataytm ki, Mimar Si
nan <;aldtran seferine gene bir asker 
olarak i§tirak etmi§ ve istanbulda Be
yazid camisi yapJ.lah dokuz Yll olmu§
tu. Tam bu s1rada fethedilmi§ olan Di
yarbekir §ehrine elbette ki Beyaz1d ca
misindeki yiiksek mertebeyi bulmu~ o
lan san'at kudreti vas1l olacakh. Nite
kim boyle olmu~ ve o tarihten sonra 
biitiin abideler burada da Osmanh tar
zmda yiikselmege ba§Iami§hr. 

Fatihpa§a camisi dedikleri Biyikh 
Mehmed Pa§amn yaphrd1g1 ilk eserden 
tutunuz da Mimar Koca Sinanm Edir -
nedeki Selimiyesile beraber hulasa Os
manh mimarisinin en yiiksek bir dev -
resinde yap1lm1§ (H. 980) 1572 olan 
Behrampa§a camisine kadar biitiin Os
manh eserlerinde bu ~arpi§manm, stil 
anla§amamazhgmm Israrla devam et -
mekte oldugu goriiliir. 

Mesela Behrampa§a camisi duvarlan, 
kemerleri ve bunlarla kubbesinin te -
rekkiib ve te§ekkiilii, siitun, ba§hk ke
mer ve kubbelerile soncemaat yeri en 
miikernmel bir Osmanh tarz1 olarak 
yaptlmi§hr. Fakat detaylara gelince, 
siitun pabuglan Osmanh tarzmm ince
likleri ve karakterile miinasebettar de
gildir. Ba§hklar istilaktitsiz ve ~1plak 
kalmi§hr. Caminin kap1smt miitalea et
tigimiz vakit ana hatlarda Osmanh tar
zmda yapilmi§hr. Fakat iki taraftaki 
kum saatleri Osmanh tarzmdaki kum 
saati olamami§ ta Sel9uk mimarisinde
ki (ba§hkh yanm siitun) halinde ya -
pilmi§tJr. Kap1 ni§indeki istilaktitlerde, 
Osmanh ·istilaktitlerine vasf1 miimeyyi
zini kazand1ran piiskifller tatbik edile
bilmi§se de bundan daha ehemmiyetli 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 69 
" can her an duyulur. fnsan severse tabii...l Sonra Rii§tiiden oziir dileyerek salon 

ve bu <;ok rahats1z eder. kap!S!na dogru yi.iriiyen Bahriyi takib et-
V edia sordu: ti. 

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

- ~ehzadeba§mda, dedi. 
- Canh bir yer oras1 degil mi? Tiyat-

rolar filan varmi§. Ben pek bilmem. 
- ~imdi o kadar yok ... Harbin ba§ -

langicma kadar c;ok canhyd1, sanmm. 
Ben de bir iki aydanberi orada oturuyo
rum. 

- Siz ... avukatsm1z, de gil mi? 
- Hayu mu:llim. 
- Pardon ... bizde fena bir adet var-

du: Ekseriya insanlan birbirine takdim 
ederken mesleklerini soylemezler. 

Orban tekrarlad1: 
- Muallim. 
Konu§ma zincirinin kopmamas1 1<;m, 

isteksizlikle sordu: 
-Siz? 
- Ben Londrada ekonomi politik o-

kudum. Fakat mon§er, bu memlekette in
san ne i§ yapar? .$imdilik bekliyoruz. 
Poker bilir misiniz? 

- Haytr. 
- Giizel bir oyundur. 
- Vaktim yok. 
Vedia, Bahri ve Ali Haydar onlara 

yakla~hlar. 

Rii§lii tabakastm Orhana uzatarak: 
- 0 ba§ka, dedi, yoksa giizel bir o

yundur. Manas1z pasyonlan c;ok severim 
ben. Bakm1z neden: Masamn ba§mdan 
kalktm1z m1 bir daha kagidt dii§i.inmez
siniz; fakat bir kadmm yamndan aynlm
ca boyle olmaz. Hayali sizi rahatsiz eder. 

Ali Haydar sordu: 
- Y a senin gibi mas a ba§mdan kalka

m•yanlar? 
Rii§ti.i gi.ili.imsiyerek ve siikiinetle: 
- Mubalaga ediyorsunuz, dedi, me

sela §imdi masa ba§mda degilim. 
Ve Ali Haydarla konu§maktan hi~,

memnun olmadJ~Ini ba§mi ans!Zin Orhana 
~evirerek hissettirdi: 

- Evet, kendisine yakla§hgmiz za -
man siZI saran, uz.akla§hgmiZ zaman 
unuttugunuz bir oasyon. 

- Fakat, dedi Orban, kuman sevenler 
oynamadan duramaz.larmi§. Bu her za -
man onu di.i§i.indiiklerini ispat etmez mi? 

- Evet; yalmz i~ine girmeden heye
cana dii§mezler; kadm meselesinde heye-

- Zevkleri de yok mudur? DI§an <;Ikar !rikmaz Bahri merdiven 
- RahatsiZhgi fazla, ba§mda durdu: 
Bahri tasdik etti: - Orban Bey, dedi, affedersiniz ... 
- Evet. Maksad1m size kiitiibhaneyi gostermek 
Bahri ellerini arkasma koyarak grup - degil. Bu gece hava gi.izel. Camm koru

tan aynld1, salonun kap1sma kadar gitti, ya c;•kmak istedi. Daha dogrusu gene s1 -
durdu. Ali Haydar Safiyeye bir hikaye kmt1m var. Biraz benimle beraber gelme
anlahyor, taklid yaparak kadm1 gi.ildi.irii- nizi rica edecektim. 
yordu. Bahrinin hareketine yalmz. Vedia Orban hem en yiiriiyerek: 
ve Orban dikkat ettiler. Salon kap!SI - Maalmemnuniye! dedi. 
Rii§tiiniin arkasma dii§i.iyordu. Merdivenleri siiratle indiler. Bahc;ede, 

Bahri geriye dondii. Onlara yakla§Ir- vaktinden evvel gelen bir baharm 1hk ha
ken gozleri Orhamn iistiinde idi. Sonra vasma kuvvetli bir toprak ve odun kokusu 
yiiriidii,' balkona c;•kh. Rii§tii Londra ti- kan§Iyordu. Soluk bir ay I~Igi vard1. He
yatrolarmdan bahsediyordu. Safiye de niiz uzakta kalan sedler, Ia§ merdiven, 
Ali Haydarl b1rakarak onu dinlemege kameriye, bahc;e duvan mavi yiin tesm 
ba§ladi. veren bir yumu~akhk ic;inde idi. Orhan 

Gene z.abit balkonda fazla durmadt. bunlarm hic;bir yere dayanmadan bo§luk
Agir adimlarla Orhanm yanma geldi, ta hareketsiz durduklan vehmine kap1ldi. 
Ri.i~tiiniin soz.iinii keserek: Sanki bir riizgar hepsini dagttabilirdi. 

- Or han Bey I dedi, siz Halim Beyin Bahri on de ve hiZh yiiriiyordu. Sokaga 
kiitiibhanesini gordiiniiz mii? <;IktJlar ve korunun kapismdan ic;eri girdi-

- Hay1rl ler. Gene zabit heniiz bir kelime soyleme-
- Gormek ister misiniz? mi§ti. S1k agaclar arasmdaki dik ve dar 
Bahrinin gozlerinde miispet cevab is- yolu tlrmandiiar. Hi<; riizgar yoktu. Her 

tiyen anla§Jlmaz bir 1srar par1ltm vard1. taraf1 agaclarla crevrili kii<;iik bir mey • 
Orban kendisine goz k•rpmadan bakan dana geldiler. Ortada bir demir kanape 

zabite: vard1. Ay I~Igi ancak bu meydam aydm· 
- lsterim, dedi. latlyor, deniz tarafmdaki agaclar, sismsi-

olan bademler bir tiirlii anla§Ilam1ya -
rak yerleri gene Sel<;ukkari bo§ b1ra -
kilmi§br. Bu halile bu istilaktitler bir 
baktmda Osmanll tarzm1 hatrrlatabilir
se de aslmda gene Selguk kalrm§b.r. 
Biitiin binalarda daha bunlara benzer 
tezadlar goktur. 

Mlmar: 
SED AD f;ETINT A$ 

Mahkum olan hirsizlar 
Gec;en ramazan aymda Fatih ve Edir

nekapt civarmda dokuz ev soyulmu§ ve 
failleri bulunamarm§ti. Zab1tamn yap
hgt esash ara§hrmalardan sonra \lu lur
sizhklarm bir §ebeke tarafmdan yapll -
d1g1 anla§Ilmt§, Biirhaneddin ve Hiisa
meddin admda iki ki§i yakalanrnl§hr. 

<;ahnan mallan satm almak ve ba§ -
kalarma satmakla suglu olarak ta isma
il ve Muharrem admda iki ki§i de bun
larla beraber muhakeme altma almml§· 
lardtr. 

Hirsizlarm, ramazanda halkm teravih 
namaz1 igin camiye veya gece ziyaret
lerine gittigi stralan gozliyerek bo§ ka
lan evlere tiirlii desiselerle girmek su
retile bu h•rs1zhklan yaphklan anla -
~llmt§, bunlardan dokuz ev sayan Biir
haneddin 3 sene, 2 ay 6 giin hapse, Hii -
sameddin vak'alarm ikisinde gozciiliik 
ettiginden dolay:1 7 ay hapse, Muharrem 
de ~alman mallan ahp sathgmdan 7 giin 
hapse ve 7 lira para cezasma mahkfun 
olmu§lardir. ismailin su9u goriilmedi -
ginden beraet etmi§tir. -···-Amerikan meclisi bir kisim 

bahri tahsisah vermiyor 
Washington 6 (A.A.) - Tasarruf 

lar lehinde yap1lan son miicadeleler do
layisile miimessiller meclisi bahriye en -
ciimeni, muavin barb gemilerinin in§aSI i
c;in derpi§ edilen 180 milyon dolar mik
tarrmdaki tahsisati reddetmi§tir. 

yah bir kiime halinde ufku ortiiyorlardi. 
Yalmz, geldikleri yolun bo§lugundan 
Bogazm dar bir parc;as1 goriiniiyordu. 

Bahri oturur oturmaz yakasm• crozdii. 
Orban bir sigara yakh ve sordu: 

- Rahats1z misimz? 
Bahri yakasm1 c;ozdiigii halde bir dar

hktan kurtarmak ister gibi boynunu uza
tarak ba§mi iki yana c:;ekiyordu. Sonra 
ceketinin biitiin on diigmelerini crozdii: 

- Orhan Bey! dedi, tasavvur edebile
ceginizden c;ok daha fena bir haldeyim. 
Biitiin o mecliste en yeni tamdigim insan 
sizsiniz; garibdir ki en fazla da size iti
madim var. Ciddisiniz de ondan. Bir de 
giizel dii§iiniiyorsunuz. Hem de bu cemi
yetin hususi ya§aYI§Ina heniiz. kan§madi
mz. Bitaraf kalabilirsiniz. Ancak size 
soyliyebilirim ki <;ok fena bir haldeyim. 

- Ge~en gun de halinizden belliydi. 
-Orban Bey! Bu gece yalmz sizi 

gormeg·e geldim. Anlayi§h bir adama ih
tiyacim var. Hayat1mda sizden ba§ka iyi 
di.i§iinen bir adama rasgelmedim dersem 
inamr misimz? N e yaz1k ki pek ge<; tam§
hk. 

- T e§ekkiir ederim. 
- Pek gee;. Fakat gene de size ac;Il-

miya karar verdim. Zaten gozoniinde: 
Ben g1d1m g1d1m boguluyorum. Ni<;in bi
liyor musunuz) 

(Arkast var) 
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Palavra! 
f[5} ogazic;i mecmuasmm son say!Sl 
19} da, bi.iti.in evvelki say1lar gibi, 

faydah ve cazibeli yaziiarla 
cr•kh. 0 yazilar ic;inde benim dikkatimi en 
c;ok !reken Hiiseyin Cahid Y ai<;Imn Ba
ron do T ott'tan iiz.iile iiziile terciime et
tigi bir hahra parc,;asJdir. F akat ben iistad 
gibi iiziilmeciim, sadece giildiim. Okuyu
culanmi da gi.ildiirmek ic;in keyfiyeti izah 
edeyim: 

Hiiseyin Cahidin terciime ettigi yaZI
da Baron de T ott, bir Bogazic;i gez.int:sini 
anlallyor ve o arada kanuna, nizama aykl
n olarak Hisarlar oniinde silah atttgm•. 
alakadar zabitlerin kendisini yakalamak 
istemeleri iizerine bobiirlendigini, tiifegi
ni ni§an alma vaziyetine koyup onlan 
korkuttugunu, sonunda Bostanciba§Iya 
miiracaatle vazifelerini yapm1ya te§ebbiis 
etmi§ olan Hisar ba§muhaf!Zlna dayak at· 
tirdigml soyliiyor. 

Ostad, boyle bir vak1ay1 elemli bula
rak hay•flamyor. F akat ben, o hikayeyi 
masal ve daha dogrusu palavra sayar<~k 
giildiim. <;unkii Baron do T ott'un !stan
bula muallim miihendis s1fatile getirildtgi 
malarda Bab1alinin de, Yenic;eri ocagmm 
da ta§Idigi zihniyet <<yedi di.ivele» mey
dan okumak, Rim Papanm tacm1 pabuc 
yapmak, KIZilelmaya akm yapmak esasi
na dayamyordu. Birc;ok ag1r inhizamlara, 
haysiyet kmc1 muahedelere ragmen bu 
zihniyet heniiz diri ve dipdiri idi. 

Bab1alinin Avrupaya ve Avrupahya 
kar§I nas1l bir gori.i§ ta§IdigJOt anlamak 
ic;in o devir Hariciye Namlanndan Ab· 
di Efendinin elc;ilere yaphgl muameleleri 
hahrlamak kafidir. Reisi.ilki.ittab adm1 ta· 
§Iyan bu naz1r efendi elc;ileri huzurunda 
ekseriya oturtmaz ve bir U§aktan farkh 
tutmazd1. Hatta bir gi.in Ingiliz sefiri 
Porter'in oturacag1 arkahksiz iskemleyi 
gizli bir i§aretle kavaslara c;ektirmi§ ve 
adamcagiZI mtiistii dii§iirterek kahkaha
larla giilmii§tii. 

!§te Baron do T ott boyle i§lerin per
vas1zca yapildigi s1ralarda 1stanbula gel
di, kadirgalarda kiirege konulmu§ otuz 
Tiirkiin Bab1aliden gonderilen k1sa bir 
haber iizerine F ransa Krah Onbe§inci 
Lui tarafmdan hemen serbest buak1larak 
Istanbula gonderildigini ve onlan Fran
SIZ elc;isi Vergennes'in giydirip ku ·andmp 
Bab1aliye yolladigmi gozile gordii. Mal
tahlar eline dii§IDU§ bir Tiirk kalyonunun 
-gene kiic;iik bir haberle- F ransa hiikiirne
tince kurtanhp al c;uhadan ortiilerle siis
lenmi§ oldugu halde Istanbula gond~ril
digine §ahid oldu. Prusyanm ittifak rica
sile 1stanbula gonderdigi Rexim adh e\Cii
nin kap1 kap1 dola§IP boyuna yiizsuyu 
doktiigiini.i ve kimseye derd dinletemedi
gini yakmdan tema§a fmahna erdi. 

Boyle bir zamanda Baron do T ott' un 
Bogaz.da uluorta silah atmas1, Hisar mu
hafizlanna kafa tutmas1, silahlandirdigi 
Rum kay•kc;IIanna gi.ivenip o muhah· 
!aria kavgaya yeltenmesi miimkiin miiy
dii? Bunlar, §arka yapiimi§ bir seyahatin 
hahralanm kendi yurdda§lanna cazibeli 
gostermek ve okutmak endi~esile Baronun 
uydurdugu masald1r ve diipedi.iz. palav

radir. 
T ott lstanbulda bir top<;u mektebi a-;

t•gmi, riyaziye derslerine ehemmiyet ver
dirdigini, kopriiciiliik simfi kurdugunu H
lan anlatsa yurdda§lan onun yaz1lanna 
ehemmiyet vermezlerdi. F aka t boyle pa
lavralar savurursa onlan meraka ve he
yecana dii§iiriip eserini biner biner satabi
lirdi. 0 halde kii<;iik mikyasta bir Mar
kopuloluk yapmi§ olan Baron do T ott' a 
iistad Hiiseyin Cahid de giicenmesin. Gii

liip gec;sin. 
M, TURHAN TAN 

Turgudluda bir de stadyom 
yap1hyor 

T urgudlu (Hususi) - fc;tima halin
de bulunan $ehir Meclisi yalmz in§a mal
z.emesine 20 bin lira sarfedilmek iizere 
biiyi.ik bir stadyom yaphrmagi kararla§· 
hrmi§hr. 

$ehrin en mutena yerinde ve Alankoyu 
mezarhg1 namile maruf arazi bu i§e tah
sis edilmi§tir. Sporcu genclerin derhal 
faaliyete ge<;meleri ic;in §imdiden saha
nm tesviyei tiirabiyesi yapilacak ve onii
miizdeki sene beton tribiinlerin in§aSina 
ba§lanacakhr. --···-

Konser 
Konservatuar Harmonie'si §ef Cemil 

Dolenerin idaresinde, 9 may1s pazar giinii 
ak§ami saat 21 de Frans1z tiyatrosunda 
bir konser verecektir. Rossini'nin Giillau
me T elle ouverture'ii, J. Massenet'in 
Scenes pittoresques [Suite] i, Mozart'm 
L' enlevement au Serail [ ovverture] ii, 
Bach'm Canon Double Fugne, Weber'in 
L'invitation i Ia Valte'•· Gabrel Paree•in 
Marche Trompette'i vard1r. 



6 CUMHURiYET 

Okspor kulubu ac1luken ... Hal a Lindberg'in 

Yay ve ok yapan ustalar 
yeniden faaliyete ge~iyor 

davast "' ~ocugu 
----

25 bin lira miikafat 
kime verilecek 

Cinayetle ba§layip elektrikli sandalya
da biten gec;en iki senenin en esrarh vak
alanndan biri tekrar canlamyor. Lind • 
berg'in c;ocugunu oldiirmek suc;ile mah· 
kum olup elektrikli sandalyada can ve -
ren Hauptman'm muhbirine yirmi be§ 
bin dolar rniikafat verilmesi mukarrerdi. 
Hauptman i§ini tetkik ve nihayet kara • 
nn tatbiki meselelerinde en miihim rolii 
oynamJ§ olan vali Hoffman, yirmi be§ 
bin dolara hak iddia eden yirmi alh ki

Gen~ v~ giizel Daniel DariyO 
yak1nda Holivud' a gidiyor 

Bu san'abn ustalar1ndan Besim Ozok tarihe kar1san , 
alat ve edevabn1 ~1kararak tezgah1n1 tekrar kurdu 

Turk san' at! an ic;inde son nefesini 
vermek uzere olanlardan birc;oklan, Gii~ 
zel San'atlar Akademisinin bir ko~esin
de kurulan yuvada oliimden kurtanlm!~ ~ 
t1r. Burada, bu eski giizel san'atlann son 
iistadlan, gayret ve ihtimamla, Ti.irkun 
ruhundan kopmu§ ve oz mah kalmJ§ gu
zellikleri, yeni nesle ogretmekle me§gul
dlirler. 

Bunu sevincle kaydederken, bir nokta
da durmak mecburiyetini duyuyorum. A~ 
caba, Guzel San'atlar Akademisinin, 
;;ark T ezyini San' atlar §Ubesine gireme
mi§, unutulmu§ ve boylece oli.ime mah~ 
kum bulunmu§ ba§ka san' atlanm1z yok 
mudur~ 

Bu endi§em yersiz degildir. Dun, ok 
iistadlarile konu§urken; 

- Bizde, galiba, ar!Jk yay ve ok ya~ 
pabilmek imkam kalmamJ§tlr, bunun ne 
ustas1, ne de malzemesi mevcud degildir, 
dedikJeri Zaman, ne yalan soyJiyeyim, 
i~im sizladi. 

Yay ve ok ki ~nekadar tekrar edilse, 
edilebilir~ siidbeslid, halis muhlis Turk 
mahd1r, Turk eseridir, Tiirk sporudur. 
Nas1l oluyor da, bugiin, onu yapamJya
cak bir halde bulunuyoruz. hte bu endi
§e ve bu Istuab ic;inde iken, bir dostumun 
verdigi mujde ile sevindim. 

Meger, bu san'atm son iistad1 da, bii
tun takun taklavatile, butun alat ve ede
vatile, s1hhatte ve faaliyette imi§. 

Bu zat Besim Ozoktur. Kendisini Fa~ 
tihteki evinde ziyaret ettim: 

- Ne yapahm, kac; y!ld1r, yay ve ok 
lafm1 bile agza alan bulunrnadigl ..;;___,_ 

Ktrzlmz~ oklar tamir edilirken 

biz de ister istemez, tezgah1 kapami§ ve 
marangozluga ba§laml§hk. $imdi bazi 
munavverlerimizin onayak olmalarile bu 
sporun canlanacagJ, hatta canlanmaga 
ba§ladJgJnJ, ve pek yakmda «Okspor» 
kuliibunun de a<;Jlacagmi haber almca, 
kollan smamaga hawlandtk arhk. 

Besim Ozok, hakikaten duvarlan yay 
ve ok armalarile siislii odasmm bir ko§esi
ne o eski, dededen kalma tezgahmt kur
mu§, §imdiki halde, nadide, pek k1ymet~ 
tar baz1 yaylan ve oklan tamirle me§gul. 

Besim Ozok, atdlyesinde eski yaylarz 
tamir ediyor 

ri, sonra kabzalanndaki renkli timsah ve 
sair derileri gostererek: 

- Goriiyorsunuz ya, diyor, bir yay, 
i~te bOyle yiizyiilarla dayamr. Ecdadimiz 
yaylanm nas1l susliyeceklerini bilmezler~ 
mi§. <;i.inkii bu spora, bizim tahmin ede -
miyecegimiz bir k1ymet vermi§lerdi. Ba
km her yaym kenarmda yapan ustamn 
imzas1 vard1r. Demek ki, bu, rastgele bir 
meta degi], fakat imza konmaga deger 
bir san' at eseridir. 

Sonra, yaylann diger uclarnda, neka~ 
dar c;ektiklerini gosteren rakamlan goste
riyor: 

- Uzaktan bak1hnca bir hayli ag1r 
zannedilen §U yay, i§te 75 dirhemdir. 

- Bugun bu kadar hafif yay yaplla
bilir mi? 

- Hay1r ... Bu, bir meleke meselesi -
dir. Senelerdenberi terkettigimiz bir san
ala tekrar ba§larken bir miiddet ic;in el -
bette o kadar ince i§ ~IkaramiyacagiZ. 
Fakat yava§ yava§ ... 

Ok atmak o kadar zevkli bir i~tir ki, 
bir kere ba§hyan btrakam~z. T emenni 
edelim ki son te§ebbiis muvaffakiyetle ne
ticelenir de, Turk genci de oz sporuna 
kavu§mak saadetine erer. 

** 
Kli§eci Alaeddin hakkmdaki 

karar nakzedildi 
Kli§eci Alaeddin kendi idaresinde bu

lundugu otomobille Bliylikdere yolun
da bir jandarmayt ezerek vefatma sebe
biyet vermekle maznunen muhakeme e
dilmekte idi. Mahkerne, kli§eci Alaeddin 
hakkmda bir sene hapis karan verrni§, 
fakat Temyiz mahkemesi vak'a mahal
linde ke§if yaptlmarni§ olmas1m ve bir 
§ahidin dinlenilmerni§ bulunmasm1 ileri 
slirerek verilen karan nakzetrni§ti. 
Mahkerne eski kararmda tsrar ettigin
den, evrak Ternyiz heyeti urnumiyesi -
ne gitmi§, heyeti umurniye de nakzm 
varid olduguna karar vermi§tir. 

Mahkernece, bu karara ittiba ederek 
davanm bu cihetten ikmaline karar veril 
rni§tir. Yakmda bu davaya yeniden ba§
lanacakhr. 

-Pariste son ~evirdigi « Katia)) Gene artist 
filminde biiyiik muvaffakiyet gostercli 

§;nin miiracaati ile kar§Ila§mi§tiT. ;limdi, A • • •}k • d•"' • 
asi! muhbiri tayin ve ihbar miikafatm• rtJstJn I ~eVIr Igi 
verirken adalet dairesinde hareket etmek • 
istiyen vali Hoffman, bu i§e aid muaz • fdm «Ba}O)) dur 
zam bir dosyanm tozlu evrakm1 tetkik 
etmekle me§guldiir. Bes sene i~inde maziye 

Bu miinasebetle, vali Hoffman, ifa - ' • " "' d l" 
delerine miiracaat etmek iizere nezdine yadigar birakbgi kor e a-
~agJrdigi eksperlerden, Lindberg'in c;o • Iarin sayiSI 20 yi ge~ti 
cugunun kac;mlmasJ hadisesinin bir ta -

rihc;esini tekrar dinlemi§ ve bu arada, 

§imdiye kadar bilinmiyen baz1 tafsilat da

ha ogrenilmi§tir. Mesela, c;ocuk kac;ml

diktan sonra, zab1tamn bu i§e mi.idahale 

etmek hususunda karar verinciye kadar 

aradan sekiz giinliik bir tereddiid devresi 

gec;irdigi mec;hul kalmJ§h. 

Zab1tanm bu tereddiidii, Birle§ik A • 

merika kanunlarmda c;ocuk kac;1rma su • 

c;una dair bir madde bulunmamasmdan 

ileri geliyordu ve bu hususta miidahalede 

bulunmaktan imtina gostermesine de ra

mak kalmi§h. 

Bundan maada, Lindberg'in, haydud-

!ann takibine uzun miiddet mani oldugu 

da anla§JlmJ§tJr. Lindberg, haydudlarm 

Paris, nisan sonu (Hususi) - Ameri
ka, A vrupa ytld1zlarmdan birini daha 
ayarth. Danielle Marieux de birkac; haf
taya kadar Holivuda gidiyor. Gene ar • 
tist burada son c;evirmekte oldugu cKa
tia. filrnini bitirdikten sonra yola <;Ika
cakhr. cMavi Melek., Marlene Diet -
rich'in hayahnda ne btiylik bir degi§ik
lik yaphysa cKatia• da Danielle'in is -
t·ikbalinde ayni rolli oynamt§tlr. Yani 
cMayerling. den sonra vlicude getirdi
gi Rus hayatma aid bu kordela onu Ye
nidiinyaya c;ekmekte en miihim bir a
mil olmu§tur. 

Prenses Bibesko'nun bu eserini bir 
c;ok Amerikan kumpanyalan filme c;ek
mek ve onun kahramamm sayunz Ame
rikan y1ldtzlan oynamak hevesinde idi. 
Dlinyadaki ekseri lisanlara terclime e
dilmi§ alan bu roman sade edebiyat sa
hasmda degil, sinema aleminde de c;ok 

istedigi fidyei necah vermek uzere banka- alakay1 celbedecek bir eserdi. Danielle-
de rornam okudugu andan itibaren 

dan para c;ektigi zaman, banka memuru- onun kadm kahramamm ya§atmak sev-
nun banknotlarm numarasm1 zaptetmesi· dasma dli§IDU§ ve nihayet bu ftrsat zu
ne mani olmu§, bu suretle, polisin takibat- hur etrnekte gecikmemi§. Gene artist 
ta bulunmasma engel olmak istemi§ti. Prenses Katerin Mihailovna Dolgoruki 

;;imdi, i§in heyeti umumiyesini ve bii • ile Katia'y1 mlikemmel bir surette tern
tun bu vakayii bir kere daha gozden gec;i- sil etrni§tir. 
recek olan Hoffman'm tetkikah netice - Gec;en giin biitiin gazeteciler cKa • 
sinde, efkan umumiyenin, kapah kalm:§ tia• nm son sahnelerinden birinin c;ev -
birc;ok heyecanh safhalar daha ogrenece· rili§ini seyretmek tizere stiidyoya git -
gi muhakkak say1hyor. ' rni§tik. istirahat zarnanmda biraz go -

Vefab Saim Turgud Ada· 
pazar1na tayin edildi 

Istanbul sporcu ~ 
Ian arasmda (V e ~ 
fah) veya {Aga ~ 
bey) lakablarile a -
mlan Oski.idar or ~ 
tamektebi rntidiir rnu
avinlerinden Saim 
T urgud, Adapazar 
ortamekteb miidi.ir -
liigiine naklen ve 
terfian tayin edil ~ 
mi§tir. 

S a i m Agabey, Saim Turgud 
muallimlik mesleginde oldugu kadar 
memleket sporuna hayli emek vermi§ ve 
genclik muhitinde derin hiirmet ve sevgi 
kazanmi§ bir §ahsiyettir. Kendisini yeni 
vazifesinden dolayi tebrik eder, Adapa· 
zan maarif ve sporuna da haynh i§ler gor
mesini temenni ederiz. 

rfi§tiik. <;ocukluk devresinden heniiz 
<;1krn1§ bir gene klz tavrile bizi etrafma 

topladt. Tabii mevzu Amerikaya gidi§ 
meselesiydi. 

cingiltere . Tacmm incilerb jilminin ba§ artistlerinden Lisette Lanvin 
gilzel bir dekor ir;erisinde 

Giiz·el ve ticari ciheti 
iyi dii§iiniiliriii§ bir film 

«ingiltere tacinin incileri>> 
Fransanm en bliyiik aktor ve tiyatro 

muharrirlerinden Sacha Guitry hem 
bir hali haztr hadisesine taalluk eden, 
hem de bir san'at ve tarih kordelast o
lan yeni bir eser viicude getirdi. Bunun 
ismi cingiltere tacmm incileri> dir. 

cingiltere tacmm ·incileri> ingiliz ta
rihinin en eski devirlerinden ba~laytp 
buglinkli hadisata kadar en mlihim ve
kayii canland1ran bir kordelad1r. ingil
tere tacm1 siisliyen incilerden her biri
nin hikayesini ayn ayn ya§atmaktadtr. 

Spanelli'nin seyahati c;ok uzun siirti
yor ve bu devri alern seyahati esnasm
da c;ok garib maceralar gec;iriyor, be§ 
inciyi bulup 'donliyor ve mlikafat ola -
rak sevdigi kadmla evlenecegini dii§ti
niirken onun Francois ile izdivac; etrni§ 
oldugunu goryor. Kadm da, inciler de 
elden gidiyor. 

Bu suretle Franstz Kralic;elerine inti· 
kal eden yedi inci ikinci Francois'mn 
ollimiinden 'sonra memleketine donen 
Mari Stuart'm elinde kahyor. Kralic;e 
bir gerdanhk haline koydugu bu incile
ri daima iistlinde ta§Iyor. Nihayet bi • 
c;are Mari'nin de son giinleri yakla§tyor 
ve onun idammdan sonra inciler orta • 
dan kayboluyor. 

- Y enisini de yapabilirim, diyordu, 
elverir ki istiyen olsun. Vakta, bu i§ pek 
kolay degildir. Hele, bir nevi bahk k1l<;I~ 
gmdan yap!lan tutkal bizde bulunmadtgl 
i~in, malzeme hususunda bir parc;a mii§· 
kulat c;ekebiliriz amma, nihayet biitiin bu 
zorluklar iktiham edilebilir. 

Ordumuza degerli elemanlar yeti~tiren bir miiessese 

- Sinema alemi, dedi, henliz yeni in
ki§af etmekte olan bir cihand1r. Burada 
herkes talih ve meharetinin kuvvet ve 
kudretine gore mevki alabilir. T1pk1 
giine§ten biitlin tabiatin istifade etmek
te oldugu gibi!. Heniiz kendilerine stra 
gelmemi§ olanlar ise sabtr ve siikunetle 
bu ftrsata intizar etmelidirler. Mesela 
ben, ilk defa cBalo~ filminde Kamera ile 
kar§lla§hrn ve rollimii fazla heyecan 
duymadan oynadtrn. Fakat ne var ki, bu 
filim bana sinemayt sevdirmekte mii -
him bir arnil oldu .. 0, cBalo~ §imdi ba
na nekadar uzak bir habra olarak geli
yor .. Ondan sonra on sekiz, yirmi filim
lik bir c;ah§rna var.. Viyolonselimi bir 
ko§eye bJraktJm, Fransada Joinville, E
pinay, Billancourt ve haricde Berlin, 
Prag, Miinih stlidyolan arasmda mekik 
dokudum. i§te bugiin kar§tmzdaylm. 
Gelecek ay zannederim ki Holivudda o
lacagtm. Bundan sonrasmt Allah bilir .. 
istikbale kim hakim olabilir ki!. 

Tekrar c;ah~ma zamam gelmi§ti. Se -
vimli Danielle hepimizin elini ayn ayn 
stktlktan sonra tath bir tebessiimle he
pimize birden veda etti. 

Vaktile Ramada Vatikan saraymda 
Papa VII nci K'lernan'm yegeni Katerin 
do Medic;i, ·Fransa Krall Birinci Francois 
ile ni§anhdtr. Fakat Papamn yaverlerin
den gene Spanelli Katerin'i sevmekte -
dir. Papa, bu manii ortadan kaldtrmak 
ic;in Spanelli'yi yamna ~agmyor ve ken
disine gayet ktymettar iki inci goste -
rerek: 

Aradan seneler gec;iyor, birc;ok ara§· 
brmalardan sonra ktymettar ta§larm 
yalmz dordii bulunuyor. ingiltere Kra
lic;esi Elizabeth bunlan kendine mal e
diyor. Onun oliimiinden sonra inciler 
gene s1r oluyor. Onlan nihayet buglinkii 
Krahn biiyiik babasmm annesi Kralic;e 
Viktorya bir araya toplam1ya muvaffak 
oluyor, o zamandanberi o inciler !ngil· 
tere tacm1 siislemektedir. Kaybolan di
ger lie; incinin hikayeleri ise biisbtittin 
ba~kadtr . 

V e tam faaliyete gec;ebilmek ic;in, 
«Okspor» kuliibi.inun a<;Jlmasmt bekledi
gini soyledikten sonra, devam etti: 

- $imdiki halde eldeki oklar, bir 
miiddet ic;in heveskarlan tatmin edebilir. 
Bir yandan da yenilerini yapmaga ba§la~ 
r1z. Unutmaym1z ki, bugiin imaline ba§· 
lanan, yani kahba konan bir yay, ancak 
alt1 ayda tamam olur. Hani iyi i§ alh ay
da <;Ikar derJer ya, i§te oy \e .. 

- Neden bu kadar uzun siiriiyor} 
- ince i§tir de on dan. Yay diyip gec;-

meymiz. Yay, bir keman gibi hassas!Jr. 
0, kabzasma yapl§an avucun, c;ilesine d~ 
kunan parmagm kudretini, meharetini, 
melekesini anlamt§ gibi, ya ona ramolur, 
ya isyan eder. Y ani usta elde iyi yay ge
rek. Ve iyi yay, uzun emek, c;ok vakit, 
bol goz nuru rnahsuliidi.ir. Ona azami 
hassasiyeti verebilme kic;in, tam all! ay, 
adeta bir bebek besler gibi, onu hergiin 
evirip c;evirerek, y~~hyarak, ince, . uz~n 
terbiye ederek, (pl§Irmek) mecbunyehn-

de kalmz. 
- Bugun bir yay kac;a <;Ikabilir} 
- Hemen hemen eski fiatma. Eskiden 

50 kuru§tan iki liraya kadard1. $imdi de 

o hesaba goredir. 
Besim Ozok, elindeki iki iic; yiiz sene -

lik yaylan ve bunlann iizerlerin~eki, 
me§hur iistadlann elinden <;Ikmi§ tezluble-

- . lf 

Konya {Hususi muhabirimizden) -
Konya Gedikli Kiic;iik Zabit mektebi, 
kahraman ordumuza gedikli kiic;iik zabit 
yeti§tiren ktymetli bir ilim yuvasidtr. Or
duya degerli elemanlar yeti§tirmekte alan 
ve k1ymetli bir miidiiri.in idaresinde bulu
nan bu mektebde spora da biiyiik bir e -
hemmiyet verilmektedir. 

Mektebin giirbiiz sporculari, bu sene 
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biitiin memleket gencligi tarafmdan bii • 
yiik tezahiiratla kutlulanacak olan 19 
may1s spor §enliklerine hamlanmaktadir· 
lar. 

Gonderdigim resimler mektebin k1y -
metli sporculanm hamhk talimleri ya -
parken gostermektedir. Sol ko§edrki zat 
ta mektebin degerli miidiirii yarbay Sabri 
Ertanad1r, 

a. A . 

- Bana bunlar gibi be§ tane daha la
ztm, diyor; sana istedigin kadar para, 
haydi onlan bul getir! · 

Sacha Guitry 12 may1sta !ngiltere 
Krall Altmc1 Jorj'un giyecegi tacm 
boyle bir hikayesini viicude getirmek
le ayni zamanda ticari bir i~ yapmt§hr, 

<;linkii aktiialiteye temas etmesi dola • 
ytsile herkesi alakadar edecektir. 

Filimde VIII inci Henri, Birinci 
Francois, Anne de Boleyn, Daupline de 
France, Katerin do Medici, Madam Du· 
barry, Mari Stuart, Kralic;e Elizabeth, 

Birinci ve Uc;iincii Napolyon, imparato· 
ric;e Tugenie gibi §ahsiyetleri gorlin .. 
mekte, mevzu Paris, Londra, Roma, 

Burgos §ehirlerinde gec;tikten maada 
<;in, Afrika gibi uzak yerlerde de cere· 
yan etmektedir. 

Ba§rollerde Frans1zlardan Cedi So· 
rel, Sacha Guitry, Hugette Duflos, Rai· 
mu, Mari Market, Lisette Lanvin, Ar • 
letty, Rene Saint • Syr, Margueritte 
Moreno, ingiliz ve italyanlarm da ta .. 
nmrni§ san'atkarlan oynamaktadtrlar. 

Boyle bir te§ebbiis, nadiren harekete 
gec;en Franstz sinemacihk alemi ic;in 
dogrusu takdire §ayan bir harekettir. 



.. 
CUMHURlYET 

"e yarmtn kabramantar, 
Von Neurath'tn 

Roma miizakereleri . 
Bilbao bo§alhhyor 

Barselon' da 
karisikbklar 

anarsistlerin siddetli ~ [Ba~tara/1 1 fncf sahttese] 

goriilen yeni iftiralar, Almanya ile hal -
yay1 birle§tirmekte olan tesaniid ve dost
luk hislerini takviye etmekten hali kalm1· 
yacaktn.» 

F ran~tz gazetelerine gore 
Paris 6 (A.A.) - Alman - halyan 

mi.izakereleri sonunda ne§redilen teblig 
hakkmda Petit Parisien diyor ki: 

' ' 

' 
~Ikardtklari anlafthyor 

[Bagtaratl 1 tnct sahtfed.el 
de tiifek ate§i teati edilmi§tir. 

Santander cephesinde ufak tefek mu
sademeler olmu§tur. 

Grenada cephesinde dii§mamn bir ta· 
arruzu Orgiva mmtakas1 istikametinde 
tardedilmi~tir. 

relerden mitralyozlerini c;;evirmi§ler, mii
temadiyen ate§ ediyorlard1. Anar§istler, 
bir~ok seyircileri oldiirmii§ler ve yara -
lam!§lardlr. Nihayet anar§istler, hic;;bir 
tenkil muamelesi yap!lmlyacagl hakkmda 
teminat ald1ktan sonra binay1 terketmi§ -
lerdir. 

Miidalaamn ~atlsl olatt mahineliler ve toplar mashelenmilj vaziyette ... 

«Fransanm ve !ngilterenin yeni bir 
dortler misak1 daveti kar§Jsmda bulun -
duklanm anlamak ic;in kehanete liizum 
yoktur. Berlin ve Roma, iki numarah Lo
karnoyu ve Avrupa i§ birligini ancak bu 
sekilde anlamaktad1r. Bu, F rang,ay1 ve 
lngiltereyi gayrikabili taksim sulh ve kol· 
lektif emniyete muhalif bir siyaset ic;inde 
hapsetmek ve bu iki devleti dostlanndan 
ve miittefrklerinden ay!Tmak ic;;in evvelce 
de yap1lan te§ebbiislerin bir kere daha 
tekrandu. Filhakika, Roma tebligi ile 
bildirilen yakla§ma arzusunu kaydeyle -
mek §ayam memnuniyettir.» 

Bilbao 6 (A.A.) - Havas Ajans1 
muhabirinden: 

Valencia hiihumetinin tebligi 
Valencia 6 (A.A.) - Baz1 ecnebi 

radyolanmn ne~riyatma cevab vermek 
i~tiyen Dahiliye N azmnm bir tebliginde 
son saatlerde halei-:Iar olmu§ olan nizam 
ve siikunun bozulur bozulmaz siiratle ia
de edilmi§ oldugu beyan olunmaktad1r. 

Yazan: Kandemir 

Harb var, insan susmu§; 
yalnzz ale§ koll;U§uyor ! 

Hafif ve agtr makinelitiifekler, miidafaa mevziimizin 
oniinii,cepheden ve yandan bir ate, kastrgastna tutuyor, 

arkadan top~u da miidafaay1 destekliyor 

Harb var. 
T opile, tiifegile, ag1r, hafif makineli

tiifeklerile, siingiisile, gaz yagmurile, 
bombalarile, biitiin ~iddetile devam ede:~ 
bir harb. 

Bizim bulundugumuz taraf, rniidafaa 
ic;;in bir arazi parc;;as1 iistiinde yerlesmi§ 
bulunuyor. 

Ancak §U anda onlan gorebilmek b!
zim i~in bile imkans1z. 

- Siperlere gidelim ..• 
Papatyalar, kekikler, renk renk. k1! 

c;ic;;eklerile bezenmi§ mis gibi bir toprag• 
c;igniye c;igniye sutl a§hk. 

Oniimiize serilen yemye§il tabiat, har

bi unutturacak kadar giizel. 
Baym gizlene gizlene k1rk ad1m ka

dar inmi§tik ki, sendeliyerek, ayaklan -
mm bo~luga gidi~ini farketmemle, kendi
mi siperde bulu§um bir oldu. 

ilk §a§kmhk gec;er gec;mez etrah go
zetlemege ba§lad!m. 

Ve yerime iyice yerle§ebilme~ ic;in sa
gJmdaki toprak parc;asma yaslanmak i; · 
tedim. 

Yumu§ak, canh, klpirdJyan, nefes a-
lan bir toprak parc;;as1! 

Yiiz yJllard1r erlerinin kanile yugrula 
yugrula, sanki nihayet canlanml~ vatan 
toprag1. 

Meger bir Mehmedcikmi~. 
V e meger bir metro kadar solumdaki 

c;;imenli, c;ic;ekli tiimsek te onlardan biri 
lml§. 

Sipere yiiziikoyun oylesine yerle§mi§ -
ler. topraga oylesine sanlml§lar, ba§la -
nnda, mtlannda ve omuzlanndaki dal -
larla kendilerini oylesine ortmii§ler ve 
gizlemi§ler, sonra oylesine klpudama . 
dan, sessiz duruyorlar ki, kar§Idaki dii§· 
manm degil tepeden uc;;an tayyarenin 
degil, burunlarmm dibine kadar sokulan 
dostun bile onlan ke§fedebilmesi, baba • 
yigit kan denecek kadar mii§kiil. 

~imdi gozlerimi dort ac;m1~. dikkatle 
vaziyeti kavramaga ugra§Jyorum. 

Y anlanmdaki erlerin bak!§lan l..ar§l 
sutlara rnJhlanml§. 

Yava~ yava~ sag1mdakine sokull\rak 
soruyorum: 

- Neden bu kadar gizlend:n, k,,r -
kuyor musun? 

Gozleri a lev alev, sesi nefes nefes: 
- Korkmak m1? Ben miL Biz mi? 
Ve bu tokat gibi sert sesi, yumu§ak 

bir ders takib ediyor: 
- Goriinmeden gormek, vurulmadan 

vurmak gerek I 
Ben de gizlene gizlene sola dogru iler· 

liyorum. 
hte miidafaa cephemize <;arpacak dii§· 

man ic;;in en tehlikeli, en yaman silah olan 
hafif makinelitiifeklerden biri. 

Muhakkak ki miidafaa mevziinin c;a -
tJs1 budur. 

Tiifegin ba§mdaki erin de, sagmdaki 
cepanecinin de gozleri ileride .. , 

Esasen harb ba§lar ba§lamaz: her er 
kendi iradesile hareket eden, bi!gisi, ze
Hsile kendi kendini giiden bir ate§ par
c;asJ halinde. 

~imdi hafif ve ag1r makineli tiifel:ler, 
miidafaa mevziimitin oniinu, cepheden 

Harb kazandd1ktan sonra bir Mehmedcik 
«insan ~1plak kalabilir, diyor, a~ kalabilir 
emme yurdsuz, sancaksiZ kalabilir mi?» 

Taarruz ha 
ztrltgz ba§
Zay1nca ar
kadan ihti
yatlar ge -

liyor 

ve yandan bir ate§ kamgasma tutacak §C· 

kilde yerle§tirilmi§ bulunuyorlar. 
Arkada to~u da, bir ate§ ag:le oriil

m.. ~lan bu cephenw ile.risini ate§ altm
da bulundurmak suretile miidafaay1 des
tekliyor. 

Harb devam ediyor. 
Kar§t tara£ biitiin kuvvetile ate§ 

puskiirerek saldmyor. 
Bizim taraf bu ate§in kar§isinda c;elik

ten bir kale. 

lnsan sesi susmu§ ve yalmz ate§ konu

§Uyor. 
V e ins an den en o et ve keruik y1gln1 

bir ba§ka hiiviyet alml§, korudugu vatan 
topragma bagnna ac;;arak biitiin varhgile 

Flcl.ma eri, gerideki kuvvetlerle gi:irii~uyor 

sanlml§ ve sanki biitiin kuvveti ileriye 
saplanan gozlerinde, ileriyi dogen sila • 
hma yapl§ffil§ ellerinde toplanmi§ ... 

Hiicum dalgalan yalc;m kayalara c;ar-
pan dalgalar gibi eriyor. , 

Ve dii§man biiyiik zayiatla geriliyor. 
Zafer ne§' esi .. 
F akat Mehmedcik bu ne§' e ic;;inde ken· 

dini kaybetmi§ degildir. 
(:iinkii harb bitmi§ degildir. 
~imdi bir mukabil taarruz yaparak 

kar§Idaki dii§mam biisbiitiin piiskiirtmek 
laz1m. 

Bunun ic;in hummah bir faaliyet, ha
mhk ba§laml§hr. 

Flama eri, bir kaya parc;asmm iistiin
de, havalanmaga hazulanml§, kanad ger
mi§ bir kartal gibi, ellerindeki bir yiizii 
beyaz bir yiizii kll"m!Zl muhabere flama
lanm saga sola, a§ag1ya yukanya kal -
dmp indirerek gerideki kuvvetlerle go -
rii§iiyor. 

Kayanm dibindeki yardJmCISJ da bir 
yandan yaz1lacak emirleri sesleniyor, bir 
taraftan da onun ald1gl haberleri not e
diyor, 

Bu §ekilde, aksamadan, duraklama -
dan, §a§.lrmadan bir makine intizamil~ 
i§liyerek vazifesini ba§aran §U Mehmed· 
cikler, bir kere daha hahrlatayun ki ~ o
k~ma yazmay1 bile, birkac; ay evvel gel: 
ml§ olduklan kl§lada ogrenmi§ erlerdir. 

Elimde diirbiin gerimize bak1yorum. 
f§te, yamacm ardmdaki ihtiyatlar, bu

lundugumuz cepheyi takviye ic;in, bir in
san seli halinde bize dogru ak1yorlar. 

Ve onlar boylece ellerinde siingii ta -
kilml§ silahlarile y1ldmm gibi inerlerken, 
kar§Jdaki dii§mamn ate§ edememesi ic;in, 
cephemizdeki biitiin makinelitiifekler, pi
yade silahlan, tiifek bombalan kiyamet
ler kopanyorlar. 

Gelen ihtiyatlar siperlere yerle§iyorlar. 
Dikkat ediyorum; harbetmek ic;in si -

lahm1, cepanesini, biitiin levaz1mmi elin
de, iistiinde ta§Jyan bu erler nasi] oluyor 
da bu kadar <;evik, bu kadar atik ve yo
rulmak bilmez hirer insan gibi hareket 
edebiliyorlar. 

Bir lahza durup dinlenmek yDk mu? 
Hay1r .. 

Kimsenin aklma, hatta matrasma dav· 
ranarak bir katre su ic;mek bile gelm1yor. 

- Kar§Jda dii§man varken yiyecek 
ic;ecek akla gelir mi? 

- Y a ne dii§iiniiliir? 
- Yurd! 
Ve §U bJy1klan heniiz terlemi§, fakat 

yiizii yamk, fakat bakl§lan keskin ve se
si erkek er, korkunc; bir riizgar gibi giir
)iiyor: 

-.-. lnsan cJlbak kalabilir, insan a<; ka
lablhr, susuz kalabilir efendim, emme 
yurdsuz, sancaks1z kalabilir mi?? 

KANDEMIR 

Kuleli lisesinde veda 
miisameresi 

Kuleli Askeri lisesini bu y1l bitire -
c~k olanlar 8 may1s cumartesi giinli i~in 
h1r veda ~ay1 tertib etmi§lerdir. istiklal 
mar§ile ba§hyacak olan bu c;;ayh mera
simde Lise miidiirile talebe miitekabi -
len birka~ si:iz si:iyliyecekler liseyi en 
iyi de~ece ile bitirene hedi;esi verilip 
merasrm gec;i.§i yaplld1ktan sonra da -
vetlilere muhtelif jimnastik numarala
rile spor mlisabaklan seyrettirilecektir. -.-
Hayvanat profesorii i~in Ce-

nevrede yap1lan merasim 
Bundan bir miiddet evvel Alman has

tanesinde olen Fen Fakiiltesi hayvanat 
profesi:irii N aville'in cesedi isvi~reye 
gi:inderilmi§ti. Cenevre Universitesinde 
de profesi:ir ic;in biiyiik bir ihtifal yapll
ffil§ ve bu ihtifalde istanbul Universi -
tesinin profesor, talebe ve idaresi tara
fmdan oliiye kar§l gi:isterilmi§ olan ka
diqinashktan sitayi§le bahsedilmi§ ve 
Cenevre Universitesinden tJniversite -
mize bir te§ekkur mektubu gelmi§tir. 

Petit Journal diyor ki: 
«Soziine inamhr menabiden alman ha

berlere gore, von Neurath, yeni Lokarno 
ile me§gul olunmas1 bahsinde §iddetle IS· 
rar etmi§tir. Hitler'e gore, ispanya harbi, 
arhk Almanya ve italyamn bi.itiin dikka
tini yalmz kendi iizerine celbetmemelidir. 
Hitler namma von Neurath, hatta bita
raf biiyiik bir devletin, mesela 1ngiltere -
nin, tavassutta bulunmasm1 mucib hare -
katta bulunulmasm1 dahi Romaya tavsi
yeye karar vermi§tir. Mussolini ise, bu 
fikre §iddetle muhalefet etmi§ ve Fran
co'nun ya Madridde yahud Bilbao'da 
biiyiik bir muvaffakiyet kazanmasmdan 
evvel ltalyan askerlerinin fspanyay1 ter
kedemiyeceklerini, yeni Lokarno mesele
sinde ise aceleye mahal olmadlgl~l bildir
mi~tir.» 

Von Neurath'rn beyanatt 
Roma 6 (A.A.) - Von Neurath'm 

hareketinden evvel Stefani ajansmm mii
messiline a§ag1daki beyanatta bulun • 

mu§tur: 
«- Bu dostluk ve kar~1hkh sempati 

havas1 i~inde §Una kani oldum ki, iki 
memleket arasmdaki anlayl§ biiyiik terak

ki gostermi§ ve iki hiikumete bol§evizme 

kar§I miidafaa ic;in en iyi silahlan temin 

eden bir vak1a haline gelmi§tir. Bu mes

ud istihalede ltalyan gazetecilerinin me· 

Bilbao'nun §imali §arkisinde kain bir 
liman olan Bermeo mmtakasmda ihata 
edilmi§ bulunan 1talyan miifrezesi, almi§ 
oldugu takviye k1taatma ragmen mii§kiil 
bir vaziyette bulunmakta berdevamd1r. 

ltalyanlar, asilerin diger k1taatile ilti -
sak peyda etmek maksadile bir huruc ha· 
reketi yapmak ve Bermeo - Guernica yo· 
luna kadar ilerlemek te§ebbiisiine kalk • 
ml§larsa da muvaffak olamamJ§lardJr. 

Durango mmtakasmda Bask ruilisleri, 
§iddetli bir muharebeden sonra asileri iki 
tepeden <;Jkarmi§lardu. 

Asiler, bu muharebe esnasmda miihim 
miktarda harb malzemesi elde etmi§ler • 
dir. 

Bilbao tahliye edilirhen 
hazin sahneler 

Bilbao 6 (A.A.) - Havas Ajans1 

muhabirinden: ~ehirden tahliye edilen -
lerin ilk kafilesini te§kil eden, 2,300 c;o -
cuktan miirekkeb olan kafile, Habana 
vapuruna binmi§tir. Vapur, bu sabah ha
reket edecektir. 800 c;ocuk Oleron ada -
sma, 1500 c;ocuk ta Biarritz' e gotiiriile -
cektir. 

T espit edilmi§ olan saatten hayli miid
det evvel, yiizlerce c;ocuk Bilbao istasyo
nunda bulunuyor, analan, babalan :se 
heyecan uyand1racak bir siikut ic;;inde 
trenlerin hareket saatlerini bekliyorlard1. 

Muayyen saatte kafileler hareket et -
mi§tir. F akat tam bu esnada tehlike dii -
diikleri ~almaga ba§laml§hr. <;iinkii asi -
lerin tayyareleri §ehrin iizerinde uc;maga 
ba§lami§lardlr. 

(:ocuklann duc;ar olduklan panik, tas
viri gayrikabil derecede olmu§tur. Niha · 
yet siikun iade edilmi§ ve hiikumet me· 
murlarmm her birine birer paket bonbon 
vermi§ olduklan c;ocuklar. ba§ka bir ha • 
dise zuhur etmeksizin hareket etmi§ler -

T ebligde ilaveten deniliyor ki: 
<<Hiikumet, evvelki giin birkac; saat 

mii§kiil bir vaziyet kar§Jsmda kalml§hr. 
F akat me§ru otorite, hic;bir an tehlikeye 
dii§memi§tir.» 

T ebligde, bun dan ba§ka, milli muha -
f1zlar alba }'I Escobar'm Katalonya' da 
Normal vaziyeti tesise memur servislerin 
§ef!igine ve General Pozas'm da biitiin 
Katalonya ordulan ba§kumandanhgma 
tayin edilmi§ olduklan beyan edilmek -
tedir. 

Guernica nasd yandt? 
Londra 6 (A.A.) - Times gazete~ 

sinin Bilbao hususi muhabiri, diin, gene 
Times gazetesinin Vitoria muhabirinin 
Guernica'YJ bi:>:zat Basklann yakm1~ ol ~ 

duguna dair verdigi haberleri yalanla~ 
maktad1r. 

Times'in Bilbao hususi muhabiri diyor 
yi: 

«Salamanka'nm ithamlar1 asilsizdJr. 
Sehrin tahribini takib eden gece, bizzat 
kendim ~ahsan, ~ehir kenarlarma iltica 
etmi~ olan 20 kadar ki§iyi isticvab ettim. 

Ehemmiyetsiz baz1 teferruat baric olmak 
iizere, vak' a §ahidlerinin soy ledikleri bir

birinin aynidir. Guernica, saat 4,30 Ia 
4,45 arasmda tayyareler tarafmdan tab

rib edilmi§tir. Ayni giin ogled~n sonra, 

ben de §ahsan, Guernica'ya 8 mil mesa

fede Arbacassi koyiinde Heinkel 51 roo

deli aln Alman tayyaresinin makinelitii

fek ate§ine maruz kald1m ve bilahare bu 

tayyarelerin Guernica istikametine dogru 

uzakla~makta olduklanm gordiim. Bom-

Barselonda cereyan eden bard1man alametleri barizdi. Yanmaml§ 
hartstklthlar olan evlerin c;alllannda bomba ile a~Jlml§ 

dir. 

Perpignan 6 (A.A) - Diin Bar • miiteaddid delikler vard1. Halbuki bu 
celona' dan gel en kimselerin beyanatma delikler, hadiseden bir giin evvel Guer -
gore, Katalonya'h anar§itlerin i§gal et " nica'ya gddigim zaman mevcud degildi. 
mekte olduklan telefon santralma kar§l Bombalann infilakinden agaclar delik 
evvelki giin yap1lml§ olan taarruz, haki- de§ik olmu§ ve yapraklan dii§mii~tii. Top
ki bir muhasara olmu§ ve saat 13 ten 20 ladiglrn baZJ bomba parc;;alan, General 
ye kadar devam etmi§tir. Mola tayyarelerinin cepheye atliklan 

T aarruz, Generalite polis miidurii bombalarm ayni madenden yap!lmlllir. 
Rodriguez Sala'mn idaresi altmda hii - Benimle beraber bulunan bir gazeteci de 

gene biliyorum ki diger hiikumetler de cum k1taatJ tarafmdan yap1lml§hr. ii~; yangm bombas1 parc;as1 bulmu§tur. 
Avrupa siyasi havasmda bir duzelme Iii· Bu kuvvetler, kat kat ilerlemek mec • Bunlarm iic;ii de Alman mamulanndan -

sailerini buyiik bir ami! olarak goriiyo -
nfnt.' Size'lemin ederim ki, bugiin Alman· 
ya ve ftalya akyhinde nekadar miimkiin

se o kadar §iddetle tevcih edilen ihtira 

silah1 nihayet terkedildigi takdirde, bu 

herkes i<;in bir saadet olacaktu. Beynel -

mile! matbuahn biitiin gayretlerini millet

lerin uzla§masl ic;in teksif etmesi nekadar 
iyi olurdu. Goriiyorum ki, Mussolini ve 

Hitler gibi mes'uliyetlerini miidrik olan 

adamlar da benim benim fikrimdedir ve 

zumunu teslim etmektedirler.» buriyetinde kalm!§l!r. Anar§istler, pence- d!T ve 1936 tarihini ta§JmaktadJr.» .................. L'o·~d~;a; ......... ;~~·a~i;· ........ hai;;t·i~ ........ ;e ............... .. 
Windsor Diikiiniin izdivac1 

£HOM£ 
BALIIMOR 

Of ON 
MRS WAlLIS Sl~PS 

orf.ll ro Tllf. FVBI..IC 

Londra 6 (A.A.) - !ngiltere tari • 
hinde ilk defa olmak iizere Buckingham 
saraymm muhafazasl, oniimiizdeki hafta 
ic;inde, Krahn lac giyme merasiminde ha· 
z1r bulunmak iizere Londraya gelmi§ olan 
dominyonlar k1taah tarafmdan temin e
dilecektir. 

Diin Westminister kilisesinde Kralic;;e -
nin takdis merasiminin bir provas1 yap1l-

ml§l!r. Kralic;eyi Leydi Rachel Haward 
temsil ediyordu. Westminister etrafmda 
kesif bir halk kiitlesi birikmi§ti. Merasimi 
Diik de Norfolk idare etmi§tir. Kont 
Haddington'la Diik de Butland, Kral ve 
Kralic;enin ni§an i§aretlerini hamil bulu -
nuyorlard1. Lordlar Kamaras1 azasmdan 
dort zatm zevceleri, altm kakmah sac;;ag1 
tutuyorlard1. Bu dort kadm, ayni sac;;ag1 

Kralic;enin mukaddes yagla ogulmas1 Sl -

rasmda da tutacaklard1r. 
Vindsor Diikii, merasimden 15 

gun sonra evleneceh 
Tours 6 (A.A.) - Rogers, gazete ~ 

cilere beyanatta bulunarak Diik de Wind 
sor'un izdivacmm Krahn tac giyme mera· 
siminden 15 giin sonra icra edilecegini 
soylemi§tir. 
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Bir vatanda~m ~ikayeti 
Cerrahpa~ada Qukur<;e~me sokak 30 nu

marada oturan Hldayet diin matbaam!Za 
ge!erek bize §Un!arl soy!edl : cDiiyunu U -
mumiye zamanmdanber! Ba!Jkhanede kol
cu, kayik<;I, kantarc1 olarak yirmi be~ se
neden fazla bir zaman hizmet ettim. Mall
ye Vekaletl son eyhil te§kilatmda blr tez
kere ile ben! 1/ 9/ 936 tarihinden itibaren 
tekai.ide sevkettl~ln! tebllg etti. Aradan do
kuz ay gec;ti~l hal<le tekaiidliik i§imln hal
ledildlglne dair ortada ses sada yok. Ba -
§lmda sekiz niifus aile var. Bakkal, kasab 
bore vermez oldular. Defterdarh~a gidlp 
tekaiidli.igi.ime mahsuben para lstiyorum. 
Senin muamelen hakkmda bi2X:e malil.mat 
yok dlye ba~larmdan savuyorlar. > 

GUNON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - 55 lnci san•at YJlml kutluladJitimiz 

edib. 2 - B~t~. Bulgar paras1. 3 - A -
gJZda d6niip dola§an soz, blr renk. 4 - Blr 
s1tat, kan§Ikhk. 5 - Ermen!ce bir SaYJ, blr 
musiki aleti, dagcta, denizde hayvan vur
ma. 6- Mekteb. 7 - Genl~l!k, §ehlr. 8-
Anlama kudretl, Fransada blr ~ehir. 9 -
Kokulu blr ot, blr orgi.i ~t. 10 - Vilayet, 
giizelllk. 

Yukaridan a§agtya: 
1 - Eski e§kiya, bir say1. 2 - Tavana a

SI!an §eY, otedenberi mevcud olan. 3 - Ya
nardagdan tlr!Jyan §ey, biiyiik ev. 4- Ge
lir, MlSlrdaki me~hur nehir. 5 - .ingilizce 
giin, franstzca ctatll:. , al!abede bir harfln 
okunusu. 6 - Kabadayt!Jk. 7 - L{Jtuf ve 
tevecciih gosterme, nota. 8 - Bir emir, 
Arab alfabeslnde blr harfln okunu§u. 9 -
Aptal, blr edat. 10 - Ate~ten c;1kan, vastta. 

Evvelki bulmacamn hallediJmi~ §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t P RlOIPIATG A NIDIAJ 
2 AI t lol•lviA Tlol•'c 
a Ll•luiKIAILIAI•IziE 
4 AININIEILI t IKI•IEIM 
~ viAI•I•I•lsi•IAIR I 1 
6 Rl t IVIAIYIAITI•I•I• 

ist. Borsas1 6/5/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturva 
Mark 
Zloti 
Pemzo 
Lev 
Dinar 

Ahs 
620.-
123.50 
111.-
120.-
80.-
19.

!\70.-
20.-
113.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
4!!.
:tn.-Kron lsve«' 

Altm 10!\8.-
25:t.

CEKLER 
AciiJs 

Lonrda 624.-
New-York 0.7914 
Paris 17.6175 
MilAno 15.035 
Briikse] 4.R85 
Atiua 87.58 
Cenevre 3.4575 
Sofva 64.1025 
Amsterd. 1.4420 
Pral!' 22.7150 
Vivana 4.2111:1 
Madrid 14.1025 
Berlin 1.!111~3 
Varsova 3.!1ll25 
JJudaoeste 4.1714 
lli.ikres , ll7.f:!l?!i 
Relttad 34.2!1!\ 
Yokohama 2.7530 
Moskova 2:.1,!\!i!i 

I 
Stokholm 3.1085 

ESHAM 
Aetlt!! 

Bomonti-Nektar 9.20 
Reji 2.-
Aslan Cimento 14.20 
Merkez Bankas1 91.-

fSTiKRAZLAR 

Tiirk boreu I Pesin 
• • 1 Vadeti 
• • D Vadeli 

Er~ani 

A ellis 
20.95 
20.775 
20.45 
95.25 

TABVtLAT 

Anadolu 
• 
• 
• 

• 
• 

I Pesin 
J Vadeli 
n Pe$iD 

U Vadeli 
Miimessil 

Vadeli 

Ae1hs 

39.90 
40.-
39.90 
40.-

44.50 

Satts 
625.-
126.-
113.-
125.-
M.-
22.-

I 

580.-1 
23.-1 
61t-
75.-
23.-. 
2!!.-1 
23.-
24.-

14.-1· 
52.-
32.-

101'!1.-
254.-

'K::~nants 

625.-
0.79 

17.5!1 
15.0112 

4.6775 
87.44 
3.4525 

64.-
1.439i. 

22.R6S!l 
4.20!16, 

14.08 
1.!16!;0 
3.!171lO 
UR51l 

107.02 
:!4.24 

2. 741!6 
:?:l.!\!15 

3.1031! 

Kan::~n1~ 

9.20 
2.-
14.20 
91.-

Kaoams 
20.95 
20.90 
20.65 
95.25 

Kaoams 

39.90 
40.-
39.90 
4.0.-

44.50 

~~==============J 
· AILIAIKIAI•IAIDIAIM Emet icra memurlugundan: 
' •I•\ T I A 1•1 A IV I A I R I E Ktitahyanm Servi mahallesinde mu-
B'AINIAIDIOlL!Ui.IAIT kim Hi.iseyin K~ ve Emed Degirmisaz 

to: z lAIN 1•1 N IA!Kl i 1 S lA koyiinde mukim Beykozlu Ataullah oglu 
............. · - Rasimin Ktitahyada saatc;i Mustafa <;al-

( QaQnlar Konferanslar kongreler) demire olan miktarJ malfun para bore-
' 

1 
larmdan otiiri.i mahcuz Emede Baghc;ay1r 

Giilhane miisamereleri koyi.inde kain 2002 hektar arazide her 
Giilhanenln t1bbi mi.isamerelerln!n 10 un

cusu 7/ 5/ 937 cuma giinii saat 17,30 da ya
pJ.l.acagmdan arzu eden meslekta§larm te~ 
rifler! rica olunur. 

:J.:J.:J. 

Eminonii Halkevlnden: 
Evimizin Gtisterlt ~ubesi, Giilhane park1 

i<;lndekl Alaykti§ki.i binasmda 7/ 5/ 937 cuma 
giini.i gecesi saat 21,30 da (Dekbazhk) pi -
yeslni temsll edecektlr. 

Arzu edenler davetiyelerimizl Cagalog -
lundaki merkez biirosundan alabillrler. 

:J.:J.:J. 

Eminonii Halkevinden: 
Bu YI1 !~In diizenlediglmiz seri konfe -

ranslarm on sekizlnclsl 7/ 5/ 937 cuma gi.ini.i 
saat 18 de Evlm!z!n Cagaloglundaki mer • 
kez salonunda Dr. Bay Ahmed As1m tara
fm<lan (Hekimll~ln 1c;timat vazlfeleri) mev
zuu iizerinde projeks!yonlu olarak verlle -
cekt!r. 

Davetiye yoktur. Herkes geleb!llr. 

*** 
istanbul Cumhuriyet Miiddelumumillltln

den: 
i.stanbulda bulundugu anla~J.l.an Bergama 

lera m~mur muavin! Hasan Zeklnin hemen 
memurlyetlmize miiracaatl. 

:J.¥ilfo 
Beyog!u Halkev!nden: 
11/5/ 937 sal! giinii saat 18 30 da Evimiz!n 

Tepeba~Jndaki merkez bina.,;mda blr top -
lant1 yapJlacaktir. 

1 - Biiyiik §air merhum Abdiilhak Ha -
mid ~a~hanm babasJ <merhum Hayrullah 
Efendtrun? gayrlmiinte~ir Avrupa seyya _ 
hll:tnamesJ hakkmda k.onterans: <Sem!h 
milmtaz tarafmdan) 

2 - Bu toplanttya herkes gelebillr. 

( __ Y_EN_i -=E.:.:SE:.::RL=E::...R _) 

Kolay almanca ogrenme usulii 
izmir Erkek ve Kiz liseleri almanca ve 

fransiZca muall!mi Ta.hsin Abdl GO~ing"l 
Tiirkler !<;in en kolay almanca ogr n~ ' 
usuli.i adll bir kitab serls! ne§retml~t~ e 

Miin!h §ehrlndek1 Alman Kiiltiiriin~~· il
mi Ara~tcrmalarJ Akademislnln cEcnebl 
Memleketlerde Almanca~ adh mecmuas b 
kitabdan sitayi§le bahsetmektedir. 1 u 

Yeni Adam 
175 inc! sayun <;Ikti. Bu ni.isha lle Epi _ 

kiir'iin Bah~tesi ilavesinln 5 inci formasm1 
veriyor. Ismail HakkJ, Semiha Uzun Ha _ 
san .. H. Avn!, Adnan Cemil, Rtza dztiikel, 
Dr. Izzeddin §adan, Ker!m Sad!, Andre 
Glde'!n yazJlarile Hamid anketine ismc.ll 
Habib, Yusuf Ziya ve Ra!f Necdetin verdlgl 
cevablar, lc;, dl§, sooyete, kitab haberleri 
varcllr. 

Resim sergisine eser 
gondereceklere 

Giizel San'atlar B!rllginden: Ankarada 
a~J!acak 14 iincii reslm serglsine i~tlrak et
mek lstiyenlerln 17 ve 18 maylS saat 14-16 
ya kadar Alayko~kiine eserlerini e:etlrme -
lerl. 

ikisinin %24/5 miimtazen ligind madeni 
c;1karma haklan, 11/6/937 cuma giinii 
saat 15 te Emedde icra dairesinde sat! -
lacakbr. Talib olanlarm mezkilr hisse
lerin muhammen ktymeti 5390 liranm 
% 7,5 kuru§u 40425 kurU§U veya milli 
bir bankanm teminat mektubunu satl§ 
saatinden evvel daireye tevdi etmeleri 
ve arttmna giinii, arttirma bedeli k1y -

meti muhammenenin %75 ini bulmazsa 
ihale yapilm1yarak o giinden itibaren 15 

giin temdid ve 15 inci gi.inii ayni saatte 

yap1lacak artt1rmada en c;ok artttrana 

ihale yapilacaktlr. ~u kadar ki ihale ka

ran Vekiller Heyetinin tasvibile hi.ikiirn 

ifade edecegi ve §artnameyi 1/5/937 den 

itibaren her gi.in, herkesin gorebilecegi 

ve daha ziyade malumat almak istiyen

lerin dairemize 118 No. h dosyasile mii

racaat etmeleri ilan olunur. 

YALNIZ 

BAKER 
Magazalari 

Hali haz1rda 

PARDESU 
RAGLAN 

TRENf;KOT 
REVERSiBLE'In 

En miintehap ~e,itlerini -
Her yerdeu ueuz fiat 

ve milsait ,artlar]a 

TAKDiM EDEBiLiR. 

<;e,itler tiikenmeden evvel 
iateditioizi iutihab ediniz. 

Dr. Hafiz Cerna) 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltehasstst 
Pazardan baska ~nlerde Cii:!'leder 

sonra saat (21,2 tan 6 ya) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi ~nlerl sabato 
c9 1,2 . 12. saatlerl hakiki nkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044 

, 

CUMHURiYET 7 May1s 1937 

~--------------~--------~-~~~--~~~~~~~----·---------------~1 ! BASURA ~ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA ii 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTiNI! 
Ameliyats1z basur memelerini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, bi.iti.in 
di.inyada ~ohret bulmu~. yi.izlerce pro
fesori.in takdirnamelerini kazanm1~t1r. 

Hiddet, merak ve korkudan baylianlar, siniri, hafakam, ~arpmtlsJ 
tutanlar 20 damla cNevrol Cerna!» ahnca hemen a~1hrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga ~JkmaymiZ. Bu me~hur 

Pek miiessir bir ilacd1r. Bel gevfiekligini gec;i· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencle~tirir. Sui
istimal edilmi~ yorgun viicudlar1 dincle§tirir. 

cNevrol Cerna!» i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. Yalmz ismine dikkat ediniz. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Ankara ve istanbul telsiz istasyonlan ihtiyac1 ic;in fermi liartnamesine 

gore almacak 145fl kilo 66 borne derecede saf hamlZI kibrit ac;1~ eksiltmiye 
konulmu!itur. Eksiltme 17/5/1937 pazartesi gi.inii saat 14,30 da Istanbul Bii
yiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidi.irli.igi.inde 
mi.ite!iekkil Ahm SatJm Komisyonunda yapilacaktu. Muhammen bedeli 551 
lira, muvakkat teminat 41 lira 33 kuru~tur. 

Taliblerin §artnamesini gormek ve muvakkat teminatlarm1 yatJrmak 
iizere s;ah§ma giinlerinde mezkur Miidiirli.ik tdari kalemine miiracaatleri. 

(2~68) 

Niksar Belediyesinden: 
1 - Naf1a Vekaletince tasdikli Niksar Hidro Elektrik tesisah projesin

de 1937 senesinde yapilacak klSlmlar olbabdaki projenin fenni ve hususi 
!iartnamesi, evrak1 ve sairesi ve miinakasa !iartnamesi mucibince 20/5/937 
per!iembe gi.inii saat 15 te Belediye Enciimenince teklifler muvaf1k goriildiigu 
takdirde ihale yaplimak i.izere 31 gi.in mi.iddetle a~1k eksiltmiye konmu!itur. 

2 - Eksiltmiye konan i§ler §Unlardtr: 
A- Cebri boru. 
B- 72 beygirlik Franstz Tiirbini Regi.ilatorii ile birlikte montaj1 dahil. 
C- Bir aded ii~ safhah 60 K. V. A. hk alternator 400/231 voltluk cirti· 

bat nakillerile birlikte montaj dahih 
D- Ana tevzi tablosu 3 levhadan miirekkeb •montaj dahih !iebekeye 

baglanarak i!iletilecektir. 
3 - Bedeli ke!iif 9300 lirad1r. 
4 - istekliler i§bu tesisat i~in ihale gi.ini.inden evvel kavanini mevzua 

dairesinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve vesaiklerile birlikte Be -
ledtye Enciimenine vererek makbuz almalar1 ve bedeli ke~fin yi.izde yedi bu
c;uk depozito ak~esini veya teminat mektublanm yazm1~ olmal.an me~rutt~r. 

5 - istekliler projeyi ve bu babdaki evrak1 saireyi bedels1z olarak Nik· 

Gonen Beledivesinden: 
1 - Gonen kasabasmm bali haz1r haritalan Naf1a Vekaletinin matbu fennt 

eyartlan dairesinde yaphnlacakbr. 
2 - Hari.talar1 yaphrliacak saha •150· hektar meskun ·50• hektar1 gayri• 

meskun olmak iizere •200• hektard1r. 
3 - Muhammen bedel meskun yerlerin hektan c18• liradan gayrimeskfut 

verlerin hektan c13• lirad1r. 
4 - A~1k miinakasa ile ihale 15 may1s 1937 tarihine musadif cumartesi gi.inii 

saat 10 da Belediye Enci.imeni huzurunda yapilacaktir. (2397) 

Miizik Ogretmen Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26/2/1937 tarihinde ihale edilmi§ ise 

de miiteaahhid, taahhi.idiinti yapmami!i olmast dolay1sile tekrar miiteahhid 
nam ve hesabma 14/5/1937 pazartesi gi.ini.i saat 15 te Okullar Sayt$manhgm· 
daki Komisyonda a~1k eksiltme ile mtinakasas1 yap1lacakbr. 

$artnameyi gormek istiyenler Mi.izik Okul Direktorliigiine ba§ vur • 
malan. •1056· (2385) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - tdare ihtiyacJ i~in (1150) aded pelerin kapah zarfla almacaktu. 
2 - Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) lira olup, 

eksiltme 14/5/1937 cuma gi.inti saat (15) te Ankara P. T. T. Satmalma Komis
yonunda yapllacaktlr. 

3 - istekliler teminatlanm idare veznesine yatmp alacaklar1 makbuz 
veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik ve mi.iteahhidlik ehliyet vesi • 
kasile teklif mektubunu muhtevi kapah zar£1 yevmi mezkurda saat (14) e 
kadar Komisyon Riyasetine tevdi edeceklerdir. 

4 - $artnameler Ankarada Levaz1m Miidi.irliigtinden, istanbulda Ay • 
niyat $ubesi Miidiirliigiinden paras1z verilecektir. •1052· (2386) 

sar Belediyesinden veya !stanbulda Bankalar caddesinde Selanik Ban.k.asm- I . I 
da dordiincii kat 67 inci numarada Miihendis Bay Hasan Haletten alabihrler. Istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlarl 

6 - Taliblerin birka~ yerde muvaffakiyetle tesisat yapmi§ olmalan illl•••••••••••••••••••••••••••••••i 
$.arthr. (2480) 

istanbul iskan DirektorliiQ-iinden: -
Bolu vilayetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazda~, Kolcukyaylas1, 

Kalmcakonuroglu, Ta$hyayla ve Akaragz1, Kabakpman deresi ormanlarmda 
8417/119 metre mikab ~am ve 5451/834 metre mikab koknar ki ceman 14068/ 
955 gayrimamul metre mikab devrik e~c;ardan yi.izde otuz zayiatla $artname
lerde miktar ve hacimlan yaz1h muhtelif ~aplarda 9864 metre mikab keres -
tenin Jmal ve m:manlara en yakm istasyonlara sevki i$i pazarhkla yaptmla
cakhr. 

2 - Pazarhk 11/5/937 tarihine musadif sah giinii saat 15 te Bolu S1hhat 
Mi.idiirliigiinde yapdacakbr. 

3 - Beber metre mik.Ab mamul kerestenin istasyonda vagona teslimi 
muhammen bedeli 26 lirad1r. 

4 - $artname projesini gormek istiyenler 15 giin ic;inde hergi.in Anka
rada iskan Umum Mi.idiirliigi.ine, Bolu, izmit, Zonguldak S1hhat Miidiirliik • 
lerine ve istanbulda iskan Miidiirliigtine mi.iracaat edebilirler. 

5 - ilan miiddeti 27/4/937 tarihinden itibaren 11/5/937 tarihine kadar 
:ak iizere 15 giindiir. <2483)

1 inhisarlar Umum MiidiirliiiHinden _ 
4000 metre ye$il yagll kanevic;e 
6000 ,. beyaz ,. ,. 

1 - Yukar1da cins ve miktan yaz1h 2 kalem malzeme §artnamesi mu
cibince pazarhkla satm almacaktJr. 

2 - Pazarhk 12/V /937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Ka
bata$ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapdacktu. 

3 - $artnameler paraSJZ Olarak hergi.in SOZU ge~en !iUbeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2339) 

istanbul Defterda:rhg1ndan: 
Beyoglunda eski Caddeikebir yeni tstiklal caddesinin en §erefli ve i§lek 

bir yerinde ve ko~eba§mda evvelce Galatasaray polis merkezi olarak kullam
lan 277 numarah kargir bina ile altmdaki diikkanlar paras1 peeyin ve s1rf nakid 
verilmek eyartile 60,000 altmi$ bin lira bedel iizerinden bir ay i~inde pazarhkla 
sablacakhr. isteklilerin 3/6/937 persembe giini.i saat 14 e kadar 4500 Iirahk 
muvakkat pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona mii
racaatleri. •M.• (2533) 

I Emlak ve Evtam Bankas1 iianlarJ I 
Emlak ve Eytam Bankas1 umumi heyetinin fevkalade olarak haziranm se

kizinci sah giinii saat on birde banka merkezinde toplanacag1 hissedarlara ilan 
olunur. c480• (2559) 

Burdur Ziraat Bankas1ndan: 
Burdur Ziraat Bankasmm 2355 numarah ilam 29 nisan 1937 tarihli Cum

huriyet gazetesinde sehven Ti.irkiye Ziraat Bankas1 istanbul ~ubesinden ba§
_!.Jgi altmda ne$rolunmu$tur. Tashihen ilan olunur. 

Ankara Beledivesinden: .. 
Ankarada, Belediyece gosteritecek yerde bir ekmek fabrikas1 yaptmla

caktJr. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette olacak, 
yerli komi.irle veya ~ehir cereyanile <;ah~acakbr. Aiakadarlarm tekliflerini, 
~artlartm ve bu fabrikaya aid resimlerini may1s 1937 sonuna kadar Ankara 
Belediye Reisligine vermel~i veyahud gondermeleri ilan olunur. c1019• (2304) 

Sat1hk arsa 
Goztepede, Goztepe caddesinde, tram

vay yoluna iic; dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa~a zevcesi Fahirenin 
ko~kiiniin arka tarafmda bir doniirnden 
on doniirne kadar ifraz olunm~ arsa 
ehven fiatla sabhkbr. 

Mi.iracaat mahalli: Kad1koyiinde Sii
reyya sinemas1 yakmmda lnoni.i soka
~nda No. 11 

l LAN 
Maden arama ve ferman haritalarm1 

nizamnamelerine uygun olarak munta
zam harita yaptmnak istiyenlerle miis
takbel ve musaddak ~ehir planlanm ara
ziye tatbik ic;in Sultanahmed Kabasakal 
Kasab R1za apartlman No.4 te birinci st
mf topograf harita fen memuru Bay 
Hasan Tahsin adresine mi.iracaatleri. 

ESKt~EHIRDE ~ 
Ses I~1k Kitabevi, Bahaeddhi • Emin 
Cumhuriyet gaz~t~sinin Es~i§ehi~
de tevzi merkezidtr. Krrtas1ye, Ft· 
lips radyolan ve bilumum mektcb 
kitablan ve levazrmm1 da en ucuz 

fiatla burada bulabilirsiniz. 

.- DOLA~ I DOLA~ I 111 

Yeni tertib Piyango biletini almak 
i~in miiracaat edecegin yer gene 

KADER gi~esidir 
~ONKO: 
Kader gi§esinden sablan ekser 

biletler talihin cilvesine mazhar o
larak en biiyiik ikramiyeleri kazan
makta ve sahiblerini zengin ve bah
tiyar etmektedir. 

Vakit kaybetmeden hemen 

KADER Gi3ESiNE 
gidiniz ve biletinizi ahmz. 

Yalmz KADER ismine dikkat! 
Eminoni.i Valide kuaathanesi ya

mnda No. 4 - 5, Telefon: 23970 ve 
Beyoglu istiklal caddesi No. 109 

Telefon : 43696 ---· 

Zayi - 931 senesinde Gazi Osman 
Pa~a ortamektebinden aldtgim ~ehadet
nameyi zayi ettim. Htikmi.i yoktur. 

93 numarah Orhan Talat 

Muhammen 
Cinsi kiras1 

Semtime~hur ve mahallesi Cadde veya sokag1 No.s1 Lira K. 
~i§li, Me~rutiyet Ebek1z 28-26 Valde aparhma- 18 00 

Unl..<apam, Uski.ibi 'O'skiibi 
nmm 1 inci dairesi 

51-53 Ahmed Buhan 60 
harem ve selamhk 
dairesi 

Aksaray, Sofular 
$ehremini, ibrahimc;avu~ 
Bahc;ekap1da 4 i.inci.i Va
kJf hamn 

$eft ali 
Yayla 
4 tinci.i katmda 

8 
10 
28 

Hane 
Hane 
Oda 

7 
4 

14 

Beyaz1d, Eminbey Meydana kar§t 

Kadirga, Bostanali Cami yanmda 

5 

29-31 

Usti.inde odalan 25 
mii~temil di.ikkan 
Diikkan ve i.i~ 
ti.inde oda 

7 

Unkapam, Papazzade 20-28 

4-7 

8-134 

Diikkan ve iisti.in- 10 
de oda 

Sirkeci, Hocapa~a 
<;elebioglu Alaeddin 

Vezir~1kmaz1 
Yenicami avlu
sunda 
Yenipostane kar
~Ismda 
Par~ac1larda 
Sahaflar 

Dtikkan 
Dtikkan 

31 
10 

Bahj;ekap1 Hob~ar 

<;arliida 
Eyub, Camiikebir 

( 

5-52 
17 
1 

4 50 

Diikkan 1 25 
l<ahvehane arka· 7 
smda ardiye ve 
arsa 

<;elebioglu Alaedd1n <;avu~ba$I 12-14 Han 40 
Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi mayts nihayetine kadar. 

Eyi.ib, Egrikap1 Otak~liarda Bostan 
Seneligi 

25 00 
Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi agustos nihayetine kadar. 

Yukanda yazth mahaller kiraya verilmek iizere ac;lk arthrm1ya konmu§· 
tur. istekliler pey paralarile beraber 10 may1s 937 pazartesi giinii saat 15 e ka· 
dar istanbul Vak1fl~ Ba~mtidiirliigu binasmda Akarat Kalemine gelmeleri. 

. (2380) 

Samatyada 
Topkap1da 
Baktrkoyi.inde 
Ye!iilkoyde 
Samatyada 
Samatyada 
Balatta 
Fenerde 
Cibalide 

Kumkap1da 
Samatyada 

Salklmsogi.idde 
Edirnekap1da 
Fenerde 
Samatyada 
Edirnekap1da 
Loncada 
Lang ada 
Yedikulede 
Balatta 
Edirnekap1da 
Fenerde 
Edirnekap1da 
Fenerde 
Altlmermerde 
Egrikaptda 
Samatyada 
Vefada 
Salmatomrukta 
Fenerde 
Eyi.ibde 
Samatyada 
Eyiibde 

Gedikpasada 
Kumkap1 d1~mda 
Ye~ilkoyde 

Samatyada 

Fenerde 
Kumkap1da 
Kumkap1da 
Topkap1da 

-: Analipsis kilisesi vakil 
: Ayanikola kilisesi vak£1 
: Ayayorgi ve Analipsis kiliselerile mektebleri vakf1. 
: Ayastefanos kilise ve ilkokulu ve mezarhg1 vakf1 
: Ayanikola kilisesi vak£1 
: Ayayorgi kilisesi vak£1 
: Ayastrati kilisesi ve ilkmektebi vak£1 
: Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakft 
: Ayanikola kilisesi ve mektebi ve a§hanesi ve Ayahara· 

!ambos kilisesi ve ayazmas1 vak£1 
: Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vak£1 
: Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazhc;esmede Aya• 

praskovi kilises ivakf1 
: Ayatrapi ayazma ve mektebi vakf; 
: Ayayorgi kilisesi vak£1 . 
: Katibmiislahaddin mahallesmde Ayayorgi kilisesi vakil 
: Ayamina kilisesi vak£1 
: Sarma~Jkta Ayadimitri kilisesi vak£1 
: Ayadimitri ve Ayalaherna kiliseleri ve mektebi vakil 
: Ay1todori kilisesi ve mektebi vak£1 
: Bahkh Rum ortodoks hastanesi vakf1 
: Balino kilisesi vak£1 
: ilk Rvm muhtelit mektebi vakf1 
: Rum mektebikebiri vakf1 
: Tekfursara:v Hanc;erli Panaiya kilisesi vakft 
: Mara~h Rum mektebi vak£1 
: Meryemana kilisesi vak£1 
: Meryemana kilisesi vakf1 
: Belgrad Meryemana kilisesi vak£1 
: Panaiya kilise ve ayazmas1 vak£1 
: Panaiya kilisesi vakf1 
: Yuvakimion Rum ktz mektebi vak£1 
: Surp Asvazazin kilise. mektebi ve mezarhg1 vakf1 
: Anarat Higutii.im kilisesi vakf1 
: Babahaydarda Si.irp Agya Ermeni kilisesi ve mektebl 

vak£1 
: Ermeni Protestan kilisesi vak£1 
: Si.irp Har.ityum kilisesi ve mektebi vak£1 
: Suro istenanos kilisesi ve Kapamac1yan mektebi ve me

zarhgt vak£1 
: Sulumanashrda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve Sahak· 

yan Nunyan mektebi ve mezarhih vak£1 
: Meryemana namt diger Kanh kilise vak£1 
: Kazganlsadi mahallesinde Meryemana kilisesi vakft 
: Meryemana Dr!!sorleri kilisesi vak£1 
: Siirp Nikogos kilisesi ve Leon Vartubyan mektebi ve me• 

zarhe1 vak£1 
Narllkap1da : Surp Ohannes kilisesi vak£1 
Gedikpa~ada : 
Yedikule haricinde: 
Balatta : 

Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakf1 
Surp Ptrgic kilisesi ve hastanesi vakf1 
Si.irp Her~cia.gabt>t Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi 
ve mezarhgt vak£1. 

Yenikap1da : Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakil 
Balatta : Musevl Cemaati vak£1 
Balatta : Musevi hastahanesi vak£1 
Salmatomrukta : Musevl Sinagonu vakf1 
Tekfursarayda : Musevi Cemaati vak£1 

Cemaatlerce idare olunan vaktflardan semtleri ve isimleri yukartda yaz1h 
vaktflara, 2762 say1h vaklflar kanunile nizamnamesine ve olbabdaki_ talimat
name hiiki.imlerine tevfikan tek mi.itevelli tayin edileceginden alakahlann 
23 may1s 937 tarihine kadar istanbul Vak1flar Ba~miidiirliigi.ine alelusul mi.ira· 
caatleri ilan olunur • (2558) 
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Midenize 
Dikkat ve 1Yl HAZIM ediniz. <;abuk, iyi !;ignemeden 

yemek yiyenler, fazla babarath ve biberli yiyenler, bilba5sa 

i~ki i~enler midelerini tabri~ ederler ve EJ(SlLlK, HA· 

ZIMSIZLIK, aguhk, ba§ donmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLICI, MIDE EK.SlLIK ve YANMALA
RINI giderir, tNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hi~bir miimasil miistabzarla k1yas 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 
Deposu MAZON ve Boton ecza deposu, Istanbul Y enipos· 
tane arkasmda. No. 47. 

• istanbul vE Bogazi~i-
Yazan: 

ihtifalci merhum Mehmed Ziya 
ilk forma yar1n ~1k1yor 

Tstanbulu tammak, onu tesis edildigi giinden bugiine 
kadar mevcud ve }'lktlmlll tarihi eserlerile tammakla 
kabiJdir. Bunu temin eden tek eser budur. Bizanstan 
ve Tiirklerden kalan eserleri, sokaklan, abideleri 
Mebmed Ziya merhumun bu kitabmdan ogreneceksiniz. 

Forma&• 10 kuru~tur. 
ldf'resi: Veni Postan,. arkastnda Kasiret hanmda 31 numaradad1r. 

Kiitahya ~arbaybg1ndan: 
Elektrik santralmda •50• amper ve «380• volta kadar be~ tane tek fazh 

efektif takath elektrik sayacm1 birden muayene ve ayar edebilecek takatte 
ve enduktif ve kapasiti£ faz kaymalanm gosterir fazmetreler ve izolasyon tec
li.ibe cihazh bir ayar masas1 tesis edilecektir. Giimruk resmi Belediyeye aid 
olmak iizere Kiitahya elektrik santralmda teslim, muhammen bedeli •3500• 
lira olup ao:;1k eksiltme ile ihalesi 19/5/937 o:;ar~amba giinii saat «15· te Kii-
tahya Belediye Enciimeninde yaptlacaktrr. • . 

Aynca, yeni veya az kullamlmtll 1.20 - 1.80 metroluk torna tezgalu Ile 
orta boy makkab da «550» lira ktymetle o gun icrin a~1k eksiltmeye konu_l~u~
tur .!steklilerin her ikisi i«in ayr1 ayn teminat ve ihale kanunu muc1bmce 
icab eden vesikalarile eksiltmeye i~tirakleri. :;>artnameleri hergi.in Belediyede 
gorebilirler. Ta~radan istenildigi.nde gonderilir. (2534) 

Pazarhk ilan1 

(l ~a Lisesi Sat1nalma 
Kurumuitdan: 

Haydarpa~a Lisesi icrin yaptmlacak olan 70 aded dersane s1rasmm 30/4/ 
1937 cuma gunu saat 15 te yap1lan eksiltmesi netciseinde talibler tarafmdan 
verilen fiat gali goriilmii!$ oldugundan pazarhga birakllmi~?br. Pazarhk 10/5/ 
1937 pazartesi gtinu saat 15 te istanbul Ki.i}tiir Dire~torlligu bi_nast i~in?e top
lanacak Komisyonda yap1lacakbr. ilk temmat 78 hradu. Tahbler carl sene 
Ticaret Odas1 vesikasmdan maada ge<;en iki sene icrinde resmi dairelere en az 
bu i~e benzer 1000 lirahk bir i~ yapbklarma dair alm1~ olacaklan vesikalarla 
birlikte Komisyona gelmeleri. (2555) 

Istanbul----.... 
GAYRi MUBADiLLER KOMiSYONUNDAN : 

2 °/0 ve % 0 4 3 ten alacakh Gayri Miibadillerin Sah ve Per• 
sembe ~iinleri s~at dokuz bucuktan dorde kadar miiracaat etmeleri 

Kars Cumhurivet Halk Partisi 

• 
Ba,kanbgindan: 

1 - Kars §ehrinde yaptlacak 49323 lira 62 kuru~ bedeli ke~ifli Halkevi 
iP~aati kapah zarf usulile 4/5/937 sail gii.nii ihale edilmek iizere u:rntilmi§tlr. 
Talib C<Ikmadtgmdan pazarlik suretile ihalesi 14/5/937 giiniine uzahlmi§hr. 

2 - ihale C. H. Partisinde toplanacak ilyi:inkurulca yap1lacaktu. 
3 - Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuru§tur. 
4 - Bu i§e aid proje, ke~if evrak1, miinakasa §artnamesi ve fenni ~artna

me Cumhuriyet Halk Partisi Ba§kanh~ndan paras1z verilecektir. !stekli olan
lar b~klif mektublarm1 2490 say1h kanuna uygun §ekilde hazrrhyarak temin~t 
mektublan ve ehliyet vesikalarmt havi bir zarf i«inde muayyen saate kadar 
makbuz mukabilinde Parti Ba~kanhgma vermeleri ilan olunur. (2538) 

Ara~ II~ebaybgtndan: 
150 Serpu§ 55, 56, 57, 58 (il~iide 
150 Ceket 46, 48, 50, 52 bedende 
150 Pantalon 
150 Kundura •3• lira ve elbisenin tak1m1 yedi liradrr. 

1 - Ara~ !l~esinin bek«ilerine 46, 48, 50, 52 bedende 150 tak1m yerli 
mamulatmdan boz renkte elbise ve yuz elli «ift Beykoz mamulatmdan daya· 
:mkh olmak liartile kunduranm muhammen bedelleri iizerine ilan tarihin • 
den itibaren 15 giin miiddetle a«lk eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Elbise ve kundura Ara~ta teslim nakliye ve diger masraflar tali
bine aid olacaktrr. 

3 - Tediye ~eraiti ihaleyi miiteakib talibi yuzde on be§ teminat ak~e
sini AraG Muhasebei Hususiye emrine Ziraat Bankasma yatmlacaktrr. 

4 - Elbiseler Ara«ta tesliminde ihale bedeli iizerinden tutar1 olan mik· 
tar derhal talibine Muhasebei Hususiyece defaten tediye edilecektir. 

5 - Bu paramn tediyesi i~in posta, ban.ka havele iicreti ve gazete ilan 
iicreti talibine aid olacaktJr. 

6 - Elbiseler muvaf1k gi:iriildu~iinde ve tamamen teslim almd1~1 zaman 
teminat olarak ahnan para iade edilecektir. 

7 - ~eraite muvaftk olmtyan elbise ve kunduralar iade edilecek ve mil· 
teahhid yenisini yap1p gonderecektir. Bu masraflar talibine aiddir. 

8 - Taliblerin AraG 1l«ebayhgma miiracaatleri ilan olunur. (2439) 

I Dewlel Demlryollar1 itlelme Umam Miidiirliigiinden _I 
Muhammen bedeli (475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 50 bin ton 

Rriple Alman maden komuril 17/5/937 pazartesi gtinu saat 15,30 da pazarhkla 
Ankarada !dare binasmda satm almacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (22755,19) lirahk muvakkat teminatla kan~. • 
nun tayin etti~ vesikalan, Resmt gazetenin. 7/~/936 G. ve 3297 !mmarah ~us
hasmda intl~ar etmi~ olan talimatname datresmde almmlli ves1kay1 ham1len 
ayni Jrijn muayyen saatte Komisyon Reisli~ine miiracaatleri laz1mdtr. 

~artnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Ha~darpa~ada Tesellum 
ve Sevk Sefligi.nde goriilebilir. (2413) 

---Musiki San'atkarlarinin ---.. 
Nazar• dikkatine 

Zabttai Belediye talimatnamesinin 303 iincii maddesinin muaddel ye· 

dinci flkrasma gore umumi yerlerde ~algtcthk edenlerin ehliyetname alma
Ian sarahaten kayidli oldugundan alakadarlarm ehliyetname ile ciizdanlan· 
nm Cagaloglunda Mahmudiye caddesinde Esnaf Cemiyetleri binasmdaki 
!stanbul Musiki San'atkarlan Cemiyetinden almacaktrr. Verilen miihlet ha
ziran nihayetine kadardrr. Ve bu vesikalardan ba~a buna benzer diger te
liekkullerden almanlarm Belediyece muteber tutulm1yacag1 ilan ohmur. 

Top~u ve Nakliye Okulu Komutanbg1ndan: 
Hahc10glunda bulunan Top~u ve Nakliye Okulu i~in bir a!Sc;l almacakbr. 

9eraiti anlamak iizere isteklilerin Okul Direktorlugline muracaatleri. 
c69h (2567) 

Emirdag icra Memurlugundan: 
Kaytb Emirdagb Molla Yusuf oglu Hasana: 
Canstzmezar ve Kakllk mevkiindeki tarlalanmz (196) liraya talibleri iize-

nne ihale edilmi§tir. Teblig makammda ila nolunur. (2564) 

YA~INIZ 
Hi~ Bir Sey 
ifade Etmez 

Bir ~ok gene ktzlar, ihtiyar 
goriindiikleri halde •••• bir 
~ok rnneler de gen~ gibi 

goriiniiyorlar ... 
Bu meselede 
YIUJ mevzuu
bahis de~
dir. Asll rol 
oymyan bel
ld clldinizde
kl cBioceb 
(hayat hii
ceyreleri) 
nin rniktan
drr. 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canland1rmlz ve her ne 
ya§ta olursamz gene 

bir ten temin ediniz. 
Cildinizdeki cBioceh nisbeti 

derecesinde yiiziinuzde gene -
lik vard1r. Cildin tazeligini ve 
gencligini muhafaza ve idame 
i~in tabiatin cildde yarattig1 
bu klymetli cevherin kuruma
sma meydan vermeyiniz. Onu, 
gene hayvanlarda gizlenmi~ 
cild huceyratl merkez.inden is
tihsal ed~ saf ve taze Bio
cel ile besleyip canlandmruz. 
Bu §ayani hayret cevherin cil
diniz i~in. bUyUk_ Q.ir tesiri var
drr. Biocel'in tabu ihtiyabru ih
ya edecek ve hali takayyiizde 
bulunduracaktir. 0 zaman, cil
diniz, kendi kendine ya~m iler
leme alametleri olan buru§uk, 
~izgi, siyah benlerden kurtula
cak ve hall:iki ve devamh bir 
genclik manzaras1 alacaktir. 
Cild ic;in yalmz bir tek «Bio -
ceh 1i unsur vard1r. 0 da (pem
be renkli) Tokalon kremidir. 
Hemen bu ak§am yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki Tokalon kre· 
mini kullarumz. Cazib ve §aya
ni hayret neticeler elde edecek
siniz. 72 yB.§lanndaki kadmlar· 
da buru§ukluklar kalmlyacak 
ve 50 ya~lanndaki kadmlar an
cak 30 ya~lannda gi:iriinecekler
dir. Gene klzlar da hi~bir vakit 
gi:irmedikleri cazib bir gi.izel
likte bir tene mallk olacaklardtr. 

Binlerce Tokalon miit· 
terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii· 
Jahedeleri kendiligin -
den gelen en ktymetli 
delillerdir: 

(Y agsrz cQ.dim Claima 
~atlcu ve krrtftrdt. To • 
kalon buna mani oldu.) 

K. S ... M. E. Manisa 
( Diiz ve piiriiz1iiz bir 

yiize ancah T okalon kre· 
mile malik oldum. Bii • 
tiin cukada,larrm yii • 
ziimdeki deii¥ikliie hay· 

• ret ettiler.) 
M.F. sokak No. M. Bursa 

Mektublarm astllart 
dosyalartmtzda sakhdtr. 

Reklama liizum yoktur. 
Bir tecriibe kafidir. 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
D. No. Semti ve maballesi Emlak No. Cinsi ve bissesi Hisseye gore 

muhammen K. 
1150 Emin"~nii ~bi~elebi Limonlskelesi E: ve Y: l 5 Diikkanm 2000 Kapah zarf 

1957 Aksaray Katibkastm Langabostan1 ve 

Orta 

Ada: 8 159061/454460 his. 

Kadastro: 441 

E: 14-14 Mii. Ah~ab iki bane ve 1 000 
47-47 Mii. ltuliibeyi mii~temil 

No.taj 33-39 bostamn 4/18 tam 

Ada: 841 ve bir sehmin 1/14 
Panel: 2 his. 

)) 

2494 Biiyiikdere Dalyanyolu E: 2 Bah~e ve fundah- 170 A~1k arthrma 

g1n 3;16 his. 

2560 Kuzguncuk E: Hac1kaymak 

Y: Mente~e 

E: 1 Y: 24 66,50 metro arsa 100 » 

3200 Oskiidar Selamiali E: Bedroskalfa E: 16 Y: 24 Ah$ah bane ve 1 000 Kapah zar 

bah~ 
3951 F erikoy Kisim 1 

Y: Selamialidegirmeni 

E: Rumkilisesiarka 

Y: Lala§ahin 

<;atake§me 

E: 28-30 Y: 6 B ab~eli ah§ab bane 1000 » 
Maballen: 8 

4778 Bostanci E: 15 Mii. 198 metro arsa 160 A~1k arttuma 

5337 Tarabya 

Harita: 70 
E: 48 Y: 40 Ali~ab deponun 

3/18 his, 

50 

6798 ICuzguncuk 

E: Kokiyari 

Y: Bogiirtlen 

E: Hactkaymak 

Y: Kocaba~ 

Kthcaslan 

E: 13 Y: 12 Kargir hanenin 

Maballen: 12 ve 24 1120(4752 his. 

350 » 

7855 Beyoglu Kamerbatun E: 25-27-29 Kargir u~ hane 

Maballen: 29-31-33 
3000 l<apal1 zarf 

8601 Bostanci E: 15 Mii. 115 metro arsanin 

Harita: 60 1 ;3 his. 

40 A~tk arttirma 

8606 Beyoglu Hiiseyinaga E: 19 Y: 66-68 94 metro arsa 200 

Yukanda evsan yazlll gayrimenkull er on giin miiddetle satl~a ~Ikanlmllhr. lhaleleri 19/5 ;93 7 tarihine dii§en ~ar
~amba giinii saat 14 tedir. Sab§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

Sar1yer Malmiid iirliigiinden: 
Cinsi Senesi ihbar Vergisi 

Miikellefin ismi Me~guliyeti :Adresi No. Kuru~ 
Muhiddin Siit~ii Biiyii.kdere C. 369 Kazane 930 6/70 4274 
Tahsin Doktor Sar1yer Yenimahalle 102/104 Kazanc 935 7/58 1207 
Ra§ko Terzi Sanyer Y enimahalle C. Kazane 935 7/.52 854 
Anesti KunduraCI Y.Mahalle P.Ba§I No. 67 Kazane 934 1/58 2664 
Niko Kasab ~1ragt Y.Mahalle P.Ba~1 No. 30 S. Kazanc 935 6/19 960 
D. Yorgi Crrak Biiyiikdere C. No. 275 S. Kazanc 935 6/21 800 
Andon Paytoncu Biiyi!kdere Cayrr S. Kazanc 935 5/94 960 
Orner Hayvan sahibi KireG B. A. Pli. 15 Sayun 934 1/2 150 
ibrahim Hayvan sahibi Biiyii.kdere Mumcu 11 " 935 1/10 2180 
Said Ziya Di§ hekimi Emirgan Kestane 41 " 935 4/83 1200 
Said Ziya Dill hekimi Emirgan Kestane 41 • 936 4/39 3450 
Ya~ar Bakkal Buyiikdere Cayir B. No. 22 " 933 7/93 1155 
Teodori , Bakkal Buyiikdere !;ay1r B. No. 44 ,. 933 7/92 552 
fstavri Kundurac1 Buyiikdere C. No. 259 • 933 7/75 99 
Ahmed Kahveci Buyiikdere C. No. 209 • 933 7/74 1800 
Yunus Kundurac1 Buyiikdere C. No. 23/2 • 933 7/73 212 
Simon Kahveci Buyukdere Piyasa C. 4/9 • 933 7/94 2250 
Rifat A~«t Buyiil>;dere Bah~ekoy No. 96 " 933 7/95 2550 
Sefer Komiircii Biiyiikdere Bah«elroy No. 285 " 933 7/96 220 
Murad Kasab Buyiikdere C. No. 59 Kazanc 933 7/91 2145 
Tahir Biiyii.kdere C. No. 297 " 933 7/78 940 
Siileyman Kahveci Biiyii.kdere GaytrbaliJ 2 " 933 7/90 2700 
Ahmed Gomlek~i Buyukdere Bah~eki:iy No. 10/1 " 933 7/89 972 
Mithat Kolac1 Buyukdere Cayubalil 10 ,. 933 7/88 1080 
Marko Manav Buyii.kdere C. No. 274 " 933 7/87 9900 
Fironcisko Gazino " " " 276/278 " 933 7/86 3317 
Ahmed Sebzeci " " " 190 " 933 7/84 1650 
Mehmed Berber • " ,. 150 ,. 933 7/83 360 
Abdullah Manav • • " ,. 933 7/82 2777 
Hasan Manav • ,. • 387 ,. 933 7/81 1100 
Hasan Bakkal • " " 339 • 933 7/80 1925 
Mehmed Marangoz • " " 325 • 933 7/79 1580 
Vangel Bakkal " • " 287 • 933 7/77 1144 
Talib Kundurac:t " ,. " 285 • 933 7/76 994 
Yani Kahveci Yenikoy MollaGelebi 309 ,. 932 1/78 1275 
!spiro Kirec oca~J tstinye <;ay1r S. 13 • 936 2/47 5400 
Salih Zeki Berber Sanyer C. No. 8/1 • 933 7/59 1350 
Abdi Terzi Sar1yer Orta~e$me 30/4 ~ 933 7/74 102 
fsmail Kasab Sar1yer Yenimahalle C. 44 • 933 7/72 2640 
Salih Sebzecl Sar1yer Ce$me 2/1 ~ 933 7/55 2695 
Ali Fmn Sar1yer Yenimahalle C. 54 ~ 933 7/60 1837 
Yakub Kahveci Rumelikavak C. 82 " 933 1/9 10800 
Artin Eskici Sanyer Yenimahalle C. 59 ,. 935 1/28 540 
Artin Eskici Sanyer Yenimahalle C. 59 ,. 936 3/22 131 
Mehmed A~CI ,. ,. ,. 10 ,. 935 5/73 828 
Ali Abdullah Manifatura ,. • • 49 " 933 7/71 6600 
Galib Kundurae1 ,. • ,. 76 • 933 7/73 720 
Ko~o Marangoz Biiyiikdere C. 166 " 933 7/58 2880 
Marko Manav • " 274 " 933 7/60 605 
Cevdet Fmn " ,. 126 " 933 7/65 3225 
Nikoli Gazinocu ,. • 222 " 933 7/59 193 

8/10/936 
8/10/936 
8/10/936 

10/12/935 
10/12/935 
10/12/935 
10/12/935 
10/12/935 
10/12/935 
2/11/936 
2/11/936 
14/4/937 

" 
" • 
• 
• 
• 

14/4/937 
• 
• 

" • 
• 
• 
• 
• 

" ... 

!rakli Manav • :o 179 • 933 7 /§6 660 _ 
Sar1yer Malmudurlugu mmtakas1 dahilinde 933 ve muhtelif mali senelerinde icrayi ticaret ve san'at edip ~uoeye 

malUmat vermeden terki ticaret edenlerden adresleri mechul bulunan yukar1da eski ticaret~ah1 ve kazanc miktan ya'Zt• 
h e$hasa tebliA' makam1o.a kaim olmak uzere hukuk usulii muhakemeleri kanununu tebligata aid ahkamma tevfikan 
Han olunur. (2561) 

Po lath Beledive ., Rivasetinden: , 
1 - 7713 lira 97 kuruli bedeli ke~ifli pazar yeri in~?asl 1/5/937 tarihinden iti

baren 28 gi.in miiddetle a~1k eksiltmiye konulmulltur. 
2 - Mevcud proje, ke$ifname ve !?artnameyi gormek istiyenler hergiin me

sai saatlerinde Polath Belediye Dairesinde gorebilirler. 
3 - M'unakasaya gireceklerin bu gibi i~leri baliarm1~ veya ba~arabilecekleri

ne dair ellerinde sahibi salahiyet makamdan tasdikli vesiklart bulun • 
mast ~arttrr. 

4 - ihale 28/5/937 cuma giinu saat tam 16 dad1r. 
5 - !steklilerin 578 lira 55 kuru~ muvakkat teminat ak~elerlle birlikte tayin 

olunan gi.in ve saatte Polath Belediyesi Daimt Enciimenine gelmeleri 
ilan olunur. (2360) 

Liileburgaz Elektrik ~irketinden: 
Liileburgaz Belediye- ve Muhasebei Hususiye Elektrik ~irketi i~in tam 

dizel altm1~ beygirlik bir motor satm almacaktrr. Talib olan firmalar teslim 
rnuddeti ve fiatm1 bildiren mektublarmt gonderdiklerinde motoriln fennt evsa
fi kendilerine meccanen gonderilecektir. (2556) 

Acele ediniz. 

SPOR PARK 
Piyango krah 
TANRI VERDi 
Herkes oraya ko
ifuyor, en bii:vnk 

ikramiyeleri 
o verdi. 

TANRI VERDI 
Sizi de bekliyor, 

az giin kaldt, kot;unuz, biletinizi 
ahn1z. Beyoglu lstiklil eaddesi No. 

205 Fran11z tiyatrosu kar,liinda 

Zayi - Tekaiid maS§ senedimi kaza
en kaybettim. Yenisini alaca~dan es• 
kisinin hiikmii yoktur. 

Emekli yiizb~ M. Nu.'i 
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·---s EK R 
SJtma, tifo ve hastahk getirir, 

yemeklerinizi kirletir. 

Adi gaz1 boya ile kariffbrarak yalanc1 ecnebi 
markah kutulara dolduruyorlar. Ve f1~darda 
ve tenekelerde a~1ktan Fayda yerine sabyorlar 

FAY D A MARK AS IN A ve 
MOHORONE DiKKAT 

Aldanmaym1z. Faydada gaz yoktur. Ha~arah kat'i oldiiriir. Kutusu 
17lh, orta 25, biiyiik 45, bir litrelik 65, be§ litrelik 300, biiytik tenekelerde 
900 kuru§tur. Biiyiik fu;Ilarda tam kilosu 50 kurt\§tur. Hasan deposu. 

----------------------------· Eczac1 ve T a bib al1nacak 
Askeri F abrikalar Umum 

Miidiiriilgiinden: 
Ankara civannda Kaya§, Kii~iikyozgat ve Erzurumda kullamlmak iizere 

bir operator ile iki tabib ve bir eczac1 almacaktrr. isteklilerin istida ve ve
sikalarile Umum Miidiirliige miiracaatleri. (2305) 

istanbul Defterdarbgmdan: 
Cins ve mevkii Senelik Muhammen Miiddeti 

Samatyada ~imendifer istasyonu civannda Hac1· 
hiiseyinaga mahallesinin Kay!lchane ~1kmaz soka
gmda deniz kenarmda 9 ila 15 numarah 176,66 

kiras1 Lira 

metro murabbamda kahvehane arsas1. 85 2 y1l 
Tophanede Necatibey caddesinde KI§la altmda 
345 numarah dtikkan. 200 2 y1l 
Tophanede Necatibey caddesinde K1~la altmda 
347 numarah diikkan. 120 2 y1l 

Yukanda cins ve mevkii yaz1h emlak hizalarmda bedel ve miiddetlerle 
a~k artbrma usulile ayn ayr1 kiraya verilecektir. isteklilerin ve tediye ~erai
ti_ni iigrenmek istiyenlerin 10/5/937 pazartesi giinii saat 14 te % 7,5 pey ak~ele
nle Milli Emlak Mtidiirliigiinde toplanan Komisyona gelmeleri. 

eM.» (2295) 

RIZA Yl TARAFEYN iLE SATI~ 
<B_LUTHNER· marka kuyruklu piyano, Ampir salon, giizel yemek 

odas1, Ingiliz fotiiy ve kanapeleri, diger muhtelif e§ya: (Fotoyler, sofralar, 
ltomodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, aynalar, perdeler, kristaller, 
bronzlar, Viyana ve Saks porselen tak1mlan 

Adres: Macka Giizem a arbmam birinci kat No. 4 

iskan Genel Direktorliigiinden: 
1 Bolu Vilayetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazbag1 Korcukyaylas1, Ka-
8~1~~konur oglu, Ta~hyayla ve AkaragZI, Kabakpman 'deresi ormanlarmda 

9 119 _metre mikab ~am ve 5451/834 metre mikab kiiknar ki ceman 14068/ 
55. gaynmamul metre mikab devrik e!?c;ardan yiizde otuz zayiatla llartname

lermde miktar ve hacimleri yaz1h muhtelif c;aplarda 9864 metre mik8.b keres
tenin imal ve bu ormanlara en yakm istasyonlara sevki i§i pazarhkla yap -
hnlacaktrr. . 

2 - Pazarhk ll/5/1937 tarihine musadif sah giinii saat 15 te Bolu 8th-
hat Miidiirliigunde yapllacaktJr. . . 

3 - Beher metre mikab1 mamul kerestenin istasyonda vagon teslimi 
muhammen bedeli 26 liradir. 

d 4 £"k· :;lartname projesini giirmek istiyenler 15 giin i~inde hergtin Anka
ra _a 5 an Umum Mudiirliigiine, Bolu, izmir, Zonguldak S1hhat Miidiirliik
lerme ve 1stanbulda iskan Miidiirliigiine miiracaat edebilirler. 

5 - flan miiddeti 27/4/1937 tarihinden itibaren 11/5/1937 tarihine ka· 
dar olmak iizere 15 gii.ndiir. cll30» (2540) 

Deposu: A. EMiRZE, istanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

KULAKLAR 
Gtizel sesleri i§ittigi 
gibi, bazan parazitleri 
de ahr. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PERTEV 

Hakkmda dinledigi -
niz ve duyduklanru
zm en btiyiik temina
ti, onun karanmyan 
parlakhgJ. ve hadiseler 
kar§Ismda unutulma -
yan adldrr. 

En ho§ ve taze meyvalann usa· 
relerinden istihsal edilmi§ tabii bir 
meyva tuzudur. Emsalsiz bir fen 
harikasi oldugundan tamamen tak· 
lid edilebilmesi mumkun degildir. 
HazimsiZhgi, mide yanmaklanm, 
ek§iliklerini ve muannid ink1bazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umuml hayatm intizamsizhklanm 
en emin surette Islah ve insana ha • 
yat ve canhhk bah~der. 

tNG!Llz KANZUK Eczanesi 

• istanbul 

GUZEL BiR CiLD 
Gayrikabi
li mukave

met Bir 
m1knabsbr. 

Evveia sevimliliginiz, teninizden ne
§et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek .;aresine te
vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olmas1 i~in TENEFFUS ETMESi LA
ZIMDIR. Hali hazrrda bunu temin ede
cek yalruz bir krem vard1r. 

Me§hur miitehass1s JEAN DE PA
RY'nin son ke§fi olan GUNDUZ CRE
ME SiAMOiSE §effaf olm1yan sair 
kremlerin hilafma olarak havada §ef
fafhr. GECE CREME SiAMOiSE da 
yiizii emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
siisler. Cildinizi tasfiye ve takviye i.;in 
GECE ~REME SiAMOiSE (cold cre
me) kullanm1z. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmadigmiz takdir
de pararuzm derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

CREME SiAMOiSE 
HER YERDE SATILIR 

Zayi- Kuru~ay Niifus memurlugun
dan alm1§ oldugum niifus kag1d1mla as
keri terhis tezkeremi ve Emniyet San
digma b1raktlgim seksen be§ lirahk ve 
90576 No. h makbuzla birlikte zayi et
.im. Yenisini ~1karacag1mdan hiikmii 
·oktur. 

Yedikule Havagazi §irketinde Kuru
~aym Gafur kiiyiinden 1315 dogumlu 

Ali oglu Abbas 

Sahtb ve n~munarnn: funua Natl1 

umumt ne$rtyatt tdare eden fazt l1le11 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumhu.rtl/et matbaast 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

Niksar Belediyesinden: 
1 - N af1a Vekaletince tasdikli Hidro Elektrik tesisah i~in yap1lacak 

in§aat k1sm1 ac;1k eksiltmiye verilmi§tir. 
2 - in§aat, mufassal proje ve ke~ifname mucibince yapllacakhr. 
3 - Bedeli ke$if 6555 liradtr. 
4 - Olbabdaki proje, fenni ve hususi !;lartnamesi ve evrak1 sairesi mu

cibince 20/5/937 per!iembe gi.inU saat 15 te Belediye Enciimenince teklifleri 
muvaf1k giiriildiigii takdirde ihalesi yap1lmak iizere 31 giin miiddetle bu i§ 
a.;1k eksiltmiye ~lkarilmi~tir. 

5 - istekliler i~ bu in~aat i~in kavanini mevzua dairesinde verilmesi 
iktiza eden bHumum evrak ve bu i~e aid vesikalarm1 ve bedeli ke§fin yiizde 
yedi bu~uk depozito ak~esini veya teminat p1ektublarm1 yazm1§ olmalan 
~art hr. 

6 - !steklilere bedel mukabilinde kir~. ta§, kum kiremid ve ah§abiye 
malzemeleri mahal:ijlrinde en ehven §eraitle Belediyece temin edilecektir. 

(2481) 

Tiirk Hava Kurumu 

Sizi mutlaka 

Zengin edecektir 
Galata, Karakoy, Postahane 
kar~tsJ. No, 31 Tel. 40021 

Almanca - Tiirk~e 

Teknik Liigat 
Adnan Halet Ta§pmar 

Almanca - Tiirk~e terciime d§lerile 
me§gul olanlar ve teknik kitab okuyan
lar i~in faydah bir eserdir. Tevzi yer
leri: istanbul Kanaat ve ikbal Kitab • 
evleri, Beyoglu Ha§et Kitabevi. 

r 
Seyahat edeceklere : 

' • f;antan1zda bir t;it;e 

- .. bulunsun. 

~arp1ntllara, deniz ve 
tren tutmas1na ve blitUn 
Asab bozukluklar1na iyi 
gelir. 

.. 

ELEKTRiK PLONJORU 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

ve ~ubelerinde veresiye sabhr. 
Fiat1 240 kuru~ tan ba~lar. 


