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Mayxs niishasmda kitab halinde Ha
ve olarak verilmektedir. Aynca Ha
midin nefis kag1da basilmi§ imzah bir 
resmi ve birc;ok giizel yazllar vard1r. 
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Barselonda pcithyan isyan 
~ok tehlikeli bir ~ekil ald1 
Anar~istler hiikumeti zehirli gaz kullanmakla 

tehdid ediyorlar. Hiikumet aciz i~inde 
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Misirin milli 
zaferinden 

duydugumuz zevk 

D
ill svi~redeki Montreux §ehrinin §ark 

memleketleri i~in, ugurlu bir yer ol
duguna §iiphe kalmadJ. 1936 yazm

da Montreux' de toplanan bir konferans, 
Turkiyenin biiyi.ik bir hakklm, silahlann
dan tecrid edilmi§ alan Bogazlarm tah
kimi hakkm1 tamd1, 193 7 bahannda ge
ne ayni Montreux' de toplanan ba§ka bir 
konferans ta, karde§ M1sm kapitiilasyon
lar denilen beladan kurtard1. 

Kapitiilasyonlann bir milletin boynuna 
takJlmJ§ ne feci bir ecnebi boyundurugu 
oldugunu biz, pek iyi bildigimiz i<;in, Ml
strh karde§lerimizi, bunlan ilgaya muvaf
fak olduklarmdan dolay1 candan tebrik 
ederiz. Ger~i. MISir, kapitiilasyonlan bi
zim kadar, k1sa bir zamanda, ba§mdan 
atmaga muvaffak olamaml§br amma, ne 
olursa olsun bunlardan kurtulmu§tur. 

Kabul edilen muahedenameye naza • 
ran, konsolosluk mahkemeleri, kaza hak
lanm, tebaalannm ahkam1 §ahsiyesi mi.is
tesna olmak iizere, derhal muhtelit mah
kemelere devredecekler, oteki ecnebi im
tiyazlan da tedricen kaldmlacaktu. Bun
l~nn kalkmas1 i~in, kapitiilasyonlardan is
hfade eden devletler tarafmdan teklif 
edilen on sekiz senelik intikal miiddeti, 
uzun miinaka§alardan sonra, MISirm ar
zusuna ve mukabil teklifine uygun ola
rak on iki seneye indirilmi§tir. Demek ki 
on iki ytl sonra, yani 1949 senesinde, Ml
m, kapitiilasyonlardan tamamile ve ka • 
milen kurtulmu§ olacaktu. Bu zamana 
kadar muhtelit mahkemeler davalanm 
riiyet etmekte devam edecek, fakat bu 
rnuhtelit mahkemeleredeki azalar, tedri • 
cen M1S1rhla§acakbr. 

Muahedenamenin imzas1 tarihinden iti
baren ge<_<ecek alan on iki senenin sonun
da, kapitiilasyonlardan istifade eden bii
tiin devletler, hertiirlii imtiyazlarm kaldt
rtlmastm kabul etmi§lerdir. Y almz, MISir 
devleti de, kapiti.ilasyonlar kalkttktan 
sonra, A vrupahlann mekteb, hastane gi
bi miiesseselerinin 'biitiin bukukuna, tam 
bir §ekilde riayet gostermegi taahhiid et
llli§tir. 

On iki sene, pek ktsa bir zaman olma
rnakla beraber, bir milletin hayatmda 
pek uzun saytlamaz ve MISinn istiklalini 
kemiren bu belanm, muayyen bir miid -
det sonra, biisbiitiin ortadan kalkmasJ, 
dost ve karde§ memleket i<;in, biiyiik bir 
rnuvaffakiyet, kutlulanmaga deger bir 
zaferdir. 

Be§ altt ytl evvel MISirda bulundugu
rnuz zaman, hiirriyet ve istiklaline tama
rnile sahib bulunan Atatiirk Ti.irkiyesinin 
bir evlad1 sdatile, Mtmh karde§lerimizin 
kapiti.ilasyon denilen haysiyet kmc1 ecne
bi tahakkiimiinden nekadar ac1 ~;ektikleri
ni gormi.i§, bu actyl vaktile aynen duy ~ 
rnu§ milliyetperver bir Ti.irk oldugumuz 
i~in, onlarm Jshrabtm ~ok iyi anlaml§hk. 
Mesela, caddelerdeki i§aret memurlan -
Din, seyriiseferin intizamtm temin etmek 
Ve caddelerde halkm hayahm korumak 
i~in verdikleri emirleri bile yalmz fesliler, 
Yani Mmrhlar dinliyor, §apkahlar yani 
ecnebiler, bu emirlere kulak bile asm1 • 
Yorlardt. 0 tarihlerde, M1s1r tebaasmdan 
bir Y ahudi ile bir !talyan ve bir Yunanh, 
Zengin bir taciri, kasasm1 soymak i~in o!· 
diirmi.i§lerdi. Mmr mahkemesi, Mtmh 
Y ahudiyi idama mahkum ettigi halde, 
diger mi.icrimler, kendi konsoloshaneleri
ne teslim edilmi§ler ve <;ok daha hafif ce-
2alara <;arpilmt§.lard!. 

lngiltere, MlSlrm istiklalini tamd1ktan 
sonra, kapitiilasyonlar Mmrhlara pek 
haklt olarak daha ag1r gelmege ba§lamJ§· 
h. Kendi topragmda oturan ecnebilerin 
~i.i~ siirii • sozde - haklan, muafiyetleri, 
11Dhyazlan varken, bir milletin istiklaline 
laJDamile sahib olmas1 hatta rahat ya§a· 

ABIDJN. DAVER 
[ATkan Sa, 'l l!ltun 6 tel 

Simdiye kadar 500 Olii, 
1500 yaralz tesbit edildi 

----. 

Vahjm kart§!kl!klara sahne olan Barselon 

Perpignan 7 (A.A.) - lberya anar
§ist fed~rasyonu Katalonya hiikiimetine 
bir iiltimatom vererek mezkur hiikumeti, 
«Hiicum muhaftzlan» adm1 ta§tyan te
§ekkiillerin 24 saat zarfmda feshedilme
mesi takdirinde zehirli gazler de dahil 

oldugu halde kuvvete mi.ir.acaat edilecegi 
beyanile tehdid etmi§tir. 

Anar§istler, Katalonya hi.ikumetine sa
dtk olan kuvvetleri yerlerinden <;tkardtk
tan sonra Figueras ve ]unguera' daki zabJ

[ArkllSl Sa. 7 satun 5 te) 
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ontreux· m avelesi 
M1s1rl kapitiilasyonlardan kurtaracak ve kendi
sine istiklal verecek anla,ma bugiin imzalan1yor 

Montro konjeranstna riyaset eden isvi()re Cumhurreisi Motta ile Nahas Pa§a 
ve diger Mtstrlt delegelerden bir grup 

· Montreux 7 (A.A.) - Mukavele -
name yann imzalanac;aktlr. 

Fransa memnun 
Montreux 7 (A.A.) - Frans1z mu-

rahhasJ de Tessan, m(ltbuata beyanatta 
bulunarak kapiti.ilasyonlar konferansmtn 
neticelerinden memnun oldugunu ve bu 

[Arkast Sa. 0 siltun ~ te] ·········· ........... II ...................... II ......... II .. ············· .................... II··························· 

Elektrik ~irketi erki
ninin muhakemesi 

Diinkii celsede kontrol sefile Silahtar-, 
aga fabrikas1 miidiirii dinlendi 

Su9lular, dunku muhakemeden sonra, ihttsas mahkemesinden f!lkarlarken 

Hiikumetin miisaadesile Anadolu ya -
kasmda kullamlmak iizere ithal edilen 
elektirk malzemesini §ehrin diger yerle
rinde kullanarak giimriik resmi ka<;akc;1 ~ 
hg1 yapmaktan suc;lu elektrik §irketi er • 
kammn duru§malarma diin 9 nwnarah 

iht1sas mahkemesinde devam edildi. 
Su<;lular malanmi§lardl. 1Ik sozii giim· 

riik vekili Nureddin ald1 ve: 
«- T erci.imanhg1 yapacak zat elek -

trik §irketinin bir memurudur. Nazan 
(4t'ka.n sa. 5 Biltun 4 tel 

Amerikada bir hava faciasz 
Almanlarin me§hur Hindenburg Zep

lini ani bir infilikla iki saniyede 
tamamen yand1, 32 ki§i Oldii 

Kazantn sebebi heniiz ania,damadJ. Zeplinin bir suikasde kurban git
tigi de iddia ediliyor. General Goring bir beyanname ne~retti 

~ -----, 

Hindenburg ve Graf Jeplin balonlannm ge,;en sene 
Lakehurst istasyonunda bir arada almm1~ resimleri, solda 

«Hindenburg», iskelesine b.aglanuken 

Lakehurst 7 (A.A.) - Almanyanm tir. Birka~ saat sonra Avrupaya miite· 
Hindenburg zeplini diin gece burada ye· veccihen hareket edecekti. Balonu ilk 
re inerken infilak etmi§ ve tamamen mah- defa olarak kaptan Max Pruss idare 
volmu§tur. Zeplin, mi.i§ki.il bir seferden ediyordu. Saat 21,15 te -Amerika sa
sonra 12 sa at taahhurla N evyorka gelmi§· ati- felaketten 3 saat sonra hal a tiitmek-

te olan halon enkazmda 3 infilak daha 
olmu§tur. 

Polis kesif halk kiitlesini ve felaketze· 
delerin akrabalanm yerlerinde tutmaga 

[Arka.n Sa. 7 aU.tu:~ 1 de) 
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•• Fevzi ~akmak 
tefti,e ~·kt• Universite talebesi 

1 te zib e • 
lSD a • 1yor Genelkurmay Ba§kam Mare~al F evzi 

Cakmak bu gece hususi trenle Ankaradan 
hareket etti. Genelkurmay Ba§kamna 
ikinci ba§kan General As1mla, J andarma 
Umum Kumandam General N aci de re
f a kat etmektedir. Memleket dahilinde bir 
tefti§ seyahatine c;Ikml§ olan Mare§al 
ilk evvela Kayseri istikametine tevecciih 
etmi~tir. ··················· ........................................ . 
19 may1s bayram1 

i~in haZJrbk 

((Halid ZiyaYJ tanimiyorum, okumad1m, 
diyen Oniversiteli olamaz!)) 

Biiyiik Tiirk muharriri hakk1ndaki anketin 
as1lstz oldugu tahakkuk ediyor 

Oniversite gencligi, biiyiik edib Ha-l - - -
lid Ziya U§akhgili tamm1yor, okumuyor, 

Bolu meb'usu Cevad Ab
bas Atatiirke dair miihim 

ve binnetice sevmiyormu§ .•• 
(Ostadm eserleri hakkmda Oniversite 

gencliginin ne dii§iindi.igiinii ogrenmegi 

bir konferans 
faydah buldugunu) kaydederek muharri
rine anket yaphran bir gazetenin (Oniver· 

verecek site gencleri ne diyorlar?) ba§hgl altmda 
Biitiin memle • sualadtgJ cevablardan <;1kan mana i§te 

ket 19 may1s bay- budur. 
ramm1 tes'ide ha- Kimi; «Halid Ziyamn eserleri arasm-
mlamyor. Biiyiik da her devirde okunabilecek olmez bir e-
Sef Atatiirkiin A- ser hat!rlamJyorum.» 
nadoluya a yak bas- Kimi; «Ustadm romanlanm okumak 
tlg1 bugi.in, yeni arzusu bende uyanmadt.» 
Tiirkiyenin doniim Kimi; «Halid Ziyay1 Oniversitede o-
amm tesbit eden ta- kuturlarsa okurum. Kendiligimden bu i§i 
rihi hadise olmak yapamam.» 
itibarile inktlab ta- Kimi de; «Eline ge<_<en birkac; par~a tisU!.d Halid Ziyayt istihdaf eden ne§rivatt 
rihinin ilk sahifesini Cevad Abbas Gurer §eyi ~ok agtr buldugu i~in yanda buak- teessur ve hayretle kar§tl1yan 

(Arkast Sa. 7 siltun 3 tel [Arkast Sa. 3 sutun 4 tel projesor Fuad KoprulU 
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Vindsor Diikii sevgilisine 

Windsor Diikii, Verneuil L'Etang istasyonunda, :Madam 
Sinulson Krahn muvasalat edecegi giin l!!atonun bah~esinde 

I [Y azlSl 6 nc1 sahifemizdedir] 
1/ 



CUMHURiYET 

(.._~$.;;.._e_h_i_r_v_e_M_e_m_l_eket Haberleri· ) 
• 

Tarihi tefrika : 112 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Andrea Koca Barbarosla 
Dorya_k_a_r_~I_k_ar~Iya 

Barbaros, Akdenize bir k1yamet manzaras1 sey
rettirmekte tereddiid gostermedi, ate~ emrini verdi 

Barbaros Hayreddin i§te bu SJTada 
ve kendine rakib gec;inen amiralin - yedi 
yiiz gemiyi ardma takarak • saklanacak 
delik arad1g1 yerde ona yeti§ti. Bir ba
kJ§ta vaziyeti kavrad1, di.i§mam korfcze 
s:gmmaktan ahkoymak ic;in biitun filoya 
di.imen k1rdudi, cenuba dogru seyre ba§
ladi. 

Andrea Dorya, biiyiik amiralm mak
sadmi sezdiginden yolunu degi§tirmek tz
hrannda kalrnl§ ve korfezi yanda bua
kip denize dogru ac;tlmiya giri§mi~ti. !;);m. 
di, Ti.irkler seviniyor, birle§ik donanma 
si.iriilyor ve gene Preveze online gelini -
yordu. Barbaros, top menziline iri§ilit iri
§ilmez ate§ emrini verdi ve... k1yamet 
koptu. 

Tiirk donanmasmm merkezinde B:;.r -
baros, sagmda Salih reis, solunda Seydi 
Ali reis bulunuyordu. T urgud, gon'il]ii 
fukasile, ihtiyatta idi. Dii§man da bi.iytik 
kalyonlan birinci, kadirgalan ikinci, kii
c;iik gemileri i.ic;iincii hatta koyarak ka -
demeli bir cephe almi§tl. Ri.ilgar. Tiirk
lerin aleyhine ve cenubdan esiyordu. Bu. 
hayra yorulamaz bir' vaziyett;. Ci.inkti 
Ti.irk gemilerinin ~ogu - bu giiniin hafif 
kruvazorleri demek olan • c;ektirme cirt -
sindendi. Bunlar, biiyiik kalynnlarm riiz
garsJzhktan hareket edemedik! eri malar
da i§ gorebilirlerdi. 0 giin ise dii§man 
kalyonlan miikemmel manevra yap1yor -
lar ve c;ektirmeleri mahmuzhy.;rak batH· 
mak imkamna malik bulunuyorlardi. 

Buna ragmen Barbaros, Akdenize bir 
k1yamet rnanzaras1 seyrettirmekte tered -
diid gostermedi, ate§ emrini verdi ve c;ek
tirmeler hep birden gi.ille piiskiirmege ba~
ladi. Bo§a giden giille yok gibiydi ve 
Tiirkler, dii§man gemilerini demir yum • 
tuklarile dogiiyorlarmi§ gibi yamlma:<. hir 
isabetle ate§ ediyorlard1. 

Malum oldugu iizere Preveze, Actium 
burnunun kar§Jsmdadn. Miladdan 3 I YII 
evvel orada Kleopatra'mn a~1k1 An•u -
van'la Sezann varisi Oktad, b:iyi.ik bir 
sava1 yapmi§lar ve Romaya k.min ha -
kim olacagmJ kanh bir imtihan ile tesbit 
etmege c;ah§IDJ§lardi. Kleopatra, bir de
niz perisj gibi guzelligi]e a~Ikinl §evk:en
diriyordu. F akat harb kJZJ§mca korktu, 
talihsiz Antuvam kac;m1ya zor!ad1, zaferi 
ve §erefi Oktav'a terkettirip onu MIS1r 
yoluna si.iriikledi. 

Barbaros, hie; yoktan ~ohret sahibi -<>· 
]an Andrea Dorya'ya bir Kleopatra ru
hu a§Ilamak azmile amansiZ davramy->r, 
denizin a! tm1 iistiine getiriyor, kalyonl an 
ale§ hrtmasma tutulmu§ yamk hirer yap
raga c;evirerek fml fml dondiirlip duru • 
yordu. 

Bir arahk riizgar da istikametini degi§
tirince dii§man donanmasmm hali bi.isbii 
tiin fenala§tl, kalyonlar harekets;Lle§erek 
Tiirk ate§ine kar§J sabit hirer hedef ha 
lini ald1. ,Simdi bir §ehraym, bir donanma 
fash ba§laml§tl. Kalyonlar, denize atJlm1§ 
hirer c;arkdekk bic;imine girip a'evler fi<
kna ft§kna, kiVllcirnlar piiskiire piiski.ir-: 
yamyorlardi, dalgalarm kucagmda bir 
diigiin, bir dernek kurulmu§ zehabm1 u
yandmyorlardJ. 

(:ektirilerin top menzili uzun, kalyon· 
lann k1sa idi. Bu sebeble dii~man at~§; 
tesirsiz kahyor ve c;ektirilerin;n • za ten 
mahirane idare olunan - ate§i ise pek mti· 
essir oluyordu. Bu vaziyette Dorya, Ve-
nedik filosu kumandam · a! Kapel -

Kadirgalann ileriye siiriilii§ii masm • 
da Turgud reis te kendi varhg:m his"etti· 
rerek harekete gec;mi§, dii§man kadirga· 
larmm arkasmi dogecek bir vaziyet ala· 
rak ate§e ba§lami§h. Kadirgalann ric' atini 
bilhassa bu manevra temin etti ve onlar, 
T urgud filosile c;arpi§mak ic;in geri alm
di. Dii§man donanmasmm en k1ymetli 
kismim te§kil eden kalyonlar f1rkasmm 
akibeti ise tahakkuk etmi§ gib;ydi, onlar 
hirer hirer yamyorlard1. 

Dorya • eline iki giille alarak • gogsii
nii dogiiyor, hiingiir hiingiir aghyordu. 
(:iinkii kendinin kopiikten yap1lma §erefi 
ve A vrupa denizciliginin haysi yeti, kud
reti, azameti, tahta bir baraka gibi ate§ 
almi§Ii, kiil olmak iizere bulunuyordu. 

0, harb sahnesini kpahyan dumar.dan 
istifade ederek bir arahk donanmasma 
manevra yaphrmak, kadirgalan yi.iriitiip 
Tiirk filosunu arkadan c;evirmek emcline 
dii§tii. Lakin Barbaros, kendi eseri olan 
siyah sisin arasmdan da dii§man;nm dii
§iincelerini sezecek kadar keskin go iii§] jj 
idi, dii§man kadirgalanm • nereye dtimen 
kmalar - kar§Ilaliyor, giille ya~muruna 
tutuyordu. 

Dii§man bu suretle adamak1lh sersem· 
letildikten sonra biiyi.ik amiral hiicum 
emrini verdi ve Tiirk filosu, denize dii • 
§iip kanadlan Js!anml§ bir kuzgun siirii • 
siine agan bir alay sultan! kugu ku§u gi
bi siiziildii, Allah Allah avazeleri top 
giiriiltiilerine ba§ka bir azamet verdi, 
c;ektirmeler - delik de§ik olmu§ • kalyon
lara rampa etmege ba§ladJ. ~imdi Tiirk 
yumrugu, Tiirk palasJ, Tiirk k1hci, Turk 
yatagam, Turk topuzu, Tiirk baltasJ da 
§anma yaki§IT §ekilde i§lemek ic;in c;ok 
miisaid sahalar bulmu§tU, kelle dii§iiriip 
§eref dev§iriyordu. 

Turk c;ektirmeleri de bu hamasl gale
yandan, levend bileklerinde tecelli eden 
kuvvet harikalanndan heyecanlanmi§ ve 
ruh bulup canlanmi§ gibi bamba§ka bir 
§ey olmu§lardi, ciisselerinden umulmaz 
i§ler goriiyorlard1. Onlardan bir k1smi, 
rampa sJralarmda kalyon hathm yol bu
lup yarmi§lar, kadirgalar arasma girip 
orada da yaman bir karga§ahk yaratmJ§
lardi. 

Andrea Dorya, c;okluga giivenmenin 
ve Barbarosa kar§t c;1kmamn ne demek 
oldugunu artJk anlami§Ii, ba§ma vurup 
durdugu gi.illeleri buakarak sakahm yol
maya koyulmu§tu. lnhizam, onun c;oktan 
kabul ettigi bir nimetti. F akat o nimetin 
ardmdan oli.im de geliyordu ve ondan ko
runmak, kac;mmak lazimdJ. 

Biitiin Avrupanm gozbebegi tamlan 
§ohretli amiral o korkunc bogu§ma, o s<:i
niip bitmiyen deniz yang1m arasmda an
cak bu liizumu dii§i.indii ve ... kac;t1. O
n a da, kendinden once palaman c;ozmi.i§ 
olan ha§ka amirallara ve kaptanlara da 
gene gece ki!avuzluk ediyordu. Ti.irkler, 
Antuvan'm ve Kleopatra'nm 1600 YII 
once kac;t1gm1 seyreden Aksiyom burnu
nun kar§Ismda o kac;I§tan daha miihim bir 
kararm tarihini kaydediyorlar, Andrea 
Dorya'ya yolda§hk edemiyen kiic;iik 
dii§man gemilerinin hirer hirer yanmasile 
viicud bulan kuvvetli ziya arasmda Ak
denizin kendilerine kucak ac;1p selam sun
dugunu goriiyorlardt. 

<Arkasl var> 
-

F edakar bir cankurtaran 

Di~ ftr~alari 
Gayristhhi olanlar1 

kontrol ediliyor 
Piyasada mevcud baz1 di§ f1rc;alarmm 

gayris1hhl §artlar dahilinde sah!digl ha
beri i.izerine diin bir muharririmiz bu hu
susta izahat almak iizere Vilayet sthhat 
i§leri direktorii doktor Ali R1za ile go
rii§mii§tiir. Ali R1za arkada§ImJza §Un • 
Ian soylemi§tir: 

«- Diin bir gazeteden telefonla bana 
bu mesele hakkmda baz1 sualler sordu
lar ve ben de fikirlerimi soyledim. Ha -
ricden gelen di§ ftrc;alan giimriiklerde 
sterilize §ehadetnamelerine gore memle
kete kabul edilir veya edilmez. Y erli ve 
ambalaja sanh olm1yan ve ayni zaman
da sterilize edilmemi§ di§ f1rc;alanna ge
lince dairemiz ve Belediye memurlanmn 
da i§tirakile arama bu yolda yap1lan 
tefti§ler esnasmda nizama uygun olmtyan 
d1§ fuc;alanm derhal mtisadere ediyoruz. 
Fa kat, elimizde miieyyide bulunmadigi 
ic;in bu §ekilde hareket edenlere nakdi 
ceza veremiyoruz. Maamafih yakmda 
zab1tai belediye nizamnamesine bu yolda 
salahiyeti amir bir maddenin konulmasJ 
ic;in te§ebbiisatta bulunacagiZ.» 

MUTEFERRIK 
Bir saatten fazla vapur bek

letilen talebe 
~irketi Hayriye ayba§mdanberi ilk -

bahar tarifesini tatbika ba§lami§hr. Bu 
tarifeye nazaran Kopriiden 2,40 ta kal
kan bir vapur 3,10 da Ortakoy iske -
lesinden hareket etmektedir. Halbuki, 
Ortakoy iskelesinin yamba§mda bulu -
nan ve miidavimlerinin hepsi Bogazm 
muhtelif noktalarmda oturan Kabata§ 
lisesi talebesi de 3,15 te mektebden g1k
maktad1r. Mektebin tatil saatinden be§ 
dakika evvel Ortakoyden kalkan vapur 
Rumeli postasm1 yapmaktadrr. Bu pos -
tadan istifade etmek istiyen ve miktan 
miihim bir yekun tutan talebe be§ daki
ka igin ya bir saatten fazla iskele iizer
lerinde beklemek ve yahud da Ki:ipriiye 
kadar giderek 4,20 de hareket eden va
pura yeti§mek mecburiyetinde kalmak
tadir. Tarifede yapllacak ufak bir tadi
latla, hie; te kli~iik olmryan bu derdin o
nline gegilebilir. Bu hususta ~irketi 
Hayriye idaresinin nazan dikkatini cel
bederiz. 

Soy adt yaztlmami§ mektub
lar kabul edilmiyecek 

Dahiliye Vekaleti soy adlarma ehem
miyet verilmesi hakkmda alakadar -
lara tebligat yaprm§tl. Bu tebligat iize
rine alakadarlar baz1 tertibat almakta
dular. Bu meyanda soy ad1 kullanma -
dan verilen istidalar veya mazbatala,r 
kabul edilmiyecek, kezalik Posta ve 
Telgraf idarelerinde bu suretle hareket 
etmiyenlerin mektublar1 geri gevrile -
cektir. 

Yeni Neslin miisameresi 
Cagaloglundaki Yeni Nesil okulunun 

c;ocuklan, i:iniimiizdeki pazar giinii saat 
on dort bu~ukta, Istanbul K1z lisesi sa
lonunda gok guzel bir mi.isamere vere -
ceklerdir. 

Dr. Muzaffer ~evkinin 
te§ekkiirii 

Hastahi_P.m esnasmda gerek ziyaret 
suretile, gerekse telefon, telgraf ve mek
tubla s1hhatim hakkmda yakmdan ala
ka gostermek lutfunda bulunan biiylik
lerime, meslekta§lar1ma, arkada§lanma, 
dostlanma ve talebelerime te§ekki.ir ve 
minnettarhg1m1 bildirmege muhterem 
cCumhuriyet. in vasatatini rica ederim. 

Doktor Muzaffer ~evki 

SEHIR ISLER! 
Floryada in§aat 

Florya plajmdaki paviyonlar arasm -
daki yollarm asfalt yaphnlmas1 karar
la§ml§hr. Buna aid §artnameler hazrr • 
lanmaktad1r. Hazirandan sonra ameli -
yata ba§lanacakhr. 

Cerrahpa§aya ilave edilecek 
kistmlar 

Cerrahpa§a hastanesine yeniden ilave 
edilecek gama§Jrhane, yemekhane ve 
yatakhane binalarma aid projeler Slh
hiye Vekaleti tarafmdan tasdik edilerek 
geri gonderilmi§t.ir. Asri tesisah ihtiva 
edecek olan bu binalar iki yiiz bin lira
ya mal olacakhr. in§aat igin yakmda bir 
miinakasa agilacakhr. 

lstimlak §ekilleri 
$ehir miitehassJsi Prost tetkiklerine 

devam etmektedir. Miitehassts, diin bii
rosunda me§gul olmu§tur. Plamn tatbi
kl s1rasmda ag1lacak caddelerin gi.izer
gahmda yaptlacak ist.imlak §ekli iizerin
de de tetkikat yapllmaktachr. istimlak 
edilecek yerlerin bedelleri hesab edile
rek bu i§in mali cihetine aid bir talimat
name viicude getirilmesi dii§iiniilmek
tedir. -···-la'y1 kadirgalarla • blyoll' 

Ian tamamile y·aJIII~--:-•~~~; :»>lmaltlalt Y eni ~op kaJllYonlari ilk ka-
tarmak istedl . .-'"'-·· zalarml yaptl 
nevray1 da ~b:~~.i]!IJd.lf1!_.~:j ••~ill:i ... r.t.,.llllltplit1ilel~liil•-.J Belediyenin ~op kamyonlara~lan biri,. 
kum etti ve ~111!GD, _I~,,~"~;!!~I·_.;~~;;ii;;;;h;iJ;k b!r . .a!llbnii!E!II Fatihten istr. ' Deniz. 
danmda av lK~!~~n!t·l!-lrra ir ot 
serseriye do 

temizleniyor Tophane 
Ne~riyatimiz nazar1 dikkate abndt 

Enkaz kaldtrdd1ktan sonra, orada giizel 
bir bah~e viicude getirilecek 

Tophane nhttmmdan diin lcaldtnlmaga ba§lanm~ olan sandallar ve gemi enka2l 

T ophane nhtJmma kmk dokiik sandal
Jar ve sair gemi enkaz1 dolduruldugunu 
ve §ehrin bu giizel k1smmm c;irkinle§tiril
digini yazmJ§IIk. Bu yazimtzJ, lstanbula 
gelirke.n trende okuyan Ba§vekilimiz, 
Tophane nhhmma ~Jkttgi zaman, alaka
darlardan enkazm oraya ni~in yJgi!dJgl
m sormu§ ve vapur sandallanmn burada 
tamir edildigi cevabm1 almca, bunlann 
kaldmlmasJm ve nhtJmm temizlenmesini 

emretmi§tir. 
Diinden itibaren, enkazm kaldmlma

sma ve meydanm temizlenmesine ha§lan
rnJ§IJr. Denizyollan hletme ldaresi ken
disine aid olan bu sahada, bir bahc;e 
yapt1rmaga karar vermi§tir. 

Cumhuriyet, o giizel sahay1 kaphyan 
~irkinliklerin ortadan kaldmlmastm te
mine muvaffak oldugu ic;in bi.iyiik bir 
memnuniyet duymu§tur. 
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Samatyayt altiist I Yartda kalan tatb 
eden bir ciir' etkar bir balayt seyahati 
Ciirmii meshud mahke-, 

mesinde 43 giin hapse 
mahkum oldu 

Evvelki giin Haytk admda biri Sa
matya semtini altiist etmi§ ve i.istiiste 
be§ alh su~ i§ledikten sonra gii~liikle ya
kalamp ciirmii me§hud mahkemesine ve
rilmi§tir. 

Hay1k Samatya civarmda oturup i.i~ 
pi§e raki ic;tikten sonra mahalleleri dola~
maga ve mahalle c;ocuklanm ba~ma top
hyarak onlan eglendirmege ba§lamJ§hr. 
Hay1k bir arahk cebinden dordiincii ra
b §i§esini ~1kanp c;ocuklardan bir ikisine 
zorla rak1 ic;irmege kalkrnl§ ve c;ocuklar 
bunun i.izerine kac;I§maga ha§lami§IardJr. 
Hay1k c;ocuklarla ha§a c;Ikam•yacagml 
an)aymca sokaktan gec;en diger yolcula
ra tecaviiz etmege kalkmi§ ve bu mada 
rasladJgJ T1b talebesinden Muzafferi 
yakalay1p ona da rak1 gostererek: 

«- Bak §U miibaregin tadma! lsti -
yorum ki bi.itiin denizler bununla dolsun. 
Bu §erbetten ic;miyen insan degildir» §ek· 
Iinde sac;ma s<izler soyledikten sonra §i
§eyi Muzafferin agzma dayay1p zorla 
ic;irmege kalkmi§, fakat gencin §iddetli 
hareketi iizerine elini geriye c;ekmek mec
buriyetinde ka!mJ§tlr. 

lc;tigi rak1 ile beyni adamakJ!h du • 
manlanan HaYik bu sefer de sahile dog· 
ru yi.iriimii§ ve kadmlann kalabahk bu -
lundugu bir yere giderek terbiyesizce ve 
arii hayayt incitici mahiyette hareket 
Jerde bulunmaga ba§larnl§ ve kadmlarm 
feryadlan i.izerine orada bulunmakta o
lan bir astegmen hemen gidip keyfiyet
ten polisi haberdar etmi§tir. 

Vak' a mahalline gel en polis Osman 
hemen serseriyi yakalam1~ ve karakola 
gotiiriirken istasyon civarmda birdenbire 
polisin elinden f1rhyarak kac;maga ve o· 
ralanm da altiist etmege koyulmu§tur. 
Polis epeyce bir gayret sarfettikten sonra 
Hay1g1 tekrar yakalamJ§ ve karakola go
tiirmii§tiir. Karakola gotiiriilen serseri 
bu sefer de komiser ve polislere agza a
hnmJYacak kiifiirler savurmaga koyul • 
mu§tur. 

Ha)'lgm evrak1 hamlanarak sab1kas1 
sorulmak iizere hapisaneye gotiiriilmi.i§ • 
tiir. Bu s1rada bekc;ilerden biri Hay1gm 
cebindeki rak1 §i§esini her ihtimale kar§J 
almi§ fakat Hay1k bu sefer de bekc;iyi 
oliimle tehdid ederek: 

Baskas1n1n otomobilini 
t 

~alarak Edirneye giden 
,ofor yakaland1 

Sofor Halid isminde biri bundan 6 ay 
evvel Beyoglunda oturan giizel bir ka
dmla tam§mi~ ve metres hayah ya§amaga 
ha§lami§tJr. Halid sevgilisine bir balayt 
seyahati yaptlrmagl tasarladtgmdan kii
c;iik Parmakkap1da garaj sahibi Nurinin 
liiks otomobilini c;ahp 
gitmi§tir. 

Kadm, kapiSlnda duran liiks otomo • 
hili goriince hayretler ic;inde kalmi§, biraz
dan dostunun otomobilden ~1bp eve gir
mest ve: 

«- Haydi, seyahate ~1k1yoruz» de
mesi iizerine alelacele hazulamp otomobi
Ie binmi§tir. 

Sofor Halid garaj sahibinin liiks oto
mobilile yamnda metresi oldugu halde 
eglene eglene Edirneye varmi§Iir. Fa kat 
Edirnede gec;en birka~ tath giinden son
ra paras1zhk ba§gostermi§tir. 

Metresine parastz oldugunu hissettir
mek istemiyen §ofor Halid, belli etmeden 
yava§ yava§ otornobilin aksamml sokiip 
satmaga ba§lamJ§tJr. Bu arada lastikleri 
de bir §ofore rehin etmi§ ve eline gec;irdigi 
para ile ya§ayJ§Ina devam etmi§tir. 

Cok ge~meden o para da bitince !stan· 
hula donmege mecbur olan Halidle met
resi Emniyet ikinci §Ube miidiirliigii tara
fmdan diin yakalanmi§lardir. 

Otomobilin sahibi de otomobilin iske
letile kar§Ila§mJ§hr. Maceraperest §ofor 
nezaret altma almrnl§ ve hakkmda tahki
kata ba§lanmJ§tJr. 

VILAYETTE 

A~1k miiskirat satan 
diikkanlar 

Kadehle miiskirat satan di.ikkanlarm 
adedlerini ve bulunduklan mahalleri 
yeni ihtiyaclara gore tesbit etmek iizere 
diin istanbul Vilayetinde Vali muavini 
Hiidainin ba~kanhgmda bir toplanh ya
pllml§ ve bunlan satacak mahaller ve 
diikkanlardan bir k1sm1 tesbit edilmi§
tir. Komisyon bir iki giine kadar tekrar 
toplanarak miitebaki ktsmm da tahdidi
ni ikmal edecek ve yapacag1 mazbatayi 
tasdik edilmek iizere Dahiliye Vekaleti
ne gonderecektir. 

INHISARLARDA 

Uyu§turucu Maddeler lnhisa
ri miidiirlerinin tetkikleri 

«- 0 §i§eyi bana ver, yoksa hapisa • 
neden c;Jkttktan sonra gtrtlagmJ keserim, 
anladm m1) Bana Ermeni Hayik der -
ler .. » §eklinde soylenmege ba§lamt§ ve Afyon mmtakalarrru gezerek bu se -
biitiin bu hareketleri hirer zab1t varaka- neki mahsul vaz-iyetini ve tetkik ve alun 

§eklini tesbit eden Uyu§turucu Madde • 
sile tesbit edilmi§ ve sarho§luk, saga sola ler inhisan miidiirii Hamza Osman ve 
tecaviiz, zabttaya hakaret, ar ve hayay1 

ikinci miidiir ~akir Turah Ankaradan 
incitecek mahiyette hareket ve oliimle 

sonra Malatyaya ve oradan Afyonkara
tehdid suc;larmdan nobetc;i ikinci asliye 

hisara gitmi§lerdir. Buradaki tetkiklericeza mahkemesine verilmi§tir. 
ni ikmal eden Uyu§turucu Maddeler Hay1gtn yap1lan muhakemesi sonunda 
miidiir ve ikinci miidiirii Kiitahyaya ve Samatya semtini birka~ saat heyecana 

veren bu serserinin bi.itiin su~lan ic;in kafi oradan da Ispartaya gegmi§lerdir. 
deli! bulunamami§ ve aiiO&k deltl balaaao Yaptlan temaslarda inhisarm yeni 
sue;! arm ic;tima halinde bulmmtut 'JIII:iA'ft uli.i mW., 
almarak ve topyek ~~~~Ide c;ok 

40 lira.~ f:ea~lllf,•alhllet!l!!rh .... . .. 
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~i'Siyasi . icmal 
Fransa • Sovyet ittifakl 
(EI ransa Sovyetler Birligi ittifaki· r nm ikinci yJldoni.imii, Avrupa 

politikas1 sahasmda §imdiye ka· 
dar miihim bir tesir yapm1yan bu ittifak 
misakmm iki tarafc;a ve biitiin Avrupa 
matbuatmca uzunuzad1ya mevzuu bahse• 
dilmesine vesile oldu. Bu ittifak, kar§lhk· 
h yardJm esasJ i.izere yaplldJgmdan zahir· 
de Milletler Cemiyeti misak1 c;erc;evesi da· 
hilindedir, fakat hakikatte icras1 Cemiye• 
ti Akvamm hi.ikiim ve karanna pek te 
bagh olm51y1p otomatiktir. 

,Soyle ki ikl tarafm birbirine yardoo 
edebilmesi ic;in bunlardan birinin i.ic;iin· 
ci.i bir devletten ugrad1g1 herhangi muame· 
le ve hareketin bir tecaviiz olduguna Mil· 
letler Cemiyeti tarafmdan karar verilmesi 
icab eder. Bunun ic;in ittifak misakmda 
Milletler Cemiyetine boyle bir karar al
mak iizere miiracaat edilecegi kaydedil· 
m:§tir. Fakat diger bir kayidle bu hiikiim 
ipta] edilmi§tir. Sayle ki Milletler Cemi· 
yeti bir karar veremedigi ve ittifak ede
medigi takdirde, iki tarafm reyile misakm 
ahkamJ otomatik olarak tatbik edilecek· 
tir. i§te muahedenin bu otomatik mahi· 
yeti Almanyamn, V ersay muahedesinin 
asker! kayidlerini y1rhp atmasma ve 
Rhin' deki gayriaskerl mmtakay1 i§gale 
vesile olmu§tu. Belc;ikamn F ransa ile it· 
tifaktan aynlmas1 da bundan ileri gelmi§• 
ti. Fransanm diger miittefikleri de • Ce· 
koslovakya miistesna • Fransa • Sovyet· 
ler Birligi ittifakmm bu mahiyetini ho~ 
gormeyip kendi selametlerinin c;aresini 
ba~ka yollarda arami~lardir. 

1ttifakm yildoniimii miinasebetile Sov· 
yet matbuatmm yazd1g1 makale ve miita
lealarda F ransamn bu misaka kar§I aldJgi 
tav1r ve hareket hakkmda derin memnu· 
niyetsizlik izhar edilmektedir. Mesela 
telgraflarla bildirilen izvestia'mn ha§ma· 
kalesinde §U yaz1lar vard1r: 

cGegen iki sene i~inde, Avrupa sulh 
te§kilatmm biiyiik muvaffakiyetler te -
min ettigi soylenemez. Bilakis mevcud 
haberlerden bir<;ogu fa~istligin zorile 
sarsllmi§ ve zafa ugrahlmt§hr. ingilte
re ile Fransa tereddi.idlen ve miiteca -
vizle anla§ma temayiillerile mii§terek 
emniyet sistemine darbe i.izerine darbe 
indirdiler. Neticede bu sistem harab ve 
bununla beraber beynelmilel hukuk 
mahvolup gitti. 

.• ~nyalie. ,.demi miidahale politikasl 
yuzunden sulh te§kiHI.h ri edi. Bunda 
Frans1z politikasmm Sovyetlerle olan 
ih-JSaklm 1i~k1ki, sulh te§kila tmm' bir te
meli saymamt§ olmas1 en biiyiik rolii 
icra etmi§tir. Bu vaziyet Sovyetler Bir· 
liginin mezkur misaka aid nazanm de
gi§tirmekte tesir yapmaktan bali kal· 
mami§tlr. Sovyetler bu misakl akdet -
mek igin bir tecaviiz harbini daha ba§
langJCmda basbrmag,. di.i§iinrnii§lerdi. 
Fakat Fransa politikas1 bu ittifakm mli· 
essisi Barthou'nun izini takib edemedi. 

Neticede Avrupa sulhu mii§terek em· 
niyete dayanm1yor. Her devlet kendi si· 
lahma dayamyor. Yalmz silah ise sulhu 
temin edemez. ~imdi son bir f1rsat is .. 
panyada ~Ikml§tJ.r. Burada fa~zmin ug
radtgJ. mukavemetten istifade ederek 
Frans1z - Sovyet misakl. esaslar1 i.izerin
de sulh cihazm1 tahkim etmelidir. • 

Bu sozler, lspanyada sag cenah parti· 
leri hiikiimeti F ransa ile Sovyetler tara· 
fmdan birlikte kuvvetlendirilmedigi ve 
galib getirilmedigi takdirde, F rans1z • 
Sovyet ittifakmm, son fusat1 kac;trmJ§ o
lacagt ve hikmeti viicudii kalmJyacagml 
anlatJyor. Diger taraftan Romadaki go· 
ri.i§melerde, ispanyada komiinistligin hari
cin yardunile iistiin gelmemesi i~in ne la· 
z1msa yapilmasJ kat'i olarak kararla§hnl· 
mi§tlr. Binaenaleyh Frans1z • Sovyet mi· 
sakmm burada tatbik1 §iddetle mukave· 
mete maruz kalacak ve Avrupa sulhu 
biiyiik bir imtihan gec;irecektir. Her i§ 
Fransamn telakkisine ve lngilterenin i§a· 
retine bagh bulunuyor. 

Muharrem F eyzi TOGAY 

Bir otomobil tramvay 
diregine ~arpti 

Diin gece sabaha ka:t'§l saat iigte Be -
§ikta§ta Klltcali durak yerinde devriye 
gezen polisler 1551 numarah hususi oto· 
mobilin sol i:in taraf1 par~alanml§ ve ka
pilan kilidli olarak bir tramvay diregi 
yamnda durmakta oldugunu gi:irmii§ler 
ve merkeze vaziyet-i bildirmi§lerdir. 

Derhal Emniyet altmc1 §Ube miidiir • 
liigii memurlan tahkikata ba§lami§lar 
ve otomobilin Bebekte Cevdetpa§a soka
gmda 85 numarah evde oturan Hikme· 
te aid oldugunu ve tramvay diregine gar 
parak pargaland1gm1 tesbit etmi§lerdir. 

Kazada niifusga bir zayiat olmaml§ • 
hr. Tahkikata devam edilmektedir. 

Cumhuriyet 

Abone $er Tilrkiye Barf~ 

l~;in ·~ 1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • lloktur 
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SON HABERLER ••• 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Polonya Cumhurreisi 
Biikre§i ziyaret ediyor 

Bu miinasebetle Romanya ile Polonya aras1nda 
bir tak1m siyasi itilafnameler imzalanacak 

Son Roma temaslart karstsznda Frunsa. ... 

Var§ova 7 (A.A.) - Gazetelerin ver
dikleri haberlere gore, Polonya Reisi -
cumhurunun Bi.ikre§e ziyareti tarihi 8 
temmuz olarak tesbit edilmi§tir. 
Romanya ile Polonya arastnda 

im:z:alanacak itilafnameler 
Bi.ikre§ 7 (A.A.) - Mosciki'nin Bi.ik

re§.j ziyareti s1rasmda Lehistanla Ro -
manya arasmda mi.ihim siyasi itilaflar 
akdedilecegi tahmin olunmaktad1r. Bu 
itilafnameler, oni.imi.izdeki haziran ayl
nm 8 inde imza edilecektir. 

Curentul gazetesi diyor ki: 
cLehistanla Romanya, Sovyet Rusya 

ile Almanyaya kar§I mi.ittehid bir hattl 
hareket kabul etmege azmetmi§lerdir. 
Fakat bu iki devletin mi.itekabil ideolo
·nerinden birini digerine tercih edecek 
degildirler. Mosciki'nin Bi.ikre§e yapa -
cag1 ziyaretin Macaristanla Romanya • 
nm mi.istakbel mi.inasebetleri meselesin
de Lehistanm bir tavassutta bulunma • 
Sim intac edecegi tahmin olunmaktadir.» 

independance Roumaine gazetesi de 
diyor ki: 

cRomanyanm siyasetinde hi~bir degi
§iklik olmiyacakhr. 

Bu siyaset, Romanyamn ittifaklarma 
ve Milletler Cemiyeti mukavelenamesi
ne sadakat esasma istinad edecektir.:. 

Son Roma temaslarr karftsrnda 
Fransa 

Paris 7 (A.A.) - Oeuvre gazetesi, Al
man Hariciye Naz1n von Neurath'm 
Roma mi.ilakatlarmdan bahsederek Al • 
manya ile italyanm beynelmilel ekono
mi konferans1 toplanmas1 i~in mi.isaid bir 
hava yaratmak i.izere Sovyetler Birligi
le mukarenet aradtklarm1 kaydetmekte
dir. 

Avusturyaya gelince, von Neurath ile 
Mussolini acele etmemek hususunda 
mutab1k kalmJ§lardir. Hususile ki Mus
solini <;ekoslovakya planmm muvaffak 
olabilmesine pek te ihtimal vermemek
tedir. <;i.inki.i Fransa ve ingilterenin A
vusturyadaki faaliyetleri kafi derecede 
mi.iessir degildir. 

Ayni gazete, Alman Hava Naz1n Ge
neral Goring' in Bled" e yaphg1 seyaha -
tin de ba§hca Polonya - Romanya as -
keri ittifakma kar§l Yugoslavyamn va
ziyetile alakadar oldugu mi.italeasmda 
bulmaktad1r. 

Figaro, Romada ne§rolunan tebligin 
bir italyan - Alman askeri te§riki mesa
isi imkanlarma kat'iyyen telmih etme
digini ve maamafih Mare§al von Blom
berg'in Romaya yapacag,. ziyaretin e
hemmiyetini inkar etmemek laz1m gel
digini, 9linki.i iki memleket erkamhar
biyesi arasmda temas tesisine matuf bu
dundugunu yazmaktad1r. 
Bir lngiliz gazetesinin miitaleasr 

Londra 7 (A.A.) - Daily Mail gazete
si, sol cenah ingiliz gazetelerinin Al -
manya ve 1talya aleyhindeki §iddetli 
ne§riyabm tenkid ederek milletler ara
smdaki mi.inasebat1 bozduklanm yazi
yor ve diyor ki: 

cVon Neurath'm beynelmilel matbu -
ata milletler mukarenetine yard1m i~in 
yaphg1 daveti unutmamak lazimd1r. 
Gazeteler, milletler arasmda kine degil, 
yakmhga hizmet etmelidir. Milletler Ce
miyeti heyulasma saplamp kalan sol 
gazeteler ingiliz - italyan dostlug~nu 
bozdular ve az kald1 Japonyay1 da In • 
giltereye di.i§man yapacaklard1. Von 
Neurath'm sozlerini iyi tartarlarsa hi~ 
te fena etmezler.,. 
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Ankaradaki kaza 
karststnda Fransa 

' 

Ziraat Bankasi 
kanunu haztrlandi 

LayihanJn pazartesi gii
Parlamento kararile 

ni.i Mecliste miizakere 
hiikumetimize resmen 

edilmesine ba~lanacak 
Ankara 7 {Telefonla) - Ziraat 

beyan1 taziyet etti 
Bankas1 hakkmda hiikumet~e haz1rlanan Paris 7 (A.A.) - Bugiin ogle-
kanun layihasr Ziraat, ikhsad, Maliye den sonra, FranSJZ Meb'usan mec -
ve Biitc;e enciimenleri tarafmdan tetkik lisinde Ba~vekil Leon Blum soz a -
edildikten sonra Adliye encumem ~ larak, F ransamn Ankara civannda 
ne verilmi§ti. Adliye encumeni de kanun bir mermi imalathanesindeki infilak 
layihasmm tekikini bitirmi§ oldugundan sebebile Tiirkiyeye ve <<Hinden -
layiha heyeti umumiyeye sevkedilmi§tir. burg» felaketi dolay1sile de Alman· 
Meclisin pazartesi gunkii ic;;timamda ko- yaya sempatilerini bildirmek istedi -
DU§ulacakhr. Layihanm aldigl son §ekle gini beyan etmi~ ve Meb'usan mec-
gore birinci madde §oyle tesbit edilmi§ • lisinin de Alman ve Tiirk hiikumet-

tir: lerine taziyelerini gondererek Fran-
Turk c;;iftc;ilerinin zirai istihsallerine, zi- sJz milletine terciiman olacagmdan 

raat mahsullerinin suri.im ve satt~ma, zi- emin bunlundugunu ilave eylemi~tir. 
raatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili Bunun i.izerine, Meb'usan mec • 
hertiirlii te§ebbiislerin milli ekonomi pren- lisi reisi Herriot, Turk ve Alman 
siplerine gore yuriimesine, luzumlu ve el- milletlerine F ranstz milletinin tazi -
Veri~li kredilerin tanzim, tedvir ve tevzi yelerini R;onderecegini bildirmi§tir. 
edilmesi ve bu gayelerin elde edilmesini Fransamn taziyeti 
gi.iden te~ekki.illerin korunmas1 ve bu hu- Paris 7 (A.A.) _ Hariciye 
suslar ic;in kurulmu§ ve kurulacak te~ek-

N azm Delbos. F rans1z buyiik el<;:isi 
ki.il ve yaptlmJ• ve yap1lacak te§ebbiislere 

' Ponsot'yu, Ankara civarmda mermi 
liizum halinde i§tirak etmek ana gayesile 

imla atelyelerinde vukua gelen yan
ve faaliyetini zirai sahada teksif etmekle 

gJn dolayJsile Tiirk hiikumetine 
beraber bu kanuna musteniden yap1lacak 

Frans1z hi.ikumetinin taziyelerini bil
statiiye uygun diger hernevi banka mu-

rlim>~•af' tnl"'m11T etmi•tir. 
amelelerini de yapabilmek iizere «Ti.ir - r.. ... .-. ................................. ~ 
kiye Cumhuriyeti Ziraat BankasJ» adi!e i~ Bankasinln Hatayda 
bir banka tesis olunmu§tur. Merkezi An· Y 

karada olup Tiirkiyenin ic;;inde ve dJ§ID• a~acagi s,ube . 
da geregi kadar §Ube ve ajans ac;abilir. 
Banka bu kanun ve hususi hukukun hii - Antakya 7 (Hususi) - Tiirkiye I§ 
kumlerine tabi herti.irlii taahhiid ve ta - BankasJ mufetti§lerinden Said burada tet-

kiklerine devam etmektedir. h Bankas;
sarrufa ehil hiikmi ~ahsiyeti haiz ve bu nm burada bir §Ube ac;;acagi haberi bi.iyiik 
kanun hiikiimleri dairesinde salahiyetli bir alaka ile ve sevincle kar§Jianmi§hr. 
llzuvlarmm idare ve murakabesine tabi 
lnuhtar bir devlet muessesesidir. Holivuddaki grev 

Adliye enciimeni layihamn diger mad- Hollywood 7 (A.A.)- Sinema stud-
delerinde de miihim tadiller yapml~hr. yolarmm grevcileri biitiin amele te§ek-

Mekteblerde ders kesimi kiillerini sinemalara gitmemege ve sinema 
kapllarma nobetc;i koymaga davet etmi§-

Ankara 7 (T elefonla) - Ortamek- S d 
bl lerdir. tii yo sahiblerinin sendikalari ta-

e erie liselerin birinci devre birinci ikin- mmaktan ve miinhaman sendikalara men
ci Ve iic;;iincii Simflannda 26 may1sta, lise-
) sub olan ameleye i• vermekt.en imtina et-
erin ikinci devre bir ve ikinci s1mflann- ' 
' meleri iizerine bu karar ittihaz edilmi§· <la ve muallim mekteblerinin birinci, 
J~inci ve i.ic;iinci.i s1mflarmda 26 may1sta, tir. 
liselerin ikinci devre iic;iincii Slmflannda Stiidyo sahibleri bir muvakkat uzla§· 
20 rna projesi vermi~lerdir. 

may1sta dersler kesilecektir. • 

3 
1mtihanlar 21 haziranda ba§hyacak PARIS BQRSASI 
temmuza kadar siirecektir. Paris 7 (Hususi) - Par·is borsasmm 

A.danada yakalanan katiller bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 
bugiin yola "lkarihyorlar Londra 110,17 1/2, Nevyork 22,30 Ber-

A. T lin 898,50, Bri.iksel 373,75, Amsterdam 
dana 7 (Hususl muhabirimizden) - 1224, Roma 117,40, Lizbon 100, Cenevre 

l(atil Abdullahla T evfik yarm (bugi.in) 509,87 1/2, baklr 63 • 65, kalay 249,2,6, 
slabah postasile 1stanbula ~evkedilecek - altm 140,08, gi.imiis 20 3/8, kursun 24,6,3, 
erdir. · k 23 3 9 
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CUMHURIYET 3 

Hadise!er aras1nda 

M iinasebetsiz bir 
dedikodu 

vvelki gece Halid Ziya U
§akh.gilin elli be§inci san' at 
yth i~in Eminonii Halke

vinde yaptlan merasim, bir jiibile el
li veya bazan yirmi be§ sene itibar 
edildigine gore, en &§agi be§ veya o -
tuz sene gecikmi~ say1hr. Mai ve 
Siyah muharririnin Tiirk romaruna 
ve Turk nesrine &§brdi!i't biiyiik mer
haleyi bilenler, kenkilerine dii§en bu 
vazifenin gecikmi§ olmasmdan duy • 
duklan utanc nisbetinde bir co§kun • 
lukla onu alkl§hyarak, itizar ve teb
cil hislerini birlikte ifadeye ~alt§blar. 

Ertesi giin Tan gazetesinin sahi • 
felerinde, Oniversite edebiyat ziimre
si genclerinden bazdarmtn Halid Zi
ya U§akhgil hakkmda bazt sozleri o • 
kundu. Anketin yekunundan gelen 
inbbaa inanmak laztm gelirse yem 
neslin A,kr Memnu miiellifi hakkm
da fikir leri §oyle hulasa edilebilir: 

«Okumadim. - Okudum, anla • 
mad1m. - Anladtm, bir daha habrla
madtm. - Habrladtm, begenme • 
dim.» gibi §eyler ... 

Bir Oniversiteli i!;in Halid Ziyay1 
okumamJ§ olmak su~tur; ~iinkii Ha
lid Ziyay1 okumadan Oniversitede, 
hele Edebiyat F akiiltesinde yap1lacak 
i§ yoktur. Bir Oniversiteli i~in Halid 
Ziyayt okuyup anlamamak ta bir 
SU!;tur; ~iinkii buradaki 1ma lisana 
aidse bugiin kullamlmtyan baz1 keli
meler i~in liigate bakmak zor degil • 
dir. Bir Oniversiteli i~in Halid Ziyayt 
okumak ve unutmak ta bir su~tur; 
~iinkii boyle bir §uur vak'asmm mes
uliyeti Halid Ziyanm eserinden ziya
de okuyanm haftzasma raci olur. 
Halid Ziyayt begenmemege gelince, 
bu, bir su~ degildir ama, umumi ka
naate ztd bir hiikiim vermek istiyen 
Oniversiteliyi anlamamak tohmetin
den kurtarmak i!;in fikirlerini te§rihe 
ve ispata mecbur b1raku. Halbuki o 
anketin sabrlarmda ciddi bir tahlil 
haysiyetine yiikselmi§ tek sabra tesa
diif edemezsiniz. 

Ben, bu anketin dt§mda kalan ha
kikatlerin, alaka avhyan bir gazeteci 
mubalagasma ve tahribkarhgma kur· 
ban oldugunu samyordum. Y amlma
mt§lm. Arkad&§tmlz «Kandemir» 0 · 
niversite muhitinde bir anket yaparak 
Halid Ziya U§akhgil aleyhindeki is • 
nadlan en hakiki salahiyetlere tekzib 
ettirdi. 

Vaktile Oniversite kiirsiisiinde 
Garb Edebiyab T arihi de okutmu§, 
Halid Ziya gibi bir biiyiik insan i!rin 
yap1lmak istenen bu ~irkin dedikodu, 
anla§Ihyor ki Beyaztd meydanmdan 
de gil, Babtali caddesinden geliyor: 
Ha1id Ziyanm biitiin eserlerini basan, 
tekrar basan, biitiin memlekete ya • 
yan Bab1ali caddesinden. F akat bizi 
teselli eden bir§ey var: Olabilir ki 
Halid Ziyayt okuyan ve anlam1yan 
Oniversite gencligi degil, o anketin 
matbuata nas1lsa yana§mi§ muharri-
ridir. 

PEYAMI SAFA 

Ruslar Amerikaya 
z1rhh Ismarladdar 

Bu z1rhh Amerika harb 
filosunun en modern 
zirhhsi tipinde olacak 
Nevyork 7 (A.A.) - Hearst • 

Trust'un Nevyork American gazetesine 
gore, Bethlehm Steel kumpanyasJ Sov -
yetler Birligi hesabma Westvirginia ti • 
pinde 35,000 tonluk bir mhh yapacak
tJr. Ciinku Amerika hi.ikumeti §imdi harb 
gemilerinin 16 pusluk toplarla te~hizine 
muhalefet etmemektedir. Z1rhhda 16 
pusluk 9 top ve tayyarelere kar§J miida
faa ic;;in de bir batarya mevcud olacak -
t;r. Sovyet z1rhhsmm benziyecegi West
Virgin in gemsi Amerika harb filosunun 
en modern ve en ~abuk zirhlJS!dir. 

Devlet Demiryollar1 memur-
larimn iicretine dair layiha 
Ankara 7 (T elefonla) - Devlet 

Demiryollan ve limanlan i§letme u -
mum mudurliigii memur ve miistahdem
lerinin iicretlerine dair olan kanunun baz1 
maddelerini degi~tiren layiha Meclis 
ruznamesme almd1. Umum mudurliigiin 
daimi ve museccel memur ve miistahdem
lerinin seri ve derecelerile ayhklan ve 
bunlardan giindelikle c;.ah§anlann ayhk 
tutan kanuna ili§ik cetvelde gosterilmi§tir. 

1stanbul idare kadrolarmda 
degi§iklik 

Ankara 7 (T elefonla) - istanbul 
Belediyesi ve Hususi idaresi kadrolann
da yaptlan degi§iklige aid kararname Ve
killer Heyetince kabul edildi. Bulliinler
de istanbula teblig edilecektir. 

(Jniversite talebesi 
isnad1 tekzib ediyor 

(HEM ~tli:~~~ 
Cankutaran! 

((Halid Ziyay1 tanimiyorum, okumadtm, n )) unkii Ak§amda Hikmet Fe 
ridun Es bizim emektar ve 
bagn yamk <:;emberlita§ hak 

kmda, bir yaz1 yazmJ§. Gene arkada~ 
<:;emberlita§m etrafmda kuc;;iik bir park 
yapilacagJ hakkmda senelerdenberi i§itti 
gi sozlerin ash c;;Jkmad!glDJ anlaml§, mii 
teessir olmu§ ... Cemberlita§m dibindek 
avuc ic;;i kadar yere bir park - hangi park 
a camm, kiic;iikciik. bir bahc;;e - yapmak 
tan vazge~ilmesinin sebebi, §ehir plamy 
mi§. ~ehir plam yap1lmadan ve §ehircilik 
miitehassisJ Cemberlita§ hakkmdaki kara 
rm1 vermeden evvel, oraya bahc;e filan 
yapilamazml§. Hikmet F eridun Es, 

diyen Oniversiteli olamazh) 

Biiyiik Tiirk muharriri hakk1ndaki anketin 
asds1z oldugu tahakkuk ediyor 

[Ba§taratz 1 tnct sahttedeJ 
tJgmJ» yahud; <<Halid Ziya ile me§gul 
olmaga vakit bulamadigmJ» soylemi§mi§ .. 

F akat, Tiirk Universitesinde, hem de 
bu Oniversitenin Edebiyat F akiiltesinde 
okuyan Tiirk gencleri, Tiirk roman tari
hinin en biiyiigu olan Halid Ziya i~in 
boyle soyliyemezlerdi. 

Nitekim soylememi§lerdir. 
Ancak, Turk gencligine bu iftiranm 

nic;in savrulmak istenildigini bilmiyoruz. 
Hele; bunun ic;in, buyiik iistadm ken

dini milletinin sJcak ve sevgi dolu bagnn
da bularak; «Gencligin bana sundugu 
o serin ~rbeti ic;tim. Bu c;;i~eklerden tacJ 
ahyorum. Artlk bundan sonra yatabili
rim. Mes'udane gozlerimi kapay1p yum
mak ic;;in ... >> dedigi gecenin sabahm1 s~
mek neden? 

Elli be§ y1lhk bir edebi omrun sonun
da hakkedilmi§ bu kadehe bir katre zehir 
katmak ic;;in mi? 

Bu c;ic;;eklerden taca bir diken takmak 
ic;;in mi? 

Ve nihayet; artlk bundan sonra mes'u
dane gozlerini kapay1p yumabilecegini 
soyliyen biiyiik ustada, hie;; degilse, en a
zmdan hiirmet etmekle mukellef oldugu
muzu unutmak neden? 

Evet, neden, nic;;in L 
Madem ki butiin bir fakulte, profeso

riinden son talebesine kadar hepsi, bu 
manas1z iftira kar§ISlnda hakh bir asabiyet 
ve teessiirle: 

- Hay1r .. fc;;imizde boyle si:iyliyen tek 
ki~i yoktur! diye bagmyor. 

Bakm, mesela; o gazetede «Ostadm 
romanlanm okumak arzusu bende uyan
madJ» dedigi yaz~lan Edebiyat F akultesi 
tarih zumresinden Lutfiye Giray, §imdi 
bana ne diyor: 

«- Bana atfen yaz1lan sat!rlan hay
retle, teessiirle okudum. Ben Halid Zi
yayi tanmm. Eserlerini okudum. Bilhassa 
Nemide ile Mai ve Siyahi her zaman 
takdir ederim. Evet, belki iistadm iislu
bu biraz eskidir. Fa kat biz, bunlan anla
miyacak bir seviyede degiliz. <<Cumhuri
yet» te c;;1kan yaz1lanm da muntazaman, 
seve seve okuyoruz. Boyle iken; Turk 
edebiyat tarihinde yer edinmi§ biiyiik bir 
§ahsiyeti kotulemege kalki§mak, sonra da 
bunu bizim sozlerimizi tahrif ederek yap
mak ... affedersiniz amma, ~ok, c;ok 
ay1b .. » 

. Gene ayni gazetede; «Hal id Ziyay1 
Oniversitede okuturlarsa okurum. Ken
diligimden bu i§i yapamam» dedigi yazl
lan Edebiyat F akiiltesi tarih ziimresin
den Niyazi Ak§it te: 

«- Bu gazetede bana atfen c;;1kan 
sozler asia benim degildir. Bunlar anla
~tlan iistad Halid Ziya aleyhiqde bir an
ket yapmak istemi§ler ve soylemege ce
saret edemedikleri, yahud utand1klan §ey
leri Oniversite genclerine soyletmek iste
mi$ler ... 

Bu, o kadar a§ikard1r ki .. 0 giin bu 
gazete namma bizimle konu§maga gelen 
zat not bile tutmuyordu. Sade isimlerimi
zi yaz1yordu. 

Bu hal de gosteriyor ki onlara, bizim 
hakikaten soylediklerimiz degil, fakat i
simlerimiz lazimmi§ .. 

Y oksa bir Oniversiteli bOyle soz soy
ler mi? Nas1l olur da biz Halid Ziyay1 
tammay1z? Onu lisede iken ders olarak 
okuyorduk, §imdi de kendiligimizden, 
zevk alarak okuyoruz.» 

Edebiyat F akiiltesi turkoloji ziimre -
sinden F atma Baz da §oyle diyor: 

«- Bu hadiseden c;ok miiteessiriz. 
Arkada~lanm arasmda boyle bir§ey soy
liyecek kimse tasavvur edemiyorum. Han
gimiz Halid Ziyay1 okumad1k, onu sev
medik ki ... Ben bndi hesab1ma bilhassa 
kiic;iik hik~yelerini daima zevkle okurum. 
Romanlanm da okurum. Eserleri mekteb 
kitablarma kadar girmi§ olan Halid Zi
yayi tammad1gm1 soyliyen Oniversiteli, 
listde okumamJ§ demektir. 0 halde bu
raya nereden gelmi§tir. Hay1r. Hayir •.• 
Bu, nihayet bir iftiradir.» 

Edebiyat F akiiltesi edebiyat zumre -
sinden Rii§tii Altunbay: 

«- Halid Ziyay1 daima zevkle oku
dum ve okuyorum. Ve bilerek soyliiyo -
rum ki; bu ~ahmn altmda Halid Ziyay1 
tammJyan, onu okumami§ olan Oniver -
siteliye tesadiif edebilmek miimkiin de
gildir.» 

Ayni Zumreden Rifat Biike de: 
«- Halid Ziyay1 tamm1yorum, oku

madJm diyen Oniversiteli olamaz. <:;iinkii 
Halid Ziyayi ve arkada§larmt tantmt • 
yanlara lise diplomast vermezler ... » di -
yor. 

Edebiyat F akiiltesi ti.irkoloji ziimre • 
sind en ibrahim Kutluk ta: 

«- Sizi temin ederim ki arkada§lan
miz arasmda boyle soyliyen, boyle du§ii· 
nen kimse yoktur. <:;iinkii biz, boyle de
giliz ve Halid Ziyay1 pekala tamyor, o
kuyor ve seviyoruz.>> 

Gene o zi.imreden Hakkt Akbulut ta: 
«- Rica ederim yazm1z, diyor. yazl· 

mz ki bi.iyiik roman iistad1 Halid Ziyaya 
kar§J daima sevgi ve sayg1 besliyen Ede
biyat F akiiltesi mensublan arasmda o ga
zetede c;;1kan soz)eri iizerine alacak kimse 
yoktur. Arkada§lanmtzdan herhangi biri 
kuk derece hararetle k1vramrken boyle 
bir soz soylemi§ olsayd! bile, bu gazete 
evvela bi.iyiik iistada hiirmeten, sonra da 
bize biraz sayg1 gostermek ic;;in buhran i
c;indeki bir gencin bu manasJZ sozunii j • 

§itmemezlikten gelecekti. Buakm ki ic;;i -
mizde ne basta vard1r, ne de boyle bir§ey 
soyliyen ... » 

Butiin talebe mi.itessir ... Hepsi iistad 
Halid Ziya U§akhgile olan sevgi ve say
gllarmm gazetemiz vas1tasile bir kere da
ha sunulmasm1 diliyorlar. 

Prolesor Kopriilii ne diyor? 
Nihayet profesor Kopruli.iyii buluyo -

rum: 
«- Boyle bir§eyin ash olamaz ... di -

ye soze ba§hyor, dun bu gazeteyi okuyan 
gender gelip te bana soyledikleri zaman 
hayret ettim. Bu gender biiyiik bir tees
sur ic;;indeydiler ve arkada§larmdan hie; 
kimsenin boyle bir§ey soylemedigini, bi -
naenaleyh gidip tekzib edeceklerini tek -
rar ediyorlard1. 

Nas1l olur .. Edebiyat talebesi Hahd 
Ziyanm, yeni Turk romanmm babas1 ol
dugunu bilmez olur mu?. Boyle bir§ey 
hahr ve hayalden gec;;emez, boyle bir§ey 
olamaz, aklen muhaldir bu. 

«Koca kanalizasyon tesisatr, §ehir pla
nt tilan dii.~;iiniilmeden yapddt da kii~iik 
bir c; emberlita§ parkr yaprlmasr mevzuu 
bahsolunca kar§lmrza §ehir plant c;rkryor. 
Zavallr C:emberlita§f» diyor. 

Arkada§Jmizm hakk1 var: Evkaf, 
<:;emberlita§m yanmdaki Atikalipa§a ca· 
misinin mezarhk duvarlanm tamir edi • 
yor. Oradaki su terazisi, vak1f sular, Be
lediyeye gec;tigi i~in, harab ve pen§an 
bir hal de kahyor; bilmem kac;;mc1 Vak1f 
hanm ac;;Jk temelile oteki teneke damh, 
kuliistiir kulubeler ve sair dokuntiiler ol
duklan gibi duruyorlar. EvkafJ, imar fa
aliyetind~n dolay1 takdir etmemek 
miimki.in degildir. (Y almz, caminin me
zarhgmda, <:;emberlita§ tarafmdaki giizel 
ve buyiik agaclann kesile kesile bir tane· 
cik kalmasma ve orada bu yiizden has1l 
olan t;lplakhga teessiif etmemek te kabil 
degildir.) 

<:;emberlita§m dibini temizlemek vazi -
fesile miikellef olanlann «§ehir plam» 
bahanesile yan c;izmelerine gelince, ~ehir 
plam, lstanbulda hic;bir §ey yapmama!C 
i~in, bir cankurtaran olmu~tur. Y apilm1 • 
yan en kii<;iik bir§ey ic;.in biraz soylendi
niz mi, «&ehir plamm» agzm1za ttk1yorlar. 

~ehir plam, §ehir plam 1 Mubarek hem 
bir cankurtaran, hem de bir yem borusu 
oldu. Hay1rhsile bir bitse de zavalh (em· 
berlita§ gibi bin;ok zavalh abideler, ,.e 
saire de biraz tem1zlik ve giizellik yiizii 
gorseler. .. 

Oniversitelinin seviyesini bu kadar a -
§agJ zannetmek §ayam hayret bir§eydir. ,_ 

Hamidin cenazesini dii§iiniin .. Oraya Sinai mii1kiyet 
ko§an Oniversite gencligini dii§iini.in ... 
Hamidi bilirler, severler de, Halid Ziya- • -k") • • h 
Yl bilmezler, sevmezler .. Bu olur mu ?>> I lktisad Ve a ebnm azlr-
.. De~~rli . .Profes_o.r . teessiirle soyledig1 Jadigl Jayihadaki esaslar 

sozlenm, §Oyle bJtJrd1: _ 
«- Fen a hal de cam sJkJian tale be, Ankara 7 (Telefonla) - ikhsad Ve -

diin kat'i bir surette, edebiyat talebesi a- kaleti yeni bir smai mi.ilkiyet kanun 
rasmda boyle soyliyen bir tek kiRi bu - projesi hazirlami§hr. Eski mevzuahmiZ-
Iunmadigml temin etmi§tir. da smai mi.ilkiyet haklan b irbirinden 

Bu, boyledir. ayn kanun ve nizamnamelerle temin e-
F a kat bir gazetenin durup dururken dilmekte idi. Bu §ekil mi.iteferrik ve da

bu hadiseyi c;;1karmasJ, bir taraftan mem- gm1k oldugundan yeni proje cmin ve e
lekete kar§I c;ok ayJb, sonra da Halid sash bir kontrol temin edecekt ir. Proje

de smai mi.ilkiyet haklan ihtira beraet-
Ziyaya kar§I gayet ~irkin bir §eydir.» lerine, markalara, resim ve modellerle 

Mustafa $ekibin sozleri ticaret unvanlanna ve men§e i§aretle -
Gene Edebiyat F akiiltesi profesorlerin- rinc ve gayrikanuni rekabetin izalesi • 

den Mustafa ;>ekib de hayret ve teesstir ne taalluk eden haklar olarak sayilmak
ic;;inde: tad1r. Bu haklar smai mamullerden bas-

- Halid Ziyamn k1ymeti ar mJdH, ka bububat, §arab, yag, meyva, ~i~ek 
yok mudur?.. Boyle bir sua!, boyle bir gibi zirai mahsullerle ticaret sahasma 
munaka§a, hele Oniversite talebesi ara · sevkedilen maden sulan ve emsali ma

smda nasi! olur? deni ve tabii mahsullerc de ~ami! ola • 
Bunun; bu talebeye, gune§in harareti 

var m1du, yok mudur demekten ne fark1 
vardtr. 

Hele talebeye atfen c;;Ikan sozler ara
smda; Halid Ziyanm eserlerini okuma -
d1m amma, on para etmez gibi mantJksJZ
hklar da vard1r. 

Her §eyden sarfmazar, ben talebele
rim arasmda bir cumle ic;;inde bu kadar 
biiyiik tenakus yapacak birini tasavvur 
edemem .. Y oktur, olamaz. 

Bir kelime ile, giine§in harareti vardu, 
ve bu, asia miinaka§a mevzuu olamaz !» 

Butiin bir Edebiyat F akultesi, profeso
rile, talebesile hakh bir asabiyet ve tees
sur ic;inde: 

- Hay1r... Y alan, ic;imizde Halid 
Ziyay1 okumadJgmJ, tammad1gm1 soyli
yen bir tek kimse yoktur, diye bagmyor. 

KANDEMIR 

*** 
Tale ben in tekzibi 

Diin Edebiyat F akiiltesi talebelerin -
den §U mektubu aldlk, aynen dercedi -
yoruz: 

YaZI t~leri Miidi.irliigi.ine 

Cumburiyet gazetesi 
c6/5/1937 tarih ve 736 numarah Tan 

gazetesinin be~inci sahifesinde (Bi.iyi.ik 
edib Hali.d Ziya i~in bir anket) ba§l!gt 
altmda cUniversite gencligi ne diyor?» 
yaz!Slnda Edebiyat Faki.iltesinden ba
zi talebelerin Edib Halid Ziya i~in 
-iki§er i.i~er sahrla uluorta fikir beyan 
ettiklerini gordi.ik. Bu yaz1 biz edebiyat 
zi.imresi mensublanm !;Ok mi.iteessir et
ti. Edebiyat Faki.iltesinde dort ziimre ol
duguna ve bu arkada~larm edebiyat 
ziimresi haricinde bulunduklanna gore 
verilen manbks1z hiiki.imlerin edebiyat 
ziimresine ve Edebiyat Fakiiltesine §a • 

cakbr. 

Diinkii Mecliste 
Ankara 7 (T elefonla) - Kamutay 

bugiin Hilmi Uranm ba~kanhgmda yap
hgl toplantida, inhisarlar Umum Miidiir
lugii mali y1h biits:esinde 180 bin lirahk 
miinakale yapilmasmi ve Tiirkiye ile Sov
yet Rusya Sosyabst Cumhuriyetleri Bir
ligi arasmda akdedilen anla§mamn tasdi
kma aid kanun layihalan miizakere ve 
kabul edilmi§tir. 

Kamutay pazartesiye toplanacaktJr. 

Lord Halifax'm oglu da 
meb'ua oldu 

Londra 7 (A.A.) - Yokr'da yap!· 
Ian k1smi secimde, Lord Halifaks'm og
lu muhafazaiar Charles Woos rakibi i§· 
c;;i namzede kar§J 4059 reyle sec;.ilmi~tir. 
Kendisinden evvelki meb'us Lumley u
mumi sec;imde i§<;i namzedden 6,274 rey 
fazla alm1~tl. 

y eni bir planorciiliik rokoru 
Moskova 7 (A.A.) - Planerist Ras

torguef, hie; yere inmeden 534 kilometro 
mesafeyi 7 saat 43 dakikada kesmek su -
retile Alman Rudolf Olschern' de olan 
beynelmilel rekoru kumJ§hr. 

mil olm1yacagm1 bildirmek mccburiye
tini duyduk. 0 arkada§lardan baz1lan • 
mn soylediklerinin aksine olarak edebi
yat ziimrcmizde edib Halid Ziya lay1k 
oldugu §ekilde tammyor ve tamblmak
tadir. cTan • gazetesindeki bu yersiz ve 
degersiz mi.italealarm Edebiyat Faki.il -
tesinin edebiyat ziimresile hi!;bir ili§igi 
olmad1gmm gazetenize yaz1lmasm1 say
gilarimlzla diliyoruz. • 



Klif;lik 
hi kaye Ye~il 

Kadm: 
- Geliniz demi§, erkek te, kendisini 

bir ~ocuk gibi buakmt§tl .. 
Birc;.ok senelerden sonra, §U barda bir

birlerine raslamalan nekadar garibdi. 
Bayan birdenbire uzun boylu, lmmral 
~aJak, gozlerinde bazan Marmarada gii
ne~ batarken sularda seyredilen son akis
]er renginde, N acinin senelerce evvel ye
\til l§lk adm! takhgl garib bir ziya ile o
niinde durm~tu.. Erkek §&§alami,, der -
hal tanimi§ ve gayriihtiyari bagmruth: 

- Ho,giin! .. 
Kadm evvela, onu iiziintii ile seyretmi§ 

\
sonra pek te gizlemek istemedigi serzeni§" 
li bir aesle nstl daml~tl: 
• - Siz misiniz Naci? 

0, heyecanla konu§maga ha§ladt: 
- Beni tamyamiyacaktmtz degil mi~ 

Hakikaten ~ok degi§tim, ihtiyarladun .... 
'o kadar hasta oldum ki ... Sonra ... Ha
yat... Fa kat siz Hotgiin nas1! bu kadar 
gene, bu kadar gi.izel kalabildiniz? .. De
mek mes'udsunuzl .. 

Belki farluna vannadan 11rf hayretini 
!fade i~n soyledigi sozler ikisini birbirin
den uzakla§bran bir sessizlige sebeb oldu
lar .. 

Mes'ud mu? ... Evet Ho§giin muhak
kak mes'ud, ~ok mes'ud olmu§tu .. Fakat 
on sene evvel.. V e bu derin aaadetinin 
yarahcm gene Naciydi .. Fakat aonrala • 
n .. 

Biitiin hahralan biiyi.ik bir tehaliikle 
beynine hiicum etti .. Bugiin, ~ok uzak u
xak olan fakat hemen hergiin haf1zasm· 
da tekrarladiKI i~n bir fotograf sadaka
tile hahrladJgl o zamanlan yeniden gor
dii .. 

N aci ile ilk tesadiifleri ... Bir gene ktz· 
dl... Sonra giine§li giinlerde Bogazda, 
~dalarda gezmeleri .. Sonra birbirlerini 
her zaman gormek ve bir daha aynlma
mak arzusu .. Ve nihayet .. A~klan ... 

N aci uzak ve uzun bir seyahat yap • 
mi§h. Fakat, neden tamamile degi~it ve 
Iakayd donmii§tii?... Avdetinden birka~ 
gun sonra Ho§giin hastalanrnt§b .. Y a§a • 
mak kudreti ve hareket ihtiyact, Naciyi, 
kapah ve c;ok sessiz evden uzakla§hrmi~h. 
Ho§gun onu, anlami§ mtyd1? ... Israr et
memi§ti ... 

On sene ... Bu on sene zarfmda bu ka
<lar kuvveth, bu kadar derin, bu kadar 
emin ve biitlin bir saadete raslamami~tl. 
l§te eskiden terkedilen, geceleri Ishrab ve 
inkisarla zehirlenen kadm, onu §imdi ken
C:lisinden daha ziyade metruk buluyordu .. 

Onunla bir kenarda oturmak i~in ken
C:lisine refakat eden arkada§lanm buak • 
IDI§h .. 

Gayriihtiyari, onun hayatlm ogrenmek 
astedi.. N eden bu kadar c;obuk ihtiyarla
ml§tt .. Onu canh, hayat dolu, iimidli, 
egoist b1rakml§tl. 

- <;ok 1sttrab c;ektim; dedi .. 
Hayat her zaman pembe, her zaman 

giil renkli degil... Belki acmacak olan 
kadmd1. T alih erkegi on dan daha sefil 
yapmt§tl. 

- Siiphesiz, sizi terketmek bana fela
ket getirdi .. Benim i<;in yarathgm1z bah
tiyarhktan kac;arak, heniiz tammad1g1m 
ic;in daha fevkalade, daha sarhot edici 

Bir tavzih 
Muhterem gazetenizin 6/5/937 tarihli 

nushasmm ikinci sahifesinde cHalkln 
§ikayetleri> ad1 altmda Rize Vilayetin -
den Haztm Akaym ne§rolunan mektu -
bunda ileri siiriilen iddia tamamen asil
Slzdtr. 

Halde crah§an tiiccar, kur.1usyoncular
C!an alman teminat akcresi, bunlarm yal
mz mustahsillere kaq1 borclu kalacakla
n paramn kar§illgidir. Mi.istahsiller·in ala 
cajp., Hal hakem heyeti veya mahkeme 
kararile tesbit edilmedik~e teminat ak
~esinden mahsub edilemez. Hal bakem 
heyeti, Haz1m Akaym milracaatini ve 
tevdi eyledigi vesikayt tetkik etmi§ ve 
kendisinin ayni zamanda mutavass1t -
hk ta yapmas1 dolay1sile tam bir mils -
tahsil oldugu tahakkuk etmedigi cihet
le alacajp.mn teminet akcresinden tahsi
line karar itasm1 salahiyeti di§mda gor
mti~tilr. 

Bu izahatm yarmki gazetenizin ayni 
sahifesine derc ile keyfiyetin aydmla _ 
blmast rica olunur. 

Vali ve Belediye reisi namma muavin 
E. S. --···-Tehir edilen gezinti 

Havalarm fena gitmesi dolaytsile 
Y"ksek ikt1sad mektebi tarafmdan ter
ti~ edilen ve 9 mayts pazar gunil Ada ve 
Bogaza yap1Iacak gezi 16 maytS pazar 
gtintine tehir edilmi§tir. -···-Tetekkiir 

Senelerdenberi cerahatli bir §ekilde 
siiren vahim bel kemi~i hastahgmdan 
mustarib bulunan refikamt, l;li~li ~ifa 
Yurdunda yapm1~ oldugu i.istadane bir 
ameliyatla kurtaran profesor doktor 
Akif l;lakire ve gosterilen ihtimamdan 
dolay1 Yurdun direktorU doktor NaZI· 
ma alent te§ekktirii vazife bilirim. 

Devlet Demiryollarmda maklnist 
Osman 

olduguna inand1gun digerlerine eri§ecegi
mi umdum. Hayatlmm tathhgmt zehirle
dim. varhg1mm siikununu par~aladun. 

Dii§iindii. Sonra birdenbire soylemege 
karar verdi. ltirafa ba~lad1 .. 

- Korktum .. Beni tutmak i~in sarfet
tiginiz gayretten, hayahmm yegane ne~e
si, tek bag1 olacagmdan §Uphe bile etme
den korktum.. N eden her zaman boyle .• 
lnsan sevildigine inand1k~a. ka~mak isti
yor.. Sonra §U hastahk, sebeblerini bana 
izah etmediginiz daha kuvvetli bir bag 
olacag1 i~in beni korkutuyordu .. 

Ho§guniin gozleri ya~rmi§b. N aci o
nun serzeni§ edecegini, al~akhgmi yiizii
ne vuracagm1 zannetti. F akat o, buna 
liizum bile gormedi .. Y almz: 

- Siz, beni yanh~ anladm!Z .. Hayatl 
da ... diye mmldand1 .. Benim Istlrablanm 
sizi kaybetmekten, sizin iiziintiileriniz bcni 
terketmit olmaktan ileri geliyor .. 

Naci yeniden: 
- Mes'ud musunuz? diye sordu. 
hte o zaman ona: 
- Geliniz I demi~ti .• 
Zahmetle kalkb. Oniindeki bardagl 

clibine kadar bir solukta bop.lth. Arka -
smdan takib etti. Adeta heli biikiilmii~tii. 
Yiizunde neteyi tanunadan siiriilen sefih 
bir hayatm 1shrabh izleri vard1. 

Bir taksi onlan §ehrin bir ucuna go • 
tiirdii .. Sonra iyi bir mahallenin miitevaz1 
bir evi oniinde durdu.. y ol imtidadmca 
bir tek kelime konu§mamt~lardi .. 

Naci, nihayet Ho§giiniin hayatmm m
nm tamyacagmt dii§iiniiyordu. Kii~iik bir 
apartunana girdiler .. Hi~ bir liiks e§ya 
goze ~rpm1yordu. A<;1k pencereden bir 
bah~e, ve orada tek bir agac goziikiiyor
du .. 

Bir orman bulamaymca bir agac da • 
lile iktifa etmek acaba mes'ud olmak i~in 
bir sebeb miydi?. 

Ho§giin: 
- hte I dedi. Sanki meskeninin biitiin 

zenginligini gostermek istiyormut gibi eli
le dairevl bir i§aret yaptJ.. 

- Fakat, Ho§giin bunlar kafi degil... 
Sizin • aradan ge~en seneler, onlann sa
mimiyetini, senli benliliklerini kaybettir • 
mi~ti • bu kadar az §eyle memnun olmam
zin imkam yok .. 

Bu dakikada gozleri bir masa i.izeriue 
konulmu§ biiyiik bir fotografa ili§ti. Bu 
bir topla oymyan, giilen bir erkek <;ocuk 

resmiydi .. 
Naci kalktt, titreyen parmaklan arast

na c;er~eveyi ald1.. Gozleri, giizel yiize 
hayretle daldt .. Kendi hayahna bir dii~
man telakki ettigi teY· demek Hotgiiniin 
yatamasmm, saadetinin sebebi olmu§tu .. 

Y ava§ adtmlarla kap1ya dogru yiirii • 
dii. Fakat Ht>~giin yolunu kesti .. Goz • 
lerinde eski giinlerin garib ziyas1 parhyor· 
du. Y e§ili§tk .. 

- Naci ..• diye bagud1. 
Ona, ihtiyar adatna seslenmiyordu. 

<;iinkii biti§ik odadan ne§eli, berrak bir 

ses cevab verdi: 
- Geliyorum anne .•• 
<;evik bir c;ocugun ne§eli ko§U§U yak • 

la§lyordu .. 
Nakleden: 

BEDRIYE SEGINSOY 

IN GIL TERE T ACININ 
INCtLERl 

Muhtelif memleketlere gonderilecek 
kopyalan adedi aklllara hayret verecek 
bir miktara, 1500 den fazlaya balig olan 
bu filmin amilleri; ittihaz ettikleri bir 
karar mucibince, filmi, 1ngiltere sarayi 
kralisinde gosterilecegi tarih alan 12 ma 
y1stan evvel bilaistisna hi<;bir yere ver
memege karar vermi§lerdir. 

Bu suretle, hic;bir memleket, birbiri -
ne tekaddum edemiyecek ve fHim, 
S. M. VI net Jorj'un tac giyme torenine 
bir ni§anei tazim olmak ilzere, bi.itiin 
memleketlerde ayni zamanda tOren haf
tasi giisterilecektir. 

Yalmz SAKARYA sinemasmda gos
terilecek olan kopyada, derhal Orient
Ekspresile sevkolunacak ve 15 maytsta 
tstanbula vasil olarak hemen gosterile
cektir. 

Bu fevkalade filmin, Hdn edilen ve bu 
isme mu§abeheti olan filimle hi~;bir ala
kast yoktur. 

ingiltere Kralma takdim olunacak ye
gane filim, SAKARY A sinemasmm gos
terecegi: 

!NGiLTERE TACININ iNCtLER! 
filmidir. 

Te§ekkiir 
KlZlm Cijenin beyninin altmdan goz 

sinirlerine dokunarak kor olmasma se
bebiyet veren hastahg1 i<;in beyninden 
ameliyat yaparak goztinti iyi eden Ba
klrkoy Akliye ve Asabiye hastanesi mil
tehasstslarmdan operator ve sinir cer
rahisi mutehaSSlSl Bay Cemil l;lerif Bay
dura, ilk hastahg1 te§his ve ameliyata 
sevk ve tedavisine yard1m eden Etfal 
hastanesi goz mutehaSSISl Bay Rifat 
Ahmed Gozberge ve ameliyathane hem
§ire ve hastabakic1larma te§ekktirlerimi 
takdim ic;in saym gazetenizin tavassu -
tunu rica ederim. 

istanbul Hiirriyeticbediyede kazinocu 
Garbis 

CUMHURiYET 

Tarihi Bibliyografya ) __ ____;;_:;,_...:....___ 

Selanikli tarihi 
Y azan: Selanikli Mustafa 

Hat: Gtizel blr tallk. Hattat: Mustafa 
Beh~et og!u Siileyman (1136 hlcrl). Serlev
hasi miizehheb ve mi.inakk~. cetveller! 
miizehheb, yaz1 k1sm1 (8 X 20) bliylikli.igtin
de (503) varak. Unlverslte klittibhanesl, 
tlirk~e yazmalar, numara: 2380. 

Afyonkarahisar1nda heyecanb bir rna~ 

Kunhiilahbar muellifi Ali ve Tacut -
tevarihi yazan Hoca Sadeddinle bera -
ber, SeHlnikli Mustafa, 16 nc1 as1rda ya
§ami§ i.ig bi.iyiik Turk tarihgisinden biri
dir. Zigetvar seferinden hicri 1008 y1h 
§evvalinin ortalanna kadar olan vuku -
atl nakleden eserinin hicri 1001 yllma 
kadar olan parc;as1, 1281 de Matbaai A
mirede basllml§ ve alhna da cbundan 
sonra olan vukuat N aim a tarihinde ber
tafsil muharrer bulundugundan ilerisi
nin tab'mdan sarf1 nazar olunmu§tUr> 
diye bir kay1d konmu§tur. Halbuki, ge
riye kalan yedi Yilhk vakayi, Universite 
kutubhanesindeki nushaya nazaran (350) 
varak tutmaktadtr ki miiellifin bizzat 
gori.ip yazdtjp. bu sahifeler eserin en 
mi.ihim bir kismtdir. Ya§ad1g1 devrin ri
calini yakmdan tamml§ olan, asrmm 
ahvalini pek iyf goren Selanikli Musta
fa cl;likayeti ahvali ruzgar> diye Slk Slk 
feryad etmi~. di§IDin buti.in azamet ve 
§a'§aasma ragmen Osmanh !mparator -
lugunun daha 16 nc1 as1r sonlarmdan iti
baren c;okmege ba~ladt~m sezmi§tir: 

Afyonkarahisar (Hususi) - Sehri • 
mizin Afyonspor ve Kocatepe takunlan 

Halkevinin koymu§ oldugu kupa i~in 

kar§tlahlar. Biiyiik bir kalabahk oniinde 

cereyan eden rna<; 0 • 0 beraberlikle ne-

ticelenmilltir. fki tak1m kupayt alabilmek 

i~in tekrar kar§tla§acaklardu. 

Yukanki resim k1ymetli rakibile hera

here kalmaga muvaffak olan Afyonspor 

tak1m1m gostermektedir. 

r Turk Hava Kurumu 
Menfaatine 

8 may•s 937 cumartesi ak~amt saat 21 de Beyoglu Frans1z 
tiyatrosunda Konservatuar Profesorlerinden 

1 

Devlete gore lisitc1ne olur 
Her k'U§ it;iin bir c1§iyc1ne olur 
Sanmamz halk olu.r zemc1ne gar~ 
Belki halka gore zemdne olur. 

Naima tarihinin pek muhtasar gee; -
tigi, hatta hie; zikretmedigi vakayi hak
kmda tafsilat vererek ve yer yer ac1 
tenkidlerde bulunarak 16 nc1 as1rdaki 
Turk i<;t.imai hayatm1 pek canh olarak 
gosteren Selanikli tarihinin basllma -
ml§ klsm1 cTiirk Tarihi Ara§hrma Ku
rumu> nun bashracag1 ba§hca metin -
lerden biridir. Ben bu sutunun dar c;er
gevesi i~;ine, 1003 Yihna aid bir saray 
entrikasm1 ahyorum: Bir milcevherci 
Yahudf vard1r. Saray kadmlarma mil -
cevher vermektedir; sarayla olan tema
sml da BaltaCI ocagmdan Rtdvan Bey 
isminde cyarar ve ~jecaat~iar> bir gene 
vas1tasile temin etmektedir. Bir giin 
R1dvana murassa ve mucevher bir ke -
merle bir sorguc; vererek degerinin on 
yilk ak<;e oldugunu ve bundan a§ag1ya 
da satamiyacagml soylemi§tir. 

Elmaslar pahah bulunmu§, Yahudi 
davet edilerek kendisine iade edilmi§, 
fakat adamcag,.z da ortadan kaybolmua
tur. Mucevhercinin vereseleri Divana 
milracaat etml§ler, bu ~srarengiz kay
bolma kaqtsmda R1dvan Beyi itham et
mi§lerdir. Diger taraftan Baltac1lar da 
t~e kan§ml§, hakkmda ag1r §Upheler u
yanml§ bir adamm kendi aralarmda bu
lunmasma tahammiil edemiyeceklerini 
soylemi§lerdir. R1dvan Bey Sipahi Og
lanlari bOlilgilne verilmi§, o gece Aga 
odasmda misafir edilmi§, Yahudinin 
milcevherlerinden biri de k"Dynundan 
c;tkmt§hr. Ertesi gun de sarayda odun
luk ambarmda Yahudinin cesedi bulun
mu§tur. Meger R1dvan Bey, saray rica
linden bir<;ok kimsenin ril§vet eli imi§, 
cbenim agz1m1 ac;trrmaYin!> diye teh -
dide ba§lami§. Saray ricali meseleyi ka
patmi§lar. Bir zaman sonra da Rtdvan 
Bey mucevherci Yahudi gibi esrarengiz 

1 bir §ekilde bogulmu~, cesedi de denize 
atllmi§tlr. 

Te§ekkiir 
Refikam Muazzezin uzun zamandan

beri te§his edilemiyen hastaligm1 yilk
sek hazakat ve meharetile te§his ederek 
kemali muvaffakiyetle yapbg1 bir ame
liyatla e§imin hayatm1 kurtaran Kadt
koylinde degum ve kadm hastahklan 
mtitehass1s1 saytn doktor Mukadder Do
gumcuya sr uz §ilkran ve minnetleri
mi alenen bildiririm. 

Tuccardan !brahim Savul 

Mev lid 
Be~ikta~ Vidin eczanesi sahibi 

NiMET VAHiD 
LIKA AMAR, MESUD CEMIL, FERDi VON STATZER 

tarafmdan fevkalade bir konser verilecektir. 
Biletler kl,ede satllmaktad1r. 

HAFTANIN EN GUZEL PROGRAM! 
SUMER SiNEMASINDA 

d1r. Seans saatleri: 

saat 2,30 da: Tamara 
, 4 te: Marinella 
, 5,30da: Tamara 
, 7 de: Marinella 

" , 
8,30 da: Tamara 
9,45 te: Marinella 

2 giizel filim birden 

Pangalh T A N sinemas1 

9UNCU SENFONi 
MiKt MAVS ve Londos • Dinarh 
ma<;1 ve ilaveten bugiin ilk seansta 

Goniil istedigine Gider 
Suare 9,15 te ba§lar. 

Kizilaym te§ekkiirii 
K1Z1lay istanbul mumessilliginden: 
T1b Fakiiltesi profesorlerinden Bay 

Behget Sabit Erduran tarafmdan, cemi
yetimizin besledigi ilk okullardaki fakir 
c;ocuklar namma on lira teberru edil -
mi§tir. Te§ekktir olunur. 

Gedikpafia • ~ar~1kap1 

A Z A K SiNEMASI 
BUGON 

bu senenin iki ljaheseri 

1-KO<;OK LORD 
Biiyiik hissi fili m 

2 SEFiLLER 
Tiirk~e sozlii biiyilk filim 

iN GiL TERE T ACININ 
INCILERI 

SAKARYA sinemas1, seyircileri 
uzerinde unutulmaz izler btraka • 
cak yegane film. 
Ba~ka hi~;bir film ile alakas1 ol

madigt gibi bu haril<;a filmile klyas 
•••••• bile edilemez. 

BugUn T U R K slnemasmda 
2 filim birden 

1· BiR MAVIS GECESi 2-12 No. EKSPRES 
( FraosJzca ) 

Fernand Gravey, Lucien Bar• 
roux ve Kate de Nagy. Neteli 
zevkli fevkalade giizel a§k filimi. 

Barbara Weeks • Ben Loyn 
Heyecandao, meraktao tiiyleri iir
perteo ve deh§et i~iode b1rakao 

biiyilk esrarengiz filim. 
Bugiin saat 1 de matine 
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Merhum Bay Ali R1za Vidinin ruhuna 
ithaf edilmek uzere bugiin ogle nama -
zm1 mtiteak1b Beyoglu !stiklal caddesi 
Aga camisinde Haf1z R1za tarafmdan 
Mevlidi l;lerif k1raat edileceginden arzu 
edenlerin te§rifleri rica olunur. 

.-------SUREYYA ............ KADIKOY------·-

.. ~_.~~~~~~~ 
Bah~e Mimari 

Mevlud Baysal 
D5rdUncii Vaklf Han dordiincil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 
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Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
And, meydan, ~ocuk parklar1 ve 
villa bahcreleri i~;in modern proje N 

ve plaolar hazular; ke!iifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatmt deruhde ve taahhiid 
eder. 

c MUSABAKANIN 2 NCi HAFTASI ) 

DANS it;iN Y ARATLIMIS- Eleanor Powell 
' Aynca: Sinemanm harikas1 C A N L I F t L M 

ve §airi azam H!MiD'in cenaze merasimi ve HUSUSt HAYATI 

YAKINDA: ROMEO ve JULiETTE 

MiLL I 
ROMEO 

SiNEMADA 
ve JULiETTE 

Muhterem mu§terilerimizin gosterdigi ragbet ve arzu uzerine devam ediyor. 
M. D. Bu film bu sene ba~ka hiGbir sinemada gosterilmiyecektir. 

Matineler: 1 - 3 - 5 - 7, suvare 9 da 

8 May1s 1937 

( Bu ak$amki program) 
isTANBUL: 
12,30 plakla. Tlirk musiklsl - 12,50 hava

dls - 13,00 muhtellf pHi.k ne~lyat1 - 14,00 
son - 18,30 p!akla dans musildsi - 19,30 Kn
dlkoy Halkevi namma. konferans (Di~ bo.
klml) D!§ doktoru Bedri Giirsoy - 20,00 Fa
Sll saz heyeti - 20,30 Orner RJ.Za tarafmdan 
arabca soylev - 20,45 Fa.sll saz heyetl: Saat 
ayan - 21,15 orkestra - 22,15 Ajans ve bar
sa haberlerl ve ertesi gi.ini.in program! .. 
22,30 plakla sololar, opera ve operet pan;:a
lan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,05 devlet tiyatrosundan nak!l - 18,55 

ltalyanca ders - 19,15 bir a.yllk haberler ~ 
19,40 halk §arkllarml ogrenellm - 20,05 ha
berler, hava, spor - 20,15 fillmlere dair ~ 
20,35 EGLENCELi KONSER - 21,35 anneler 
gtini.i - 22,35 PiYANO KONSERi - 23,15 
spor - 23,20 haberler ve salre - 23,30 DANS 
MUSiKiSi. 

BERLiN: 
19,05 spor, gramofon, ulusal yaym - 20,20 

MUSiKi - 20,45 gi.intin aklslerl, haberler -
21,15 ~AN VE MUSiKi - 23,05 haberler. 
spor ve salre - 23,35 GECE MUsi:Kisi-1,05 
dans plaklan. 
P~TE: 

18.0S devlet tiyatrosundan nak11 - 20,50 
konferans - 21,15 komed! - 22,25 haberler ~ 
22,45 ORKESTRA KONSERi - 24,05 CAZ ~ 
BAND TAKIMI - 1,10 son ha.berler. 
BUKR~: 
18,05 ASKERt BANDO - 20,10 konferans-

20,30 BALALAYKA KONSERI - 21,05 mek
tub kutusu - 21,20 EaLENCELi KONSER -
22,35 haberler, spor ve salre - 22,50 GECE 
KONSERi - 23,50 frans1zca ve almanca ha
berler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 c;ocuklarm zamam - 19,05 konu§ma, 

haberler, hava ve saire - 20,35 ORKESTRA 
KONSERI - 21,20 konu~ma - 22,05 ~AR -
KILAR - 22,25 ASKER! BANDO - 23,05 ha
va, haberler ve saire - 23,35 DANS ORKES
TRASI, sonra haberler, ha.va ve salre. 

PARIS [P.T.T.l: 
17,35 SENFONiK KONSER - 19,35 ha

berler, gramofon, hava ve ha.berler - 21 ,05 
siirprizler - 21,35 OPERA YAYINI: LA BO
HEME, sonra balet - 24,20 son haberler. 

ROMA: 
18,20 DANSLI QA Y - 18,55 haberler ve sa

ire - 21,45 KARII;!IK MUSiKi - 22,05 ko -
med! - 23,20 kar11,nk yaym, sonra DANS 
MUsiKisi, !stlrahat esna.smda. haberler, 
hava. 

( ___ YE_NI_· _ES_E_RL_ER __ ) 
F abrikator ve i§~ilere 

t, verenin ve i,!rilerin kanuni 
hak ve odevleri 

Biitun fabrika ve imalathane sahib ve 
miistahdemlerile butiin i~gilerin mutla-
ka edinmeleri gerekli olan b·r rdir. 

1~ verenin ve i§11inin bilmeleri ve yap~ 
malan gerekli her §eyi ve yasaklarm da 
hepsini, i§leri yi.iruyu~U s1ras.ile pratik 
ve sual cevabh olarak gosteren a<;tk li
sanla yaz1lm1§ bir rehberdir. Fiat! 50 
kuru§. 

!stan bul !nk1lab Kitabevinde satll ~ 
maktadtr. 

Lokman Hekim 
Dr. HafiZ Cerna! Lokmanheklm tarafm

dan !}lkanlan bu ~ok lstifadeli mecmuanm 
10 uncu sayJSI da c;nkm~tlr. Bu say1da Ha
fiZ Cemalin 23 Nisan hakkmda blr yaZISI, 
Cevad Nurlnln cKeylf veren zehlrler>, Dr. 
AU Sahlrln ve Dr. Cevad Tahslnln maka
lelerl, bundan ba§ka gene Haf1z Cema11n 
bir~ok istifadell yaz1lar1 vardrr. Her evde 
blrer tane bu!unmas1 lilz1m gelen bu mec· 
muay1 okuyuculanm1za tavsiye ederlz. 

Kanun Arama K1lavuzu 
Tlirklye Bi.iytik Millet Meclislnce ~lmdlye 

kadar t>Ikanlm~ alan (1) numarall kanun~ 
dan 3061 numarah kanuna kadar olan bii
tlin kanunlarla. Cumhurlyetten evvelkl dev
re aid kanun, ntzamname ve kararnameler
den htikiimlerl mer'i olanlarm ltizumlula
nm 1htiva etmekte alan bu eser Dahiliye 
Vekaleti Vil~yetler Idaresl ikinc! eube Mii
diirli A. §likrii Alptek!~ tarafmdan hazlr
lanml~ ve 107 .say1h cidare> mecmua.sma. 
ek olarak ayn bir kitab hallnde t>Ikarllml~
tir. 

B1r numaradan 3061 numaraya kadar 
~1km1~ olan kanunlarnmzm Kav.anin mec
mua.sl, Dlistur, Resmi Gazete ve !dare mec
mua.smdaki yerlerlni kolayhkla bulma~a. 
yard1m eden bu K1lavuzu blitlin hak!m, ad
llyecl, avukat ve hukuk mensublarma tav
siye ederiz. 

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

Ayrt kullamlabilen zemin kaho
da 3 oda genis ta~hk, kiler, banyo, ~a
ma~uhk ve odunluk vard1r. Birinci 
katta bir hoi, iki salon, bir oda, hu
susi kiler ve mutfak. Ust katta bes 
yatak odas1, bir banyo, daha yuka
nda bir sofa, bir oda. genis ~.;ab ara
st ve biitiin binada bes taras vardtr. 
Biitiin konforu havidir. Tarz1 in!iaSJ 
(!ok ferah ve metindir. 

Cumhuriyet matbaasmda Bay 
$1"fkatiye miiracaat olunur. 

Biiket, ni~an sepeti ve ~elenkler 
1 i~in yaptlacak sipari§ler siir'atle ha

zulam.r. 
<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 

~UGUN 

i P E K 2 TilrkGe filim birden 
fidanlar; sus, meyva agac; ve agac
ciklan: bah'<e alat ve edevab ve 
ehliyetli Bahc;ivanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara parastz giinderilir. 

0 skiidar Hale sinemas1 
G!ZLt VESiKA 

sinemas1nda 1 - DUnya komlkler krah 

LOREL HARDi SERSERiLER KRALl 
Yeoi • Biiyiik - Dayandmaz derecede komik sahnelerle dolu biiyiik komedi 

2- HALK KAHRAMANLARI 
Biiyiik ASK - KAHRAMANLIK ve SERGOZEST filmi 



Liibnan Maroni 
Patrigi italyada 

----
Biiyiik bir debdebe ile 
karsdanmas1 F ransada 

• 
,iiphe uvand1rdJ 

Elektrik Sirketi erki-1 
ninin muhakemesi 

Diinkii celsede kontrol sefile Silahtar-
miidiirii dinlendi ... aga fabrikast 

5 

Galiba bu yii 
bulu~amaddar 

Bir tetkik seyahatinin inttbalan 
Memieketimizde barb 
u~aklar1 yapabilirmiyiz? 
Motorlerile birlikte barb tayyareleri yapabilmemiz 

Pariste c;1kan «Le temps» gazetesi, 
Papay1 ziyaret etmek iizere Romaya 
giden Maroni Patrigi Arida'nm Ramaya 
muvasalatmda §imdiye kadar hic;bir ru
hani reise yapilmJYan merasimle kar§Ilan
digmr yazmaktad1r. Bu haberi veren 
mezkur gazetenin Roma muhabiri, Pat
rigin, T rablus ve -5am patrikleri ve ru
hanilerden miirekkeb bir maiyetle Ro -
maya geldiginde, F ransamn Papa nez -
dindeki sefiri, sefaret nezdindeki ruhani 
mii§avir, Frans1z konsolosu, birc;ok Rum 
ve Ermeni riihbam tarafmdan istikbal e
dildigini, !talya hiikumeti namma Bey -
rut 1talyan konsolosu tarafmdan kar~1 -
landlgml ve bir karabine miifrezesi tara
fmdan selamlandJgmi ilave ederek di • 
yor ki: 

£Ba1taratt 1 fnct sahttedel I de bu meyandayd1. Bunlarm yap1lan tet
dikkati cel_bed~riz. Biz telefon_ i~aresin • kikat sonunda yanh§hkla geldigi anla§Il
den devletm b1r memurunu getud1k. Ter- IDI§, Hanses bana telefon ettigi zaman 
ciimeyi o yapsm.» benim yammda Necib ve Hansesin ya -

~ ivayete gore HIZirla ilyas, ayn 
~ istikametlerde kiireyi durup 

dinlenmeden donerler ve her 
sene may1sm altmCI gi.inii mereci.ilbahreyn· 
de birle§irler. Oliimden istisna edilmi§ ve 
bu nimete mukabil kiireyi boyuna dola§· 
mak kiilfeti omuzlanna yiikletilmi§ olan 
0 iki avare seyyah, y1Jda bir kere kaT§!• 
la§lp ta ii<; dort kelime <<diinya kelam1>> 
konu§urken - en kuytu yerlerdeki fidan • 
c1klar dahi - birden ye§illenir, toprak can
lamr, ku§lar heyecanlamr ve yeryiiziinde 
bahar ba§lar. 

• • 
1~1n, her~eyden 

i~~ileri 

tecriibe sahibi usta ve evvel 
yeti,tirmemiz 

- 3 - (•) 

lazimd•r 

c139 Martin:. tipindekt Amerikan deniz tayyaresi, silratf saatte 400 kilometrodur; 
ikt ton bomba ta~tr 

« Y almz kardinallara mahsus olan me
rasimin Maroni Patrigi §erefine yap!lma
SI hususunda italyamn gosterdigi miisa
raat ve itina fazla gaze <;arpml§tlr. Bu 
itibarla, bunun, Frans1z mandas1 etra -
fmda siyasi bir tezahiir olup olmadJgi 
soru§turulmaktadJr.» 

Tiirk • Frans1z ticaret mU· 
zakereleri ba§ladi 

T akib, musad~me ve ag1r bombard I -
man tayyarelerinin bilci.imle tec;hizat ve 
teferruatile beraber, yakm bir istikbalde 
mi.istakillen memleketimizde in§aSJ miim
kiin olup olamiyacagJ sorulmaga deger 
bir keyfiyettir. Memleketimizde biiyi.ik 
siirat ve yiikselme kabiliyetini haiz ve ge
ni~ bir faaliyet sahas1 dahilinde i§ gore -
bilecek kudretli ke§if ve takib tayyareleri 
in§a edebilmek bizler ic;in en yi.iksek bir 
milli gaye te§kil etmesi pek tabiidir. (i.in
kii, bugi.inkii ve yarmki smai kabiliyeti -
miz, sair bi.iyi.ik devletlerle kemmiyet iti
barile rekabet edebilecek miktarda tay • 
Yare in§a edebilmemize im kan vermiyor; 
falcat on bin metroyu miitecaviz irtifalar
da cevelan edebilecek seri ve iyi silahlan
Mif tayyareler adeden <;ok miitefevvik 
dii§man filolarmm takiblerinden masun 
olarak <;ok miihim i§ler gorebilecekleri 
ic;in telafi ihtimallerini bizim bu gibi kiy
metlerde aramam1z pek dogrudur. Esasen 
bu nevi k1ymetli tayyarelerin en modern 
tiplerini haricden sipari~ suretile elde et· 
mek te miimki.in degildir, <;iinkii hiiku -
metier fabrikalarmdan ~1kan en muvaf1k 
tipleri ticaret maksadlanna degil; kendi 
tayyare fi1alarmm takviyesine hasrede -
bilmek ic;in hatta temin ettikleri son per
formanslarm ilamm menetmekte ve bun
Ian type reserve olarak kendi filolan i<;in 
sipari§ ve in~a ettirmektedirler. 

ithal ettigi i~in miistakil addedilemez ve 
herhangi bir sebeble bu levaziml tedarik 
edemedigi takdirde felce ugrar. Fa kat 
k1smen harice tabi bulunmakla beraber 
bu yolda ~ah~an fabrikalarm memleketi
mizde tesis edilmesi ileride bizde de bi.is
bi.iti.in mi.istakil ve miitesanid smai grup
manlann viicude gelebilmesi ic;in birinci 
bir merhale te~kil edebilir. Ancak dahil
de viicude getirilen smal istihsalatm ha
ricden ithal edilebilecek ayni cins e§ya ve 
cihaza nazaran herhalde k1ymet itibarile 
miisavi ve fiat itibarile ucuz olmas1 §art
hr. Y oksa ne milli ve ne de ikt1sadi ga
yelere hizmet edemiyecek alan bu gibi 
fabrikalarm memlekette hic;bir mana ve 
liizumu alamaz. Yukandaki izahahmiz
dan anla§Ihyor ki pek miitenevvi olan 
madeniyat, kimya, makine ve saire gibi 
hususl sanayi, memleketimizde kafi dere
cede inki~af edip miitesanid grupmanlar 
haline gelinciye kadar tayyare in~aatmm 
icab ettirdigi levaz1mm miihim bir k1sm1-
m haricden ithal etmek mecburiyetinde 
kalacag1z. 

Ankara 7 (Telefonla) - Turk - Fran
stz ticaret anla~mas1 i9in tetkik miiza -
kerelere bugiin saat 15 te Tiirkofiste 
ba§landr. 

Milli mi.idafaa kudretlerimizi en mo -
dern vesaitle her an tarsin ve takviye et
megi kendine en yiiksek bir vazife edin
mil olan hiikumetimizin teklifi iizerine 
hava. kuvvetlerimizin artmlmasma ve tay
Yareciligin memlekette inki§af edebilme
sine tahsis edilmek iizere Biiyiik Millet 
Meclisimizin 21 milyon gibi miihim bir 
kredi kabul ettigi bu iimidbah§ SITalarda 
tnemleketimizin smai kabiliyetleri hak -
kmdaki miilahazahmrza birka<; si:iz daha 
ilave edelim: 

Milll san'atkarhk sureti umumiyede 
iki bak1mdan tasavvur ve mi.inaka~a edi
lebilir: Bunlardan birincisi, tayyare, oto
tnobil, makine, gemi ve saire gibi yiiksek 
Sinai in§aatm terkibine giren mi.iteferrik 
aksamm en biiyiik k1smm1 memlekette 
Yaparak bunlan daha ucuza mal etmek 
ve bu suretle hiikumet ve halk1 iktisaden 
mi.istefid edebilmektir. Bu yoldaki bir 
endiistri, levaz1mmm bir k1sm1m haricden 

*] Blrlnci ve !kine! makaleler 24 ve 29 
tnart tarlhli sayJ!anmizdadir. 

-

Acaba bu :;:aruret bizi nisbeten miista
kil bir surette memleketimizde hymetli 
harb tayyareleri in§a edebilmekten 
menedebilir mi? Menetmemesi ic;in ne gi
bi tedbirlere mi.iracaat etmemiz lazJmd1r? 
ithal etmemiz laz1m gelen maddeler ne 
gibi ~eylerdir ve yeni bir tipte bir tayya
renin etiidiinii yapabilmek ve sanra mu • 
vaffakiyetle tatbik edebilmek ic;in ne gi
bi te~kilata liizum vard1r? Bu hususlann 
tetkikmda en evvel hatua gelen §ey mem
leketimizde yiiksek k1ymette tayyare ma
ti:irleri in§a edebilecek fabrikalarm §imdi
ki halde viicude getirilmesine imkan olup 
olmadigl keyfiyetidir. <;:unkii ewelce zik
rettigimiz gibi tayyarenin en miihim ri.ik
nii onun kalbini te§kil eden moti:iri.idi.ir. 
Saatlerle anzas1z i~liyebilecek bir motore 
malik olm1yan bir tayyarenin hic;bir k1y • 
meti ol am1yacagJ gibi onu iclare eden ic;in 
en tehlikeli bir cihazd1r. Bu sebebledir ki 
en iyi tayyare in§a eden memleketler. en 
muvaf1k motor fabrikalarma malik olan
lardJr. 25 seneye yakm bir mi.iddettenbe
ri bu nevi i§tial motorlerinin tekamiilii yo
lunda sarfedilen emekler neticesinde bu
gi.in tayy are motorleri, endiistrinin mi.ite
kamil ve pek hassas bir pn!oizion aleti 
haline gelmi§tir. Bunlann otomobil motor
lerine nisbetle bir~ok hususiyetleri vardu. 
Miimkiin oldugu kadar hafif ve mukavim. 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 70 

B iZ iN SANLAR 
~========== Yazan: Peyami Safa ==:fJ 

Sade §imdi hatmmza gelen §ey de- inanmaZSimz, yakam bana girtlagima ka
~il; sa de Vediayl sevmek meselesi de- dar <;1km1§ bir batakhk hissini veriyor. 
~il. Orhan Bey! Sa de §U yahy1 dol- G~en defa beni c;ok hasta gi:irdiiniiz. 
cturan ecnebiler de degil; istanbul ve Hastahk ne kelime! Viicudiimde hie; bir
~iitiin Tiirkiye i§gal edilir de insan gene §CY yok. Amma ke§ki hasta olsam... il
'lltnidini kesmez. Ben c;ok dik ba§h ve letlerin en beteri nedir? Verem mi?. <;:ok
lnukavemetli bir insamm, Orhan Bey. tan raz1y1m; kanser mi? Ona da razJyim. r akat beni bog an §CY daha fecidir: hgal T ek etrafJmda herkesi ahlak veremine, se-

il§ka §ey, ink1raz gene ba§ka §ey. Ben ciye kanserine tutulmu§ gormiyeyim. 
bunu hissediyorum. Etraf1mda her§ey: Or han iirperdi. Bu c;acugun titrek se -
«lnknaz! ink1raz !» diye haykmyor. Ben sin de konu§an biiyiik facia, hic;bir ~iiphe 
askerim. Tarihe <;ok merakhy1m. Fa kat ve hi<;bir deli! ihtiyac1 uyandumadan, ak
~arih bunlan yazm1yor. fnbrazm bir de lm hi<;bir mukavemetine ugramadan insa
l~eriden goriilii§i.i var. Ruhlann, kalblerin. na kendini bir bedahet gibi anzasrz kabul 
sciyelerin inklraz1. Ben belki iyi anlata • ettiriyordu. 
blYalum. Dii§man §ehre girmi§ ne c;1kar? Bahri mizacma uym1yan bir hareketle 
b.avramr, kovanz; fakat bir de fenahgm Orhamn kolunu tuttu: 

olarak in§a edilmeleri liizumu «asil ma -
denier» denilen hususi maadinin istimalini 
icab ettirdigi gibi yiiksek irtifalarda kud
retlerini ve hareket intizamlanm muhafa
za edebilmeleri ic;in siirkompresor ve 
siiralimanti:ir denilen hususi tertibatla 
mi.icehhezdirler. Bundan maada siirkom
presionun tevlid ettigi. yiiksek tazyik ve 
hararetler neticesinde vukuu melhuz in -
filaklere mani olabilmek i~in benzinlerin 
terkibinde kimyevi tadilat yaparak husu
si benzinler istimal etmek mecburiyeti ha
s!! olmu§tur. 

Biiti.in bu liizumlara mukabele ede
bilmek ve en ufak bir anzaya, bir ihtiza
za bile meydan vermiyecek derecede mi.i
tekamil motorler in§a edebilmek hususun
da fabrikalar arasmda bugiin pek c;etin 
bir rekabet mevcuddur. i§te bu rekabete 
mukavemet edemiyenler yalmz lisans mo
torleri in§a etmekle iktifa veya biisbi.itiin 
bu i§ten vazge<;mektedirler. Masraf ba • 
k1mmdansa, motor fabrikalan, icab ettir· 
dikleri laboratuar, doki.imhane, atelye ve 
pek miitenevvi tezgah ve makinelerden 
dolay1 tesisleri biiyiik sermayelere muh -
tacd1r. Mesela 150 beygir kudretini ge«· 
miyen muayyen bir tipteki tek bir lisansm 
in~asile iktifa ederek ayda takriben 50 
motor in§a ve teslim edebilecek bir fabrika 
vi.icude getirilmesi ic;in takriben 5 • 6 mil
yonluk bir sermayeye ihtiyac oldugu gibi, 
boyle bir fabrikanm da memleketimizin 
§imdiki smai vaziyetinde muvaffak ve ik
llsadi bir surette ~;ah§masma da pek im -
kan yoktur. Bu imkanSIZhgm en ba§hca 
sebeblerinden biri de bizde bu gibi ince 
i~leri ba§arabilecek ustalann, tecriibe sa
hibi amele kiitlelerinin heni.iz ihtiyaca ka
fi miktarda yeti§memi§ olmasJdJr. 

Gelecek makalemizde bu imkanlan 
yakm bir istikbal ic;in ne suretle hamla
mak miimkiin olabilecegi hakkmda muh
terem karilerimize birkac; soz soy liyece -
giz. 

·-

Miihendis 
IBRAHIM AYAD 

Orhan dondi.i v.e Bahriye bakt1. Zabit 
te ona bak1yordu. Ay l§tgmda, iisti.ine bir 
insan portresi <;izilmi§ mavi bir tabak gi· 
bi goriinen diiz yi.izi.inde yalmz gozleri, 
deh§etle §i§mi§ gozleri, ic;inde sessiz pat· 
layi§lar gizlenen acayib gozleri, etrafmda 
hie; kimildam1yan uzuvlardan kopmu§ 
gibi ayn ve mi.istakil duruyordu. Nefesi 
ispirto koktugu ic;in, Orhan, onun sozle • 
rinden, sarho§lugun mubalagalanm tay -
yetmek laz1m geldigini dii§iindi.igi.i halde. 
sesinde hi<;bir taraf1 insana sun'i goriin
miyen bir hakikat §ivesi farkediyordu. 
Soz si:iylemese de yalmz bu sesin tonla
rml mmldansa veya haykJTSa manalan 
gene hissedilebilecekmi§ gibiydi; Bahri 
iiniine bakarak devam etti: 

- Kuvvei maneviyenizi kirmiyayim, 
fakat size tehlikeyi haber vermek te bir 
vazife: Sonu batakhr! diyorum. Dikkat 
ediniz. AnlamJ§SJmzdir in§allah. isim 
si:iylemek istemiyorum. <;:i.inkii ben bu is
mi kendi kendime kac; bin defa si:iyledim. 
Arhk onu agz1ma almaktan korkuyorum. 
T ahmin ediyorsunuz, de gil mi ~ 

- Y amlm1yorsam, evet. 

Mukabil taraf vekilleri: nmda da Ha§im ve Pertev vard1. Han -
- Takdirinize b1rakmz, dediler. ses bu aletlerin yerinden kaldmlmasmda 
Miiddeiumumi de mahzur gormedigi- bir mahzur olup olamiyacagm1 sordu. 

ni si:iyledi ve eski terciimanla duru§maya F ennl cihetten bir mahzur oldugunu soy-
g~ildi. ledim. Bunlann kaldmlmas1 bana miina· 

Kontrol felinin iladesi sib goziikmiiyordu. <;i.inki.i bir giin evvel 
Ge~en celsede §irket idare komitesi a- gel en N afJa Vekaleti tahkik heyeti nu -

zasmdan Jean Lazy an ve §irketin ba§ - maralanm almi§lard1. Hansens ce -
miihendisi Jul Gileri dinlenmi§ti. Bunun vaben: Maksad1m aletleri saklamak 
i<;in bu defa duru§mlya §irketin kontrol degildir, vaziyeti Js!ahtu, dedi ve e -
dairesi §efi olan Emil Fisler'in dinlenme - mirlerini Gileri vasitasile bildirecegini 
sile ha§landl. soyledi. Ertesi giinii ba~miihendis Gileri: 

Emil Fisler ifadesine §oyle ba§lad1: <<Aietleri sokiiniiz ve Anadolu yakasma 
- Muhasebe kontrol servisi §efiyim. 1 goti.iriiniiz» emrini verdi ve ben de a et

Ambarlar muhasebesi de bu servise da - leri soktiirdiim. Ben kendim ~ah§mad1m. 
hildir. F akat her zamanki gibi talimat verdim. - Size bu e§ya hakkmda bir tamim 

Hatlarm yi.ikii az oldugu ic;in gece yapilmamJ§ m1yd1 ~ 
_ 1932 ve 1935 senelerinde yaprl _ bu i§ yaptldJ. Ben bu malzemenin muaf 

IDI§h. F akat kontrollanm esnasmda boyle oldugunu bilmiyordum. Bunlar 1932 
bir yolsuzluga tesadiif etmedim. Esasen denberi fabrikaya konulmu§tu. 1930-31 
biz magazalardaki mevcudun muhasebe senelerinde lstanbula geldigini zannede -
defterine uyup uymadJgmJ tetkik ederiz. rim. Belki de Anadolu yakasmdan gel· 
Bir maim mahalli istimalini kontrol et • mi§ti. 
mek bizim salahiyetimiz dahilinde degil- - Size bu malzeme hakkmda bir ta-
dir. Vak1a, malzemenin nerede kullaml- mim yapllmaml§ miydi? 
d1g1 evrak1 miisbitede gi:iri.iliir, fakat biz - Y apilmJ§b amma bu malzeme bun
bununla me§gul olmay1z. Bir malzeme- dan evvel kullamlmi§tl. Hem hunu a • 
nin nerede kullamlmast laztmgeldigini de ra§l!rmak benim vazifem degildir. Hem 
biz takdir edemeyiz. tamimlerin makabline §i.imulii olmamak 

- 0 halde bu }§in kontrolu ile kim gerekti. 
miikelleftir~ - Bu aletleri buraya hangi mi.ihendi-

- Malzemeyi ambardan alanlarla sin getirdigini ogrenmemi§ler mi ~ 
verenler bilir. - Tahkik etmedim. 

- 0 halde onlann mes'ul olmas1 U.
ZlmdJr? 

- F akat evvela bunlan ahp kullanan 
montorlerdir. 

- Ya verenler~ 
- Verenler ambar memurland1r, fa · 

kat anlann fenni malumatlan yoktur. 
Onlara mes'uliyet terettiib etmez. Esasen 
bunlarm nerede kullamlacagrm sormak 
ambar memurlanna di.i§mez. Aletlerin 
<;Ikanlmas• emrini miihendisler verir. 

- 0 halde mes'uliyet onlara m1 dii
§iiyor~ 

- fhrac bonolannda imzalan varsa 
evet. 

Emil Fisler bundan sonra vazifelerinin 
miidiriyet tarafmdan tayin edildigini ve 
elde vazifeleri tayin eden bir talimatna
me bulunmadigmJ si:iylemi§ ve okunan 
istintaktaki ifadesini tasvib etmi§tir. 

Bundan sonra gene iddia makam1nm 
istegi iizerine kontrol dairesi §efi Fislere 
§U sua] soruldu: 

- T amirat ve tesisat ic;in konulmu§ 
bir tahsisa t var m1d1r? 

- Evet sene ba§mda boyle bir hesab 
yaprhr. Sene sonunda da ambarlarda ta· 
dad yap1hr. Ambarlann mevcudu mu • 
hasebe hesablarile kar§Ila§tmhr. Bundan 
maim fiatlan degil mevcud nazan itiba
ra abmr ve sonra muhasebe hesablan ile 
kar§Ila§hnhr. 

Vakit g~ oldugundan saat yanmda 
birinci celseye nihayet verilmi§tir. 

I hinci celse 
fkinci celse tam saat 16 da ba§lad1. 

Bu celseye Silahtaraga fabrikas1 mi.idii
rii Gibiletti'nin dinlenmesile ba§landJ. 

·'-- Komisyon te§rinievvelde geldi ve 
bu e§yayJ buldu. Direkti:ir Hanses bana 
telefonla ertesi giinii alii entrektoriin giim
ri.iksiiz oldugunu bildirdi. 12 seksiyoner 

-Kim memnun~ Orhan Bey, dikkat 
etmediniz mi? insan ekseriya memnun ol
madJgi §eyleri yapar. Hay1r hay1r ... ekse
riya degil... Ah, bunu soylemek istemiyo
rum. Ben memnun muydum, degil miy -
dim? Bakm1z, mazi sigasile konu§uyorum. 
Olmii§iim de diinyadaki hayatJmdan bah
sediyormu§um sanki ... 

Birdenbire dogrularak ceketinin on 
diigmelerini ilikledi; fakat parmaklan ya
kasma gidince durdu, ba~m1 geri <;ekti ve 
iki kolunu birden a§agJ sark1tll: 

- F elakete bakm1z, dedi, ben ordu • 
yum, orduy~ temsil ediyorum. 

Sonra yi.iziinii soluk ay J§Igma dogru 
kal d1rara k : 

- Hangi ordu? dedi, ordu Anadolu
da. Benim i§im ne bur ada? 

Uzun miiddet sustu. Riizgar <;Ikmi§II. 
Kar§Jlarmdaki s1k agaclann simsiyah 
ba§lugunda bir hJ§Htl kabar1yordu. Ay 
ince bir bulut altmda kald1 ve karanhk 
arttl. Bahri bu degi§ikligin farkmda olml
yacak kadar dalgm goriiniiyordu. Y or -
gun bir sesele mmldand1: 

- Kopriialll kablosunu siz mi koydu
nuz'? 

- 1934 senesi yazmda direktor Han
sesin emrile koprii altma bir kablo koy -
maga memur edildim. Silahtaraga bah -
<;esinde muaf ve gayrimuaf kablolar var
di. Bunlardan birini ald1m ve yerine kay
dum. Bu kablonun lizerinde giimriiksiiz 
olduguna dair i§aret gormedim. 

- Fabrikada kac;ak malzeme bulun
dugu zaman bir ~a~kmhk ve tela§ eseri 
gosterdiginiz tahkik heyeti raporundan 
anla§Jhyor. Sebebi nedir? 

- Benim bu tabit halimdir. Bir fev· 
kaladelik yok. 

V e sonra ilave etti: 
- Alman maim giimri.iklii veya gi.im· 

ri.iksi.iz oldugunu si:iylemek vazifesi am -
bar memuruna di.i§erdi ki hie; boyle bir§ey 
soylemedi. 

Bundan sonra celseye ara verildi. 
V!;iincii cel.e 

O<;iincii celseye saat 18,30 da ba§lan
di. Evvela suc;lu vekillerinin istegi iizeri
ne fabrika miidiiriinden havai hattm han
gi senede yaprldJgl soruldu ve 1930-31 
senesinde yap!ldlgl ogrenildi. 

Bundan sonra hakim, Jean Lazyan'a 
hi tabla: 

- Siz bonolarm yand1gm1 soylemi~ti
niz. Acaba bunlann kopyalan da yanml§ 
m1drr? 

Diye sordu. Su<;lu buna: 
- Bilmiyorum. cevabm1 verdi. 
- G~en celsedenberi bunu merak 

edip tahkik etmediniz mi ~ 
- Hay1rl 
Bundan sonra vakit gecikmi§ oldugun

dan duru§mamn aym on ikisine b1rakd -
masma karar verilmi~tir. 

Hayu! dedi Orban; «acayib» ve 
«harikulade» c;ok ba§ka ba§ka §eylerdir. 

Biraz di.i§iindiikten sonra ilave etti: 
- «Acayib», «harikulade» nin tak

lididir. 
Bahri SJ~nyarak dogruldu: 
- Bravo I dedi, i§te dii§i.iniip dii§iiniip 

te bu kadar rahat soyliyemiyecegim bir
§ey ... <;:ok dogru, Orban Bey, bravo ... 
Acayiblik sahtekarhkhr, harikulade go -
riinmek sahtekarhg1 ... Bravo ... Evet, bu 
k1z ... 

Hiikiim vermek cesaretsizligi ic;inde 
duraklad1, <;ok dii§iindi.i ve devam etti: 

- F evkaladelikleri yok degildir, iyi 
manada fevkaladelikleri ... Ah, hem pek 
<;oktur; fakat acayiblikleri nefret verir. 

Kelimeyi korkarak ve tartarak tekrar-
ladr: 

- Nefret. .. 
!c;ini <;ekerek: 
- Fakat ben nefret etmege vakit bu

lamadim, dedi. 

HIZir kimdir, flyas kimdir ve bunlar ni
c;in olmemi§lerdir, ne sebeble ebedi bir 
seyahate mecbur kalmi§IardJr?.. Burala • 
nm ara§hrmaga liizum yak. H1zmn zu • 
liimat alemine gidip ab1hayat ic;tigi, Ce • 
nab1 Musa ile gori.i§tiigi.i kitablarda ya " 
z1h. llyasm da Balibekli bir nebi olup 
putperestlikle miicadele yiiziinden <;ok St· 

kmll "ektigi, magaralarda siiri.indiigii ve 
nihayet goke c;ekildjgi malum 1 .. F renkler 
H1Z1rilyasla Cercisi - §arkhlar kadar hu· 
rafe tarihi bilmediklerinden, yahud Beni
israil hikayelerini iyi okumadJklanndan 
alacak • birbirine kan§tmyorlar ve Cer -
cis'in bir harbde vurulup oldiigii gi.ini.i bi
zim Hidirelleze e~ yap1yarlar. Pek me~
hur oldugu iizere Cercis, h1ristiyan aziz.
lerindendir, igilizler tarafmdan da kendi 
vatanlarmm hamisi sayilmi§hT. 6 may1s 
Sent Core yortusu olarak kabul olundu
gundan §arkta HidJrellez kutlulamrken o
rada da ad1 Corc'a ~evrilmi§ olan Cer -
cis'in yortusu yap1hr. 

Cercis'le yakmdan alakadar olan mil • 
letlerden biri de Ruslard1r. S1vasta dog
mu§ olmak yiiziinden kendisile hem§eri 
bulundugum Cercis, Roma imparatorla
nndan Diocletien devrinde bir giizel 
prensesi ~irkin bir ejderhanm agzmdan 
kurtarmi§tl. Ruslar bu vak1ay1 tasvir eden 
bir resmi uzun y1llar armalannda bulun
durmu§lardJr. 

Soz si:izii a<;ar derler. Ben de H1Z1rla 
!lyasm bu y1l bulu§mamJ§ olacaklanm an
lataylm derken hurafeler tarihinin c;tk ~ 
maz sokaklanna dahverdim. Kendimi 
toplamazsam soz, Hwla flyasm bitip 
tukenmiyen omi.irleri gibi uzayacak. Bu 
sebeble sadede ge~iyorum. Evet. 0 iki 
avare seyyah, bu yJ! g;tliba muayyen te
laki noktasmda ve muayyen giinde bulu
§amadJ!ar. <;:i.inkii bu telaki yapilm<§ 
olsayd1 bizim 6 may1s §en bir tebessiim 
gibi dogacak ve hepimizi cezbeye dii~ii -
riip k1rlara ko§luracakll. Halbuki o gun 
gok · aghyordu, hava somurtuyordu, go • 
ziimiizi.in i:ini.inde enikonu bir k1§ man • 
zaras1 ya§Iyardu. 

Demek ki H1Z1rla llyas bulu§makta 
geciktiler ve hakiki baharm tuluunu da 
geciktirdiler. Bunu onlann binlerce ytl • 
danberi doniip dola§maktan yoruldukla -
nna m1, yoksa kiirenin nizam1m kaybet
mege ba§lad1gma m1 hamletmeli?.. Ben 
kendi hesab1ma miitereddidim ve vaktile: 
<<HIZlr Agazadeyim ye§illenirim» mJSTa
ile H1direllez giiniinde agaclar gibi ruh
larda da ye§illenme ihtiyac1 belirdigini 
soylemek istiyen §air Said Beye ayni giin 
iimmet yazilmagJ faydah bulacak bir k!
sJm ye§illen~ege muhtac kimselerin ug -
rad1klan mahrumiyete acJmaktayJm. U • 
mup ta unam1yan H1dJrellez di.i§kiinlerine 
ge9J1i§ olsun I 

M, TURHAN TAN 

- K1z karde§inizi filan da sevmediniz. 
mi? Ailevi muhabbetler ... 

- K1z karde§im yok, fakat annemi 
sevdim tabii. 

- Annenize kar§l sevginizin ic;ine bile 
arada bir nefretler damlamaz m1yd1~ 

- Baz1 anlarda ... Belki. 
- Hah! i§te, ins an V edia gibi bir ki-

Zl severse - nihayet ismi agz1mdan ka~IJ -
anladm1z m1, severse boyle bir krz1 ~ayed, 
i§te o anlar c;ogahr. Nas1! oluyor, biliyor 
musunuz? Bu bir musluga benziyor, ze· 
hir musluguna ... !nsanm kalbinde a<;1h • 
yor, anladm1z m1? Arada bir, bazan bu 
musluktan nefret zehiri damhyor. F akat, 
ha ... Beri yanda a§km da muslugu var. 
Musluk degil, c;aghyan halinde I~m1ze 

sevgi doluyor. F akat hissediyorsunuz ki 
biraz bekleseniz, biraz vaktiniz olsa, u
zun zaman sabredebilseniz, o <;aghyan 
duracak ve nefretin zehiri artacak. hte 
kurtulu~. 

- Her sevgide boyle olmasa gerek. k 1D c;e§idi ruhlanmtzr i§gal etmi§. Ahla- - Siz bunu hissetmiyor musunuz ~ Fa
~ lm1z, faziletimiz i§gal altmda ... ~u &§a· kat yoldas1mz. Hissedeceksiniz. Y oldasr
&ldaki ecnebiler bizim yahya zorla gir- mz, diyorum. 0 kadar, o kadar, o kadar 
llt~diler ya ... Biz '<agud1k ta geldiler. miiteheyyic gi.inlerimdeyim ki sizin istik
~U~kii ruhumuz esir. Bu da bir§ey degil. balinizi de hissediyorum. Y oldasmrz. Bel
t eqye yok bizde Orhan Bey. Bana her ki §imdiden hissediyorsunuz. Hay1r, ede
~•f batakbk gibi goriini.iyor. Elimi s1k mezsiniz. AldatJci giizel yollardan ba • 

Sl boynuma goti.iri.iyorum ya. Billahi, takhklara <;IkacaksmiZ. 

- Y amlm1yorsunuz. Odur. <;:iinkii siz 
- Evet... Siz daha yolun ba§mdasJ

mz. Akhmza fena bir§ey gelmesin: Ben 
onun iistiine bir giinah kondurmak istemi· 
yo rum. Sizden ho~lanacak. N e dedim? 
Kafah adam ister. F akat daha neler is • 
ter, onu bilmeyiz. Acayib k1zdu. Siz aca· 
yib tabiatleri sever misiniz '? 

Ciddi bir anmda olmasayd1 bu si:iz Or
ham giildiirebilirdi; ancak tamamlanmasJ 
§artile Bahrinin bu ciimle ile kuvvetli bir 
ruh tecriibesini ifade etmek istedigi anla
§JlacaktJ. Or han sordu: 

- Vediada boyle. Goreceksiniz. 

- Nic;in? de bu yahya onun i~in geliyorsunuz .. 
- Biraz, c;ok degil. 
- Hep «biraz» la ba§lar. 
- Ve bu yahya geldigime memnun 

degilim. 

- Nas1l? Ne gibi? 
- Ah ... Nasrl anlatay1m ... Hi<; sev· 

diniz mi ) 
- Hayul 

- KararsJzhgJ yiiziinden. Bu karar-
sizhk nedir, bilir misiniz siz? Baz1 kiZla· 
nmiZID ruhundaki inkuazd1r, inkuaz ... 

' (Arkas1 var> 
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Doganspor §ehrimizde 
Windsor Diikii sevgilisine kavu~tu 
Diikiin Fransaya seyahati ~ok heyecanh oldu, 
Madam Simpson Cande §atosunda sab1k krab Bugiin Taksimde Be~ikta~la, yar1n da 

Kad1koyiinde F. Bah~e ile kar,IIa,acak 
izmirli futbolculartn 

izmirde 
kafile reisi Galatasa kar~Iladi ve kollan aras1na ahld1 

raytn 
hadiselerin 

yapbgJ ma~larda ~tkan 

sebeblerini anlabyor 
Milli kiime rna<;larma bugiin ve yann 

Ankara ile §ehrirnizde devam edilecektir. 
Bu hafta seyahat etrnek mas1 izmir ta • 
k1rnlanna dii§rnii§ bulunmaktadu. Do • 
ganspor takimi bugiin T aksim stadyo -
rnunda Be§ikta§la yann da Kad1koy 
stadyornunda F enerbah~e ile, O~ok ta
kimi da bugiin Ankarada Ankaragiicile 
yarm da Genclerbirligile kar§Iia§acak · 
lard1r. 

~imdiye kadar sekizer rna<; yapm1~ o
lan izmir tak1rnlarmdan Dogansporlular 
O<;oklulara nazaran • puvan itibarile • 
daha iyi vaziyettedirler. 

S1rasile fzmire gitmi§ olan Be§ikta§, 
Giine§ ve Galatasarayhlarm sozlerine ba
kihrsa O~oklular daha teknik, Dogan • 
sporlular ise daha enerjiktirler. Dogan -
sporlularla ilk ma~I bugiin yapacak olan 
Siyahbeyaz takJIDm da ba§hca vas1f!a -
nndan biri enerji ile oynarnasidir. Bu iti
barla bu kar§IIa§manm <;etin bir miicade
le halinde ge<;mesi memuldiir. Gec;en a
ym ba§mda gelen Oc;ok tak1mile evvela 
F enerbahc;e kar§IIa§mi§ ve giic;liikle I • 0 
galib gelebildikten sonra ertesi giinii Be
§ikta§hlar 4 - 1 kazanmi§lardi. Bu haf
taki vaziyet aksinedir. l!k rna~! Siyahbe
yazhlar yapacaklar ve kazanmak i<;in 
hayli yorulup ve rakiblerini yorduktan 
sonra Dogansporu ertesi giin Sanlaci -
verdlilerin onlerine birakacaklardir. 

N eticeyi tahmin etmek istiyenler bu
giin Be§ikta§m ter ve taze bir Doganspor· 
Ia yarm da F enerbah<;enin, Be§ikta§ gi
bi bir tak1rnla bir giin evvel kar§Ila§arak 
yorgun dii§rnU§, bir Dogansporla rna~ 
yapacaklan bilhassa unutulmamahd1r. 

Ankarada rna<; yapacak olan Oc;okun 
galib gelmesi ihtirnallerini <;ok az bulan
lardamz. Oc;ok tak1mmm §imdiye kadar 
yaptig1 ~~kiz mac;tan altlSlm kaybetrni§ ol
masl galibiyet ihtimallerini kendisindei 
tlzakla§l!racak kuvvetli bir sebebdir. An
karagiicile Genclerbirliginin Oc;oku fzmir 
suhasmda yenmi§ bulunmalan ise tahmi· 
mmiZI biisbiitiin takviye etmektedir. 
Maamafih Oc;oklulann Ankarada <;ok 
ag1r §ekilde maglub edilen hem§erileri 
Dogansporlulardan daha iyi neticeler al
maga c;ah§acaklanm ve bunda da mu • 
vaffak olacaklanm umuyoruz. 

Jf,J[.J[. 

Dogansporlulcmn kalile reisinin 
sozleri 

~ehrimize gelen izrnirin Doganspor Ia
kimma riyaset eden kafile reisi Haydar 
diin kendisile konu§an bir arkada§lmiza 
Galatasaray mac;1 miinasebetile izmirde 
gec;en hadiseJer miinasebetile §UnJan SOY· 
lemi§tir: 

«- Galatasaraym lzmirde kar§lla§ • 
l!g1 arkada§lar ile Galatasarayh sporcu 
arkada§lar arasmda §U veya bu dediko
duya sebeb olabilecek ehemmiyetli bir 
hadise olmaml§hr. Y almz ma<;I idare e· 
den hakemin idaresizligi yiiziinden c;ok 
hassas olan hmir halk1 bakeme kar§l 
baz1 tezahiiratta bulunrnu§tur. 

Bu hadiselerin miisebbibi de F utbol 
F ederasyonudur. 

Y ap1lan anla§malarda bitarafhg1 mu
hafaza edebilmek ic;in izmirde Ankarah 
bir hakemin bulunmas1 kararla§hnlmi§· 
ken bilmem hangi sebeblerden dolayi bu 
karara riayet edilmemi§ ve lzmirin istan
bullu arkada§larile kar§Ila§masmda ha· 
kemlik gene bir lstanbulluya tevdi edil
mi§tir .. hin tuhaf1 §Uras1 ki lzmirli spor· 
cular Istanbullula:la hmirde yaphklan 
mac;larda hakem lstanbullu ve lzmirlile
rin lstanbulda, fstanbul!ularla yapllklan 
mac;larda hakemlik gene bir fstanbullu 
arkada§a tevcih edilmektedir. l§te bizi 
miiteessir eden de burasid!r. Madem ki 
bitarafhk gayesi takib ediliyordu. Ha
kemlik i§i de o noktaya gore yap1lmahy
d1 ve halkm §iiphelerine meydan buak11-
mamahydJ. Kafi miktarda hakem bu
lunmamasi one siiriilecekse bu da kolay
hkla halledilebilirdi. Olm1yacak oyunlar 
icyin Balkanlardan iicretli hakemler getir
tildigine gore zannederim ki milli kiime 
ma<;lan i~in de bir iki ayhk muvakkat ec
nebi hakem temin edilebilir ve bitarafane 
neticeler daha kolayhkla ve daha kat'i 
olarak elde edilebilirdi. 

F ederasyon reisi Sed ad R1zanm lzmi
re gdi§i de miispet hi~bir netice verme • 
mi~tir. Gazetecilere ve bilhassa kuliib 
mensublarma tahsis edilen az miktarda 
rna<; davetiyeleri de efkan umumiyede 
aksi tesirler uyandJrmi~Ilr. lnzibati ve i -
dari bir<;ok tedbirlerin ahnmasma rag • 
men F ederasyon heyeti 1zmirde hic;bir 

muvaffakiyet elde edernerni§tir. F ederas
yon heyetinin aldigi tedbirler sayesinde 
iki ma<;tan azami temin edilen 1 000 lira
YI biz, Federasyon heyetinin verdigi mah· 
dud primlerin birkac; rnislile asgari ola • 
rak 1200 lira olarak temin etmekteydik. 
Ma~lan seyretmek i~in milli tak1m ve 
rnmtaka §ampiyonlugu oyunculan bile 
sahaya para mukabilinde girmege mec -
bur tutuldular. 

Bu yiizden tekrar ediyorum, F ederas
yonun hmirdeki faaliyeti tamamile rnenfi 
inllbalar uyandumi§hr. Bununla beraber 
lzmirlilerin F ederasyona boykot yapa • 
caklan da kat'iyyen hi<;bir suretle mevzuu 
bahsolrnaml§hr. 

lstanbuldaki mac;lara nisbeten zaYJf bir 
kadro ile geldik. En miihim elemanlar • 
dan mahrurnuz. Oyunculanm!Zin ekserisi-

Paris gazeteleri, Windsor Diikiiniin,l lunan bavullar derhal bah~eye ~Ikard -
tahttan feragati tarihindenberi ilk defa ola IDI§hr. Bu kan§Ik zamanda fotogra_f ~u
rak aynld1gi Wolfgang' daki inzivaga - habirleri gelrni§lerdir. Diik kend1lerme 
hmda Fransaya, Cande §atosuna kadar son dakikada fotografm1 <;Ikartrnagl va -
yaphg1 seyahat hakkmda siitunlar dolusu detmi§ti. Soziinii tuttu. 
tafsilat veriyorlar. Diin c;ok ne§' eli idi. Gazetecilere: 
Diik do Windsor, bu seyahati, eski ya- «- Hepiniz de pe§imi b1rakrn1y~r 
veri ve §imdiki arkada§I yiizba§I Groe- muydunuz? diyordu. 
nacre ile birlikte yapml§hr. Sab1k Kral, Fotografc;Ilardan birini tamd1 ve buna 
seyahatin devarm miiddetince, her mii~- hitaben dedi ki: 

Kral Edward'm seyahatinden inttbalar ve niklihmtn ktytlacagt kilise kiilii yenmi~ ve nihayet emeline nail ol- - Daha ge<;enlerde benim resmimi 
ffiU§ bir ad=m gibi be§U§lU. alml§linlz. Bunun farklnda olmadi8lml r············································ .. ············································································ 

Sab!k Sekizinci Edouard'm seyahati ml zannettiniz? M t kavelesi· 
gizli tutulmak istenildigi i~in Fransa top- Diik muhabirlerden Saint Wolfgau'- on reux ffi U 
ragmm hangi noktasmda trenden inecegi daki ikametgahlarmdan memnun olup 
de i§ae edilmemi~se de, onun Verneuil • olmad1klanm ve Schafberg dagma <;1k1p 
L'Etang istasyonuna inecegini haber a· c;Ikmadtklanm sordu. Muhabirler kendisi
lan gazeteciler ve halk, saat 8,30 dan nin harekatm1 takib etmekten eglenmege 
itibaren istasyon civarm1 doldurmaga vakit bulamadiklanm si:iylediler. 
ba§larnl§llr. Diik resmini aldird1ktan sonra tekrar 

Dogansporun kafile reisi Haydar 

nin talebe olmas1 ve irntihanlann yakm • 
la§masJ bizi dar bir kadro ile lstanbullu 
kuliiblerle kar§lla§maga mecbur etti. 

Milli kiime ma<;lannda F enerin birin
ci, Gender Birliginin ikinci ve Be§ikta~m 
da iic;iincii olacagm1 zannediyorurn. Fa • 
kat birinciligi Gender Birliginin de ka • 
zanmas1 ihtimal dahilindedir. Ankarada 
yap1lacak ma<;larda ise Ankarahlann 
galib gelecegi kuvvetle timid edilebilir.» 

Windsor Diikiiniin bulundugu tren sayfiyeye girdi, her tarafa telgraflar yag
saat dokuzu yirmi iki ge<;e istasyona gir- dud1 ve Avusturyadaki ikameti esnasmda 
mi§tir. Diik, derhal trenden atlami§ ve kendisine gosterilen tevecciih ve muhab
istasyonda, kendisini kar§llamaga gelen bete te§ekkiir etti. Sonra acele ogle yeme· 
ingilterenin Paris elt<isinin, sonra da §Oto- gini yiyip saat 2 de Salzburg' a hareket 

Dogansporlular yann T aksim stadmda 
Be§ikta§la kar§Ila§acak ve pazar giinii de 
F ener stadmda F enerbah<;e ile kar§lla§a· 
cak ve pazarertesi de lzmire donecekler
dir. 

etti. Saat 3 te istasyona geldi. Kasaba a
halisi sokaklara dokiilmii~lerdi. Hararetli 
te§yi yaptilar. Halk «Bahtm a~1k ol
sun !», «Mes'ud bir donii§ temenni ede
riz» diye bagmyordu. T renin kalkmasma 
daha vakit vard1. Diik otele gitti ve alela
cele lira§ oldu. 

T renin hareketine birkac; dakika kala 
istasyona yeti~ti. Sekiz biiyiik bavul ve 
golf oyunu torbalan acele vagona ahld1. 
Kendisine ii<; kompartiman aynlmt§h. A-

lzmir fuar1 miinasebetile Mister Simpson•un evlenecegi soylenen vusturya polis §efi bu trendeydi. Hususi 
Madam Ra!faray muhafaza tertibatt almmami~Il. 

miisabakalar 
lzmir gazetelerinin verdikleri bir ha • 

here gore lzmir F uan esnasmda lzmirde 
enternasyonal spor temaslan yapilrnasi 
muhtemeldir. Bu meyanda Sofya • Istan
bul ve izrnir - Istanbul temsili ma<;lannm 
lzmirde yap1lmasma c;ah§Ilmaktadir. 

Sekiz kuliib turnuvas1 
Sekiz kuliib turnuvas1 tertib heyetin-

den: 
TurnuvamlZln dordiincii haftasma bu 

pazar gtinii §eref stadmda devam edile
cektir. 

Alan gozctisii Ahmed Ademdir. 
Birinci mac;: istanbulspor - Eyiib saat 

12 hakem Ahmed Adem. 
ikinci mac;: Beykoz - Anadolu saat 

13 40 hakem izzet Muhiddin Apak. 
tlc;iincii mac;: Hilal - Vefa saat 15,20 

hakem Biirhan Atak. 
Dordtincti mac;: Siileymaniye - Top -

kap1 saat 17 hakem Feridun K1hc. 
Umumi duhuliye (15) kuru§tur. 

riin elini s1kllktan sonra, yiizba§I Cree ~ 
nacre ile birlikte otomobile binmi§tir. 
Biitiin bu miiddet zarfmda, istasyon mey
damm dolduran halk derin ve hiirmetkar 
bir siikut muhafaza etrni§, sab1k Krala 
seyahatinde gizlice refakat eden gazete 
fotograf<;1lan miiteaddid resimler almi§· 
lard1r. 

Windsor Diikiiniin otomobili, saat iki· 
ye c;eyrek kala, Cande §atosuna gelmi§ -
tir. Otornobilin oniinde, Emniyet miidiir
liigiine mensub motosikletli iki jandarma, 
arkasmda gene emniyet miidiirliigiine aid 
bir otomobil, en geride bavullan getiren 
bir kamyonet bulunuyordu. Mrs. Sim'{>
son sab1k Krah §atonun merdiveninde 
kar§Ilami§ ve onun kollan arasma atii • 
ml§hr. 

Son posta ile fngiliz gazetleri ya • 
Ziyorlar: 

Windsor Diikii tahttan feragatinden· 
beri ilk defa Madam Simpson ile goriiij

_....,~!!"'!'!!'!!!'!!"!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!='-""!""- mii~tiir. ~irndiye kadar Diik Avusturya-
Karaya. oturan bir gemi 

kurtartldt 
da Saint Wolfgang' da bulunuyordu. 
Madam Sirnpson'un eski kocasmdan ta
lakJ kat'iyet kesbeyledigi telefonla Lon· 
dradan kendisine haber verilmesi iizerine 
Diik hemen Fransaya gitmek iizere ha
reket etmi~tir. 

Tren fsvi<;re hududuna geceyans1 gel
di. Sonra da tren Bal ve Zurich garlann
dan gec;ti. 

Y eni bir rivayet 
Diik F ransaya gelirken Amerikada 

yeni bir dedikodu <;lkmi§llr. Madam 
Simpson'un eski kocas1 Ernest Simpson 
madamm muhibbesi Madam Jak Roff
ray'la evlenecekmi_§, Madam Roffray 
her zaman Madam Sirnpson'un evinde 
misafir bulunurmu§. Madam Simpson 
ipsroich mahkemesinden talak karanm 
ald1ktan iic; hafta sonra muhibbesi N ev
yorktan ingiltereye gelmi§ti. Southamp 
ton lirnamnda vapurdan inerken kendisini 
Mister Ernest Simpson'un kar§IladJgml 
goren Arnerikan gazetecileri ortahg1 vel
veleye vermi§tir. 

Bu dedikodulara kar§I Madam Roff
ray'm avuka!J Wagoner gazetecilere §U 

tebligi vermi§tir: 
«- Madam Roffray kl§I Londrada 

gec;irmek iizere ingiltereye gelrni§tir. N e 
kadar zaman burada kalacag1 malum de
gildir. 

Bir hafta evvel lzmirde Gediz man • 
sabmda karaya oturan lngiliz band1rah 
Ary Lensen vapuru bu ak§am Tiirk ge
mi kurtarma §irketinin Alemdar kurtarma 
vapuru tarafmdan salimen kurtanlml§ • Nikah F ransada Tours 

Cande §atosunun kiitiibhane 
~ 1 k 

Madam Roffray'm Mister Ernest 
Simpson'la evlenecegi rivayet ediliyor. 
Halbuki Madam Roffray'la Mister 
Roffray arasmda heniiz talak ve iftirak 

civarmda yoktur. Y almz kan koca gec;en sene 
dairesinde N evyorkta ayn ayn ikametgahlarda ya • 

Bu gemi ve hamulesinin miktan yap1 aca hr. 
J 000 ()()() Tiirk lirasma yakm k•ymet- Fransa Adliye Nazm mezkur §atonun 
t:dir. ' bulundugu nahiye miidiiriine hususi bir 

Gelibolu kar§lsmda Zincirbozan mev- formaliteye liizum gi:iriilmeksizin nikah1 
kiinde evvelce karaya oturan Yunan ban- kiyabilecegini telgrafla bildirmi§tir. 
d1rah Misalphos vapuru kaptam bugiine Diike Avusturyadan hareketinde tren
kadar gemiyi kendi kendine kurtarmaga de refakat eden bir lngiliz muhabiri §U 
c;ah§mt§Sa da kurtarmaga imkan ~ula~a- tafsilah gondermi§tir: 
d1gmdan Tiirk gemi kurtarrna §Irketme Diik Madam Simpson' un eski kocasmdan 
miiracaat etmi§tir. Bunun iizerine idare • talak1 kesbi kat'iyet ettigini haber ahr 
nin Hora kurtarma gemisi derhal vak'a alrnaz Fransaya gitmek iizere o kadar 
yerine gonderilmi§tir. Gemi ibrailden istical etmi§tir ki Ira§ olmaga bile vakit 
Noterdam'a 6,600 ton hububat gotiir • bulamaml§hr. Madam Simpson'un ken -
mekte idi. disi telefonla keyfiyeti Diike bildirmi§ -

~·-·-
lngilterede bir tren kazas1 
Londra 7 (A.A.) - New Bruns

wick-Nova Scotia hattmda i§liyen Ha
lifax express, Sach-Ville yakmmda bir
kac; furgonla c;arpi§ml§llr. 4 i:ilii ve 25 
yarah vard1r. 

tir. lkisi sekiz dakika telefonda gorii§ -
m ii~lerdir. 

Diik telefon ba§mdan aynhr aynlmaz 
vekilharcma derhal bavu!Iann haZJTlan
masmi emretmi§tir. F ransaya gidecek 
ekspresin Salzburg' a hareketine c;ok a'Z 
kalml§tl. Zaten iic; giindenberi bagh bu-

~aml§lardi.>> 

Pamuk yiiklii bir ~emi 
yamyor . 

Anvers 7 (A.A.) - City of Tokio 
vapuru yanmaktad1r. itfaiye biitiin kuv
vetile ~ab§makta ise de vapurun 7,000 
ton olan yiikiiniin 6,000 i pamuktur. 

---.--·~ 

Konser 
Konservatuar Harmonie'si §ef Cernil 

Di:ilenerin idaresinde, 9 may1s pazar giini.i 
ak§ami saat 21 de F rans1z tiyatrosunda 
bir konser verecektir. Rossini' nin Giillau· 
me T elle ouverture'ii, ]. Massenet'in 
Scenes pittoresques [Suite] i, Mozart' m 
L' enlevement au Serail [ ovverture] ii, 
Bach'm Canon Double Fugne, Weber'in 
L'invitation a Ia Valse\ Gabrel Pares'in 
Marche Trompette'i vard1r, 

MtsJri kapitiilasyonlardan kurtaracak ve kendi
sine istiklal verecek anla~ma bugiin imza:lantyor 

[Ba§taraft 1 inci sahifede] I esas metin rnuteber olacakhr. 
neticelerin M1smn diger devletlerle rnii · Miiddeiurnumi yabanc1 olacak ve iki 
nasebetlerinde tam bir siyasi liberalizme muavininden biri bilhassa sivil i~lerle rnii· 
dayanarak yeni bir devre a~mi§ oldugunu kellef olmak iizere Mmrh olarak Miid • 
si:iylemi§tir. deiumuminin gaybubetinde ona vekalet 

Mukavelenin esaslart edecek ve bir ecnebi olan diger muavin 
Montreux 7 (A.A.) -- Montreux ceza i§lerile miikellef bulunacakhr. 

umuml anla§rnas1 kapitiilasyonlarm ilga • Miiddeiumurnl hapisane tefti§ hakkm1 
sma clair bir mukavele ile on iki sene sii- haiz bulunacak ve bir yabanc1 tevkif e • 
recek olan intikal devresi zarfmda rnuh • dildigi zaman kendisine malumat verile· 
telit mahkemelerin adli te§kilah hakkmda cektir. 
bir nizamnameyi ve devletlerle MIS!r a • Konsoloslar, polis nizamatlna riayet 
rasmda mektub miibadelesi veya Mmr etmek §artile, kendi tabiiyetlerinden olan 
hiikumetinin beyanati §eklinde miiteaddid mahpuslan ziyaret edebileceklerdir. 
merbutu ihtiva etmektedir. Ecnebi firketlerin hukuku 

Bu merbutlar, MIS!r hiikumeti tarafm- Yirmi iic;iincii madde, muhtelit mah • 
dan miizakeresi taahhiid edilen ikamet kemelere kadm ve erkek biitiin yabanci· 
muahedeleri akdedilinciye kadar Mmr • !aria hakk1 kazalan milli mahkemelere 
daki yabanc1lann statiilerini tanzime rna- aid bulunanlar arasmdaki hertiirlii ka • 
tuf prensipleri muhtevidir. zalar i<;in salahiyet vermektedir. Bununla 

Mukavele: beraber yabanc1 mahkemeler, salahiyet 

Birinci madde, kapitiilasyonlann ve 
bu esasa dayanan muahedelerin lagvedil
digini bildirmektedir. ikinci madde, ya
bancdann tabi olacagi kanunlarm, mo -
dern vergi kanunlannda umumiyetle ka
bul edilen prensiplerle gayrikabili telif 
olmiyacagmi ve bilhassa yabanc1lann ve 
yahud miihim yabanc1 menfaatlerine ma
lik §irketlerin aleyhine bir fark gozetmi -
yecegini teyid etmektedir. 
Muhtelit mahkemelerin laaliyeti 

Uc;iincii madde, muhtelit usulii mu • 
hakemenin, nizamnamede tahlil edilen 
adll §artlar ic;inde, on iki senelik bir inti
kal devresi zarfmda rnuhafaza edilecegi
ni bildirmektedir. 

Konsiiler mahkemelerin sivil ve tica • 
ret hususlarmdaki salahiyeti muhtelit 
mahkernelere intikal edecek ve fakat ar
zu eden akid devletler i<;in hukuku §ah
siye bahsine konsiiler hakk1 kaza ihtiyari 
olarak muhafaza edilecektir. Bu hususta 
MISir hiikumetine haber verilmek lazJm
dir. 

Adli te~kilat nizamnamesi 
Birinci madde ile, muhtelit istinaf 

mahkernesile Kahire, iskenderiye ve 
Mansuredeki ii<; bidayet mahkernesi ipka 
edilecektir. 

ikinci madde ile istinaf azas1 adedi on 
biri yabanc1 olmak iizere 18 ve bidayet 
azasmm adedi de 40 1 ecnebi olmak ii • 
zere 61 olarak tesbit edilmektedir. M1s1r 
hiikumeti, ikisi ecnebi olmak iizere iicy ye· 
ni istinaf azas1 ve ii~ii yabanCJ olmak ii
zere alii yeni hakim tayin etmek hakkm1 
haiz bulunacaktu. 

lstinaf mahkernesi yabanc1 azanm ve 
bidayet mahkemeleri de, ekseriyeti ya • 
banc1 veya M1mh aza te§kil ettigine go
re ya yabanc1 ve yahud M1mh hakimin 
ba§kanbgmda olacakt1r. 

Nizamnarnenin ikinci maddesi dort 
lisan derpi§ etrnektedir: Arabca, ingiliz
ce, franSIZca ve italyanca. Hiikiimler a -
rabca olarak ve yahud diger bir dille ve
rilecektir. T efsirde mii§kiilat c;•khgi tak
dirde, hiikmii veren hakimin lisanmdaki 

hakkmdaki hiikiim mucibince muvafakat 
eden bir ecnebi hakkmda hakki kazala -
nm tasvib edebileceklerdir. 

Yirmi dordiincii madde, eski rejirnde 
ihdas edilmi§ olan muhtelit menfaatli ~ir· 
ketlerin, statiilerinde hilaf1 yaz1h olmadi· 
g1 takdirde muhtelit mahkemelerin hakk1 
kazasma tabi olacaklanm bildirrnekte • 
dir. 

Muhtelit mllhkemeler, keza muhtelit 
menfaa tleri alakadar eden if! as halllerin· 
de de salahiyetlerini muhafaza edecek • 
lerdir. 

Merbutat: 
Merbutlar, ezciimle dini miiesseseler

le mekteb ve hastanelerin §imdiki rejim 
altmda faaliyetlerine devam edebilecek -
Jeri, yabanc1lar hakkmda intikal devre• 
sinden sonra bilhassa vergi rneselesinde 
farkh bir muamele tatbik edilmiyecegi 
hakkmda MlSir hiikumetinin miihim be • 
yanatmdan maada konsiiler masuniyeti· 
ne, teb'ide, iadei miicrimine dair beya • 
nail ihtiva etmektedir. 

Sanayicilerin talebler. 
Ankara 7 (T elefonla) - Sanayi tem· 

sil heyeti bu sabah Maliye Vekilini ziya• 
ret ederek bir saat kadar isteklerini anlat· 
tilar. T esbit edilen dilekler tetkik oluna· 
caktiT. Sanayiciler bilhassa muamele 
ve istihlak vergilerinin bir miktar indiril
mesini ve yabanc1 rnemleketler rekabetine 
kar§l esash tedbirler almmasm1 istemekte· 
dirler. Heyetin bir k!Sirn azas1 yann 1s
tanbula di:inecek, bir k1srn1 bir hafta ka· 
dar kalacaktir. 
Adliye kadrolarmda yapda· 

cak tadilat 
Ankara 7 (Telefonla) - Adliye 

hare; tarifeler kanununa ek noter har<; ta• 
rifesi kanunu Meclise verildi ve Biitc;e 
Enciimenine sevkolundu. Adliye te§kilat 
ve kadrolannda yap1lacak tadilata dair 
kanuna bagh cetvelde degi§iklik yapan 
layiha ile Ankarada bir T1b F akiiltesi te§• 
kili hakkmdaki kanun layihasi ve noter 
kanun Jayihasl Meclis enciimenlerinde 
tetkik edilmektedir. 



- ----

!J Mayts 193'1 CUMHURiYET 

Amerikada hava faciasi General Ludendorf Eski Bombay Valisi 
ta Romaya gidiyor sehrimize geldi 

Almanlarm me,hur Hindenburg Zeplini ani ' 

bir infilakla iki saniyed~ tamamen Papa, Alman Hariciye «Geldigim giindenberi 

32 
Naz1r1 Von Neurath'1 Tiirkiyeye kars,I sempa· 

d ki~i oldii yan I, ____ ..,._ kabul etmek istememi' tim on misli artmi,br» 
w £Ba~tarat1 1 fnct sahtfese] I felaketi kurbanlanna aid son liste: 

Ugra~maktadtr. 32 olii veya kay1b, 
F acianm ~ahidlerinden biri, infilakm 2 hastanede olen, 

balonun on tarafmda vukua gelmi§ ve 24 kurtulan yolcu, 
balonun topraktan 100 metro kadar yiik- 42 sag ve salim olan miirettebat. 
sekte bulundugu mada palamar diregine Palamar kordonlan tutanlann si.iratle 
taktlml§ oldugunu soylemi§tir. miidahale etmeleri sayesinde yarahlarla 

1nfilak, felakete §ahid olan kimseleri baz1 cesedler ate§in ic;inden c;ekilip c;1ka • 
bu miithi§ ate§ korunun hararetinden kac;· nlmJ§lJr. Bu kordonlan tutanlar, infilak 
maga mecbur etmi§tir. Bununla beraber vukua gelir gelmez tela§a dii§erek kor -
c;arc;abuk 3 cesed !rlkanlrnJ§tlr. Bu cesed- donlan b1rak1p ko§araktan ka~maga ba§· 
ler, o derecede komiir haline gelmi§tir ki lami§larsa da biraz sonra sogukkanhhk
hi.iviyetlerinin tayini miimkiin olamaml§· lanm istirdad ederek hemen balonun dii§· 
hr. tiigii noktaya gelmi§ler ve biiyiik gayret-

Y olcular arasmda §U zevat. var.dJr: Ier sarfederek yarjihlarla birka~ cesedi 
Lon~rah Charles Symourh.Jggms, ~on· !rekip ~Ikarmaga muvaffak olmu§lardu. 

d~ada.kt ~ambour.g.- Amenka • ~mle- Hindenburg balonu, geceyarJSJ, yani 
!}In dtre~tor ~u~vJm 9r~nt, Amenkamn muvasalatmdan birkac; saat sonra Avru -
lsve~~ekJ sefmnm yegem albay Nelson paya hareket edecekti. Birc;oklan lngi) -
Moms K 1 · · · d b · , . tere ra m1n tac g1yme meras1mm e u-

Grant Ia M.orns hayattadular. . lunmak iizere Londraya gidecek olan 
Ba~o~a lngtltere Kralmm ~~c g1yme yolcular balona binmek iizere tayyare 

merastmmde hazu bulunmak uzere Lon- me d m eldikleri zaman halon yeri -
d · k · · 70 I b" k · y a na g raya gttme 1c;m yo cu, mece ti. ne onun tiitmekte olan iskeletini gorerek 

Kaza natnl oldu. .. .. .. hayret ve deh§et ic;inde kalmi§lardu. 
Lakehurst tayyare meydam muduru, !kisi balonun kaptanlan olmak iizere 

b I "d k" k . I ·· a onun gen e 1 omparhman annm mu- hastaneye kaldmlm1s olan birc;ok yolcu· 
vellidiilma baloncuklarmda garib bir in- 1 r vaziyeti c;ok -n~ziktir. 
filak vukua gelmi~ oldugunu soylemi§ ve a 

1
Ln k h t 7 (A A ) _ s h b • 

d · · k' a e urs . . on a er 
emJ~hr 1: ·· · d b b I 33 

21 l
'k .. b H' d !ere gore Hm en urg a onu kazast 

«- sene 1 tecru em var. m en- k. . · ··1·· .. b b 1 16 1 
b • · f'IAk be h. b" . f'!Ak J§mm o umune se e o mu§tur. yo-

urg un m 1 a ma nzer 1~ 1r m 1 a l7 ·· b b 1 d 36 1 
d d F !

Ak · b ,_ 1 . d h cu, murette at, a on a s1 yo cu 
uyma tm. e a etm se eo erm e er - l k ·· 97 k" · d 

halde garib bir §ey vardJr.» o ma uzere 1§1 var 1. 

Lakehurst 7 (A.A.) _D. N. B. a· Almanyada matem tutuldu 
jansmm muhabiri Hindenburg balonu Londra 7 (Hususi} - lngiliz Krah 
kazast hakkmda a§ag1daki tafsilatl ver • Altmc1 George, Hindenburg zeplininin 
mektedir: facias1 miinasebetile Hitler' e bir taziye 

Hava !rok fenaydt, §iddetli yagmur telgraft c;ekmi§tir. 
yag1yordu ve balon tayyare meydam ii • Berlinden bildirildigine gore facia mii· 
zerinde bir saatten fazla dola§mak mec- nasebetile buglin biitiin Almanyada rna· 
buriyetinde kalmi§h. Amerika saatile tern tutulmu§tur. Kaza hakkmda tahki -
19,15 e dogru, halon yere inmege haztr· katta bulunmak lizere Almanyadan A -
lamyordu ve iki ini§ halatt da balonun on merikaya bir heyet gonderilmi§tir. Heye
taraftndan ahlm1§h. lni§ manevras1 ik - te Hindenburg zeplinini in§a eden mii • 
mal edilmi§ zannedildigi bir mada balo- hendis riyaset etmektedir. 
nun arkasmdan bir alev c;;Jkti ve bunu Almanyaya gelen taziyet 
derhal infilak takib etti. Birkac; saniye telgrallarr 
sonra biitiin halon alevler i~indeydi. Ba· Berlin 7 (A.A.) - Buraya gelen ha· 
Ion bu anda elli metro ylikseklikteydi ve berlere gore, Hindenburg facias!, biitlin 
YaVa§ yava§ yere inmege ba§ladJ. diinyada §iddetli bir heyecan uyandu • 

Zeppelin Korporeyi~ direktorl.i Willi
am Beckers, ini§ halatlanndan birinin e
lektrikiyeti sakine has1l ettigini ve bunun 
infilaka sebeb oldugunu zannediyor. 

Berckers'in kanaatine gore, bu elek -
trikin bulutlar arasmdaki u~u§ esnasmda 
toplanmJ§ olmasi miimkiindiir. 

Kazamn aebebi etraltnda 
miitalealar 

m1~tlr. 

Muhtelif memleketlerden samimi tazi
yet telgraflan gelmektedir. 

Paris 7 (A.A.) - Delbos, Berlin • 
dtki Franstz maslahatgiizan Arnal'i AI· 
many a hiikumetine F ransa hiikumetinin 
taziyetlerini bildirmege memur etmi§tir. 

Berlin 7 (A.A.) - Mezun bulunan 
Amerika Reisicumhuru Roosevelt Hin -
denburg balonu kazasmdan dolayt Hitle
re bir taziye telgrafi gondermi§tir. 

Hitlerin Ruzvelt' e cevabt 

Vatican 7 (A.A.) - 14 mart tarihli 
Papahk tamimi hakkmdaki Alman pro -
testosuna Vatican tarafmdan verilen ce -
vabda, Papanm Almanya aleyhinde diin
ya efkan umumiyesine kar§I bir beyanna
me ne§rederek Alman katoliklerini tahrik 
edecegi hakkmdaki iddialar reddedil -
mektedir. 

Resml mahfiller, von Neurath'm Ro -
mada bulundugu esnada Vatican'm AI -
manyaya cevab vermi§ olmasmi Papamn 
nazmn kendisini ziyaret etmesini isteme· 
mesinden ileri geldigini iddia etmektedir
ler. 

Bu mahfiller, von Neurath'm Castel
gandolfo' da Papamn sayfiyesine yakm 
bir restoranda ogle yemegini yedigini ili1-
ve eylemektedirler. 

Dola§an §ayialara gore, Ludendorf 
yakmda Romaya gidecektir. 

19 may1s bayram1 
i~in haz1rhk 

[Ba~tara/t 1 tnct suhttede J 

te§kil ettigi i~in, memleket vaktaYJ, bu ytl, 
hakiki ~iimul ve manas1 dahilinde ya~at • 
ma hususunda gerekli tedbirleri almak -
tadtr. 

Bu ciimleden olarak haber aldtgJmJza 
gore 19 maytsta tes'id edilecek olan genc· 
lik ve spor bayram1 §erefine Bolu meb'usu 
Cevad Abbas GiiFer II may1s sah ak~ami 
Ankara Halkevinde, saat 21 de «Bundan 
18 sene evvel 19 maytsa takaddiim eden 
giinlerde Atatiirk» mevzulu bir konfe
rans verecektir. Bu miihim konferans ay
ni saatte Ankara ve 1stanbul radyolan 
tarafmdan ne~redilecektir. 

Diin Vilayette biiyiik bir 
toplantt yaptldt 

19 ma)'ls genclik bayrami i~in bir 
program hazulamak iizere diin Vilayette 
bi.iyiik bir toplantJ yaptlmt~hr. Vali Mu
hiddin OstUndagm da i~tirak ettigi bu 
toplantlda Maarif miidirile Galatasaray 
ve lstanbul Erkek lisesi, Deniz Ticaret 
ve Ticaret mektebi miidiirleri, Oniversite 
Katibi Umumisi, Halkevleri ba§kanlan, 
Matbuat cemiyetinden bir murahhas, 
Beyoglu, Fatih kazalan kaymakamlan, 
F ederasyon reisi, Kolordudan gonderilen 
bir subay da hazu bulunmu§tur. 

Bu toplantJda 19 mayl5 c;ar§amba gii
nii giindliz ve gece yaptlacak spor §en -
likleri ve Halkevlerinde verilecek miisa· 
mereler etrafmda kararlar verilmi~ ve 
programm ana hattl ~izilmi§tir. 

Cizilen program alakadar mekteb ve 
miiesseselere teblig edilecek, o giin ~eh • 
rin biitiin spor sahalarmda spor §enlikleri 
yaptlacaktJr. 

••• 

Va§ington 7 (A.A.) - Amerikamn 
Yamesmi mehafili, zeplinin ugramJ§ ol
dugu felaketin sebebi balonun miivellidiil
ma ile §i§mesi oldugunu beyan etmekte -
dirler. Bu mehafil, kumandan Eckner'in 
balonun ilk seyahatlerinde helium istima
lini derpi§ eylemi§ oldugunu hattrlatmak
tadJr. Kafi miktarda bu gazden verilme
si ic;in her§ey hamd1. Fa kat Almanya, 
helium satm almak ic;in zaruri olan dovizle
rin c;IkanlmasmJ menetmi§tir. Malumdur ki 
heliumun tabii membalan yalmz Amerika 
ve Kanadada bulunmakta ve sun'i olarak 
imali ise pahahya mal olmaktad1r. 

Berlin 7 (A.A.) -Hitler, Lakehurst 
facias! dolayJsile kendisine bir sempati tel- Hukuk talebeainin §ark 
gra£1 gondermi~ olan Amerika Cumhurre- aeyahati 

Kumandan Eckner, yangm tehlikesine 
ragmen miivellidiilma kullanmak mecbu· 
riyetinde kalmi~hr. 

Ticaret Nezareti tayyare §ubesi kaza 
hakkmda bir anket yapacakttr. 

Prag 7 {A.A.) - Reisicumhur Be· 
ne§, Hitler'e bir telgraf c;ekerek Hinden
burg balonu felaketi miinasebetile sami
rni sempati hissiyatm1 bildirmi§tir. 

Va~ington 7 {A.A.) - Hull, Hin -
denbourg faciasJ dolayJsile von Neurath'a 
bir tar:iyet telgrafi gondermi§tir. 

Kazanrn aebebi hakktnda 
Eckener'in miilahazaal 

Graz 7 {A.A.) - Diin ak§am bu -
raya gelen kumandan Eckener, Royter 
ajansmm muhabirine Hindenburg facia
SJnm bir kundakc;1hk eseri olmasmm pek 
muhtemel oldugunu beyan etmi§ ve §U 

sozleri ila ve etmi§tir: 
«- ,Simdiye kadar ben birc;;ok defa -

lar imzas1z tehdid mektublan ald1m. Bu 
rnektublarda bilhassa balonu Lakehurst' a 
Yana§tJrmamakhgJm ihtar ediliyordu. ln
filaka bir yJldmmm sebeb olmasma imkan 
Yoktur. (linkii halon ultra modern emni
Yet tertibatile miicehhezdi.» 

Avusturyaya yapacag1 seyahatten vaz· 
ge<;:en Eckener, bu sabah Berline mUte -
Veccihen hareket etmi§tir. 

Lakehurst 7 (A.A.) - «Hinden
burg» balonunu mahveden ve ic;inde bu -
lunanlarm ii!rte birinin hayatJna mal olan 
esrarengiz infilakin sebebi ne oldugu bi
linemez, yalmz tam infili.ktan evvel dii
tnenin yakmmda ani bir klVllcJm parlama-
51 gi:iriilmii~tiir. . 

Kazanrn bilan~osu 
Lakehurst 7 (A.A.) - «Zeppelin)> 

isi Roosevelt'e bir te§ekkiirname yolla • Ankara 7 (Telefonla} - Haber al-
IDI&hr. dtgJmJza gore, bu sene, tatil zamanmda 

General Goring'in beyannameai lstanbul Universitesi Hukuk fakiiltesin • 
Berlin 7 (A.A.) - Almanya Ha • den 75, Ankara Hukuk fakiiltesi tale -

va N azm General Goring, ne§rettigi bir besinden de 75 olarak « 150» gene hu • 
beyannamede ezciimle §iinlan soylemek- kukc;u talebe §ark vilayetlerinde bir se-
tedir: yahat yapacaklardu. 

«Alman milletile Amerika milleti a- Her iki fakiiltenin talebesi hirer pro· 
rasmdaki hava yolunun ktymeti ve emni· fesor veya doc;entin riyaseti altmda ay
yeti hakkmdaki itimad kat'iyyen sam! • ni zamanda lstanbul ve Ankaradan hare· 
ffi.l§ degildir. Almanya, iki memleket ara· ket edeceklerdir. Her iki grup Samsun -
smdaki hava nakliyahm daimi surette te· da birle§ecekler, deniz kiYJSl vilayetleri 
min etmek ic;in son tecrlibelerden istifade geze geze Erzuruma gideceklerdir. 
edecektir. Amerika Bir!e1ik devletlerinin Erzurumdan Karsa ve oradan da av
bu i§in ba§anlmasmda bize yard1m etmek- detle tekrar Erzurum, Erzincan ve S1vas 
te devam eyliyeceginden eminiz.» yolu iizerinden doneceklerdir. 

General Goring, yeni Zeppelin'in in - Babkesirde bir resim sergisi 
§aatJnm tesri edilmesi hakkmda da emir· a~1hyor 

ler vermi§tir. Bahkesir 7 (Hususi muhabirimiz -
Balon hakkrnda maliimat den) - !staribul Miistakil Ressamlar 

Lakehurst' da bir infilak neticesinde ha- cemiyetinin i§tirakile yann ogleden son
rab olan «L. Z. 129» Zeppelini ledrich· ra Halkevinde biiyiik merasimle ve bir 
shafen' de 1932 de yapdmaga ba§lanmt§· ~ok davetliler huzurile resim sergisi a~t· 
h. Uzunlugu 240 metro, kutru ise 41 lacaktJT. 
metroydu. 1skeleti diir aluminden yap1l - - 1 

• 
1

-

mt§hr. $i§me kabiliyeti 290 bin metro Denizyollarl Fen miitaviri 
mikab1ydi. Bidayette Helium gazile §i - Almanyaya gitti 
§irilmek uzere in§a edilmi§, fakat bilaha- Denizyollan Fen mii§aviri Server, 
re bundan pahahhgt dolC!YJsile vazgec;il· Almanyada yap1lan vapurlarm in§aatl· 
mi,ti. Herbiri bin beygir kuvvetinde dort n.a ~ezaret etmek iizere diin ak§am §eh
motorle miiteharrikti. Sefer ba§ma dort rumzden Alm.anyaya gitmi§tir. Kendisi 
")A b b' k'l k b.. A . . . Almanyada b1rka~ ay kalacakbr. in§a· 
1 a e§ m 1 o ar urant kar edJimesJ 1- atm muhtel'f d 1 · h kk d · h t · w wl · 1. .. I I h" 1 evre en a m a 1za a 
c;1n ag1r yag ~ 1§ tyen motor er e teco IZ ald1ktan sonra memlekete donecek ve 
olunmu~tu. Hmdenburg, vasati ve nor - icab ederse yeniden Almanyaya gide -
mal olarak, saatte 150 kilometro katey - cektir. Kendisinin buradan gaybubeti 
lemekteydi. Balonun altmda lie; kat iize· miiddetince Denizyollan fen i§lerine 
rine kurulmu§ olan kabineler, elli ki§i a- Deniz Ticaret miidiirliigii miitehassJSl 
lacak geni§ligi ve biitiin konforu haizdi. Setersen'le Denizyollan miitehass1si Kip 
Aynca sigara ic;ilen yeri dahi vard1. Ka- bakacakhr. 
binelerde steak ve soguk su da mevcuddu. '!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~-'!!!!!!!!'!!!!!!!!~---~~ 

,Simali Amerikaya seyahat iicreti bin, 
Cenubi Amerikaya bin be§ yiiz markh. 
Frankfurt' tan Lakehurst' a iki bu~uk, Ri· 
o'ya ise dort giinde gitmekteydi. ~irket, 
bugiin en miikemmel balonunu kaybet -
mi§ bulunmaktadtr. Halen servis halinde 

yalmz «Graf Zeppelin» vardn ki, on se· 
neliktir. 

Hinderburg'un planlan iizerine yapil
makta olan ba§ka bir kabili sevk halon 
hal en F riedrichshafen tezgahlarmda bu-
1 unmak tad1r. 

Eski Bombay Valisi Hd.mid Ali i!e refikast 

Bombay'm eski valisi Hamid Ali 
lie; sene evvel Y1ldJz saraymda toplanan 
beynelmilel kadmlar kongresine i§tirak 
eden kansile beraber §ehrimize gelmi§tir. 

Tiirkleri ve Tiirkiyeyi c;ok sevdigi i~in 
bir ay kadar memleketimizde kalacak a
lan Hindli misafir, dun kendisile gorii§en 
bir arkada§lffi!Za ~unJart soyJemi~tir: 

«- .;;oktanberi Tiirkiyeyi ziyaret et
mek isterdim. Benden evvel memleketi -
nizi ziyaret eden kanm Hindistana av -
detinde Tiirkiyeden ve Tiirklerden o 
kadar heyecanla bahsetti ki, uzaktan sev
digim Tiirkleri gormek iizere memle -
ketinize geldim. Mmr ve Suriyeden ge
c;erek Ankaraya ugrad1m. Y eni Tiirki -
yenin merkezini biitiin tahminlerimin fev
kinde huldum. Cok k1sa bir miiddet zar
fmda Anadolunun gobeginde modern bir 
§ehir yaratmak Turk milletine vergi bit 
kudrettir. Ankaray1 ~ok sevdim. Fmat 
buldukc;a giizel merkezinizi ziyaret ede -
cegim. 

Ankaradan hmire, oradan da lstan
bula geldik. 1zmirin tabii giizelligi de 
fevkaladedir, fakat lstanbula rekabet e
demez. Memleketinize geldigim giinden· 
beri Tiirkiyeye kar§J sempatim on misli 
artmJ§tJr. Hindistana donii§iimde burada 
gordiiklerimi herkese anlatacag1m.» 

Hindli misafirler, memleketimizi iyice 
tammak iizere bir ay 1stanbulda kalacak
lar ve lstanbul civanm ziyaret ederek Av
rupaya gidecekler, oradan da memleket
lerine doneceklerdir. 

M1sirin milli zaferinden 
duydugumuz zevk 

[Ba§makaleden devam] 

mas1 imkanstz oldugunu, biz pek iyi bi -
liriz. 

Karde~ millet, izzeti nefsine c;;ok giran 
gelen bu eski ahidlerden kurtulduktan 
sonra, tabiidir ki daha biiyiik bir inki§af 
ve terakkiye mazhar olacakttr. Nil ke -
narlan gibi feyiz ve bereket kaynag1 top
raklarda ya§Jyan ve Siivey§ kanah gibi 
miihim bir gec;idin iistiinde miistesna, cog· 
rafi bir vaziyete sahib bulunan bu Akde
niz devletinin, milli hayatm hemen her 
sahasmda, istedigi gibi hareketine engel 
olan baglardan ve zincirlerden kurtulma· 
s1, o zengin memlekette yeni bir itila dev· 
rinin ac;Jimasi demektir. Kapitiilasyonla
nn kalkmasJ, MlSlrda, muhakkak, yeni 
bir inkt!abm ba§langici olacaktJr. Nite -
kim, Cumhuriyet Tiirkiyesinin bugiinkii 
feyizli hayata eri§mesinde, kapitiilasyon
larm ilgas1 da, miihim bir rol oynami§tlr. 

Dost ve karde§ memleketin kapitiilas
yonlardan kurtulmasJ, Turk - M1S1r ikh· 
sadi miinasebetleri iizerinde de miihim ve 
mes'ud bir tesir icra edecektir. Tiirkiye, 
Mmrm istiklal ve §erefine kar~1 besledigi 
derin hiirmet dolayJsile kapitiilasyon -
lardan istifade etmegi akltna bile getir -
miyen ve bilakis kapitiilasyonlarm ilgasJ 
ic;ni ona azami muzaheret gosteren devlet
ti. Daha Montreux konferanst ba~lama -
dan evvel Mtmla akdettigimiz dostluk 
muahedenamesi, ikamet ve tabiiyet muh
velenamesile Tiirkiye, Mmn tamamen 
miistakJ! bir devlet olarak tamyan ilk 
devlet olmu§tur. 

Diger dev!etlerin miistesna ve imti -
yazh vaziyetleri dola)'lsile ticari ve ikh· 
sadi i§lerde ziyan gormemize ragmen, biz 
MtsJra kar§J takib ettigimiz bu diiriist hak 
ve adalet yolundan aynlm1yorduk. Ka -
pitiilasyonlarm kaldmlmasJ, bunlardan is
tifade eden devletlerle etmiyen Tiirkiyeyi 
miisavi bir vaziyete getirecegi i~in, tabii· 
dir ki dost memleketle iktisadi miinase -
betlerimiz daha artacakhr. 

Mmnn istiklali bak1mmdan c;;ok mes'ud 
olan bu kurtulu§un, her milletten ziyade 
Tiirkiyeyi memnun ettigini ve Mmrh kar
de§lerimizin zaferini candan tebrik etme· 
gi bir vazife bildigimizi, bir daha tekrar· 
dan derin ve samimi bir zevk duyuyoruz. 

ABIDIN DA VER 

«Ankara» n1n tamiri bitti 
Uzun miiddettenberi havuzlarda ta -

mir edilmekte olan (Ankara) vapuru 
havuzdan !;lkrnJ~tlr. Bir haftaya kadar 
seferlerine ba~hyacaktlr. idarenin ta • 
mir s1ras1 gelmi~ diger vapurlan da ha
vuzlanacaktl.r. 

7 
-

Barselonda pathyan 
1syan c;ok tehlikeli 

bir §ekil ad1 
[Ba§tarajz 1 inci sahifede J 

ta hidematma ve giimriiklere vaztyed et
mi§lerdir. 

de Brica'y1 §iddetle bombard1man etmi§
lerdir. Asiler bu kasahaYJ hemen kami
len tahliye etmi§lerdir. 

Aragon hiikumet erkanmdan anar§ist 
Ascasn oldiiriilmii§tiir. 

Perpignan 7 (A.A.) - Katalonya, 
«Generalidad» 1 reisi Companys, Barce
lona limanmda bulunan Franstz harb ge
mileri kumandanmdan generalitenin biiro
lanm himaye etmek iizere karaya bahri
ye silahendazlan !<Ikarmalanm rica et -
mi§tir. 

Siguenza cephesinde cumhuriyet tay· 
yareleri Siguenza'y1 bombardJman et • 
mi§lerdir. 

Bilbao bir giinde II de/a 
bombardtman edildi 

Bilbao 7 (A.A.) - «Havas Ajan· 
SJ muhabiri bildiriyor: » 

Asi tayyareleri diin 11 kere Bilbao ile 
civanm bombardiman etmi§lerdir. 

Asilerin Bermeo mmtakasmda yaphk· 
Ian bir taarruz akamete ugramJ§tJr. 

· N akledilen miilteciler 

Biraz sonra karaya 200 Franstz si
lahendazi c;tkanlmi§hr. Fa kat bu mikta· 
n kafi gormiyen Companys, §ehri ve ecne· 
bilerin mallanm himaye etmek ve ~ehirde 
intizam ve siikunu tesis eylemek i~in bir 
miktar daha asker c;IkanlmasmJ F ranm. 
kumandanmdan rica etmi~tir. 

F rans1z kumandam, bunun Uzerine 
bu babda evvela kendi hiikumetile temas 
etmesi iktiza etmekte oldugu cevab1m ver
mi§tir. 

La Roc~elle 7 (A.A.) - «Habana» 
vapuru bir Ingiliz muhribinin himayesind~ 
olarak 4000 miilteci ile Bilbao'dan bu
raya gelmi~tir. 

Barcelona radyolar1, olii ve yarahlar 
miktarmm miitemadiyen artmakta oldu
gunu haber vermektedir. Diin ak§ama ka
dar 500 olii ve 1,500 yarah vardJ. 

Hiikiimet erkanrndan biri 
oldiiriildii 

Londra 7 (A.A.) - Barselon'dan 
gelen bir telgrafa gore, yeni muvakkat 
hiikumet erkamndan Antinio Sex sokak 
muharebesinde olmii~tiir. 

Baraelon'a gelen yeni Franstz 
muhribleri 

Paris 7 (A.A.) - Maille - Brege 
ve Cassard F rans1z muhribleri T oulos'
dan Barselon' a hareket etmi§lerdir. Bar· 
selon 'daki F rans1z konsoloshanesinin 
muhafazast ic;in yeniden 200 silahendaz 
istenmi§tir. Anar§istler F rans1z konsolo
sunu sag unsurlarla iyi gec;inmekle itham 
ediyor. 

T ayyareler ,ehre ugramryorlar 
Paris 7 (A.A.) - Franslz hava §ir

ketinin bildirdigine gore Barselon'a diin 
de tayyareler ugramamJ§lardJr. T ayyare
lerin benzin almalarmt temin ic;;in Perpig
nan'da bir iskele yapilmaktadJr. 

$imal cephesinde ileri harekall 
Salamanca 7 (A.A.) - Bask cep -

hesinde kit' alanm1z ileri hareketlerine de
vam ederek Anetu, Abales, Urquiobe 
ile Franco kuvvetlerinin en mlihim hede
fi olan Sollube tepesi civarmda, Charola 
havalisinde birka~ mt zaptetmi~lerdir. 
Bu k1t' alar ayni zamanda Urquimendi 
ile Sanders'i de i§gal etmi§lerdir. Bask 
milisleri bugiin yetmi§i olii olmak iizere 
300 ki§i kaybetmi§lerdir. 

Aragon cephesinde klZII tayyareler 
askeri bir hedef te§kil edemiyecek ac;1k 
§ehir olan Saragosse'yi bombardJIDan et
mi§lerdir. 

lhtilalciler Madride yeniden 
hiicum etmege ba,ladrlar 

Madrid 7 (A.A.) - Asilerin «fran
sJz koprlisii» oniinde yapttklan §iddetli 
bir taarruz akim kalmt§br. Asiler Oni -
versite mahallesindeki mevzilerini 1slah 
edememi§ler ve bir miktar malzeme ter
kederek siperlerine donmii§lerdir. 

Santander cephesinde cumhuriyet ktt· 
alan Espinosa kasabasJm zaptetmi~lerdir. 
Cumhuriyet to~u kuvvetleri Villeruelo 

Komiir Sergisine 
dair intJbalar 

Ankara 7 (Telefonla) - ~ehrimizde 
bulunan Alman meb'uslarmdan doktor 
A. Konb, Komiir sergisini gezmi§ ve in
hbalarmi §Ciyle anlatml§br: 

c- 1935 senesinde Brezilyada Riyo de 
Janeiro §ehrinde de bu mevzu iizerine 
haZirlanml§ bir sergiyi gezrni§tim. Di
yebilirim ki Tiirkiyede gordiigiim Ko
mii.r sergisi ifade baktmmdan onun c;ok 
fevkindedir. Serginin her ko§esine ince 
bir zevkin miitekamil bir kafanm biitiin 
kudretile Mkim oldugu goriiliiyor.~ 

Wiener Zeitung gazetesi muhabiri en· 
ternasyonal komiir sergisi hakkmdaki 
intlbalanm ~oyle kaydetmektedir: 

c- Tiitkler ilk enternasyonal sergi -
ler-ini yapblar. Hig gii!;liik !;ek.meden, a
cemilik gostermeden bu ilk eserlerini en 
ileri sergicilerle miisabakaya c;1kabile -
cek §ayani hayret bir halde ba§ard1lar. 
Serginin her ko~esi gosteriyor ki, bu 
i~in hie; te amatorii degildirler. Hi~ kim· 
senin de mukallidi olmam1~lardJr. En -
ternasyonal komi.ir sergisi tamamen ori
jinaldir. Bir tek ko§esi bir yerden taklid 
edilmi!! degildir ve yalmz Tiirk san'at -
karlarmm elinden !;lkml~br. 

Dekorasyonunun ve sergi teferriiah -
mn usta bir elden c;1ktlgt goziikiiyor. Ne 
yaz1k ki Avusturya firmalan aded itiba
rile iic;iinci.i ve dordiincii derecede kah
yorlar. 

Endiistriyellerimiz muhakkaktJr ki 
serginin bu derecede miikemmel ola -
cagm1 ummuyorlard1. Maamafih, belki 
de haklan vardt; c;iinkii bu kadar iyl 
ba§anlml§ sergi A vrupada bile c;ok de
gildir .• 

Eden lspanya meseleleri 
hakkrnda izahat verdi 

Londra 7 (A.A.) - Diin ogleden 
sonra Avam kamarasmda cereyan eden 
hararetli miizakereler esnasmda Hariciye 
Nazm Eden ac;1k §ehirlerin bombardJma
nmdan dolay1 teessiirlerini bildirmi§ ve 
Guernica §ehrinin tahribi hakkmda bey
nelmilel bir heyet tarafmdan tahkikat 
yap1lmast taraftan oldugunu beyan et • 
mi§tir. 

N am demi§tir ki: 
«- Bize gelen haberlere gore bu bed

baht §ehir pek §iddetli bir hava bombar• 
dtmanma ve mitralyoz ate~ine maruz kal
IDI§tJr. Bu gibi facialar devam ettigi ve • 
ya daha vasi bir mikyasta yapJ!dtgl tak
dirde bundan miithi§ tehlikelerin Avrupa
YJ tehdid ettigi manasJ c;Ikanlmahdtr. 
Biiyiik Britanya beynelmilel bir heyetin 
Guernica'nm tahribi hakkmda tahkikat 
yaptJgm1 gormekle bahtiyar olacakhr. 
Zannedersem boyle bir komisyona aza 
gondermeleri ic;in bitaraf kii!riik devletle
re rica etmekligimiz lazJID gelecektir.» 

Eden bun dan sonra Barcelona' daki 
kart§tkhklar hakkmda izahat vererek §Un· 
lan soylemi§tir: 

«- Barcelona'daki 1ngiliz ba§konso
losu 4 maytsta bu §ehirde umumi nizamm 
bozuldugunu haber verince oraya derhal 
iki harb gemisi gonderdik. Ba§konsolos 
ge!ren gece vaziyetin heniiz diizelmedigi
ni, !rarpt§malann pek §iddetli oldugunu 
Ve tahminJere gore oJenJerin miktan !<Ok 
oldugunu bildirmi§tir.» 

Bilbao'nun tahliyesi hakkmda nam §U 
malfunat1 vermi§tir: 

«- Biz iki muhastm tarafm uyu§ma
SinJ istemi§tik. Fakat buna imkan basil 
olmadt. Bilbao' daki kadm ve c;ocuklan 
tahliye etmek hususundaki karanm1z 
herhangi bir §ekilde miidahale say1lamaz. 
Biz sadece insani dii§iincelerle hareket et· 
mekteyiz.» 

Anthony Eden bundan sonra kontrol 
planmdan bahsederek bu plam miikem • 
mel bulmadtgmt soylerni§, fakat ahnan 
tedbirler sayesinde artJk deniz yolile ls • 
panyaya cepane ve gonlillii sevkedilmi • 
yecegini timid ettigini kaydetmi§tir. N a
ZIT, teknik noktasmdan havai bir kontrol 
tesisine imkan olmadtgmi kabul etmekle 
beraber hava yolile ademi miidahaleye 
miiessir bir ~ekilde tecaviiz edilebilecegi· 
ni zannetmedigini ilave etmi&tir. 

-- --- -

Ankara Hukuk Fakiiltesi 
i~in yeni bina 

Ankara 7 (T elefonla) - Ankara 
Hukuk fakiiltesinin modern ve miiteka· 
mil bir §ekilde yeniden yaptlmast karar
la§tmlmi§, biit~eye bu i§ ic;in konan tah
sisat Millet Meclisi enciimenlerince ka -
bul edilmi§tir. 

AldJgimtz haberlere gore, yeni yapi • 
lacak bina, Cebecide, Miilkiye mektebi· 
nin yanmda olacakbr. Yeni Hukuk fa
kiiltesi, 500 leyli ve 1500 nehari talebe 
alabilecek biiyiikliikte ve her ti.irlii kon· 
foru haiz bir §ekilde olacakhr. Bunun 
ic;in Avrupadan, ilmin ve tecriibenin bu· 
labildigi en son mimari tarzlara uygun 
plan ve model gonderilmesi ali.kadar 
makamlardan, Berlin, Viyana, Paris 
el~iliklerine bildirilmi§tir. ~imdiki halde 
Ankara Hukuk fakiiltesinde, 250 leyli 
ve 700 den fazla nehari talebe vardtr. 

lstenen model ve malumahn yakmda 
gelecegi tahmin olunmaktadtr. 

itizar 
Y az1m1zm c;oklugundan dolay1 

~ocuk sahifesini bugiin koyamad1k. 
Kiic;iik okuyucularunJZdan ozlir diler 
ve bunu yarm telafi edecegimizi va
dederiz. 
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CUMHURtYET 8 l\lay1s 1937 

.GONUN BULMACASI 
2345~1890 ist. Borsas1 7/5/937 

PAR ALAR 
~L ______ .... _ Emniyet Sand•9• iiCinlar1 

6 

1 

Soldan sa~a.: 

I I I il 
I J.Ll. 

1 - Musamn ~lkt1g1 dag. 2 - Blr emir, 
aptal. 3 - Alaturka bir ma.kam, me~hur 
kahraman Riistemin babas1. 4 - Blr emir, 
pek fazla. dostane. 5 - Duvarda e~ya koy
mak !~In yapllan tertibat, bir edatm klSal
tllml§ ve kahnla~tmlmu:a, frans1zca cdosb. 
6 - Oz yurd. 7 - Gerl ~evirme, kaba irlSan
larm l§itmediklerl bir~eyl tekrar ettlrmek 
ir;in kullan<ilklarl kellme. 8 - Blr <iilde 
ceveb, insanlarm yapt1klan bo~az. 9 -

Biiyiik havan, duvarcmm aletlerlnden blri. 
10 - Asyada blr nehlr, blr yere gltmekllk. 

Yukar1dan a~~1ya: 
1 - Esklyen bir ~eyin yenile~tlrllmesl te

~ebbiisleri, bir nota. 2 - Stklllp ktzaran, de
rinli~in sonu. 3 - Esklden miirekkeb kurut
makta kullamla.n madde, eskl bir Tiirk mu
slki~fna.sl. 4 - Millet, blr eda.t. 5 - Blr §eyl 

s1kl stla gozetleme, alfabede blr harfin oku
nu~u. 6 - Dumanm bJraktJ~ kir, donuk 
renk. 7 - Almanyada Hitler taraftarlari, en 
fazla.. 8 - Blr mlllet, lslm. 9 • Qok bllen, 
a.ym etrafmda has1! olur. 10 - Sonradan 
ilave olunan par~a. fabrlkada yaptllp ~~
kan l§ler. 

Evvelki bulmacanJD balledilmi§ §ekli 

• 1 2 3 4 6 tl 1 8 9 10 

'tf"HfAlilllolzl I IYIAI•l 
2 AIVIAIRIE I•ILIEIVI A 
3 Rl i IVIAIYIEITI•IAIL 
4 Alzl•loi•IFI t ITINIE 
t MIE IKI•IoiE IF I•IAIV. 
6 i l•lo KIUILIAI•IKI• 
i •IEINI•Isl i ITIEI•IA 
8 tiZIAINI•IKI•ILIIIL 
BIKIEIKI i IKI•IFI I ILIE 'I 
0 JJti•JLIAITIAIFIJtlT 

( CaQnlar, Konferanslar, kongreler 
Kooser 

~hremlni Halkevlnden: 
Cumartesi ak~am1 saat 21,30 da. iiyele

rlmlzden ~Ik Seyfl Ay:dm · tiirkiilerlle orta 
ve §!m .... Anadolu tiirkiileri ~a.lacakt1r. Ay
rica Karacaoglanla, ~1k Raziden parr;alar, 
ko§malar soyllyecektlr. Konser i~ln dave
tlye yoktur. Herkes geleblllr. 

Acdi$ K:tllant$ 
Sterlin 620.- 626.-

I Dolar 124.- 126.-
. Frank 111.- 113.-
1 Liret 120.- 125.-
Belcika Fr. 80.- 84.-

· Drahmi 19.- 22.-
isvicre Fr. 570.- 580.-. 
Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 66.-
Kron Cek 70.- 75.-

, Silin Avusturya 21.- 23.-
! Mark . 25.- 28.-
Zloti 20.- 23.-

j Pene-o 21.- 24.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-

I Kron isvec 30.- 32.-
Altm 1059.- 1060.-

1 
Banknot 253.- 254.-

CEKLER 
Kapam) A4;1h$ 

· Lonrda 624.- 625.- 1 
New· York 0.7913 0.78975 
Paris 17.635 17.78 
Milano 15.04 15.0144 
Briiksel 4.fl855 4.fmm 
A tina 87.58 87.44 
Cenevre 3.4575 3.45251 
Sofya 64.1025 64.-

' Amsterd. 1.4419 1.4396 
PraJZ 22.705 22.6688 
Viyana 4.2163 4.20961 
Madrid 14.11125 14.08 
Berlin 1.9675 1.9644 
Varsova 4.171!i 4.1650 
Budaueste 3.!1825 3.9760 
Biikres 107.11925 107.!'2 
Beltn"ad 34.2!15 34.24 
Yokohama 2.7530 2.7486 
Moskova 23.58 23.62 
Stokholm 3.1087 3.1038 

ESHAM 
Acdl$ Kanam~ 

Asian Cimento 14.15 14.15 
Merkez 8ankas1 91.- 91.-

tSTtKRAZLAR 
~cths Kaoams 

Tiirk borcu I Pe$in 20.675 20.675 
• " I Vadt>li 20.825 20.675 
• " D Vadeli 20.50 20.50 

, Ere-ani 95.50 95.-
..J 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokma11 Hekim 

Dahiliye miftehasstsi 
Pazardan ba$ka ~nlerde o.ltleder 

sonra saat (2lh tan 6 va) kadar 1stan· 
bulda Divanyo1unda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sab, cumartesi giinleri sabab 
c9 lh • 12• saatlerl hakikt flkaraya mah
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. KI~hk 21044. 

iSTANBUL VE CiV ARI ~EHiR DEMiRYOLU 
TURK ANONiM ~iRKETi 

T asfiye halinde 
linci t L A N 

· istan~ul ve Civan $ehir Demiryolu Turk Anonim $irketinin 5 may1s 1937 
~e f~evkal~de s~rette toplanan hissedarlar umumi heyeti, §irketin feshine ve 
as 1ye cdtlmesme karar vermi~tir. 

Umumi heyet, Bay A. GiNDORFF ve Bay 1. PERKEvt birlikte veya ayn 
!!Y

1
n ~ar_eket etmek hususunda muhtar olmak iizere tasfiye memuru tayin 

ey em1~tJr. 

1 ~irketten alacakll olanlar. Ticaret kanununun 445 inci maddesine gore 
~~c~~Ianm tesbit etm~k iizere bu ilamn 3 iincii dllfa ne~rinden itibaren aza~ 

Ir. sene. zarfmda Istanbulda Beyoglunda, Tiinel meydanmda, Metro ha
nm~akt tRsftye memurlarma bizzat yahud taahhiidlii mektubla miiracaat et
mege davet olunurlar. 

istanbul, 5 mayts 1937 
!DARE MECL!Si 

istanbul Tramvay ~irketinden: 

i L A N 
ista~bul_ Tramvay ~irketi, tenzilath tarifeden istifade etmek hakktm ve

rtend:nke ~bh kartlarmda yaz1h talimata gore bunlan Mekteb Direktorlerine 
as I etbrmeler· . k . t kd" d 10 ' ·t b lm ve a st a tr e mayts pazartesi gi.iniinden itibaren 

mu. e er olam1yaca" 11 • d kt bl" k -l'i 
kt b t 1 . .,1m, e erm e me e 1 artt bulunan universite ve diger 

rr.e e a ebelerme hahrlahr. 

A~tk artbrma ile sabf I ~ 
1937 may!Sln 9 uncu pazar giinii sa- I 

bah saat 10 da Taksimde Abdiilhak Ha
mid caddesinde 1 numarah Ayylldtz a
parhmammn 1 No. h dairesinde mev -
cud ve §ehrimizin sefaretler aleminde 
P.~k me§hur bir §ahsa aid miikemmel e§
yalar a~1k artttrma suretile sattlacaktu 
1 byfe, 1 vitrin ve bir masadan ibaret 
asn yemek oda taktmi, 12 aded gayet 
zarif tonet sandalyeler, hakiki Fransiz 
Y,a§itind.e~ mamul ve bir kanape ii~ kol
tuktan murekkeb emsalsiz bir maroken 
taktm~ biri aynah digeri aynas1z iki do
lab, bir tuvalet ve bir karyoladan mii
r.ekkeb miikemmel bir yatak oda takmu 
aynah ve aynastz diger lake dolablar' 
mutfak i~in lake bir biife, 125 par~ada~ 
miirekkeb ve me§hur Berndorff fabri _ 
karun mall gayet zarif bir ~atal b1~ak 
takum, 59 par~adan ibaret tabak taki
mt, 60 par~adan miirekkeb gi.izel bir 
krista1 bakara su taktmt, ktrm1z1 ve ye-

DiREKTORLtiK 

MUJDE! 
~ocuk arabalaramtz hakkm

da telefonla vaki olan biitiin 
miiracaatlere ayra ayra cevab 
vermek imkansazhga hasebile, 
keyfiyeti gazetelerle ilan etme
gi miinasib gordiik. 

A~ak ve kapah tekmil ~ocuk 
arabalarmm zengin ve emsal
siz ~e,itlerini bu hafta giimriik
ten ~akardtgimtzt ve her yerden 
ehven fiatlarla satmaga ba,la
dtgtmtzl muhterem halka miij
deleriz. 

Beyoglunda 
Baker magazalar1 

IV iidiirii §il goblen hayli pcrdeler, pelii§ sofra or
tiisi.i, me§hur Yunkers ve Ruet fabrika
mn havagazi ocak ve fmm, hayh soba
lar ve kaloriferler, asri gi.izel bir kiitiib
hane ve yazthane, maa koltuk, Avrupa 
yiin battaniyeler, 28 par~ahk giizel bir 
~ay taklmt, keten sofra ortiileri ve pe~e
talar, hayh asri elektrik avizeler, tonet 
kofon portmanto, mutfak taktmlan ve 
sair ev e§yalan, Anadolu ve Acem bah-

I Kirahk sayfiye 

I Sekiz oda, fevkalade banyo, hava
gazi, elektrik, telefon, i\;i d1~1 yagh· 
boya, biiyiik c;ic;ek ve her nevi mey-

Ian. (32508) 

va bahc;esi ve c;amhk fevkalade bag. 
Miiracaat: Goztepe Ciftehavuzlar 
civan Tepegoz sokak No. l l ve I 

, .. __ yahud Tel. 21614. -.1 

Sabhk otomobil 
Biri 1928 model a~lk «Buib, digeri 927 model kapah cPonc;iyak. mar

ka iki kullamlmti;l otomobil 17 may1s 937 tarihine diii;len pazartesi giinii saat 
on bei;lte aGlk arttirma ve peeyin para ile Emniyet Sand1g1 binasmda satila
caktlr. Gormek istiyenlerin Levaztm Servisine miiracaatleri. (2400) 

Akay isletmesi • Miidiirliigiinden: 
Kad1k1:iy • H. Pa~a - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarma i~liyen vapur

Iarm kahve ocaklan miiltezimligi 1 haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene 
miiddetle ac;tk arttrrma ile ihale edilecektir. 

Artt1rma 14 may1s 1937 cuma giinii Akay ~efler Enciimeninde saat 15 te 
ba~ltyar~k 16 da ihalesi yaptlacagmdan isteklilerin eyartnameyi gormek iizere 
hergi.i!l I~letme ~efligine ve arttlrma ic;in de % 7,5 giivenme paralarile Encii
mene gelmeleri. (2432) 

Amasya Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Amasya inhisarlar dairesine avanstan on be~ lira borclu olii Miinir kans1 

Mediha hakkmda yapllan duru§mada mezburenin gaibde olmas1 hasebile 
tebligatm iHinen icra edilmesine karar verilmi~ ve ilan suretile tebligat yapll
d!gl halde mezbure icabet etmediginden hakkmda g1yab karan tebligine mah
kemece karar verilmi~ oldugundan duru~ma giinii olan 2/6/937 tarihine beey 
giln kala itiraz edilmezse hakkmda duru§ma g1yaben yapllacag1 ilan olunur. 

(2610) 

istanbul inhisarlar Ba,miidiirliigiinden: 
Ka<;ak ispirto naklederken yakalanan Moris markalt bir otomobil 12 ma

yts 1937 tarihine musadif c;ar~amba giinii saat 15 te miizayede ile sattlacakhr. 
Talib olanlarm otomobili gormek ve bu Jaususta malumat almak iizere 

Bomonti mi.iskirat fabrikasmdaki memuru mahsusuna milracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2609) 

I istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlart I 
Gureba hastanesinde mevcud kohne e§ya pazarltkla sahlaca~hr. Pazar

hgl 13/5/937 peqembe giinii saat 15 te Komisyonda yapllacakhr. 
E~yalan gormek iizere hergiin saat 12 ye kadar Yenibah~edeki Hastaneye 

ve §eraiti anlarnak iizere hergiin Levaz1m kalemine miiracaat edilmesi. (2590) 

istanbul inhisarlar Ba~miidiirliigiinden: 
Hiikmii mayts 937 sonunda bitecek olan miiskirat satlcllarmm ruhsat tez. 

kerelerinin yenileme muamelesine 20/5/1937 tarihinde ba§lanarak 7/6/937 
pazartesi akllamma kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek istiyen satlCllarm tayin olunan giin
lerde eski. tezkere ve kuntratlarile beraber hirer de fotograflartm alarak Ka
bata~taki Inhisar]ar Bai;lmiidiirliigune miiracaat etmeleri ve 7 haziran 937 ta
rihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek i\;ki satanlar hakkmda kanuni ta
kibat yaptlacagt ilan olunur. (2430) 

M. M. V. Hava 
Diyarbekir Tayyare alay1 i\;in bir mimara ihtiyac vard1r. Verilecek iicret 

asgari 165, azami 2:?6 liradrr. 
!steklilerin evraklarile birlikte imtihan giinii olan 20 mayts 937 per§embe 

giil}iine kadar Hava Miiste~arhgma miiracaat etmeleri. (2599) 

Top~u ve Nakliye Okulu Komutanhgtndan: 
Hahc10glunda bulunan Top~u ve Nakliye Okulu ic;in bir a~?c;I almacaktlr. 

f;leraiti anlamak ilzere isteklilerin Okul Direktorliigune mi.iracaatleri. 

t LAN 
Maden arama ve ferman haritalanm 

nizamnamelerine uygun olarak munta
zam harita yapttrmak istiyenlerle miis
takbel ve musaddak §ehir planlanm ara
ziye tatbik i\;in Sultanahmed Kabasakal 
Kasab R1za apartiman No.4 te birinci Sl
mf topograf harita fen memuru Bay 
Hasan Tahsin adresine miiracaatleri. 

Be§ikta§ -icra memurlugundan: 
Ali Ardel ile Mehmedin §ayian mu -

tasarnf olduklan Be§ikta§ta Ekmegi 
Aliaga mahallesinde Dibek sokagmda es
ki 14 yeni 26 numarah hanenin kabili 
taksim olmamasmdan mahkemece §ii -
yuun izalesi suretile sab§a karar veril -
mi§ ve dairemizce a\;tk artbrmtya \;1 -

kanlarak §artnamesi 9/5/937 tarihinde 
divanhaneye talik edilmi§tir. 

c69h (2567) 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mUtehassiSI 

Beyoglu Ylld1z sinemas1 kar~lSI 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere aras1z 
Tel: 43924 

Zayi - Deniz Ticaret miidiirliigunden 
ald1g1m 158 numarah Liman ciizdamm1 
kaybettim. Yenisini alacag1mdan eski -
sinin hiikmii yoktur. 

Liman idaresinde kaptan Faik Hep§en 

uAKTiLO ARANIYOR 
Cok c;abuk zarp ve cern yapan, 
tiirkc;e ticari muhabere bilen dakti
lografisi siiratli oz Turk bir bayan 
aranmaktadtr. Marpuc;c;ularda Ali 
Asgar ve mahdumlan kollektif 

§irketine miiracaat. 

A~tk artbrma ile fevkalade sabf 
1937 maylSln 9 uncu pazar giinii sa -

bah saat 10 da Beyoglunda Tepeba§mda 
Asri sinemamn tam kaq1smda Rosoli -
mo aparbmanmm 4 No. h dairesinde 
mevcud ve §ehrimizin en maruf ve en 
eski ailelerinden birine aid emsalsiz eski 
ve yeni e§yalar, gi.imii§ taktmlar, kris -
tallar, biblolar ve saire 8\;lk arttlrma su-

Bugiin ~1k1yor. 
F ormast 10 kuru~tur. Abonesi 250 kuru~. 

ldaresi : Istanbul Y eni Postahane arkast Basi ret ham No. 31 

iran Transit Yolu insaat 
' 

Miidiirliigiinden: 
5 nisan 1937 pazartesi giinii ihalesi yaptlacag1 ilan edilen Erzurum Villi

yeti dahilinde ve Transit yolu iizerinde Horasan ile Sac;tepe arasmda miiteah· 
hide ihale edilip te vakti ve zamanile yaptlamad1{pndan dolay1 mukavelesi 
feshedildikten sonra geri kalan 17/333 kilo metre llOSe in~aah ve sekiz aded 
ekip binasmm nevakisinin ikmali ve alh aded sinai imalatm tamamlanmas1 
i~~erine talib ~~kmad,gmdan pazarltkla ihalesine karar verilmi§tir. Pazarhk 
17 mayts 1937 pazartes1 giinii saat on dortte Erzurum Hiikumet binas1 iGinde 
Nafta Miidiirliigu odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda yapilacak
hr. Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuru~tur. Evrakt kellfiye, ~artname ve 
mukavelenamesi ve buna miiteferri biiti.in evrak1 Erzurumda Transit Yolu 
in§aat Miidtirltigiinde goriilebilir. isteklilerin ihale giinii saat on dortte Tran
sit Yolu EkEiltme Kornisyonuna mi.iracaatleri. (2557) 

Artbrma ve Eksiltme istanbul Oniversitesi 
Pazarbk Komisyonu ilanlar1 

Az <;ok Muhammen bedeli 
500 ton 800 ton 15,5 lira Kriple madcn ki:imiirii 
3/~/937 tarihinde kapah zarfla eksiltmiye konulan maden komiiriine ta -

liblerin vermi!l olduklan fiat yiiksck gi:iriildiigunden 10/5/937 pazartesi gtinil 
saat 15 te Rekti:irliikte pazarhkla almacakhr. Taliblerin 930 lira muvakkat te
rdnatlarmt ihaleden evvel Universite veznesine yabrmi!i~ olmalan laz1mdir. 

Yozgad Vila yeti 

(2587) 

Daimi 
Enciimeninden: 

Yeni yaptlan Yozgad Memleket Hastanesi i<;;in saatte sekiz ila on iki kilo 
buz yap:m Kelvinator veya Frigidaire marka iki aded buz dolabile iki aded 
pantofas tavana asma tertibath golge vermiyen komple ameliyat elektrik lam

bas! eksiltme sure tile mubayaa edilecektir. ihale giinii olan 17/5/937 
pazartesi giinii saat 14 te Enciimeni Daimiye miiracaat etmeleri. Elektrik ce
reyam 220 volt ve miitenaviptir. cl146• (2563) 

istanbul P. T. T. Vila yet Miidiirliigiinden: 
Posta nakil vasttalan iGin almacak 3000 kilo benzin a<;;tk eksiltmiye ko -

nulmu§tur. Eksiltme 24/5/937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 13,30 da 
istanbul Yenipostane binas1 birinci katta istanbul Vilayet P. T. T. Mildiir -
liigiinde miite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yap1lacakbr. 

Muhammen bedeli 870 lira, muvakkat teminat 65 lira 25 kuru~tur. Ta .. 
liblerin 1;artnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere ek
sntme gun ve saatinden evvel mezkur Miidiirliik idari kalemine miiracaat
leri. (2593) 

Birinci artt1rmas1 10/6/937 tarihine 
musadif per§embe gi.inii saat 14 ten 16 
ya kadar yapilacakbr. Arttirm1ya i~ti -
rak i\;in yiizde 7,5 teminat ak\;esi ahmr. 
Arttirma bedeli muhammen ktymetin 
yiizde 75 ini buldugu takdirde ihalesi 
icra edilecektir. Aksi takdirde en son 
arttlranm taahhiidii baki kalmak iizere 
sati§ 15 giin daha temdid edilerek 25/6/ 
937 tarihine musadif cuma giini.i ayni sa
atte en \;Ok artt1rana ihale edilecektir. 

K1ymeti muhammenesi 2378 liradtr. 
Evsa£1: Maabah~e bane. Zemin katln

da malta do§eli bir ta§hk, iki oda, ve bir 
hala, ve cephede zemini toprak bodrum 
olup haricden odadan kap1s1 olan ze -
mini malta do§eli alaturka ocakh bir 
mutfak vardtr. Bah\;ede bir kuyu ile be
raber palmiye, incir, erik ve kaytsl gibi 
meyva agaclan vard1r. Sokak seviyesile 
bir olan birinci katta sokakla methal ve 
mahrec te§kil eden 26, 28 numarah iki 
kapt, 26 numarah kap1dan girilince 
i\;i\;e iki oda ve P\; oda ve iki hala, zemin 
katma inen merdiven ba§mda harkden 
28 numarah kap1 ile girilen aynca bir 
ada mevcuddur. ikinci kat merdiven 
ba§mda bir camekanla aynlmt§ bir sofa 
uzerinde dort oda ve bir hala. 

retile sablacakbr. I 
Velur de Jen kaph ve perdeleri havi 

15 par\;adan miirekkeb emsalsiz bir sa
lon tak1m1, 11 parc;adan miirekkeb gayet 
zarif asri yemek oda taktm1, 4 par\;adan 
miirekkeb ve ceviz oyma'Louis XV ya
tak oda tak1m1, isimleri hirer hirer ya
zllmast imkiinstz hayli giimii§ par\;alar 
ve biblolar, eski Rod tabaklar, eski $am 

Devlel Demiryollan i,lelme Umum . Miidiirliii!;iinden J 

Hudud: Bir taraf1 Zineti Hamm, men
zil ve bah\;esi, bir taraf1 Aladil Kalfa 
Zineti Hamm menzil ve bah~esi, bir ta
rafl Silnbiil Hamm menzil ve bah\;esi 
ve bir tara£1 tarikle mahdud. 

2004 numarah icra kanununun 126 n
Cl maddesine tevfikan ipotek sahibi a
lacakhlarla diger alakadarlar ve ·irtifak 
hakkt sahiblerinin dahi iddialanm 20 
glin i\;inde diremize bildirmeleri laZ1m
dlr. Aksi halde haklan tapu sicillerile 
sabit olmad1k\;a sah~ bedelinin payla§ -
masmdan baric kahrlar. 1§bU maddei 
kanuniye ahkamma gore hareket eyle -
mek ve daha fazla malfunat almak isti
yenlerin 937/720 dosya numarasile me
muriyetimize miiracaatleri ilan olunur. 

i§i sedefli tabureler, bronz heykeller, 
me~hur ressamlarm imzalanm havi yag
hboya tablolar, portatif gramofon, hayh 
salamandr ve sair ~ini sobalar, !;)am i§i 
diger salon tak1mt, sedefli be§ ko§e po
ker masas1, hakiki Saks kase, kristal 
Bohem yald1zh tatl1 tak1m1, Hindiya, 
Acem ve $am i§i i§lemeli madeni vazo
lar, kadife kaph ii\; par\;ahk pomiye ta
ktm, Oniks saat, tekmil sedefli eski bir 
biiro ve ayna, hayli giimii§ bohem nar
gileler, aynah ve aynas1z dolablar, lake 
ve sair karyolalar, portmanto, mutfak 
tak1mlar1 ve sair hayli ev e§yalan, Hart
man markah emsalsiz bir piyano (\;ap
raz telli ve demir \;Ct\;eveli), hayli yep
yeni mu§ambalar, Anadolu ve Acem 
hahlar1. (32507) 

r BAYANLAR ' Sizi ~il ve lekelerden 

FAZIL ~iL iLACI 
kurtanr. 

Edlrne Klmyager Faztl 

15/5/1937 tarihinden itibaren sahiblerine aid sarmch vagonlarla ta§ma
cak (melas) m nakil iicretinden aynca yiizde on tenzilat yapllacak ve bo~a
lan vagonlar mahreclerine paras1z nakledilecektir. Fazla tafsilat ic;in istas -
yonlara mLiracaat edilmelidir. cll4h (2562) -Muhammen bedellerile miktar ve vaslflan a~ag1da yaZih 7 grup malzeme 
ve e~ya her grup ayn ayn ihale edilmek tizere hizalarmda yaz1h gi.inlerde a
\;lk eksiltme ile satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin her grup hizasmda yaz1h muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komis ~ 
yona miiracaatleri laz1md1r. 

Bu ille aid i;lartnameler Komisyondan paras1z olarak dag1hlmaktadtr. 
1 - 37 aded flan<;h dokme boru, muhammen bedeli 1221 lira ve muvak· 

kat teminatl 91 lira 58 kuru~ olup a~1k eksiltme 24/5/1937 pazartesi giinii sa
at onda yaptlacakttr. 

2 - 700 metre denizaltt kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 aded kablo 
kofresi muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminatt 147 lira olup a\;lk 
eksiltl~e 24/5/1937 pazartesi giinii saat onda yap1lacakhr. 

3 - 1300 kilo muhtelif eb'adda kenevir ip, 1000 kilo katranhk kenevir 
ip, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminab 148 lira 13 kuru~ olup 
ac;xk eksiltme 24/5/1937 pazartesi giinii saat 10 da yaptlacaktJr. 

4 - 30,000 aded isparmaGet mum~ ile 300 kg. parafin. muhammen bedeli 
1428 lira ve muvakkat teminatl 107 lira 10 kuru§ olup ac;1k eksiltme 24/5/ 
1937 pazartesi gi.inii saat 10 da yapilacakhr. . 

5 - 2250 metre 25 ~iftlik kurllunlu telefon kablosu, muhammen bedeh 
1800 lira ve muvakkat teminatl 135 lira olup a<;;tk eksiltme 27/5/1937 per§embe 
giinii saat onda yap1lacakhr. . . 

6 - 6000 kilo don yag1, muhammen bedeli 2700 hra ve muvakkat temt· 
nab 202 1;2 lira olup a~1k eksiltme 27/5/1937 per~embe gi.inli saat 10 da yap1· 
lacaktlr. 

7 - 1000 kilo 50 m/m2 lik baktr ~tplak kablo tel, muhammen bedeli 1250 
lira ve muvakkat teminah 93 lira 75 knrm: olun aclk eksiltme 27/5/1937 per· 
§embe giinu saat onda yapllacaktrr. (2592) 
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Midenize 
Dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. <:abuk, iyi c;ignemeden 

yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bilhassa 

ic;ki ic;enler midelerini tahri~ ederler ve E~ILIK, HA

ZIMSIZLIK, aguhk, ba§ donmeleri hissederler. 

MAZO 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, MtDE E~tLtK ve YANMAI.A
RINI giderir, tNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hic;bir miimasil miistahzarla byaa 
kabul etrnez. MAZON isim, Horoz marltasJDa dikkaL 
Deposu MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul Y enipoa
tane arkasmda. No. 4 7. 

Beyoglunda • Galatasaray1nda ' Nurlanan ~iftler 

L i 0 N • M E L B A VOG'a medyun 
Birle§ik fabrikaJanntn yeni miiessesesinden 

Modern ~lkolataCIIIQm en son SiPESIYALiTELERiNI lsteyiniz 

MiLK A, Siitlii ve siit kaymakh f;iKOLAT A 
NUTiNA, Siitlii ve ftndddt f;iKOLAT A 
AMANDiN A, Siitlii, bademli ve ballt GiLOLAT A 
ORANGiNA, Siitlii ve portakalh f;iKOLAT A 
iNDiANA, Siitlii ve Hindistan cevizli f;iKOLALA 
VANiLA, Kakao tereyagh ve Vanilyalt !;iKOLAT A 
BiTRA, Ariba (Ac1) Kakaolu f;iKOLATA 
KREMLiN A, ~antiyi kremli ve meyvalt f;iKOLAT A 

Biitiin bu ~efidlerin buzlu t;ikolatalar• 

Beheri 5 kuru,tur. 
Bu miiessesede, en miikemmel metodlarla hazrrlanan ve daima 
taze olarak her nevi ~ikolatalarr kilo ile sabldag. gibi, salon 
~ikolatalarman envaa, fantezi karamelalanmn muhtelit spesiyali· 
teleri, en miikemmel toz kakao da kilo ile veya kutu ile sabbr. 

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

kompavunt, kuru buharh, si.ir~ofor kondensah, re§ofiirli.i bir lokomobil ve. 
470/2 = 235 volt, 104 amper, 48 kilovat. Takriben ahize 55,5 kilovat kompavunt 
magnet bobinden maada yardtmct kutuplan havi mi.itemadi cereyam te§aubi 
bir jeneretris almacakhr. Bunlar yeni veya kullamlmaga yarar mi.istamel ola· 
bilir. istekliler yalmz lokomobil veya dinamoya talib olabilir. 

!halesi 28/5/937 cuma giinii saat 16 da Boluda Belediye Enciimeni huzu
rile yapilacakhr. !steklilerin teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde te
minat ak~eleri ve kanunen ibraza mecbur olduklar1 evrakla birlikte bizzat bu
lunmalart veyahud teminat ve laztm evrak1 pullu teklif mektublarma rapten 
ihale saatinden evvel Belediye Endimeninde bulundurmalan laztmdtr. $art • 
namelerini gormek istiyenler Bolu Belediyesinden parastz olarak istiyebilirler. 

(2485) 

1-... I inhisarlar Umnrn Mi" rlii-t·liiaiinden 

7625 kilo lSkarta yamahk xUl, Ah1rkap1 depOSUnda 
7 aded hurda baski.il, Uski.idar Depolar Grupunda 

7500 kilo Nikotin istihsaline mahsus toz tiitiin Uskiidar Depolar Grupunda 
14300 " Nikotin istihsaline mahsus toz ti.iti.in Bogazi~i Depolar Grupunda 

4800 " N1kotin istihsaline mahsus toz tiitiin Cibali Depolar Grupunda 
5COOO • Nikotin istihsaline mahsus toz tiitiin Cibali Fabrikasmda 

595 " Eski ~inko par~alan Bahariye deposunda 
1000 " Eski evrak1 matbua Kabata~ta ni.imuneleri i.izerine 
4025 .. !skarta kanavi~e 
5156 .. ,. ip 
2259 " ,. ~ul 
584 .. ,. kmnap Ah1rkap1 deposunda 
356 " ,. etiket bezi Cibali deposunda 

Yukartda cins ve miktarlan yazth tskarta malzeme c17/V/937 .. tarihine 
rashyan pazartesi giinii saat onda pazarhkla sahlacakhr. isteklilerin mallan 
gormek iizere hergiin hizalarmda gosterilen mahallere, pazarhk ic;in. de tayin 
olunan giin ve saatte % 15 giivenme paralarile birlikte Kabata§ta Inhisarlar 
Levaztm ve Mubayaat ;>ubesi Miidiirliigiindeki Sah§ Komisyonuna miiraca
atleri ilan olunur. (2515) 

~ 

I - $artnameleri mucibince 100000 • 300000 yiizliik ve ellilik tuz c;uvah 
Pazarhkla almacaktJr. 

II - Pazarhk, 13/V /937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ka
bataf?ta Levazrm ve Mubayaat ;>ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

III - $artnameler parastz olarak hergiin siizii ge'<en !jubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2603) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme 

Naf1a Vekaleti 
ilant 

Samsun Su isleri 8 inci Sube 
' ' 

Miihendisliginden: 
1 - <;ar~amba ovasmm kurutulmast ameliyatmdan olmak iizere Abdal 

lrl!'agmm tslahl i~in projesine gore yaptmlacak ameliyat ve in§aatm yaptl· 
:rnas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~ ise de talib zuhur etmediginden 
Yeniden 26/4/937 tarihinden itibaren bir ay miiddetle ve ayni usul ile ek -
siltmiyc (7Ikanlmt~jtlr. 

2 - Keliif bedeli 32421 lira 12 kuru~tur. Bu in§aat i~<in mevcud evrak 
~unlard1r: 

A - Ameliyat ve in~aat resimleri 
B - Ke~if ve hulasai ke§if cetvelleri 
C - Baymdtrhk i~leri genel liartnamesi 
D - Hususi §artnamei fenni 
3 - Ikinci maddede yaz1h evrak 162 kuruli mukabilinde Samsun Su !§

leri Sekizinci $ube Miihendisliginden tedarik edilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek i~in N afta Vekaletinden bu gibi i~leri yapabi -

lecegine dair 937 ~enesine aid ehliyet vesikasma malik olmalan laztmdtr. 
5 - Eksiltme 27/5/937 tarihine musadif per~embe giinii saat 15 te Sam

sunda Su i~leri Sekizinci Sube Miihendisligi binasmda toplanacak eksiltme 
Romisyonu huzurunda yapilacaktlr. 

Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 numarah kanun hii
kiimlerine gore usuliine tevfikan haz1rlanm1§ ve miihiirlenmi§ olan zarflanm 
Su i~Ieri §ube Miihendisligine makbuz mukabilinde vermi§ bulunmahdtrlar. 

Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak tehir
ler nazan itibara almmaz. 

6 - Bu ameliyatm muvakkat teminatl 2431 lira 50 kuru~tur. 
7 - I~ii iizeri~e alan miiteahhid Yiiksek Vekalet~e ihalenin tasdik ol

dugu kendisine yazt ile teblig edildigi tarihten itibaren J5 gii.n i~inde muvak· 
kat teminahm kat'i teminata iblag ve ayni zamanda muddeh ic;inde mukave
leyi noterlikten tescile mecburdur. (2588) 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
istanbul Biiyiikpostane binas1 Postahane ktsmt servis arahgmda yaptm· 

lacak baz1 tamirat ke§ifnamesi dahilinde pazarh_ga konulmu§tur. Pazarhk 11/ 
5/937 tarihine musadif sah giinii saat 14,30 da Istanbul Biiyiikpostane binast 
hirinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinde miite§ekkil Ahm Sa
ttrn Komisyonunda yaptlacaktlr. Ke~if bedeli 306 lira 50 kuru§, muvakkat te
:tninab 22 bra 99 kuru~tur. Talihlerin ke~if ve ~artnamesini gor~ek ve muvak
kat teminatlarmt yatlrmak iizere h~rgiin mezkur Miidiirliik Idar1 kalemine 
Ve pazarhk giin ve saatinden evvel Istanbul Nafta Miidiirliigiinden bu i§i ya
Pabileceklerine dair alacaklart fenni ehliyet vesikasile birlikte Komisyona mii
racaatleri. (2595) 

Alim 18 Avrupa profesoriiniin gene
Jere, ihtiyarlara, nur veren yeni ke§if-
leri diinyayt hayrette btrakmt~tlr. Av
rupada, Amerikada genclerin ihtiyar -
lamamasma ve giizelle§mesine, ihtiyar
larm gencle§mesine yardtm eden (Gene 

TE~ 

PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho~ kokuyu gideren yegane 

s1hhi pudradtr. 

1NG1LIZ KANZUK eczanesi 

BEYOGLU • 1STANBUL 

hayvanattan) istihsal edilen VOG (Mad- ll••••••••••••••li 
dei miiessiresi) yagh pembe VOG KRE
Mt, yagstz beyaz giindiiz VOG KREMi 
formiiliine girmi§tir. VOG KREMLERt 
giizellik, beyazhk veren bir harikadlr. 
VOG PUDRASI krem kopiigiiniin ku • 
rutulmasmdan yaptlmt§ olmast cilde ka
dife gibi yumu§akhk ve beyazhk verir. 
Cildi besler. Bugiinden itibaren memle
ketimizin maruf 1triyat magazalarmdan 
ve eczanelerinden araym1z ve bir tee -
rube yapmtz. Mutlak VOG KREMt, 
VOG PUDRASim kullammz. 18 profe-
soriin ke§finin ehemmiyetini giirecek • 

siniz. 

ISTANBUL 

Turk Emlak Sirketi 
HiSSEDARLARINA iLAN 

22 nisan 1937 tarihinde toplanmt§ olan 

hissedarlar umumi heyetince 1936 senesi 

ic;in hisse ba§ma safi olarak tevzii takar

riir eden 65 kuru§ hissei temettii tevziah· 
na 17 may Is 193 7 tarihinden itibaren ba§· 
lanacag1 Istanbul Ti.irk Emlak $irketi 
hissedarlarma ilan olunur. 

Hissedarlar, hisse senedlerini §irketin 

Beyoglunda, T aksimde Valdec;e§me so

kagmda kain merkezi idaresine ibraz ede· 

cekler ve kendilerine yapilacak tediyat 

hisse senedlerine bir damga vurmak sure

tile gi:isterilecktir. 

!dare Meclisi 

Acele ediniz. 

SPOR PARK 
Piyango krah 
TANRI VERDi 
Herkes oraya ko
I}Uyor, en biiyiik 

ikramiyeleri 
o verdi. 

TANRI VERDi 
Sizi de bekliyor, 

az gun kald1, kol}unuz, biletinizi 
ahDiz. Beyoglu lstiklal caddesi No. 

205 Fransn:. tivatrosu kar:jtsmda 

istanbul asliye 6 net hukuk mahke • 
mesinden: 

N azmiye tarafmdan Aksarayda Baba
hasanalemi mahallesi Kmktulumba cad 
desi Bosnova Dariilhadis medresesi 11 
numarada iken ikametgahl belli olm1 -
yan kocas1 Ali aleyhine a~llan bo§an • 
rna davasmda: Mi.iddeaaleyhin ikamet -
gahmm me~huliyeti hasebile clava ar -
zuhalinin on giin zarfmda cevab ver -
mek iizere ve on be§ giin miiddetle ila
nen tebligine karar verilmi§ ve arzuha
lin bir niishaSI da mahkeme divanhane
sine talik ktlmmt§ oldugundan 937/1854 
dosyasma ilan tarihinin ferdasmden iti
baren on gun zarfmda cevab verilmesi 
liizumu teblig yerinde olmak iizere ilan 
olunur. 

--- Dr. ihsan Saml 
ISTAFILOKOK A$151 

tstafilokoklardan miitevellid (Er
genlik, kan ~;tbaru, koltuk altl ~1 • 
bam, arpactk) ve biitiin cild hasta
l.lklarma kar~1 pek tesirli bir ru31drr 

Divanvolu No. 113 1 

1LAN 
Kad1koyiinde Nakil sokagmda 9 nu

marah evde mukim Y ehaskiyel k1z1 Re£• 

ka ile Kadtkoyiinde Y eldeginneninde 
Siireyya apartunanmda 6 numarah dai

rede oturan Avram oglu Yasef Ovadia, 

aralannda akdettikleri evlenme ile birlik

te mallanmn sureti idaresi hakkmda mal 

aynhg1, cihaz usuliinii tercih ve ka
bul eylediklerine dair dairemde mu· 
kavele tanzim ve tesc;il ettinni§ olduk
lan cihetle keyfiyet alelusul ilan o
lunur. 

Istanbul Be§inci Noteri 

Diinyada birinciligi kaunan 

saatleridir. 
Her yerde araytniz. 

I 55 birinci miikatat. -. .............. ... 
A~tk artbrma ile sabf 

1937 may1sm 9 uncu pazar giinii sa
bah saat 10 da Ni§anta§mda Valikonagr 
. caddesi a~ag1smda <;mar sokagrndan gi
rilen Giizelbah~e sokagmda Dr. Kenan 
Tevfigin Femina hastanenin kaqlSlnda 
Hiisniibey aparhmammn 1 numarah 
dairesinde mevcud ve muteber bir ~ah
sa aid miikemmel kiibik e~yalar a~tk art
tlrma ile sahlacaktll'. 9 parcradan mii -
rekkeb eben kaplama gayet zarif kiibik 
bir yemek oda tak1m1, yepyeni ve bir 
kiibik divan ve iki kiibik koltuktan mii
rekkeb en son model bir salon taktm1, 
be§ par<;adan miirekkeb diger bir salon 
divan taktmi, lie; kaptft dolab, tuvalet, 
karyola ve komodinolan havi limon kap 
lamah ve bronzlu gayet zarif yatak oda 
taklmt, salamandr soba, yepyeni ~uha 
perdeler ve mavi storlar, 67 par~<adan 
miirekkeb <;ekoslovak tabak tak1m1, 33 
parc;adan miirekkeb kristal su taklm1, 
iyi bir Goden sobas1, ceviz yazthane, e
lektrik lambalar, mu§arabi paravan, 
Nauman otomatik diki~ makinesi, hasrr 
koltuklar, doner kiitiibhane, hezaren 
sandalyeler, lake karyolalar ve somye
divanlar, sigara masalar1, portmanto, 
mutfak taktmlan ve sair ev e§yalart, A-
nadolu ve Acem hahlan. (32509) 

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

istanbul 3 iincii icra memurlugundan: 

Mahcuz ve paraya r;evrilmesine karar 
verile bah, gardrob, biife, diki~ maki
nesi ve saire a1<1k arttlrma suretile 18/5/ 
937 tarihine musadif sah giinii saat 12 
den 13 e kadar Biiyiikada Nizam caddesi 
mevkii I<Ikmasmda <;ic;ek bahc;eleri 6-
niinde satllacagmdan ktymeti muham -
menesinin %75 ini bulmadtgl takdirde 
ikinci arttlrma 25/5/937 tarihine musa-

SahtiJ ve 11Q.$1TI.uharrzn: Yunua Nadl dif sah giinii ayni saat ve mahalde sa -

umuml ne$rt11at1 tdare eden Yazt l1ten tllacagmdan talib olanlarm mahaUinde 

M1lduril: Hikmet Miinif haztr bulunacak memuruna miiracaat -

leri Han olunur. (32475)_ 

Kapah 

I sparta 
Zarf 

Parti 
Usulile Eksiltme ilaru 

Ba,kanbgindan: • 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ispartada yaptlacak Halkevi binas1 in§aatl 

c4008327• kuru~ bedeli ke§ifli. 
2 - Bu i~e aid evrak §Unlardan ibarettir: 
A - Plan, projeler, betonarme hesabatt, 
B - Ke~if cetveli, 
C - Tahlil fiat cetveli, 
D - Fenni ve husus1 §artname, 
E - Baymd1rbk i1lleri genel !jartnamesi. 
tstiyenler bu evrakt !sparta Parti Ba~kanhgmda g5rebilirler. 
3 - Eksiltme 28/5/937 cuma giinii saat 15 te !sparta Parti Ba~kanhgmda 

yaptlacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 3007 lira teminat vermeleri 

ve bundan ba~ka atideki vesikalan haiz olmalar1 lbtmdll': 
A - Nafta Miidiirliigiinden ahrum§ ehliyet vesikas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikas1. . 
6 - Teklif mektublar1 ii~iincii maddede yaZih saatten bir saat evveli

ne kadar !sparta Parti Ba§kanhgma verilmi§ ve mukabilinde numaralt mak· 
buzu almm1~ olacakttr. 

Posta ile giinderilmi~ mektublarm iic;iincii maddede yazth saate kadar 
gelmi~ olmas1 ve miihiir mumile iyice kapattlm1~ olmas1 laz1md1r. 

Postada olqcak gecikmeler kabul edilmez. (2499) 

iskan Genel Direktorliigiinden: 
Bolu Vilayetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazbag1, Korcukyaylas1, Ka· 

Imcakonur oglu, Ta§hyayla ve Akaragz1, Kabakpmar1 deresi ormanlarmda 
8417/119 metre mikab ~am ve 5451/834 metre mikab koknar ki ceman 14068/ 
955 gayrimamul metre mikab devrik e~r;ardan yiizde otuz zayiatla ~artname-
lerinde miktar ve hacimleri yazll1 muhtelif c;aplarda 9864 metre mikab keres
tenin imal ve bu ormanlara en yaktn istasyonlara sevki i§i pazarhkla yap • 
tJnlacaktir . 

2 - Pazarhk 11/5/1937 tarihine musadif sah giinii saat 15 te Bolu SJh. 
hat Miidiirliigiinde yaptlacaktrr. 

3 - Beber metre mikab1 mamul kerestenin istasyonda vagon teslimi 
muhammen bedeli 26 lirachr. 

4 - f;?artname projesini gormek istiyenler 15 giin i~<inde hergii~ ~~·
rada !skan Umum Miidiirliigiine, Bolu, lzmir, Zonguldak Slhhat Mudurluk--
lerine ve !stanbulda tska.n Miidi.irliigiine miiracaat edebilirler. 

5 - ilan miiddeti 27 I 4/1937 tarihinden itibaren 11/5/1937 tarihine ka· 
dar olmak iizere 15 giindiir. cl130• (2540) 

Babanakka, Vakf1 
Kaymakamb~ndan: 

iFLAS SATI$1 
istanbul lklnci ifiAs memurluAundan : 

Bir miiflise aid olup Beyoglunda 1stik lal caddesinde Sakarya sinemas1 «eski 

Elhamra» ittisalinde 254 numarala ma gazaya nakledilen 

Y0NL0, iPEKLi ve PAMUKLU MANiFATURA 
E~YASI ve KADIN f;ORAP ve c;ANTALARI 

10 mayts 937 pazartesi giiniinden itiba ren perakende suretile sattlacakttr. Sa-
h§ sabah saat 9 dan ba§laytp ak§am 1 9 a kadar devam edecektir. 

.--------------------------------~ Uskiidar Bolgesi Tahsilat Direktorliigiinden: 
Goztepe mahallesinin eski <;ukur'<e§me yeni Kadirga sokagmda klin eski 

10/11 yeni ll/11 savi11 ev mutasarnft binba§l Tahsinin 608 lira 47 kuru§ bor
cundan dolay1 mahalli mezkfrr miizayedeye vazedilmi~tir. 

ihalei kat'iyesi 14/5/937 cuma giinii saat 14 te icra ktlmacagmdan talib 
olanlarm ~lo 7,5 pey; ak<;elerile birlikte Kadikoy Kaymakamhg1 !dare Heyetine 
miiracaatleri. (2585) 

Diplomab fen 

Mudanya Belediye 

memuru aran1yor 

Reisliginden: 
Belediyemize 100 lira iicretle diplomah bir fen memuru ahnacakbr. ls

tekli olanlarm vesaik ve evrak1 miisbite astl veya iirneklerile bizzat ve yahud 
yaz1 ile Belediyeye ba§vurmalan ilan olunur. (2287) 



10 CUMHURiYET 

Size 

be' ,art• temin eder. 

Ya In 1 z F RIGID A IRE 

bun u is p a t e de r. 
.. .. .. 

gorunuz G e I i p • • • • 

Kanaat getireceks•n•z 

G 8 
FRIGIDAIRE 
GENERAL MOTORS MAMULATI 

OAH FA YDALI HACIMDAN 

AZAMi ISTIFADE 
Raflar ihtiyaca g6re 9 vaz1· 
yette konulur. Bu suretle her 
nevi ve her bUyUkiUkte kap· 
lar Sl~d1r111r Dolap dahilinde 
her yerden istifadesi kabil· 
dir. ~i~eler icin daha genifi 

r bulunur. 

8 May1s 1937 


