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Hindenburg 
Zeplininin feci 
akibeti oniinde 

Ba$vekilimiz Diin Parise Vard1 ___________________ .. ________________ ___ 
• • 

Eger bu felakette doviz 
lllii§kiilatmm ehemmiyetli bir 
hissesi varsa insanhS"In mus1r 
bir inadla devam eden kor
liigiine bir daha Janet etme-

Ismet lnOniine biiyiik dostluk tezahiirah gOsterildi, Reisi-
cumhur taraftndan kabul edildi, §erefine ziyafetler verildi 

mek elde olmaz. 

~ lmanlann Hindenburg Zeplini 
~ $imali Amerikada, sebebi heniiz 

tamamile tayin olunam1yan feci 
bir abbete ugnyarak alevler i~inde yere 
dii§mii§, yamp kiil olmu§tur. Bu feci 
ak1bette hayatlanm kaybederek yok olan
lann acJSJnJ bu haileden sag ve salim ~~
kanlann tesellisi ancak bir par~a hafifle
tebilir. Fen harikalanndan bir miihimmi· 
nin Hindenburg Zeplininin bu feci ak!
betindeki matemi ise ~ok biiyiiktiir. $im
diye kadar bu yoldaki biiyiik hava sefi
nelerinin ugrad1klan fena abbetlerden 
Graf Zeplinle arkada§l Hindenburg rna
sun kalarak dikkat ve itinamn sanki hi<; 
Yenilmez timsalini te§kil ediyorlard1. in
sanm Zeplin serisine de nazar degdi, di· 
Yecegi geliyor. General Goring ne§rettigi 
bir beyannamede facianm telafi olunmaz 
bir ziyan te~kil etmiyecegini ve Alman 

milletince bu hava sefinelerinin daha iyi· 
Ieri yap1larak Avrupa - Amerika muva
salasmm ida me edilecegini soyliiyor. Fen 
Yolunda ileri gitmek azmi hi~bir sebeb ve 
bahane ile kmlm1yan biiyiik bir millete 
YakJ§an da budur. Alman fenninin bu 
kayb1 filhakika ortaya ayni neviden daha 
iyi eserlerle telafi edeceginden emin ola
rak kendisine en samimi taziyetlerimizi 
sunanz. 

Fransa Ba,vekili Leon Blum, Ba,vekilimiz lsmet lnonii M. Herriot ile beraber, Franstz Reisicumhuru M. Lebrun 

Hindenburg faciasm1 k1sa bir Anadolu 
seyahatimizden avdette gazete siitunlanna 
ge«mi§ goriince birdenbire kendi kendimi· 
ze: 

- Acaba i~inde kumandan Ekner 
yok muydu? 

Sualini sorduk. ~imdi artJk yetmi§ ya
§ma Ya varmJ§, ya yakla§ml§ olan von 
Ekner filhakika Zeplininin her seyahatine 
i§tirak edemezdi tabii. F akat onun §ah· 
smda biz Graf Zeplinle vaki kirk dokuz 
saatlik seyahatimizde tesbit etmi§ oldu
gumuz dikkat ve itinanm timsalini an· 
Yorduk. Eger Alman balonlan §imdiye 
kadar fena ak1betlerden masun bir varhk
la devam edebilmi§lerse bizce onlar bu 
mazhariyeti kendi gozlerimizle gordiigii· 
miiz dikkat ve itinamn titizligine borclu 
idiler. Vaktile bize k1rk dokuz saat zar
fmda yan Avrupay1 dola§tlran Graf 
Zeplinin o seyahatinde, kaplan Ekner 
ba§ta olarak, be§ kumandan bulunuyordu. 
Bu k1rk dokuz saat zarfmda bu be§ ku
lllandandan her biri be§ saat uyumaml§tlr 

desek mubalaga olmaz. 0 seyahatten §U 
bir iki hatJray1 nakledecegiz: 

Seyahat prograrru mucibince bir sabah 
Breslava varacak ve orada karaya inerek 
bir miiddet durduktan sonra gene hava
lanacaktJk. Programdan bittabi haberdar 
olan biitiin Breslav §ehri o sabah ayaklan· 
llii§, biitiin halk damlara ~Ikml§lar ve so· 
kaklara dokiilmii§lerdi. Mah§ere donen 
sokaklarda nizam ve intizam1 temin i~;n 

zab1ta memurlannm ~ok zahmet c;ektik
lerini yukandan pek iyi goriiyorduk. Bii
tiin halk biiyiik bir meydana akiyordu. 

Kumandan Ekner programa ragmen 
Breslava inmemege karar verdi. Belediye 
reisi karan adeta ki.ifiire benziyen ~ok 
§iddetli sozlerle protesto ediyordu. Ku· 
lllandan Ekner karannda mar ederek 
Breslavhlan kendi kayna§malarma terket
ti ve Silezya havalisine dogru ~ekti gitti. 
~iinkii telsizle miitemadiyen alman hava 
ahvali haberleri inip ~1kma merasimile 
va:kit gec;irmegi caiz gostermiyecek kadar 
kan§Jk ve ciddi goriiniiyordu. 

Gene ayni giiniin ogle sonu Karpatlar 
ic;inden ge~erken birdenbire kesifle§iveren 
bir sis ic;inde kalarak daglann biitiin irti
falanm gec;en yiiksekliklere ~rkmi§hk. iki 
saat sonra kaptan kulesine giderek vazi
Yeti anlamak istedik. Kumandan harta 
iizerinde kur§unkalemile ~izilen hatlan 

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa. 3 siltun 3 tel 

Zeplin nedir? 
Ba~muharririmizin bu mevzua dair 

makalesi 3 iincii sahifemizdedir. 
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Hilldenburg 
faciastntn 

Zeplini 
sonu 

Tahkikat heniiz hi~bir netice vermedi. Balonun 
kaptani Lehmann da hastanede olerek 

kurban adedi 36 y1 buldu 

«Hfndenburg:t un ba$ka bir resmi 

Lakehurst 8 (A.A.) - Lakehurst 
tayyare meydamnm garajmda malanml§ 
olan Hindenburg kabilisevk balonunun 
kurbanlanmn cesedleri oniinden, . ge~en 

ak~am bu yolcularm biitiin dostlan ge~ ~ 
mi§lerdir. 

Gece radyo istasyonlan facia hakkm· 
[ATkast Sa. 5 siltun 1 cle] 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

lngiltere 
aras1 m1 

ile ltalyanin 
a~thyor? 

italya tac giyme merasimine 
ve ingiliz gazetelerinin 

heyet gondermiyor 
ithalini menetti 

Roma 8 (A.A.) - Royter ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Resmen bildirildigine gore, ii~ tanesi 
miistesna ol!f1ak iizere biitiin lng:liz ga -
zetelerinin ltalyaya giT!nesi menedilmi§
tir. 

Biitiin italyan gazetelerinin Londra 
muhabirleri geri cagmlacakt!r. i talyaya 
girmesine miisaade edilen ii~ gazete §Un
lardlr: 

Daily Mail, Evening News ve Ob -
server. 

ltalya ta~ giyme merasimine 
heyet gondermiyor 

Londra 8 (Husussi) - Romadan 
bildirildigine gore, ingiliz gazetelerinin 
italyaya girmesini yasak eden karar Mus
solini ile Almanya Hariciye Nazm Ba
ron von Neurath arasmda vuku bulan 
miilakahn neticesidir. 

Romadaki ingiliz muhabirlerinin ltal-· 

Alman Hariciye Naztn von Neurath 

yay1 terke davet edilecekleri haber veri!· 
mektedir. 

Bundan ba§ka, italyan hukumeti fn -
[Arkas~ Sa, 6 siltun 5 te] 

Yeni sene butcesi 
231 mil yon 

olarak lira 
hazirlantyor 

Ankara 8 (Telefonla) - 937 mali 
yth biitgesinin enciimenden ~Ikan 
§ekline gore, umumi yekfulu 231 
milyon lira iizerine baglanmakta 
oldugu anla§Jhyor. Gec;en biitc;eye 
nazaran 19 milyon lira fazlahgm, 
2 milyonu Maarife, 1 milyonu Ma· 
den Tetkik ve Arama Enstitiisiine, 
1,5 milyonu S1hh1ye ve iskan i§le
rine aynlllll§, miitebaki klsm1 da 
diger devlet dairelerinin zaruri 
masraf ve ihtiyaclarma tekabiil et
mek iizere dag1hlml§tlr. 

Diiyunu Umumiyeye fevkalade 
menabiden istihsal edilmek iizere (1 

ve Cumhuriyet Merkez Bankasm- I 
dan bonolar verilmek suretile tah
sisat ahnmi§tl. Fevkalade menabi
den yapllan tahsisatm kar§lhgJ ola-

[Arkasz Sa. 4 siltun 3 cleJ 

Samda dolasan 
' ' • eo 

fa.Yiaya gore · 

Miihim miilakatlar 
0 0 

lsmet lnonilniin Franstz Ba§vekili ve Ha .. 

riciye Naztrile gorii§melerinden sonra .•• 

FransJZ Meclis Reisi Mo Herriot sefarethanemize 
giderek ismet inonile miihim bir miilakat yapti 

Paris 8 (A.A.) - Anadolu Ajan -
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Ba§vekil 1smet fnonii bu sabah Parise 
muvasalat etmi§tir. inonii istasyonda, Ha
riciye Nazm Delbos, Yugoslavya ve 
lrak sefirleri, Sovyetler Birligi ve Y unan 

maslahatgiizarlarile Tiirkiye El~ilik ve 
konsolosluk erkam, Pariste bulunan tale· 
belerimiz ve talebe miifetti§leri, binici su· 
baylanm1z, Dainler vekili, Hariciye Ve· 
kaleti siyasi miiste§an Menemenciog!u 

• [Arkas: Sa. 6 siltun 3 te] 
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Giire~~ilerimiz i~in en 
biiyiik imtihan giinii 

«Cumhuriyet giire' miisabakalari» nda derece alan 
pehlivanlar, milli tak1m giire,~ilerile kar,da,Iyorlar 

Cazetemizin tertib ettigi biiyiik giire§ lar ve halen milli tak1ma girebilecek gii .. 
miisabakalan ii~ hafta devam ettikten re§~iler mevcud oldugu anla§Ilml§tlr. Bu 
sonra ge~en pazar giinii sona ermi§ti. Bu hakikatin meydana ~Ikml§ olmas1, milli 
miisabakalar neticesinde derece alan peh- sporumuz olan giire§in istikbali ic;in ~ok 

Suriye hiikumeti Hari.. livanlardan birinci ve ikinciler oniimiizde· haynh bir alamettir. Oniimiizdeki hafta, 
ki hafta milli tak1m giire§~ilerile kar§!la· milli tahm kadrosuna dahil giire§~ilerle 

.ciye Vekilimizi ~ama §acaklard1r. yap1lacak miisabakalar, milli tak1ma 
d o Y etmi§e yakm giire§~inin i§tirak ettigi namzed bulunan pehlivanlarla halen mil-

a vet etm1, «Sumhuriyet giire§ miisabakalan» nda Ii tak1mm mah olan giire§~ilerin hakiki 
Haleb 8 (Hususi muhabirimizden) _ ~ok k1ymetli istidadlar, degerli pehlivan· rArkasz Sa. 5 siltun 4 tel 

~f:~Fi::~£::·::~:~~~~;:·t::~t .. K.~Teiid"e·~ .......... H·;;'t:;·ry··e·y·e· 
ye Hariciye Vekilinin Bagdad1 ziyareti 500 gene daha ge~tJ• 
esnasmda Sarna ugramasr wuhtemel gori.i· 
]iiyor, 
- Memleketine donen Irak Hariciye N a

[Arkasz Sa. 4 siitun 3 te] ............................................................ 
Montro muahedesi 

Diin ogleden evvel 
imza edildi 

Montro 8 (A.A.) - M1su kapitiilas
yonlanmn ilgas1 hakkmdaki muahede bu
giin saat 11,45 te imzalanml§hr. 

F rans1z heyeti murahhasasJ reisi Detas· 
san, soyledigi nutukta, konferansm bu ne
ticesinden Fran sa kadar hi~bir memleketin 
memnun olmadigmJ <;iinkii bu mukaveleyi 

r 
r Arka.~: Sa. 6 siltun 6 da) 

Diin yapdan milli 
kiime ma~lar1 

Be!iikta§ Dogansporla, 'O~:ok da 
Ankaragiicile 2 - 2 berabere kaldi. 
Mac;larm tafsilah 6 net sahifededir. 

Kuleli Lisesinin yeti,tirdigi k1ymetli genclere 
diin merasimle diplomalar1 verildi 

Tu{Jgeneral Kemalle General Eyilb Sabri Kuleli Lisesi talebelerini tejti~ ediyorlar 

Kuleli Askeri Lisesinden bu sene me- eczac1 General Eyiib Sabri, ihtiyat Za • 
zun olan be§ yiiz gence dun merasimle bit mektebi Miidiirii albay Behzad, Hey~ 
diplomalan verilmi§tir. Merasimde Tug· beli Askeri Lisesi Miidiirii yarbay Ertug~ 
general Kemal, G-eneral Osman T ufan, [Arkast sa. 6 siltun 4 te] 
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Tarihl tefrika : 113 Yazan: M. Turban Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Yeni Ayas Pasa 
' 

Sadr1azam 
102 ~ocugu olan bu Sadrtazam, okumas1 yazmast 
~oyle dursun dogru diiriist konUfmayt bilmiyordu 

120 ~ektirmeden terekkiib eden Tiirk 
filosu o giin 130 dli§man kalyonu ve ka
dirgasJ batmm§, birle§ik donanmaya 
mensub kii<;iik gemilerin topunu ate§e 
vermi§ti. Zafer eksiksizdi, parlakh, Tiir
kiin §anma lay1k bir §ekildeydi. (I ) 

Tiirk iilkesinde bu biiyiik harb §ere • 
fine siirekli §ehrayinler yap1ldi. Fa kat 
Tiirkiin zaferi bundan, bir tek Preveze· 
den ibaret degildi. Hindistan kiYJlanna 
giden donanmalann maceras1 da hirer 
destan olup dillerde geziyordu, Bugdan
da dola§an ordulann, Almanya i~erileri
ne giren akmcJlarm menlubeleri hirer ta
rih sahifesi halinde yiireklere '<okiiyordu. 

l§te Tiirk giiciiniin yan kiireyi ~ deniz· 
den ve karadan • bOyle kucakladtgt giin
lerde Hurrem Sultan, sessiz ve tela~s1z 
plamru yiirlitiiyordu, biiyiik hedefine 
dogru emin adunlar alarak yo! ahp gidi
yordu. 

0, tehzade Mustafamn ba§ma bir ~o
rap orebilmek i<;in Riistemi Sadnazam 
yaptmnak istiyordu. lbrahimin oldiiriil -
mesinden biraz sonra Padi§ah o zeki 
H1rvata vezirlik payesi vermi§ ve kendi
sini Diyarbekire vali yap1p gondermi§ti. 
Hurrem, uzaklara giden adamm1 hima
ye ]<;in tek bir soz soylemedi. <;iinkii ko
casmm bir imrahoru hemen sadnazam 
yapm1ya yana§mJyacagmi biliyordu. Boy
le aykm bir i§i omrlinde bir kere i~lemi§ 
ve Hasodaba§Jhktan lbrahimi sadarete 
getirmit olan Hiinkar, s1k !Ik o hatadan 
nedamet getiriyordu ve bundan sonra 
teselsiil kaidesine riayet edecegini soy -
lcyip duruyordu. Nitekim lbrahimi bog
durur bogdurmaz yerine ikinci vezir A· 
yas Pa§ayi getirmi§ti. 

Bu durumda Hurrem i<;in yap1lacak 
§ey heklemek ve f1rsat kollamakt1. Fa • 
kat Riistemi, muhtelif vesileler bulup 
Padi§aha hattrlatmaktan geri kalmtyor
du, onun iyi bir sadnazam olacagmJ ara 
stra hissettiriyordu. Y ava§ yava§ serpilip 
biiyiiyen ?ren!es Mihrimah1 Rii!teme 
vermek azminde bulundugunu ise !;Oktan 
kocanna anlatmJ§h. 

Hiinkar, a<;Jk bir teklif ve his!olunur 
bir telkin §eklin<le olmadan kulagma ko· 
nuJan sozJeri ilkin §UUr aJtma al!yor Ve 
sonra onlann tesiri altma dii~erek sanki 
kendi dii§iincesile hareket ediyor gibi bir 
bi'<imde Hurremce matlub alan §eyi 
- umulm1yan bir giinde · - yap1veriyordu. 
Fettan kadm bu hakikati tamamile kav· 
radtgJ, kocasmm me§rebini layJkile anla· 
d1g1 ic;in sabJrstzlanmJyordu, hedefine te· 
la§sizca ula§mayJ tercih ediyordu. 

Hadiseler de ona yardun ediyorlar 
gibiydi, yeni Sadnazam Ayaspa§a, Hiin
kann bedii ihtiya<;lannl tatmin eden bir 
hizmetkar olamamJ§ti. OkumasJ yazma· 
&I yoktu, gii~liikle konu§urdu ve yalntz 
harb i§lerile kadmdan zevk alud1. Vezi
riazam oldugu malarda yiiz iki ~ocugu 
vardt, evinde kuk be§ik birden sallam
yordu. 

Hiinkar, bu ayarda bir vezir ile kartJ 
kar~tya gec;ip lconu§amazdt, arama yaz
dtgl gazelleri ona okuyamazd1. Bu se
beble bo§ zamanlanm tamamile H urre· 
me tahsis etmitti, hayal!n zevkini onun 
bakJ§lannda ve giilii§lerinde buluyordu. 

A§ka baghhgm bu kemal devresinde 
~ocuklann oynad1g1 rol de az degildi. 
Selim on iki ya§Im bitirmi§, Beyaz1d o • 
nunla ikiz saYJlacak kadar giirbiizlemi§, 
Cihangir hayli biiyiimii§, Mihrimah ta 
serpilip gelitmi§ idi. Hiinkar, Hurremi 
memnun etmek ic;in dort ~ocugunu her 
giin etrafma malay1p ok§amaktan geri 
kalmamakla beraber Cihangir ile Mihri
mahi obiirlerinden <;ok daha fazla sevi • 
yordu. 

Tiirkkusu 
' 

talebeleri 

Oniversite meydanmda yaptlmakta o
lan Tiirkku§U p]anor tahm!eri su;rama u
~u§u dersleri i~in Ramide Tiirkku§U ha
va meydanma nakledilmi§ti_. 

Bir haftadanberi Ram1de talebeler 

Cihangir, evvelce de soyledik, egri 
biigrii bir mahluktu. Biiyiidiikc;e bu <;ar
plkhk fazlala§ml§ ve ~ocuk ~ifte kam • 
burlu, yanpm ve yenge<;vari yiiriir bir 
u' cube olmu§tu. F akat gorenleri ad eta 
igrendiren bu hilkat garibesinde herkesi 
imrendirecek meziyetler vard:. Bir kere 
e~siz denilecek kadar zeki idi. Bir ba -
kt§ta kavramad1g1 mevzu yok gibiydi. 
Her soziin bir lahzada lizerine intikal 
ediverirdi. Sonra §uhdu, maskara idi. 
Cok giiler ve herkesi de giildiirlirdli. La
kin bu §uhlukta, bu maskarahkta gozden 
ka~masma imkan bulunm1yan asil bir 
vakar miindemicdi. Sultan Siileyman, 
i§te bu meziyetlerinden dolayt Cihangiri 
biitiin ~ocuklarma tercih ederdi. merha
metle kan§Ik bir muhabbetle onu sara -
rak daima yamnda bulundururdu. 

Mihrimah1 - Selim ile Beyaz1ddan • 
fazla sevmesi biricik klz <;ocugu olmas1 
yiiziindendi. Bu Prenses giizel degildi, 
anasmdan kii~iik mikyasta dahi bedii bir 
bat, bir nokta tevariis etmemi§ti. Fakat 
zekada, diizen diizmede, hmta, kinde, 
faaliyette anasmm ikinci bir niishas1yd1. 
Karde§lerile dille§mege, halaytklarla ko
nu§up anla§mJya ba§ladJgl giindenberi 
<;e§id ~e§id hilelerle, dolablarla saraym 
all!m iistiine getiriyordu, herkese illallah 
dedirtiyordu. Fa kat babasma kar§J oksliz 
bir k~di yavrusu durumuna biiriiniir, saf 
ve masum gorliniir, ayak altlarmda siirii
niir, kJZhgmdan dolaYJ ii<; karde§i ara • 
smda hupalanmakta oldugu zehabm1 u· 
yand1rarak kendisine acmd1rmak yolla • 
nm buldurdu. 

Hurrem de bu anadan fettan dogrnu§ 
kizi Padi§aha sevdirmek i<;in her <;areye 
ba§ vururdu.. (:iinkii, bildigimiz vec;hile, 
biiyiik hedefine kendisini ula§l!racak o· 
Ian Riistemi sadakat yolunda tutabilmek, 
bu kJzJ ona vermekle. kabil olacakl!. 
0 sebeble Mihrimaha biiyiik bir deger 
veriyor ve babasmm yiireginde kuvvetli 
bir yer alabilmesine delalet etmekten ge· 
ri kalm1yordu. 

Hiinkar bu aile dekoru i<;inde mest ve 
mes'ud ya§ayip gidiyordu. Arada mada 
harbe gidiyor, fakat ibrahimle yapllgl son 
seferde oldugu gibi yolculugun uzun siir
mesine meydan vermiyerek '<ar<;abuk 
pay1tahta donliyor, kamile ~ocuklanna 
kavu§uyordu. H urrem, kendince V eliahd 
sayd1g1 Selimi kiic;iikliigiinde orduya sev· 
d:rmek, halka tamtmak ve biraz da harb 
s1kmt1larma ah§hrmak istediginden kocasJ 
lizerinde kendine has olan incelikle mli -
e~sir olarak onu Avlonya seferinde baba
simn yanmda bulundurmu§tu. Edirne ve 
Bursaya av maksadile yap1lan gidi§ler
de de Selim, gene anasmm zorile, Hiin· 
kara arkada§hk ediyordu. 

Sultan Siileyman, Saruhanda bulunan 
Hakiki V eliahdi k1skanduacak olan bu 
hareketleri ihtiyar ederken sagm1 solunu 
dii§iinmez degildi. Lakin Hurremin ib ~ 
ramma ve Hurreme yiizce <;ok benziyen 
Selimin yalvan§lanna dayanam1yarak 
onu §uraya buraya gotiiriiyordu. Bunun
la beraber §ehzade MustafayJ da ok§a· 
maktan geri kalm1yordu. Selimi ilkin be· 
raberinde bulundurdugu yolculuktan do
nii§te Veliahdm tahsisatm1 iki misline 
1;1karm1§ ve ba§ka bir sefer de ona hala
ytklar, koleler gondermek suretile iltifat
ta bulunmu§tu. 

(Arkast var) 

(1) ing1liz tar!hc;Uerlnden protesor cKrey
zb bu deniz sav~ml yazarken Barbara
sun d~mana kar~J ald1g1 tedblrlerle yap
tlgl manevralar1n sonralan Amlral Rod
ney, S. Vincent ve Nelson glbl inglliz gemi
cilerine ders te§kll ettiS'inl soyler. 

- Esfari Bahrlyeden -

Rami de ~ah~tyorlar 

St<;rama ucyu§lanm da ogrendiklennden 
Tiirk Hava Kurumu Vllayet merkezi 
idare heyeti diin ogleden sonra Ramiye 
giderek talebelerin <;ah§malanm gozden 
ge!;irmi§lerdir. 

--- - ---- . - - - - -~-~ 

CUMHURiYET 9 May1s 1937 

c 'ehir va 
Bu seneki eglence
ler parlak olacak 

Festival komitesi diin de 
yeni kararlar verdi. 

Bu yaz ~ehrimizde yap1lacak eglence
lerin programm1 hazulamakla me§gul bu
lunan Festival komitesi dun de Belediye 
Reis muavini Ekremin riyasetinde toplan
IDJ~tlr. Diinkii toplanbda bir taraftan §im· 
diye kadar yap1lan i§ler gozden ge~iril
mi§; bir taraftan da spor eglencelerile 
sergilere aid programlar kat'i olarak tes
bit edilmi§tir. Spar programma nazaran 
bu sene yap!lacak eglenceler; yiizme ve 
yelken kiirek mlisabakalan; tenis mac;1; 
yabanci ve yerli amatorler arasmda ayn 
ayn glire§ mlisabakalan; futbol ma<;lan; 
halk yan§I: kilic, kalkan oyunlan ve ha
l at <;ekme mlisabakalamhr. 

Diger program a nazaran da: resim: 
karikatlir; ince el san' atlan: cild, tezhib, 
hat ve fotograf sergileri ac;Ilacakhr. 

«Esnaf Ko§esi» nam1 verilen ince el 
san'atlan sergisinde vlicude getirilecek 
bir paviyonda; san'atkarlar alat ve ede
vatile <;ah§u bir vaziyette goriilecekler
dir. Fotograf sergisi ic;in de bir mlisabaka 
a'<IIacakhr. Bu miisabakaya profesyonel 
ve amator fotograf'<Ilar i§tirak edecektir. 
Miisabakaya i§tirak edenler biri lstanbu
lun tarihi abidelerine; digeri de tabii gli
zelliklerine aid iki§er fotograf verecekler
dir. Bu resimler evvela te§hir edilecek; 
sonra da komitece birinci ve ikinciler se· 
'<ilerek mlikafatlan verilecektir. 

Milli oyunlar i'<in yap1lan te§ebbiis ve 
hamhklann da neticesi ahnmak iizeredir. 
Bu sene milll oyunlar arasmda Zeybek 
ve Karadeniz oyunlarmdan ha§ka Erzu· 
rum harlan ve Bolunun Koroglu oyunla· 
n da vard1r. 

Festival devam ettigi miiddet'<e otel· 
lerde yap1lacak tenzilatm esaslan da tes· 
bit olunrnu§ ve iki kiSlm iicret tayin olun
mu§tur. Bunlann bir k1smJ pansiyon 
komple tarzmda olup diger k1smJ da ye
meksiz, yalmz yatak iicretleridir. Devlet 
Demiryollan !daresi: Anadoludan onar 
ki§ilik grup halinde gelecek olanlar ic;in 
yiizde elli tenzilah kabul etmi~tir. Ayni 
tenzilatm Denizyollan ldaresi tarafmdan 
yapilmasJ i<;in de bu ldare ile temas edil
mektedir. Ne~redilece el program! i!;tD 
a'<1lan kapak resmi miisabakasma i§tirak 
edenler tarafmdan gonderilen otuz resim 
de komitenin diinkii i<;timamda tetkik e
dilmi§: birinci ve ikinci tesbit olunarak 
Belediye riyaseti makammm tasvibine ve· 
rilmi~tir. 

Muzik ve dans festivali i~in yap1lan 
hamhklar da ilerlemektedir. Bu eglen· 
eel ere; bu sene Bulgar; Yugoslav: Ru
men ve Yunanhlardan ba§ka Macarlar 
da i§tirak edecektir. 

Meydan konserleri i<;in de Konserva· 
tuar Miidiriyeti hamhklanna devam et
mektedir. Bu konserler T aksim; Sultan
ahmed ve Beyaz1d meydanlarmda verile
cektir. 

MOTEFERRIK 

Maliye V ekili §ehrimize 
geldi 

Maliye Vekili Fuad Agrah di.in §ehri
mize gelmi§tir. 

Aktl Hifzissihhasi cemiyeti· 
nin kongresi 

Akll HifzJssJhha cemiyetinin senelik 
kongresi dun Eminonii Halkevi salonun
da toplanml§tlr. Kongrede cemiyetin 
bir senelik faaliyetine dair idare heyeti 
tarafmdan haz1rlanan rapor okunmu§ 
ve yeni idare heyeti sec;ilmi§tir. Kongre
de cemiyetin faaliyeti hakkmda uzun u
zadJya izahat ver·ilmi§tir. 

Hukuk talebesinin diinkii 
tetkikleri 

Hukuk Fakiiltesi ikinci s1mf ialebe -
sinden 200 ki§ilik bir grup dUn b~la -
rmda medeni hukuk profesorii Samim, 
ikhsad profesorii N eumark, istatistik 
profesiiri.i Orner Celal ve hukuku di.ivel 
do9enti Orban Asian oldugu halde Hey
beliadada bir tetkik seyahati yapml§ -
lard Jr. 

Profesor «Levy» nin ~ay1 
Giizel San'atlar Akademisi miitehas -

s1s profesoril Leopold Levy memleke -
timize ilk geldigi vakit Miistakil Res -
sam ve Heykelbra§lar Birligile cD• 
grupu tarafmdan kendi §erefine verilen 
9ay ziyafetine bir mukabele olmak ii
zere diin her iki grupun azalarma bir 
~ay ziyafeti vermi~tir. <;:aydan evvel 
profesor, davetlilerine atelyesinde e
serlerini gostermi§ ve san'at bahisleri 
iizerinde gorii$meler yap1lmu~t1r. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Romanyamn milli bayrami 
Romanyamn milli bayrarru miinase -

betile yarm sabah saat 11 de Romanya 
konsoloshanesinde bir resmi kabul ter
tib edilecektir. Romanya Ba§konsolosu 
Gretzu, Rumen kolonisinin tebrikatm1 
kabul edecektir. 

Memleket Haberleri ) 
Kemerburgazda §ehid 
edilen jandarmalanmiZ 

Miitareke ydlartnda Rum ~etelerinin ~ehid ettikleri 
kahramanlar i~in giizel bir abide yapddt 

Kahraman jandarmalar~m~n mezan ve dun yapllan merasimden fkf fntlba 

Diin Kemerburgaz halkt, bundan 17 mekteb talebelerinin soyledigi lstiklal 
y1l evvel Kemerburgazh Rumlar tarafm- mar§! dinlendikten sonra istanbul jandar
dan pusuya dii§iiriilerek oldiiriilen jan - mas1, Eyiib kazast ve Halk Partisi tara
darma ~avu§u Rifat ile ii<; arkada§mm fmdan yaptmlrnl§ biiyiik ~elenkler abi • 
§ehadetini biiyiik bir ac1 ile anmJ§, bu deye konmu§ ve Eylib jandarma kuman
miinasebetle §ehidler i~in yap1lan abide- dam Vecihi k1sa bir hitabede bulunarak 
nin resmi kii§adJ biiyiik merasimle yapil· ~ehid Rifat <;avu§ hakkmda koy mualli-
mJ§tJr. mi N ebilin soz soyliyecegini bildirmi§tir. 

Kemerburgaza girilirken yolun sag Muallim Nebil Rifat ~avu§un vazife 
tarafmdaki yiikseklikte dort §ehidin me • ile Belgrad ormanmdan ii~ jandarma 
zan parmakhkh beton bir duvarla ~ev • arkada§ile ge~erken Kemerburgazh Ka
rilmi§tir. Orta yerine jandarma armas1 raoglan '<etesi tarafmdan pusuya dii§iirii· 
i§lenmi§ bir mermer siitun iizerinde <<ian• lerek §ehid edildigini anlatmJ§, bu merd 
darma '<aVU§U §Chid Rifat» yaz1hd1r. Tiirk c;ocuklarmm ruhunu tebcil etmi§tir. 

Merasime sa at I 0 da istanbul vila • Merasimde bulunanlan gozya§lan a-
ye tin in merkez ve kaza iandarma ku - rasmda btrakan bu miiessif §ehadet hika
mandanlan, C. H. P. mensublan ve ci- yesini talebelerin soyledikleri §ehid mar§J 
var koylerden gelen kalabahk bir halk 
kiitlesi ham bulundugu halde ba§lan -
mi§lif. 

Abidenin bir ko§esinde bir miifreze 
jandarma ile bir miifreze polis te mevki 
alm1§ bulunuyordu. Kemerburgaz ilk • 

takib etmi§ ve merasime son verilmi§tir. 
Donii§te merasime i§tirak edenleri nak

leden otobiislerden bir tanesi bozulmu~ 

ve i<;indekiler Eyiibe kadar yayan yiiri.i
mege mecbur olmu§lardir. 
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Deniz Ticaret 
mektebinde 

ispanyadan gelecek 
miilteciler 

Umumi surette 1slahat ! ~ar~deniz vapuru bir haf· 
i~in haz~rhk yap1byor ~ ta sonra hareket edecek 

Yiiksek Deniz Ticaret mektebinin IS· Madrid ve Valansiya' da sefarethane-
lahJ i~;in evvelce verilmi§ olan karar bu mize iltica edenleri memleketimize getir
sene tatbik edilecektir. lkhsad Vekaleti, mek iizere Valansiya'ya gitmi§ olan Ka
mektebin hem miifredat programlannda, radeniz vapuru aym 26 smda Valansi'ya
hem de te§kilatmda esash tensikat ve tadi- ya vast! olmu§tur. Miiltecilerin birinci 
!at yapmak kararmdadn. Bu maksadla, grupu may1sm ii~iinde, ikinci grupu da 
bizzat mekteb idare ve talim heyetleri- altlSinda yiiklenmi§tir. Simdiye kadar bu 
nin de miitalealan almarak uzun zaman· suretle 250 ki§i vapura yerle§tirilmi§tir. 
danberi yap1lmakta olan tetkikat bitmi§- Daha iki grup yliklendikten sonra vapur 
tir. Bu tetkikatla vanlan neticelere, orta- hareket edecektir. Geri kalan iki grupun 
da goriilen ihtiyaclara gore yap1lacak 1s- mecmuu 400 kadardtr. Bu itibarla vapu
lah ve tensik i§inin §ekil ve mahiyeti tayin run Valansiya' daki i§ini daha bir hafta-
ve tatbik edilecektir. dan evvel bitirebilmesi miimkiin degildir. 

Ba§vekil lsmet !noniiniin, son defa Memleketimize getirilecek olan miilte-
mektebi ziyaretlerinin, bu 1slahat i§inin ta· cilerden burada yerle§mek istiyenler muh
cilinde tesiri oldugu anla§JlmaktadJr. Fil- telif mmtakalarda iskan olunacaklard1r. 
hakika denizciligimizin istikbaline iimidle Ba§ka memleketlere gitmek istiyenler bu
bagh oldugu goriilen !smet lnonii mek- lunursa onlara da icab eden kolayhklar 
teble ~ok yakmdan alakadar olmu§tur. gosterilecektir. 

Ogrendigimize gore, deniz ticaretimize ---------A-D_L_/_Y_E ___ D_E 

Adliye saray1 hakkmda karar 
verildi 

Siyasi icmal 
Alman • italyan tesaniidii 
~ lmanya Hariciye Nazm Baron 
~von Neurath Romadan dondii. 

Pek yakmda Almanya Miida• 
faa N azm General Blomberg de Ro· 
maya gidecektir. Bu ziyaretlerden mak "' 
sad otorite rejimine tabi iki bliyiik devlet 
arasmdaki tesaniid ve i§birligini kuvvet• 
lendirmek, mevcud ve muhtemel ahvale 
kar§l beraberce yliriimek i'<in rnii§terek 
hath hareketleri tayin etmektir. 

Almanya Hariciye Nazmmn Roma 
seyahatinde askeri bir ittifak akdi hak " 
kmda bir karar verilmedigi iyice anla§Jl• 
mJ§hr. Fa kat boyle bir ittifak akdi esasen 
iki tarafc;a da dii§iiniilmiiyordu. ~u ka• 
dar var ki zamammtzda siyasi karar ve 
hareketler hem askeri he!ll de ikhsadi 
kuvvet ve kudrete dayanmakta oldugun· 
dan Almanya ile ltalyamn siyasi emelle• 
rini ve mii§terek menfaatlerini tahakkuk 
ettirebilmek i<;in birbirlerinin askeri ve 
ikt1sadi kabiliyet ve iktidarlanm her mii• 
zakerede hesaba kathklan §iiphesizdir. 

Almanya ve ltalyan ordu, donanma ve 
hava kuvvetlerinin ikisinden birile harbe· 
decek biiyiik bir devlete yahud devletler 
ziimresine kar§J toplu olarak tah§id ve 
tahrik edilmesi gibi bir askeri ittifak belki 
hi<;bir zaman mevzuu bahsedilmiyecektir. 
F akat iki taraftan biri bir harbe girdigi 
zaman oteki tarann bo§ durmaylp kendi 
arkada§Jmn dli§manma ve dii§manlanna 
kar§l niimayi§ ve harekette bulunarak yii~ 
kiinii hafifletmesi yolunda dolayJsile mii· 
essir yard1mda bulunmas1 yolunda askeri 
anla§malar dii§iiniildiigii muhakkakttr. 

lhtimal Alman Miidafaa Nazm Ma· 
re§al Blomberg'in Romaya seyahat yap· 
maktan maksadJ da dolay1sile iki tarafm 
birbirine yapacaklan askeri yard1mlann 
teknik plan ve teferruahm gorli§iip karar· 
a§hrmakhr. Zaten General Goring'in 
Baron von Neurath'tan biraz evvel Ro
maya yapl!g1 seyahatte iptidai gorii§mele~ 
rin yapilmJ§ oldugu §ayi olmu§tu. 

Ramada hazulanacak planlara gore 
Akdenizde lngiltere tarahndan italyaya 
kar§J muhasama ba§laylp ta F ransa kendi
sinin miittefiki !ngiltereye ya denizden 
yard1m etmek yahud Sovoie' den italy a~ 
mn kara hududlanm siki§hrmak isterse 
Almanya Renden Fransaya kar§J tehdid· 
kar bir vaziyet alarak ltalyanm yiikunii 
hafifletecek ve arkasm1 koruyacaktu. 

Gene Almanya Sovyetlere aT§l harc
kete gec;ip te bunlann mlittefiki bulunan 
F ransa Rend en Almanyamn arkasm1 
tehdid etmek isterse italya karadan cenu· 
bi F ransay1 tehdid ederek Almanyamn 
yiikiinii hafifletecek ve arkasm1 koruya • 
cakhr. 

i§te Mussolini ile Baron von Neurath 
Avrupa politikast sahasmda bundan sonra 
beraberce nasi! yiiriiyeceklerini en ince 
teferruatma kadar kararla§l!rd1ktan son· 
ra Blomberg'in seyahatinde de iki taraf 
biiyiik erkamharbiyeleri iki devletin aske· 
ri sahada beraberce nas1l yiiriiyeceklerine 
aid planlar gorii§lilecektir. 

Ramada verilen kararlann teferruatma 
dair resmi tebligde bir§ey haber verilme· 
di. F akat nimresmi mahiyetteki ltalyan 
matbual! en ziyade lspanya iizerinde du
ruldugunda §iiphe b1ralumyor. 

kaptan, ~ark<;1 ve makinist yeti§tirmekte 
olan mektebin te§kilatmm tadilile beraber 
umumi kiiltiir seviyesinin yiiksel tilmesi dii
§iiniilmektedir. Bu itibarla mektebin ders 
programlan, Avrupada emsali olan en 
miitekamil mekteblerin miifredat pro
gramlan nazan itibara almarak yeniden 
haztrlanacakhr. Aynca, mektebe yeni 1a· 
boratuarlar ilave edilecek, umumi dersler 
ve stajlar ic;in elde mevcud ve kafi olmi· 
yan vesaite yenileri ilave olunacakttr. 

Orta Avrupada ltalva ile Almanya -
ntn arasmda bir mese1e kalmarnl§hr. fki 
biiyiik devletin evvelce anla§hklan Orta 
Avrupadaki yeni te§kilatm teferruahm da 
ayni zamanda Pe§tede Avusturya Cum· 
hurreisile Macaristan devlet §efi gorii~ .. 
mii§lerdir. Arhk dort devlet orta Avrupa 
politikasmda tamamile bir cephede yii· 

Adliye saraymm Sultanahmedde §im- riiyeceklerdir. 
diki Umumi Hapisanenin yerine yap1l- Muharrem Feyzi TOGAY 

' 

$EHIR ISLER/ 
Kopriiler Miidiirii geldi 

Bir miiddettenberi Almanyada bulu
nan Kopriiler ve Yollar §Ubesi miidiirii 
Galib §ehrimize gelmi§tir. 

Gazi Kopriisiiniin Unkapam cihetinde 
yapilan kazrk tecriibeleri miisbet neti
ce vermemi§ti. Galib, Almanyada bu -
lundugu s1rada bu mesele ile me§gul ol
mu§, kazrklarm kopri.iye gore fenni bir 
§ekilde yaprlmast i~in projede icab eden 
tadHat yapllmJ§tlr. Yakmda kopri.ini.in 
duba ve sair aksamt da ambalaj halinde 
Almanyadan yola 91kar!lacakhr. 

Bugiin reyiam yapdacak 
Eyi.ib kazas1 dahilinde vi.icude getirile

cek Belediye te§kilatl i~in bugiin bi.iti.in 
kazalarda reyiama mi.iracaat edilecektir. 
Rey verecek olanlarm defterleri her ta
rafta asllmi§tlr. Muayyen yerlerdeki 
sand1klara rey sahibleri sabahtan ak§a
ma kadar reylerini atacaklard1r. 

T emizlik l§leri miidiirliigii 
Belediye Temizlik l§leri mi.idiirli.igi.i

ne, Kad1koy §Ubei idariyesi Ba§mi.ihen
disi Mustafa Demirta§ tayin edilmi§ ve 
diinden itibaren yeni vazifesine ba§la -
ml§tlr. 

masma karar ver·ildigi malumdur. Fa_ ~~~~~-;.:0~-N~/~-V~-E~-R~S~-~~~T-~E~D;:;-~E kat bu hususta §ehircilik miitehassJsJ 
profesiir Prost'un miitaleas1 ahnmad1g1 Edebiyat Fakiiltesinde 
i~in i§, Prost'un gelmesine tehir edil • 
mi§ti. ~ehrimizde bulunan profesiir imtihanlar 
Prost alakadarlarla birlikte bu yeri gez- Edebiyat Fakiiltesinin biitiin §Ube .. 
mi§ ve yapbg1 tetkiklerden sonra bu lerinde ara imtihanlarma 24 mayrsta 
yerde §ehircilik bak1rnmdan Adliye sa- ba§lanacak ve 15 haziranda nihayet ve· 
raymm in§a edilmesinin hi9bir mahzu- rilecektir. Mezuniyet imtihanlan da ge· 
ru olmadigmJ beyan etmi§tir. Bu pi.iriiz ne ayni miiddet zarfmda ikmal edilmi§ 
kalktJgr i~in saraym temel atma i§ine bulunacakbr. 
yakmda ba§lanacakhr. Bu sene ara imtihanlannda Tekst im
Si~orta kumpanyasini dolan· tihamm verecek alan talebeler, gelecek 

ders senesinde Ecnebi Diller mektebin· 
d1ranlarm muhakemesi de dogrudan dogruya c kurlarma ge~ -

Ya§Jyan kimseleri alii gostermek ve 
sigorta kumpanyasm1 doland1rmaktan 
su9lu olarak diirdiincii asliye ceza mah
kemesinde muhakeme edilmekte olan 
Onnik iplik9iyan ve arkada§larmm mu
hakemesine diin de devam edilmi§tir. 
Sigorta kumpanyasma ibraz edilmi§ o
lan, Beyaz1d Niifus memuru ~i.ikrilni.in 

imzasml ta§tyan oliim ilmiihaberinin 
sahte olup olmadJgl hakkmda Beyazrd 
mmtakas1 Niifus memurlugundan gelen 
tezkere okunmu§tur. Tezkerede, bu 
mmtakada $iikrii admda hi~bir memur 
bulunmad1gr ve vesikamn sahte oldugu 
yaZJhyordu. Muhakeme, S1vastan da 
ayni suretle sorulan meselenin cevabr 
gelmediginden 5 hazirana talik edil -
mi.§tir. 

mi§ say!lacaklardu-. 
Ecnebi Diller mektebi lisan imtihan

larmda muvaffak olarniyanlarm mezu
niyet ve ara imtihanlarma girmemeleri 
icab ettigi i~in 21 may1sa kadar bu imti
hanlara aid neticeler Han edilecek ve 
bu suretle talebelerden kimlerin mezu· 
niyet ve ara imtihanlarma girebilecek· 
leri anla§JlmJ~ olacaktlr. 

Cumhu!iyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tur~iye 
't ic;m 

Senelik 

AltJ ayhl 

Oc; ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 

400 • 
150 • 

Bari~ 

i~n 

2700 Kr. 

1450 • 

800 • 

Yoktu.r 
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SON·· HABERLER.· •• . · 
TELEFON TELGAAF we TIELSiZLE 

Bilbao' da biitiin er kekler 
seferber edildi 

Barselonda siikunet ktsmen teessiis etti. Toledo 
civar1nda siddetli bir muharebe oldu • 

Salamanca 8 (A.A.) - Biskaye cep
hesinde k1t' alanm1z mevzilerini ulah ve 
tahkim etmi~lerdir. Milislerin iki taarru
zu geri pi.iski.irtiilmii§tiir. 

Aragon ve Endiiliis cephelerinde pi
yade ate§i teati edilmi§tir. 

Santander ve Asturie cephelerinde 
di.i§manm taarruzlan tardedilmi~tir. 

T ayyarelerimiz Toledo mmtakasmda 
be§ kilometro ilerliyerek Setrin civann

daki dii§man kuvvetlerini dagJtmakta
dJr. 

Bilbao'nun biitiin erkekleri 
aelerber edildi 

Bilbao 8 (A.A.) - Havas Ajan • 
smm muhabiri bildiriyor: 

T ahkimat i§lerinde kullamlmak i.izere 
§imdilik i§i olmtyan bi.itiin erkekler sefer· 
her edilmi§tir. 

Asi tayyareleri Berneo mmtakasmda 
Sollube' deki Bask mevzilerile Bilbao ha· 
valisindeki koylerin iizerine yangm bom
balan atmt§lardtr. 

Asi tayyareleri mi.itemadiyen Bilbao'· 
nun iizerinde w;maktadJrlar. 

Toledo civarmda ~arptfmalar 
Madrid 8 (A.A.) - Toledo'nun ce

nubunda bir huruc hareketi yapan asi 
k1t' alan evvela mevzilerini 1slah etmege 
muvaffak olmu§larsa da derhal harekete 
ge<;en milisler ztrhh bir tren sevkederek 
asileri bozguna ugratmJ§lardu. 

Bu tren tam bir saat Franco kuvvetle. 
rini kesif bir ate§ altma almJ§l!r. Hiiku· 
met ave! tayyarelerinin miidahalesi, dii§· 
manm taarruzunu tam bir hezimete <;evir

Hiikumet tayyareleri bundan sonra 
Toledo yo lunda maskelenmi§ 30 kam -
yondan miirekkeb bir kola tesadi.if ederek 
kamyonlardan birkac; tanesini tahrib et
mi§lerdir. Bu tayyareler i villahuenca is • 
tasyonunda bulunan i<;i asker dolu bir 
treni de bombard1man etmi§lerdir. 

Barselon' da siikiinet teessiis etti 
Perpignan 8 (A.A.) - Barcelona'

dan tayyare ile gelen yolcular, bu ~ehir
de si.ikunetin hemen tamamen avdet etti· 
gini teyid etmektedirler. T ramvaylarla 
otobiisler tekrar i§lemege ba§lami§lardu. 
Milisler §ehrin merkez sokaklarmda vii
cude getinni§ olduklan barikadla~I ter • 
ketmektedirler. 

Bununla beraber bir~ok milisler silah
larile birlikte evlerine donerek amele 
te§ekkiillerinin emirle~ini beklemektedir
ler. 

T orrassa ve Hospitalet'te galeyan de -
vam etmektedir. 

Barcelona ile F rans1z hududu arasm· 
da §imendifer miinakalati tekrar ba§la • 
mJ§tlr. T elefon muhaberatl yeniden tesis 
edilmi§se de §imdilik yalmz resmi muha
verelere miisaade edilmektedir. 

Eski lapanya Cumhurreisi 
eaki Krall~ gorii~tii mii? 

Paris 8 (A.A.)- Ere Nouvelle gaze
tesinde §U satirlar okunmaktadu: 

«Birka<; gazete Cumhurreisi Alcala 
Zamora'nm eski ispanya Kralile bir mii
Iakatta bulundugunu bildirmi§lerdir. Za
mora kat'i olarak bu haberi yalanlamak 
i<;in bize mezuniyet venni§tir.» mi§tir. 

. .......................... ,,,,,.,,.mllllllllllllll\llllllllllll\llllll\111\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllnnuuuu ........................ . 

D. Yollari memur IBe, devlet aras1nda 
iicretleri yiikseliyor posta birligi 
Haz~rlanan layiha yar1n Uzla,ma projesi Vekiller 

Mecliste konu,ulacak heyetince kabul edildi 
Ankara 8 {Telefonla) - Devlet 

Demiryolu §ebekesinin giin ge<;tik<;e bii • 
yiimesi ve bu nisbette de hizmetlerin ~o • 
galmasJ ve ehemmiyet kesbetmesi, bu ida
redeki tahsil gonnii§ memurlann artml • 
masm1 zaruri k1lmakta oldugundan me • 
mur iicretlerine dair olan kanunun baz1 
maddeleri degi§tirilmi§ ve Meclise veril • 
tni§ti. Pazartesi giini.i Mecliste gorii§iile • 
cek olan bu layiha, baz1 memuriyet dere
cel erini yiikseltntektedir. B u suretle 7 
milyon liray1 ge<;en maa§ tahsisatmm 200 
bin lira kadar artmas1 icab etmektedir. 
Bu miktann biih;:eye birdenbire yiiklen • 
memesi ic;in biit<;e enciimeni layihanm so
nuna §U muvakkat maddeyi koymu§tur: 

<<Dereceleri bu kanunla yiikseltilen 
memurlar, terfi etmi§ gibi muamele goriir· 
ler. Ancak masile terfi miiddetlerini dol
dunnadan yeni 'erece ayhgm1 alamaz • 
lar.» 

Layihaya gore Devlet demiryollan ve 
limanlan i§letme idaresine ilk defa gir • 
mek istiyenlerin men§e ve tahsillerine gore 
§U derecelere kabulleri caizdir. 

A - Ortamekteb mezunlan 16 nc1 
derece. 

B - Lise veya muadili mekteb me • 
zunlan 14 iincii derece. 

C - T eknik okul ve muadillerinden 
mezun olanlar 12 nci dereceye. 

D - Tahsil mi.iddeti 5 seneye kadar 
olan yiiksek mekteb mezunlan 11 inci 
dereceye. «Tahsil mi.iddeti 3 sene den az 
olan yiiksek mekteb mezunlan mi.iddetle • 
rinin ilk terfi miiddeti bir sene uzatihr. 

o~ seneden fazla olanlann ilk terfi miid

detleri ise i.ic; seneden fazla olan tahsil 

tniiddetlerinin msf1 kadar kisaltJhr.» 

E - 6 senelik ve daha ziyade yiik • 

sek mektebler mezunlan 1 0 uncu derece· 
ye. 

S - Yi.iksek tahsilden sonra yabancJ 
memleketlerde muayyen bir meslek ictin 
tahsil yapanlar 9 uncu dereceye. 

G - 9 uncu dereceden a§ag1ya (9 
haric) almacak olanlardan yabanc1 bir 

dile vukufu imtihanla belli olanlar bir de~ 
rece daha yiiksegine almabilecekleri gibi 
lise ve ortamekteb mezunlarmdan en az 
bir sene munzam hir tahsil devresi ge<;iren
ler de almabilecekleri derecenin bir dere· 
ce yiiksegine almabilir. 

l\1illetler Cemiyeti toplanbai 
Cenevre 8 (A.A.) - Milletler Cemi -

:Yetinin 18 inci alelade i9tima devresi 6 
eylUJde a!;Jlacaktxr. Bu i9tima devre -
Sinde bilhassa iptidai maddeler mese -
lesi gorii§iilecektir. 

Ankara 8 (Telefonla) - Tiirkiye, 
Romany a, Y ugoslavya, Y unanistan ve 
Cekoslovakya hiikumetleri arasmda posta 
ve telefon i§leri sahasmda birlikte c;a • 
h§magi temin ic;in imza edilen hususi uz • 
la§ma projesi V ekiller Heyetince kabul e· 
dilmi§tir. Bu proje Balkan ve • Ki.ic;iik 
Antanta dahil devletler arasmda posta 
ve telefon i§leri servislerini 1slah et • 
mek maksadile imza edilmi§tir. Bu mak· 
sadlarl temin ic;in bir birlik kurulacak ve 
birligi her memlekette bir komite temsil 
edecektir. 

Birlik komitesi biitiin pul serisi ic;in 
mii§terek pullar ihdas1 imkanlanm da tet· 
kik edecektir. ilk i§ olarak her iki Antant 
konseyinin toplantilan mi.inasebetile bir 
pul vermek arasmdaki miinasebetler i<;in 
de diger bir pul c;Jkanlacakhr. Pullann 
§ekilleri ve renkleri ayni yaptlacak, yalmz 
iizerlerindeki yaz1lar o memleketin dilinde 
olacakhr. 

Birlik memleketlerindeki radyo te§ki • 
lah da ne§riyat ve program meselelerinde 
dogrudan dogruya anla§acaklardu. 

Yurdumuzun Cekoslovakya, Roman • 
ya, Yugoslavya ve Yunanistana gonderi
lecek mektublardan 20 grama kadar 8, 
20 gramdan sonraki her munzam derece 
i<;in 5, adi posta kartlarmdan 5, cevabh 
posta karflanndan 1 0, en ki.ic;iik i.icret 6 
kuru§ olmak iizere her elli gramhk i§ ka· 
g1dlanndan 1 ,25, basilmi§ kagidlann her 

50 gramdan 1 ,25, en kiic;iik i.icret 2,50 

kuru§ olmak iizere her elli gram ticaret 

e§yasi orneklerinden 1.25. gazete ve 

mevkut yaz1larla kitablar ve mi.izik kag1d· 

larmm 50 grammdan 0,75 kuru§ alma • 

cakhr. 

Yurdumuzun Avrupa kismmdan gon

derilecek paketlerin bir kilograma kadar 

olanlanndan 24, be§ kilograma kadar o

lanlanndan 40, 1 0 kilograma kadar olan· 
lanndan 80, 15 kilograma kadar olanla
nndan 120, 20 kilograma kadar olanla· 
rmdan 160 kuru§ almacaktu. 

Yurdumuzun Asya k1smmdan gonde • 
rilecek paketlerin 1 kiloya kadar olanla • 
rmdan 44, be§ kiloya kadar olanlanndan 
64, 10 kiloya kadar olanlanndan 104, 
15 kiloya kadar olanlanndan 144, 20 ki
loya kadar olanlarmdan 184 kuru§ alma • 
cakhr. 

Y almz Bitlis, Aymtab, Kilis, Mara~, 
Siverek, Urfa, Van postalarmdan gonde
rilecek paketlerin 1 kiloya kadar olanla • 
rmdan 1 04, 5 kiloya kadar olanlardan 
120, 1 0 kiloya kadar olanlanndan 160 
kuru§ almacaktlr. 

CUMUlJu.~~ET 

Hadi&e!er aras1nda 

Vindsor Diikii ve sevgilisi 
ZEPLiN NEDiR? 

t?:!!! azeteler Vindsor Diikiiniin 
~ s~.vgilisine kavu§tug~nu ~ii· 

yuk serlevha harflerde b1ze 
haber veriyorlar. Y eni Kralm tac giy
me merasimi kadar bu hadise de ci
ham oyahyor. Artik hi~bir siyasi rna· 
nas1 ve tesiri kalm1yan bir a§lan bii
yiik diinya meseleleri arasmda ald1g1 
bu ehemmiyet ni!rin? Y almz bir kral 
a§kl oldugu i!rin mi? Bu kadm bane
dana mensub olmad1g1 i!rin mi? Bo
§anmak safhasmda bulunan bir evli 
kadm oldugu i~in mi? 

Biiyiik hava gemilerinin 
mahiyeti ve hayab 

[Ba~muharririmizin 1929 da Graf Zeplinle 
yapm1~ oldugu bir seyahati miiteakib ne~ret

tigi kitabdan aldtgimlz bir makale] . 

Biitiin bu fevkaladeliklerin iistiine 
!rlkan bir fevkalidelik var lei hayreti
mizi en !<Ok tahrik eden de odur: 
Atka en az inamlan bir devirde kalb 
maceralannm en halisine §ahid oluyo
ruz. «Hila seven var m1? Atk ne 
imi§? Romantik devirlerin hazin su
kutu hayaUerile biten bu iptidai veh
mine kim kap1hr arbk? Ho§una gidi
yor muyum? kafi. Daha ne istersin? 
Diz !rokmege, sararmaya ve mehtab
da i!r ~ekmege vaktim yok. Atla oto· 
mobile, Biiyiikdereye kadar bir uza· 
nahm. Sonra ma!ra gideriz. Ost taraft 
kuruntudur.» gibi sozleri dolduran 
fikirlerin yeni ve modern oldugu zan· 
nedilen bir devirde, esbak Gal Prensi, 
sabtk lngiltere Krah ve lahik Vindsor 
Diikii gibi, gene, giizel, zarif, zengin 
ve hakiki manasile muhte§em bir in· 
sanm halk arasmdan bir kadmt seve
rek tacmt, tahtmt ona feda ve gencli
gini, giizelligini, zarafetini, servetini 
yaliuz ona tahsis etmesi, eski burjuva 
hassasiyetinin ytkildtgmt zannetmi§ 
olanlarm parmaklarmt agtzlannda bt
rakb. 

Vindsor Diikii tahtmdan feragat 
ederek, estetik ve ii§1kane itibarm1 
!roktan kaybettigine hiikmedilen meh
taba, iri beyaz giillere, ge!rmi§ ve bii
yiik devirlerin vefakiirhklanna, halis 
kalblerin temiz ve asil hamlelerine 
eski saltanatln1 iade etmi§ oluyor. 
«Hila seven var mt?» diye soranlara 
yeryiiziinden kalkan milyonlarca par
mak, yaln1z bu p.hane ~ifti gaster· 
mekle iktifa edecektir. 

PEYAMI SAFA 

Hindenburg Zeplininin 
feci akibeti oniinde 

. . [Ba,muharririmiz 1929 senesin-1 
de, Graf Zeplin balonu ile bir se
yahat yapmtf ve bu gezintinin intJ
balanm bilihare «49 saat Graf 
Zeplin'le Havada» ismile bir kitab 
halinde ne,retmi~ti. Zeplinlerin 
heniiz tam manasile kemale eri,e
medigi bir devirde yap1lan bu se· 
yahat bir~ok kiilfetleri icab ettir
mif, hatta bir arahk akim kalmasl 
ihtimalile karfila!filmt~br. t,te 
Ba,muharririmizin o seyahat saf
halarmda ve seyahatin lfiipheli go
riindiigii bir giinde, hava sefine
sinin tetkikine hasrettigi bir yazl
Yl; bize, « Hindenburg» un kiic;iik 
kardesi olan «Graf Zeplin» ve bit
tabi, dolaytsile bu nevi balonlar 
hakkmda etrafh bir fikir verecegi 
i~in iktibas ediyoruz.] 

Fridrikshafen'de hava iyi, hatta gayet 
iyi olciugu halde Zeplin'in hareket etme
mesi hava gemileri havasmm yerde de

] gil, gokte bulunmasmdan ileri geliyor. 
[Ba§makaleden devam] Filhakika hava yeryiiziinde pek iyi ol-

gostererek ve parmagm1 Briin §ehri iizeri- dugu halde yukan tabakalarda ba§ka 
ne koyarak: tiirlii olabiliyor. On dan ba§ka her tara£-

- Tam buradan gec;mekligimiz Ia- ·tan alman raporlara nazaran yukanlar· 
z1mken haberimiz olma.kslZln tam alh ki- daki bu havamn her istikamette bugiinkii, 
lometro a§agida i§te §Uradan ge~mi§iz! yarmki ve ertesi giinkii cereyanlanm he

Dedi. Sis ic;inde gittigimiz yoldan <;ok sab ve takdir etmek miimkiin oluyor. Bil· 
aynlrnt§hk. hassa havada u<;mak imkam has1l olduk-

Gene o gi.in Viyana iizerinden ge<;mek tan sonra havay1 nesimi i.izerindeki tetki
suretile F redikshafen' e donecekken kap- kat, tahkikat ve tatbikat pek biiyiik bir 
tan Ekner bu plam terkederek: ehemmiyet kazanml§ bulunmaktad1r. 

- Dogru F redikshafen' e! Meteoroloji ilmi biiyiik ad1mlarla terak· 
Emrini verdi. Ve onu bize §oyle izah ki ve tekemmi.il yolundad1r. 

etti: Zepline binemedik, bari onu yakm· 
- Danimarka iizerinden kuvvetli bir dan gorelim ve ic;ine girip bir iyice tetkik 

futma geliyor. Ondan evvel kendi lima- edelim demi§tik. Bu maksadla icab eden
mmiza donmeli ve inimize girmeliyiz! Jere mi.iracaat ettik. Zeplinin bulundugu 

Bu f1rtma cereyamm telsiz haberleri hangara kadar gitmek bir meseledir. Ev
vermJ§li, ve filhakika futmadan once vela hava gemisini gezmek miisaadesini 
Fredikshafen'e vararak yere inmi§, gemi- almah ki, bu kolay bir §ey degildir. On· 
mizi de hangarma sokmu§tuk. dan sonra da gemiye vannc1ya kadar 

Hindenburg felaketinde kaptan Ek- bir~ok kap1lardan ve birc;ok dairelerden 
ner'in bir suikasdden §i.iphelendigini tel· ge~ilir. Biz hepsini azami kolayhkla ge· 
graf haberleri arasmda okuduk. Bunun c;erek gemiye vas1l olduk. Zaten iki gi.in 
nekadar dogru olabilecegini tesbite ma- evvel seyahatinden avdetinde iki ii<; saat 
atteessiif imkan yoktur. Fa kat gene tel- yanmda bulundugumuz Zeplin hanga ~ 
graf haberleri arasmda balonun dovizsiz- nnda yan gelerek istirahate c;ekilmi§ va· 

d ziyetinde bulunuyor. Upuzun uzanmJ§ 
lik yi.iziin en ahnam1yan helyom gazleri bir halde sakin duruyordu. Merdivenden 
yerine miivellidiilma ile doldurulmu§ ol- rJkarak salona dahil olduk, ve evvela o
dugunu da okuduk, ve Amerikan miite- y 1 

radaki koltuklara yerle§erek bir gi.ize 
hasSISlannm felaketi bu sebebe atfetmek k "k 'k 

d kl istirahat ettik. Salon biraz iic;u rn1 yas· 
iste i erini gordiik. Eger bu dogru ise ta bir vapur salonu gibi bir §eydi. Su 
i§te buna yamhr, ve insaniyeti felaketten farkla ki buradaki kanapeler, koltuklar 
felakete siiri.ikliyen diinya karga§ahklan- ve masalar gayet dikkatli ve itinah ko • 
nm cinnet ve cinayetlerine nekadar klZllsa nulmu§tur. Bize salonda yirmi otuz ki§i· 
hak kazamhr. Ni~in doviz mii§kiilah var- nin rahat yemek yiyebildigini soylediler. 
d1r biliyoruz: Umumi Harb insanhgm bii· Salondan sonra geriye dogru bir dehliz 
tiin zenginliklerini yiyip yuttuktan sonra vardJr ki iki tarafl keten perdeliklerden 
insanlar yeni harblere intizaren kendi yapllml& kap1Jarla ortiiliir. Bunlar yatak 
kendilerini yemekte devam ederek ortada odalandu. Her odada i.istiiste iki yatak, 
iistiine dayamlabilecek yeni servetler ye- sandalya. koltuk, masa, ve elbise dolab
rine yalmz harb malzemeleri ikame et- Jan vard1r. y ataklann yatakh vagonla
mekte devam ediyorlar da onun ic;in! dakilerden uzun boylu farkm1 aramaga 

Eger Hindenburg felaketinde bu se- mahal yoktur. Y atakh vagon yataklanm 
bebin ehemmiyetli bir hissesi varsa. insan· biliyorsunuz, bunlan da a§agJ yukan on· 
hgm mum bir inadla devam eden· korlii- lara benzer yataklar diye dii§iinebilirsi
gi.ine -bu vesile ile de bir kere daha- Janet niz. Ceman yekun yirmi yatak vard1r. 
etmemek elde olmaz. Mi.i§teri fazla olursa salonda ve geminin 

YUNUS NADI miirettebata mahsus diger aksanunda da-
__ ,....,....__ hi yataklar yapilabiliyonnu§. 

Romada ge~id resmi Eger olabilseydi o giin seyahate i§ti· 
Roma 8 (Hususi) - imparatorlugun 

tesisinin birinci ylldoniimii yann muaz
zam askeri resmi ge~idle kutlulanacak
tlr. Resmi ge~ide 40 bin asker, 4,000 za
bit, 300 deve, 220 top, 150 tank, 300 mo
tosiklet i~tirak edecektir. 

Roma 8 (Hususi) - Ba§vekil Musso
lini, Afrikada olen !talyan askerlerinin 
ailelerine madalyalar dag1tmi~tlr. Ve -
nedik meydanmda yap1lan merasimde 
yabanc1 diplomatlar, fa§ist erkam ve 
Afrika harbine i~tirak etmi§ askerler 
haz1r bulunmu§tur. 

rak edebilecek kimselerin isimleri kap1 • 
!ann d1§ tarafmdaki yatak numaralan 
altma hirer kartvizit yazilarak raptedil • 
mi§ bulunuyordu. 6 numara Tiirk meb'us 
ve gazetecisi Y unus N adi ismini ta§Iyor
du. Y ataklan ihtiva eden koridorun ni· 
hayetinde tuvalet ve banyo daireleri var· 
d1r. Sanki bir otelde imi§siniz gibi bii • 
tiin istirahat esbab1 istikmal edilerek ve
lev ki kii<;iik mikyaslarda §Uraya buraya 
itina ve meharetle yerle§tirilmi§ti. 

y olcu salonunun on tarafmda gemi -

Ba§muharririmiz cGrat Zeplin• in kuman
da kopriisiinde [yanda goriilen zat Ameri
kadaki kazada yaralanarak vejat eden 

Hindenburg siivarisi ve vaktile Grat 
Zeplinde von Eckner'in muavini 

olan Lemon'dur] 

nin ba~ma dogru olan klSimda evvela 
mutfak ve onun mukabilinde telsiz da -
iresi vard1r. Daha ileride, yani en ba§ta 
da kaptan kulesi. Kaptan kulesi siivari 
ve muavini ile daha bir<;ok kimseleri ih • 
tiva edecek viis' attedir ve buras! geminin 
muhtelif aksammdaki motorlerle temasJ 
muhafaza edecek biitiin tertibat ile mii
cehhezdir. Motorle ileri, geri, yukan. a
§agJ kumandasm1 verecek tertibattan ba§
ka motorciilerle konu§acak tertibat dahi 
vard1r. T1pk1 en modern deniz gemisinde 
kaptam geminin diger aksami ile temas 
halinde bulunduran en yeni tertibat gibi 
bir §ey. 

Gemi mi.irettebatma mahsus yatak ve 
ikamet mahalleri arka taraftadu. Bizim 
ziyaret ettigimiz esnada karanhk olmak 
hasebile bu aksamm goriilmesinden sarf1 
nazar edilmi§, yalmz haklannda verilen 
malfunah istima ile iktifa olunmu§tur. As
gari 30 ki§ilik gemi miirettebatmm rahat 
rahat oturabilmesine kafi gelmekten daha 
geni§ olan bu yerlere icabmda fazla ge
len mii§teriler dahi verilmektedir. Sefi • 
nei havaiye bir defasmda miirettebat ve 
yolcu olarak 70 • 80 ki§i ta~Jyabilir. 

Muhtasarca: L. 3 harflerile if a de o
lunan Zeplinin bu son balonu 172 nu
marahdu. Halbuki bu halon ilk Zeplin
denberi in§a olunan 117 nci sefinei hava
iyedir. Anla§Ilan aradaki tecriibe in§aah 
da silsileye ithal olunarak 172 ye atla • 
mlmi§hr Geminin teHmiil tarihi hatas1z 
olarak takib olunabilsin diye olacak ga
liba ... 

Graf Zeplin balonu, Okyanuslarm ha
valanndan dahi emniyetle gec;ilebilecegi~ 
ni, havalard.an dahi yolcu ve e§ya nak~ 
liyatl yap1labilecegini isbat etmek istiyen 
bir iddianm mahsuliidiir. Bu seyahatler 
huzur ve rahat ile icra olunabilecek ve 
giderek tamamen ikhsadi esasata dahi is· 
tinad edebilecektir. Peyderyep toplana • 
cak tecriibelerin bu ilk muvaffakiyetleri 
son derece tekamiil ettirecegine §i.iphe 
yoktur. 

Otuz sene evvel Graf Zeplin bu Kons
tans golii kenannda ilk hava gemilerini 
yaparak ilk tecriibelerile i§tigal ederken 

ilk Tiirk gazetecisi olarak ben onu • o 
zaman uzaktan - takib etmi§, yaptlan i§· 
lerin malumat ve tafsilatmt, hatta resim
lerini vermek suretile Tiirk halkm1 bu 

mevzu i.izerinde tenvire ~ah§ml§hm. ;>1m· 
di Zeplinin ic;inde vaktile heyecanlarla 
takib ettigim i§lerin daha miitekamil §e • 
killerini gozlerimin oni.inde gormekten ga
rib bir hisle zevkyab oluyorum. Garibdir 
ki Graf Zeplinin §imdiki sahib ve mi.idii
rii doktor Ekner dahi esasen benim gibi 
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Y eni Sovyet sefiri 
Y ak1nda Ankaraya gel

mek i~in yola ~1k1yor 
Moskova 8 (Hususi) - Karahamn ye

rine Sovyetlerin Ankara biiyiik el~iligi
ne tayin edilen Karski yeni vazilesine 
ba~lamak iizere yakmda Ankaraya ha
reket edecektir. 
Y eni Sovyet el~isinin hal terciimesi 

Sovyetler Birliginin Ankara biiyu~ 

el~iligine tayin edilen Karski, 1897 de 
Voronege'de dogmu~tur. Kendisi yiik
sek hukuk mektebini bitirdikten sonra 
1922 de Hariciye komiserligine girmi§ 
ve 1926 dan 1930 a kadar birinci garb 
seksiyonunda evvela direktor muavin -
ligi ve sonra direktorliik yapm1~tir. 
1930 dan 1936 ya kadar Sovyetler Birli
ginin Litvanyadaki orta el~isi olmU§ ve 
nihayet g~en kanunuevveldenberi de 
Hariciye komiserligi birinei garb sek -
siyonu direktorliigiinii yapmakta bu • 
lunmu§tur. 

Kafkas Almanag1 sab§tan 
menedildi 

Ankara 8 (A.A.) - Tiirkiye Cumhuri
yetile Sovyet Cumhuriyeti ittihad1 ara· 
smdaki dostane miinasebetleri te§vi§ et
mek gayesini takib eder mahiyette ne§
redilmi§ olan Kafkas Almanag. namm
daki kitab matbuat kanununun 51 inci 
maddesi mucibince Vekiller Heyeti ka • 
rarile sab~tan menedilmi§tir. 

Arab hiikumetleri arasmda 
dostluk 

Londra 8 (A.A.) - lrak hiikumeti· 
le ibnissud arasmda akdedilen dostluk 
paktma Yemen lmami da iltihak etmi§• 
tir. Malum oldugu i.izere bu paktm ak • 
dindenberi gerek lrak, gerek Suudi hi.iku· 
meti diger Arab memleketlerini ve bilhas· 
sa Mmrla Suriyeyi bu pakta i§tirak ettir· 
mek i<;in gayret sarfediyorlardi. 

Y eni bir ihtira 
Viyana 8 {A.A.) - Bir Avusturya• 

h miihendis cisimleri gayrimer'i k1lan bir 
§Ua ke~fetmi§tir. Viyanada bu hususta 
fenni tecriibeler yap1lm1§ ve tam bir mu· 
vaffakiyet elde edilmi§tir. Bir Avusturya 
miieesesesi bu ke§fi satm alm1~hr. 

bir gazetecidir. Frankforter Caytung'u~ 
Zeplin i§ini mi.idekkik bir nazarla takib 
eden bu ate§in ve ilk zamanlarmcb. belki 
daha ziyade muteriz rnuharrir hila • 
ha,re Kont Zeplin ile beraber <;ah§ • 
m1ya muvafakat ederek nihayet iddiayt 
hakikat yapan adam olmu§tur. 

127. L. 3. Graf Zeplin balonunun 
iskelesi alominyomdan yaptlrnJ§ ve i.izeri 
gayet stk dokunmu§ ipek bir bezle i:irtiil
mii§tiir. Motorler ic;in de sikleti izafiyesi 
havaya miisavi gaz §eklinde yeni bir 
maddei ihtirakiye temin olunmu§tur. 

Motorlerin her biri 530 beygir kuv • 
vetindedir. Bunlan tahrik ictin o dedigim 
gazden ba§ka mayi §eklinde diger rna • 
him mevad1 ihrakiye dahi kullamlmak • 
tad1r. 

Sefinei havaiyenin eb' ad~ be~e, ltiati· 
dir: 
Cesameti 105,000 metro miHb1 
T ulii 236, 6 metro 
~utru, azami 30, 5 » 
lrtifa1 33, 7 » 
Sekil: 28 ko§eli puro §ekli 

Makineleri beheri 530 beygirlik be§ 
aded Maybah motariinden ibarettir ki 
mecmu kuvvetleri 2650 beygirdir. 

Biitiin motorler i§ledigi zaman azami 
siirati saatte 128 kilometrodur. F akat bu 
siirat azami haddir. Gemi alelumum ni • 
hayet 117 kilometroluk si.iratle <;ah§mak
tadu. 

Seyahat kabiliyetine gelince bu hila • 
fastla katedilecek mesafe ile gemiye ve
rilecek siiratle ve tahmil olunan yiike go
re tehaliif eder. Mesela 15 bin kilo yiik 
vc 11 0 kilometro siiratle gemi 1 0,000 ki· 
lometroluk bir mesafe katedebilir. 

Mi.irettebah 30 ki§idir. Y olculann is· 
tirahati temin olunmu§tur. Mutfag1 elek
trikle ~ah§Ir. Yiik ve postaya mahsus ma· 
halleri vard1r ki bunlar dogrudan dog • 
ruya balonun i<;indedir. 

Simdilik bir tek mahzur: Geminin ic;in· 
de sigara i<;ilmez. Buna bilahare ~are bu· 
lacaklarm1~ amma §imdiki halde yolcu • 
lann tiryaki k1sm1 bu kiilfete yani mah • 
~umiyete tahammiil etmek mecburiye • 
tindedirler. 

[Cumhuriyet- Bu <;are bilahare ha
kikaten bulunmu§ ve «Hindenburg» ba • 
lonunda tehlikesizce sigara i<;ilmesini te· 
min eden salonlar yapJ!mJ§hr.] 

Zannederim ki bu kadar izahat ile 
Graf Zeplinin ne oldugu hakkmda ya • 
kmdan mi.i§ahedeye mi.istenid malumat 
ile sizi olduk<;a tenvir etmi§ bulunuyo • 
rum. 

,Simdi, di.indenberi, yeni bir haber ~IK• 
b. Graf Zeplin teahhur eden seyahatleri
ni ikmal sadedinde Balkanlara dogru bir 
cevelan yapacakmi§. Eger hava manii 
c;1kmaz da yaparsa ben de ic;inde olaca· 
g1m. Hele bu Balkanlar seyahati bir de 
lstanbula kadar uzarsa belki bu makale 
daha okunmadan veya okunurken Cum· 
huriyet karileri ile ayni zamanda gokler
den konu§mu~ olacag1z. Bu takdirde her 
halde Zeplinin radyosile aziz memleke • 
time muhabbet ve hasretlerimi soylemek 
1sterim! YUNUS NADI 
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CUMHURiYET 

r KU~Uk 
hi kaye Mektub ]~ Y eni sene biit~esi 

_ 231 milyon lira 
~=========================== 

Ocagm iizerinde bir ~ydanhk kaym -1 Bentham'm tabancasm1 ald1, son:-:va- olarak haztrlantyor 
yor, zayif, elmac!lt. kemikleri ~1k1k bir a- letin iisti.inde duran, bir kutudan tabakaya 
dam, yani Mr. Bentham'm U§agi Ni - sigara doldurarak tekrar ic;eri dondii. 
chols, ~aydanhgm agzmdan yiikselen bu- - T e§ekkiir ederim Nichols, Y ann 
hara miihiirlii bir zarf tutuyordu. sabah tekrar gorii§iiriiz. $imdi, git yat. 

Bundan birkac; ay evvel, efendisinin Nichols odadan ~1kti. Bentham siga -
kazara ac;Ik b1rakhg1 kasasmi kan§tinrken ras1m yakarken: 
vasiyetname,;ini bulup yegane vansin ken- - N e iyi adamd1r §U Nichols, diyor -
disi oldugunu ogrendigi giindenberi efen- du. Hic;bir U§ak efendisine bu kadar can
disine gelen mektublan gizli gizli a~Ip o- Ia ba§la, bu kadar sad1kane hizmet etme-
kuyordu. mi§tir, 

Zamk tamamile yumu§ayip kapak ka- ~'f.~ 
barmaga ba§laymca Nichols zarh buhar- Nichols odasma giderek tabancamn 
dan c;ekerek ac;l1. Manas1z ve soguk goz- dolu olup olmadigmi muayene ettikten 
leri sahrlarm iizerinden kay1p giderken sonra yatagmm iizerine uzand1, ve efen -
bir ac; kurd i§tihasile parhyor, yiiziiniin disinin sozlenni dii§iiniirken dudaklan is
her zamanki olii c;izgileri heyecandan tit- tihfafla biikiildii... Sadakat... Hizmet! 
riyerek canlamyordu. Bunlar hayata ve ya§amaga kiymet veren 

Mektub Kanadadan gonderiliyordu. liiksii temin edebilir miydi? 
Giimii§ bulmak iimidile senelerdenben Bentham da paras1 oldugu miiddetc;e 
diinya kadar para sarfedilen mad en ocak- bunlan dii§iinmemi§ti. Sersem! $imdi ser
larmda nihayet biiyiik bir miktar rad - vetini kaybettikten sonra kendini paranm 
yomlu giimii§ bulundugu haber veriliyor- k1ymetsizligine inandumaga c;ah§Iyordu. 
du. Bir insanda her§eyden evvel zeka olma-

Nichols, sevincden ellen titciyerek hyd1. Her fusattan istifade etmek yolunu 
mektubu tekrar zarfa koydu ve yapi§hrdi. T abancasmJ yastlgmm altmdan ahrken 
l§te ne zamand1r beldedigi fJTSa_t nihayet bulan bir zeka. 
gelmi§ti. Bu gece bu mektubu efendisine ~ 'f. ~ 
vermiyecek, ertesi sabah gelen mektubla- midesinde tuhaf bir bo§luk hissetti. Ve 
rm arasma koyacakti. 0 zamana kadar biran yapacag1 §eyin deh§etini dii§iinerek 
da Bentham ~oktan olmii~ bulunacak - sendeledi. F akat kendini c;abuk toplad1. 
t1. V e bir mezar kadar sessiz kondordan bir 

Efendisini oldiirmegi dii~iiniirken zerre hayal hafifligile gec;erek Bentham'm ya
kadar vicdan azab1 duymuyor, tereddiid tak odasmm kap!Slnda durdu, ic;ensmt 
etmiyordu. Senelerdenberi ona sad1k bir dinledi. Sonra tokmagl c;evirip yava~~a 
U§ak rolii oynarken i~in ic;in nefret etmi§, kap1y1 ac;ti. 
lin baglami§, kendisile arasmda zengin • Bentham yatmam!§, koltugunda uyu -
likten ba§ka hic;bir fark olm1yan bu ada- yakalmi§h. Bu da giizel bir tesadiiftii. 
rna kar§I boyun igmege bir ti.irlii ah~ama- Nichol bir kedi sessizligile koltugun ar
IDJ§ti. i§te bu gece ona son defa hizmet kasma ge~ti. Yiizii bembeyazd1. Ellen 
edecek, bundan sonra kimsenin oniinde titnyordu. Bir miiddet uyuyan adamm 
igilmege mecbur olmiyacakh. nefeslenni dinledi. Biraz daha tereddiid 

Bu cinayetin intihar oldugundan kimse ederse cesaretini kaybetmekten korktu 
§liphe edemezdi. <;unkii bu son zaman - ve tabancay1 koltugun arkasmdan uzata
larda Bentham gntla~na kadar bore rak efendisinin §akagma iki parmak kala 
i~nde idi. N erdeyse iflas edecekti. Ve yakla§hrdi. Parmagmi tetige bash. 
kac; kereler dostlanmn yanmda yan §a· Bentham'm ba§• online du§tli. ~aka -
ka. yan ciddi kendisi ic;in yegane c;tkar gmda ac;1lan kiic;iik bir delikten ince bir 
yoJun intihar oldugunu soylemi§ti. kan c;enesine S!Zarak robdo§ambnna dam-

y ann, onun, yatak odasmda elinde lamaga ba§lad1. 
kendi tabancas1 ve ~kagmda bir kur§un Nichols bir mendille tabancadan ken
yarasile olii bulundugunu ogrenenler bu- di parmak izlenni sildi, sonra Bentham'm 
nun bir it..ihar olduguna biran §iiphe et - elan s1cak parmaklanm kabzaya bashrd1 
meden inanacaklard1. ve tabancay1 hpk1 olenin elinden dii§mii~ 

Ito 'f. 'f. gibi yere bnakti. ~imdi polise haber ver -
- Nichols, bugiin mektub yok mu? mekten ba§ka yaptlacak §ey kalmami§h. 

[B~tara:/1 1 fncl sahttese] 
rak 6 milyon liramn da bu yeni biitgeye 
iHivesine muvaffakiyet elvermi§tir. 

Biitc;e Enciimeni Mazbata muharr-iri 
Raif Karadeniz mazbatay1 haz1rlamaga 
devam etmektedir. 

35 milvon tahsisat 
Ankara8 (Telefonla) - Kar;ah~ fev

kalade membalardan temin edilecek 35 
milyon lira tahsisat hakkmdaki Uiyiha
nm tetkiki bitmi§ ve mazbatasi hazir
larum~trr. Bu tahsisat, su i§leri ve z-irai 
sahada diger muhtelif sahalarda kar§l· 
11~ fevkalade membalardan temin edil
mek iizere evvelce allrum§ olan tahsi
satm tahakkuk etmi~ klsrmland1r. Bu 
layiha da bugiinlerde heyeti umumiyeye 
sevkedilecektir. __ ._, ...... ,.., __ _ 

~amda dola~an 
• •• 

~y1aya gore 
[Ba~tara:/1 1 tncl sahftese] 

zm Halebde gazetecilere §U beyanatta 
bulunmu§tur: 

«- Suriyelilerin dostu, lrak Hariciye 
Nazm stfatile diyebilirim ki Tiirkiye se
yahatimden ziyadesile memnunum.» 

Hariciye V ekilimiz yarin 
hareket ediyor 

Ankara 8 (Telefonla) - Hariciye 
V ekili T evfilc Rii§ti.i Arasm Cenevreye 
pazartesi giinii §ehnmizden hareket edece
gi anla~IImaktadu. 

:.::.;.;-.:... ..... --
T evkifane firarileri geliyor 

Tevkifanenin pencere demirlerini kes
mek suretile kac;ml§ ve Adamtda yaka
lamm~ olan Ayazaga cinayet-i. faili Ab
dullahla katile Tevfik diin Adanadan 
yola <;Ikanlml§lardir. istanbul Miiddei
umumiligine diin bu hususta bir telgraf 
gelmi§tir. AZlh firariler bugiin saat 18,30 
da Adana tr enile Haydarpa§aya getiril
mi§1 olacaklardtr. Burada alakadarlarca 
Iaz1m gelen tertibat allnml§hr. -···-Giilhane miisamereleri 

Giilhane seririyah 7/5/937 cuma giinii 
saat 17,30 da profesor Lutfi Aksu riya
setinde miisamerelerine devam etmi§ -
tir. 

1 - Miyasteni biiber: Dr. Sami. 
2 - Kebet kist idatigi: Dr. Kemal. 
3 - Gebelerde albiiminur-i ve hyper

toni: Dr. Hafi. 
4 - Meme kanserinde rontgen teda

visi: Dr. $erif. 

Konservatuar Harmonie konseri 

Konservatuar Harmonie'sinin bu ak§am saat 21 bu~ukta Beyoglunda 
Frans1z tiyatrosunda bir konser verecegini yazm1§hk. Programmda maruf 
garb iistadlarmm eserlerinden pargalar bulunan bu konserin c;ok muvaffaki· 
yetli olacag1 anlal)llmaktadlr. Resmimiz konsere i§tirak edecek talebelerin pro
vasml giisteriyor. 

Pangalh TAN sinemas1 

9UNCU SENFONi 
M1K1 MA VS ve Londos - Dinarh 
ma<;l ve ilaveten hergiin ilk seansta 

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

BiiyiJk filim 

YILDIZ Sinemas1nda 
Bu senenin yeni filmlerinden 

MARLENE DiETRiCH 
ve 

CARY COOPER'in en son ~aheseri 
SEVMEK ARZUSU 

Aynca: 
AD ALAR ~ARKISI 

LUPE VELEZ- LAVRENCE 
TiBETT'in layemut eserleri. 

SARAY SiNEMASI 
Halkm tehaciimiine maruz kahyor. Herkesin miisabakaya i§tirakini temin 

i~in miisabakanm 2 inci ve 3 iincii filimlerini birden gosteriyor. 

Miisabakan1n 2 inci filmi Miisabakan•n 3 UncU filim 

Patron urn I I I I Kocam Dans devam ediyor 
Ba$ rolde: Claudette Colbert Ba~ rolde : Zarah Leander 

FransiZca sozlii 
Seanslar: 12,35- 3,15 • 5,55 de Seanslar: 11 - 2 • 4,40 • 7,20 de 

SUVARE SAA T 8,45 DE HER iKi FiLiM BiRDEN 
BugUn saat 11 de tenziiAth matine 

Bu haftamn biletleri, miisabakaya girmek hakk1n1 veriyor. 

9 May1s 1937 

( Bu alq;amki program) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava• 

dis - 13,00 Beyoglu Halkevi gO.sterit kolli 
tarafmdan bir temsU - 14,00 son - 18,30 
plakla pans musikisi - 19,25 konferans: 
Ordu saylav1 Selim S1rn Tarcan (Qoculc 
terbiyesil - 19,50 konferans: Sporun feva· 
idi hakkmda Bay Aluned Halid tanfm • 
dan - 20 ,00 Miizeyyen ve arkada§lan tara· 
fmdan Tiirk mu.siklsi ve halk §arkilan " 
20,30 Bay Orner R1za tarafmdan arabca 
soylev - 20,45 Muzaffer ve arkada~lar1 tara· 
fmdan Tiirk muslkisi ve halk §arkllan: Sa• 
at ayar1 - 21 ,00 orkestra - 21,20 Frans!~ 
Tiyatrosundan naklen §ehir Bandosu ta
rafmdan verilen konser - 22,15 Ajans ve 
Borsa haberleri ve ertesi giiniin progra -
m1 - 22,30 plakla sololar, opera ve operet 
par<;alan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,20 bir futbol ma{:mm nakll - 20,0~ 

spor ve saire - 20,15 haftanm ma.kalesi -
20,40 §ARKILAR - 21,10 MUS:i:Ki VE §AN· 
22,45 gramofon - 23,15 spor ve haberler • 
23,35 spor - 23 ,50 MUS:i:Kt [K!SA DALGAJ. 

BERLiN: 
19,05 MUSIKI VE §AN - 20,05 gramo • 

fon - 20,45 spor haberler! - 21,05 bahar 
musikisi - 23,05 hava, haberler, spor-23,35 
DANS HA V ALARI. 

PE§TE: 
18,05 QINGENE ORKESTRASI - 18,35 

spor - 19,55 gramofon - 21,05 OPERE'l'-23 
haberler • 23,25 SALON ORKESTRASI -
24,20 QINGENE ORKESTRASI - 1,10 son 
haberler. 

BUKRE§: 
18,05 mektub kutu.su - 18,15 ORKESTRA 

KONSERi - 20,05 milletlerin zamam - 20,25 
piyes - 21 ,15 gramofon - 22,05 ORKESTRA 
KONSERI - 22,35 haberler, hava, spor -
23,05 konser. 

LONDRA: 
18,05 ASKER! BANDO - 19,35 SENFONIK 

KONSER - 21 dini yaym, haberler, hava 
ve saire - 22 ,25 piyes - 23,05 §AN VE OR -
KESTRA - 23,35 son. 

PARiS [P.T.T.J : 
18,05 gramofon - 18,35 komedl - 19,35 

haberler - 20,05 gramofon, hava, haberler 
ve saire - 21,35 KARI§IK MUSiKi - 23 ,35 
haberler, spor, gramofon, hava - 24,10 
DANS MUSiKiSi. 

ROMA: 
18,35 OPERA YAYINI • 20,35 spor, radyo 

sahneleri, haberler - 21 ,25 roportaj, kon -
ferans - 21,45 KARI~IK MUSIKI - 22,05 
milli havalar - 22,10 SENFONiK KONSER· 
23.25 konferans - 23,35 DANS ORKES -
TRASI. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

nobe~i olan eczaneler ~unlardir: 
istanbul tarafmdakller: 
Emilliintinde (BeJ1sasoo), Beyazidda. 

- Hay1r efendim. ~ ~ ~ 
Sesinde ufak bir yalan izi yoktu. Mr. ~u polisler ne aptal §eylerdi yarabbil 

Vak'alan gi:isterilmi§ ve miinaka§a -
lara: Profesiir Naz1m ~akir, Lutfi Aksu 
ve Biirhaneddin Osman i~tirak etmi§ler
dir. 

... ___ Gifede mUsabaka cetvelini lsteyiniz 

(Belkis), Kii<;iikpazarda (H. Hulusi), Eyiib
sultanda (Mu.stafa Arif), §ehremininde 
(Hamdi), Karagfunriikte (Fuadl, Samatya
da (RJidvan), l]ehzadeba§mda (Asat), Ak
sarayda (Etem Pertev), Fenerde (Hiisa
tnMdih), Alemdarda <Esadl, Bakirkoyiin
de (HiHi.lJ, 

••••••• Beyoglu cihetindekiler: 
istiklal caddesinde (Kanzukl, Altmcida.· 

Bentham bir miiddet gozlerini kapad1, Geceyanst bir taba!!ca sesi duyarak efen· 
sonra: disinin odasma ko§tugunu ve onu alnm • 

- Nichols, dedi. Otur kar§Ima. dan kanlar akarak buldugunu soyledigi 
- Amar. efendim ... Nas!l olur... zaman ne c;abuk inanmi§lardJ! Aroma ne 
- Otur Nichols, ~i.inkii arttk benim yapsmlar? Bu kadar mahirane bir ~ina • 

U§agim degilsin. Bu gece vazifene niha- yetten elbette §iiphe edemezlerdi. Ic;inde 
yer "Jeriyorum. Bugiin ben tamamile iflas o kadar biiyiik bir gurur ve sevinc vard1 
etmi§ bir adam1m. Y almz timid ederim ki ki, bunu belli etmekten korkarak polislere 
senin maa§Im verecek kadar param kal- hirer viski getirmek bahanesile di§an ~Iktl. 
IDI§ olsun. Her1ey, her§ey yolunda gitmi§ti. Y a-

Nichols §a§k10hk ve sevincden bir mi.id- nn sabahki mektublann ic;inde Kanada
'det agzmt ac;amadt. Dogrusu bu giizel dan gelen mektub da bulunup Nichols'un 
tesadiife diyecek yoktu. lntihar ic;in bun- biiyiik bir servete tevariis ettigi anla§Ihnca 
dan daha miikemmel bir sebeb olamazd1. kimse ondan ~iiphe edemezdi. 
Gozlerinin par1lhsm1 gizlemek ic;in ba§tni Fa kat viskileri getirdigi zaman elin--
oniine igerek: den tepsisini alarak bileklerine keleJ>(;eyi 

- <;ok, c;ok miiteessirim. dedi. Peki... taktJlar, ve ona, olenin cebinde bulunan 
peki bundan sonra siz ne yapacaksm1z? su mektubu okudular: 

- Kanadaya gidecegim. - «Biitiin servetimi, her §eyimi kaybet
Buz gibi bir el Nichols'un kalbini siki§· tim. Bu gece eve geldigim zaman hayati-

tirdi. rna nihayet vermege karar vermi§tim. Ka-
- Kanadaya m1 dediniz? nada'ya gidip yeniden i1e ba§hyacagimi 
- Evet, orada kiYmetsiz bir maden soyliyerek Nichols'u aldatmak istedim. 

-------------------------- irede (Giine:?l, Galatada Topc;Ularda (Spo

VEFA~ ... --5 AKA R Y A sinemasinda-.... 
2 giizel ve miintahap filimden miirekkep zengin program 

Goriilmemi~ Frans12ca bir film ve sonsuz muvaffakiyetler kazanan 

H us u si Te ~ k i I at FiLOYU TAKiB Edelim 

Doktor Kemal Hiiseyin ve doktor Sii
heyl Unverin kaymbabaSl, zeytinyag1 
tiiccan Ahfm eni~tesi, miiteahhid Mii -
nifin babas1 imar Yurdu miiessislerin -
den in§aat miiteahhidi Nigdeli Bay E
min Benli diin ak§am vefat etmi§tir. 
Cenazesi bugiinkii 9 pazar saat 14 te Ba11 roller de : ( Follow the Fleet ) 
Kad1koyiinde Miihiirdardaki evinden GEORGE ERNST - Ba~ rollerde 
kaldmlarak Kadlkoy iskelesinden kal- BETIE BAViES ve FRED ASTAiRE 
kacak Halic vapurile Eyiibsultana nak-
ledilerek ikindi namaZJ ktlmd1ktan son-~ RiCARDO KORTEZ ve CiNGER ROGES I 
ra Edirnekap1 §ehidligine defnoluna - Bugiin saat 11 de tenzilith matine 
cakhr. Allah rahmet eyliye. II••••••• Suvare saat 8,1,2 her 2 film birden 

SARAY sinemastnda 

12 MayiS <;ar:tamba giinii 21 de 

MUNiR NUREDDiN 
in mevsim sonu 

KONSERi 

MiLL i 
ROMEO 

SiNEMADA 
ve JULiETTE 

Muhterem mii§terilerimizin gi:isterdigi ragbet ve arzu iizerine devam ediyor. 
M. D. Bu film bu sene ba§ka hic;bir sinemada gosterilmiyecektir. 

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

ridis), Takslmde (Nizameddin), Tarlaba • 
~mda (Nihad), :;>~Ude (Halk), Kas1mpa§a • 
da (Miieyyedl, Haskoyde (Nesim Aseol, 
Be§ikta§ta (Siileyman Receb), Sar1yerde 
(Asaf). 

Uskiidar, Kadlkoy ve Adalaroakjler: 
Uskiidarda Iskelede (Merkezl, Kad!ko .. 

yiinde Modada (Modal, Biiyiikadada <§i • 
nasi Riza) , Heybelide <Halk). 

C YENi ESERLER ) ---· 
Halk bilgisi haberler 

Eminonii Halkevlnden: 
Eminonii Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 

§Ubesi tarafmdan her ay <;lkarllmakta olan 
Halk Bilgisi Haberlerl mecmuasmm (67) 
nci sayiSI <;Ikmi§tiT. Bu sayJda: Naki Teze
lln, Talihsiz Oduncu, U<; liranm ticareti, 
Tiiylii K1z, Nasihat, U<; esrarke§ ve Hay· 
reddin adl! istanbul masallan vard1r. 

Dil, edebiyat, tarih VE: {:OCUk ruhiyatile 
u{:!;ra~anlara bilhassa tavsiye ederiz. Eml
nonii Halkevine gonderilecek 10 kuru~luk 
pasta pulile bu mecmuadan tedarlk edile
bilir. 

Olkii Halkevleri Dergisi 
Hamid Niishas1 

ocag1m var. Arhk on dan ba§ka hic;bir §e· F akat o, as!l maksad1m1 anlad1 ve ban a 

~m kalmad1. Ne yaptp yap!p onunla ge- sigara getirmek ic;in odama girdigi zaman I•NGI'LTERE TACININ 
c;mmek laz1m. ~imdiye kadar yalmz ken· kapmm arahgmdan, komodinin c;ekme - Bugun T u R K sinemasmda 

2 filim birden 

Ulkiiniin may1s niishasi, biiyiik §air Ha
mide tahsis edilmieytir denebilir. 

Milli Zaferden ve ilk inkllablardan son
ra yeni Tiirkiyenin Ulu YaratiC!Sl !~in yaz
d!gl bir §iir, Hamidin el yaz1sile Derginin 
ilk sahifelerindedir. Bundan sonra B. §iikrii 
Kayamn HamLde dair yazd1g1 makale gel
mektedir. 

dim ic;in ya§adim. Y almz kendi men fa - sinde duran tabancami da aldigmi gor -
a~imi. dii§iindiim. Daima ba§hlannm fi - diim. Halbuki benim zaten tabancaya 
k1rlennden, tasavvurlarmdan istifade e • ihtiyac1m yoktu. Ben beynime bir kur -
derek para kazand1m. Bugiin, iflas ettigi- §Un s1karak degil, bir kutu venonal ala
me bir cihetten de memnunum. <;;iinkii rak uyk~mun ic;inde olmege karar ver
hayat:~ en biiyiik saadetin zengin olmak- mi§tim. ht~ ila~lar tesirini g~ste~mege 
ta deg1l; ba,kalanna hizmet etmekte ol- ba§lad1. Gozlenm kapamyor. S•md1 kol
dugunu anlad1m. Evet, hizmet! Doktor _ tuguma oturacak ve bir daha hie; uyan • 

lar, alimler, askerler... Bunlar saadeti mJYacagim. . . 
ba§kala~ma hi~met etmekte buluyorlar. . Zavalh ~tchols, hem ko~~ak ic;in e
Halbu~I ben k1me ne hizmette bulun • lmden ge!em yapt1. Her §eyimJ bu sad1k 
dum? Inamr mism sana bile gipt'a ediyo- ve fedakar adam a btrakJYorum.» 

rum. Senelerce bana bu kadar sadikane <;eviren: 
hizmet ettigini dii§iinmek kimbilir sana ne Beyza Birson 
btiyiik bir zevk verir. =-=:;__ _ __ 

Nichols, efendisinin sac;ma buldugu bu 
sozlerine cevab vermedi. Onun akh ba§ka 
yerde idi. Bu geceki ~irkin tasavvuru ic;in 
her§eyin ham oldugunu zannettigi halde 
birdenbire efendisinin tabancasm1 almam1§ 

oldugunu hahrlamJ§Il. $imdi bir bahane 
bulup yatak odasma girmek lazimdJ, 

- Nichols, acaba evde ba~ka sigara 
var m1? 

Mr. Bentham bo~ tabakasm1 elinde evi
rip crevinyordu, U§Bk yerinden fuladJ. Bu 
gece her§ey onun lehinde cereyan ediyor
du. 

- Y atak odamzda, tuvaletin iistiinde 
var efendim, dedi. Miisaade ediniz de 
tabakamz1 dolduray1m. 

Nichols efendisinin. odasma girerek ya
tagm yamndaki komodinin crekmesiaden 

Sat•l•kkosk • 
Kadlkoy Feneryolunda Bagdad 

caddesi iizerinde Marmaraya ve is
tanbula emsalsiz nezareti havi yiik
sek bir mevkide muhkem ve mo • 
dem yaptlm1~ bir yeni kargir ko:$k 
sahhkhr. 

Ayn kullantlabilen zemin katm
da 3 oda geni~ ta~llk, Idler, banyo, ~a
ma$trhk ve odunluk vardtr. Birinci 
katta bir hol, iki salon, l)ir oda, hu
susi kiler ve mutfak. Ust katta be!i 
yatak odas1, bir banyo, daha yuka
nda bir sofa, bir oda. geni$ ~ah ara
Sl ve biitiin binada be~ taras vardu. 
Biitiin konforu havidir. TarZl in~Sasr 
.;ok ferah ve metindir. 

Cumhuriyet matbaasmda Bay 
Sefkati:ve miiracaat olunur. 

iNCiLERi 
DOnyanrn en mubte11em filmi olup 
Yakmda SAKARY A sinemasJnda 
go1terilmesi, 'ehrimizin en biiyiik 

artiltik hadisesi olacakhr. 

SEKiZiNCi 
nin ikinci temsili Ye§ilay Genclik 
Kurumu menfaatine 10 may1s pa

zartesi ak§amt Kad1koyiinde 

Sureyya sinemasmda 
verilecektir. 

Miisamereye ~adi ile birlikte Bay 
Nureddin ~efkati de i§tirak ede
cektir. Numarah koltuklar §imdi-
den sahlmaktadir. 

1- Bi R MAVIS GECESi 2 -12 No I EKSP~ES 
(FransJzca) Barbara Weeks· Ben Lyon 

Fernand Gravey, Lucien Bar• Heyecandan, meraktan tiiyleri iir-
roux ve Kate de Nagy. Ne~eli perten ve deh~et i~inde buakan 
zevkli fevkalade giizel a~k filimi. biiyiik esrarengiz filim. 

I•••••••~- Bugiin saat 11 de tenzilath matine ••••••••I 
' Bugiin M E L E K'te 2 biiyiik film 

1- KORONOF iNCilERi 
Frans1zca sozlii a~k ve sergiize§t filmi. 

Ba~ rollerde : MiRNA LOY • SPE~«;ER TRASY 

2 - CAPKIN GENC 
FransiZCa sozlii ve liarkJh biiyiik komedi, bali rollerde : 

HENRi GARAT • DANiELLE DARRiEUX 
Saat 11 de tenzilath matine -------• 

~======~~====~~~~~~====· 
Tyrol'iin goz kama§bncJ manzarah ve latit yerlerinden Nev· York'a kadar .... Skilerile ••• Danslari· 

le ... A§klarile ... Esrarengiz gecelerile .... Setahathanelerile ... i~zisligile ... 

GONE$ KRALl 
Frantnzca sozlii film in de gozleriniz oniinde canlanacak ve ba§ I ollerde bulunan 

Kahraman L U i S T R E N K E R : ilahi y1ld1z M A R I 0 N M A R S H 
size her noktai nazardan ve zevkli ve heyecanh iki saat ge~irteceklerdir. 

Yann ak~amdan itibaren S A K A R Y A Sinemas1nda 

Ulkiiniin bu sayiSmda sirasile Hasan 
Ali Yiicel, Ismail M~tak Mayakon, Dr. 
l;levket Aziz Kansu, Vedad Nedim Tor, Ah· 
med ihsan TokgCiz, Ali Siiha Deliba§m ma• 
kaleleri ve Behc;et Kemal Qaglarm bir ~!.., 
iri bulunmaktadir. 

Hamid her eserini hangi hisler ve ~art
Jar i<;inde yaZdlgJm vaktile tesbit etmi§tlr. 

iilldiniin on sahifesinde biiyiik §airin bii
yiik hiiviyetini kendl ellle <;izilml§ olarak 
buluyoruz. 

Bir kurulu!jun 17 Yildonfunii : Fer!d Ce
lal Giiven Tiirk Museum'u : ~vket Aziz 
Kansu Halkevlerinde <;ali~malar ve beliren 
delterler. B. Kemal ((aglar Hamid olii
miine dair hat1ralar, Fikir hayat1 Nahid 
Sun. 

Yeni Tiirk 
Emlnonii Halkev! tarafmdan her ay !fl· 

kanlmakta olan (Yeni Tiirk) iin (53) iin
cii sayiSI <;Ikmi~br . Bu say1da: 

Enver Zlya Karal, Hiiseyin Nam1k Or
kun, Salih Miinir Qorlu. Ra$1d Gokdemir, 
M. Halid Bayn, f?evket Taylan, Naci Yi.in
giil, Bedriye Yeginsoy gibi tamnm1~ imza
larm yaz!lan vard1r. 

Genclerle miinevverleri alakadar eden 
yaz1lan toplamt!? bulunan bu mecmuay1 o
kuyucularimiza tavslye ederiz. 

( CaQnlar, Konferanslar, kongreler) 
Eminonii Halkevinden: 
Evimiz orkestras1 10/ 5/ 937 pazartesi gii· 

nii ak~am1 saat 21 ,30 da Cagaloglu merkez 
salonumuzda bir konser verecek ve bu kon
ser radyo ile de ne~redilecektir. 

Yer darhg1 miinasebetile hazirlanan da· 
vetiyeleri arzu edenler Evimiz biirosundan 
alabilirler. 
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I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J~ llay1s 1937 
CUMHUR1YE'l' 

H·ndenburg 
faciasinin 

Zeplini 
sonu 

Frans1z Meclisinde 
hararetli bir giin 

Leon Blum Franstz amele 
ve patronlarini uzla~

maga davet etti 
Tahkikat heniiz hi~bir netice vermedi. Balonun 

hastanede olerek 
adedi 36 yt buldu 

Lehmann da kaptan1 
kurban 

Paris 8 (A.A.) - Dun ogleden sonra 
parlamentoda Ba§vekil Leon Blum, hii
kumetin is;timai ve iktisadi siyaseti hak
landa izahat verdikten sonra Halk cep
hesine mensub biitu meb'uslar, ayaga 
kalkarak kendisini hararetle alkt~lamt§
lardu. 

[Ba~taraft 1 tncf sah.ttedeJ 

da tafsilat venni§lerdir. 
Y ollart tikamamalan ve basta ve stbhi 

imdad arabalarile itfaiye arabalannm yo! 
vermeleri i<;in speakerler otomobilcilerden 
Lakehursta gitmemelerini rica etmi~lerdir. 

Giin dogarken askerler hala enkaz ara
smda ara~lumalar yapmakla me§gul idi -
ler. Duman yiikselmekte devam etmekte
dir. 

T ah.ltik komisyonu derhal i§e ba§laml~
tlr. Kaza mahallini kordon altma alan as· 
kerler, mutecessislerin balonun enkazma 
yakla malanna mani olmaktadular. 

Balonun enlcaz1 yamyass1 olmu§tur. 
Y almz kmlmi§ olan pervane yanmt§. de
mir ve alominyum yigmlart:Jin arasmdan 
yiihelmektedir. 

Kumandan mevkiinin son bakiyesi olan 
madenl masa ve iskemleler goz.e <;arp · 
maktadtr. 

y olculann u<; gi.in i<;inde seyahat et -
tiltleri teknenin yerinde ~imdi stcaktan 
biikiilmu~ pencere <;er<;eveleri goriinmek· 
tedir. 
Dr. Eckner ile Hindenburg'un zabitleir 

§imdiye kadar birka<; kere Lakehurst sa
hastm begenmediklerini soylemi§lerdi. 
Gelecek seneden itibaren balonun ba§ka 
bir meydanda yere inmesi kararla~tmlml§
tt. 

Lakehurst civarmdaki sahil, §iddetli ce
reyanlara maruz bulundugu ve ekseriya 
bir sis tabakasile ortiilii oldugu i~in !:>u 
havalide stk stk kazalar vuku bulmakta -
d1r. 
4 nisan 1933 te Akron ismind~ki kabili

sevk halon da bu civarda denize dii§mii~ 
ve bu kaza neticesinde 75 ki§i omii§tu. 

3 eylul 1934 tarihinde Morrocaste va
puru, burada yanml§ ve yolculanndan 
132 ki§i olmu§tii. 

24 sankanun 1935 te de gene burada 
Mohawak vapuru batmt§ ve 45 ki§i bo -
gulmu§IU. 

Facia tahkikatt 
Va~ington 8 (A.A.) - Ticaret Na· 

zm Rober, Hindenburg balonu facias• -
nm sebeblerini ara§hrmak i~;in bir tahkik 
heyeti tayin etmi§tir. 

Ayan meclisinin ticaret enciimeni reisi 
Copeland, Amerika hiikumeti tarafmdan 
yap1lan tahkikatm ilk hedefi, halon ka -
zasmda kundak<;Ihgm bir rol oynay1p oy
namadtgmt tesbit etmek oldugunu beyan 
etmi§tir. 

lkinci hedef, bu hava sefinesinin in§aSI 
i<;in kullamlan malzemenin neden ibare! 
oldugunu anlamakttr. 

Eger tahkikat neticesinde bazt madde
lerin kazaya sebebiyet verdikleri sabit o
lursa, kongre ate§e daha mukavim halon
Jar in§aSmt derpi§ eden bir kanun layihas1 
hazuhyacakllr. 

Zeplinin kumandam hastanede 
aldii 

Nevyork 8 (A.A.) - Dun gece ve
fat eden kaplan Lehmann' dan sonra bu 
gece Hindenburg hava sefinesi miirette -
battndan bir ki§i daha olmii§tiir. 

Kaza kurbanlarmm resmi bilan.;osu. 
§imdilik 11 yolcu, miirettebattan 21 ki§i 
ve Lakehurst tayyare meydam mustah -
demlerinden olan bir ki§iden ibarettir. 
Ekner'in radyoda aoyledigi nutuk 

Berlin 8 (A.A.) - Zappelin kum -
panyast reisi Dr. Elmer, radyoda Lake-

hurst facias! hakkmda tafsi!at vermt§hr. 
Ekner, bidayette bir an bir kundak~thk 

hadisesi kar~ISinda bulundugunu zannet · 
mi~se de §imdi Amerika hi.ilcumetinin 
mukemmel alan te§kilat ve servisleri saye
sinde bu ihtimali tamamile uzakla§hrniak 
laz1m geldigi kanaatinde bulundugunu 
bey an ederek §Unlan ilave etmi§tir: 

«- Daha ziyade ahvali havaiyeye is
nad edilebilecek olan baz1 elektrik hadi
selerinin bu faciada bir rol oynadtgma ih
timal verilebilir.» 

Balonun sigortast 
Londra 8 (A.A.) - Hindenburg ha

va sefinesi 500,000 sterlinge sigorta edil
mi§ti. Bunun 225,000 lirasma ingiliz 
kumpanyalan i~tirak etmi§lerdi. Balonun 
hidrojenle §i§irildiginden haberdar edilen 
bu kumpanyalar buna ragmen balonu si -
gorta etmi§lerdi. 

y olcularla balonun mi.irettebah muhim 
meblaglar muk:bilinde sigorta edilmi~ler
di. 

Lakehurst, faciasi sigorta kumpanya -
larmm tazmin etmek mecburiyetinde kal
dtklan en buyiik hava kazastdir. 

Amerika ve Zeplin muelesi 
Va§ington 8 (A.A.) - Bahriye Na

zm Swarson demi§tir ki: 
«- Amerikan bahriyesi, kabilisevk 

balonlann sureti istimali meselesini tetkik 
etmege devam edecektir. 

Hindenburg faciast, Bahriye Nezare -
tince ittihaz edilen kararlan degi~tire -
mez. 

<;unkii yangm idrojen kullamlmasm
dan ileri gelmi§tir. 

Halbuki Amerikan balonlan helium 
ile ~i irilecektir.» 

Helium gazl i~in bir kanun 
Va§ington 8 (A.A.) - Lakehurst 

faciasmdan sonra ayan meclisinin asker! 
enciimeni Amerikamn inhisarmda bulu
nan heliu~un ihractm kolayla§tlran bir 
kanun layihast kabul etmi§tir. 

lki kurban daha 
Nevyork 8 (A.A.) - Hindenbnrg 

}jalonunun telsiz servisi ~efi Sr;ock, ald:g! 
yaralardan hastanede olmli~tur. Ayni 

§ekilde diger bir yolcu da vefat etmi§tir. 

~eker sanayiimizi tetkike 
gelen profesorler 

Dr. Reamer Dr. Blohm 

Ba~vekil, i§s;ilerle petronlara hitab e
derek bunlara millete kar~1 olan vazi -
felerini hatlrlatmt§ ve demi§tir ki: 

-:- Bu, bir adamm veya bir hiikfune
tm daveti degil, bizzat memleketin da
vetidir. 

Parlamento mii§ahidleri, halk cephesi 
mensublarmm bu munasebetle Leon 
Blum'ii ittifakla alkt§lamt§ olmalanm 
bugiin muzakerelerin neticesinde hii -
kfnnctin biiyiik bir ekseriyet kazanaca
gma deli! addetmektedirler. 

Blum, beyanatmda hiikumetin §imdi
ye kadar yaptlgt i§leri hatlrlatmt§, ik -
tlsadi kalkmma hareketlerinin bariz 
bir ~ekilde goriilmekte oldugunu ehem
miyetle kaydetmi§ ve ctevakkuf devre -
sh nin yaprlan tslahata ah§tlmast veya 
yeni 1slahatm haZirlanmast is;in laztm 
oldugunu soylemi§tir. Fakat hiikfnnetin 
halk cephesi programmda derpi§ edilen
lerden ba§ka tslahat tasavvur etmedigi 
noktasmda 1srar etmi§tir. 

Ba§vekil, hiikumetin miihim is;timai 
tedbirler teklif etmek niyetinde oldu -
gunu soyliyerek ziraatr;ilerin borclan -
mn yeniden tetkiki, ihtiyarlara maa§ 
tahsisi ve ziraat<;ilerin maruz kalabile
cekleri feH'Ikctlere kar§I tedbirler aim
mas! gibi hususatm bu meyanda bulun
dugunu ilave eylemi§tir. 
· Blum, hiikumetin yeni masraflara gir

mek istemedigini ve bu itibarla halk 
cephesine mensub bazt ziimreler tara -
fmdan teklif edildigi ves;hile nafta i§ -
lerine 10 milyar tahsisat veremiyecegini 
kaydetmi§tir. Bununla beraber Ba§ve
kil 1937 senesi is;inde nafta i§leri is;in 8 
milyar sarfedHecegini ilave etmi§tir. 

Leon Blum, vergilerin daha adilane 
bir §ekilde taksimi ve suiistimallerin i
zalesi i~in yeniden bazt mali tedbirler 
ittihaz edilecegini haber vermi§ ve bi.l 
tedbirler sayesinde tahsilatm artacagm1 
ve ya§h i§s;ilere maa§ tahsisi i§inin ko
layla§acagml iimid ettigini soylemi§tir. 

Hatib, amele stmflarmm kazandtklart 
yeni haklarm kendilerine yeni vazifeler 
tahmil ettigini ehemmiyetle kaydettik· 
ten sonra patronlarm da, hakimiyetleri
nin keyfl olamtyacagmt, bunun «ilahi 
bir hab olmadtgmt ve kanunun bu ha
kimiyete bir hiid tayin etmi§ oldugunu 
anlamalan laZim geldigini tebariiz et -
tirmi~tir. 

Blum, izahatlm §U sozlerle bitirmi~tir: 
c- Franstz demokrasisi, terakki fik

rini nizam ve ihtiyat fikrile birle§tir -
mege ve demokrasi miiesseselerile sulh
cuyane uzla~ma usullerine kar~I sada -
katini karar ve enerji fikrile mezcetme
ge muktedir bulundugunu ispat edecek
tir.~ 

Kabine itimad reyi aldr 
Paris 8 (A.A.) - Meb'usan meclisi hii

kumete 190 muhalife kar§t 380 reyle i
timad beyan etmi§tir. 

Seker sanayiimiz uzerinde etrafh tet· lnhisarlar miidiirii Ankaraya 
kikat yapmak uzere Reamer ve Blohm is- gitti 
minde iki Fransxz profesorii diin ~ehrimi- inhisarlar Umum miidiirii Mithat Ye-
ze gelmi~lerdir. Avrupadan gelirken Al-
pulluda inerek Alpullu fabrikast ve nel, diin ak~am Ankaraya gitmi§tir. U-
T rakyadaki pancar ziraat sahalanm tet- mum miidiir Ankarada idarenin 937 biit
kik eden profesorler bur ad an Eski§ehre c;e ve kadrolan. is; in alakadarlarla te -
gidecekler, Eski~ehir, T urhal ve U§ak maslarda bulunacak ve Biiyiik Millet 
~eker fabrikalanm ve bu fabrikalann Meclisine verlimi~ alan yeni tiitiin ka -
pancar sahalarm1 tetkik edeceklerdir. nunu hakkmda izahat verecektir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 71 
Bahri yahsm1 ilikledi. Sonra ba§IDI 

ag1r agu etrafa <;evirdi. Gozleri bazan 
bir noktaya tak1hyordu. Epeyce durdu. 
Derin bir nefes alarak mmldand1: BiZ iNSANLAR - Ne hahralar! 

~================= Yazan: Peyami Safa __g 
Sonra Orhana dondii ve kulagma egi-

lerek: 
Hani ylkilacak bir duvar nasi! iki tarafa 
sallamr, bunlarm kalbleri de oyle. lki ta
rafa da gidip gelir. T uhafhr ki size de 
temayiilleri vardtr I Muhabbetleri de oy
ledir, fikirleri de ... Mesela Vediaya va
tan hakkmda fikrini so run: T1pk1 sizin 
gibi dii§iinur; fakat ecnebilere kar§l mu
amelesinde Samiye Hammdan farksxzdtr. 
Hakikaten I Evet, oyledir. Rii§tiiniin a -
leyhindeki fikirlerinizin hic;birini degi~tir
mege ~ab~m1yacakttr. Adeta size hak ve
riyor samrsmtz, fakat onu Rii§tiiden a -
yuamazsmtz. 

Ba§mt Orhana dogru yakla§hrarak 
tekrarladt: 

- Aytramazsmtz. 
Gittik~e artan riizgarla omuzlan u~ii

mege ba~hyan Orhan titredi ve guldii: 
- Benim boyle bir niyetim yok ki ... 

dedi. 
- Goruruz; belki ben gormem, go -

riirler ... Taktt size o parmagmt, Orban 
!3eyl Haytr! Bu tabir fena ... Hayul.. 
lleri gidiyorum ... Harikulade bir ktzdtr 
hazan . ., Amma tamamlanmaml§ bir gii-

zel §ey, bir giizel eser... N astl diyorlar 
~imdi, bir... T amamlanmamts bir §ah1 
eser ... 

- ;;aheser. 
- Evet. hte oyle. 0 bozuk taraflan 

insana nefret verir. Y ahud bir ustast <;lk
mah da o taraflan diizeltmeli. Ben yapa
madtm, Orhan Bey, yapnmazdllD da, 
~iinkii sevmedi beni. 

Birdenbire sozunii degi§tirdi: 
- Haydi kalkahm, dedi. 
Sonra, hi<; ktm1ldamadan, boguk bir 

sesle devam etti: 
- Sevmedi. Oyle gariindii ve oyle 

gi:irunmesini de <;ok iyi bilir. Y ahud, ga· 
liba, oyle goriindukleri zamanlarda ha
kikaten biraz seviyordu. Ciinkii inandt -
g1m <;ok oldu Orban Bey. Fakat yalan. 
Galiba ac1yordu bana ... (<;ok merhamet
lidir.) T eselli i~Sin mi yap1yordu, nedir ... 
~ok dii§iindiim bunlan... Arttk yorul -
dum ... Size o zamanlar raslasaydlJD ... 
Hi<;bir §ey istedigim gibi olmadt benim. 
Haydi kalkahm. 

Kalkttlar. 

- Buralanm size blrabyorum, dedi. 
Y oku§U h11.la indiler. 
Y almm bah~Se kapiSina geldikleri vakit 

Bahri durdu: 
- Ben hemen aynlmak istiyorum, de

di. 
Oniine bak1y.ordu. Bulutlar arasmdan 

s1zan donuk ay t§lgmda, san ka§lan go -
riinmiiyor, tamamile kapah duran gozka
paklan ~Sizgisiz yiizune baygm bir ifade
nin derinligini veriyordu. Orhan onun 
tereddiid i<;inde oldugunu anbyarak: 

- Vazge<;iniz! dedi, i~Seride biraz 
oyalanm, teessiiriiniiz ge<;sin, sonra gi -
dersiniz. 

Bahri yalmm kaptsma baktt: 
- Gitmeliyim, dedi, kalpagtm i<;eri

de... Lutfen iclale emretseniz de getir-
se ..• 

Bu sozlerin birka<; noktasmda kopan 
sesi, onun i<;ini par<;ahyan facianm deh~e
tini bogulan bir adamm son nefesi kadar 
sarahatle hissettiriyordu. Orhan onun 
riizgarda bir kiil yxgm1 gibi dagtlan, so -
luk mehtabda rengi u~mu§, dagmtk sa~-

Giire~~ilerimiz i~in en 
biiyiik imtihan giinii 

«Cumhuriyet giire' miisabakalan» nda derece alan 
pehlivanlar, milli tak1m giire~~ilerile kar~Ila,Iyorlar 

dn.iimiizdeki hajta ~etin bir imtihan ge~irecek olan milli gilre$ taktmtml.Z 

[Ba§taratt 1 !net sahttedel F ederasyonuna alakadarlar tarafm • 
vaziyetini tayin edecegi i~Sin <;ok <;etin bir dan iki itiraz yapxlmi§IJr. F ederasyon, ev
imtihan olacaktu. Esasen gerek milli ta- velki ak§amki i~Stimamda bu itirazlan tet· 

ktm giire§~Silerinin, gerekse onlarla kar§J· kik ve miizakere etmi§ ve bir neticeye 
la§acak pehlivanlann bu zorlu imtihana ba§laml§hr. 
iyice hamlanabilmeleri i~in on be§ giinliik F ederasyon reisi Ahmed F etgeri, bu 
bir miihlet verilmi~tir. hususta bize §U resmi iz.ahat1 vermi§tir: 

Millt tak1m gi.ire§<;ilerile yap1lacak mu- «- 56 kiloda Hasan T ahsin hakkm
sabakalarda her stldet giire§<;isinin tam da yaptlan itiraz tetkik edilmi§ ve Hasan 
kilosunda bulunmast §arttu. Kilosunu ufak Tahsinin Federasyonun kiitiigiinden 101 
mikyasta bile tecaviiz edenler musabaka- numarada lisansiye oldugu anla§Ildigm -
ya gireroiyeceklerdir. dan itiraz varid goriilmemi§tir. 

Miisabakalarm nerede ve hangi saatte 72 kilo giire§~ilerinin hakem rey pusu· 
yaptlacagmi bilahare ilan edecegiz. !alan tetkik ve Kas1mpa§a kulubiinden S. 

Kimler miisabaka yapacak? Beyatm galibiyet ve maglubiyeti hakkm-
Giire§ F ederasyonu, «Cumhuriyet gu- daki vaziyet miinaka§a edilmi§, hakemle

re§ miisabakalan» nm resml tasnifini yap- rin 1-2 ekseriyet kararile S. Beyatm mag
rot§, neticeyi bize bildinni§tir. Buna gore lubiyeti hakkmdaki karann yerinde ve ni
neticeler §unlard1r: zami oldugu goriilmii§tiir. Buna gore de 

56 kilo: 1 nci Hasan T ahsin «Giine§», bu s1kletin dereceleri; 1 inci Mehmed Ali 
2 nci Biiyiik Akkan «Kaslmpa§a>>, 3 iin- Karaca «Giine§», 2 inci Ahmed Kan • 
cii Ahmed Y ener «Kas1mpa§a», 4 iincii demir «Kaslmpa§a», 3 iincii Ahmed T a§ 
Cerna! Kamil <<Giine§», 5 inci Cercis «Giine§», 4 iincii S. Beyat «Kastmpa -
«Ciine§». §a. 5 inci ism ail V ehab «Ciine§» §eklin-

61 kilo: 1 inci Basri Kamil «Kas1mpa- de tesbit edilmi§tir.» 
§a», 2 nci Haydar Saim «Gune§», 3 iin- Umumi puvan vaziyeti 
cii Hiiseyin Abdullah «Giine§», 4 iincii Alman bu derecelere gore nizamname 
Kamil Y alman «Cline§», 5 inci Huseyin mucibince birinciye 3, ikinciye 2, ii~Siincu
~aban «Kastmpa§a». ye 1 puvan vermek suretile kulublerin 

66 kilo: 6 mc1 Y ahya Orner «Gune§», puvan vaziyeti de §U §ekilde tesbit edil -
2 inci Ahmed Kuloglu «Kastmpa§a>>, mi§tir: 
3 iincii Rasim Adsan «Kaslmapa§a», Gune§ 19 puvanla birinci, Kastmpa§a 
4 iincii T uckol «Beykoz», 5 inci F eridun 15 puvanla ikinci, Galatasaray ve An -
Akgiiner «Giine§» ve Hikmet «Kastmpa- karagiicu de ii~Ser puvanla ii~Siincii olmu§· 
§a». lard1r. 

72 kilo: 1 inci Mehmed Ali Karaca Miisabrklara verecegimiz 
«Giine§», 2 nci Ahmed Kandemir <<Ka- hediyeler 
S!mpa§a», 3 uncu Ahmed T 3§ «Giinep>, Bu miisabakalarda derece alan birinci. 
4 iincii S. Beyat «Kastmpa§a», 5 inci is- ikinci ve u<;iinculere gazetemiz tarafmdan 
mail Vehab «Ciine§». verilecek olan hediyeler hazxrlanmakta -

79 kilo: 1 inci F aik «Galatasaray>>, du. Hediyeler, mill! taktmla yaptlacak 
2 nci Rezzak «Kastmpa§a», 3 iincii Ha- miisabaka giinii merasimle pehlivanlara 
sib Giine§», 4 iincii S. Beyat «Beykoz~>. verilecektir. 

5 inci Apostol «Kastmpa§a>>. F ederasyon bir hakem 
87 kilo: 1 inci F aruk Konya <<Ankara- kursu OflYOT 

giicu», 2 nci ismail islam «Kasimpa§a)>. 
Ag1r stklet: 1 inci Salih «Giine§», ikin- Cure§ F ederasyonu, giire§ hakemi ye-

ci Ziihtii <<Giine§». ti§tirmek i<;in bir hakem kursu a<;maga ka-
rar vermi§tir. Bu hususta bir nizamname 

Miisabakalann verdigi bu neticeye go-
tanzim edilmektedir. Kursta, yakmda 

re her stkletin birinci ve ikincisi milli ta-
derslere ba§lanacakhr. 

kun giire§<;ilerile kar§tla§acaktu. Milli 
taktmda §U giire§<;iler miisabaka yapacak- Siimer Banka dair bir karar 
lardtr: 

56 kiloda Kenan, Ahmed <;akxr Ytl· 
dtz. 61 kiloda Y a§<lr, 66 kiloda Y us !.If 
Asian, 72 kiloda Saim, 79 kiloda Adnan, 
87 kiloda Buyuk Mustafa, agtr stklette 
<;oban Mehmed. 

lki izah 
Ciire§lerin devam1 esnasmda Giire~ 

Ianna, iistunde burnunun ve dudakla
rmm bile hi<;bir net <;izgisi gorunmiycn 
baygm yiiziine, dik yakasmm kenarmda 
sarkan iimidsiz ve sabit <;enesine, karars:z 
ve hareketsiz duru§una bakarak : 

-Hay hay, dedi, iclale soylerim, ben 
de getirebilirim, fakat biraz a<;tlmamz i~in 
soyliiyorum. t~Seri beraber girelim, sonra 
l::~raber ~xkanz. 

Bahri agu ag1r ba§Inl kalduarak: 
- Haytr, dedi, gitmeliyim. 

F akat halinde henuz karar safhasma 
ge<;memi§ bir irade uyu§uklugu vard1. 
Orhanm yalmzba§ma i<;eri ginnesini te§
vik eden hi~Sbir hareket yapmadt. Oniine 
bak1yordu. Orhanm teklifini kabul etmesi 
i~in biraz tsrar bekliyor gibtydi. 

Derin bir nefes ald1. 
Orhan tsrar etmege karar venni§ti: 
- Geliniz, dedi, haydi ... isterseniz ya-

hya girmeyiz, bah<;ede kameriyede oturu
ruz. 

Bu «kameriye» soziinun onda bir <;ok 
hahralan harekete ge<;irecegini sonradan 
farketmi§ti. Bahri bir silkindi ve reddetti. 

Siimer Bankla buna bagli veya bu 
bankamn i§tiraki olan fabrika, muessese 
ve §irketlerin in§aat ve esasli tamirat i~
lerinde dahi artirma, eksiltme ve ihale 
kanunu hiikiimlerine tabi olmadJ.klar1 
alakadarlara bildirilmi§, taahhiid ve il
tizam i§lerinde ise kazans; vergisi ka -
nununun umumi hiiki.imlerinin tatbik 
olunacagt ilave edilmi§tir. 

kandtrabilecegini umarak yava§~Sa kolun -
dan <;ekti: 

- Haydi, dedi, rica ederim. 
Fakat zabitin viicudiinde Orhanm ii -

midinden fazla mukavemet vard.I ve kolu 
onun kolundan kurtuldu. 

Orhanm yiiziine bakarak: 
- Zahmet etmek istemiyorsaruz ... 

ben ... §uradan iclale sesleniriro. 
Orhan kap1y1 itti: 
- istagfirullah .. gidip haber vereyim .. 

fakat. .. 
Bahri kat'! bir ba§ hareketile: 
- Rica ederim. .. dedi. 
Orban ko§IU ve Bahrinin kalpagmt 

bizzat getirdi. Zabit kaptdan i~eri girmi§, 
onu bah~eye inen yoku§un ba§mda bekli
yordu. Orhanm yakla§ttgmt farketmedi. 

Denize bakan gozlerinde sabit ve don· 

mu§ bir riiya vardt. Bakt§lan ta§ kesilmi§

ti. Orban onun yamnda epey durdu ve 

uyanmasmt bekledi. Fa kat, hafif~Se geriye 

~Sekilmege mecbur olmu§tu, ~iinkii Bahri

nin gozlerinden ince damlalar SIZdtgmt 

gordii. 

Biraz daha bekledi. Sonra ona sezdir-

Orban hafif<;e onun koluna girerek: 
- Deniz kenarmda otururuz, dedi. 
Zabit elini alnmda gezdirdi, sa~Slarmm 

arasma daldmp <;Ikard!, avcunu biitiin meden yoku§a§agt birka<; adlm atti, ge· 
yiizuniin ustiinden ge<;irdi: riye dondii ve heniiz geliyonnu§ gibi gt.i-

- Gitmeliyim, diye tekrarladi. riiltiilii adtmlarla ona yakla§h. 
Sesindeki tsrar hafiflemi§ti. Orban onu . (Arkasl var> 

5 

iran vecizeleri 

1 -Sudan aynlan bahk ate§ten ni<;in 
korksun? 

2 - Dii§kiinlere az da olsa yardtm 
et. Ktymetsiz bir iplik, koca bir giil deme
tini dag1lmaktan kurtanr. 

3 - Her htrsJZ, <;aldxgmt saklamaga 
c;ah§IT, soz hmiZlan mustesna. Onlar 
~aldtklarile ogiiniirler ve §ohret almak 
isterler. 

4 - T ok gaze gore ba§akla harman 
birdir. 

5 - Kasab evinde hergiin kurban 
bayrami vardtr. 

6 - Kafes te yuva olabilir, i§ ah§
makta! 

7- fncisi almmt§ ipligi nideyim? 
8 - En igren<; dilencilik, ya§amaktan 

korkup oliime <;anak a~Smaktu. 
9 - Di§ dokiildiikten sonra gelen ek

megin tad1 m1 olur? [Ziya Pa§a bu fikri 
§U beyitle ifade eder: «Ta§lar yedirdi 
nan yerine bir zaman felek - Nan verdi 
§imdi ah ki dendane kalmadt» J 

1 0 - A§km eline dii§en yurekten 
ciir'et bekleme. Sazltgt ate§ sannca asian 
ka<;ar. 

11 - Hayat miicadelesi, mekteb ~o
cuklannm kavgasma benzer, temelsiz ve 
sonsuzdur. 

12 - Tenkidler ekseriya sinek sesi 
verir. <;unku tath sozlere musallat olur
lar. 

13 - Hayat, denizdir. Viicud gemi
dir. Hadiseler, timsahhr. Oliim, sahile 
eri§tir. 

14 - Sadef, ic;inde inci bulunmadtgl 
vakit a<;tk bulunur. 

15 - 1greti mah, istenmeden geri ver
mek gerektir: Sonunda iki kere utanma
mak i<;in! 

16 - T esbih kullanmak fikri, hallu 
avlamak i~Sin tane kullanmak adetinden 
dogmu§tur. 

17 - lshrabsJz a§k, dumans1z mum 
gibi mevcud degildir. 

18 - Solugunu zaptedemiyen, dalgu;.• 
hk edemez. 

19 - Giizellerden <;ok cefa ~ekenler, 
huri gonnek i<;in cennete gitmegi dii§iin
mezler. 

20 - Dilencinin keyfi i§lek caddecle 
gelir. 

21 - Y elpazenin sermayesi yeldir! 

22 - Aim yaztlan ayni kalemden 

<;JkmiiSa o kalemi kullanan Htibin yazt· 

smdaki bu kadar degi§iklik neden? 

23 - Dehrin donekligini, gadrini, 
duygusuzlugunu iki kere seyretmek kabil 
degildir. Onun i<;in olenler bir daha diin
yaya gelmiyorlar. [Ragxb Pa§a da bu 
fikre §U suretle tasarruf etmi§tir: «Cor• 
medik hi<; pe§iman olup avdet edeni -
Anlattr kim var imi§ mulku ademde 
rahat>>] 

24 - Kesilmi§ dal bahara iltifat et
mez. 

25 - Ortaya dii§en s1r bir daha sak
lanamaz. 

26 - Sennayesiz adam diikkan en
di§esinde bulunmaz. 

27 - Goniil ate§i yelpazeyle son
mez. 

28 - Hiima da, karga da kemik yer. 
Fa kat ktymetleri dairoa ayn kahr. 

29 - Kap1s1z eve kilidin ne liizumu 
var? 

30 - Turbede yanan mumdan oliiye 
ne fayda? 

31 - T a§t du§iince yiizuk te k1ymet· 
ten dii§er. 

32 - Cor<;op denize ula§sa da ye§er
mez! 

M. TVRHAN TAN 

Komiinist]ik tahrikah yapan
larm muhakemesi 

Komiinistlik tahrikah yapmaktan sug
lu olarak Agtrceza mahkemesinde mu -
hakeme edilmektc olan mevkuf Cenab 
$ahabeddin, Zeki, Kemal ve $iikrii ile 
gayrimevkuf §air Naztm Hikmet. dok
tor Hikmet, bastoncu Feyzi, kundurac1 
ihsan, Salahaddin, Siileyman, Bekir, 
Hasan Basri ve Mustafa Refigin muha
kemelerine diin de gizli olarak devam 
edilmi~tir. Diinkii celsede Hamdi, Em -
rullah, Hamdi Erden, Kamil, Selim 
Dins;, Hamdi Ozdemir, Nazmi, Muhid • 
din, Salih ve Madam A§ken §ahid ola -
rak dinlenmi§lerdir. Muhakeme talik e
dilmi§tir. -···-, Konser 

Konservatuar Harmonie'si §ef Cemxl 
Dolenerin idaresinde, 9 may1s pazar giinii 
aksamt sa at 21 de F rans1z tiyatrosunda 
bi; konser verecektir. Rossi'nin Giillau • 
me Telle ouverture'ii, J. Massenet'in 
Scenes pittoresques [Suite] i, Mozart'm 
L'enlevement au Serail [ovverture] ii, 
Bachm' Canon Double F ugne, \Veber'in 
L'invitation a Ia Valse\, Gabrel Pan~s'in 
Marche T rompelte'i vardn. 
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Basvekilimiz diin 
' 

Doganspor Be~ikta~Ia 
2 -2 hera here kald1 

Parise vard1 
[Ba§taratl 1 inci sahifede] 

Numan Rifat tarafmdan kar§JlanmJ§Itr. 
Bayan !smet inonline talebelerimiz tara· 
fmdan buketler sunulmu§tur. 

Paris Bliylik El~imiz Suad Davaz 
Ba§vekil inonlinli Fransa hududundan 
kar§Ilami§hr. izmirli sporcular diin giizel bir oyun 

oyntyarak herkesin takdirini kazanddar 
inonlinlin muvasalah mlinasebetile Pa

ris zabJtasJ tarafmdan emniyet tertibah a· 
hnmt§hr. 

Doganspor tak1m1 diin birinci ma~mii kie ge~en Hiisnii ile c;ok kere bek gibi 
T aksim stadyomunda Be§ikta§a kar§t oy- davranarak uzun veya rasgele vuru§lar 
nad1 ve oyun 2-2 beraberlikle neticelendi. yaparak hlicum hattlm besliyemedi. T a · 

inonli dogruca El~ilik binasma gitmi§
tir. B_a§vekil Blum !nonli §erefine bir ogle 
ziyafeti vermektedir. inonli ziyafette ha· 
z1r bulunacak ve yarm Londraya hareket 
edecektir. 

Ma~1 Nihad idare etti. Dagansparun kliDmda en iyi oymyan bermutad Hakkt 
Mahmud- Fethi, Adnan • Mehmed, Nu- idi. 
rullah, ismail - Re§ad, Ali, Hakkl, F uad Bugiinkii rna~ Paris 8 (Hususl) - Tiirkiye Ba§ve

kili !smet !nonli buglin ogleyin Elize w 
raymda Cumhurreisi M. Lebrun tarafm· 
dan kabul edilmi§tir. 

ve Sabriden mlirekkeb takimma kar§I Be
§ikta§hlar birinci ve ikinci devrelerde ta
ktmlannda -bermutad- esash degi§iklikler 
yapl!lar. Birinci devredeki taktmlan §U 

§ekildeydi: Mehmed Ali - Hiisnii, Fa • 
ruk - F eyzi, Blilend, F uad - Muzaffer, 
Rtdvan, Hakkt, Enver, E§ref. 

Dogansporlular rlizgar aleyhlerinde 
oldugu halde oyuna ba§ladilar. On daki
ka miiddetle mac; zevksiz, tats1z bir §ekil
de ge~ti. 

Dogansporun birinci golii 

Buglin Doganspor takimi ikinci ma~uu 
Kad1koy stadyamunda F enerbah~eye 
kar§I oymyacaktJT. Saat 13 te, Franstz Ba§vekili M. Leon 

Blum misafir Ba§vekil §erefine bir ogle 
ziyafeti vermi§tir. Tiirkiyenin Paris Bli • 
ylik El~isi Suad Davaz, Fransa Hariciye 
Nazm M. Delbos'la Ba§vekalet ve Ha· 
riciye erkam ziyafette haztr bulunmu§ · 
lard1r. Ziyafetin so nunda F rans1z ve 
Tiirk Ba§Vekilleri dostane nutuklar teati 
etmi§lerdir. 

Saat dortte ba§hyacak alan oyunu gene 
Nihad idare edecektir. Dogansporlular, 
§ehrinin milli klimeye i§tirak eden takim
larmda nefes noksanmdan bahseden iz
mir muhabirimizi dlinkli oyunlarile ya • 
lanlami§ bulunmaktadtrlar. Buglinkli 
ma~ta da ayni canhhgi gosterebilip gos • 

teremiyeceklerini kestirememekle beraber 
F enerbahc;elilerin, nisbeten yorgun bir 
rakibe kar§t oymyacaklanm tahmin ediyo-

On ikinci dakikada Hakkmm sol i'i 
yerine gec;erek yapttgt ortalayt§l Ali gale 
~evirince oyun birden h1zlandt ve bu htz- ruz. 
lam§ ma~m sonuna kadar devam etti. Ankaragiicii: 2 • O~ok: 2 

Ogle yemeginden sonra Turk ve Fran
SIZ Ba§vekilleri bir saat kadar hususi mli
lakatta bulunmu§lardJr. 

Hariciye N azm Delbos da buglin ogle
den sonra, Tiirkiye Ba§vekili ismet ino
nli ile mlilakatta bulunmu§tur. 

hmirliler, rlizgara kar§I oynamalanna 
ragmen iki muhakkak gol fmattm kac;t· 
racak kadar rakiblerine listlin vaziyetler 
elde ettiler. Siyah beyaz tak1mmda mer • 
kez muavin Biilendin yerinin icab ettirdi
gi vazifeleri yapamamasmdan biitlin mii· 
dafaa miiteessir oldugu gibi sol ic; yerin
de oymyan Enverin agrr ve gayrimlismir 
oyunu da hlicum hattmm sol tarafmr felce 
ugrat1yordu. 

Be,iktafm birinci beraberlik saytsl 
Devre 1-0 Dagansporun lehine bitmek 

iizere iken R1dvan rakib kale oniinde ha
sii alan karga§ahktan istifade etti ve hafif 
bir burun vuru§ile tak1mma bir go! kazan
dtrdt. Bu golden biraz sonra devre 1 · 1 
beraberlikle neticelendi. 

lkinci devre 
lkinci devreye Be§ikta§hlar, taktmla • 

nm; Mehmed Ali· Enver, Faruk ·Fey· 
zi, Hiisnli, F uad - Biilend, R1dvan, Mu
zaffer, I :akkt, E§ref §ekline sakmu§ bulu

nuyorlardJ. . 
Be§ikta§hlar bu devrenin ilk on dakl· 

kasmda c;ok hakim bir oyun tutturmaga 
muvaffak oldular. Hakki ile E§refin sol 
cenahtan yapt1klan akmlann hemen hep· 
si rakib kale online kadar vardigl halde 
Muzafferle R1dvamn ataletleri ve Mah· 
mud, Ad nan, F ethi triyosunun gayretli 
ve fedakar oyunlan sayesinde gal alma· 
dan savu§turuldu. Bu arada Blilendin bir 
§litlinli hmir kalesinin direkleri kurtar • 

di. 
Dogansporun ikinci golii 

Birinci devrede oldugu gibi Dogan· 
sporlular gene on ikinci dakikada ve gene 
Alinin ayagile ikinci gollerini atmca ve 
ondan sonra da her iki takimm kaleleri 
kar§Ihkh birc;ok tehlikeler atlatmaga ba§· 
laymca oyun c;ak heyecanlandi. 
Be,iktafm ikinci beraber say1s1 

Bir miiddet sonra siyah beyazltlar, 
Bulendin bir ortalayi§Ina yeti§ip kafa ile 
go! atan Hakk1 vasitasile, ikinci gollerini 
c;rkannca tekrar ve 2-2 berabere vaziyeti 
has1l oldu ve bu vaziyet her iki tarafm 
canla ba§la c;ab§malanna ragmen degi§· 
meden oyun bitti. 

N asd oynad 1lar? 
T akimlann kar§Ibkh oyunlanm goz -

den gec;irmeden, Doganspor • Be§ikta§ 
mac;mm istanbulda oynanan milli klime 
oyunlannm en heyecanllSI oldugunu soy· 
liyelim. Doganspar tak1m1 enerjik bir o· 
yun gostermekle, izmire giden li~ takimm 
oyuncularmdan duyduklanmtza istinaden 
yazdiklanmlZI dogru c;tkardl. Kaleci 
Mahmudla -degajmanlannm biraz dliz • 
glin olmamasma ragmen- mlidafi ve mer· 
kez muavin Nurullah iizerlerinde durula· 
cak oyunculardu. Hlicum hattmda da 
Hakkmm rakib mlidafaay1 her zaman ta· 
ciz etmesi, F uadm hlicuma gec;i§leri tan -
zimi ve nihayet Alinin eline gec;irdigi f1r· 
satlardan istifade etmesini bilmesi ~ayam 
dikkatti. Bu iic; oyuncu arasmda bilhassa 
Fuad1 dlin mlikemmel bulduk. Berlin 
Olimpiyadma hazultk kamp1 strasmda 
oyunlanm begenmedigimiz bu oyuncu 
t m formuna girmi$ bulunmaktadu. Do • 
gaansporlulann tak1m halind~, ne yapt:_k· 
lanm bilmeleri ve oyunda bu gaye gut· 

eleri de bilhassa takdire deger bir key
~yettir. T ak1mm mlidafaas1 ac;1k bir oyun 
kabul ettigi gibi has1m oyunculan o _ayda 
d"" iirmek hususunda kurduklan tab1yede 
d~§ muvaffak olmaktadtrlar. Hlicum hat-

t d ·se Hakkmm k1ymetli ve tehlikeli 
m a 1 •. b 

dah§lanmn ehemmiyetini nazan . 1:1. ara 
alan diger arkada~lan her an kendtsmi bu 
vaziyetlere sokacak pas vermek zaman;m 

kollamaktadular. . . 
Be§ikta§ takimmda muavm hattl vazl· 

fesini yapamadi. !kinci devrede bu mev· 

Ankara 8 (Telefonla) - Buglin cu
martesi ve havanm da oldukc;a yagmurlu 
almast dolayisile ~ok az bir kalabahk o
nlinde Oc;ok taktmi Ankaraglicile ilk rna-
<;IDI y apt1. 

Hakem Federasyon tarafmdan lstan· 

Ziyafetten sonra F rans1z Meb'usan 
Meclisi reisi M. Herriot Turk sefaretine 
giderek fsmet fnoniinli ziyaret etmi§ ve 
Tiirk Ba§Vekilile mlihim bir mlilakat 
yapmt§l!r. 

buldan gonderilmi§ olan F enerbahc;eli Hariciye N azm M. Delbos ta gece 

Bay Said Salahaddindi. Tiirkiye BaFekili §erefine bir ziyafet ver· 
Saat 13,30 da evvela Uc;ok, arkasm· mi§ttir. Bu ziyafet te c;ok samimi olmu§· 

dan Ankaragiicii tak1mlan sahaya <;tkh· tur. 

lar. T ak1mlar dizildigi vakit Oc;ok §U Siyasi mehafilde, Hatay meselesi mii· 
kadro ile gorlilliyordu. nasebetile dagan yeni vaziyetin bugiin -

Hilmi- Ali, Ziya • Enver, Adil, $lik- Jerde bir Turk • Frans1z - Suriye anla§ • 
rii • Saim, Said, Mazhar, Basri, Na- masile halledilecegi kanaati vard1r. Tlir

muk. kiye Ba§vekilinin §ahsi ternaslanntn bu 
Buna mukabil Ankaragiicii de boyle neticeyi tesri edecegine muhakkak naza • 

idi: rile bakJlmaktad1r. 
Ate§ • Ali RJZa, Enver • Abd~§. Se- lsmet inonli yann sa bah sa at I 0,30 da 

mih, Bilal • Abdi, Siikrli, Y a§ar, Ismail, Londraya hareket edecek ve lngiliz 
Hamdi. Kralmm tac giyme merasiminde bulun • 

Paray1 Uc;oklular kazand1gmdan oyu- duktan sonra Parise donerek F rans1z ri· 
na Ankara~lici.i ba§lami~II. Daha ilk da- calile temaslanna dev!lm edecektir. 
kikalarda Oc;ok kalesini saran Ankaragi.i- ismet inoniini.in Parise doni.i§i.inde Ha· 
cii oldukc;a karkulu vaziyetler yaratmaga tay anla§masmm imzalanacagJ tahmin e
ba§ladi. 3 iincii dakikada ,Siikriiniin yakm dilmektedir. 
bir mesafeden athgi topu kaleci lrornere lsvi~reden ge~erken 
atmak suretile kurtard1. Biraz sonra kor· Cenevre 8 (A.A.) -- «Gecikmi§tin;. 
nerden gelen tapu ayni hsa mesafede a- Ba§vekilimiz lsmet inonli ingiltere 
yagma gec;iren Y a§ar da havadan bir vu· Kralmm tac giyme merasiminde bulun· 
ru§la netifesiz brrakt1. Bu strada gerek mak lizere Londraya giderken lsvic;re 
tak1mlar ve gerek seyirciler hi~ beklem~- hududunda Bern elc;imiz Vasfi Mentes, 
dikleri bir siirprizle kar§Ila§lllar. birinci katib Fikret ve Milletler Cemiye· 

6 net dakikada kale den ~ok uzak bir ti nezdinde daimi delegemiz N ecmeddin 
mesafede topu yakahyan Giic miidafii Sad1k tarafmdan kar§Ilanarak Lozana 
Ali R1zanm O~ok kalesine yapl!g1 s1kt bir kadar birlikte gelmi§lerdir. Lonn istas
vuru§la top, birc;ok ayaklardan kac;hktan yonunda profesor Afeo, konsolos Sey • 
sonr11 kalecinin de iyi kontrol edemeyi§i men, konsoloshane erkam, eksperler ko
yiiziinden aglara taktldi. Bu suretie de mitesinden miitehasSISlanmiz, Attache 
Ankaragiicli ilk saylSim kazanmi§ oldu. Komersiyal ve Cenevre Lozan Turk la· 

Bundan sonra ortalarda dola§an top leberi tarafmdan selamlandt. Turk tale
hmirli Saide geldi. Saidin glizel bir SlY· I besi Ba§vekilimize iki glizel c;ic;ek demeti 
nh§tan sonra artaladigi topu Mazhar en- takdim etmi§lerdir. HayJTh yolculuk te
fes bir kafa vuru§ile Ankaragiicii kale- mennileri arasmda Ba§vekilimiz yaluna 
sine sokmaga muvaffak oldu. Bu gal, o· devam etmi§lerdir. 
yun lizerinde c;ok miiessir olmu§ ve her iki Franszz gazetelerinin telttiratr 
tak1ma da fazla bir canhhk vermi§ti: Fa- Paris 8 (A.A.) - Tiirkiye BaFeki-
kat havamn yagi§h olu§u, yerlerin de faz- linin Pariste ikameti hakkmda Poti Pa
la kaymas1 topun kontrolunu giicle§tiri· rizyen gazetesi diyor ki: 
yardu. Oyun boylece k1smen mlitevazin Dirijanlanmiz yeni Tiirkiyenin bu ka
bir §ekilde cereyan etmekte iken 27 nci dar salahiyetli bir devlet adamile yapiia
dakikada lzmir sol a<;1g1 N am1k, sol i~- cak bu temastan ancak pek ziyade mem· 

ten ald1gt derin bir past glizel kontrol ede- nun olabilirler. F ransa - Tiirkiye dostlu
rek lizerine stkr bir c;Iki§ yapan Ali R1za- gunun bu gorii§melerden kuvvetlenmi§ o
YI atlatttktan sonra Ankaraglicli kalcsine larak <;Ikacagma hi~ §iiphe yoktur. 
dogru siiratle indi. Yakm bir mesafeden Le Journal'de Saint Brice yaz1yor: 
c;ektigi stki bir vuru§la taktmmm ikinci Bu kadar vaktinde dii§en hi~bir gorli§· 
goliioii kaydetmekte gecikmedi. me mevcud olamaz. Kanunusanide 1s • 

Bu golden sonra oyun krsmen lzmirin kenderun meselesi hakkmda Cenevrede 
hakimiyeti altmda cereyan ederken An· yap1lan anla§ma bir~ok teferrliat noktala
karaglicli sol a<;Igi Hamdi 35 inci dakib- n tesbit edilmek iizere btrakmi§IJr. Keza, 
da geriden aldJgi bir pasla izmir kalesine Fransa ile Tiirkiyenin, Suriye v~ Sancak 
akarken mlidafi Alinin hatah bir mlida- hududlanm zaman altma alacaklan ve 
halesi iizerine ceza ~izgisi dahilindc yere Sancak Tiirklerile Suriye Arabian ara
yuvarlandt, hakem penaltt cezas1 verdi. smda iyi anla§mamn teminine ihtimam e· 

Bu suretle Ankaragiicii Siikriinlin c;ok decekleri muahedenin de tesbiti icab et • 
stkt bir §utile beraberlik sayJstm temin mektedir. Bu muahede Ankaradaki Bli
etti. yiik Elc;imiz tarafmdan haznlanmt§hr. 

Bundan sonra yap1lan akmlar bir neti- Son bir tetkike tabi olacakhr. 
ce vermediginden birinci devre 2 • 2 be
raberlikle bitti. 

ikinci devre ba§ladigi vakit her iki !a
kim da galibiyet go! iinli yapabilmek ic;in 
biiylik bir enerji ile oynamaga ba§ladJ. 
Fa kat bu devrede her iki tak1mm hiicum 
ve mukabil hiicumlarile ge~ti, fakat iki 
taraf ta sayt yapmaga muvaffak olama· 
d1gmdan rna<; 2 · 2 beraberlikle neticelen
di. 

At yan§lan dolay1sile Uc;ok tak1mi i
kinci kar~Ila§masmJ yarm saat 14 te Gene· 
lerbirligile vapacaktJr. 

8 kuliib turnuvas1 
8 kuliib arasmda devam etmekte alan 

turnuva ma~lanna da buglin $eref stadm· 
da devam edilecektir. 

T aksim stadyomundaki 
bugiinkii ma~lar 

T aksim stadyomunda buglin Galata -
sarayla $i§li taktmlanmn bir ekzersiz rna· 
~mdan sonra T. Y. Y. (Pera) ile Arna
vudkoy tak1mlan ortaya konan kupamn 
domifinal ma~1 ic;in kar§tla§acaklardir. 

Siileymaniye kuliibiiniin 
kongresi 

Siileymaniye Terbiyei Bedeniye Yur
dundan: 

Senelik kongre 15 may1s cumartesi 
giinii saat 14 te :;>ehzadeba§mda Letafet 
apartrmamndaki Yurd merkezinde ya -
p1lacaktir. Biitiin iiyelerin i§tiraki rica 
olunur. 

Kuleliden Harbiyeye 
500 gene daha ge~ti 
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rul, Gedikli Deniz mektebi Miidlirli al
bay Hilmi, Maltepe Askeri Lisesi Mii
diirli yarbay Adil, Askeri Binicilik mek
tebi mlidlir vekili albay Kemalle ordu
muzun giizide erkam, talebe velileri ve 
kesif bir halk kiit!esi ham bulunmu§tur. 

Merasime ba§lamadan evvel Kuleli 
Lisesi Miidlirli kurmay yarbay Ragib Al
taym refakatinde T uggeneral Kernalle 
General Eyiib Sabri, blitiin mekteb tale
besini tefti§ etmi§lerdir. T efti§ten sonra 
mekteb bandosunun c;aldigi lstiklal mar· 
§ile merasime ba§lanml§hr. 

Mekteb miidiiriiniin nutku 

Harbiyeye ger;en gene Kuleliler is
tiklal mar§tnt soyliiyorlar. A§a!Jtda 
mektebde yaptlan spar gosterile
rinden iki inttba. Yukartda gene 
mezunlara diplomalarz veri lirken, 
a§a{jtda talebenin yaptt{jt jimnastik 

hareketlerinden biri 

kiloda T urgud, 61 kiloda Kemal, gene 
glire§ birinci ve ikincilerinden 61 kiloda 
Cihad, 72 kiloda Cihad, 72 kiloda Y u
suf ve 79 kiloda Huliisi tarafmdan gos
teri§ mlisabakalan icra edilmi§, bunu ta · 
kiben diger talebeler tarafmdan ] apon 
glire§ine dair misaller verilmi§tir. 

Bu mlisabakalardan sonra stmflar a· 
1asmda (kirmiZI, siyah, beyaz, ye§iller) 

voleybol ve basketbol miisabakalan ya• 
pllarak merasime nihayet verilmi§tir. 

Merasimden sonra davetliler haztrla• 
nan zengin blifede izaz edilmi§ler ve ge
li§te oldugu gibi donli§te de mekteb ban• 
dosu ve bir k1t' a siingiilii talebe tarafm· 
dan ugurlanmi§lardir. Gene Harbiye 
namzedlerini biz de tebrik eder ve mu• 
vaffakiyetler dileriz. 

!stiklal mar§mdan sonra klirsiiye gelen 
mekteb rnlidiirii Ragtb Altan komutanla
ra, davetlilere ve talebelere hitaben uzun 
bir nutuk soylemi§tir. Ragtb Altay nut· 
kunda, son stmf talebelerinin c;etin bir 
imtihandan sonra hayat mlicadelesinde ve 
askerlik mesleginde kazanmi§ olduklan 
muvaffakiyetin hirer timsali olan «iplo
malarm rnanevi kutsiyetini anlatmi§ ve 
bu muvaffakiyet berahm ellerinde ta~Iyan 

lngiltere ile Italyantn 
aras1 m1 a~d1yor? 

--------~.---------

gencleri tebrik etmi§tir. 

italya tac giyme merasimine 
ve ingiliz gazetelerinin 

heyet gondermiyor 
ithalini menetti 

Y arbay Rag1b Altay, Atatiirk Tiirki- [Ba§taraft 1 inci sahifede 1 

yesinin ve Onun kuvvetli ordusunun kty· giliz Kralmm tac giyme merasimine heyet 
metli hirer uzvu olmak ic;in ~ah§an ve gondermemege karar vermi§tir. 
daima c;ah§acak alan mezunlara, kar§th· Jngilteredeki ltalyan gazete 
gmda hic;bir mlikafat beklemeden, kendi- muhabirleri geri ~agmldt 
lerine verilen vazifenin tam bir feragati- Roma 8 (A.A.) _ ingiherede bu -
nefis ve askeri itaat ve disiplin irinde y1l· 1 k 1 b"" ·· ! j • ] · -. unrna ta o an utun ta yan gaze,e en 
madan yaptlmasJ laz1m gelecegini hara- muhabirleri italyaya geri ~agmlmi§Iar
retle ~avsiye etmi§ ve mektebin k1ymetli dir. italyan ve lngiliz matbuat mlinase -
heyeti talimiyesine te§ekkiir ederek bii- ball hakkmda a§agtdaki resmi teb!tg 
yiiklerimize olan bagltltgmi ve sonsuz say- ne§rolunmu§tur: . 
g1lanm tekiden sozlerine nihayet vermi§· «Hemen hemen biitlin lngili7. matbu-

tir. ahnm mlittefikan italya ve onun mlisellan 
Mezunlar namma soylenen nutuk kuvvetleri aleyhine ittihaz ettikleri hattt 

Mekteb miidiiriinden sonra klirsiiye ge· hareket lizerine, Daily Mail, Evening 
len bu seneki mezunlardan Faruk, hazi· News ve Observer gazeteleri mlistesna ol
runa CO§kun bir hitabede bulunmu~ ve mak iizere bilciimle ing;!iz gazeteleri:~in 
Bliyiik Onderimiz Atatlirke, vatana ve italyaya girmesi yasak edilmijtir. ingil -
millete lay1k hirer evlad olacaklanm ve teredeki biitlin italyan gazeteleri muha
bu ugurda y1lmadan tam bir imanla, her birleri geri c;agmlml§hr.» 

zaman ve her yerde c;ah§acaklanm soy- Londrada akisler 
liyerek komutanlarm ve davetlilerin o- Londra 8 (A.A.) - Ak§am gazetele-
nlinde and irmi•tir. L d d k. 1· I h b. I 

Y • ri on ra a 1 ta y an gazete mu a 1r e-
Miiktifatlarm tevzii rinin geri c;agmld1gt haberini biiylik ba§· 

Nutuklardan sonra mezuniyet ve ol - hklarla ne§retmi§lerdir. _Reuter'in Roma
gunluk imtihanlannda yliksek dereceler dan ogrendigine gore, ltalyan hiikumeti· 
kazananlara, T uggeneral Kern a! tara • nin ingiliz gazetelerini italy ada yasak et· 
fmdan mlikafatlan verilmi§tir. Umum mesi, italyan • ingiliz miinasebatmda em • 
derslerde muvaffakiyet gostererek birinci sali goriilmemi§ bir hadise te§kil etmekte
gelen Nuh oglu Ali Erglivene (Kagtz· dir. Hatta Habe§ harbi yaptltrken bile 
man) bir altm saat, ikinci gelen Osman italya hlikumeti boyle bir tedbire teves· 
oglu Salahaddin Dorkuy (Uskiidar) ile siil etmemi§ti. 
iic;lincii Ahmed oglu Sacid Siimre (Ada- 1 Bir riva31et 
pazar) hirer glimli§ saat ve dordiinciilligii Paris 8 (A.A.) - Le Jour gazete • 
kazanan Mustafa aglu Mehmed Akgline si diyor ki: 

(K1bns) bir altm dolmakalem hediye e- «Siyasi mahfillerde dola§an §ayialara 
dilmi$tir. Bundan ba§ka mektebde sar • gore Almanya italyaya Tiroldaki Alman 
fettigi k1ymetli mesailerden dolay1 mekteb kantonlanm terkederse Roma da Avus· 
banda ~efi Vehbi oglu Kemal Olcaya da turyay1 terkedecektir.» 
(S1yas) bir glimii§ dolmakalem hediye e-

Cekoslovakyamn fartr dilmi$tir. 
Paris 8 (A.A.) - <.;ekoslovakya va· 

Jimnastik ve spor gosteri,leri 
Hediyelerin tevziinden sonra banda

nun c;aldtgi Kuleli mar§ile mektebin k1r· 
mlZI, ye§il ve siyah formalanm giymi§ o· 
Ian talebeler bir ge<;id resmi yapmi§lar ve 
c;ok muvaffakiyetle jimnastik ve spar 
gosterilerine ve miisabakalarma ba§lamt§· 
lard1r. 

Spor §enliklerine evvela muhtelif ffil'· 

naj §ekillerini resmeden bir ko§u ile ba§· 
lanmi§hr. Bundan sonra masile ritmik 
hareketler, miizik ile !abut talimleri, gi.H· 
le ve sag!tk topu ile ~ah§malar, manialan 
a§ma mlisabakas1, yer jimnastigi, mlizik 
ile boks talimleri, cesaret talimleri, degi
§ik aletler lizerinde traplenli atlamalar, 
boksa, sopa, tabanca ve siingiilli bir tii· 
fek taarruzuna kar§I kendini koruyarak 
hasmm1 yenme talimleri yapJmi§ ve as
keri mektebler giire~ §ampiyonlan 56 

ziyetini tetkik eden Temps gazetesi <.;ek 
hlikiimetinin, Almanya tarafmdan istik
lali teminat altma almmak ~artile, Al -
man hiikiimetile miizakereler\! amade o!
dugunu bildirmektedir. 

Hitler Baron Neurath'la gorii~tii 
Berlin 8 (Hususl) - Haric1ye Na • 

zm Baron von Neurath bugiin devlet re
isi Hitler tarafmdan kabul edilmi§tir. 
N az1r Rom ada yaptlgt mlilab.tlar hak
kmda Hitlere §ifahi izahat vermi§tir. 

lmparatorluk konferanszna Kral 
riyaset etti 

Londra 8 {A.A.) - imparatorluk 
parlamento konferans1 diin W estminister· 
de bir ogle yemegi vermi§ ve yemege 
Kral da i§tirak etmi§tir. 

Kral bir nutkunda hiiklimdarm lmpa· 
ratorl uk te§rii heyetlerinin mlimessilleriie 

ilk defa olarak yemek yedigini kaydey• 
lemi§tir. 

$ehrimizde yapzlacak . 
meraszm 

ingiliz Krahnm tac giyme merasim1 
mlinasebetile bu sabah saat 9 da Beyog· 
I undaki protestan kilisesinde dini bir a yin 
yapilacaktir. ingiliz Bliylik Elc;isi Sir 
Percy Lorraine bu merasime biiylik lini • 
formasile i§tirak edecektir. 

Oniimlizdeki ~ar§amba glinli de sabah· 
leyin ingiliz sefarethanesindeki kilisede 
dini bir ayin yapdacakhr. !stanbulda bu· 
lunan el~iler, konsoloslar ve lngiliz kola• 
nisi bu merasimde ham bulunacakhr. Di· 
ni ayinden sanra sefarette bir resmi ka· 
bul tertib edilecektir. Ogleden sonra ~a • 
at 16 da da sefarette bir garden parti ve• 
rilecektir. Bu miinasebetle ingiliz Bliylik 
El~isi eski ingiliz muhariblerini tefti§ ede• 
cek, muhtelif devirlerin tarihi k1yafetleri 
giymi§ alan ingiliz c;acuklan da bir resmi 
gec;id yapacaklardtr. Bunu mliteaktb se• 
fir, ingiliz Kralmm lac giyme merasi • 
mine hattra olmak lizere eski muhariblere 
bir bayrak hediye edecektir. 

Saat 18 de Sefir istanbuldaki lngiliz 
kolonisini kabul edecektir. 

<.;ar§amba giinli istanbula gelecek olan 
Hariciye Vekilimiz Doktor T evfik Rli§tli 
Arasm bu merasime istiraki muhtemeldir. 

Montro muahedesi 
£Ba§taratz 1 tnct sahttese] 

bizzat Fransanm yaphgtm beyan ettikten 
sonra M!S!rdaki ecnebilerin faaliyetlerine 
tamamen serbest olarak devam edecckleri· 
ne dair MISir hiikumetinin verdigi kat'i te· 
minata riayet olunacag1 itimadmr derme• 
yan eyJemi§ Ve nutkunu §U sozJerJe bitir• 
mi§tir: 

«- Gene; MISir demokrasisine ko!Lv 
nmiZI ac;mak ve serbest milletler camiasma 
girmesini selamlamakla derin bir sevin<; 
duyuyoruz.» 

Misir Ba§vekili Nahas Pa§a imzalanan 
mukavelenin ve bu bapta yap1lmi§ alan 
mlizakerelerin ehemmiyetini kaydettikten 
sonra, MIS!nn ecnebiler ic;in daima dost 
ve misafir bir toprak olarak kalacagml 
soylemi§tir. 

ingiliz heyeti murahhasasi reisi, muka· 
velenin akdinden dolay1 memnuniyetini 
bildirmi~ ve elde edilen muvaffakiyetten 
dolay1 blitiin murahhaslan tebrik eyle .. 
mi§tir. 

Nahas Pa§a, saat 15 te Montroden 
aynlmi§hr. Evvela Parise ve oradan da 
ingiliz Krahmn tac giyme merasiminde 
bulunmak iizere Londraya gidecektir, 

ace! 
cag1 
rak 

J 



,... 
---Hi KAYE~ 

VEdHENiN 

Bayan Durdane: 
- \=ocuklar, haydi kalkm, biliyorsu

nuz ya bugiin Saime teyzenize gidecek
siniz .. Oraya biraz erken varm da ev ;§
lerine yardtm edin. Zavalh kadm siZJn 
i~;in yorulup harab olmasm! 

Melahat yataktan ftrhyarak: 

- Evet, diye tasdik etti, hakikaten 
acele etmemiz laztm, yoksa treni ka"tra
cagtz .. Ben Saime teyzeye sofrayt kura
rak yardtm edecegim .. 

J ale ilave etti: 
- Ben de kuyudan su <;ck;p maden 

sulanm sogutacagtm. 
Galibe atilciJ: 
- Ben de sofray1 ~;i~;eklerle siisliyece

gim! 
T urgud yorgamn altmdan ba~ml ~~

kardt: 
- Y ahu, bir erkek i~in yapacak i~ 

yok mu? 

.Klzlar hepsi birden alay ettiler: 

- Sen de sofrada garsonluk eder
sin! 

Sonra gene hepsi birden haykud1lar: 

- Cocuklar as1l miihim meseleyi unu-
tuyoruz. V ecihe bize mayonez yapacak!. 

J ale gidip kulagma hayk1rdl: 

- Kalk yahu .. Bu ne uyku .. 

Biitiin evin c;ocuklan bir masalda imi§ 
gibi 20 dakikanm i~erisinde yJkandtlar, 
tarandtlar, giyindiler, tramvaya, oradan 
da trene bindiler: Saime T eyze Y e§ilkoy
de oturuyordu. Allah, Ali (:etinkayadan 
raz1 olsun, bu koca kalabahk Y e~ilkoye 
hi~ pahasma gidip geleceklerdi. Eski fi
ata olsa biitiin bu cemaati oraya gotiiriip 
getirmek i<;in adeta bir servet sarfetmek 
Ibm gelirdi. 

MAYONEZi 

gozlerinde iimidle yegenlerini kar~Ilami~
h. 

- Ho§ geldiniz yavrular! 
Kimisine yanaklanm uzatlyor, kimisi

ne kollanm ac;tyordu. 
- Sakm, diyordu, ellerime dokunma

ym .. Mutfakta hamur a~;makla me§gul
diim, parmaklarliD. kirlidir. Malfun ya, 
hepiniz su boregini seversiniz. Haydi ba
kahm. soyunun, dokiiniin, giiliin, egle -
nin, benim mutfakta biraz daha i§im var .. 

- Y oo.. T eyzecigim.. Biz de sana 
yard1m edecegiz .. istasyonda taze bir is
takozla bir levrek bulduk. Hemen ahp 
getirdik. Vecihe mayonez yapacak, tath 
tath yiyecegiz !. 

Saime T eyze: 
- Zahmet ettiniz '<ocuklar. dedi, ma

amafih Vecihenin mayonez yapmaktaki 
muvaffakiyetini ~imdi hahrladim. Ge~en 
sene de mayonezli levregi parmaklanml
Zl 1smrcasma bir i~tiha ile yemi§tik. 

Vecihe bu kadar koltuklanma netice
si hi<; nazlanmadan Saime T eyze ile bir
likte mutfaga girdi. F akat of, mutfak am
rna da s1cak .. Halbuki herkes bilir ki faz
la hararet mayonezin en biiyiik dii§ma
mdu. Onun i'<in Vecihe mutfagm serince 
bir ko§esini intihab etti. Biiyiik bir kase 
ald1, zeytinyagi §i§esini, limonu, tuzu da 
yamna koydu. iki yumurta kud1, beyaz
lanm ayird1, sanlanm kaseye att1 ve bir 
ka§Ikla ezdi, dovdii, dovdii. 

Vecihenin <;ah§hgi yer musluga yakm
dJ. Gene k1z bir taraftan zeytinyag1 §i§e
sinden damla damla yag ak1tJrken diger 
taraftan da ac;tk kalmt§ olan musluktan 
muntazam dii§en damlalar sanki ona tem
po tutuyorlardt. 

Saime T eyze aras1ra oteki ucdan so
ruyordu: 

- N as1l V ecihe mayonezin tuttu 
mu? 

- T utmak iizere .• 

Vecihe doviiyor, doviiyordu. Bir ara
hk mutfaga §im§ek gibi giren T urgud bir 
siirii tabag1 kaphg1 gibi di§an fuladt. 

- Ay T urgud odiimii kopardm I 
Saime teyze gene lafa kan§ti: 

- Vecihe kuzum §U muslugu kapa, 
muttarid darbeler sinirime dokundu. 

Gene k1z ba§ka sevdada .. Belki biran 
durursa mayonezin bozulmas1 ihtimali 
var, onun i~in durmadan doviiyor, muslu
gu dii§iinecek vakti mi var.. Girip ~Jkan
lardan bir ka<;:t daha ihtar etti amma, 
bu sozler v ecihenin bir kulagmdan girip 

* * * oteki kulagmdan c;IktJ. Galibe kucagmda 
Saime T eyze k1~ esnasmdaki yalmzhk b1r siirii c;i~ekle ge~iyordu: 

giinlerinin verdigi teessiir ve yeknasakhk- - Vecihe, dedi, bak! 
tan kurtulmu§, dudaklarmda tebessiim, Gene kJZ elile mayonez <;alkalamakta 
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~ocuk Portreleri 

Hawmkoy Piyade alay1 komutam yarbay Emin Tuncerlerin yavrulan: 
Nesrin, Akylldtz ve kii~Uk karde§leri 

MAYIS 
-1-

Giine~ artb kularda, 
Hatta ilikbr sular! .. 
Dola~u ~yularda 
Yeni dogan kuzular! .. 

-2-
Ydm en bo~ zamam 
i$te bu ayd1r: Mayts! .. 
Gezer dagt, orman1 
Hie; havasiZ kalmayzz! .. 

-3-
Ne soguk var, ne ayaz: 
K1~ c;oktan geri gitti! .. 
Baksana, yaklalih yaz, 
Cagla bademi bitti! .. 

-4-
Tiirlii, giizel c;i'<~ler 
Bak duruyor masada! .. 
Ekin biiyiidii .. renc;ber 
Hazu koyde hasada! .. 

-5-
Seyret, ta~sm sevincin: 
Erikler ktzanyor! .. 
Petek doldurmak i~n 
Aruar hal anyor! .. 

-6-
Az daha sabu gerek: 

, Bu ay olur kayzs1!., i ~~~~ sutler ic;erek, '· 

~. kar$~:~~s-~! .. ~~~~~ 

IFAYDALI B~LGiLER I 
~imal kutbunda gezintiler 
Kanada gazetelerinin verdigi malu -

mata gore, orada yeni kurulan bir §ir -
ket §imal kutbunda merakhlara tayya
re gezintileri yaptJrmak te§ebbiisiine 
giri§mi§tir. Bu §irketin tayyarelerinden 
her biri 10 la 15 arasmda yolcu ta§tya -

cak, s1cak bir salonu ve yolcu say1s1 ka
dar yatag1 ihtiva edecek, aynca bir mut
fagl, bir de rasad merkezi bulunacaktir. 
Yolcular bu rasad merkezinden kutub
larm ve buz denizlerinin biitiin fevka
ladeliklerini seyredebileceklerdir. Se -
yahatler ii<; giin slirecek ve fiatlar hi<; 
te pahah olm1yacakt1r. 

••• 
Evin ya§t! 

- Baba, bu aparbman ne zaman ya· 
ptldi? 

- Ge<;en sene yavrum. 
- Ya §U ev? 
- Her halde otuz, lurk sene evvel. 

- Zavalh, bu kadar senedir biiyiime-
mi§, gok ki.i<;i.ik kalml§! 

devam ederek gozlerini c;evirerek: 

- Giizel, diye cevab verdi, giilleri or
taya koy, karanfilleri de etrafa diz !.. 

- N e miinasebet.. Y apacag1m1 ben 
bilirim I 

- Hay1r olmaz, ben sana gostereyim 
nasi! dizilmek lazJm!. 

V ecihe ka§JgJ kasenin i~erisinde bua
karak bir ko§u d1~an fuladt. iki karde§ 
~eki§e c;eki~e miinaka§a ederken birbirle
rine yan yanya fikirlerini kabul ettirdiler. 
Vecihe sade mutfakta degil, orada d;. 
hakimiyetini gostermi§ olmaktan dogan 
gurur ve iftiharla i§inin ba§ma dondiigii 
zaman ne gorse begenirsiniz. Meyilli o
lan ta§m iizerinden kayan mayonez kasesi 

muslugun altmda solugu almi§ .• Zeytin

yagi yerine i<;ine «§Ip .. §IP !» su damh -
yor. 

Hemen kolunu duvara dayay1p agla -

m1ya ba§ladJ. <;ocuklara alay laz1m ol -

dugu ic;in: 

- Vah .. vah, diyor1ardJ, bu pi§mi§ 

a§ ta degil amma, soguk su kahlmca gene 

berbad olmu§ ! .. 
Saime teyze: 

- Haydi yavrum, diyordu, kendini 

iizme, sana ben de ba~kalan da muslugu 

kapamam ka~ defa soyledik amma din

lemedin .. hte diinya boyledir, bazan kii

~iik bir ihmal y iziinden uzun bir ~ah§ma 

, eseri mahvolabilir 1 

I:~L~K.~TL~ 1: 
~·· <;OCUKLAR-. 

May1sm 12 sinde ingiltere Krall tac giyecek. Tac giyme merasiminin ne 
olciugunu anlatmak ic;in biitiin ingiliz mekteblerinde ~imdiden bu merasimin 
kiic;iik mikyasta bir e~i yap1hyor. Resmimizdeki Kral ve Kralic;e olmu§ mini 

fmeraklt ~eyle~f 
Yanardag li.vmdan yapilmi§ 

tehir 
Kafkasyada §arkm eski §ehirlerinden 

biri olan Ani harabelerinde tetkikat ya
pan alimler oradaki biitiin binalarm, a
bidelerin esmer bir ta§tan yapildtgmt 

gormii§ler ve bu ta§In cinsini de ince -
leyince vaktile yakm yanardaglardan 
f1rhyan lavlardan ba§ka bir §ey olma -
d1klarmi gormii§lerdir. 

Bu ta§lardan miihim bir miktan §im
di Moskova ve Leningrada gonderilmek 
i.izere yola ~1kanlm1§tlr. Bir ktsmt ora -
da yaptlacak biiyiik binalarm in§aatm -
da kullamlacaktlr. 

···························································· 
(Kim, ni~in, nasd, "\ 

ne vakit? ___; 
Lokomotiflere ne zaman 

diidiik tak1ld1? 
mini yavrulara balun, ne ~irin ~eyler! Stephenson tarafmdan icad olunan ilk ............ 

8 
........ 

1
~·l ... m ......... e ...... c ..... e ...... y ...... 

1
~ ............... ;~· ................. 

1
......................... lokomotifler. tngilterede diidiiksiiz ola _ 

~ 0 zen er rak i§lediler. F akat o zaman makineleri 
Y o kadar iptidai idi ki miithi§ giiriiltii '<I -

~ kanyorlard1 ve geldikleri her taraftan i
§itiliyordu. 

Bilmeceyi dogru <;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas -
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada res
mi <;1kmak mutlaka hediye kazanmi§ ol
makhga delalet etmez. Miikafat kaza -
nanlarm isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyi.ik listeye yaz1hr. Sol -
dan saga s1ra ile: 

1 - Van Askeri hastanesi di§ tabibi 
Fevzinin oglu Melih Avgun. 

2 - Bilecik Cumhuriyet meydanmda 
berber yamnda ~iikri.i. 

3 - Moda 8 inci ilk okul Necati Oz
kanh. 

4 - Trakya Bi.iyi.ik Manikada bahc;i
van Ali. 

5 - ~ehremini Giinaydm sokak 22 
numarada Bahriye. 

6 - Ankara San'at okulu 212 Halil. 
7 - Konya erkek lisesi 244 Sadreddin 

Yam an. 
8 - !zmit Ulugazi okulu 752 11han 

Doken. 
9 - Nazilli orta okul 19 Mehmed 

Kutlay. 
10- Bafra orta okul 14 Osman Galib. 
11 - ~ehremini Gureba hastanesi ka

leminde Eminenin oglu Mustafa Gok -
men. 

12- Kad1koy 58 inci ilk okul Nili.ifer. 
13 - Ke§an kahveci Halil c;avU§Un 

oglu Si.ileyman. 
14 - Osmaniye orta okulu 180 Ah -

med Re§id. 
15 - izmir doktor Adilin oglu Ergun 

Ozyemi§<;i. 
16 - Bursa erkek lisesi 1067 S1tkl. 
17 - istanbul 16 net ilk okul 228 S1-

d1ka Burkal. 
18 - Kayseri Etiler ilk okulu 477 ~adi 

Htzir. 
II I I 111111111 Ill It 11111111111 Ill II ltlllll II IIIII Ill 1111111111111111111111111111 II IIIII 11111111111 Ill lllllllll tllllll llltll 

Yavrum §U ku~a bak! 

F akat 1833 senesinde Swannington 
hattmda bir kaza oldu. Patates yiiklii bir 
araba sagu arabacisile birlikte trenler -
den birinin altmda kalarak par~a par<;a 
oldu. 0 vakitler zaten birc;ok dii§manlan 
olan §imendifere kuvvetli hiicumlar ya -
ptlmaga ba~land1, sanki olmiyacak bir -
§eymi§ gibi: 

- Ya, dediler, bu canavann geldigi
ni ~ok uzaktan haber veren bir vas1ta bu· 
lunur, yahud da kendisi ortadan kaldm
hr! 

Stephenson hemen kollan sJvadt, ~a • 
li§maga giri§ti ve buharla i~liyerek miit • 
hi§ ses "Ikaran diidiikleri meydana koy
du. 

0 zamandanberi biitiin lokomotifler 
diidiiklerle miicehhezdir. F akat Ameri • 
kahlar diidiiklerin bir i§e yarad1gma ka
ni degildirler. Herkesin kulaklanm tah • 
ri~ ettikten maada, bo~ yere buhar ziyan 
olmasma da sebebiyet veriyor, diyorlar 
ve bunlann kaldmlmasm1 istiyorlar. 

Radyo dinlerken 
Annesi - Galiba Mozart! 
Babas1 - Schubert! 
Amcas1 - Haydn! 
Diye mi.italea yiiri.iti.iyordu. Kii~i.ik 

Cemil, radyonun ekranma bakhktan 
sonra: 

- Hepiniz yanh§ biliyorsunuz, dedi, 
orast Miinih! 

( May1s bulmacas1 ) 

• • • • • • 
• 

• 
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• • ...... • • f • • .... • ; • • • • 
~·- 1--·- 1-·-
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 
~- -- -·-• • • • • • • • 

~u gordiigiini.iz domino ta§lan
m o suretle diziniz ki soldaki 
§ekilde gosterildigi ve~thile 
<;aprazvari bir hizaya gelmi§ o

lan dorder hanedeki say!larm yek\inu 
bir ko§eden obiir kO§eye 15 Ve kaT§ISln
daki ko§eden diger ko§eye 10 say1 tut
sun. 

Bu bilmeceyi dogru hallederek ve ga
zetede <;1kan domino ta§lanm kesip ya
pl~tlrarak yolhyanlardan birinciye 5 
lira, ikinciye 2 lira, ii<;i.inciiye milnasib 
bir hediye takdim olunacak ve diger 100 
ki§iye de mi.inasib hediyeler verilecek -
tir. Cevablarm bu aym sonuna kadar 
cCumhuriyet c;ocuk Sahifesh adresine 
gonderilmesi lazirodlr. Bilmeceyi dogru 
9i:izenlerden bize fotograf gondercnlerin 
resimleri de gazeteye basthr. 
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Soldan saga: 
1 - Iki §eyi birbirine cakmak. 2 - AI5.

ka, buru§turucu bir madde. 3 - Erkek co
. cuk dadl.'li, bu kelimeden sonra ekseriya 
cmar§!» denir. 4 - Oturdugumuz yer, Al-
manyada b!r neh!r. hem b!r m!llet!n para
S! hem de bir calgi. 5 - B!r meyvanm olma
mi~l, hAmile. 6 - Bir hayvan, ingll!zce cev». 
7 - Bir emir, Ankarada b!r semt. 8 _ B!r 
edat, cocuklar)ll en sevdig! artist. 9 - B!r 
c!cek, b!r sua! edat1. 10 - Ba§kalarma ben
zem!yen. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Blr meyva, bir tart1 esasr. 2 - zam, 

irad icin yap!!~ blnalar. 3 - Fra.nstzca 
«~ehir», Aksaray clvarmda bir mahale. 4 -
Alamet, frans1zca ckar,. 5 - Bir stfat eda
tt, sonradan ilave oluna.n parca.. 6 - Tarla
daki bugda.y mahsulii, derhal. 7 - Asyada 
biiytik bir col. 8 - B!r §eyi bulmak !(tin b!r 
yeri kazrp alttist etmek. 9 - Yakm, peri. 
10 - Mtinasebets!z bir hayvan, arkada.:j. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 

1 2 a 4 6 ij ' ~ ~ 10 

I TlU!RluTsTTfNIAI• f£ 
2 AITI I ILI. ISIAILIAIK 
a MIAIHIUIR.• IziA Ll• 
4 i IN • lsiAIMI i IM I t• 
b R IAI F 1• 1 s I A I• I AI Mil 
6 AINIAIVIAITIAINI• IM 
, TI • IRIEiol• lz: • IHIA 
• IDIAI• I• IK AINIAIL 

!IDI t BIEIKI• IM AIL lA' 
10~1 t I• IAIZJ liMIJLL 

"'\ 
ist. Borsas1 8/5/937 

PARALAR I 
Acdi$ Kapani$, 

620.- 626.-
123.- 126.-
110.- 114.-

1 Stcrlin 
Dolar 
Frank 
Lirct 
Belcika Fr. 
Drahr'i 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 

'Kron Cek 
Silin Avustur:va 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Le:v 
Dinar 

120.- 125.-
80.- 84.-
19.- 22.-

570.- 575.-
20.- 23.-
63.- 66.-
70.- 75.-
21.- 23.-
25.- 28.-
20.- 23.-
21.- 24.-
12.- 14.-

30.- 32.-Kron isvec 
Altm 

• Banknot 

48.- 52.- 1 
1059.- 1060.-
253.- 254.

CEKLER 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briikse] 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vi:vana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budapeste 
Biikres 
Bel!n'ad 
Yokohama 

1 Moskova 
Stokholm 

A~;Ih~ 
625.-

0.7890 
17.6025 
15.0112 

4.6768 
87.44 

3.4525 
64.-
1.4396 

22.6688 
4.2096 

13.8-l 
1.965 
4.165 
3.9760 

107.52 
34.24 

2.7486 
23.62 
3.1036 

({a pant$ 
625.-

0.7890 
17.6025 
15.0112 

4.6768 
87.44 
3.4525 

64.-
1.4396 

22.6688 
4.2096 

13.84 I 
1.965 
4.165 
3.9760 

107.52 I 
34.2-l 
2.7486 

23.62 I 
3.1036 

I ESHAM 
. Ar;III$ Kapam$ 

I 
Asian (:1mento 14.15 14.15 

iSTiK R AZLAR 
Ar;Ih$ Kaparus 

, Tiirk borcu I Pe&in 
: • ,. I Vadeli 20.45 20.50 

,. .. II Pesin 20.20 20.20 
" " II Vadeli 20.20 20.225 

\.. S1vas-Erzurum I 96.- 96.-.) 

ROMANYA SEYR!SEFA!N iDARESi 
Hareket edeeek vapurlar: 

RECELE KAROL vapuru l1 ma)'ls 
salt saat .18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve 
!skendenye) ye. 

ROMANiA vapuru 15 maYis cumar _ 
tesi saat 13 te (Kostence) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra 
Briiksel,, Lahey, Lwaw ve Warszaw~ 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar1 i~in ve Tiirkiye . 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avru;>a 
i~in tenzilatb fiatlarla e~yayi ticari.ye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey harunda istanbul umutcl acen· 
taligina miiracaat. Telefon: 49449-49450 

.---Dr. Ihsan Sami --
Qksiiriik $urubu 

Oksiiriik ve nefes darhg1, bog-

Lmaca ve k1zam1k aksi.iri.ikleri icin 
pek tesfrli ilacdrr. Her eczanede 
ve ecza depolarmda bulunur. • 

CUMHURiYET 

MALATYA BEZ VE iPLiK FABRiKASI 
Turk Anonim $ irketinden: 

in$aat miinakasas1 
1 - ~irketimizin Malatyada yapbracagt 1.245.498,15 (Bir 

milyon iki yiiz ktrk bef bin dort yiiz doksan sekiz lira ve 15/00) 
ke,if bedelli bez fabrikasmm in,aatl vahidi fiyatla ve kapah 
zarf usulile eksiltmeye konmu,tur. 
2- Miinakasa evrakt, 50 lira mukabilinde Ankara'da Sii

mer Bank in,aat servisinden ahnabilir. 
3- Eksiltme 20 Mayts 1937 per,embe giinii saat 14,30 da 

Ankara'da Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinde yap1lacaktu. 
4 - Muvakkat teminat 51.114,94 (Ellibir bin yiiz on dort 

lira ve doksan dort kurustur.) 
5 - lsteklilerin ihale giiniinden en az bir hafta evvel Siimer 

Bank in,aat fubesine gelerek en az 500,000 lirahk bir tek bina 
i,i yapmif oldugunu gosteren 1937 senesine ait Nafta Vekaleti 
miiteahhidlik vesikasmt ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair 
hirer vesika almalart farlbr. 
6- Teklif mektublarmt havi kapah zarflar ihale giinii saat 

12,00 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigii Muhaberat ,ubesi miidiirliigiine teslim edil 
mif olmabd1r. 

7 - Bu in,aab ~irket diledigi miiteahhide vermek hakkmi 
muhafaza eder. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Ankara ve istanbul telsizleri ihtiyac1 olarak istanbul piyasasmdan alina

cak 166 kalem h1rdavat malzemesi ac1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 
11/5/1937 sah gi.inii saat 14 te istanbul Yenipostane binas1 birinci katta is -
tanbul P. T. T. Miidiirliigi.inde miite~ekkil Alrm Satrm Komisyonunda ya
pllacaktJr. Muhammen bedeli 1185 lira muvakkat teminat 88 lira 88 kuru!l
tur. Taliblerin ~artnamesini giirmek ve muvakkat teminatlanm yatlrmak 
iizere r,;ah§ma giinlerinde mezkur mi.idiirliik idari kalemine miiracaatleri. 

(2331) 

r ' ' Gaib a r amyor 

KARDOL 
Selanik muhacirlerinden ve Selanik

te Golciik maluallesinde Liman reisi Hii
seyin Efendinin oglu Naci ve klZl Na -
sibin nerede iskan edildiklerini bilen 
varsa lutfen Be§ikta§ta Ti.irkali Cam -
gaz sokagmda 18 numarada Bayan Re
fika adresine malfunat vermeleri insa
niyet namma rica olunur. 

Sinir damlas1 
Asabi ~arp1nt1lara , nef es 
daralmas1na , heyecan 
ve baf donmelerine 
karfl t;ayan• hayret 

tesirli yeni ill~ 

Zayi - istanbul Universitesinden 933 
senesi alml§ oldugum orta agretim fran
Slzca agretmenlik ehliyetnamem zayi 
olmu§tur. Yensini ~1karacag1mdan eski
sinin hi.ikmii yoktur. 

Deniz lisesi franstzca ogretmeni 
Ali Kadri 

Y enice Belediyesinden: 
c;anakkale vilayetine baglt Yenice kasabasmda maylSln on sekizinde bu

yiik ve zengin bir hayvan panaym kurulacakhr, 
Bu kaza Bahkesir ve Ganakkale bi.iyiik ~osasmm ve Balya • Edremid -

Bayramic; - Biga ve Gonen kazalarmm tam ortasmdadrr. 
Dam1zhk. kasabhk hayvan, hah, kilim ve seccade merakhlarmm bu pa

nayira i~tirakleri GOk faideli olacaktlr. 
Yeni kurulan bu kasaba Gamhklar i~inde bir eylenti, saghk yeridir. 

Menba sularile me~hurdur, her ihtiyaG Belediyece temin olunmu§tur. (2484) 

SA~ 
KREM 

TOHUMU 
~OVOTAL 

Sa~]arm biiyiimesini ve ~ogalmaslDl temin eder. Dokiilen sa~;larm dokill
ruesine mani olur, cans1z k~lan ve biiyiimiyen sac;Iara yeniden hayat verir. 

Manyas, Donii' ve ~amh Panaytrlart 
Babkesir Vilayetinden: 

Eq yiiksek hayvan sah§l ve ti.iccari emtia <!11§ veri~i yapmakla 1iahret 
bulan: 

cManyas panayirh her sene oldugu gibi bu y1l da haziranm iic;iincii giinii 
Manyas kazasmm Kayaca koyii hududunda c;ay kenarmda ac1lacak ve dart 
giin muameleden sonra Manyasm Degirmenbogaz1 ve Bahkesir merkezine 
bagh $amlt koylerinde devam ederek nihayetlenecektir. (2620) 

r---~~~=·=,-~=~w=·==-----------------

. b ume· beyaz dh;lerle 
Cazlb ve sehhar bir te es:lb oimek i~ln en 

s Uslenmi!j bir aA•za sa t ! 
serl ve emin bir vast a ... 

KGLYNOS1a 
di§lerinizi temizlemege ba§lamakhr. 
Ba§kalarmda hayranltkla ve kiska
narak gormekte oldugunuz miicella 
ve beyaz di§lere; K 0 L Y N 0 S 
istimalile ne r,;abuk siz de sahib 

f olacagmtzl goreceksiniz. KOLYNOS 
agzmlZln sillahtini, di~lerinizi ve di§ 

etlerini hiisnli muhafaza edecektir. KOLYNOS kullanarak az zaman ic;inde 
ganiil cezbedici inci gibi di~lere malik olacagm1za emin olabilirsiniz. 

Bunlarm temini ancak; Amerikan KOLYNOS di§ macunu sayesinde kabildir. 

Kartal Malmiidiirliigiinden: 
Adalara Naztr Sahilde Sabhk Ev 

Mevkii 

Kartal H. Caddesi 

No. Cinsi Muhammen 
krymeti 
1500 L. 25 175 M.2 bahce 

ve kuyuyu 
mli$temil iki 
tara£11 ayr• 
ayn kullam~
h bir cab al
tmda hane. 

Kartal f;ar~1 C. 82 25 M.2 arsa 125 L. 

Mii~temilat ve taksimat1 

Sahil taraftaki klSim: 
Antre, mutfak, 1 hala, 
bir oda. 

1 - Kat: 1 sofa, 1 hala, 2 oda 
2 - Kat: Avan kar$1hkl1 iki 

oda. 
!stasyona bakan klSlm: 
Antre kar~rhkl1 2 oda, 
1 hala, haricen mutfak. 
Birinci kat: 1 sofa, kar
~Ihkh 2 oda. 

Yukapda yazth mallarm hizalannda giisterilen klymetlerle 20/5/1937 gii
nli saat 14 te sablacakhr. 

Taliblerin % 7,5 pey akc;elerini hamilen yevmi mezkUrda Kartal Mal
miidi.irltigiinde miite§ekkil Satl§ Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (2596) 

/ 

Siz de bu kremden 
fi&fimay•n•z 

<;i.inkii; 
Biitiin cihanda elli senedir daima iis
tiin ve C§Siz kalmi§tlr. 
KREM BALSAMiN 

Bi.iyiik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicude getirilmi§ ye
gane sthhi kremlerdir. 
KREM BALSAMiN 

~ohretini soz ve §arlatanllkla degil, 
sthhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York gi.izellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii
kafatim kazanrru~ olmakla ispat et
mi~tir. 

KREM BALSAMiN 
Giindiiz ic;in yags1z, gece ic;in yagll 
ve halis ac1badem kremleri. Tanmmi§ 
ecza, 1triyat ve tuhafiye magazalarmda 
bulunur. 

Deposu: lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu • Istanbul 

Reklama liizum yoktur. 
Bir tecriibe kafidir. 

or. HORHORNi .. 
Erninonii eczanesi yanmda hergiin 

ak~ama kadar hastalanm kabul 

eder. Tel. 24131 

Satlhk arsa 

I 
Gaztepede, Gi:iztepe caddesinde, tram

vay yoluna iic; dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa§a zevcesi Fahirenin 
ki:i§kiini.in arka tarafmda bir doniimden 
on doniime kadar ifraz olunmu§ arsa 
ehven fiatla sahhktir. 

Mi.iracaat mahalli: Kad1kayiinde Sii
reyya sinemas1 yakmmda inonii soka
gmda No. 11 

Dr. Suphi $enses 
idrar yollan hastallklan mutehass1s1 

Beyoglu Yud1z sinemas1 kar~1s1 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere aras1z 
Tel: 43924 

istanbul 5 inci icra memurlugundan: 

Mahcuz olup paraya ~evrilmesine ka

rar verilen ev ve di.ikkan e~yas1 11/5/937 

tarihine tesadiif eden salt gi.ini.i saat 10 

dan itibaren birinci a~1k arthrma sure

tile Bi.iyiikadada iskelede Bahkpazarm

da igri sokakta 6 numarah hanede bi -

rinci ac;1k arttlrma suretile paraya ~ev

rilecektir. Mezkfu e§ya muayyen giin 

ve saatte klymeti muhammenenin yiizde 

75 ini bulmadtgi takdirde 15/5/937 ta

rihine tesadiif eden cumartesi giinii saat 

10 dan itibaren ikinci ac;1k arttlrma su -

retile paraya c;evrilecegi ilan olunur. 

Zayi - 335 senesinde Biirhaniye ri.i§
tiyesinden alml§ oldugum §ehadetname
yi zayi ettim. Yenisini c;tkaracagtmdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Ahmed 

9 May1s 1937 

NEDViN 

inonii Tiirkku~u kampmda yapdacak tesisat 

Tiirk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - inonU Tiirkku§u kampmda iiG yatakhane, bir dershane ve yemekha
ne, bir idare binas1, bir depo Vf' tamirhane olmak iizere alb bina yap· 
tmlacaktlr. 

2 - Eksiltme 10 may1s 937 pazartesi gi.inii saat on be$te Ankarada Hava 
Kurumu Merkezinde yapiiacaktir. 

3 - Ke~if bedeli .~9723• lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat •3729· liradrr. 
5 - Eksiltme $artnamesi, ~enni ~artname, ke$if evrakile mukavelename 

projesi ve planlar be~ lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alma
cakhr. (2399) 

~ KALORiFER MALZEMESi ~ 
Ankarada Beynelmilel Komi.ir Sergisinde giisterilen me~hur Strebel I 

kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiator ve ka· 
lorifer tesisatl iGin her ci!'ls borular ve biiti.in malzeme istanbulda Galata 
Ti.inel caddesi No. 48. MIHRAN GESAR OGULLARI ticarethanesinde 

satllmaktadir. Telefon: 40308. 

iran Transit Y olu insaat 
' 

M iidiir liigiinden: 
30/4/93,7 cuma giinii ihale edilecegi yalmz Ulus gazetesinde ilan olunan 

Trabzon - Iran Transit yolunun Agn Vilayeti dahilinde SaGtepe ile KlZllyo
ku~ arasmda k1smen haztrlanmi~? ve krsmen haricden gelecek ta$ ile yeniden 
in~a edilecek olan 17 kilometrelik ~ose ile tesviye ve imalab smaiye ve ta
miratl mi.itemadiye ve ekip binalarmm noksanlarmm 99889 doksan dokuz bin 
sekiz yiiz seksen dokuz lira 84 seksen dart kuru!? bedeli ke~fi iizerinden ik -
mali in~aab gori.ilen liizum iizerine yeniden kapah zarf usulile ek:;;iltmiye 
~1kanlm1~trr. Eksiltme 17/5/937 pazartesi gi.inii saat 15 te Erzurum Hiiku
met binas1 iGinde Naf1a Mi.idiirliik odasmda Transit Yolu in~aat Komisyo -
nunda yapllacakbr. Evrak1 ke~fiye ve $artname ve mukavelenamesi ve bu
na miiteferrik bi.itiin evrak Erzurum ve Agn Vilayetleri Nafta Miidiriyetin
~e giiriilecegi gibi be~ yiiz kuru~? mukabilinde Erzurum - iran Transit Yolu 
In~aat Miidtirliigiinden almabilir. Muvakkat teminah 6245 lirad1r. istekliler 
Resmi gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayrh nilshasmda Gikan talimatname
ye gore Naf1a Vekaletinden almmi:? vesikalan ihtiva etmek ~artile 2490 sa
yiii arthrma ve eksiltme kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesin
de tanzim edecekleri teklif mektublanm 17/5/937 pazartesi gi.ini.i saat on dar
de kadar Transit Yolu in~aat Komisyonuna vermeleri laz1md1r. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilrnez. (2359) 

Devlel Demiry1llan i,lelme Umam MiidiirlUgiinden J 
Eski~ebirde bulunan idaremize aid hastane ile talebe pansiyonunun bir se

nelik ihtiyac1 olan a~ag1da yaz1h (44) kalem bakkaliye erzakile (7) kalem et, 
ciger, i~?kembe, paca gibi yiyecekten ibaret 2 grup malzeme her grup ayn ayn 
ihale edilmek uzere 13/5/937 per~embe giinii birinci grup saat 15 te, ikinci 
grup 15 1h ta ve her grup hizasmda yaz1lt muhammen bedeller iizerinden 
kapah zarfla eksiltmiye konmu~tur. Bu i~e p,irmek istiyenlerin birinci grup 
iGin 514 lira 20 kurU$ ve ikinci grup icin de 545 lira 82 kuru~luk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettigi vesikalarla Resmt Gazetenin 7/5/936 T. 3297 
No.h ni.ishasmda inti$ar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika 
ve teklif mektublanm muhtevi zarflarm eksiltme giini.i saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine teslim etmeleri ~artbr. Bu i!?e girmek 
istiyenler bu i~e aid $artname ve mukavele projelcrini Haydarpa~ada Komis
yonundan, Eski~ehirde Hastane operatorli.igile Talebe Pansiyonu Direktorlii
gi.inden paras1z olarak tedarik edebilirler. 
Grup 1 - Yag, pirinG, ~eker, makarna, un, fasulya, nohut gibi (44) kalem 

bakkaliye erzaki muhamrnen bedeli 6855 lira 97 kuru~tur. 
Grup 2 - Koyun eti, s1g1r eti, dana eti, kuzu eti, paGahk ayak, kara ciger, 

i$kembe muhammen bedeli 7277 lira 50 kuru~tur. (2363) -Muhammen bedeli 8413 lira 75 kuru~ olan muhtelif eb'adda 63500 kilo 
yuvarlak demir 10/5/937 pazartesi giinli saat onda Haydarpa§ada gar binas1 
dahilindeki Komisyon tarafmdan pazarhkla satm almacaktu. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 631 lira 04 kuru~luk muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettigi vesaik ve Resmi gazetenin 7/5/936 giin 3297 No.lt nlisha
smda inti§ar etmi§ olan talimatname dahilinde almm1~ vesika ile birlikte 
pr.zarhk gi.inii saatine kadar Komisyona miiracaatleri laz1md1r. Bu i~e aid 
§artnameler Komisyondan paras1z olarak dagthlmaktadir. (2521) -Eski§ehir ati:ilyesi ic;in iyi tesviyeciye ihtiyac vard1r. . 

Taliblerin imtihanlan, Ankara, Eski~ehir ve H. Pa§a depolarmda ve Iz
mirdekiler ic;in de Alsancak atolyesinde yap1lacakhr. 

isteklilerin hirer istida ile dogruca Eski§ehir Cer AtOlyesi Miidiirli.igiine 
miiracaatleri. clll8• (2520) 

iran insaat • Transit Yolu 
Miidiirliigiinden: 

5 nisan 1937 pazartesi glinli ihalesi yap1lacag1 ilan edilen Erzurum Vila
yeti dahilinde ve Transit yolu iizerinde Horasan ile SaGtepe arasmda miiteah~ 
h~de ihale edilip te vakt.i ve zamanile yap1lamadigmdan dolay1 mu~aveles1 
feshedildikten sonra geri kalan 17/333 kilo metre $OSe in~aatl ve sektz aded 
ekip binasmm nevakisinin ikmali ve alb aded sinai imalatm tarr>amlanmas1 
i§:erine talib c;tkmadigmdan pazarhkla ihalesine karar .. ve;ilmi~t~r. Pa~~rhk 
17 may1s 1937 pazartesi gi.ini.i saat on dartte Erzurum H~kumet bmas1 IGmde 
Naf1a Miidiirliigi.i odasmda Transit Yolu Eksiltme Kom1syonunda yapllacak
hr. Muvakkat teminat 4576 lira sekiz kuru~tur. Evrak1 ke$fiye, sartname ve 
mukavelenamesi ve buna miiteferri bi.itlin evrak1 Erzurumda Transit Yolu 
ins.aat Miidi.irlii,glinde gori.ilebilir. isteklilerin ihale giinii saat on dortte Tran
sit Yolu Eksiltme Komisyonuna mliracaatleri. (2557) 

Beyoglu Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Esas N o.s1 937/388 

Sular Idaresi vekili Miinirin Zindankap1da c;omlckGilerde 7 numarad~ 
Apostol Kostantinidi aleyhlerine a<;hgl 5934 ~uru~un tahsili. da':asm111: cart 
duru$rnas1 s1rasmda: miiddeaaleyhin ikametgahrm.n ~ec;hu~JYeti?e. bma~n 
miiddei vekili fatura ve mukavele vererek imzasm1 mkan halmde Jstlktap rs
tedigini ve gelmedigi takdirde istiktaptan ~aGmarak imzasmr. ~abul ~tm~~ ~~
y1lacagma dair g1yap karan tebligini ist~m1~ ve rnah~em.ece 1la~en y1rm1 gun 
miiddetle muameleli gryap karan tebligme karar venlmr~ oldugundan muha
keme gi.inii olan 7/6/937 saat 10 da mahkemeye gelmekli.giniz ve Y~~ud v~~1l 
gondermekliginiz muameleli gtyab karan makamma ka1m olmak uzere tlan 
olunur. (2622) 
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Kac ya§lnda 
gorunuyorsunuz? 

--.., 
'TecrDbe~ gGsteriyorkiJ { 

~~,a( 10-lclcim 
~~g) arasmda 7 sl 

~ !• .. , ya~lanndan 

l 
daha ihtiyar 

~ J~ l go;:n:::~:r. 
~ 

arasmda 2 sl 
)•, I•, kendi y~~~.~-

. rmda goru-

T . nUyorlar. 
'Yaln1z 1 kadm 

'~ t daha gene; 
- \ goriinDyor. 

~~~ Sebebini okuyunuz : 
lhtiyarlamakla yaf meselesi 
mevzuubahis degildir. Belki 
cildinizdeki «Biocel» tabir edi· 
len tabii ve sthhatli cevherin 
mevcudiyeti rol oynar. Cildleri 
Biocel cevherile zengin olan 
kadmlar 60 ya,Iarmda olsa· 
bile gene gene goriiniirler. Cil
diniz, Biocel cevherini kaybet
mege ba~ladtgt vakit 25 yafiD· 
da olsamz bile ihtiyarlamtf gO. 
riiniirsiiniiz. Kederler ve dii· 
fiineeler Biocel'i kurutur. Bu· 
nun i.,:in cildinizi, gene hay
vanlarda gizlenmif cild hiicey
ratt merkezinden istihsal edi
len taze ve saf Biocel'le besle
yiniz. Bu cevher, cildinizi kuv
vetlendirmek ve genc;Ie,tirmek 
hassasma maliktir. Tabii Bio • 
eel ihtiyahniZI uyandrraeak ve 
cildiniz - huru,ukluklar, ~izgi
ler, siyah benler gibi - ihtiyar
hk alametlerinden kendi ken -
dine kurtaracak ve hakiki de • 
vamh bir gendik temin ede • 
cektir. Halihaz1rda Biocel 
cevheri haiz yegi.ne bir cild 
unsuru vardtr. 0 da penbe ren
gindeki Tokalon kremidir. He
men bu ak,am yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. Sabah da 
heyaz re gindeki Tokalon kre
mini kullantmz. ~ayani hayret 
bir netice ile L:ar,Jla,acr.kst • 
mz. 72 ya,tndaki kadmlarda 
burusukluklar zail olacak 50 
ya,mdaki kadmlar ancak 32 
Y&fmda goriilecek ve gene k•z
lar ise hi~ gormedikleri cazib 
giizellikte bir tene malik ola
caklardtr. Muvaffakiyet mu
hakkak ve teminathdtr. Tee -
riibe ediniz. Memnun kala
cakslmz. 

Binlerce T okalon miif· 
terisinden miiessesemim 
mektub yazanlarm mii • 
fahedeleri, kendiliginden 
gelen en ktymeti delil • 
lerdir: 

(YiiziimJe ergenlik ve 
kii~iik Jelikler i~erisinJe 
bir takrm sivilceler olJu
*unJan iyi bir cilJe ma
lik Jei7ilim. Bir~ok krem· 
ler kullondtktan sonra ni
hayet T okalonda karar 
ktldrm.) 
D. S. No. 4. M... lzmir 

(Cildim ~ok am:alr ve 
sarkrktr, bu hal, beni ya
fltmdan Jaha lazla gos • 
termekte iJi. l,te altr ay
drr T okalon kullanryo· 
rum. Memnuniyetle itiral 
ederim ki bu miiJJet zar· 
lrnJa Jiizgiin, beyaz ve 
tcue bir cilJe sahib ol • 
dum ... ) 
S. Caddeai, D .. Tiieear1 

Y. A.M. Eskitehir 
Bu mektublarm asdla

rl dosyalartmtzda sakh • 
d1r. 

"-------~ 

DoGum we kad•n hastallklar• 
mlitehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

._ __ Telefon : 22638 --• 

8ahtb "Ill B(ZfmU114rrt11: Yanu. Nadi 
Umuml ne11'f11att flJare eden Yczzs Iller! 

Jl1ldflrll: Hillmet Miinil 

\.:UMHURIYE'.t • 

Elektrik PlonjOrU 
Kolay Seri ve Ekonomiktir. 

• E 
ve §ehrin biitiin biiyiik elektrik 

magazalar1nda sabhr. 
Fiat• 240 kuru,tan ba,lar. 

Kiitahya ~arbaybg1ndan: 
Elektrik santrahnda c50~ amper ve c380» volta kadar be§ tane tek fazh 

efektif takatll elektrik sayacm1 birden muayene ve ayar edebilecek takatte 
ve endiiktif ve kapasitif faz kaymalanm gosterir fazmetreler ve izolasyon tee· 
riibe cihazh bir ayar masas1 tesis edilecektir. Giimriik resmi Belediyeye aid 
olmak iizere Kiitahya elektrik santralmda teslim, muhammen bedeli «3500• 
lira olup a~rk eksiltme ile ihalesi 19/5/937 (;ar§amba giinii saat c15» te Kii
tahya Belediye Enciimeninde yapllacaktrr. 

Aynca, yeni veya az kullamlm1~ 1.20 - 1.80 metroluk torna tezgah1 ile 
orta boy makkab da c550,. lira klymetle o giin ic;in a~1k eksiltmeye konulmu§· 
tur .isteklilerin her ikisi i~in ayn ayn teminat ve ihale kanunu mucibince 
icab eden vesikalarile eksiltmeye i~tirakleri. $artnameleri hergiin Belediyede 
gorebilirler. Ta~radan istenildiginde gonderilir. (2534) 

II II 
.... BUNDAN BOYlf MUN~ASIRAN 

»PERLODENTn KULLANINI.2, 
I . 

Dl$ MACUNLARININ .• 
I I I I ~ 

~EN I Y /51 0 I R .. 

ODE fiT 

Ismail Hami Dani§mend, Re§ad Nuri Giintekin, Dr. Ali Siiha De!ilba§l, Nurullah Ata~ 

taraflar1ndan tertib edilip 2200 sahife, 2700 resim, 50 
tablo, 720 Latin sav1n1 ihtiva etmekte olan 

Franstzca - Tiirk~e Resimli 
•• •• • 

Grand Dictiannaire lllustre Fran~ais • Turc 
adll 3 cildlik biiyiik Frans1zca - Tiirk~e IQgatin ismail Hami 

Dani,mendin esash tetkiklerile meydana gelen 

3 iincii ve son cildi ~•kmu;tlr 
1 .. Franstzcada kullanllan Latin vesair dillerdeki savlart, 2 • Tiirk Dili Aratbrma Kurumunun 

kabul eHigi yeni tiirk~e kelimelerin frans1zcadaki tam kartlhklarmt, 3- Frans1zca ktyasi ve gay
rik•yasi fiillerin tasrif l}ekilleri ve terciimelerini, 4 • Tarihi ve eografi Tiirk adlanmn franslzea -
daki degifik fekillerini ihtiva eden bu ii~iincii cild, birinci ve ikinei cildler lsadar ehemmiyetli ve 

Her cild taktm halinde 12,5 liradtr. 

Bak1rkoy Tapu memurlugundan: 
V.idos koyiinde Arif Hoca veresesin -

den S1tk1 ve Bedriyenin bilasened ve 
bilaniza elli senedenberi tasarruf ettik
leri bir ev ve ii~ tarla hakkmda bu aym 
on dokuzuncu ~ar§amba giinii Tapu me
murlugunca mahallinde tahkikat yap1 • 
lacagmdan itiraZl olanlarm o giin haz1r 
bulunarak Tapu memuruna miiracaat -
leri liizumu ilan olunur. 

Deposu: A. EM1RZE, lstanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

DOKTOR .. 

HASAN FERiD CANSEVER 
Blrlncl s1n1f I<: hastal1klar1 Uzman1 
Pazardan ba~ka her giin sabahtan 
ogleye kadar haatalannl mec:canen 

muavene eder. 
Bevaz1d Nahiv~" Miidiirlii2'ii vamnda 

KANAAT KITABEVI 

~uray1 Devlet Umumi Katibliginden: 
Dairemizde a~lk olan 35 lira asli maa§h miilazimlik i~in 18 may1s 1937 

sah giinii bir miisabaka yapllacakbr. 30 ya§mdan yukan olmamak. Hukuk ve· 
ya Miilkiye mektebi mezunu olmak ve memurin kanununun 4 iincii madde· 
sindeki §artlan haiz bulunmak laz1md1r. 

isteklilerin arzuhal ve vesikalarile birlikte miiracaatleri. (2522) 

-POKER-----
T Ira§ bt~aklan 

SERT SAKALLARI 
YUMU$ATIR. 

ve clldi pamuk glbi yapar . 

POKER PLAY 
markas1na dikkat ediniz. 

Betonarme Koprii in,aab 

Nafta Vekaletinden: 
Talib zuhur etmediginden ihalesi yapllamarnl§ olan (34,000) lira ke§if be

delli Sinob Vilayetinde Sinob • Ayanc1k yolu iizerindeki Karasu Betonarme 
kopriisii in~aatlmn kapah zarf usulile yeniden eksiltmesi 17/5/1937 tarihine 
musadif pazartesi giinii saat 16 da Na£1a Veka.Ietinde ~oseler ve Kopriiler Re
isligi Eksiltme Komisyonu odasmda yaptlacaktlr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak cl70• kuru§ muka .. 
bilinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden verilecektir. 

Muvakkat teminat c2550» liradlr. 
Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin yol ve k5prii in§aatl yaptlklanna 

dair miiteahhidlik vesikasm1 ibraz etmeleri me~ruttur. 
Teklif mektublarmm 17/5/1937 pazartesi giinii saat 15 e kadar Komisyon 

Reisligine verilmesi laz1rnd1r. cl048• (2387) 
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Umumi Sat1' Merkezi : 

D 
Beyoglu, lstiklil caddesi No 28 • Telefon : 43849 - Telgraf: DEKAWE 

BASURA ~ARE 

HEDENSA 
Ameliyatsu basur memelerini mahve· 
der, kam, agny1 derhal keser, biitiin 
diinyada ~ohret bulmu~. yiizlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanmt:1tir. 

SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

EVROL CEMAL FORTES TiN 
Hiddet, merak ve korkudan bay1lanlar, siniri, hafakam, c;arpmtlSl 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen ac;thrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga c;Ikmaymu. Bu me~hur 

cNevrol Cemah i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. 

Pek mliessir bir ilacdrr. Bel gev~ekligini gec;i· 
rir. Vakitsiz ihtiyarbyanlan gencle~tirir. Sui
istimal edilmi~ yorgun viicudlan dincle~tirir. 

Yalmz ismine dikkat ediniz. 

Son clerece .miiesSir F L I T-mayii kullantntz 
FLIT taklidl mayllerle mOz'if; ·plrelerin / 

hakklndan gelinemez • 
FLIT, baton ha!?arat oldOraca mayilerin fevkindedir.' 
90 muhtellf millet, onu tercihen kullanmaktad1r ... Bu 
sabit olmu!?ti;Jr . Flit'in formlllu hicbir vakit taklit edil· 
meml~tir. FLIT, kendisinden beklenen iki !?ar~1 mukem
melen ifa eder. lnsana zarar vermez, fakat hasaratl 
kat'iyyen OldOrOr. ~Opheli mayileri reddedlniz. Hakiki 
ve yegane FOt ald•gm1za em in olmak icin: siyah ku
~akh ve asker resimli. sar1 tenekeye dikkat edlniz. 

Vartklara ve koselere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Hasar~t derhal telef olur. 

' 

Midevidir. T oz halinde ve 
meyvalardan yapdm1~br. 
c;ok kopiiriir. Bir ~orba 
ka~l&"J gazoz ozii ve likorle 
yar1m bardak buzlu su i~in
de ~ok nefis bir ~ampanya 
olur. lngiliz ve ecnebi mey
va tozJanna deh~etli ve 
ba§dondiiriicii bir surette 
rekabet etmektedir . 

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

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

M. M. V. Hava Miistefariigindan: 
Diyarbekir Tayyare alay1 ic;in bir mimara ihtiyac vard1r. Verilecek iicret 

asgari 165, azami 256 liradtr. 
isteklilerin evraklarile birlikte imtihan giinii olan 20 mayts 937 per~embe 

gii:t}iine kadar Hava Miiste$arhgma miiracaat etmeleri. (2599) 

Top~u ve Nakliye Okulu Komutanbg1ndan: 
Hahc10glunda bulunan Topc;u ve Nakliye Okulu ic;in bir a~c;I almacakhr. 

~eraiti anlamak iizere isteklilerin Okul Direktorliigiine miiracaatleri. 
«691· (2567) 

1 • ~ '\ ~:·· • '!I. : " .. :: 

T ablo deOil hakikat : CUnkU 
RADYOLiN kullan•yor 

Fakat bunun i~in 

ihmali caiz olm1yan 
bir f?art vard1r: 

Her giin iki defa Radyolinle 
di~tleri ftr~alamak. Radyolin ~a
buk kopiirdiigii, tath bir koku ve 
ho~t bir lezzet verdigi i!rin onun
la di,leri fu~alamak ayr1ca bir 

Liileburgaz Elektrik 

1 RADYOLiN 
Macunu kullanmak suretile e • 
bedi taravet ve sthhati temin e .. 
dilmi~t agular Tiirkiyede on bin .. 
leri bulur. 

Radyolin; terkibindeki hari • 
kulade hassa ile once di~tleri te • 
mizler, parlatlr, sonra mikrobla .. 
r1 toptan imha eder, daha sonra 
da onlara goz kama~ttinci bir ca· 
zibe verir. 

Daima 
Radyolin 

Liileburgaz Belediye ve Muhasebei Hususiye Elektrik $irketi ic;in tam 
dizel altm1~ beygirlik bir motor satm almacakhr. Talib olan firmalar teslim 
miiddeti ve fiahm bildiren mektublanm gonderdiklerinde motoriin fenni evsa
fl kendilerine meccanen g6nderilecektir. (2556) 

KumandanlarimiZin 

aro at1ra 
Yazan: SALAHATTiN GONGOR 

En biiyiik kahramanlar1mJZ Atatiirkten, lnoniiniin yiice 
kahramam ismet lnoniinden ba§hyarak tamnml§ kumandanla
nmlzln harp habralarm1 nakleden bu eser. §imdiye kadar hi~
bir yerde ve hi~bir eserde ~Ikm1yan isimleri de ihtiva etmektcdir 

Eser itina ile bas1lmaktad1r. Fiah 100 kuru~tur. 

Kanaat Kitabevi 

Kapab Zarf Usulile «75,000» 
Lirabk Eksiltme ilani 

Manisa Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Naf1a Vekaletince muhamtn,j:!n bedeli •75,000• lira olamk tasdik edi

len Manisada yaptmlacak mekteb in~aat1 gene Naf1a Vekaletince muvaf1k 
goriilen vahid fiatlar iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye c;tkanlmt~hr. 

2 - Bu i§e aid ke~?if ve saire evrak ·375• kuru§ mukabilinde Manisa 
Naft'l. Miidtirlliglinden almabilir. 

3 - ihale may1sm 20 nci per~embe giinii saat on birde Vilayet Daimi 
Enciimeni oniinde yaptlacakttr. 

4 - Muvakkat teminat •5000• liradtr. 
5 - Bu eksiltmiye gireceklerin Nafta Vekaletinden almm1~ ehliyet ve

sikasi ve 1937 ytlma aid Ticaret Odas1 vesikas1 ve muvakkat teminat mak~ 
buz veya mektublanm kapah zarfm ic;ine koymalan ve zarfm ihzarmda 2490 
sayth kanunun 32 nci maddesindeki ~artlara bilhassa riayet etmcleri laz1m~I:· 

Kapah zarflarm 20/5/1937 per~embe giinii saat ona kadar Manisa Vah.ll· 
gine verilmesi ve posta ile gonderileceklerin kanunun 34 iincii maddesine na
yet etmeleri liizumu ilan olunur, (2619), 
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