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HASAN 
ZEYTiNYAGI 

Safiyeti ve lezzeti itibarile cihantiimul bir tohrete sahibdir. ~erbet 
gibi tathd1r. Tababette i~mek suretile kullamhr, yemeklerde, sala -
talarda, mayonezde, tathlarda nefasetine payan yoktur. Kum, laf, 
bobrek, mesane idrar yolu, bilhassa safra, sar~hk ve karaciger hasta
IJklarmda, zaaf1 umumide bol bol HASAN ZEYTiNY AGI i~iniz. 

~itesi 50, biiyiik 75, tam litrelik teneke 115, tite 125, 
7 t litrelik teneke 600 kuru,tur. 

Has~n deposu: Istanbul, Ankara, Beyoglu, Betiktaf, Eskitehir. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Mekteb talebesi i~in kumaf, malzeme ve dikiti dahil olmak 
iizere kapah zarf usulile (230) tak1m elbise yaptmlacaktu. 

2 - Eksiltmesi tubahn 4 iincii perfembe giinii saat 15 te Giimiit-
auyunda mekteb binas1 i~indeki Komisyonda yapiiacakttr. 

3 - Muhammen bedeli (5980) ve ilk teminah (449) lirad1r. 
4 - lstiyenler tartnamesini mekteb idaresinden paras1z alabilirler 
5 - Teklif mektublar1 ikinci maddede yazth saatten bir saat ev-

veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ikinci maddede yaz1h 

saate kadar gelmit olmas1 ve d•t zarfm miihiir mumile iyice kapahl
mif bulunmas1 ~arthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (303) 

Kanzuk sa~ 

JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vardtr. Ter ve 

ytkanmakla kat'iyyen 

~tkmaz, tabii renk ve

ren tantnmi§ yegane 

sthhi sa~ boyalandtr. 
ingiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

Ziraat ·vekiletinden: 
Yiiksek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarmdan 

olup ta Vekaletimiz letkilah haricinde ~ahtmakta bulunan ve yeni 
a~1lacak ziraat itlerinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
ii~er k1t'a fotograflarile mezun bulunduklar1 mektebi, mezuniyet ta· 
rihlerini, timdiye kadar iizerinde ~ahtbklari resmi ve hususi vazife 
ve itleri ve bu vazife ve itlerden ayr1lma sebeblerini ve ite batlama 
ve ayr1lma tarihlerini gosteren bir beyannameyi bir istidaya baghya· 
rak tez elden Vekaletimize gondermeleri ve muvazzah adreslerini 
bildirmeleri ilan olunur. «31» (156) 

BOTON DONYA 
p 

~if:~~ hraf b1gaklartn1 kullantyor 
s i z d e a I 1 n 1 z. 

POKER PLAY 
markastna dikkat ediniz. 

Hakimliginden: 
Kadlkoyiinde Muvakkithane caddesinde 47 numarah Saadet Eczanesi -

nin devri birinci arttlrmada talik olunan bedeli muhammen klymetinin yi.izde 
yetmi~ be§ini bulam?digmdan ikinci arttirma giini.i alan ve evvelce ilan edi
len 9 §Ubat 937 sal! giinii saat onda icra edilecegi ilan olunur. (638) 

CUMHUR-rYE'r 

0 L N • 
I 

BA YANLAR MAGAZASI ~IK 

MEVSiM SONU SATISI 
Baz1 fiatlanm1z: 

YUNLO KUMASLAR: 
' 

Matno i~in janrangle bir kumaf 
F antazi ropluk safi yiin bir kumaf 
~1k bir manto i~in siyah safi yiin kumalj 

Y almz 300 Kr. 
» 250 » 
}) 675 » 

iPEKLi KUMA~LAR: 
tlgleden sonra elbisesi i~in «Krep Mozaik» » 
En yeni renklerde ipekli «Butone» kuma,Iar » 

~ANT ALAR: 

450 }) 
500 }) 

Zengin ~etidli son moda ~antalar 500 Kr. itibaren 

ORME ESYA: 
' 

Safi yiin yelek ve bluzlar 500 Kr. itibaren 
ISTIKLAL CADDESI 

istanbul Nafta Miidiirliigiinden: 
26/2/937 cuma giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirliigiinde ·19,112· 

lira ke§if bedelli Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi kalorifer i§leri kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdrrhk i§leri genel, umumi ve fenni §arlname
leri, proje, ke§if hulasasile buna mi.iteferri diger evrak c96:o kurt!§ mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat c1434:o liradrr. 
isteklilerin teklif mektublanm ve en az ·10.000• lirahk bu i§e benzer i§ 

yaphgma dair N ana Vekaletinden alm1§ oldugu mi.iteahhidlik ve Ticaret Oda
Sl vesikalarm1 havi kapah zarf1 26/2/937 cuma giini.i saat 14 e kadar Naf1a Mi.i
diirliigiine vermeleri. (554) 

Askerlik Bilgisi 
Bugiin her millet silahlamyor, her devlet harbe hamlamyor, biiti.in idman 

harekctlerinin, spor oyunlarmm gayesi iyi sava~abilmek i~;in kuvvetli ol
maktir. 

Bugiin askerlik bilgisi, bilgilerin en ehemmiyetlisidir. Bu kere General 
Veysel Oniivar tarafmdan yaz1hp Hilmi Kitabhanesi tarafmdan ne~rolunan 
(Askerlik Bilgisi) en yeni esaslara gore mektebler ve balk ic;in basilmi~tir. 

Bu kitab1 k1z ve erkek butun gender, biiti.in balk okumahd1r. Kitab c;ok 
temiz basilmi&hr. lc;ine 60 resim ve kroki konmu~tur. Fiah her taraf ic;in (50) 
kuru~tur. Cok alanlara aynca tenzilat yap1hr. lstanbulda Ankara caddesin
de Hilmi Kitabhanesi. 

Turk Mimarlar1 
Turklerin en bi.iyiik ve muhte&em san' at eserlerinden biri de mimarhk hakkm

da gosterdikleri harikalardu. Bu kudret ve harikayJ vi.icude getiren Mimar 
Sinan, mimar Davud, mimar Kas1m, mimar Mustafa gibi iistadlann terciimei 
hallerile eserleri hakkmda Hazinei Evrak vesikalarma gore toplanmJ& p;ayet 
miihim tarihl malumatJ cami kiymetli bir eserdir. Muharriri m.iiverrih Bay 
Ahmed Refiktir. Bastian yer Hilnri Kit'abevidir. Fiatt 50 kuru&tur. 

Bilumum «Esnaf», «Kii~iik tacir>> ve «Kii~iik 
san'atkarlartn» nazar1 dikkatine 

istanbul Ticaret ve 
Sanayi Odastndan: 

1 - 1561 numara ve 29 fUbat 932 tarihli Sicilli Ticaret gazetesile 
ilan edilen Oda umumi kararma uyularak istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odas1 mmtakasi.nda bulunan bilumum esnaf, diikkam buluan kii -
~iik san'at ve kii~iik tacirlerin Odaya kayid ve tes~illeri yapdacakllr. 
2- Bilumum esnaf, kii~iik san'atkar ve kii~iik tacirlerden, Oda -

Jar kanununun onuncu ve Odalar nizamnamesinin 135 inci madde
leri mucibince tanzim edilmif olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi 
ve~hile cemiyeti tefekkiil etmif olanlar, mensub oldukar1 cemiyet va
sllasile ve heniiz esnaf cemiyeti te~ekkiil etmemit olanlar dogrudan 
dogruya Ticaret ve Sanayi Odas1 esnaf tubesine miiracaat ederek ka
yid ve tes~il ve yoklama i,ini usulii dairesinde ifa ettireceklerdir. 
3- Tes~il ve yoklamanm Oda umumi kararma gore 1937 y1lmm 

ilk ii~ ay1 i~inde ikmali lazimdir. 
4 - Bu miiddet zarfmda kendisini kayid ve tes~il ettirmiyen ve 

muamelesini ikmal etmiyenler hakkmda Odalar kanununun betinci 
maddesi ve~hile Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1 tarafmdan hiik
molunacak cezayi nakdi, dogrudan dogruya icra dairesi marifetile 
ve tes~il iicretile beraber tahsil olunur. (3720) 

istanbulda Qakmakgllarda KU,TUYii Fabrikasmdan: 

Miihimdir, Mutlaka Okuyunuz 
Bu uzun ve soguk kit gecelerini s1cak ve rahat bir yatakta ge~ir
mek hem s1hhatiniz i~in faideli ve hem de keseniz i~in elveritlidir. 
En ucuz yatak ku~tiiyiinden temin edilir. Kuftiiyii yatak takimlari
miz ~ok ucuzdur. Tecriibe i~in bir kere ~akmak~IIardaki timer Bali 

Ku,tiiyii fabrikas1m ziyaret kafidir. Tel. 23027 I 
Ankara Satlf Merkezi: Siimer Bank Y erli Mallar Pazar1 -

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 
• 

Kad1nhan Belediyesinden: 
1 - Ug menfeze kaptaj: 
2 - iki isale gtizergah1 hafriyatl: 
3 - isale gi.izergahlarmdan boru vaziyetleri: 
4 - iki tazyik krrma maslaklan: 
5 - isale giizergahma muktazi font boru ve aksam1 hususiyeleri. 
Kadmham kasabasma isale edilecek alan •27,097" lira c17• kuru§ bedeli 

ke§ifli su tesisatl 29 ikincikanun 1937 den ba§hyarak 18 §Ubat 1937 giintine te
sadiif eden per§embe giini.i saat onda ihale edilmek i.izere kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltmiye girebilmek igin bedeli ke§fe gore % 7,5 teminatl muvakkate 
akgesi veya o nisbette banka mektubile Naf1a Vekaletinden almmi§ mi.iteah
hidlik vesikalanm ihaleden evvel f?arbayhga ibraz etmeleri lazrmd1r. Bu hu
sustaki evrak1 ke§fiyeleri gormek ve §eraiti mi.inakasay1 anlamak istiyenler 
Kadmham ~arbayhgma miiracaat etmeleri ilan olunur, (618) 

Kulagtntza 

EN MUOHl$ 
(STiRAPTAH 
~ONRA · • · 

kiipe 

TAM N£~~E 
v'E S\MHATE 
KAVU~MAK 

G R i 

olsun! 

• 
I 

Kullanmakla kabildir! 

Bir hamlede nezle ve gripi gegirir. Harareti siir'atle dii§i.iriir. Ba§, di§ 
sinir, mafsal, adale agrilan ancak G R 1 P i N almak suretile 

gar~abuk defedilebilir. icabmda giinde i.ig ka§e almabilir. 

Kat't tesir 

Ziraat V ekaletinden: 
Sivil ve Askeri San'at mektebinin makine ve demircilik klSlmlarm· 

dan mezun ve yahud ta ~iftliklerde ve ziraat miiesseselerinde traktor 
ve ziraat makinelerini kullanmag1 hakkile ogrenmit olup ta yeni a~I
Iacak ziraat iflerinde istihdam olunmaga talib bulunanlardan San'at 
mektebi mezunlarmm fehadetname suretlerini, digerlerinin ehliyet 
vesikalarmt ve her iki kisim talibin de timdiye kadar bulunduklari 
itlerden almif olduklar1 hiisnii hizmet vesikalarile ii~er k1t'a fotograf· 
Iarmt bir istidaya baghyarak tez elden Vekaletimize gondermeleri 
ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» (157) 

Bayan1n hakk1 var 

RADYOLiN 
Di§leri ve di§ etlerini temizleyip p1rlanta 
gibi parlatmak ve uzun omi.ir temin etmekte 
rakibsiz bir kudrete malik di§ macunudur. 

M. M. V. Hava Miiste,arhgindan: 
1 - Ankarada Hava Miiste,arhgmda bir lngilizce, Kayseri Tay• 

yare fabrikasmda ii~ Almanca, iki Frans1zca dil ~evirgeni alma ~ 
caktlr. 

~evirgenlerin teknik kudretlerinin miikemmel olmas1 ve hirer 
fazla dil bilenleri fayam tercihtir. 

2 - Miiracaat istanbulda Hava Aktarma Ambar1 Miidiirliigiine, 
Ankarada Hava Zat t,leri Miidiirliigiine. 

3 - tmtihan 8/2/937 de yapdacakhr. 
4 - Ocret 126 - 200 lirad1r. «212» (568) 

Voianda§ paranL 
ha&tce 'Jel;rTWJl'\llk 
tam.~ 

--~ 

Ak,ehir ~arbaybg1ndan: 
Ag1k eksiltme ile sah§: 
<;ah~1r ve hiisniihalde bulunan c60:o beygir kuvvetinde ve mazutla i§let 

~akuli sistem bir aded Somiidizel motorile Bergman markah 220 volt mute • 
madi cereyan i.izerine gah§Ir iki tevzi tablosu ve iki aded dinamonun ayn aytl 
ve pe§in para ile 29/1/937 den itibaren on be§ gi.in iginde satilmak i.izere arttlr • 
m1ya konulmu§tur. 

Bunlardan motoriin denizde gall§an vas1talarla kullamhr nevidendir. 'fa: 
liblerin 2490 numarah eksiltme ve arthrma kanununun hukumleri dahilinde 
Ak~ehir Belediyesine mi.iracaat etmeleri Han olunur. (617) 

gib' 
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Su 
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i~let 
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aY'~ 

ttlr' 

. '1'8' 
ilinde 
(611) 

Bugun 12 sahife 
5 inci sahifede: Anadoluda san'at tet

kikleri 

Lamartin'in iki ,anese 

REFAEl 
Vt' 

GRAZiELLA Mimar Sedad <;etinta~ 
6 ncx sahifede : istanbul sokaklan 

Kandemir 
7 nci sahifede : Kadm ve moda 
8 inci sahifede : Greta Garbo a~Ik 

\.. ..) 

tSTANBUL - CAC.ALOC.LU 
Onu~uncil yll sayl: 4572 Telgra! ve mektub adresl; cumhurtyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Car~amba 3 ~ubat 1937 

Telefon: Ba§muharr1r ve ev1: 22366. Tahrir heyetl: 24298. idare ve matbaa k1sm1 24299 - 24290 

Halid Fahri Ozansoy 
tarafm:lan dilimize ~evrilmi~tir. RE.
FAEL 100, GRAZIELLA 75 kuru~·ur. 

KANAAT KiTABEVi 

y eni Tiirkiyenin Biiyiik - Bursa - Mudanya 

Miibdii ve inkilablan yolunda bir kaza 
Tren devrildi, iki 

Turk inlolahi, biitiin inkdablari geride 
hirakmiflir, bu inkdabda, 
yaln1z Mustafa Kemalin 

her,ey, 
eseridir 

Biiyiik $el mesai arhad(lflarile birlikte ..• 
~ lin, bu siitunlarda Buyi.ik Ata-l dikkat etmek lazimdir ki garbda, ih
lb:::O turki.in bliyi.ik eser~':li pek iy1 tiialleri balk yaphg1 halde, ,arkta, la-
. kavraml§ ve Ulu Onderin §ahs1 mamiie bunun aksine oiarak ihtilal-

&tbi yapt1g1 ink1laba da hayran olmu~ leri, daima bir §ef, bir tek §ef tasav
~ulunan F ranSIZ munarrirlerinden . M. vur ve tatbik eder. Muhammed, Bii
k au! Gentizon'un yaptJg1 bir eti.idiin ilk yiik Petro, Mustafa Kemai, ~ehin§ah 
.15mm1 iktibas etmi§tik. F rans1z gazeteci- Pehlevi, bu baktmdan ayni soydan-

31• «Peygamberin vekil ve miimessili olan dnlar. i!rtimai nizamda ve siyasetteki 
Sultan ve Halife Altmcl Mehmedin in- degi§iklikleri yalmzba§larma onlar, 
&~t~reye ilticasml yazarak, bu emsalsi~ ~endileri yap~I§l~r ve. balk kiitlele
hadlse ile islam tarihinin bi.iyiik bir devn rme kabul ettlrmt§lerdn. 
nihayet bulmu§tu» dedikten sonra, tetki- Herhalde ortada muhak -
linin Ti.irk ink1lab1 k1smma §oyJece de- kak ve kat'i bir vak1a vard1r 
"am etmektedir: k' d T" k 'h "l"'l • k 

B d 'tib f 1 k .. 1... 1, o a, ur 1 b a ve 1n 1· « u an an 1 aren, az a a su a-
IJlellere meydan vermek istemiyen labmm, tamamile Mustafa 

uaiat Kemal, yapacag1 teceddiid Kemalin §ahsmda miindemic 
~e Ilsda aBb, tedrici surette tatbika oldugudur. 
oa§ a 1• Zl§ka t" I" h k d' • • ur u are et etsey 1, Atatiirk Osmanh saltanab ve ha-
en 1y1 dostiannd b' h I' • b lk' ' d b an Ir ay lSI e 1 nedaniie hiiifeti kaidud1ktan sonra, 

l
e .u yolda kendisini takib etmez- ABIDIN DAVER 
erd1 Esas b' kta · . • en, Ir no ya I§arel ve [Arkast sa. 8 siltun 4 tel 
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Silahlanma yarifi artarken 

«Fransa, Sovyet Rusya
dan sonra en kuvvetli 
hava ordusuha maliktir» 
Franszz Miidafaa Nazzrznzn beyanatz 
'Y alnJZ ingilterenin alb ayda silahlanmak i~in 

·137,509,900 ingiliz liras1 harcamas1na ragmen 
Silah~IZlanma Konferans1 gene toplan1yor 

~Paris 2 (A.A.)
)' arlementoda mil -
~ k"Udafaa hakkm • 
e a 1 • miizakereler 
Nnaslnda Hava . 

.al.ln ezciimle de
llll§tir ki: 

" «- F rans1z ha -
e a ordusu diinyada 

dn kll\'vetli ordular· 
an b" · lr1dir. Fran -

'll. rn 'd 
tllar uc;l ve in§a • 
b 1 b1r arahk kay

etrn· 
~Uk 1~ olduklan 
tar ~ek rnevkii tek • 
d" l§ga) etmi§l er -It, l; 
~link" ava ordumu-
rn 1 lnden daha iyi 

a l.ern . 
lek es1 olan bir 
da sordu vardu. 0 
du O\'yet hava or -

sudur M I 
tni~ h · a zeme • 
Ieket" er. suretle mem-

lmil.e f tecek b. §ere ve -
dir 1' If k1Ymette -
tay· abii benden 

Yarel · . 
dini t enrnlz ade -
lernek~~- olarak say

l&lmi b kl tnel.sin. e e • 
Ze habll.. F akat si

er v · tnaJ.,e enyorum .. rn . • 
sedecek ernll.den bah-
ta k 0 l an 1 a
davt ar§1 ihtiyath Franarz hava lilolarr Pariste bir manevra esnasrnda 
l anlnll. llk . 
an · . l~a.rette harekete haz!f o- yarelerimizin miktan arasmda biiyi.ik bir 

[Arkasz Sa. 9 siltun 3 te] 

ki,i yaraland1 
Bursa 2 (Telefonla) - Bugiin Mu

danya - Bursa posta katan Bursaya ge
lirken 17 nci kilometroda yoldan c;1ka · 
rak devrilmi§tir. Katarm g~tigi yol duz 
oldugundan siir' atle gitmekte olan tren, 
travestlerin bozuk olmasmdan yoldan 
«;lkml§tlr. Kaza mahalline bir heyet git
mi§tir. 

Katarda bugiin istanbul - Mudanya 
seferini yapan Kocaeli vapuru yolcula· 
rmdan da bir k1sm1 bulunmakta idi. Lo. 
komotif bir hendege devrilmi§, iki va · 
gon hurdeha~ olmu~. iki vagon da hasa· 
ra ugram1~tlr. Diger vagonlara bir~ey ol
maml§tlr. 

Devrilen vagonlarda bulunan iki gar
dofren yaralanml§lardiT. Y olcu vagon • 
Ian en arkaya baglanml§ oldugundan 
bunlar devrilmemi~. yolculara bir§ey ol
maml§tlr. Y olcular ototirozinlerle Bur -
saya gelmi§lerdir. 
1111111 Ill Ntlllllllllllll I 111111111 Ill 11111111111111111111 I 

ispanyadaki harb 
yeniden alevlendi 

Papa, Burgos hiikumetini 
heniiz resmen tanunad1 

Avila 2 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: · 

Havalar diizelmi§tir. Hiikumet mer -
kezinin garbinde to~u faaliyeti tekrar 
ba§laml§tlr. 

Taarruza ugnyan bir lspanyol 
ticaret gemisi 

Malaga 2 (A.A.) - Delfin, ismin • 
deki ispanyol ticaret gemisi iki asi deniz 

Madrid sohahlarrndan birinde bir 
marnara 

tayyaresinin hi.icumun~ ugnyarak Verja 
plaj1 civannda Los Penascales mevkiinde 
karaya oturmu§tur. 

Bir muddet sonra ayni gemi bir asi 
denizalh gemisi tarafmdan torpillenmi§ • 
tir. T elefat yoktur. 

Papa, Burgos hiihrimetini 
heniiz tanrmadt 

Vatikan 2 (A.A.) -Tole® ba§pis
koposu Kardinal Gomay T omas'm Pa • 
pal1k makam1 tarafmdan Burgos hiiku • 
meti nezdine resmen sefir tayin edilece • 
gine dair olan haberler tekzib edilmekte· 
dir. 

fspanyamn ha§rahibi olan Kardinal 
Tomas'm ispanyanm bir k1smm1 filen i • 
dare etmekte olan otoritelerle dogrudan 
dogruya miinasebatta bulunmast gayet 
tabii bir keyfiyettir. F akat bu hal, Bur • 

[Arka.n Sa. 3 siltun 1 de] 
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Bayan Afet 
Cenevre Oniversitesinde 
Etiler hakk1nda miihim 

bir konferans verdi 
Cenevre: 2 §Ubat (Hususi muhabiri • 

mizden) - Turk Tariih Cemiyeti As
ba§kan~. Bayan Afet bugiin (diin) Ce
nevre Universitesi konferans salonunda 
Etilerin ikttsadi hayatma aid miihirn 
bir konferans verdi. 

Bayan Afet, bir saat siiren bu konfe
ransmda en eski Anadolu tarihinin b~
langictru te§kil eden Tiirklerin orta As
yadan gelm~ ecdadlanndan b~ka bir 
§ey olm1yan Etilerin cografya ve tarih 
bak1mmdan hayabru ve Etilerin ilctl -
sadi mevcudiyetlerile Eti muessesat1 
iktlsadiyesinin tevellud ve in1ti~af yol
lanru kuvvetli delillere ve ilmi miis -
tenidata dayanarak izah etmi~tir. Kon
feransta haZir bulunan Universite pro -
fesorleri, ilim adamlan ve guzide sa -
miin kiitlesi Bayan Afeti takdir ve ha
raretle alkl§lam!§lard.Ir. 

T ufan bekliyen 
bedbaht sehirler 

' 
Amerikada tugyan onli
ne ge~ilmez bir hal ald1 

Su baaan fehirlerden birinde 
acakla manzara 

Nevyork 2 (A.A.) - Bi.itiin mem
leket buyiik bir heyecanla Mississipi va
disi §ehirlerinin felaketle mi.icadelesini 
takib etmektedir. Sular !llinois devletin
de kain Cairo' da bend in tepesini bul • 
mu§tur. !htiyat tedbiri olarak tehdid al
tmda bulunan §ehrin kadm ve c;ocuklan 
tahliye edilmi§tir. 

Ameriha aahillerinde lrrttna 

San-Fransisko 2 (A.A.) - San· 
Fransisko §imalinde Pasifik denizi sa -
hillerinde §iddetli kar futmalan huki.im 
surmektedir. Bu fnt1na bilhassa Portland 
ve Oregon mmtakalannda §iddet gos • 
tennektedir. Baz1 kasabalarla munaka • 
lat kesilmi§tir. Birc;ok ki§inin oldiigi.i ha
ber verilmektedir. 

Korhunc rahamlar 
Neyyork 2 (Hususl) - Simdiye ka

dar tugyan neticesinde 4000 ki§i olmi.i§ 
ve bir milyon ki§i yersiz kalml§hr. 

Nil de tafayor 
Kahire 2 (A.A.) - Sular bendlerin 

i.isti.inde on be§ santimetro yiikselmi§tir. 
Bendler, iiz.erlerine tahta barikadlar ya· 
p1lmak ve kum torbalan konmak sure -
tile yiikseltilmi§tir. 
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Ceza kanununda 
yapdan degi,iklik 

Teklif edilen layiha Mec· 
lisin bugiinkii i~tima1nda 

miizakere edilecek 
Ankara 2 (Tleefonla) - Ceza kanu

nunun baz1 maddelerinde degi§iklik ya
pan layiha Meclisin yarmki ic;timamda 
gorii§ulecektir. Bu layiha ile kanunun 
on be§ maddesi degi§tirilmi§tir. Be§inci 
madde §U §ekle konylmu§tur: 

«Bir Ti.irk dordiincii maddede yaz1 -
Ian ciiriimlerden ba§ka Tiirk kanunlan
na gore a§agl haddi i.ic; seneden eksik ol
IDiyan §ahsi hiirriyeti baglay1c1 bir cezaYJ 
miistelzim ciirmii yabanc1 memlekette i§· 
ledigi ve kendisi Ti.irkiyede bulundugu 
takdirde Tiirk kanunlanna gore cezalan· 
dmhr. Eger curmlin a§agl haddi 3 sene
den az ~ahsi hiirriyeti baglaYJCI bir ce • 
zay1 miistelzimse takibat icras1 zarar go
ren ~hsm veya yaba;c1 hiikQmetin §i • 
kayetine baghdu. Magdur yabanc1 ise 

[Arkas; Sa. 8 siltun 6 da] 
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Odun yerine 
maden komiirii 

Ankara 2 (T elefonla) - Memleket
te odun ve odun komiirii yerine maden ko
miirii kullamlmasm1 temin i~in miihim bir 
kanun projesi hamlanml§ ve Ba~veka -
lete gonderilmi§tir. Bu projeye gore §i -
mendifer guzergahmda ve sahillerdeki 
§ehirlerle bunlann 50 kilometro dahiline 
kadar muhitlerinde devlet miiesseselerin· 
de, ic;timai muesseselerde ve fabrikala.:da 
ta§komiirli kullamlmas1 mecburiyeti va· 
zedilmektedir. 

Bu muhit dahilinde niifusu iki bini ge
~en ve belediye te§kilah olan §ehirlerde
ki miiesseseler de bu mecburiyete tabi o
lacaklardlr. 

Bu proje mahrukat olarak ta§komurii 
kullamlmas1 itiyadmm halka da te§mili 
i~in bir ba§langiC addedilmektedir. 

[Arkas; Sa. 8 siltun 6 da] 

Dr. Tevfik Rii~tii Aras Romada 

lki Hariciye Nazu1 
hugiin gOrii§ecek 

Roma mehafili, Milano miilakatmdan sonra 
bizim de ingiltere - italya aras1ndaki Akdeniz 
anla~mas1na iltihak edecegimizi bildiriyorlar 

M 7 afaresko da Ankaraya geliqor 

/hi dost memlehet Hariciye Nazmnrn bugiin hariJrlafacait Milano 
~ehrinden bir manzara ve Kont Ciano tayyareci hryaletile ... 

Milano 2 (A.A.) - Cinao, Hariciye Umu • 
Anadolu ajansmm hu - ru Siyasiye Umum Mu· 
susi muhabiri bildiriyor: di.irii, T e~rifat Umum 

Hariciye Vekilimiz Miidi.irii, diger Hariciye 
doktor Aras bu ak§am erkam, Milano valisi ve 
saat yedi bu~ukta refa - Belediye reisi, Milano 
katinde Roma biiyuk fa§ist rliesasile erkam 
el~isi ve Kalemi Mah • askeriye ve mulkiye, 
sus miidiirii olarak Mi - konsolosumuz, sefareti • 
lano'ya geldi. miz katibleri ve tebaa -

fstasyon Turk ve 1 · dan bir~ok ki§i ham 
talyan bayraklarile do- bulunuyorlard1. 
nahlml§, yerlere hal1lar Doktor Arasla Kont 
serilmi§ ve biiyi.ik bir iti- Ciano c;ok samimi bu -
?a ile siisle_nmi§ti. Tren . . . lu§tular. Bir fa§ist ihti• 
1stasyona g1rerken lstik- Romanya Ba~vekrlt k t' y k"l" · -A ram 1 as1 e 1 1m1v 
lal mar§umz c;ahmyor· M. T ataresho lA 1 d f t 
d 

. se am a 1. s asyon mey 
u: ~unu Italyan ve fa§ist mar§lan takib I dam halkla doiuydu. Kont Ciano Hari • 

eth. lstasyonda Hariciye N azm Kont (Arkasz sa. 7 siltun 4 tel 
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Hayat pahahh~ ile 
miicadele arhyor 

Hiikumet, milli fabrikalarm daha ucuza mal 
~Ikarmasini temin edecek bir kanun haz1rhyor 

Ankara 2 (Teiefonla) - Haber al- itmam eder mahiyettedir. Zira fiatlann 
d1glffia gore memleketteki hayat pahah· tesbiti fabrikalan bu fiatlar dahilinde 
hg1 iizerinde sanayiin muzu tesirlerini rasyonel c;ah§maga sevketmekte idi. Y e· 
izaleye c;ah§acak olan tedbirler almmak ni proje ile fabrikalara bu c;ah§mamn 
iizeredir. Bu maksadla fabrikalann yi.ik- yollan gosterilecek ve biitun fabrikalar 
sek maliyetlerini indirecek bir kanun pro- bu noktadan devlet kontrolu altma alt .. 
jesi de hamlanml§ ve Ba§vekalete veri!- nacakhr. Kanun layihas1 madenlere de 
mi§tir. Bu proje maliyet kontrol kanunu §amildir. 
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Almanya dOrt devlete 
bir muhbra veriyor 

ingiltere, Fransa, Bel~ika ve Japonyaya verilecek 
olan bu muhbrada eski Alman miistemlekelerine 

aid mutalebat. resmen bildirilecek 

M. Hitler, Rayiftagda nutkunu soylerken 
Londra 2 (~.A.) - Le Journal'in I be§ ekonomi ofisinin - iktisad Nezare< 

Londra muhabm, Almanyamn ba§hca . [Arkast Sa. 9 siltun 1 del 
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Kanuni Siileyman ge~iyor! 
Sari, kumral, kivtrcJk ve esmer ii~ yiiz ba, i~tiyakla 

yerlere egildi; ela, mavi ye!?il ve kara 
ii~ yiiz ~ift goz heyecanla titredi ... 

i~inde ~imdi uc;mak ve orduyu da be
raber uc;urmak ihtiyact tutu:rmu§tu. Bu 
ihtiyacm zorile menzil cetveli lizerinde 
boyuna diizeltmeler yaptyor ve merha-

lelerin c;ogunu hazfederek avdet yolu -
nu - imkanm mlisaid olamtyacagi §ekil • 
de - ktsaltmtya <;ah§Iyordu. Qrdu da. ka

zamlan bliyiik zaferin §erefine, ona uy
salhk gosteriyor ve yorucu bir yiirliy~§li 
kabul etmekten c;ekinmiyordu. N etlce 

ger<;ekten parlak oldu, Rodosa gelinir • 
ken ktrk li<; giinde alman yo!, bu sefer 
yirmi giinde a§tldt ve Mugla, Kudu§ ko
yii, Kenos, Kalobeyler, Y eni§ehir, ~at
mi§, Ala§ehir, Torasili, Torahanh, Pa§a· 

koyli, Susigirhk, Kernede, Suba§I, Ana· 
for, Kur§unlu, Pazarkoyli merhaleleri 
-hemen hemen hie; durulmadan- g~ilerek 
Dil iskelesine vanld1. Orada Hiinkan 

Sarayburnuna <;Ikaracak bir gemi hazw 
d1. Siileyman, kalbini anyan heyecanh 

bir gogiis gibi ~1rpma 91rpma gemiye at -
larken bir haremagas1 anasmm son mek· 
tubunu sundu. Bu kagtdm bir ko§esinde 
§U sahrlar ve altmda da <<cariyeniz Hur
rem» imzas1 vardr. 

«Ho§ geldiniz sultamm, velinimetim 
efendim» ...• 

Havva, roliinii 
degi,tiriyor! 

San, kumral. kiVIrctk ve esmer iic; yliz 
ba~ klZll bir i~tiyak i~inde yerlere kadar 
egildi: ela, mavi, ye§il ve kara li<; yiiz 
crift goz kapandtklan noktada mli§terek 

bir heyecanla titredi: Hlinkar gec;iyor -
du. San, kumral, kiVlrcrk ve esmer lie; 

yiiz ba§, mustarib bir hayret icrinde yiik
seldi: ela, mavi, ye§il ve kara iic; yliz <;ift 
goz, nemli bir i&tirak i<;inde saray deh • 
lizlerinin lo§luguna dikildi: Hiinkar u
zakla§mi§tl. 

B u lie; yliz giizel ba§, iki yliz otuz uzun 
glindenberi §U geli§i bekliyordu, bu iic; 
yiiz c;ift goz yedi bu~uk aydanberi §U 
mes'ud gliniin dogu§unu tahayyiil edi -
yordu. Barut kokusu, is ve duman i<;inde 
aylar g~iren Padi§ahm saraya adtm 
atar atmaz yorgunluk giderici §en bir 

gece ya~amak ihtiyacma maglub olarak 
kendilerine alaka gosterecegini uman bu 
ba§lar ve oyle bir gecenin kucagmda iki 
bahtiyar yt!dtz olmak hulyasmr -ayn ayn

ta§JYan bu gozler, ansiZin husrana ugra
mi§lardr, giizel bir §a§kmhk serisi gibi 

bulunduklan yerde buhran ge<;iriyorlar
dt. (::iinkii Hlinkar, tek bir saniye bile 
kendilerile alakala.nmami§tt, giil ve slim· 
biil kiimelerini ok§amadan ge<;en bir riiz
gar gibi uzakla§IP gitmi§ti. 0 renk renk 
giiller, o deste deste siimbiiller, zarif u
gultusunu duyup ta serinligini sezmedik
leri riizgarm arkasmdan blikiik boyunla
nm uzatarak bu umulmaz kayidstzhgm 
matemini ya§Jyorlardt. 

Elemin bliyiigiinii duyan Haseki Ma
hidevrandi. 0, renkten ve ziyadan ya • 
pilmJ~ can h hirer top dizisi gibi yol lis -
tiinde uzanan ii~ yiiz ha§I hirer tebessiim 

sadakasile ok§tya ok§rya gec;ecek Hun -
kann kendi yanma gelir gelmez mlices -
sem bir muhabbet, miicessem bir iltifat 

kesilerek dillenecegini, biilblille§ecegini 
ve sonra ac;tk bir kucak haline crevrilerek 
- yanyana durdugu - oglile "birlikte ken· 

Lisesi 

disini sanp siiriikliyecegini umuyordu. 
Halbuki Hiinkar, blitiin o ba§lar gibi 

kendi ba§Ina da goziinii <;evirip bakma -
dan, oglunu oplip ok§amadan ylirlimli§. 
gec;mi§ti, dairesine kapanmi§h. 

Bu, bir cilve olabilirdi. Fa kat Val ide 
Sultanla Hurremin Hlinkar ile beraber 

yiirlimii§ ve gene birlikte gozden kay • 
bolmu§ bulunmasr hadiseyi magrur bir 
erkek cilvesi olmaktan <;Ikanyordu, teh • 

like hissettiren bir mahiyete sokuyordu. 
Y edi bu~uk ayhk bir hicrandan sonra 
gozdesine goz ucile bakm1yan, oglunu 
ok~amtyan Hlinkann yaman dli§linceler 
ta§Idtgma §liphe yoktu. 

Mahidevran bu durumda ilkin sarar
dJ, ardmdan iradesini kaybedecek kadar 
sendeledi, yiizlerine bakrlm1yan §U hala

yrklarla bir seviyede bulunmayr nefsine 
yediremiyerek bir §eyler yapmak istedi 
ve hemen oglunun eline yapi§ti, Hiinka· 

rm izine dii§tii. Onu kapand1g1 yerde 
yakalamak, ihmal olunmu§ vazifelerini 
hat!rlatmak kaygusile hareket ediyordu. 

Fa kat, sonunu dli§iinmiyerek, ittihaz e -
divermi§ oldugu bu karar da, biraz son

ra kmk bir hulyaya miinkalib oldu. ~lin
kii Padi§ahm dairesi onlinde duran iki 
haremagasJ, siyah hirer u~urum gibi onun 
online dikilmi§ler ve beyaz di lerinin or
dligli ktsa bir zincirle zavallmm adtmla
nm gosteklemi§lerdi. 

- ;levketlu Hlinkar halvette!... 
Efendiden sonra kolelerin takmdtgi 

agu tavtr, gozdelik ve anahk haklanm 

aramaya gelen sinirli kadmi blisblitlin 
ktzdrrdt ve baguttl: 

- Ayagmm tozile halvete girmez o. 
Siz <;ekilin, benim i§ime kan§mayrn. 

Berikiler, a§Ilmaz hirer siyah uc;urum 
gibi goriinmekte mar ettiler ve yalvar -
dtlar: 

- Titizlenmeyin sultamm, sogukkan
h olun. 1c;eride Valide hazretleri var. 

Ferman dinlemeyip halveti bozarsamz 

glil hatmmza toz kondurmu§, bizim de 
OcagimiZI sondiirmii§ olursunuz. 

0 da ayak diredi: 

- ;lehzadem babasm1 gormesin, mil
barek elini opmesin mi? .. Valide hazret
leri kendi aslamm kocup ok~arken be • 
nim aslamm baba hasreti mi c;eksin. 

Miinaka§a uzay1p gitmek istidadrm 
gosteriyordu, haremagalan da mli§klil 
bir mevkie dli§mek lizere bulunuyorlar • 
dt. Hiinkann halvete c;ekildigini soyli -
yen Valide sultandi. Onun emrini c;ig • 

nemek ve <;ignetmek ellerinden gelemez
di. f~eri girmek istiyen de Padi§ahm o 
gline kadar gozbebegi saytlan nazh goz· 
desi olup yanmda §ehzadesi bulunuyor
du. Bu zorlu ziyaretc;ileri zorla geri c;e

virmek elbette tehlikeliydi. Agalar, her 
iki taraft bir anda korumak ve kollamak 
imkamm bulamadtklanndan yalvarmtya 
germi vermi§lerdi, Mahidevranm etegini 
buahp elini, elini brrakrp ayagmi opii -
yorlardt. 

[Arkast var] 
GOztepede Bayan MUzeyyen Giilenere: 
Tefrikama gosterdiginiz alakaya te§ek -

kiir ederlm. 
Diyarbekirden N. R. imzaslle mektub 

yollllyan olrnyucuya: 
Tefrikamtzda Fuzull dahl goriilecektlr. 

:tltlfattmza te§ekkiir ederim. 
M. T.T. 

geni,Ietildi 

Stvas (Hususl) - 4 eylul tarihli S1 vas kongresinin akdedildigi lise -~inami~a 
ilave edilen paviyon mlihim bir ihtiyac1 gidermi§ ve liseyi biisbiitlin guzelle§hr
mi§tir. Y eni yaptlan paviyon mektebin yemekhanesi olarak kullamlacakhr. 

Gonderdigim resim salonun yemekha ne §ekline sokulmu§ temiz ve gonlil fe
rahlahci manzarasmi gostermektedir. 

CUMmmiYET 

( eehir ve Memleket Haberleri • ) 
Bu sene Oniversite- Bekta,i ayini Tramvay iicretleri 

ucuzhyacak ye 1348 talebe girdi yapanlar mahkuin 
Y eni talebelerin lise 

dereceleri eskilerden iyi 
Oniversite Rektorliigii, 936 - 937 ders 

y1lmda Oniversiteye giren umum taleb~ 
ile bunlarm kaydedildikleri fakliltelen 
gosterir bir istatistik hazulaml§hr ... lsta -
tistige gore 936-937 ders ytlmda Univer
siteye 327 si ktz olmak iizere yeniden 
1348 talebe girmi§tir. Bunlardan 552 si 
F. K. T. s1mfmm tib ve di~<;i klSlmlanna, 
358 i Hukuk fakiiltesine, 265 i Fen fa
kliltesine, 165 i de Edebiyat fakliltesine 
kaytdhdtr. 

Bu yekune dahil bulunan 327 kiZdan 
1 01 i Fen fakliltesine, 93 ii Edebiyat fa
kiiltesine, 74 ii Hukuk fakliltesine, 59 u 
da tib ve di§<;i §ubelerine girmi§lerdir. 
Ayni ders yth ic;inde 18 i hb ve di§c;i §U· 
belerine, 5 i Fen fakiiltesine ve eczac1 
k1smma, 4 li Hukuk fakliltesine, 2 si E
debiyat fakliltesine olmak lizere 29 ec -
nebi talebe Oniversiteye girmi§tir. 

Oniversiteye giren bu 1348 talebeden 
39 unun lise derecesi henliz tesbit edil -

memi§tir. 1309 ki§inin ise lise derecesi 
§U §ekilde tesbit edilmi§tir: 

92 sinin derecesi pek iyi. 759 unun 
iyi, 458 inin ortadn. Bunlar, g~en sene 
Oniversiteye girenlerin lise derecelerile 
mukayese edilecek olursa bu senekilerin 
daha listiin dereceler almi§ olduklan go
rlilmektedir. 

Mustafa Tiirabi ve Nihad Tarife komisyonu diin ilk 
babalar ii~ ay hapis toplanby1 yapb 

yatacaklar 
F atih sulh mahkemesi mliha§irlerin • 

den Nihadm Eyiibdeki evinde 29 ki~i
nin bekta~i ayini yaparken emniyet me • 
murlan tarafmdan clirmlime~hud halinde 
yakalandtklan ve birinci ceza mahke · 
mesinde muhakeme edilmekte olduklan 
malumdur. Bu dava dlin bitmi~ ve maz
nunlardan ve eski bekta~i babalarmdan 
Mustafa Tlirabinin o gece, Nihada bek· 
ta~i babahgt payesi vermek lizere oraya 

geldigi ve Nihadm da iizerine bekta~i 
babalanna mahsus elbise giydigi ve maz
nunlann bekta§i ayini yaphklan yaptlan 
tahkikattan ve dinlenen §ahidlerden 
anla§Ilmt§ oldugundan Mustafa Tlirabi 
babanm ii~ ay mliddet hapsine ve 50 lira 
para cezasma mahkumiyetine ekseriyetle, 
Nihad babanm da lie; ay hapsine ve 50 
lira para cezasma mahkumiyetine itti • 
fakla karar verilmi§tir. 

Bu davada yalancr !}ahidlik etmi§ken 
sonradan dogruyu soyliyen ~ahid Muh· 
sinin bir ay on be~ glin mliddetle hapse 
konulmasma ve Mustafa Tlirabinin de 
ya§mm 65 i gec;mi§ olmasi dolaytsile ce· 
zasmm alhda birinin indirilmesine ka · 
rar verilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

T ramvay tarifesini tesbit edecek olan 
komisyon diin Metrohanda toplanmi§hr. 
T oplanhya N afia Ba§miifetti§i Siiruri, 
§irket komiseri ve miimessilleri ile Bele -
diye murahhaslan i§tirak etmi§lerdir. 

T oplantr gee; vakte kadar siirmli§ ve 
hayli mlinaka§ah olmu~tur. Belediye mu· 
rahhaslan ve N aft a mlimessilleri, fsvi!<
re frangmm sukutu, elektrik tarifelerinin 
indirilmesi gibi sebeblerle tramvay licret
lerinin de tenzil edilmesi icab ettigini ileri 
siirmli§lerdir. 

;lirket murahhaslan bu iddiaya kar§I 
itirazda bulunmu§lardtr. Bununla bera
ber komisyonun ekseriyeti tramvay licret
lerinin indirilmesinde ittifak etmi§tir. Ten· 
zilatm birinci ve ikinci mmtaka biletlerine 
gore 40 para, 30 para ve daha fazla o
larak tesbiti pek muhtemeldir. 

Komisyon diin vakit ge~tiginden mli • 
zakerelerine bugiin devam etmege karar 
ver.ni§tir. Bugiinkii toplanttda icab eden 
kararlar almacak ve rapor derhal ha -
mlanarak N afta Vekaletine gonderile
cektir. 

ADLIYEDE 
Adliye merdivenlerini 

tetkik eden maznun 

Bu talebelerden 1152 si resml Iiseler· Belediyenin yard1m tahsisati 
Halid admda bir bahkc;r evvelki gece, 

sarho§ olduktan sonra Kii!<iikayasofya -
da Mustafapa§a mahallesinde oturan 
Siileymarun bahc;e kap1sm1 a!<arak eve 
girmek isterken Siileymanm karde§i 
Kadriye tarafmdan goriilmii§ ve kadx -
mn bag1rmas1 iizerine yakalaruru§tiT. 

den, 196 s1 da hususl liselerden <;Ikmi§ Vilayet -ve Belediyenin yeni sene biit-
bulunmaktadrrlar. c;esi bugiinlerde ~ehir Meclisinde miiza-

kere edilmege ba§lanacaktrr. 
DENIZ ISLER/ Vilayet biitc;esinin yardtm faslmda 5-

Miizakere heniiz bitmedi 
Devlet Denizyollan idaresile Alman 

Krup fabrikas1 arasmda 13 yeni gemi 
in§asi hakkmda cereyan eden miizake
renin nihayet buldugu ve fabrika mu
rahhaslanmn keyfiyeti Almanyadaki 
merkezlerine bildirerek muvafrk ceva'b 
aldtklar1ru ve gemilerden bir k1smrmn 
on ay sonra teslim edilecegini diin bir 
ak§arn gazetesi yazml§ti. Keyfiyeti Dev 
let Denizyollan Umum miidiirii Saded
dinden sorduk: cMiizakere heniiz bit -
mem~tir~ cevabrm verdi. 

lskenderuna yapdacak posta 
seferleri 

Denizyollar1 idaresi tarafmdan, 1s -
kenderun limanma vapur i§letilmesi 
vaziyetin tamamen belli olmasmdan 
sonra takarriir edecektir. 

Mersine i§liyen vapurlanm1z isken -
deruna gidecek ve orada bir giin kala -
rak doneceklerdir. Denizyollan idaresi 
etiid mahiyetinde olarak bir proje ha -
ztrlami§, iktrsad Vekaletine gondermi§
tir. Bu projeye gore, tskenderuna vakti 
gelince haftada bir posta gidecek, yeni 
vapurlarmuz gelince ve ihtiya<; hll.srl o
lunca daha fazla vapur i§letilecektir. 

Vapur §irketlerinin yeni 
tarifeleri 

Akay, $irketi Hayriye ve Hali~ va -
purlarmm tarifelerini tesbit edecek o
lan komisyon bugiin Deniz Ticaret mii
diirliigiinde toplanacaktrr. Komisyo • 
nun bugiinkii toplanhsmda bilet iicret· 
Ierinde yap1lacak tenzilat hakkmda ka
rar vermesi muhtemeldir. 

Bir gemi karaya oturdu 
Evvelki gece sa111t 24 raddelerinde Fe

nerbah!<e oniinden gec;mekte olan ih -
san Kaptanm idaresindeki 110 tonluk 
AtJfet admdaki komiir gemisi kayalara 
oturmU§tur. 

ihsan Kaptan komiirler·in bir krsmrm 
denize dokmek suretile yiikii hafiflet -
mi.§ ve gemi bu suretle kurtularak yo • 
luna devam etmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Hava a~tl 
Hava diin ac;Inl§tir. Fakat, soguklar 

devam etmektedir. Sert bir §imal riiz
gan Karadenizde iki giin ic;in fas1la 
vermi§ olan frrtmarun yeniden ba§la -
masma vesile vermi.§tir. Maamafih, bii
yiik posta vapurlan ve §Hepler diin Ka
radenize c;tkmt§lardlr. 

Kiic;iik vapurlar ise el'an biiyiik li -
manda havanm siikun bulmasuu bekle

. mektedirler. 
Diin barometro 768 di. Srcakhk en 

fazla 7, en az 1 olarak tesbit edilmi§tir. 
Riizgar ytl<hzdan saniyede 5 metro siir· 
a tie esmi§'tir. 

Ticaret kanununda yap1lacak 
tadilat 

Ticaret kanununda yaptlacak tadilah 
miizakere etmek iizere bundan bir ay 
evvel miitehass1slardan miirelk!keb bir 
heyet tarafmdan ihzar1 mahiyette bit 
toplanh yaptlmi§tl. Bu hususta yeni e
tiidlerde bulunmak iizere bugiin ogle -
den sonra, Ticaret Odasmda Hukuk Fa
kiiltesi profesi:irlerilE! §ehrimizdeki ban
ka direktorlerinden miirekkeb bir he -
yet tekrar !<ah§malarma ba§hyacaklar
dlr. 

niimiizdeki sene ic;in Darii§§afakaya on 
be§ bin, fakir talebenin ia§esine be§ 
bin, ~ile kazas1 sthhiye te§kilatma bin 
be~ yiiz, sanatoryomlara on bin, pre -
vantoryoma iic; bin, Maarif cemiyetine 
iki bin, ekalliyet mekteblerine on bin, 
ziihrevi hastahklarla miicadele te§kila
tma da krrk bin lira tahsisat konmu§ -
tur. 

F1rmlarm kontrolu 
F1rmlarm belediye memurlan tara -

fmdan kontrollan s1rasmda kullandlk -
lar1 unlann evsafm1 gosterir beyanna -
me eri memurlara irae etmeleri mec • 
buri oldugu halde baz1 fmnc1lar m bu 
beyannam~leri Zahire Borsasmdan al • 
madtklarx goriilmii§tiir. Bundan sonra 
yaprlaca'k kontrollarda mevzuubahs be
yannamelerin her halde memurlara gos 
terilmesi, gostermiyenlerin cezaland1 -
nlmas1 i!<in alakadarlara emir veril -
mi~tir. 

INHISARLARDA 

« Y enice» kuponlari 
Dun, Ankara muhabirimiz, Ankara -

da Yenice sigaralarmm kuponlarrm 
tophyan b~ok kimselerin kuponlan -
nm miiddet gec;tigi ic;in kabul edilme -
digini bildirmi§ti. 

1stanbulda da inhisarlar idaresine bu 
§ekilde vuku bulan bir!<ok miiracaatle -
rin reddedildigi anla~Ilm1~hr. Bu hu -
susta yaphgtmiz tahkikat §U neticeyi 
vermektedir: 

idare evvelce koydugu miiddeti, son
ra ikincikanun aymm 30 uncu cumar -
tesi giiniine kadar temdid etmi§, piyan
gonun bu aym on be§inde !<ekilecegini, 

bu temdid keyfiyetile beraber miitead
did defalar ilan etmi§tir. Bu vaziyet 
Yenice tiryakilerinden veya piyango 
merakhlanndan bir!<ok kimseleri §a
§Irtmi§, onlar fazla kupon tophyarak ik
ramiyeye daha geni§ mikyasta i§tirak 
edebilmek ic;in son giinlere kadar bek
lemi§lerdir. Halbuki inhisar idaresi, ev
velce verdigi karan tatbik ederek ge -
!<en cumartesi giiniinden sonra getirilen 
kuponlan kabul etmemi§tir. Bu sebeb· 
le ikramiyeye i§tirak i~in toplanmi§ 
binlerce kupon a!<1kta kalmi§tir. 

Gemlikte Sun'i 

Bahk!<l Halid diin ciirmii me§hud 
mahkemesine verilmi§ ve mahkeme sa
lonuna da sarho§ olarak gelmi§ ve bu 
yiizden ilk duru§ma c;ok calibi dikkat 
olmU§tur. 

Maznun, hakimin muhtelif suallerine 
nutuk irad eder gibi cevablar vererek 
§Unlan soylemi§tir: 

c- Ben igri yiiriiriim, kap1 ac;anm, 
pencere lurar1m, bundan ne !<Ikar? El
verir ki kanun dogru yiiriisiin. Muhte
rem reis suallerinize dikkat edin, ince 
ince oorun, ben rus<;a bilmem, yaln1z 
ingilizce cevab veririm.:. 

Mazriunuh bu §eki1deki cevablann -
dan kendisini bilmiyecek kadar sarho§ 
oldugu anla§Imi§ ve Tabibi Adlice mu
ayenesine liizum gi:iriilerek oraya sev
kedilmi§tir. Maznun Adliye merdiven -
Ierinin saglam olup olmad1gmm tetki
kini istemi§ ve kendisine bu cihet te -
min edildikten sonra merdivenleri c;tk
mi§tir. 

Neticede Halidin sarho§ oldugu dok
tor raporile sabit oldugundan maznu -
nun kendisini miidafaa edecek halde 
bulunmamas1 hasebile dava bugiine br-
rakilmi§hr. 

15 seneye mahkUm oldu 
<;atalcanm Orgiilii koyiinden rencber 

Hiiseyin, Emine i.sminde bir kad1m koy 
kahvesinin oniinde sustah !<akile on ye
rinden yaraltyarak i:ildiirmii§tii. Katilin 
Agtrcezada cereyan eden muhakemesi 
diin bitmi§ ve suc;u sabit oldugundan 15 
sene 20 giin agtr hapse mahkum edil • 
mi.§tir. 

GOMROKLERDE 

Almanyadan bir antrepo 
miitehassisi getirildi 

istanbul Liman Yiikleme ve Bo§alt
ma miidiirliigii, antrepolarm vaziyetini 
tetkik ve bunlarm 1slahi ic;in bir rapor 
haz1rlamak uzere bir Alman antrepo 
miitehasslSl getirtmifjtir. Miitehass1s bir 
kag giindenbed antrepolar1 gezmekte 
ve vaziyeti haz1ra hakkmda bir fikir e
dinmek iiz~re malumat almaktadrr. 

Yeniden yaptlacak antrepolarla mev
cud antrepolarda yap!lacak tadilat bu 
miitehassiSm tetkikatmdan sonra ola -
caktir. 

ipek fabrikas1 

• 

Bursa (Hususi) - Gemlikte yap1lmakta olan sun'i ipek fabrikasmn~ in§aah 
gok ilerlemi§tir. Birkac; giine kadar be ton i§i tamamen bitmi§ olacakt1r. ~u
rada biiyiik bir faaliyet goze !<arpmak tadtr. Aynca fabrika ic;in yol ve sah1lde 
nhtim da yap1lmaktadtr. Resim, fabri kanm kaplad1gr sahay1 ve in;iaa.tln son 
aldrg1 §ekli gostermektedir, 
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Siyasi icm-al 
Fransa- Almanya 

a spanyadaki yangmm blitiin Avrupa-0 ya sirayetini men ic;in ingilterenin sar; 
fetmekte oldugu gayret ve meharet

ten alakadar diger devletlerin yardtmile 
§imdiden miispet ve miihim neticeler be
lirmektedir. !ngiltere mlifrit rejimlerin 
hususl taleblerini reddetmektedir. Mese • 
Ia, ispanyada ~imdi merkezi V alansiya; 
da bulunan hlikumeti General Franko • 
nun hlikumetinden ayud etmemekte ve 
her ikisine de ayni suretle muamele e • 
dilmesinde ayak diremektedir. Bunun i· 
C<in eskiden Sovyetlerden ve F ransadan 
ispanyaya giden gonlilllilerin harice <;I • 
kanlmasi ve ispanya hlikumetinin harice 
~rkardtgl altmlara haciz konulmast gibi 
bilhassa Sovyetlerin evvelce mevzuu 
bahsedilmesine bile tahammiil edeme • 
dikleri tedbirleri ingi1tere ~imdi iyiden 
iyiye tervic; etmekte ve ~iddetli bir mu • 
halefete maruz kalmamaktadtr. 

Bilakis Fransa blitiin niifuz ve kud • 
retile fngilterenin fikirlerini ve dileklt"Tini 
iltizam ve teyid etmektedir. !spanya i§ • 
lerinin, A vrupa sulhunu tehdid eden 
mahiyeti azaldtkc;a, biitiin Avrupa kendi 
i§lerile daha yakmdan me§gul olmakta • 
dtr. Bu meselelerin en miihimmi F ransa 
ile Almanya arasmdaki itimadstzhk yli· 
ziinden blitiin A vrupada emniyet ve hu· 
zurun mlinselib olmastdu. 

Cok nazik ve kan~Ik olan bu i~in i • 
~inden diplomasi miizakerelerile t;tkma • 
ga imkan goriinmediginden F rans1z ve 
Alman devlet adamlari, dli§iindiiklerini 
kendi memleketleri ve biitiin diinya ef • 
kan umumiyesi onlinde nutuklarla tahlil 
ve izah yolunu tutmu§lardtr. lngiltcre 
dahi gerek kendi huzur ve emniyeti, IW 
rek blitiin Avrupanm istirahat ve istik • 
ran ic;in Franstz - Alman mlinasebetle • 
rinin iyile§mesini istediginden mutavaSSlt 
ve uzla§tmcr bir rolle Franstz ve Alman 
devlet adamlanmn alenl mlinaka§asma 
i§tirak etmektedir. 

Son defa M. Hitler Almanyamn fi • 
kirlerini Ve dileklerini soylemi§ti. Bu 
sozler F ransa Ba§vekili M. Blum'lin son 
nutkuna ve daha evvel Mister Eden'in 
soyledigi sozlere bir cevabdt. M. Hitlere 
derhal Fransa Hariciye Nazm M. Del· 
bos mi.ihim bir nutukla mukabelede bu • 
lundu. Bu ~on nutuk Almanya. ile Fran· 
sa arasmdaki anla~mazhgm esbabmt bir 
kat daha tenvir ediyor. 

M. Blum ve M. Hitler gibi M. Del· 
bos dahi Almanya ile Fransa arasmda 
dogrudan dogruya kendilerine taalluk e• 
den i~lerden dolayi bir niza ve ihtilaf 
c;tkmasmm imkam olmadrgmr, c;iinkii iki 
tarafm birbirile goriilecek bir hesab1 ol· 
madtgmr teyid ettigi gibi, F ransanm AI; 
manya ile uzla§maga ham bulundugunu 
beyan eylemi~tir. 

Fa kat F ransa Almanya ile anla~mak 
isterken bunun ba§kalan aleyhinde olma
mastm gozoniinde tutuyor. M. Delbos 
diyor ki: 

«- F ransa Almanyanm istedigi tarz· 
da, yani yalmz iki tarafh olarak anla~a· 
cak olursa 200 milyona yakrn nlifusu bu· 
lunan Sovyet Rusya, Avrupa milletleri 
camiast haricinde kalacak ve bu ise teh
likeli bir§ey olacakhr.» 

Frans1z gazeteleri M. Delbos'un 
bu sozlerini tefsir ederek Fransanm, AI· 
manyay1 Sovyet Rusya ve diger kom§U• 
larile yalmz btrakmak istemedigini ve e
linde muazzam kudret membalan bu -
lunan bliyiik Almanyanm kom§ularile 
yalmz kaldrgl takdirde, bunlarm iki§er 
tarafh muahedelerle Almanyaya bag • 
lanmak mecburiyetinde kalacaklanm ya· 
ztyorlar. 

M. Delbos'un sozlerinden. ham 
mad de i§lerinde de F ransanm, ancak 
bunlann kendi aleyhine harb haztrhgl 
ic;in kullamlmamasr ~artile Almanyaya 
yardtm etmek istedigi anla§thyor. Hula· 
sa, Almanya ile F ransa kendi aralann· 
da bir mesele kalmadrgr halde, Alman "' 
ya, Sovyet Rusyanm Avrupa milletleri 
camiast haricinde buak1lmasmda ve bir • 
~ok tarafh mli§terek emniyet muahedele• 
ri yerine ancak iki§er tarafh anla~ma 
muahedeleri yap1lmasmda ayak diredi • 
gin den F ransa ise bu usulii kendisi ic;in 
tehlikeli saydtgmdan iki kom§u devlet 
anla§amamaktadtrlar. Simdi i§ gene M· 
Eden' e kalmt~hr. Onun ic;in !ngiltere 
Hariciye N azmnm gelecek nutku derin 
bir alaka ile bekleniyor. 

Muhnrrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NuahaaJ 5 Kuruttar 

Abone J Tilrkiye Hari~ 
teraiti ' i~in i~a 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
0~ aybk 400 800 
Sir ayhk 150 yoktllf' 
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SON HABERLER ... 
TELEFON TELGRAF we TELSiZLE 

lspanya dahili harbi 
yeniden alevlendi 

Papa Burgos hiikiimetini heniiz 
resmen tanimadigini ilan etti 

[Ba$taraf& 1 tnct sahttede J 
gos hiikumetinin Papahk makammdan 
tanmmasJ manas101 tazammlin etmez. 

lspanya Bafvekilinin sozleri 
Valencia 2 (A.A.) - Diin Cortes 

nteclisinde soyledigi bir nutukta M. Lar· 
go Caballero muhtelif ideolojilere aynl -
nt1~ gruplar arasmda vukua gelen hadi • 
seleri i~aret ederek demi§tir ki: 
«- Diimdar vaziyetinde clan bizler, 

hio;bir zaman zaferi tehlikeye dii§iirecek 
hareketlerde bulunmlyacaglmlzl cephede 
o;arp1~anlara gostermeliyiz. Harbi kazan
d,ktan sonra 1spanyamn istedigi yolda 
Y\irii.mesi ic;in hiirriyetimize tekrar tama -
mile kaVU§aCagiZ.» 

§unlan yaZiyor: 
«Ana vatan filosu amiralmm bu zi • 

yareti lngilterenin yaln1z lspanya cum -
huriyetinin me§ru hiikumetini tamdtgmi 
degil ayni zamanda Katalonya makama· 
tmm me~ruiyetini tasdik ettigini de ispat 
etmektedir.» 

Kontrol projesinin tatbik tarihi 
Londra 2 (A.A.) - tali ademi mii

dahale komitesi bu sabab toplanarak bil
vasita yapdacak mali miidahalenin §e -

killerini tesbit ve kontro! projesini daha 
esash olarak tetkik etmi§tir: Tali komite
nin bu hafta i~inde tekrar toplanarak go
niilliilerin gitmesinin menedilecegi tarih
le kontrol projesinin tatbib tarihini tesbit 
edecegi ii.mid edilmektedir. 

Barselon'da Franstz meb'uslan 
Paris 2 (A.A.) - ]our gazet-esi, 28 

sonkanunda Barselona 28 F ranSJZ mebu-

M. Largo Caballero, zaferin bir an 
evvel elde edilebilmesi ic;in mukaddes it
tihadi tavsiye ve telkin ederek nutkunu 
bitirmi§lir. En son verilen bir takrirle 
llleclisin celseleri gayrimuayyen bir mii.d· 
dete kadar tehir edilmi§ ve nihai zafer sunun vard!gmi haber vermektedir. Bun
istihsal edilinciye kadar sii.kunetle c;ah~a- lardan 18 i Radikal ~ Sosyalist ve 15 i 
bilrnesi ic;in hii.kumete salahiyet verilmi§- Sosyalisttir. 
tir. Bir Franstz gazetesinin ithamlarz 

Bir lngiliz lilosu Barselonu Paris 2 {A.A.) - Echo de Paris, 
ziyaret ediyor fspanya i§lerine ademi mii.dahale prensi~ 

Barselon 2 (A.A.) - Ana vatan fi- pinin ihlalini ve Paris'te gonii.llii. toplan· 
losu kumandam Amiral Sir Rogers hsma devam edildigini yazmaktad1r. 
Backhouse'in bayragm1 ta§Iyan Nelson Mezkur gazeteye gore, 24 sonkanunda 
Zirhhsile diger iic; harb gemisinden mii- 80 gonii.llii otobiislerle lspanyaya gitmi§
rekkeb bir fngiliz filosu yarm Barse • tir. Gene bu gazete, !spanyaya gonderilen 
lon'a gelecektir. birc;ok harb levazimi hakkmda da tafsilat 

Ultima Hora gazetesi, bu hususta vermektedir. 
""'''"''''"''''""""'"IUUIIIIIIII/WIIJIIIIIflfii/IIIIIIIIIIIJIIII/IIIIII/1111111111111111/IfiiJIIIIIIflllllllllllltUUononuuuunouoooo"'''" 

Sancak meselesi ve Teskilat1 esasiyede 
yapdacak tadilat Yunan gazeteleri 

ihtilafm Tiirk tezine uy
gun bir ~ekilde halli mem
nuniyetle kaydediliyor 
Atina 2 (A.A.) - Atina ajans1 bil

diriyor: 

Cazeteler Sancak meselesinin Tiirkiye 
lehine olarak hal olunu§unu biiyiik bir 
rnemnuniyetle kaydetmektedirler. 

Y eni Sancak statii.siinden bahseden 
Proia gazetesi her iki tara£ samimi bir uz

la§ma zihniyeti ile hareket ettigi takdirde 
en nazik ve en ~etin anla~mazhklarm bile 
hal!i miimkiin oldugunu kaydetmektedir. 

Gazete, lsmet fnonli'niin B. M. Mec
lisinde Fransamn Cenevrede gostermi§ ol
~ugu dostane temayiilleri kaydeden sozle
rini nakletmektedir. 

Paris selirimiz Frans1z Ba,vekilinin 
yamnda 

Paris 2 (A.A.) - M. Delbos bu sa
bah Turkiye biiyiik elc;isi Bay Suad Da
'Vaz'l kabul etmi§tir. 

Parti Meclis Grupunun 
toplanbsi 

Ankara 2 (A.A.) - C. H. Partisi 
1\a~utay Grupu bugiin 2 §Ubat 937 An· 
tl~lya SaylaVI Dr. Cerna! T uncamn reis-
t'· gtnde topland1. 

. Curnhuriyet Halk Partisinin ana pren-
81?1erinin te~kilah esasiye kanununa del
~~ hakkmda 150 imza ile verilen takrir 
\t~erine Parti Gene] Sekreteri ve Dahilj, 

re '(ekili Siikrii Kaya tarafmdan veri· 
.en Izahat dinlendikten sonra bu takririn 
l!ltac edilmesi ittifakla tasvib edildi. 

t E:vvelce verilmi§ olan Grup karanna 
evkfikan Partinin Kamutay Grupu reis 

Ve '!' 
r f 1 1 T rabzon saylav1 Hasan Saka ta · 
I a •ndan hamlanan, siyasi miiste~arhk
.ar ihdas1 hakkmdaki kanun teklifi pro· 
lesi li . d .. k . b zerm e muza ere cereyan etml§ ve 
r~ teklifi_n ~sas prensipleri .tasvib olun~-. 
\'··k ProJemn Btiylik Mtllet Mec!ISI 
r/ .sek reisligine takdimine karar veril-

1§hr. 

lictYvan ihracab iizerinde 
A tetkikler 

'Va ~kara 2 (T elefonla) - Diri hay • Ill: •hracatmtn baz1 ~artlara tabi tutu! • 
Bu

51 
Yolunda tetkiklerde bulunuluyor. 

kett te~kikler hayvan derilerinin memle • 
li e almasm1 istihdaf etmektedir. 

~lr\ranlar i~in ihrak ftrmlari 
tehJi:k~ra 2 (T elefonla) - Sari ve 

hah eh hastahklardan olen ve oldiiriilen 
· an] ann h' I · 1 I I<:in k rnu 1t enne zarar 1 o mamas! 
· ad . 

rible . k a'Vralanmn yak1lmak suret!le tah-
kara~ ararla§hnlml§hr. Bunun i~in An
labor a etlic Ve Erzincanda bakteriyoloji 

atuar] ·r K . rak f an e aracabey harasmda Ih-
ITJnlan Yaptmlacakt!r. -

' 

Meclisin cuma giinkii 
i~tima1nda miizakere 

edilecek 
Ankara 2 (Telefonla) - Mecli~ 

T e§kilati Esasiye Enciimeni bu ak§am da 
toplanarak te§kilah esasiye kanununda 
yapllacak tadiller lizerinde zec; vakte ka· 
dar c;ah§h. Enciimen, tetkiklerini bitire · 
rek tadil projesine kat'i §eklini vermi§tir. 

Haz1rlanan ]ayiha yarm Meclise sev
kolunacakt!r. Layihanm miizakeresi Mec 
)isin oniimiizdeki cuma giinii (5 §Ubat) 
toplantlsmda yaptlacak ve kar2ra bagla • 
nacakhr. 

T adil teklifinin, T e§kilah Esasiye en· 
ciimeninde aldigl son §ekle gore de Cum· 
huriyet Halk Partisinin alh oku ile ifade 
edilen umdeler ana kanunun birinci mad
desinde zikredilmekte, yani Turk' enin 
milliyet~i. devlet<;i. halkc;1, laik ve inkt
labcJ bir Cumhuriyet oldugu tasrih edil· 
mektedir. 

Kanunun vicdan hiirriyeti bahsindeki 
tarikat ve tarikat ayinlerinin serbestisi 
kaydi ~1kanlmi§; menafii umumiye na • 
mma usul dairesinde ve kanunu IJlahsus· 
Ia istimval ve istimlak maddesine orman 
ve toprak kanunlan dolayisile yap1lacak 
istimlakler hakkmda bir f1kra ilave edil
mi§tir. Koyliiye toprak tevzii ve orman· 
!ann devlet tarafmdan istimlaki §ekille • 
rinde husui kanunlar ahkam1 cari ola · 
cakhr. 
Denizyollari ve Akay idare

lerinin tekaiid sand1g1 
kanunu 

Ankara 2 (Telefonla) - Denizyol· 
ian ve Akay i§letmelerile F abrika ve Ha
vuzlar ldaresi tekaiid sand1g1 hakkmdaki 
kanun layihas1 1khsad, Maliye ve Bi.itc;e 
encii.menlerinden gec;erek Meclis heyeti 
umumiyesine sevkedildi. 

Layihaya gore bu idareler bi.itc;ele -
rinden ayhk olarak ii.cret alan miisecce) 
daimi miistahdemler i~in bir tekaiid san 
d1g1 kurulmu§tur. Bunlara ve bunlann 
dul ve yetimlerine baglanacak tekaiid, 
maluliyet, dul ve yetim ayhklan veya ve· 
rilecek tazminat bu layihadaki hiikiim · 
lerle gosterilmi§tir. 

Y eni Tiran el~imiz itimad· 
namesini Kral Zogo'ya verdi 

Tiran 2 ( A.A. ) - Y eni Turk 
elc;isi Ali Tii.rkgeldi IJl.Utad merasimle 
bugiin itimadnamesini Kral Birinci Zo· 
go'ya tevdi etmi~tir. 

Oniversite Rektorii lsvi~ • 
reye gidiyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Millet!'!t 
Cemiyetine Muzaheret Beynelmilel Birli
gin 7 ~ubatta Cenevrede toplanacak bi.i
ro ve komisyonlannda bulunmak lizere 
Oniversite Rektorii Cemil Bilsel yarm 
!svic;reye hareket edecektir. 

CUMHURiYET 3 

HAdiseler aras1nda 

Tiyatro mektebile 
hera her ... 

/A nkarada a~1lan Tiyatro mek
tebinin laz talebe bulama
mast, biitiin gazetelerimizde 

hayret ve teessiir mevzuu olmakta 
devam ediyor. Gosterilen biitiin se
bebler dogrudur: Halk, tiyatro san' a
bm hi.la oyunculuk ve soytarthk gi· 
bi hakir itlerin bir iki parmak yukart· 
s1, bir iki derece tekamiilii sanlyor; 
kazanc balommdar.. bu meslegin is
tikbali, -halinin verdigi pek hakh 

tiiphelerle- biiyiik bir §ey vadetmi
yor; hele aktrislik, diinyanm her ye· 
rinde, burjuva an'anesinin hi.li. pek 
te iyi gozle gormedigi serbest bir mu
a§erete ve ahli.ka mensub olmak te
lakki ediliyor. 

Dogru. Fakat biitiin bu sebebler, 
kendilerini viicude getiren biiyiik, 
esash, ana sebeb yamnda, ancak tali 
bir tesir manzumesi i~inde kahrlar. 
Musikiye aid bir yaztmda ve gene bu 
siitunlarda habrlalmtya ~ah§bgtm gi
bi, hemen biitiin giizel san' atlarm a
stl mektebi, i~inde stra, yaz1 tahtast, 
kiirsii ve boca bulunan herhangi bir 
bina degil, giizelligin biitiin tezahiir
lerine kar§I halkta a§k ve ali.ka uyan
dtran geni§ san'at atmosferidir. Bir 
memlekette ve bir §ehirde muntazam 
konserleriniz, yerli ve ecnebi, stk ti
yatro temsilleriniz ve biitiin bu teza· 
hiirlere kotan bir dinleyici ve seyirci 
kesafetiniz yok mudur? 0 memle
kette veya o tehirde a~acagmtz musi
ki ve tiyatro konservaturmdan alaca
gmiZ randtman ~ok bir§ey, hatta ek
seriyetle, hi~ bir§ey olmaz. Eskiler, 
a§k olmaymca metk olmaz, derlerdi. 
Bu metkin yeri mektebse a§lon yeri 
de hayatbr. Musiki ve tiyatro hayab 
olmtyan bir yerde mekteb, itte boyle, 
talebesiz kalmak gibi hazin bir istek
sizlik i~ine temelleri atdmt§, fuzuli 
ve anormal bir miiessese olur. 

Mekteb li.ztmd1r, §iiphesiz. Kiiltiir 
Bakanhgmm bir Tiyatro mektebi a~· 
mak suretile bu san'abn istikbaline 
kar§t besledigi emellere hiirmet ede
rim; fakat onunla beraber bir san'at 
atmosferi de yaratmak ister. Bakt· 
mz, bali. ecnebi san'atki.rlar, ne mii
zisyen, ne aktor ve aktris, Turk 
topragma ayak atmtyorlar; hala on
Ian memleketimizden tedirgin eden 
fazla kayidler ve fartlar, ag1r vergiler 
bir tiirlii kaldmlmaml§br. Bu, bir 
misal. Daha neler saytlabilir. Atmos· 
fer, yani hava, hava, hava, san'at 
havast ... Bunsuz hi~bir giizellik ne
fes alamaz. 

PEYAMI SAFA 

isve~ Krah Bel~ikada 
Berlin 2 (A.A.) - fsvec; Krah, 0:§ 

hleri Bakam M. Sandler'le birlikte, dun 
sabah Berlinin Stettin garma gelmi§ ve 
ak§am iizeri Brliksele hareket etmi§tir. 

Kral Belrikada 
Briiksel 2 (A.A.) - lsvec; Krah Be

§inci Gustav bu sabah saat 11 de rna • 
iyetile birlikte resmi ziyaret ic;in buraya 
gelmi§ ve istasyonda Kral Oc;iincii Leo· 
pold tarafmdan kar§Ilanml§tlr. 

!svec; Krah per§embeye kadar Bel • 
c;ikada kalacak ve birka~ merasimde ha
ZJr bulunacakhr. 

Gazeteler, bu miinasebetle c;ok samimi 
makaleler ne§rediyorlar. 

lskan kanununda yaptlacak 
degi§iklik 

Ankara 2 (T elefonla) - fskan ka
nununun baz1 maddelerinde yapJimas1 
teklif edilen yeni degi§iklige gore 251 0 
ve 2848 numarah kanunlar hiikiimlerine 
gore muhacirler ic;in yap1lacak evler ve 
mii§temilatile diger tesisatta kullamlmak 

iizere S1hhiye Vekaleti tarafmdan di§ 
memleketlerden 1945 mali y1h sonuna 
kadar getirilecek olan mamul keresteler 
giimrii.k resmile sair bilumum riisum ve 

tekaliften muaft1r. Muhacirlerin iskanma 
aid in~aatta sarfedilmek iizere Devlet 
Demiryallarile sevkolunacak keresteler • 

den nakil esnasmda cari askeri tarifenin 
yar1s1 nisbetinde licret ahnacakhr. 

Amerikay1 saran fel8ket 
Bir nehir milyonlarca 
halkt tehdid ediyor 

«Mississippi» boyuna civar araziyi ahp gotiirmesi 
ve miitemadi feyezanlarile o m1ntakada hayati 

ve medeniyeti akamete mahkum hale getirdi 

HEM NAliNA 
MIHINA 

«Sokaga atdan paralar» 
~ pey zaman oluyor; giizide bir 
~ ailenin diigiiniinde bulunmu§ • 

tum. Buyiik bir otelin salonlan· 
n1 dolduran c;e§id c;e§id muazzam buket
leri, sepet sepet c;i!<ekleri gormii§, ertesi 
giin, bir kamyon dolusu ~ic;egin, ~op tene
kelerine ve siipriintii sand1klanna atmakla 
bitmedigini de seyrederek eza duymu§ • 
tum. 24 saat ya§adiktan sonra mahvolan 
bu servete pek acJdigim ic;in, bir yaz1 yaz
ffil§, diigiinlerde c;ic;ek yerine hediye gon· 
dermek yolundaki eski adetimizin c;ok 
daha faydah, c;ok daha ikhsadi oldugu· 
nu soylemi§tim. Bir moda, ba§lamaya 

_. gorsiin; bir gorenek yerle§meye gorsiin. 

Mississippi nehrinden bir manzara 
Ohio nehrinin ta§masile dogan felaket Jan arasmda soylenen «Ey kahpe nehir» 

Amerika ic;in milli bir mahiyet ald1. Bu tiirklisli yiiz yirmi milyonluk bir kiitlenin 
gibi tugyanlar Amerikaya yabanc1 say1 - bir felaket avazesi halinde kederden bii
lamazsa da, heniiz sonu belli olmadigi kiilmii~ dudaklannda donup kalacak m1· 
ic;in bugiinkii belki de en fenas1m te§kil du? Ciinku Mississippi §airin dedigi gi-
edecektir. bi hakikaten kahpe bir nehirdir: 

T ugyanlardan gec;en seneki en kiic;lik Blr giin gelip sen benlm oca~ImJ siind;ir:!-
mikyasta olamyd1. 1932 seylab1 da hatt· ceksin; 
n saylhr derecede bir§eydi. 1913 ve Ey kahpe nehir: kaptmm e91gini a9ma 

Bagrtma ~ basma 
1917 y11lanndaki tugyanlar buglinkiine Daha yiikselme nehir; 
nisbetle daha kii~iik olmakla beraber A- 0 kadar yalmz1m ki! 
merika tarihine gene hirer milli felaket Yatagmn, oca~Jml bana btrak, 

I Var1m yo~um bundan ibaret; 
olarak gec;ecektir. Onlarda da 750 bin e Kapnrun e§i~ini ll.§ma nehlr! ... 
bir milyon arasmda halk evsiz kalm1~t1. 

Bugiinkii felaket §imdilik bir milyon 
insam evsiz b1rakm1§ bulunuyor. Cincin
nati ve Louisville gibi 300 er bin niifuslu 
§ehirler tamamile su altmdadu. Zarar 
ve ziyamn buglin ic;in tesbitine imkan ol
madlgl gibi ka<; bin ki§inin boguldugunun 
da tahkiki kabi] degildir. 

<;;Ikhgi haber verilen sari hastahklar
dan kac; bin ki§inin telef olacag1 da §im· 
dilik tahmin edilemez. F akat biitiin fela
keti~ en tiiyler urperticisi faciamn bundan 
sonraki safhalan hakkmdaki ihtimaller ~ 
dir ki bihakkin endi~eyi mucibdir. 

Ohio nehrinden ta§an ve kale duvar
lan halinde giirliyen sular bir haftaya 
kadar Cairo ~hrinde bulunacak ve bu • 
rada Mississippi nehrile birle§ecektir. Su
lan yiikselmekte clan Mississippi daha 
§imdiden baz1 bendlerini y1kmi§ bulunu
yor. 

T ugyan halinde bulunan Ohio nehri • 
nin, Mississippi ile birle§tikten sonra 
Cairo ile Memphis §ehirleri arasmda son 
zamanlarda in§a edilen bendleri y1kacak 
bir kudret iktisab edeceginden endi§e e
dilmekte oldugunu ~uradan anhyoruz ki 
hiikumet Cairo' dan a§ag1 nehir ken an 
kasabalar halkmm tahliyesi ic;in tedbirler 
alm1§ bulunuyor. 

Ordu te§kilatile birlikte Amerika Sa
libiahmer cemiyeti ve bunlara inz1mam 
eden binlerce goniillli halka yard1m i~in 
hummah bir faaliyet ibrazmdan geri dur
muyor. Fa kat Cairo §ehrinden denize ka
dar nehri takiben ole<iilmek §artile 1852 
kilometre boyunca ve her iki tarafmdan 
da 93 kilometre geni§liginde araziden 
halb tahliye, onlara mesken ve yiyecek 
tedarik etmek ha§anlmast hakikaten gii~ 
bir i§tir. 

Ms~ssippi'ye ta§mamasJ i~in tazar -
rularda bulunan §airin bu hazin duas1 
hakikaten yerindedir. Ciinkii 1927 tug
yanmdan sonra, sulan kontrol altma ala· 
bilmek ic;in 1 milyar 200 milyon lira sar
fedildigi halde felaketin online gec;ile -
meyi§i de gosteriyor ki tabiatin gorunmez 
kuvvetleri, masma gore be§erin azmini 
hic;e sayacak kadar kahirdir. 

Milyonlarca Amerika zencisinin yeti§· 
tirdikleri milyonlarca ton pamugun beyaz 
nefasetinde bi.iyuk rol oymyan ve san bir 
c;amur halinde kah mmldanarak, kah 
giiriildiyerek akan Mississippi; renkli 
halk nezdinde bir nehir degil; ilahi va
slflan haiz, korku ile amlacak ve takdi;; 
edilecek bir varhkt1r. 

Denizin sathmdan takriben he§ yiiz 
metro yuksekte kain bir golden <;1kan 
«Kahpe nehir» Birle§ik Amerika Cum
huriyetlerinin dortte ii.~iinden fazla ara
zisini suladiktan ve 400 milyon ton mum
bit toprag1 y1kad1ktan sonra Meksika 
korfezinde denize dokiilmektedir. 

Y azlan ve ta§km hal de olmad1g1 za -
manlar ak1Ig1 vadinin her iki tarahm 
ziimri.id gibi ovalarile ve diinyada bir 
misli daha oi!T'Iyan giizel manzarasile 
siisliyen Mississippi ve onun hirer kolu 
olan Ohio, Arkansas ve Missouri nehir
leri kontrol altma almamaz m1? Ameri · 
kanin te§kilat hususundaki dehas1, fen 
vadisindeki bilgi ve muvaffakiyetleri 
«Kahpe nehir» i, arama C()~maktan ve 
zencilerin dedikleri gibi «Sularmda bii • 
tun ~ocuklanm y1kamaktan>> men' e kadir 
olam1yacak m1? 

Hie siiphe yok ki Amerikada tugyan
lann online gec;mek kabildir. Ancak ~u
rasl da muhakkakhr ki nehir sulanm kon · 
trol altma almak hususunda almacak ted· 
birlerin akla hayret verecek kadar muaz

T abil, benim bir tanecik yazunla, bu 
yeni ve pek ragbette c;i~ek ve c;elenk mo
dasJ ortadan kalkmazdi. Her iki glinde 
bir, ayni mevzua donsem, okuyucula • 
nm b1kt1k arhk bu c;ic;ek ve c;elenk mev· 
zuundan, derlerdi. Hem akmtiya kiirek 
c;ekmemek, hem de karilerimi h1khrma -
mak ic;in, bir daha bu mevzua donmedim. 
Y almz, davet edildigim ni§an ve diigiin
lere ~ic;ek gondermedigim gibi, bir tek 
giinliik omrii olan bu hediyelere acJmak· 
tan da, hic;bir zaman, kendimi alamad1m. 

Us tad Selim S1rn T arcan, iki giin ev~ 
vel Cumhuriyette yazd1g1 bir yaZida, bu
ket ve c;elenkler ic;in yap1lan masraflan 
«sokaga ahlml§ paralar» addediyor, is· 
vec;te diigiinlere gonderilen buketlerle 
cenazelere yollanan ~elenklerin bir te§ki
lat vas1tasile toplanarak bu paralarla bii
yiik bir dariilaceze kuruldugunu yaz1 • 
yordu. Bu makale, Stokholm' de ~elenk 
ve buket paralarile yap1lan muhte§em 
(<c;ic;ek dii~kiinler yurdu» nun bir res· 
mile de siislenmisti. 

Ostadm yaz1s;m1 daha gazetede in -
ti§armdan evvel okumu§ ve bu mevzua 
tekrar donmege karar vermi§tim. 

«Ak§am» da bir arkada~ benden ev
vel davranarak Selim Sm1 T arcamn ya~ 
ZJSI iizerine buket ve ~elenk modas1 aley· 
hinde giizel bir yaz1 yazd1. imza yerine 
tek bir yiid1z atm1~ olan bu arkada~. 
«son seneler zarfmda bu nezih adet ha
kiki manasm1 kaybederek bir muhabbet 
ifadesinden ziyade bir gosteri~ vesilesi ol
maya ba§lami§hT» diyor. Hakk1 var. 
Biiti.in diigiinlere ve cenazelere goode • 
rilen buket ve c;elenklerde, yalmz gos • 
teris arzusu hakimdir. Onun i~in bunlar, 
gittikc;e biiyi.imektedir. Bu gidi!ile otelle
rin kapismdan s1gm1yan buketler, bir ta· 
nesi cenaze otomobillerini teker!Pklerine 
kadar kaphyacak cesamette c;elenkler go· 
recegimize ~iiphe yoktur. Bir demet gii
liin, menek~enin ve karanfilin samimiye -
tinil sadeli~ini. hatta giizelli!fni dii~iinii· 
niiz, bir de o koskocaman e<elenk ve bu
ketlerin sonradan gormelik ifade eden ol· 
c;ii~iiz ve gayrit<>hii biiyi.ikli.i~iinii ... 

Sevginin, tebrikin, tee surun yalmz 
gonderilen buket ve c;elenklerin ihti:am 
ve azameti ile ifade edilmel:: istenilmes~ 
bu hi•derin, doha ziyace sal·te ve sami -
miyetsiz ol dugnnu p.:osteren bir uk" lahk
hr1 o kadar ... Biiyi.ik c;elenk, biiyUk bii· 
ket, biiviik tees:;iir ve sevinc degil; bu • 
yii.k ve dolu k~se ;fade eder. 

F akat, i~in hissi, iktisadi cephesinden 
ba~ka ac1 bir taraf1 daha var. Ge~enler· 
de, olen yi.iksek b!r memurun cenazesine 
muhtelif miiessese ve §ah1sla r tarafmdan 
2,000 liraltktan fazla c;elenk gonderil -
mi~; bu celenkler mezanmn iistiinde c;ii
riirken ailesi, c;ocugunu mektebe gondere· 
miyecek kadar paras1z kalmi§hr. Zavalh 
dul kadm1 o sikmt1 ve ihtiyac anmda ko
casmm mezar topraklan iistiine sac;Iian 
iki bin liraya1 kimbilir nekadar actm••l!r. 

F elaketin §imdiye kadar olan muhitini 
Ohio te§kil etmekte idi. T ahminlere gore 
Ohio yapacagm1 yapml§, tahribahm ik -
mal etmi§tir. Bundan sonra ma Mississi
ppi'ye gelecek ve i~te korkulan felaket 

zam projelere ihtiyac hissettirmekte ol- ~---------"""'!~-~~'!!"""~ 

bundan sonra ba§gosterecektir. 

Mississippi, Minnesota' daki kaynagm
dan Meksika korfezinde denize dokii -
liinciye kadar 4 7 41 kilometre bir arazi

den gec;er. hte asll kotii haber Amerika 

nehirlerinin en azgm1 clan Mississippi'nin 

ta§mas1 ihtimalidir. 

Bir Amerika §airinin yazd1g1 ve A • 

merikanm giizel sesli zenci §arkiclSI Paul 

Robenson tarafmdan halkm c;IIgm alki~-

masidir. Kurtulu§ bayramlari 
Amerika gibi koskoca hir k1t'ada ba§- Ankara 2 (Telefonla) - Milli Sa-

hha§ma muazzam hirer mesele olan top· va§ta dii§man tarafmdan i~gal edilmi§ o
rak kaymas1, orman yeti§tirilmesi ve ba- Ian §ehir ve kasabalarm her y1l kurtulu§ 
takhklarD1 kurutulmas1 gibi iic; mesele et- bayramlan yapmakta olduklan malum -
rafmda donen tugyanlarm online gee; - dur. Kurtulu§ bayram1 ittihaz edile.1 
mek; sadece bend in§aSJ ve memleketin giinlerin tesbit edilmi~ olmas1 ic;in Dahi
miihendislik bilgisine meydan okuyan bir liye Vekaleti vilayetlere bir tamim ya • 
i§ olsayd1; Amerikamn sonsuz para ve parak bu hususta acele ve sarih malumat 
kaynaklan Mississippi ve onun kollanm istemi~tir. 
kontrol altma almakta giic;liik e<ekmez - !"!!-!!!'"""--~~~~---~~---~'!"!!_~
di. Ancak soyledigimiz gibi mesele daha muazzam i~lerin halline bagb bulunmak
ziyade biitiin bir k1t' ay1 alakadar eden tad1r. 

' I , 

N ehirlerin la§an sui anna kar§l bend 
in§asmdan evvel orman yeti§tirmek, top
rak kaymasmm online ge~mek. batakhk -
Ian kurutmak ve abtmak ve bunlara ben· 
zer bir siirii tedbirler almak lazimdJr. 

'f 
I I 

Bu gibi tedbirleri merkezi hiikumetin 
faaliyet ve salahiyet sahasmda son de
rece tahdid eden te§kilah esasiye kanun
larile ba§armamn imkan dahilinde olup 
olmad1gmdan sarfmazar bugiin Mississi· 
ppi vadisine nazaran solda s1f1r kalan 
Tennessee vadisinde yap1lan te~kilatm 

l L ~ · ~ _:_.J .\{ 
~_ ... a ::;;;---~,...- ~ ~ 

-- ., ..... 

bile Amerika divam alisince kanunl ol -
~adigma karar verilecegi soylenmekte
dir. Bu 'aziyet altmda pamuk yeti~tiren 
7encilerin «Kahpe nehir» tiirkiileri dab~ 
epey zaman dillerde destan olacagmr 
inanmak lazim geliyor. 



4 

~[==~=?k=rr:=;e===B=ir=m===el=a=n=k=o=h=· =h=a=d=i=se=s=i=] 
Doktor: 
- Bir serglize§t mi? Ben hi~ zannet

miyorum, dedi ve hikayesine devam 
etti: 

- Fortune'lerin §ehrin haricindeki e
vinden ge~ vakit donliyordum. Krrmtzl 
tugladan yap!lmJ§ gotik tarzmdaki bir· 
birinin ayni akaretlerde kirac1 bulunan 
Fortune, sorsamz ni~in bu kadar uzak
ta oturdugunu kendi de size izah ede -
mez. insan §ehirden bu kadar uzakta o
turmak i<;in muhakkak onun gibi in -
sanlardan ho§lanmaz olmahd1r. 

Sokaklarda in cin yoktu. Saat belki de 
ikiyi filan ge~mi§ti. Gecenin bu saatin 
de demir parmakhkh kap!lann birine 
abanrnJ§ bir kadm silueti gorlince epey 
afallaml§ oldugumu tahmin edersiniz 
sanmm. Kadmm bir derdi oldugu belli 
idi. ilk tereddlid anlanm gec;irdikten 
sonra kendisine bir yardlmrm dokunup 
dokunamtyaca~m sordum. Cevab ver-
medi ve belki bir dakikadan fazla ayni 
vaziyette durdu. 

mi, ana ve babarm, pararm, velhas1l nero 
var, nero yoksa hepsini ayak altma al
mi§hm. Benim yerimde olsa;vdtmz, sev· 
medigini anlaytnca, ne yapardm1z, mos
yii? Allah a§kma dogru soyleyiniz. 

Derhal cevab verememi§tim. Yutku· 
narak §U suali sordum: 

- Boyle oldugundan emin mis-iniz, 
madam? 

Buna, be§ dakika daha birlikte yli -
rlidligiirnliz halde cevab verememi§ti. 
Sonsuz yiirfunemize devam ediyorduk. 
Ve garibdir ki gene Fortune'un ikamet 
ettigi mahalleye gelmi§tik. Mutlak par
km arkasmdan saga sapmak yerine so
la sapml§ ve hareket noktamtza avdet 
etmi§tik. Artrk ylldtzlar da solgun bir 
renk ahyorlardl. 

Bana birdenbire: 
- insanlar, Allaha inamrlar m1? di

ye sordu. Birc;oklarmm inand1klanm 
siiyledim. 

- Fakat, inan1p inanmamak, tsttrabt 
azaltmaz ki! dem~ bulundum. 

- Ah tstrrab! diye mmldandl ve: 
- Ben 1strraba da inarumyorum, de -

CUMHURiYET 

Y olcu salonu 
Tel kafesler hazirana 
kadar kaldirilamtyacak 

Simdiki yolcu salonunda yolcularla 
kar~Ilayici veya ugurlayJcilari birbirinden 
ayirmak ve bu suretle kac;akc;1hk imkan -
lanm ortadan kaldumak ic;in konulmu~ 
olan tel kafeslerin manzarasi goze ~ok 
c;irkin goriinmektedir. Belediyenin ala -
kadar memurlan bunu gorerek tel ka -
feslerin kaldmlarak yerine parmakhk ko
nulmasmi istemi§lerdir. 

Giimriik muhafaza te§kilah ise, ka • 
~akc;1hk noktasmdan Belediyenin bu iste
gine itiraz etmi~tir. Giimriik idaresi, yol
cu salonunu liman i§letme idaresine dev
retmek uzere bulundugu ic;in bu i§le ala· 
kadar olmadJgmJ bildirmi§tir. 

Liman §irketi, i:iniimiizdeki aylar ic;in
de Galatada asri bir yolcu salonu in§a -
sma ba§latmak iizeredir. Projesi Bele -
diye tarafmdan da tasdik edilmi§ olan bu 
yolcu salonu yapJhnciya kadar eski sa
lonun oldugu gibi muhafaza edilerek 
fuzuli masraf yapilmamasJ daha mu -
vaf1k gi:iriilmii§tur. 

inegolde emniyet ve asayi!? ~ok iyi gidiyor 

inegol (Hususi) - Kazam1zda polis 
te~kilah vlicude getirildikten sonra emni
yet ve asayi§ daha mi.ikemmel bir hal ai
IDJ§hr. ;limdi gecenin davetsiz ve ugursuz 
misafirlerine tesadi.if edilmedigi gibi bck· 
c;iler de te§kilatlandmlmi§lardir. Bunla· 

ra bir ornek elbise verilmi§, ayhk i§leri 
de bir diizene konulmu§ ve evlerden ve
rilen paralar bir tahsildar tarafmdan 
toplattmlmaga ba§lami§hr. Gonderdigim 
resim lnegoliin emniyetini kolhyan polis 
ve bekc;ilerini bir arada gostermektedir. 

• B E T H 0 V E N 'in giizel eseri .. 
9 UNCU SENFONi 

Bu hafta T 0 R K Sinemasmda 
muzafferane muvaffakiyet kazanmaktad1r. Miikemmel musiki, cazib 

mevzu, 250 ki§ilik BERLiN OPERA ORKESTRASI 

3 ,s'u'6at 1937 

( Ru aksamki orogram ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 hava~ 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyat1 - 14 
son - 18,30 plakla dans muslkisl - 19,30 
Qocuk Eslrgeme kurumu namma konfc .. 
rans: Bayan Hasene ilgaz tarafmdan .. 
20 Sarli ve arkada§lan tarafmdan Ttir!C 
musikisi ve halk §ark1lan - 20,30 Orner 
R1za tarafmdan arabca havadls - 20 45 
Tiirk musikl heyeti, saat ayan - 21,15 or~ 
kestra - 22,10 ajans ve borsa haberlerl ve 
ertesl giiniin program1 - 22,30 plakla so~ 
lolar, opera ve operet par'<alan - 23 son. 

ViYANA: 
18,05 konu~ma - 18,20 musikl - 19 san .. 

at hayatl, konu~malar, haberler ve saire .. 
20,20 orkestra konseri - 21,55 eglencell ya"' 
ym - 22,05 opera par~alar1 - 23,15 ho.ber~ 
ler ve salre - 23,25 plyano konserl - 24,05 
dans plaklan - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 19,05 konser - 20,05 sl .. 

nema ve tiyatro programlar1 - 20,20 plyes ~ 
20,50 giiniin akislerl, haberler - 21,20 gene! 
milletlerin zamam - 21,50 gramofon .. 
22.05 eglenceli yaym - 23,05 haberler va 
salre - 23,25 ath sporlan - 23,35 dans ha .. 
valar1 ve eglencell muslki. 

BUDAPEI;lTE: 
18,05 konferans - 18,35 plyano konser!.o 

19,05 konferans - 19,45 gingene orkestra .. 
st - 20,35 opera yaytm - 22,40 haberler vs 

Ortahga blisblitiin zulmet veren ko
canu§ bir agac1 siper alarak chaYJr!. 
dedi. Fakat kimbilir hangi garib hisse 
kap1larak biraz sonra miitereddid adrm
larla arkamdan gelmege ba§ladl. 

di. Artlk hi~bir §eye ·inarunaz oldum. 
Hem 1sbrab ~ekip, bu 1stlrab1 kimseye 
belli etmemege ugra§mak ta sac;ma de
gil mi? 

lki otomobil ~arpi§ti 
$ofor Hilminin idaresindeki otomo -

bille §Ofor Saimin idaresindeki 2051 nu~ 
marah otomobil diin sabah Perapalas 
oniinde ~arpl§ml~tir. 

MiLLi SiNEMA 
CAPKIN 

Bugiin mevsimin 2 biiyiik 
filmine ba§hyor. 

GENC 
I 

opera yaytnma devam - 24,05 frans1zc:l 
haberler - 24,15 gramofon - 1,10 son ha~ 
berler. 

BUKRE:;l: 
Aram1zda tek bir kelime bile teati et

meden uzun bir yol ylirlidlik, niha)ret 
bu makberi sukut beni fena halde bog· 
maga ba§lad1. Bir §ey soylemek ihtiya· 
cm1 duyuyordum. Belki de yorgunluk 
sinirlerimi bozmU§tU. Nihayet soz soy
lemekten ziyade yliksek sesle dli§linli -
yormu~ gibi ne akhma gelirse soylii -
yordum. Havadan, geceden, erken yat
manm faydalarmdan abuk sabuk bah -
sediyordum. Sonsuz ve miiz'ic; bir su 
akmtlSl gibi nereden gelip nereye va
racagi belli olm1yan bu saytklamalara 
yammda ayaklarm1 sliriiyen kadm be
ni birdenbire endi~eye dli§iiren bir h1~· 
kmkla cevab' verdi. Dondlim. Baktrm 
ki gozlerinden bo§anan ya§lar ylizlinu 
1slahyordu. Hissettim ki benimle yii -
rlimege ba§hyahdanberi aghyordu. Ken 
di kendimden, gevezeligimden utana -
rak, onu teselli i<;in tek bir kelime bile 
bulamtyordum. Bu azabh refakatin da
ha nekadar siirecegini dii§linerek yii -
riiyordum. 

Bugiinkii gibi akhmdad1r. Yolda tek 
bir polise rasgelmi§tik. l;)iiphelenerek 
bir §eyler sorsaydt, ollim halinde bulu
nan bir akrabayt ziyaretten geliyoruz, 
diyecektim. Belki de bu bir yalan olrru
ya~ktl. 

Polisten sonra daha geni§ bir cadde -
ye ~Jkml§'tlk. Berrak, temiz, fakat bir 
otomatik makine kadar §ahsiyetsiz bir 
sesle bana hitab etti. Bu seste ne bir he· 
yecan ni§anesi, ne de bir keder izi var
dJ. Sadece yorgunluk. 

Demir parmakl1~na dayand1g1 ev 
sanki kar§lsmda imi§ gibi: 

- $u evde, dedi. 
cSevdigim bir erkek ikamet ediyor.:o 

Ve benden cevab beklemiyerek devam 
etti: 

- Beni sevdigini soyliyen bu erkege 
evvela inanmi§bm. Fakat aradan ~ok 
gec;meden anladrm ki yalaruni§. Siz be
nim yerimde olsanJZ, ne yapardlmz, 
mosyo? 0 erkek i~in saadetimi, §erefi · 

c;arpl§IIlada iki otomobil de hasara 
Bu suale cevab vermek giic;tii. Ne di

yebilirdim. Ba§kasmm 1shrabma kar§l 
insan hakikaten o kadar yabanc1 idi ki 
teselli kudretinden bile mahrum kal -
d1~ anlar oluyordu. Ac1 duymak ortak
hk kabul etmiyen bir §eydi. 

ugram1§t1r. -···-Ni§an merasimi 
istanbul Komutanh~ Satmalma ko -

misyonu reisi yal'bay Bay Refigin hem
§'iresi Bayan Makbule Sarpkaya ile A
masra e§rafmdan Bay Mustafa Kesgi
nin ni§an merasimi 31/1/937 pazar gii
nii mumaileyh Refigin Tophanede Ne
catibey caddesinde Raufbey apartJma -
rundaki dairelerinde icra klhnrni§tlr. 
Tarafeyne saadetler temenni olunur. 

Hala yiiriiyorduk. Yalanc1 seher, ev
lerin damlanm hafif hafif agaran be -
yazhkta daha siyah gosteriyordu. P-!:n
ceresinden dl§arl l§lk vuran bir evin 6-
niinden gec;iyorduk. Ne tuhaf! Demek 
bu evde ya§tyan insan hala yatmaml§
ti. Yoksa erken mi kalknu§ti? Nerede 
duraca~rmZI d~linmege ba§lamt§tun. 
Yammdaki kadm yiiriimekten aciz bir 
hale gelmi§ti. Ayaklarm1 kat1 kald1rrm- ' 
larm lizerinde siirurken dli§ecek gibi o
luyordu. 

Birdenbire durarak demir parrnak • 
hkl1 bir kap1ya sapt1. Havada yaz saba
hmm kokusu vard1. 

Htzh hiZh gayriihtiyar1 soylendim: 
- Bu ayni kap1 degil rni? Demin ba

na bir erkekten bahsetmemi§ miydin·iz? 
Evinize donseniz daha iyi olmaz Inl? 
Madero ki sizi sevmiyormU§! 

Gece yolda§rm giizel oldugunu ala -
cakaranh~n sakltyamadJ~ ba§ITil ~e -
virerek: 

- BuraSl kocamm evi mosyo! dedi. 
Bu yirmi ya§mdan fazla olnuyan taze 

bir kadmd1. 
!ngilizceden ~eviren: 

Niizhet Abba• 

Te§ekkiir 
Sevgili zevc ve babanuz 

MOiZ DAL MEDiKO'nun 
olumii mlinasebetile bizzat cenaze me
rasimine i§tirak etmi§ ve beyani taziyet 
lutfunda bulunmu§ olan bilciimle dost 
ve akrabaya ayn ayn te§ekkiire tees -
siirlimliz mani oldugundan en har te
§ekkiirlerimizin iblagma muhterem ga
zetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Zevcesi ve oglu 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordiincii Valaf Han dordiincii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

•••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• II II 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklar1; . 
Amt, meydan, ~ocuk parklar1 ve 
villa bahc;eleri i~in modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatlDl deruhde ve taahhiid 
eder. 

Miiessesat ve villll bah!;elerinin 
daimi nezaretinl kii£iik iicretlerle 

kabul eder. 
<;i<;ek, sebze tohumlan; fide ve 

fidanlar; sus, meyva aga~ ve agac
clklart; bah~e alat ve edevatl ve 
ehliyetli vah<;tvanlar gonderir. 

~~ 

Katalo~ (50) kuru§tur. 
Alakadarlara paras1z gonderilir. 
~~a a • sa s a c a a z s J~ 

T ~ Tatl• Bela 
A ~ DANiELLE veDARRiEUX 

N 4 V~~!~~J~f.~!SI 

r 

Ba§ rollerde: 
DANIELLE DARRIEUX • HENRY GARAT 

A§k - Saadet - Ne§'e sa~an biiylik operet 

Ayrtca: K I Z I L <;A YIR 
Heyecanh sergiize§t filmi 

FERAH sinemas1nda 
BU AKSAM 9 DA 

' 

MONiR NUREDDiN KONSERi 
Nefis bir programla Istanbul halkma musiki ziyafeti. 

Bu ak,am 

SA K A R Y A sinemasmda 
FevkaiAde bir program 

1 - KERMES Eglenceleri: 
KJzJlay taraftndan ~evrilen ve Kermeste yapJlan: Bebekler sergisi, aile 
ktzlan tarafmdan klasik danslar, Taksim artistlerinin numaralarile 

biitiin eglenreleri gosteren film. 

ALCAKLIK • 
(fran&IZC8 soziU) 

2 - Fena bir iltiranm kurbanlart olan 3 ki~inin haysiyetlerini iade 
i~in ~ekdikleri 1zhrablar. Kotii bir dilin yaphg1 tesirler .•• Kii~iik, ~1ma· 

nk bir ktzm bir aile saadeti iizerinde yaph~I tahribat •• 
Oymyanlar: Miriam Hopkins • Merle Oberon - Joel 

Me Crea. Y eni orijinal bir mevzul 

llaveten: Hataytn istiklaline kavu~masm1 candan 
kutlulamak ve biiyiik Atatiirke minnettarhg1n1 
arzetmek maksadile pazar giinii Beyaz1t meyda
ninda balk taraftndan yapdan biiyiik miting ve 

tezahiirat gosterilecektir. 
Y erlerinizi evveldeu atabilirsiniz. Telefon: 4134 t 

Fiatlara zam yoktur. 

Son 10 sene i~inde sinema ve film sanayiinin TEK KE~FI, SON iCADI olan 

CANLI FiLM 
Maarif Cemiyetinin Bursada a~hgt Ktz Lisesi 

" Son ke~if iizerine Amerikada yapdabilen YEGANE FiLM 
VARIN AK~AM CUMA AK$AMI 
FRANSIZCA NUSHASI 

MELEK SiNEMASINDA 
--------.. 1---------

AYRICA p R 0 GRAM D A: 
Nefis ve miikemmel bir filim 

KADIN iSTERSE 
Ba§ rollerde: 

ADOLF VOHLBRUK - LiL DAGOVER 

Hususi surette Holivutta miiessesemiz namma yaptmlan 

R E N K L t ve T tJ R K <; E N tJ S H A S I 

iPEK SiNEMASINDA ___________ .. __________ _ 
Aynca programda: Musiki, a§k ve zevk filmi 

OLMiYEN MELODiLER 
Me§hur Viyanah bestekar ve ~apkm STRAUS'un 

hakiki goniil maceralan. 

18,05 gramofon, hava, konu~ma - 19,15 
operet par<;alan, konferans - 20,05 plyano 
konseri - 20,40 :;;an konserl, konferans .. 
21,20 eskl italyan musiklsl, lstirahat es
nasmda spor ve haberler, gramofon - 23,50 
frans1zca ve almanca haberler - 24 son 
haberler. 

LONDRA: 
20,55 roportaj, haberler, hava ve salre -

21,35 musikl, kon~ma - 22,20 eglenceli ve 
kar~lk yaym - 22,45 facia - 24,05 spor, 
kanu.sma, haberler ve salre - 24,30 dans 
orkestras1 - 1,35 haberler ve salre - 1,45 
gram of on. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 kon~ma, gramofon, k1raat - 19,05 

gramofon, edebi yaym, konu.sma - 20,05 
gramofon - 20,20 keman konseri, havadls, 
hava - 21,43 muslkl, konu§ma - 22,35 halk 
muslkisi - 23,35 oda musiklsl - 24,35 Arne~ 
rika haberleri - 24,45 haberler ve hava. 

ROMA: 
19,55 konU§ma, ha.berler, almanca tu "' 

rlzm propagandasi, yabanci dillerde ha .. 
berler, kan~1k muslkl - 21,10 haberler " 
fa.slzm haberlerl ve salre - 21,45 komedl -
23,05 konser - 24,05 haberler - 24,20 dans 
muslkisl. 

Sovyet radyolarinda 
Pu§kin gecesi 

Moskova ' (A.A.) - II §ubat 
193 7 tarihinde, Tiirkiye sa a tile saat 22 
den 23 e kadar, 1744 metroda Rw1, 50 
metroda, Rne, 40 metroda, Rwg 31,25 
metroda Ran radyo istasyonlan, uyii'k 
Rus §airi Alok Andr Pu§kin'in i:iliimu .. 
nun yiiziincii yildonumii miinasebetile ve· 
rilecek bir radyo konseri ne§redecekler • 
dir. Program!, Pu§kin'in §iirleri iizerine 
muhtelif kompoziti:irlerin besteledikleri e~ 
serlerden terekkiib eyliyecek olan bu 
konser esnasmda, izahat tiirk~e olarak 
verilecektir. 

Pu§kin pullari 
Bliyiik Rus §airi PU§kin'in olfuniiniin 

y(iziincli yJldiinfunii dolaytsile Sovyet ~ 
ler Birligi P. T. T. idaresi, bir seri posta 
pulu tedaviil mevkiine «;1karacaktJr. 

Muhtelif ktymette alti puldan murek· 
keb olan bu seriden u~ pul, PU§kin'in 
resmini, diger ii~li de §air hakkmda 
Moskovada dikilen abidenin resmini ih· 
tiva eyliyecektir. , 
I' Haydar Rifatin 

eserlerinden 
Etriisk Vazosu 

' tli~in Ollimii 
Efendi !le U§ak 

·1 Vikontun Olumii 
, tklimler 

ilk A§k 
Kii~lik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

Te§ekkiir 

20 Kr. 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 
75 • 
35 • 

125 • 
60 " 

Vakitsiz kaybettigim cigerparem ke· 

:~:::::::::::::.~N~u~m:a:r~a~h~~b~il:e:tl:e~r~§~im::d~id~e:~n~~s:at=I~lm:ak:ta~d~Ir~--:::::::::::::~ rimem Merelin cenazesinde bulunrnak 
ve teessii.rlerimize i§tirak etmek lutfun· 

Tale be, laboratuarda ~alr~ryor 
Bursa (Hususi) - Maarif cemiyeti • yap1lm1§, laboratuar ve klitiibhane a • 

nin §ehrimizdeki eski Amerikan Kole - t;tlml§. 
jinde ac;tJg1 ve bu sene yeni bir bina Ogle yemeginde yemekhanedeki rad
d_aha ilave. ederek ge~i§lettigi klz lise- yo, ~ocuklar1 olduk~a me§gul ediyor ve 
smd~ ~~d1 memleketm her tarafmdan eglendiriyor. Bilhassa ajans haberleri
t~sil. tc;m .~~~u.? gelen r;oc~klar okuyo~. ni biiyiik bir alaka ve dikkatle, hatta 
Ltsenm muduru Murtaza Ozdamar brr kulak kesilerek dinliyorlar 
aile reisi gibi bu gi.izel mliessesede ~o- Bu mektebde 'giizel bir us~l ar L r 
cuklara hakiki bir babahk yap1yor. talebelere velilerinden gelen v ~ J 1 

Gec;en sene 167 talebesi olan mek • mektebin muhasebecisinde d:uy:: 
tebde bu sene 230 talebe vardtr. T1pJa bir banka muamelesi gibi bu pa-

Bunlardan 85 i leyli, 145 i neharidir. ralar hesab1 carilerine ge~iriliyor ve 
Maarif cemiyeti mektebe 17 paras1z ley- kendilerine para lazrm olduk~a muha _ 
II, 17 de yan parah leyli talebe alrm§ - sebeden para ahyorlar. 
tir. Tlirkiyenin hemen her vilayetin - Burada daimi muallimler (ekserisi 
den ve her bliylik §ehrinden gelen ta- kadm) <;ocuklarm yalmz muallimleri 
lebeler burasm1 adeta bir memleket degil, adeta birer ablalan gibi ... Mese
me§herine ~evirrni§ler.. la bir basta talebenin strhna vantoz ~e-

Ecnebi memleketlerden de taleb var- kiyor ve tentlirdiyod da siirliyorlar. 
m1~.Bulgaristandan gelenler oldugu gibi, Mekteb, ~ehrin bir ucunda ve dag ya
yeniden gelecekler de bulunuyorm~. macmda oldugundan ~ocuklarm hepsi 
Mektebin mlidlirli talebin ~oglugun - sthhatli... Hatta talebe her sene kilo a
dan, yerin, bu sene geni~letilmi~ olma - hyormu~. Mektebin uzak olu~u dola -
sma ragmen, kifayetsizliginden uzlilii- y1sile nehari talebe §ehre ve mektebe 
yor. Bu sene sekiz s1mfh yeni bir bina hususi otoblislerle gidip geliyorlar. 

BU HAFT A 

AZAK 
SiNEMASINDA 

Her iki filim renkli olarak 

1 -DANS KORSANLARI 
2-KUKARA<;<;A 

Oyntyanlar: Charles Collins ve Steffi Duna 

Bu aksam 
' SOMER Sinemas1nda 

Komedi Fransezin bliylik artistleri 
MARiE BELL- MADELEiN RENAUD- MAURiCE ESCANDE 
tarafmdan bir sureti fevkaladede yarahlan MARCEL PREVOST'un 

filme almml§ me~hur romam 

SOZDE KIZLAR 
filminin ilk biiylik iraesidir. Bu filimdeki miikalemeler bizzat miiellif 

tarafmdan telif edilmi~tir. Buyii.k bir zeka ile oynanmi§, biiyiik bir monden 
dramdtr. Bu filimde Dr. KRAUSS'un 30 glizel ktzlan ve Ampir'in 

.. ........ 1 .................................... - bale heyetini de goreceksiniz. 

da bulunan akraba ve dostlanm1za de
r·in saygtlartmla alenen te§ekkiir ede ~ 
rim. 

Bah~e miman Mevlud Baysal 

F rnstzca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda miikem ~ 
mel surette franstzca ogretmektedir. 
Muracaat i~in gazetede (F.) rfunuzuna 
yaz1lmak laZimd1r. 

Beyoglu SARAY Sinemasmda 
HALK OPERETl 

Bu ak~am 

saat 21 de 

Zozo Dalmastn 
i§tirakile 

ESKi HAMAlVl 
ESKt TAS 

Operet 3 perde 
Yarm ak§am TANDA 

!}iRiN TEYZE 
Pek yakmda: S E • Y E K 
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nadoiUda- -
San'ot tetkikleri 

AMlD Y OLUNDA 
- 14- .j 

Adanada bir san' atkar 
Adanamn caddelerini kalaba!tk~a ve 

Rece hayatm1 olduk~a hareketli buldum. 
Otelleri, lokantalan iyidir. Seyhan kCip
riisunii tetkik ederken siikunetle akan 
Seyhan1 doya doya seyrettim. Seyhamn 
kenarmda giizel bir Belediye park1 var. 
§imdi belediye biitiin kuvvetini Cumhu
riyet abidesi etrafmda teksife ve burada 
biiyijk~e bir park yapmaga karar vermi§ 
oldugundan nehir kenarmdaki bu giizel 
bah~eyi biti~igindeki Halkevine verecek
mi§, Halkevi de burayt Adana gencligi
ne ar;1k bir okuma sahas1 yapacakml§. 
I<.,~, az ve pek hafif olan Adanada muh
te§em palmiyelerin ve portakal, turun~ 
agac;Iarmm golgeleri altmda okuyan Sey
han c;ocuklannm bu mazhariyetine her 
halde Ankara ve lstanbul gencligi imre
necektir. 

Cece araba ile §ehre girerken yo) ke
narlanndaki mebzul yaprakh agac;lan 
sogiide benzetmi tim. Megene aldanml
§lm. Ciindiiz gozile bunlann Okaliptiis 
oldugunu ogrendim. Fa kat ikincikanun 
sonlarma gelmi~ oldugumuz halde Ada· 
lia miizesinin bahc;esindeki dut agacmm 
Yemye§il oldugunu goriince aldam§lmda 
§a§llacak ne var ki? ! .. 

. Belediyenin sokaklarda mebzulen ye· 
l!§tirdigi Okaliptiis agar;lan §ehri cidden 
siislemi§ fakat sonradan pi§man olmu§ ve 
bir taraftan sokiip atarak yerlerine ba~ka 
~ga~lar dikmege ba§lami§, c;iinkii Oka -
hptUs cesim govdeli tenebbiit kabiliyetini 
hu miimbit topraklarda istimale ba§la -
Ytnca ufac1k bir fidan iken birkac; sene 
i~;inde §ayam hayret cesamet peyda ede
rak koklerile binalarm temellerini ve ~eh
rin, toorakalt! tesisatlm tehdide ba~laml§. 

Co§kunun, Adana ttpfnde ve klyajettnde 
etnografik bebe{7t 

Adana miizesi malzeme itibarile zen· 
gin ve direktorii Y alman Y algm gen~ 
~lmasma ragmen okumu§, c;ah§kan ve de
Rer!i bir arkada§ .. Adana tarihi ve tarihi 
bbideleri iizerinde heniiz ciddi tetkikler 

a§lamaml§, fakat degerli valisinin hi • 
rnayesi altmda Adanadaki k1ymetli ele
lnanlann bu sahada da muvaffak ola -
caklan §iiphesizdir. 

. . l-Iaikevinin salonunda tavana yerle~
~rllr:ni§ bir abajur nazan dikkatimi eel • 
k ettJ. Co~kun yaptl dediler. Belediye par· 
~~da baz1 imitasyon heykeller arasmda 

Mzel yapllml§ bir venus gordiim.. Bir 
f· ~carla birlikte Co§kun yaph dediler. 

1hmlerimi y1katmak ic;in giizel bir foto
~af atelyesine girdim, sahibini sordum. 
b 0§kun dediler. Nihayet dayanamad1m, 

11 zab gormek istedim. -5imdi Tiirk Sozii 
~aasmda bulunur dediler.. Y olumu 

'1a•J Bundan evvelki yaz1larda kiic;Uk bir 
e~~h~hk olmu§, 13 Uncii makale 12 nrlden 
~ ba.silmJ§tfr. Ta.shlh ve itizar eder!z. 

Ulucaminin Arab tarzmda 
~ark kaptsz 

matbaaya dogrulttum, kendisi ile goru~
tiim.. Evimde sana gostereceklerim var 
dedi, beni abp evine gotiirdi.i. 

Co§kunun evinde bir ko§eyi adeta bir 
heykeltra§ atelyesi halinde buldum. Seh
pamn iistiinde biiyiik Ba§vekilin bir biis
ti.inii yapmakla me§gul, bu biist heniiz 
ebo§ halinde idi. F akat temiz bir zevkle 
do§enmi§ kiic;iiciik salonunda bir kolon 
iistiine konmu§ Atammn biistiil'lii gos -
tererek tevazu ve tereddiid ic;inde: 

«- Benim boyle §eylere kan§mak 
haddim degil fakat hislerimi yenemedim. 
S1k stk gormedigim AtamiZin yiiziindeki 
anatomik r;izgiler iistiinde ayn ayr1 ug • 
ra§mak onun yiiziini.i doya doya seyret
mek kadar bana derin bir zevk veriyor. 
Hayatlmda en zevkli i§im bu olmu§tur, 
yoksa ben heykeltra§ degilim .. » dedi .. 
Tam bu mada kibar ve nazik bayam 
yamm1za girdi, mevzuumuza kocasx ka
dar derin bir heyecanla kan§masi nazan 
dikkatimi celbetti, Co§kun soyliiyordu: 

«- Hayatta heyecans1z gec;en bir da
kikami ziyan sayanm, heyecammm kiil
lenmege yiiz tuttugu anda kanm onu iif

ler, kanm benim her noktadan e§imdir, 
biitiin fikirlerimde oldugu gibi biitiin his· 
lerimde de benim en samiml ortag1m ve 
yard1mc1mdu.» 

Bir an gozgoze bakl~tllar, bayan d1§ar1 
ko§tU ve kucagmda bir bebekle geri don· 
dii ve i§te dediler bu da mii§terek san'at 

esenm1z .• 

Bu mii~terek eser etnografik bir eser • 
di, c;ok ciddi ve yepyeni bir mevzuu ala
kadar eden bir san' at eseri olmu§tu. 

Bay Co§kun bu bebegin molaim1 mu
vaffakiyetle yapm1~, Bayan Co~kun da 
eski Adana kuma§lanm tedarik ederek 
ve c;ok itinah bir etiidle Adana kadmla
nnm milli k1yafetini bu bebek iizerinde 
canlandHml§. ( 1 ) 

Dii§iiniiyorum ve §U gordiiklerimin 
manasm1 tahlile ugra§Jyorum: Cumhuri· 
yetimizin san' at mekteblerine ve Giizel 
San'atlar Akademisine verdigi ehemmi • 
yet gozoniinde, i~te Adanadaki muvaffak 
heykeller, i§te Bursadaki Atatiirk hey
keli .. Bunlar gibi daha baz1 vilayetleri -
mizdeki giizel heykeller hep Cumhuri -
yetin yeti§tirdigi Turk san' atkarlarmm 
muvaffak eserleridir ki bunlar Cumhu -
rivet Kiiltiir Bakanhgmm ad koyarak 

[lJ Bu yaz Tak.s!mde agll:m Bebek ser
gisinde gtirdtigtim §eyler bu bak1mdan bir 
mana. !fade edemiyen maksads1z ~eylerdi. 
Bu 1~ ci~ji!e~se de vilayetlerara.s1 istanbul 
veya Ankara Halkevinde etnografik bir 
milsabaka ve bir sergi ac;1lsa c;ok faydah 
blr i§ olur. 

Cumhurlyetln lctimai rc;;m.n;;-·110 Yazan: Hilmi Ziya 
en~ir ~~~m1 da heni.iz dag1lma~mi~ yacagm1 kestirmi~ olmah ki, bu a~i ~eca
lil ~lermm yerinde olup o1mad1g1 • viiz kar§Jsmda tavnm bozmadan sukunet
~r anlamak ic;in onu tammak fmahm le devam etti: - Dostlugunuzdan ba§ka 
~r:Ytdu. ~uras1 muhakkak ki, hic;birinde ne istiyebilirim? Bunu size her§e~le i~b~
ku 

1 
ana kar§' ilk gordiigii zamanki kor· ta hazmm. Dogrusunu soyleyim. 1§lenmm 

b~ be c;ekinmeden eser kalmami§h. Aca- bozulmasmda Yunanhlar kadar hiikume
Yor u Strada ic;lerinden hic;birisi di.i~iinmi.i- tin de hissesi var. Bu vaziyette, birbiri • 
§lla rnuydu ki, bu adam her zaman kar- mizden ba~ka kime dayanabiliriz. Kafa
hal['~da duracak ve insanlar iki cephe lanm!Zin ic;i ne olursa olsun, bugiinli.ik 
Ve n e kaldik<;a 0 daima oteki cephede, §U toprakta birbirimize muhtaCIZ. Sizin 

Bzenlerin ba§mda bulunacak? c;ah~mak ic;in paraya ihtiyacmlZ var. Be· 
sorrn u~adam kim L diye kendi kendilerine nim de giivenecek dostlara I 
A.riftga liizum kalmadan o, biraz sonra Haf1z onu emniyetsizlikle ve homurda

t~~a~J~uka~~em~~ini yaphg1 m~vz.u~ narak d.in~iyordu: -. Y a buna kar~1 biz
tnlistehz·mak 1c;m soze kan~tl. Azmt hala den ne 1sbyorsun? dtye sordu. 
sankj h 1k tavJrl,rla bak1yor, ve Haf1z - ~oyle bir miiddet gazeteyi durdu ~ 
tak ~~a~ arete ugramt~ gibi homurdana· run I dedi. Zaten bu mad a yazd1klanmz 
biran o:;ukar~ dola~Iyordu. Nih a yet i~i memleket ic;in tehlikeli degil mi? Ortah
Yanllla Y klkeslp atma kararile, masanm gm ne olacag1 belli mi? Goriiyorsunuzl 

_ A a a~1P Yumrugunu koydu: Yunanhlar ilerleyip duruyor. lhtimal bir 
8llnu2 ? k~k .konu§ahm! dedi, ne istiyor- daha <;1kmamak iizere yerle~ecekler. 0 

1-laq trntn namma soyluyorsunu L zaman hepimizi s1ygaya c;ekerler. S1rast 
oran, herhalde hiicuma ugn- gelince yeniden ba§lammz. Her§eyde si· 

CUMHlJ'lti'YET 

Haziran 2845.069 7664.598 6423.455 
Temmuz 3411.646 6224.083 5438.100 
Agustos 28'75.593 3992.180 4921.089 
Eyh11 3056.'787 3863.832 4584.'792 
1 clte~rin 3719.'766 6480.644 6302.206 
2 cite§rin 4613.997 6648.620 8845.291 
1 clk~nun 5808.271 6835.17'7 
2 cikilnun 4697.006 6461.652 
~ubat 3668.600 6731.080 
Mart 4258.635 5163.70'7 
Ni.san 3995.934 5412.217 
Mayxs 3220.477 5016.516 

Silolar ~ogaltdacak 
Ankara 2 (T elefonla) - Silolann 

yiiz bin ton istiab haddine iblag1 ic;in 
evvelce hiikumete verilmi~ olan 3 milyon 
llrahk kredinin yedi milyon liraya ~1ka -
nlmas1 ic;in Ziraat V ekaletince kanun 
oroiesi hamlandt. 

iistiinde c;ah§hg! miiesseselerin verimidir. 
Fa kat bu ad1 iistiindeki miiesseseler ha • 
ricinde rejimin yaratllgt bir miiessese da~ 
ha var ki bunun ne ad1 vard1r ne de goz
le goriiliir. F akat yurdun her bucagmda 
onun dershaneleri, atelyeleri ve candan 
duyan talebeleri vard1r. Bu mektebin 
e~iginden aile ocaklanmtza girilir. Ka • 
ptsmdaki bayrak Tiirk gencliginin kal
binde dalgalanmakta, ruhunda uc;makta· 
d1r. hte §U goziimi.in oni.indeki eserJer de 
bunun verimi.. Bir atelyesi de burada, 
bunun iki ta)ebesj de kar§Imda soy)e§i • 
yor, san'at ve kiiltiir heyecanile c;np1m -
yorlar, tahsili Adana hududlarmdan d!
§an c;1kmaml§ bir Adana miinevver genci 
ile gene Adanada ogretmenlik eden bir 
Seyhan kiZinm yarathklan bu eser neka
dar canh ve manah ve bu iki gene e§in 
Tiirk aile hayatmdaki fikir ve ruh bir • 
ligi mevzuu iistiindeki sesleri ne yiice, 
ve bu yiice anlayl§ ve anla§I§ia kurduk
lan atelyede ne mukaddes bir hava var .. 
l~te ben bunlan bu yuvada anlad1ktan 
sonra fazla kalabahk etmeden kendile -
rine tebrik ve te§ekkiirlerimi sundum ve 
aynld1m. 

Mimar 
SEDAD f;ETINTA$ 

OstaJ Yahya Kemale 
On be~ YJl evvel bu topraklarm us -

tiinde her §ey 1ilii, her kulak duvar, her 
his ki:ir oldugu giinlerde §iir ve edebi
yatxnuzl da ayni kudretle yiiksek kub
belerinde, mermerlerinde ve ~inilerin
de ya~atan san'at abidelerimizin korun
masx ic;in giir sesile bagxran: 

(Ki:ir Kazma) muharriri biiyiik §air 
Yahya Kemaldi. Ben o vakit heniiz ka
lem tutmaga ve heniiz duymaga yelte
nen bir ~i:imezdim. 

Tiirk c;ocuklarmm en yiiksek fazile:t
lerinden birisi de kendisine ogreten eli 
i:ipmesini bilmesi ve onu unutmamas1 -
dtr. Yahya Kemalin Tiirk edebiyatm -
daki yiiksek yeri aynen Tiirk mimar -
lannm kalbindedir, hele benim yolum
dakilerin .. ; 

Mimari edebiyatx yaratacak kudreti 
ben kendlmde bulam1yorum. Fakat e -
ger gliniin birinde boyle bir ~ey bekle
necek bir istidad1 bende gi:iriiyorsamz 
ve eger yaZilanmda ufak bir k1ymet 
ve yiiriiyii§iimde bir Ulkii yiiceligi var
sa, bunlarm hepsini feyz ald1g,m iistad
lara, hele Yahya Kemalden ald1gun a
te~e borclu bulundugumu soylemege 
mecburum. 

(Amid Yolunda) ic;in iltifatlarxmzm 
degerine i:il~ii bulamxyorum, tavsiyele
rinize aynen riayetkar oldugumu arze
der, ellerinizi hiirmetle operim iista 
d1m. S. c;. 

yaseti elden b1rakmamah. ~imdilik, beni 
dinlerseniz, §oyle ortahg1 kolhyacak, yer
li tiiccan himaye edecek bir~eyler c;Jkar
samz, eminolun, bu yiizden bi.iyiik ka ~ 
zanclar elde edersiniz. Sonra giiniin bi -
rinde bu parayla fikirleriniz ic;in daha 
kuvvetle ~ah~lrs1mz. 

Kadri giilerek: - Demek bizi satm 
almak istiyorsunuz? 

Hac! Toran davrand1, elini gogsiine 
gotiirdii. Miitevekkil: - Estagfirullah ... 
dedi. Ha~a I (ok yanh~ dii~iiniiyorsunuz. 
Soyledikl~rimden hie; te o mana c;1kmaz. 
Zaten bu i~i yapmasamz da -bilmi~ o -
lun~ hiikumet erge<; gene gazetenizi kapa
tacak I Onceden davramrsamz, ileride te
~ebbiise girmeniz kolayla~1r. Bunu haber 
vermek benim ic;in dostluk borcu. Masra
fml verecegim ne~riyata g~lince, onunla 
fikrinize muhalif bir§ey sovliyecegini tah
min etmiyorum. 

Hac1 Toran bu mada, koca kaputun
dan ii<; torba alt1n <;1kanp masanm iize
rine koydu. Para ~JbrtiSI odadakilerden 
en dalgmmm bile gozlerini falta§l gibi 
ac;tlgml <;ok iyi farkettigi ic;in, giiliimsiye· 
rek devam etti: - Hatta, siyast sebeb
lerle bir mi.iddet tatil edeceginiz gazete
nin daha miikemmel <;1kmas1m temin ede-

Bir tetkikin intibalar1 
•• 
U ziim kutular1 harice 

de bOyle gidiyorsa! 
Ambalaj1 fena ve yapdl§mda memleket ve §ahsi menfaat 
dii§iiniilmemi§ olan bu kut ularda diinyanm en giizel 

mahsulii de olsa k1ymetten dii§er, mii§teri kaybeder A 
dinleyin! 

!man kimyagerlerinden birinin 
sun'i altm yapmaga muvaffak 
oldugunu gec;enlerde gazeteler 

Gelen ihbariye kag1d1 ile postanaye 
ugrad1m: 

- N am1mza bir paket var. 
Dediler ve gosterdiler. Be§ alii kilo • 

I uk kuru iiziim kutusu. T abii kutu tah
tadan, izmirden bir dost gonderiyor. 

Buraya kadar i§te bir fevkaladdik 
yak. Dikkat edilm~zse bundan soma da 
yok. Oziim enfes, eve gotiiriip yemesi 
kahyor. F akat i~te hususiyetler ve yeni
likler de burada ba§hyor. 

Koca kutuyu eve nasll gotiirmeli Ye
ya gondermeli? iki tarafmdan da c;atla
ml~, i~indeki iizi.imler goziikiiyor. Temiz 
kag1d ve sicim olsa saglam, goze batmaz 
bir paket yapmak kabil. Fa kat kag1d ve 
sicim postanede bulunur mu? 

Ba~ka memleketlerde postane mi.ivez
zileri paketlerinizi evinize kadar gotiiri.ir. 
Bizde bu usul yok. Fa kat gene postane 
imdada yeti§ti. Ufak bir iicretle paketi 
eve kadar gotiirecek adamlan oldugunu 
soylediler. Hay Allah raz1 olsun. Biz 
bu kadanna da raztylz. Bunu ~imdiye 
kadar gormedigim ve i§itmedigim ic;in 
bana bir yenilik, bir terakki admu tesirini 
yaph. 

:{.If.:(. 

Kutu postaneden eve geldigi zaman 
dikkatle muayene ettim. Acmacak bir 
hal de idi. Y an taraflan ~atlaml~. l~ine 
kag1d do~enmedi&i ic;in iiziimler goziikii~ 
yor. lyi bas1lm1§, birbirine yap1~rnt~ ve 
yekpare bir kiitle halini alml§ olmasayd1 
iiziimler goziikmekle kalmiyacak, kutu
dan dJ§an dokiilmege de ba§hyacakh. 

fzmirden !stanbula kadar bir kutu U
ziim bu hali alma ya Londraya, N ev -
yorka kadar giderken ne §ekil ahr veya 
alabilir? !§in fenahgi §Urada ki yabanc1 
memleketlerde «kutu fena» demezler de 
«Tiirk mali» fena diyebilirler. 

Kutunun parc;alanmasmdaki sebebleri 
ara§tlrmak iste<ljm. Ac;tlm ve tetkik et -
tim. 6 tane tahtasmdan be§i ayn ayn 
kahnhkta idi: 8, 7, 6 ve 5 milimetrelik. 

Siz zannederceksiniz ki 8 milimetrelik 
tahta kutunun dibi, 7 milimetreligi iist 
kapagt, 6 milimetrelik uzun yanlar ve 5 
milimetrelik te ktsa yanlard1r. Boyle ol~ 
sayd1 kutunun bozulmasJ, parc;alanmas1 
imkam var m1ydi? 

Bilakis. Kutunun dibi be§ milimetre
lik, kapagt 6 milimetrelik, uzun yanlar
dan biri 8, biri be§ milimetrelik, k1sa yan
lardan biri 7, biri be~ milimetrelik tahta~ 
lar. Fa kat mant1ks1Zhk bu kadarla bit -

Esrarh bir oliim 
Beyoglunda Karanfil sokagmda 10 

numarah apartunanm kaplClSI Hamdi -
nin odasmda alii olarak yathgl polise 
haber verilmi§tir. 

Hiikumet doktoru ve polisler cesed 
iizerinde tetkikatta bulunmu§lar ve (i • 

liimii §i.ipheli gi:irmii~lerdir. 

Cesed Morga kaldmlmi§hr. Hadise -
nin bir cinayet eseri olup olmadxgx bu· 
gi.in anla§Ilacaktxr. 

Feci bir oliimle hi ten bir kaza 
Feriki:iyiinde Avukat caddesinde 155 

numarah evde oturan 95 y!l§larmda• 

Kamil, diin evinin bah~esindeki agac -
lardan birinde dal keserken muvazene
sini kaybederek dii§mii§tiir. Zavalh ih
tiyar beyiniistii dii§tiigiinden derhal i:il
mi.i§tiir. 

ceginden, hakikatte bu bir vazife say1! • 
maid 

Masa iistiinde bir y1gm te§kil eden al
tmlara gozucile bakmakta olan Haf1z 
eskisinden daha zay1f ve i.irkek bir itiraz 
tonile: - Boyle vazife mi olur? dedi. 
Bununla beraber artlk itiraz ve hiicum 
sesleri gittikc;e alc;ahyordu. Arif, bu za
manda soze kansmanm muvaf1k olmadJ
gmi hissetmi§ olacak ki, ikinci planda kal
mayl tercih ediyordu. Azmi, ellerini u ~ 
gu~turup bir masaya bir de arkada§lan ~ 
nm yiiziine bakarak: - Vakia §imdilik 
susmadan daha dogru hareket te olamaz! 
diye soze giri§ti .. Ka<; keredir soyledim. 
Dinliyen kim? Hepiniz bir mecnunun ar
kasmdan gitmegi tercih ediyordunuz. 
Kamil Efendinin dii§lincesi hie; te yabana 
ahlacak gibi de~il. 

Y arm daha kuvvetle yola ~Ikmak i -
~in, &imdiden hamhk yapmah. 

Kadri, istihza ile memnuniyet arasm
da §a§km bir tavtrla: - Dogru! dedi, 
gaye vas1tay1 me§ru ktlar. Arif Ekrem, 
soze kan§mamn tam zamam geld1gine 
kani: - h bu kadar degil! diye kestir
di. Bize gore burjuvazi, gec;ilmesi zaruri 
bir mer hale degi) mi? Bu memleketle 
heniiz daha burjuvazi dogmad1. Onun 

Vziimler kutulara istil ediliyor 

miyor. Boyle ince tahtalara gore kulla
mlacak ~iviler, incecik ve nihayet 1,5 • 2 
santim uzunlugunu ge~memek icab eder. 
Halbuki bizim kutuda bir buc;uktan U\,. 
buc;uga kadar hertiirlii c;ivi vard1. 

*** 
T ahtas1, c;ivisi bilgisiz ve mantJks1z o-

larak sec;ilmi§, yaplli§mda dikkat ve me
rak denilen hassalarm zerresi bile goriin~ 
miyen boyle bir kutunun kine saglamca 
temiz bir kag1d do§enseydi, belki iiziim
ler zay1f tarafta bu kadar tazyik yapmx
yacakh. Kutu belki c;atlard1. F akat par~ 
c;alanmazd1. Sanki kutunun yan taraflan 
temiz de yalmz iki kapag1 temiz degilmi§ 
gibi kag1d ancak dibe ve iist kapaibn al
tma konmu§. 

¥Ii-Ilo 

Eger ecnebi memleketlerine ihrac et
tigimiz iiziimlerimiz boyle kutularda sev
kolunuyorsa yerine gidinciye kadar gi.i -
zel mallm1zm ne hal alacagm1 ve ti.iccar 
tarafmdan nas1l kar§lianacagml dii§iini.i ~ 
niiz. 

Par~a parc;a olmu§ kutulan birer, birer 
muayene etmege, ic;indeki maim iyiligini, 
fenahgm1 ara§hrmaga, c;i.iriik kutulan ta· 
mir ettirmege vakti olm1yan toptanc1 tiic~ 
cann diyecegini ve yapacagm1 tasavvur 
etmek gii<; degildir: «Ne yapal1m? Al
dandJk. Bu mallan kac;a olursa olsun i§· 
portactlara satm. Bir daha da bu firma
dan mal getirtmiyelim I» 

Evet, tahtast, c;ivisi hesabstz se~ilen, 
yaplh§mda ne memleket ve hatta ne de 
§ahsi menfaat dii~iiniilmiyen bu kutular 
ic;indeki mal diinyamn en iyi, en giizel 

mahsuiU de olsa k1ymetten dii§er, mii§te
ri kaybeder... Bunun online yalmz hii
kumet gec;ebilir. 

!hracatl kontrol meselesinin bizde c;o
cuklara verilen siitiin safiyetini kontrol 
kadar miihim ve laz1m olduguna kanaat 
etmemek mi.imkiin miidi.ir? 

Bir tiitiin kumpanyaamm 
miiracaati 

fzmir (Hususi) - Herman Spirer tii
tiin kumpanyas1 hiikfunete ba~vurarak, 
§ehir ic;inde, kendisinin tayin edecegi 
yerde, Evkaf idaresi tarafmdan (2000) 
i!?<;inin ~ah~abilecegi biiyiik bir imalat
hane ve depo in§asx takdirinde bu bina
Yl 10 ytl miiddetle isticara hazxr bulun· 
dugunu bildirmi§tir. 

ya2lllll~h. Okuyuculanm1zdan biri bu ha~ 
beri ele alarak bana: «Sahi mi ve ola -
bilir mi» diye soruyor. Bana dii§en, bu 
i§e fen ehli kan§lr demekti. Fa kat rah • 
metli Nabinin (220) y1l once ayni me -
seleye temas ettigini ha!Irlaymca oyle 
demekten vazgec;tim, bi.iyi.ik §airin so7 • 
!erini - oldugu gibi - §U siituna gec;irdim: 

Bir zaman l~re meger bir ayyar 
eyleml~ blr nice altmx gubar 
Dilzerek blr lkl tUr:u ecza 
Koymu~ admx Taramfmu Hata! 
SatJru§ ecza deyu blr attare 
A!mt~ oJ ve~hUe blrkac; pare 
Arzuhal edup o ~ehrln liehine 
Eyleml~ vaz'1 cebln dergehlne 
Dernllj ey padi~?ahi illemgir 
Benlm il.stad1 fiin uni ikslr 
Bu stizii l~idlcek §ahx cihan 
Meyledip hatm oldu :;;adan 
Dedi goster gtireylm san'atlnl 
Blleyim mertebel kudrctinl 
Yazdi blr deftere birka«; ecza 
Birinln i.smi: cTaramonu Hata:. 
§!ahm emrile segirdtip huddam 
Ald!lar ciimlel eczayi tamam 
OlmamJ§ti o Taramon peyda 
Dedi lk.slr - ger ey mtilk'ara 
Taramondur buna ctiz'ti il.zam 
Klmiya olmaz, o olmazsa etem 
Birbirlne girtip attaran 
Ara!dtlar am diikkan, diikkB.n 
Ak1bet dedi biri bir ecza 
Bende var adml bllmem amma 
Gotilrtin belki budur maksudu 
Dahl yok §iiphemlzin mevcud11 
Kimiyager goricek dedi: Beli 
Budur lksirln ehemml ameli 
Girdi tenha ~eh lie blr caye 
Urdu hile k.oriigtin eczaya 
Edi.ip eczayl amelle 1tlaf 
Tavanm ka'rlne «;liktft zerl sA.f 
Aklm aldxrdt goriip §!ah1 ethan 
Dedi tah.sin ediip ey reruii zaman 
Aferlnler sana, hem san'tlne 
Fenni 1ks1rde ehllyetlne 
Var m1 bllmem bunu tek.mile sebll 
TaramOnu nice etsek ta.hsil 
Dedi ol diizdeki lk.str-ntima 
Etmek ister seferi millki.i Hata 
Dedi :;;eh, yine meger sen gidesln 
Gayri bilmez bu ~i sen edesin 
Dedi ferman senln ey §!aht clhan 
Edeyim yoluna camm kurban 
Verdi ol Iilah ana gok malii mena! 
Eyledi semtl HatAya irsal 
Aldx ol genet o rend! ayyar 
Ge1digi semte yine etti firar 
Gence nail olan 1ksir1 nider? 
0 g!dl~tir kl g!der dahl g!der!.. 

«hte bu kadard1r ol hikayet - bakisi 
diirug1 bi nihayet.» 

M. TURHAN TAN 

K1z1laym baloau 
KlZllay cemiyetinin Kadxki:iy §Ubesi 

tarafmdan §Ubatm on iic;iincii giinii ak
§anu Siireyya sinemas1 salonlarmda bii
yiik bir balo verilecektir. Kl§ mevsimi
nin en nezih ve en parlak eglencelerin· 
den birini te§kil edecek alan bu balo 
i~in azamt itina g1isterilmekte oldugun~ 
dan gi:iriilecek ragbetin de pek biiyiik 
olacag1 §imdiden tahmin edilmektedir. -···-Miinir Nureddinin konseri 

Bu ak~am Miinir Nureddin tarafm • 
dan istanbul halkma Ferah tiyatrosun
da bir konser verilecektir. Klymetli 
san'atkar bu maksadla zengin bir re -
pertuvar hazxrlanu~txr. 

A~~Ak1~:, 
( 

M. Turban Tanm en giizel ro- / 
~ manlarmdan biri, yeni c;xkt1. Ta- 1 

rihle §iiri sahifelerinde kucak ku- : 
caga y!l§atan bir §aheserdir. Hem 

Ayni kumpanya, ftalya hiikilineti ta
rafmdan Tiryeste transit merkezinde 
1,200,000 lira sarb suretile in§a edilen ~ 
biiyiik bir binaYJ da on y1l miiddetle 
kiralaml§tlr. Kumpanya, ·in~aat bedeli
nin lasa bir zamanda kiradan c;xkan -
lacagm1 ve binarun bir kar olarak kala
cagmi iddia etmekte ve muvafakat edil
digi takdirde Tiryestedeli bina esaslarl 
dahilinde in§aat yapxlmasm1 istemek -
tedir. 

, zevk, hem bilgi temin etmek isti~ i 

yenler bu nefis romam mutlaka ( 
okumahdxrlar. Fiat! bir lirad1r. \ 

meydana <;1kmasma yard1m etmek kendi 
mefkuremize hizmetten ba§ka nedir? 
T ekamiiliin yolunu gormeden son nok -
tay1 istiyen hayalperesttir. 

Azmi, kinle atJld1: - Kahrolsun ha
yalperest 1.. ltiraz sesleri bi.isbiitiin kesil
mi§ti. 0 dakikada bilmem nic;in agz1m1 
b1c;ak ar;m1yordu. Bilmem degil! <;unku, 
hakikaten, ben de onlann arasmda sii • 
riiklendigimi hissediyordum. Zihnimden 
birc;ok §eyler gelip gec;tigi halde, bir tiir
li.i sesimi <;1karam1yor, itiraz edemiyor, 
isyan edemiyordum. 

Meclisi ba§tanba~a kaphyan bu zaf 
anmdan istifadeyi unutm1yan Hac! To • 
ran, hemen kalk1p yamba§mdakilerin 
hararetle ellerini s1karak, eski bir dost 
gibi selamla§arak (lklp gitti. 

0 giindenberi her§eY onun ;stedigi 
tarzda gidiyordu. Bense, hem senden 
hem onlardan iirkmege ba§lam1~hm. A
sll miicrimin onlar degil, fakat ben ol -

dugumu biliyordum. Seni hakikaten sev

digime inand1g1m, hala elini s1kmaga 

devam ettigim halde onlarla beraber al

datmaga mecbur oldugum i<;in kendim

den utamyordum. Bununla beraber on

lara hesab sormak, isyan etmek ehmden 

gelmiyordu. fstemeksizin arkalanndan 
si.iriikleniyordum.. Sakm bunlan, affet -
tirmek i~in bulunmu§ mazeret sanma I 
Hayxr, ben kendimi bilirim. Nekadar 
dii~tiigiimii ba~kasmdan dinlemege ihti· 
yac1m yok. Sana hakikati soyliivorum. 
Biliyorsun! Kanm hastad1r, ba~1mda bir 
kalaba!Ik var. Ayhga kalm1~ olsa c;ok~ 
tan siiriiniirlerdi. Senelerdir bore edi
yorum. Bi.itiin mahalleye, herkese, fakat 
as1l bizimkilere, sayiSlz borcum var. On
lardan aynlam1yorum. Boynuma zmc1r 
tak1lmi~ gibi arkalanndan beni cehenne
me suriikliyecekler. Elimde degil !... 

Aydm, bir h1<;kmk tufanm• tutabil • 
me~ ic;in o kadar di~lerini sJk1yor ki, yeni 
bir oksiiriik nobetine kap1ld1. Demir sa -
kindi: 

- Haydi, t;ocuk olma! dedi. Onlar 

miicrim degil, biz de degiliz. Mesele §U· 

rada ki, ne oldugumuzu unutup ba§ka 

bir alemin riiyasml goriiyoruz. 

Bununla beraber, o giin Aydmm ya

mndan aynldigi zaman i(inde miithi~ bir 

bo~luk duyuyordu. Dayand1g1 son ta§m 

yJkJlarak u<;uruma dogru olanca h1zile 

yuvarland1gml hissediyordu 
[Arkast var] 



G. Saray - F ener, 
Besiktas - Giines 

' ' ' 

I Izmirde heyecanb 
bir miisabaka 

Senenin en miihim ma~- Goztepeliler ikinci devre
lari pazar giinii Taksim de 4 gol atarak K. S. K. 1 

stad1nda yap1lacak 4 - 3 yendiler 
Galatasaray, F enerbah<;e, Be§ikta§ ve 

Gune§ kulublerinin te§kil ettikleri daimi 
komite, B. i. T. 0. K. (Beynelmilel Spor 
T emaslan Organizasyon Komitesi) ismi
ni almi§hr. Bu komite muhtelif ecnebi ta· 
k1mlanmn §ehrimizde rna~ yapmak hu
susundaki tekliflerini tetkik etmi§tir. 

Vaktile tehir edilen lik mac;larmm son 
u<; hafta i~inde tekrar tehir edilmi§ bu -
lunmas1 milli kiirneye aynlacak tak1mla· 
rm taayyun etmesine ragmen aynamlmak 
mecburiyetinde oldugundan ecnebi tek
liflerinin hemen hepsi reddedilmi§tir. 

Kamite esas olarak kurban bayramm
da dort kulubumuz arasmda yap1lacak 
alan dostluk turnuva mac;lanm konu§ -
mu§tur. Bu kanu§malann neticesinde kur
ban bayramma tekad_dum eden Pazar 
giinii dort kulubun iki§er iki§er kar§Ila§ -
mas1, sah giinu maglublann, <;ar§amba 
gunu de galiblerin rna<; yapmalanna ka-

rar verilmi§tir. 
Tumuvada galib gelecek olana dost· 

luk kupas1 ismini ta§Iyacak olan bir ku-
pa verilecek diger u<; tabma da bu tur
nuvamn habrasi olarak hirer hediye ve· 
rilecektir. 

Dort kuliibe mukayyed azalar aidat • 
lanm tamamen odemi§ olduklan takdir
de bu mac;lara tenzilath biletlerle kabul 
edilmeleri de karar altma ahnmi§tir. 

Spor meraklilan bu mac;lan seyrede • 
bilmek i<;in kurban bayramma kadar bek
lemiyeceklerdir. C::iinkii malum oldugu 
iizere Iik mac;lan oynamp ma tehir edi
lenlerin oynamasma geldigi vakit ilk ala
rak Galatasarayla F enerbah<;enin Be§ik-

ta§la da Ciine§in ayni gunde ve ayni 
stadda oynamalan icab etmi§ fakat ha
vanm muhalefetinden bu ma<;lar tek • 
rar tehir edilmi§ti. 

Bundan sonra iki hafta muddetle te
hir keyfiyeti tekrar ettiginden ma yeni
den Galatasaray .: F enerbahc;e ve Be • 
§ikta§ - Cune§ mac;lanna gelmi§tir. Pa-
zar giinii hava biraz musaid oldugu tak
dirde T aksim stadyomu fevkalade bir 
futbol gunii ya§Iyacak ve muhakkak ki 
fevkalade kalabahk olacakhr. 

Milli kiime i~in diin yaptlan 
ihzari toplanb 

Dun Calatasaray, Fenerbah<;e, Be -
§ikta§ ve Ciine§ murahhaslan F utbol Fe
derasyonu reisi Hamdinin i§tirakile bir 
toplantl yaparak milli kiime meselesi et
rafmda gorii§mii§lerdir. 

Tak1mlarm seyahat masraflan, stad 
hisselerile bu mac;larm hangi stadlarda 
yap1lmasmm muvaf1k olacag1 meseleleri 
bu gorii§melere mevzu te§kil etmi§tir. 

Onumiizdeki hafta i~inde milll kume
ye se~ilmi§ bulunan sekiz kuliibiin mu -
rahhaslan umumi bir toplanh yaparak bu 
i§leri teferriiatile gorii§ecek ve bir karara 
baghyacaklardrr. 

Paraguay milli taktmmm 
Avrupa seyahati 

Cenubi Amerika futbol §ampiyana -
smda Arjantini 4 - 1, me§hur Uruguay! 
da 4 - 2 yenen Paraguay milli futbol ta
kimmm, Avrupada tezelzule ugnyan 
Cenubi Amerika futbol §ohretine lay1k 
oldugu mevkii tekrar verebilmek gaye -
sile Avrupaya gonderilmesine karar ve
rilmi§tir. 

- Otamobil kazas1m m1? Evet, i§it -
tim. Anla§lhr §ey degil, bu otomobil 
Fikretin her zaman bindigi mukemmel 
makineydi. Soforu de onun eski ~oforii 
idi. 

- Bizim §uphelerimizin kimler ve 
hangi gruplar etrafmda temerkiiz ettigini 
de biliyorsunuz, degil mi? 

- Fikretle aramiZda kararla§hnlan 
projenin kimleri istihdaf ettigi ve kimle -
rin aleyhine oldugu bizce malumdu. 0-
nu ni~in suikasdin de kimler tarafmdan 
tapilabilecegini tahmin etmek giic; degil
dir: Samoilof! .. 

- Tamam, tamaml.. ,Simdi beyefen
di. bir de tayyare meselesi var .. Bu garib 
meselede de bizi tenvir etmek lutfunda 
'Julunursunuz, samnm. Bu meselede bize 
mcak siz yol gosterebilirsiniz. 

- Emrediniz, fakat tayyare mesele;i 
nedir? Bu hususta hi<;bir fikrim yok ve 
maalesef hi<; bir§ey de i§itmedim efendim. 

- Murad F erdi, sizin ~irketin i§lerini 
_....u, ___ t:.o~al!.!h~k.!.!ik'.lie'..J.'ves_size icab eden malumatl e · 

fzmir (Hususi) - Bu haftaki milli 
ki.ime se<;me mac;lan, epeyce heyecanh 
ve si.irprizli ge~ti. Alsancak sahas1, gece 
yagan §iddetli yagmurlarla adeta <;amu· 
ra bogulmu§tu. Bu sebeble, sabahleyin 
yapilmasi mukarrer izmirspor - Demir
spor rna<;! geri birakildi. Ogleden sonraki 
mac;:lar Halk sahasmda cereyan etti: 

Altmordu, rakibi Egesporu, I 0 • 0 
yendi. Egespor, Altmorduya nisbetle 
epeyce zaYJf bir tak1m. Kadrosunda ta· 
mnmi§ hic;:bir eleman yok gibi .. 

Bunu Altay - Bornova mac;! takib et
ti. Bornova son zamanlarda epeyce kuv
vetlenmi§ ve hatta ge<;enlerde K. S. K I 

bile yenmi§ bir tak1m oldugu ic;in bu rna· 
c;:a, milli kiime ile en yakmdan alakadar 
olanlar, oldukc;.a ehemmiyet veriyor -
lard1. F akat Altay, derhal bariz bir ha
kimiyet tesis etti ve tJpk1 Altmordunun 
Egespora yaphgi gibi, mbma golleri, 
rakib kalenin aglarma takmaga ba§la -
d1. Bu bariz kuvvet farb ve birbirini ta
kib eden goller, derhal oyunun ciddiye• 
tini bozdu ve verilen ehemmiyeti de silip 
siipi.iri.ip gitti. Bunun da neticesi §U oldu: 

Altay 11 Bornova 0. 
Sua giiniin en muhim ma~ma gelmi§ti. 
Coztepe ile K. S. K. kar§Jla§acak • 

lard1. Coztepe §imdiki halde puvam en 
yiiksek ve en iimidli olan bir tak1mdir. 
K. S. K. da d1sandaki baz1 oyunculan
nm da gelmesini temin etrm§ ve en kuv
vetli §eklile <;Ikmi§tl. Bu rna<; Altayhlar· 
Ia Altmordululan da heyecana du§iirii-

yordu. C::unkii Coztepenin maglubiyeti 
takdirinde, anlar da mevkilerini nisbe -
ten tahkim etmi§ olacaklard1. Goztepeden 
sonra Altay, onun ardmdan da Altmor
du gelmektedir. 

Oyun ba§ladi. Ri.izgar ve giine§ ta • 
mamen Goztepe aleyhinde.. F uad biraz 
rahats1z ve sakat .. 

K. S. K. hlar biiyi.ik bir enerji goste
riyorlar. Coztepe mi.idafaasi, ruzgann 
da tesirile siki~Jyor, oyunu qt;_amryor ve 
kontrol imkans1z.. Orta haf Hakk1, bii· 
tiin kuvvetini ve enerjisini sarfediyor. Fa
kat K. S. K. ilk devrede 3 gol c;1kanyor. 
Buna mukabil Goztepe s1f1r. 

lkinci devre ba~lad1g1 vakit riizgar da 
K. S. K. lehine kesilmi§ bulunuyor ve 
K. S. K. hlann bir miidafaa sistemi ile 
muhakkak galib <;Ikabilecegi kanaati iyi
ce yerle§iyor. F akat bu kana at, daha ilk 
dakikalarda sars1lmaga ba§hyor, c;iinkii 
Goztepe, K. S. K. kalesini ~ember i<;ine 
almi§ ve miitemadiyen tazyiktedir. K. 
S. K. mi.idafaas1, bu ~emberi bir tiirli.i 
par~ahyamwor. Hakk1, §ayam hayret 
bir muvaffakiyetle miitemadiyen muha • 
cim hattm1 besliyor. Coztepe ilk golunii 
penalhdan ahyor. Bunu biraz sonra Ab
basm gi.izel bir golii takib ediyor. Arhk 
sahada tezahiirat kesilmi§tir. C::iinkii ne· 
tice §upheye du§mU§ bulunuyor. Hala 
Coztepe hakim.. Devre ortalanm biraz 
ge<;ti. hte iic;iincu gol.. Bu defa, Cozte
pe taraftarlannm sesleri yiikseliyor. Tam 
bu mada hakem, K. S. K. hlardan bir 
oyuncuyu di§anya ~1kanyor. ltirazlar 
ba§hyor. Bir digerini daha c;1kanyor. Ha· 
kern aleyhine baz1 tezahiirat oluyor ve 
oyun tekrar ba§hyor. Esasen son daki -
kalarday1z. hte dordiincu ve galibiyet 
golu .. Bu suretle Halk sahasmda epeyce 
enteresan ve heyecanh bir mac;m son da
kikasJ geliyor. Hakemin dudi.igu Cozte· 
peyi 4 - 3 galib ilan ediyor. 

tirmege memur edilmi§ti. Fikret Bey ta
rafmdan da bu yolda bir hizmete memur 
olmu§tu. Soyle F erdi ... 

Murad F erdi izah etti: 
- Evet ... Ben Atinaya giden bir tay· 

yareye binecektim. Y ammda iki de me· 
mur bulunacakh. Vazifelerimden biri de 
ayni tayyareye binecek olan Samailof 
ismindeki herifi nezaret altmda bulundur
maktJ. Hatta Samoilofun yanmda kati • 
binin bulunacagmi bile biliyorduk. 

Ben Murad F erdinin ne soyliyecekle
rini tamamen bildigim hal de sordum: 

- Peki, sonra? Sonra ne oldu?.. 
- Sonra, ben tayyarede sizi de bu· 

lacakhm ve sizinle ber.ilier seyahat ede
cektik. Hatta benim bu seyahat esnasm
da ve bu seyahatten sanra ifa edecegim 
hizmetlere aid malumat1 ben sizden ala
caktim Azmi Beyefendi ... 

- Dogru. Fikrimiz, projemiz tama -
men anlathgmiz §ekilde idi. F akat yemek 
esnasmda bu proie birdenbire degi§ti. 

F erdinin hayret ve merakla ozleri a-

CUMHURIYET 

Bak~rkoy Bez 
fabrikas1nda 

1936 da piyasa hesab1na 
~ah,ma % 250 artmi,br 
Be§ y1lhk endustri programimiza uy

gun olarak tesisat1 geni§letilmi§ ve yeni 
makinelerle tec;hiz edilmi§ alan Siimer 
Bankm Bak1rkoy Bez fabrikasJ, istan -
bulda modern Turk endiistrisinin k1y • 
metli bir miimessili halinde, daima artan 
bir rand1manla c;ah§maktadu. 

1934 ba§mda mevcud ig sayiSI ancak 
3,000 olan bu devlet fabrikasi, yenile§ -
mesinden sonra 1 0,000 igle faaliyete 
koyulmu§ ve piyasada kendine biiyiik 
bir mevki temin etmi§tir. 

Biten y1l, Bakukoy fabrikas1 kin c;ok 
mi.isaid ve memnuniyet verici §artlar i -
c;inde ge~mi§tir. 

1936 nm ilk on ay1 zarfmda fabrika
ya di§andan verilmi§ alan sipari§ler, 
1935 senesinin ayni devresi zarfmda a -
!man sipari§lere nazaran yiizde 120 nis
betinde bir fazlahk gostermektedir. 

F abrikamn pamuk mub_ayaasJ ayni 
aylar esnasmda 1935 te 774,424 kilo -
dan 1936 da 806,965 kiloya yuksel • 
mi§tir. Bez imalal! da 3,592,982 metro
dan 4,270,068 metroya <;Jkmi~Ilr. Bu 
rakamlan mi.italea ederken 1930 senesi 
biitun imalat yekununun ancak I ,5 mil
yon metrodan ibaret kalm1~ oldugunun 
gozoniinde tutulmas1 faydah olur. 

Fabrika bundan ba§ka 1936 mn ilk 
on ay1 zarfmda 806,483 kilo pamuk ip· 
ligi imal etmi~tir. 

F abrikamn senenin ilk on aymdaki 
sah§lan bir evvelki y1lm ayni miiddeti 
zarfmdaki umum sah§larma nazaran 
yuzde 20 yiikselmi~tir; fakat devlet sa • 
tl§lan istisna edilirse, yalmz piyasaya ya· 
p1lm1~ olan sah§lar arasmdaki fark, 1936 
da bir evvelki seneye nazaran yuzde 250 
nisbetinde bir fazlahk gosterir. 

Devlet pamuklu fabrikalarmm en ki.i· 
~iigii olan Bakukoy Bez fabrikasmm ne· 
kadar rasyonel bir :jekilde ~ah§'lllakta ol
dugunu bu rakamlardan daha belagatle 
ifade etmek mi.imki.in degildir. 

Bolu idare adamlarmm 
toplanbst 

Bolu (Hususi) - Vilayetin biitiin 
kaymakam Ve nahiye mudiirleri 4 §U -

batta §ehrimizde bulurnnak ic;in vali ta
rafmdan davet edilmi§lerdir. Toplantl
da '{m.yetip. i§leri gorilijiilecek ve o ta
rihte ic;tima halinde bulunacak olan u
mum1 meclisten bazz ~eyler istenecek
tir. 

-···~ Bursada spor te§kilatma 
giren kuliibler 

Bursa (Hususi} - ,Sehrimizdeki Av· 
c1lar kuliibu federe edilmek iizere Turk 
Spar Kurumu Bursa bolgesine miiracaat
ta bulunmu~tur. Bursanm kuvvetli bir 
kulubu olan Avc1lar kuliibiiniin de fede
re edilmesile bolge te§kilall geni§liyecek
tir. 

Aynca; lnegolde (Y enidogan), Y e
ni§ehirde (idmanyurdu) ve Cemlikte 
(Genclerbirligi) kulubleri de federe e -
dilmek iizere mi.iracaatte bulunmu§lar -
du. Muameleleri yap1lmaktad1r. 

Budape§tede biiyiik futbol 
turnuvasi 

F erencvaro§ ve Uype§t tak1mlan pas -
kalya yortu ve tatilleri miinasebetile Pe§
tede buyuk bir turnuva tertibi ic;in mu • 
tab1k kalmi~lardJr. 

Turnuvaya Avusturyanm Admiras1 
ile Romanya ve Yugoslavyamn buyuk 
kulubleri de i§tirak edeceklerdir. 

Almanya: 2 • Holanda: 2 
Almanyamn Di.iseldorf §ehrinde altml§ 

bin ki§i onunde aynanan Almanya - Ho
landa miiii futbol ma<;J ~ok heyecanh 
olmu§ ve talhmlar iki~er go! yaparak be
rabere kalmJ~lardJr. 

c;Ihverdi: 
- N e diyorsunuz, ne dediniz?. Siz 

Atinaya giden tayyareye binmediniz mi? 
- T abii binmedim F erdi... Sa§kmh

gma nekadar §a§Iyorum bilsen F erdi! 
Halbuki ne kuvvetli haf1zan vard1r. Na
sJI olnyor da benim a tayyareye binmedi
gimi hatulam1yorsun?.. Sen beni o tay • 
yarede gordun mii a c;ocuk? .. 

- Birkac; gundenberi akhm, fikrim 
darmadag1mk oldu Azmi Beyefendi am· 
rna hat1ra defterimde sizin tayyareye 
dogru geldiginiz bile yaZJII .. Ondan ote· 
sini ne defterimde, ne haf1zamda bula -
biliyorum. Bana a§Ila..!}.an bir drog yii -
zunden hi~ bir§ey bilemiyorum ... Bundan 
sonras1 tamamen karanhkta .. 

- T uhaf §ey... Zavalh F erdi, senin 
ba§mdan neler gec;mi§ .. Adeta roman gi· 
bi bir§ey. Bu tuzaga nas1l du§tugunu pek 
merak ediyorum. Bununla beraber ben 
bahsettigin tayyareye binmedim. 

- N as1! o]ur?.. 
Komiser Nedim soze kan§arak: 
- Sus F erdi, buak ta Azmi Bey an· 

latsm. Siz, Atinaya gitmediniz mi Azmi 
Beyefendi? 

- T abii gittim. 
- Hangi tayyare ile o halde) 

Y ol degil, ~amur deryast! 

Kasimpa§anin «;amur 
deryas1nda bir gezinti 

~amura bulanmadan iki ad1m atacak yer arama
y•n, bur ada tabiat hiikmiinii siiriiyor: «F ark ve 

kurtulu' yok, herkes ~mura batacakh> 
Birbirinden guzel eserler arasmda en 

guzelini sec;mek nekadar giic;se, birbirin
den peri§an istanbul sokaklanndan en 
berbadlanmn hangi bahts1z semte dii§tu
giinu bulup meydana ~1karmak ta o de
rece mii§ki.il bir i§. 

Diin, matbaada du§uniiyordum; bu 
sefer kotiisiinii degil de, elin yol dedigi 
nesneye benziyen dortba§I mamur bir so
kak, cadde bulabilsem de, bir kerecik ol
sun: «Bakm istanbulda boyleleri de var
ffil§! .. » diyebilsem ... 

Y ava§<;a kap1 araland1. lc;eri tamma -
d1g1m dort ki§i girdi. Selamla§tlk ve sor· 
dular: 

- Bilin bakahm nereden geliyoruz? 
Bu kuru havada pantalonlan dizle -

rine kadar ~amura bulanmi§, iistleri ba§
lan zifos serpintilerile kirlenmi§ti. 

- Avdan m1? 
Ba§lanm iki yanlanna salhyarak, ha

yir, dediler. 
- V eliefendi ~aymnda yan§ m1 var· 

dJ? 
Ac1 ac1 giiliimsediler. 

- Y oksa ~ukura m1 dii§tiinuz? 
- Evet, dediler, §ehrin ~ukurundan 

geliyoruz ve sizden evvel Belediyeye ug· 
rad1k, hali anlathk, aman dedik, zaman 
dedik, derd yand1k. Bir ho§\:a sntlanm!Zl 
ok§adiiar, «iyi alur in§allah» dediler. 

... ve, gittiler. 
Ertesi sabah, biz de kalkhk, gittik 

Kasimpa§aya. 
Evvela, Kasimpa§a nahiye miidurli.igi.i 

onunde bir lahza durduk. v e oracJkta 
mangal yakmakla me§gul hademeye, ka
pmm oni.ine kadar yayJimi§ c;opleri goste
rerek, merhaba, dedik. 

- Dort giindi.ir c;op<;ii ugram1yor, ne 
yapahm ... cevabJm verdi. 

Arif olan, bu cevab1 ald1ktan sonra, 
daha ne diye sokak sokak dola§sm, doner 
gider, dersiniz amma, mer.ak bu, bazan 
soz dinlemiyor. 

indik yoku§U. 
Ve uzatmJyayJm, c;amura daldik, ilac 

i~in bir kan§ kuru yer, c;:amura bulanma
dan iki ad1m atacak bir kaldmm kenan, 
hay1r, beyhude aramaym. 

Burada tabiat, yaman bir musavatse
verlikle, <;mgJrakh kismet <;Jgirtkanlan gi
bi ciyak ciyak otuyor: «F ark ve kurtulu§ 
yok... Herkes ayni c;:amura batacak !..» 

Ve batJyorlar ... C::oluk ~ocuk, kadm 
erkek. gorseniz nas1l batip <;Ikiyorlar. 

Lastigini, bir yenge~ gibi yaoi§an ~a
murdan kurtaram1yan mektebli k1zcag1z 
aghyor: 

- Kayboldu lastigimin teki ... Bula -
m1yorum ... 

- Ondan biraz sqnra hareket eden 
ve gene Atinaya giden diger bir tayyare 
ile gittim ... 

F erdi gene sabredemedi: 
- Baska tayyare ile mi dediniz? Bi

zim tayyareye binmediniz mi? Sebeh ne? 
- Evet, ba§ka bir ltalyan tayyaresi

ne binmege liizum gordiim. Sebeh, dog
rusu vaziyeti pek nazik gordugum ic;in. 

- Fakat ... 

- Beyler .. Sozlerimin s1hhatini tah -
kik etmek gayet kolayd1r. Benim hindi· 
gim tayyarede ii~ yolcu vard1. T ekirdagi 
civannda tayyaremiz inmege mecbur o!
du. Motor tamir olununc1ya kadar bek
ledik. Bu tamir uc; c;eyrek saat kadar siir· 
dii. Sonra hareket ettik ... 

F erdi di§lerini s1karak haykird1: 
- Olur §ey degil... 
- Diger tayyarenin de biz, T ekirda-

gmda tamirle me§gulken uzerimizden ge· 
c;:ip Akdenize dogru yollandigmi gor -
duk... Pek iyi hatuhyorum. 

Odada bir lahza herkes sustu. Komi
ser N edim, gozlerini elindeki bir kaleme 
dikerek ag1r agu: 

- Azl_lli Beyefendi, biz sizi rencide 
etmek ve hakkimzda en ku~i.ik bir §UP 
hemiz oldugunu l;>ile ima etmek istemiyo· 

Bir mektebli, de!eden 
ge~mege ugra~tyor 

Kimin kime yardn!J.a mecali var ki .. 
- Bak ben takunye ile gidiyorum. 

Hem tasmas1 dar, ayag1mdan kurtula
maz, hem de saplansa kalsa da topu topu 
bC§ kuru§. 

- Boyle yalmayak i.i§iimiiyor musun 
kuc;i.ik? 

- <;orabh, potinli olursam daha fena 
amca. Onlar 1tlamyor da ak§ama ka -
dar tir tir titriyorum. 

Ve koltugunun altmdan, ic;lerine c;o -
rablar tJkilmJ§ yamah iskarpinlerini ~~ • 
katarak, giiliiyor: 

- Bak.. Mekteb kap1sma vannca, 
kurunarak ayaklanma bunlan gec;iriyo -
rum. 

Omuzlarmda ki.ireklerile i§ine giden 
kay1k<;J duruyor: 

- lskelede sinek avhyacagJmiza, ka
yiklan buraya getirsek mi dersin? 

ileride, bir go! yiizu gibi durgun ve 
pis suyun kapladigi sokagm obiirucunda 
kuc;iiciik mektebli c;:ocuklar bu taraftaki 
arkada§larma bagm~1yorlar: 

- Siz ne yandan gec;tiniz? 
Ve sola donerek saghk verilen tarafa 

tevecciih ediyorlar. 
Bir zamanlar i.isti.i betonla ortulen 

me§hur Kaslmpa§a deresi yer yer ac;1l • 
ffil§ .. 

V e hirer koca havuzu and1ran, ic;:lerine 
lag1mlann binbir levsi akan bu bo§lukla
rm hi9bir tarafmda ne bir i§aret, ne bir 
parmakhk, ne bir sed var. C::oluk c;ocuk 
onun netameli kenarlanndan ip cambaz· 
Ian gibi korka korka gec;iyorlar. 

- Geceleri miL diyorlar ... Ne ya
pahm Allah esirgiyor i§te ... 

Dogma biiyi.ime Kasimpa§ah oldugu
nu soyliyen yetmi§lik bir ihtiyar dayana
mwor: 

- Cecesinden vazge~tik ogul... Cam-

ruz... Y almz baz1 noktalann aydmlan
masJ ic;:in yardiiDIZim istiyoruz... Bundan 
dolay1 Atinaya giden ve F erdinin bindigi 
tayyareye binmi§ olan bir ba§ka Azmi 
Bey oldugunu size haber vermege ve si
zin bu husustaki mutaleanlZJ sormaga lu
zum goruyorum. 

- Oyle mi?.. 

- Evet.. Azmi Bey namma almmi§ 
bir bilet, F erdinin ve memurlanmlZln 
bindikleri tayyarede kullamlmi§hr. 

- Size tekrar ediyorum, sozlerimin 
hepsini kontrol etmek, tahkik etmek eli
nizdedir ve hakkmJZdir. 

- Oyle ise ba§ka birisi sizin nammlZJ, 
sizin yuzi.iniizii taklid ederek benim bin
digim tayyareye hindi ... 

Mi.idiir F ahri Bey ba§Im salhyarak: 

- Hie; §iiphe yok, haydudlardan bi
·r n ... 

Dedi ve Komiser N edim hayretle: 
- Akhma gelen odur. F akat bu herif 

ne oldu? F erdinin bize izah edemedigi 
kisJmlar arasmda bize laz1m olan en 
muhim nokta budur. T ayyareden nerede 
indi, otekiler ne oldu? Bu deh§etli bir 
hadise ... 

£Arkas2 var] 
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Amerikada grev 
kanh safhada 

Amele ve k1taat aras1nda 
~arp•,malar ba,Iadi 

Flint «Michigan» 2 (A.A.) - O~t 
bin kadar grevci bir fabrikay1 i§gal et • 
mek i<;in beyhude gayretler sarfettikten 
sonra bu binanm yamndaki dort numa • 
rah Chevrolet fabrikasma girip i§gal et

mi§lerdir. Bu mi.inasebetle oldukc;:a mu " 
him c;arpi§malar olmu§tur. 

Vali Murphy'nin emrile tiifek, mitral

yoz ve gozya§J ak1tan bombalarla mi.i " 
cehhez 1200 muhaf1z otomabil endiis • 
trisi fabrikalan mmtakasm1 i§gal etmi§ • 
tir. General Motors kumpanyasmm ka • 
pah bulunan biitun fabrikalan ac;mak 

niyetinde oldugu rivayet edilmekte ol • 
dugund n bu takdirde gerek burada, ge
rekse Detroit ve sair §ehirlerde karga§a• 
hk c;1kmasmdan korkulmaktadu. 

Flint «Michigan» 2 (A.A.) - Di.il\ 
ak§am askeri k1t' alar geldikten sonra o .. 
tomobil endustrisi grevcilerinin zevceler~ 

kiZkarde§leri ve ahbablanndan miirek • 

keb bir kadmlar miifrezesi te§ekkul et "' 
mi§tir. Bu kadmlann ba§lannda kirmiZl 
bereler ve kollannda kirmJZI beyaz renk
lerde bazubendler vardu. 

Kadmlar sopalar ve base-ball topla .. 

rile miicehhezdirler. Bunlann maksad1 
askeri k1t'alar mi.idahale ettigi takdirde 
fabrikalan i§gal eden grevcileri sonuna 
kadar miidafaa etmektir. Silahs1z alan 

bu kadmlar gaz maskeleri tedarik etme
ge gayret etmektedirler. 

Grev biten yerler 
Va§ington 2 (A.A.) - Resmen bil· 

dirildigine gore Biiyiik Okyanus liman· 
lanndaki deniz grevi sona ermi§tir. 

m seven Kasimpa§ada gece dola§masm. 
-Gelgelelim, yazm, s1caklar basmca evine 
kapansan da bu dereden rahat yok. Bu
runlar!IDJzm deliklerine pamuk bkasak. 
taaffiin sanki gozlerimizden, kulaklan ~ 
m1zdan, agizlanmizdan siniyor i~imize.» 

Kahvelerden, berberlerden ~1karak et~ 
rafim1za toplanan KasJmpa§ahlar derd • 
lerini yantyorlar: 

- Bu dere vaktile ta Piyaleye adar 
deniz suyile kaph idi. Simdi de i.istiini.i 
ac;arak ve iyice temizliyerek denizin o 
tarafa uzamasm1 temin etmek gi.i~ bir i~ 
mi? Kanalizasyon da ona gore yapilm
ca, §U levs deryas1, Kag1dhane deresi gi~ 
bi, fakat istanbulun gobeginde mi.ikem .. 
mel bir tenezziih ve safa yeri olurdu. 

Ba§kas1 soyli.iyor: 

- Simdi ise, ba§Imizm derdidir. Ya· 
zm kokusu, kl§In ta§ffiasJ... Her KasJm· 
pa§ahnm her sabah ilk i§i kurakhk dua
sJdJr. Cokte bir kara bulut goriince raha· 
hmJz ve uykumuz kac;1yor. Biraz yagmur 
ba§lasa, millet seferber oluyar. 

V e hep bir ag1zdan konu§uyorlar: 
- HatirlarsJmz, ge~enlerde gene ta§

h, evleri bast!, artahk birbirine girdi, fa· 
kir fukara sokaklarda, sular ortasmda 
kald1, adam boguldu ... da Belediyemiz 
bizi aramad1, §U hali, §U peri§anhgi gor -
mek istemedi. 

Ve, meyus, mi.iteessir ilave ediyorlar: 
- Oyle giinlerde olsun, insan arand1· 

gm~, saruldugunu istiyor. Bir parc;ac1k 
alaka, §efkat bekliyor. Bu. c;ok agnm1za 
gitti dogrusu .. 

- hi olur in§allah .. 
- Siz de mi? 
Orac1ktaki bir eczaneye gmyorum: 
- En fazla ne ilaclan veriyorsunuz? 
- Tifo, dizanteri ve zatiirree .. 
fzah ediyor: 
- Su, ~amur ve lag1m ic;inde yi.izen 

bir yerde ba§ka ne beklenir ki... Halk 
zaten fakirdir. <;ogu i§\:idir, hergiin uzak 
yerlere gidip gelirler. Bilhassa geceleri 
evlerine donerken c;:amurlara batmamala
n imkanSJZdJr. Sonra da oteberi almak 
i~in sokaga c;1kan her Kaslmpa§ah mutla
ka 1slamr, hele c;ocuklar mektebde, sa .. 
bahtan ak§ama kadar 1slak c;:orablan, 
papuclarile oturmak mecburiyetindedir " 
ler. Ve §U tarafta dereler gibi a<;Ikta akan 
lag1mlar ... 

Eczactba§Imn (§u tara£...) diye gos
terdigi yer ... E, burada akan sular durur: 
Evet burada laglmlar, dereler gibi sokak" 
lard a ak1yor.. V e insanlar bunlara bata 
c;:1ka evlerine gidiyorlar .. 

Bir anda hepsini unuttum: Balc;1k der 
yas1 sokaklan, c;okmu§ kaldmmlan, teh
likeli ve pis ac;1k dere ag1zlanm, hatta, 
dort giindiir ugram1yan ~op<;iiniin nahiye 
miidiriyeti onunde ve her ~anda biraktt
gl molozlart... Hepsini, hepsini unuttwn· 

Fakat bunu, bu, kap1 e~iklerine kadar 
lag1m kirlerine batm1~ evleri ve bunlarin 
bahtsiZ sakinlerini ... Ah, ne olur, ey fs .. 
tanbul Belediyesi, bu (insan) Ian, bir 
lahzac1k sen de hat1rla! 

KANDEMIR 
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Sihhi ilaclar Is del kalar 
Yenivemiihimtavsiyeler Ofi ffiO ~ap 

Yumurta §amp~ - U<; yumurta 
ahm bir ka§rk rum i<;kisile kan§hnp bu 
rah]u]i.j avuca almah ve ba§l aynca IS • 

atrp bununla ugmah, sonra suya dald1r
~abd1r. Yumurta mahluliiniin i<;ine da
~~d1gr bu su ile iyice y1kad1ktan sonra 
1 1 ii<; defa temiz sudan ger;irmelidir . 

.. Hafif briyantin - Mayi vazelinle 
g~lsuyunu miisavi miktarda kan~hrmakla 
ruzel bir briyantin viicude getirilmi§ 0 -

ur.h Kaynaml§ §ekerli su da mizanpli'leri 
Ku afaza ir;in miikemmel bir vasrtad1r . 
. . eza §ekerli melisa ile de sac; hususunda 
1y1 neticeler elde edilebilir. 
k f.ller ic;in - Bir ka§lk gliserin, bir 
k a§lk gi.ilsuyu, bir ka§lk kolonya, bir 
I a§rk limon suyu. Bu mahlul teni beyaz
~tir ve yumu§atlr. Kullanmadan evvel §I• . 
,ey, sallamak laz1mdrr. 
Ciizellik maskesi - Bir yumurta sa-

tlsr b' k . b d ' Ir ac; damla hmon suyu ve una 
/rnla damla kan§tinlmi§ bir ka§lk zey-
10Yagl yiiz ir;in gayet iyi bir gi.izellik 
~~~esi te§kil eder. Yi.iz i.izerinde yirmi 
k a rka durdurulmak icab eder. Bu mas-
e tenj kurutmadan temizledigi gibi onu 

Ylirnu§ahr. 

d Bal maskesi - Mayi bala birkac; 
arn}a limon suyu kan§tmp yiize bir 

tnask k b b' k .. d e Yapma ve unu 1r r;eyre yuz· 
/ tutmak pek faydahdrr. Bu maske 

Uzdekj klZllhklan <;1kanr, deriyi yumu
~~~~~: .. buru§ukluklara da mani olur. 

··················································· 
Giizel bir ktyafet 

1 S~rdugiiniiz yiinlii kostiim k1§m man
~d1.~1ne giyilebilecek miikemmel bir elbi
&at Ir. Ceketin yakasi ve gogsiiniin onii 
,,11en}e siisliidiir. Beldeki kemer de ayni 
rn ~ndendir. Kollarmm bic;imi tam son 
~i; kaya muvaf1khr. Orijinal beyaz bir 
eld: le siislenmi§ kiic;iik fotr §apka, siyah 
lfakken, ~iyah c;anta ve siyah dekolte a
··•··• ab1 rle c;ok iyi gider. .... 

If If It I 1111111111 I tllllll 11111111111111 Ifill It II II 

Ev kad1n1 
l . lncilerin par1lbs1 

lebell~tlerin parlakhg1m temin wm onlan 
darnrr 10zu iizerine damlahlmr~ bir kac; 

a arnonyakla ovunuz. 

Fildi!ti e!tya J:'·] . ~ ~ 
• I d,§. b . h 'I k 1yj t . 1 e§ya te e§lr tozu amun e pe 
deris~~ll.lenir. Bundan sonra onlan ke~i 
olur.

1 
e kurutup parlatmak r;ok muvaf1k 

~urublar 
o!~~l'll?~ann tahammiir etmesine mani 
be$j; 1-;1n onlarm ic;erisine bir parc;a te

- atrnak kafidir. 

I:.! Elrna kompostosu 
liJrke rna kompostosu yapmak i~in hazlrla
onlar~ elrnalan kaynar su ic;ine dald1rmak 
der. n Bayet kolay soyulmas1m temin e-

y v Y agh boya 
aghboy l k I . . 

rnuatnele ~ e e en trebentm ruhile 
edllrnekle ~1kar. 

<::a <;arna§Irlar 
ev ka~a§lrlara gihel bir koku vermek her 
" Inlnm en b" "'k I'd' B .~eye v• l uyu erne 1 1r. u ga -
. asl olm k . . 250 I ~1-;egj )' v a l<;m gram avanta-

:Ye§il na:Pra~f· 20 gram kekik, 25 gram 
tnukJa k e, gram karanfil ve biraz pa
rak -;arn:rr§:lT!p ipek bir torba ic;ine hka
hdlr. c·· ~If arm bulundugu yere koyma· 
v. . orecek . . . 
tl;lrtjz zarn SJnrz, I<; elbiseleriniz giydi• 

an fevkalade mi.ikemmel kokar. 

Tiiy, fotr, vuvalet ~ok kullanihyor 

$apkalan siisliyen ti.iylerden eser kal
madl. F aka t §imdi tiiy esasr ba§ka bir 
§ekilde §apkanm asrl kuma§mi te§kil et
mekte kullamlmaga ba§land!. Soldan 
alttaki model bunu bize pek iyi goster -
mektedir. Gayet yumu§ak ti.iyiin birle§· 
tirilmesinden viicude getirilmi§ muhtelif 
parc;a)ar oir araya getirilerek §U bas1k ve 
dart ko~eye kac;an ~apka yap1lm1§tlr. On 

l ve arkada kenann kesik kiSimlan her ta
raftaki yeknasakhgr ortadan kald1rmak -
tadtr. Sevrek oriilmii~ vuvalet valmz sao-

kamn etrafm1 ve iistiinii siislemekte, a§a
glya sarkmaktadrr. 

Soldaki diger model ise iisti.i bas1k bir 
kiilah §eklindedir. Bilhassa koyu renkte 
fotrden yap1hrsa <;ok iyi yakJ§IT. Bunda 
ise s1k dokunmu§ ve kenan tezyinath bir 
vuvalet §apkanm iistiinden itibaren ta o
muzlara ve goge kadar inmektedir. Bu 
§apka bilhassa c;ay ve kokteyl partileri i
r;in iyi gider. 

Sagdaki model bahriye bic;imi gene 
fiitrden basit ve spor kryafetlerile pek iyi 
yakr§an giindelik §apkad1r. Sol taraftaki 
orta biiyiikli.ikteki fiyangosu da bundaki 
yeknasakhg1 gidermektedir. Y agmurlu 
ve karh havalar i~in bilhassa tavsiye edi
lebilir. 

( ____ A __ n_n_e ___ v_e __ ~_o_c_u __ k ____ ) 
Yavrulariniza jimnastik yaptiriniz! 
Vakra bugiin bi.itiin mekteblerimizde 

jimnastik dersi vard1r. Y avrular oralar
da yaphklan idmanlarla pekala viicud
lerini giirbiizle§tiriyorlar. Fa kat ~ocuk -
Jar ic;in spor sade ders halinde kalma -
mahd1r. Kiic;iik ya~takiler kendilerine bir 
mecburiyet halinde yiikletilen §eylerden 
pek ho§lanmazlar. Onun i~in idmam on
lara ayni zamanda bir eglence haline 
koymahdrr ki bunu seve seve ve ho§lana
rak yapsmlar. Binaenaleyh bu hususta 
annelere biiyi.ik bir vazife di.i§iiyor. Ai
le efradmdan hie; §iiphesiz herkes <;ocu· 
gun viicudi.iniin saglam ve dayamkh ol
masl, kuvvetli yeti§mesi ic;in mutlaka id
man yapmaga ihtiyacJ oldugunu pek gii
zel takdir eder. 

Onun ic;in haftada iki, iic;. kere onlan 
s1kmaksrzm, yormakslZin idman, kendi -
lerine jimnastik yaptmrsamz pek muva
flk olur. Lakin dedigimiz gibi r;ocuklara 
bunu bir angarye gibi degil, a§agl yuka
n bir oyun gibi telakki ettirmege gayret 
etmek gerektir. 

Eger bah~eli bir evde, yahud umumi 
bahc;elere yabn bir yerde oturuyorsa -
mz, erkek veya krz c;ocugunuzu beraber 
ahp <;1km1z. Bir de bisiklet tedarik ediniz. 
Hele yazm sayfiyede oturdugunuz vakit 
bu pek miimkiin ve kolaydrr. Bisiklet vii
cudi.in bi.iti.in uzuvlanm faaliyete getiren 
bir spar oldugu gibi ayni zamanda mane
vi kudret ve kuvveti de artmr. Soguk -

kanhhk, mi.ivazene, idare kabiliyetini ar
tmr. 

Diger giizel bir spar da tekerlekli pa -
tenle gezmek, dola§makhr. Bu, tabiatile 
Ankara gibi asfalt sokaklan, caddeleri 
hoi alan §ehirlerimizdeki, yahud da ev
lerinde geni§ ta§hk veya bahc;elerinde c;i
mento pisti olan aileler ir;in tavsiyeye §a· 
yandrr. 

T abii bisiklet ve tekerlekli paten teda
riki ancak bali ve vakti yerinde alan ai
leler i<;in kabildir. Bu imkam bulam1yan 
aileler c;ocuklanm idmans1z ve jimnas
tiksiz mi biiyiiteceklerdir. Hay1r.. lsve<; 
jimnastigi - ki sizlere senelerdenberi bun
lara aid birr;ok tavsiyelerde bulunuyor, 
birc;ok usuller giisteriyoruz - tatbik edi • 
lebilir. Y almz tabii, onlann biinyelerine 
gore daha hafif hareketleri tercih etmek 
icab eder. Bir de mesela, bir sepet teda
rik ederek bunun ic;ine bir kilo veya iki ki
lo kum dolu torbalan koymah, <;ocugu 
bunu ba~mda la§lyarak on, on be§ dakika 
yiiri.imege ah§tirmal!diT. 

Bu ekzersis de onlarm arka kemikleri
nin saglam, bellerinin ve belkemiklerinin 
di.izgiin olmas1m temin eder. ileride bii
yiidiikleri vakit miivazeneli, muntazam 
yiiri.imelerini hazrrlar. Belki, bu i§lerle 
ugra§Jrken biraz zahmet r;ekersiniz, fa • 
kat onlann yeti§ip te saglam bir biinye
Ye sahib olduklanm gordiigiiniiz zaman 
sevinir, iftihar edersiniz! 
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Amerikada moda olan yeni ~orablar 

Amerikada iizerine elle muhtelif §ekil de resimler yap1lm1§ ipek c;orablar pek 
fazla ragbet gormektedirler. Bu modamn yakmda Avrupaya da sirayet edecegi 
§iiphesizdir. Resimde ha§tana§agl yollu, benekli resimlerle siislii olan niimune
]erle, dizden yukan k1stmlan resimli niim uneler bilhassa goze ~arpmaktadtr._ 

K1~ cennetinde ge~en balay1 
Holanda V eliahdile kocas1 yerle~tikten sonra Polonyadaki 
Krinika k1~ sporlari istasyonu da me~hur bir yer oldu 

F ransamn bir kr§ sporlan istasyonun ·I 
da tam§lP sevi~en ve gec;enlerde biitiin 
Holandanm i§tirak ettigi bayramlar a • 
rasmda evlenen Prenses Juliana ile Prenses Juliana 
Prens Lippe-Besterfield balaylanm dag- ve kocasr Kri-
da, karlar arasmda g~irmege karar ver- nika'da ... 
rni§ler ve g~en hafta PolotJ,yamn Krini-
ka admdaki k1§ sporlan istasyonuna git-
mi§lerdir. 

Yeni evliler tanmmay1p, alelade birer hibi oldugu ve i§lettigi Patria oteline Simdiye kadar yalm1. " J.onyalrlar a-
§ahsiyet gibi bir miiddet ic;.in rahat ya§a· yerle§mi§lerdir. Halen Belc;ikada bulu- rasmda Ianman Krinika bu ziyaret yii • 
mak emelile Kant ve Kontes Sternberg nan Jan Kipura oteline §eref veren yeni ziinden derhal beynelmilel bir k1~ spor • 
nam1 miistearile seyahat etmi§lerse de evlilere ho§ geldiniz diye telgraf !;ekmi§ Ian istasyonu mahiyetini kazanml§ ve 
Krinika'da hemen tamnffil§lardlr. ve kans1 Marta Eggert'le yakmda ole· birc;ok yabanc1 seyyahlar otellerde bir 

Prenses Juliana ile kocas1 Krinika.da line avdet edip §ereflerine §ark1lar soyli- tek bo§ oda b1rakmryacak derecede te -
me§hur sinema artisti Jan Kipura'nm sa- yecegini bildirmi~tir. haci.im gostermi~lerdir. 
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Dr. T evfik Rii§tii Aras Romada 

Hariciye N azn1 lki 
bugiin gOrii§ecek 

[Bil$taratl 1 tnct sahttecle] 

ciye Vekilimizi otomobile kadar te§yi et
ti. Y arm gorii§mek iizere aynldtlar. 

Halk Vekilimizi r;ok s1cak kar§tladt ve 
alkt§ladl. Hariciye Vekilimiz otele gelir 
gelmez Popolo d'Italia ve Kuryera Della 
Sera gazeteleri muhabirlerini kabul etti. 
Sahsan Kant Ciano'nun ve italya hiiku
~etinin ve Milano halkmm §ahsmda Tur
kiyeye ve onun Bi.iyiik !)efine kar§I gos
terilen samimi tezahiirattan pek miite~ek
kir oldugunu beyan ettikten sonra Mila
no'ya bu defa tekrar geli§inden aynca 
sevindigini ve ilk dii§i.inii§i.iniin ltalyanm 

biiyiik devlet adamt o1an M. Mussolini
ye miiteveccih oldugunu ve 1928 miila
katmrn daimi memnuniyetle sakladrgl ha
tlratmr §imdi tekrar ya§adrgml beyan et
mi§tir. 

Kont Ciano Milano yolunaa 
Roma 2 (A.A.) - Hariciye Na -

zm Kant Ciano Tiirkiye Hariciye V e
kili doktor T evfik Ri.i§tii Arasla gorii§
mek iizere bu sa bah Milano 'ya hareket 
ehni§tir. 
M. Antonesko'Jan sonra M. Tata

resko da Ankaraya gelecek 
Ankara 2 (T elefonla) - Hariciye 

Vekili T evfik Ri.i§tii Aras aym yedisin
de ista:nbula donmii§ olacaktlr. T evfik 
Rii§tii Aras Cumhurreisi Atatiirke ta -
zimlerini sunduktan sonra Ankaraya ha· 
reket edecek, Romanya Hariciye NaZ!n 
M. Antonesko da aym onunda Ankara· 
da bulunacaktrr. 

Kendisini kar§llamak iizere §imdiden 
hamhklarda bulunulmaktad1r. M. An
tonesko'nun burada bulundugu giinlerde 
bazr miizakerelerin yap1lacagr da anla
srlml§tlr. 
• Romanya sefiri bugiin lkttsa~ Vekili 
Celal Bayan ziyaret etmi§tir. Ogrendi
gime gore, Romanya Ba§Vekili M. T a -
taresko da Ankarayt ziyaret edecektir. 
Bu ziyaret haberi kat'i ise de zamam he
ni.iz taayyiin etmemi§tir. 

M acar - Yugoslav anla~mast 
Pe§te 2 (Hususi) - Tiirkiye Harici

ye Vekili doktor Rii§ti.i Aras Cenevrede 
kabul ettigi Macar gazetecilerine verdigi 
beyanat arasmda §U sozlen soyJemi§hT: 

«- B~n. bugiinkii halde Macaristan
la Yugoslavya arasmda bir anla§mazhga 
sebeb olacak ihtilaf noktas1 gormiiyorum. 
Eger bu iki memleket arasmda bir anlat
ma yapilacak olursa :rurkiye buna mu• 

zaheret edecektir.» 
Akdeniz anlasmast ve Tiirkiye 
Roma 2 (Hus~si) - Siyasi mehafi

lin temin ettigine gore Milano' da vukua 
gelecek T evfik Rii§tii Aras - Ciano mii
lakatt neticesinde Tiirkiyenin de italya 
ile ingiltere arasmda akdedilmi§ olan 
Akdeniz anla§masma i§tirak etmesi muh
temeldir. Bunu, Ciano - Metaksas ko -
nu§masmdan sonra Yunanistanm da ayni 
anla§maya i§tirak etmesi takib edecektir. 

Numan Rilat tekrar 
Cenevreye gidiyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Hariciye 
Vekaleti Umumi Katibi Numan Rifat 
Menemencioglu bugiin §ehrimize geidi, 
istasyonda kar§rlandJ. Numan Rifat Me
nemencioglu Hatay ana yasasm1 konu§a· 
cak heyete i§tirak ir;in Cenevreye gide -
cektir. 

Bu yasa Cenevrede §ubatm yirmi be
~inde konu§ulacagma gore bu tarihe ye
ti§mek iizere yakmda Ankaradan hare -
ket edecektir. 

Neler gorii~iilecek? 
RrJma 2 (Hususi) - Giornale d'lta

lia gazetesinin ne§retmi§ oldugu bir ma
kaleye gore, Turk Hariciye V ekilile 
Kont Ciano arasmda cereyan edecek ko· 
nu§malarda iki memleketi alakadar eden 
biitiin meseleler gorii§iilecektir. F akat 
hictbir anla§rna veya protokol imzalan -
mryacakl!r. ~ayed gorii§rnelerin devamt 
icab ederse buna diplomatik kanaldan 
devam edilecektir. 

Haber almdtgma gore biitiin Yugos
lav gazeteleri iki memleketin Hariciye 
Vekilleri arasmda cereyan eden mula -
kah biiyiik bir sevinc;le kar§tlamr§lardir. 

*** Kont Cianonun terciimei hali 
Kont Galeazzo Ciano, 18 mart 1903 de 

Livourne'de dogmu~ur. Siyasi hayata 
giri§i muhtelif gazetelere muharrir s1 -
fatile intisabla olmu§tur. 

Kont Ciano, 1925 senesinde diploma
si meslegine girmi§ ve 90k muhim mev
kiler ~gal etm~tir. Rio de Jane
iro'da ve Buenos Ayres'te sefaret ka
tipliklerinde temayiiz etmi§, sonra 
$anghaya ba§ konsoloslukla gonderil -
mi§, bilahara <;ine Maslahatgiizar ola
rak gitmi§, orad a, <;in - J apon hadise
sinde son derece nazik vazifeler ifa et
m~tir. Milletler Cemiyeti, Kont Ciano
yu, <;inle Japonya arasmda tahaddlis e
den ihtilafm tetkikine memur komisyon 

Y eni Japon kabinesi 
iyi kar~Ilandi 

Tokyo 2 (A.A.) - Yeni kabine, 
bu sabah sarayda hiikumet i§lerini tesel
liim etmi§tir. Pozil.vist'lerle mutedil mil
!iyet<;iler arasmda bir miitareke kabinegi 
diye tavsif edilmekte alan yeni hiikume
tin uzun miiddet devam edeccgi tahmin 
olunmaktadu. 

Simdi Diyetin feshedilmesi ve tekr:u 
i<;timalanna ba~lamasr beklenilmektcdir. 
Zira kabine, deniz in§aah programmm 
mii§kiilata ugramaks1zm icra edilebilme
si i~in biit«;enin kabul olunmasm1 arzu tt
mektedir. 

lngilterede teliikkiler 
Londra 2 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi, Hayashi kabinesinde mutedil 
temayi.illerin galebe ~alacagm1 i.imid ve 
bu mi.inasebetle beyam memnuniyet et -
mektedir. Bu gazete ingiltere ile J apon
ya arasmdaki bozulmaz tarihi dostlugu 
hahrlatllktan sonra bu iki devletin Bii -
yiik Okyanusta sulhu temin etmege muk
tedir bulunduklanm kaydehnekte ve bu
nun da Avrupada mes'ud aksiilamel!'!r 
tevlid edecegini ilave eylemektedir. 

reisligine ses-mi§ti. $anghay konferan
smda da italyan ba§ delegesi stfatile 
muzakerata i~tirak eylcmi§tir. 

italyanm Uzak§arkta miimessil bu -
lundurmasr, hadiselerin icabt olarak ve 
alclhusus Kant Ciano'nun sarfettigi me
sai neticesinde daha fazla ehcmmiyet 
kcsbedince Kant Ciano italyamn <;in 
el;_;iligine tayin olunmu§tur. 

Kant Ciano <;:indeki elc;iligi esnasmda 
Duc;enin itimadma mazhar bulundugu 
-ic;in 1 agustos 1933 de matbuat blirosu 
§efligine tayin edilmi§, orada da alchgt 
direktifleri harfiyyen tatbik ederek sa
dakatle ifay1 hizmet etmek suretile ni
hayet, Duc;enin ihdas ettigi matbuat ve 
Propaganda Naz1rhgma getirilmi§tir. 

Bu m~vkii i§gal ettikten sonra Kont 
Ciano $arki Afrikaya gitmi§, orada ma
lfun oldugu uzere birc;ok yiiksek hiz -
metlerde bulunmU§tur. 

Kont Galeazzo Ciano, Matbuat Nazir
hgmda bulundugu miiddet zarfmda ik
tidar ve dirayetini fazlasile goste~ 
ve Har-iciye N azm s1fatile Chigi sara • 
ytna girmi~tir. 

Kont Ciano, yalmz entelektiiel ve rna
nevi balrnnlardan degil, ayni zamanda 
pek gene; ya§ta tam manasile tekcmmiil 
etmi§ bir siyaset adam1 olmak noktai 
nazarmdan da yeni fa§ist neslin yeti~ -
tirdigi giizide genc;lerdendir. te 

Yiiksek ve derin tetebbtiatt, --.~ 

memleketlerdeki diplomasi b' 
fmda edindigi tecriibeler v.IZ. 
hergiin temas halinde bulun .. ,•••• 
sinde, Kont Ciano, nezaret • 
tam bir salahiyetle i~gal 
Iurunu~tur. 



3 ~ubat 1937 

Almanya dOrt devlete 
bir muhbra veriyor 

ingiltere, Fransa, Bel~ika ve Japonyaya verilecek 
olan bu muhbrada eski Alman miistemlekelerine 

aid mutalebat resmen bildirilecek 
R . [Ba~taratt 1 tnct sahtfede I l etmektedir Silahlanma konferansma ge-

aYI§bank !§ cephesi M · N I ~ · ' .. lstati fk b'.. ' esai .~zir Igi, lmce, bu gazeteye gore F rans1z N azm-
kata 5 :d uro~~- ~lmanyan~ mustemle~ mn beyanati bu i§te hafif bir faaliyet hu
randu~ ;eta 1 1 akkmda ~ Ir m.e~o • sule getirmi§tir. Bununla beraber mesele 
lnekt . amlamakta ~ld~gunu biidir • olmu§ bir hale gelmekten uzaktu. 
Be! ~d1r. Bu muht1ra, lngi~tere, F ransa, A~ griff gazetesi, F ransa Hariciye 

8
?tka ve Japonyaya tevdi olunacaktir. Nezaretini i§ine gelmedigi zaman ve bil
rr lsvit;re gazetesi Almanyaya hassa Sovyetler Birligi meselesinde an • 
C hak veriyor lamamazhk yoluna sapmakla itham et -

. enevre 2 (A.A.) - D. N. B. A- mekte ve §Unlan ilave etmektedir: 
~:nsmm haber ver~igine ~ore, J?urnal dstikametiv de~~§tirmek ve uyu§ma 
k Geneve gazetes1, kolom rneseles1 hak- ~nslarma dogru donmek zamam heniiz 
t~~akj Alman. noktai nazanm kayidsiz ge~me~i§tir. F_akat ~!le bir hath hare-

ib etmektedir. ket tahb edebilmek I~m evvela Mosko -
Bir Biikref gazetesinin vaya bagh olan biitiin ipleri koparmak 

garib bir telsiri lazimdir.» 
Bukre§ 2 (A.A.) _ M. Hitler'in Fransa gazetelerinin miitalealarr 

n~tku hakkmda miitalealar yiiriitmekte Paris 2 (A.A.) - Fransiz matbuatl, 

d
0 .an Yanresmi fndepondance Roumanie, Alman miistemleke talebini muhtelif §t-

1Yor ki: killerde kar§Ilamaktadir. 
<<B «Victoire» gazetesi, «Almanyadan 

. u nutuk, her noktai nazardan tat • 
lll!n d h' d M H I miistemleke idaresine lay1k olmadigi ba-
~:rl" e er.ma.Iyette. ir. . iter, her 
'<l u kl fl hanesile elinden aldigimiZ yerleri pekala 
b te I en tetkike amade oldugunu iade edebilir» demektedir. 
eyan etmi§tir. E: k «Journal» ise §oyle yaz1yor: 

I s i nutuklarla mukayese edilecek o- «Hitler, nasi! olur da nutkunda AI -
Ursa g"" t • .. k" k h t S ~~en cumar esi gun u nut un at- manya ile Fransa arasmda bir ihtil'H 

ta. ovyetlerle bile uzla§magt ara§tinnak- mevzuu olmadigmi soyler? Ayni nutuk-
a oidugu goriiliir.» ta Fransamn idaresi altmda bulunan 

M. Delbos'un nutku karftsrnda topraklan istemiyor mu? 
~iikre§ I (A.A.) - Gazetelerin ek- Ayni tezadlar Fransa nutuklarmda da 

serisi M D lb ' k .. 'd b' .. B' f lh 
5 

• e os un nut unu musa1 IT gaze c;arp1yor. IT tara tan su un an • 
Utette tefsir etmektedirler. cak Milletler Cemiyeti kadrosu i~inde 
y anresmi Yittorul, diyor ki: tasavvur edilebilecegini soylerken bu Ce-
«l\1. Delbos, F ransanm harbin onune miye~ dahil bulunm1yan AmerikaYI su!h 

~e'>rnek istemekte oldugunu, ancak taar- §ampiyonu olarak gosteriyor. 
~l.a UgradJgi takdirde kendisini mudafaa Arhk harkesle beraber konU§mak i§ine 
~ ~ceginj ve beynelmilel taahhiidlerine bir nihayet vererek en miibrem i§leri dog
~ a akat gostermek arzusunda bulundu • rudan dogruya alakadarlar arasmda mii 
~uu beyan etmi§tir. zakere etmek lazimdu.» 
h Romanya efkan umumiyesi, bu beya- «Ordre» gazetesi, Almanya ile Fran-
att tamamile tasvib etmektedir.» sa arasmda dogrudan dogruya bir konu§-
41 rna programmm tanzimine $imdilik im • 

man gazetelerinin muahezeleri k 1 d an 0 rna Igi miita]eaSJnl iJeri siiri.iyor.! 
Berlin 2 (A.A.) - Havas Ajans! «Homme Liberte» de ~oyle yaz1yor: 

lllllhabirinden: «Hitler' in nutku gostermi§tir ki, AI -
N Alman gazetel~ri, F ranslz t.1~rici~e many a Fran sa ile ancak F rans1z - Sov -
h azm M. Delbos un nutkuna buyt.ik bu yet pakh feshedildigi takdirde mlizakere· 

e. Emmiyet atfetmektedirler. Gazeteler de bulunacakhr.» 
<~ sareltte ki:ilen Alman askerleri abide ~ • 
sme ~e en ko l F . Brr lrlanda gazetesinin miitaleasr 
· N YIIlU§ 0 an» ranSIZ Han- Dublin 2 (A.A.) - irish Times 

l
Ciye azmmn bu hareketini memnuniyet- gazetesi, miistemleke meselesinden bah -
e kaydetmektedirler. sederek diyor ki: 
k" Maamafih baz1 gazeteler menfi telak- «Harb tehlikesinin oniine gec;mek i~in 
1 etmekte olduklan bu nutku tenkid et- yegane ~arenin bu meseleyi iiriincii AI • 

tnektedirler. ~ 
Deutsche man imparatorlugile halletmek olacagml 

ki. Allgemenie Zeitung, diyor samyoruz. M. Hitler'in bu meselede sa-
mimi oldugundan §iiphe edilemez ve eski 
miittefikler bu sahada kendisine baz1 ta • 
vizlerde bulunmakla iyi hareket etmi§ o
lacaklardir.» 

«Fran &a ile Almanya arasmda mev -
cud olan noktai nazar ihtilaflan Fransa 
IIsulJ · d ' ti er~n e devam ettikc;e devam edecek-
Ai Milletler Cemiyeti, §imdiki §ekille 

lllanya i~in bir yem olamaz.» 
bo ~erliner T ageblatt, M. Yvon Del -

e 
5 ~ Almanyanm hususi vaziyetini ve 

lnmy t 'h . I ln e I hyac anm nazan dikkate a] -
~13 o~makla muahaze etmektedir. 

D lboc~msche Zeintung gazetesi, M. 
tn \. 05 un Alman silahlannm tedafiii 
--.:.....:.Yette oldugunu tasdik ettigini iddia 

G.azi Antebde soguktan iki 
ki§i dondu 

Ca · Yell Zl Anteb (Hususi) - Kar, biitiin 
lh, ar1 kapatmi§ oldugundan posta nak-

Jatl y 1 Itan. k ap1 amamaktad1r. Narhdan kal-
g~ ?myonlar Ba§pmardan bu tarafa 
lia§~1Yorlar. Bir posta otomobili de 
la.tl. Plnar~da kalml§tlr. Bunun i~inde o
be~ ~tegmen Mustafa ile refikas1 on 
iste k?ometroluk yolu yaya katetmek 
Yol~l§ Ve bunca ricay1 dinlemiyerek 
tiltt <;tknu§larsa da iki kilometre git -
l!l.(i ~n sonra karlar iizerine donup dii§ah: ~rdlr. Giden siivariler kendilerini 
bu astaneye getirm~ler ve fakat 
su~~a ihtimam ve itinaya ragmen geng 
olrn Yln hayatm1 kurtarmak miimkiin 
l!il§:Ynl§ ve cenazesi ti:irenle kaldml -
<ii.r. lr, Zevcesinin hayah da tehlikede-

l!l.i~~~ktan biitiin mektebler tatil edil-
1 . 
Ztnir Athspor kuliibiiniin 
l faaliyeti 

hsp:rn~ ~.Husust) - $ehrimizdeki At
tini ~ ulubii, yakmda, mevsim faaliye -
eb r~rarak azasile beraber k1rlarda 

.. e.rstz.l · 
d1n a-. enne ba~hyacaktJr. Kuliibiin ka-

.. asi y k 'd sind ' ava§ yava§ at sev ve 1 are-

Yet] e "~. talimlerinde biiyiik muvaffaki-
~~~ ~ M tud k d rmege ba§larni§lardtr. ev -

k a In 
Jnda aza az olmakla beraber ya -

binas, artmlrnasma ~ah§Ilacaktlr. Kuli.ib 
t" Ve. sah B' · Utpark . as1, mncikordondan Kii!-
olrnak : ~Iden yo] iizerindedir. Merkezi 
ber sahao bt.asindan i§e yaramakla hera -
adedj <;o" ~raz dard1r. Maamafih aza 

l bulunabiJga Ikn~a ba§ka talim sahalan da 
ece hr, 

Daily Express gazetesinin bir yazrsr 
Londra 2 (A.A.) - Daily Express 

gazetesi, Almanyamn miistemleke talebi 
meselesinden bahsederek diyor ki: 

«Hitler, ister Dantzig'i, ister Me • 
mel'i ve hatta Moskova'yi taleb etsin. Bu 
!ngiltereyi endi§eye dii§iiremez. F akat 
miistemleke talebinde bulunursa, lngil • 
tere, buna ~iddetle muhalefet edecektir.» 

S1vasta bir mekteb yand1 
S1vas (Hususi) - $ehrimizin Altm ~ 

ta§ mektebinde bacadaki kurumlarm a
te§ almas1 yiiziinden, yangm <;tkmi§tlr. 
Vak'aYl vaktinde haber alan itfaiye 
derhal yeti§m~, mektebin bir k1sm1 
harab olduktan sonra yangm1 sondiir
mege muvaffak olmu§tur. 

Yangm esnasmda gerek halk ve ge
rek talebenin bir irfan yurdunun orta
dan kalkmamas1 -i<;in gosterdigi gayret 
calibi dikka.tti. -···--Miihendis mektehinde 

yangm ~1kti 
Diin sabah saat 10,30 da Miihendis 

mektebinde yangm ~Ikmi§br. Fakat 
derhal 1tfaiye yeti§m~ ve ate§in online 
gegmi§tir. 

Yap1lan tahkikatta havagazi oca~ ii
zerinde cila kaynatlhrken bunun ta§a
rak havagaz.ini parlatt1g1 ve yangma 
sebeb oldugu anl~1lrm§ohr. 

Tramvay • araba 
musademesi 

Vatman Hamdinin idaresindeki tram
vay, Uskiidarda Meyit yok~undan ge
<;erken Fevzinin 499 numarah yiik ara
basma c;arpmi§tlr. 

Tramvay arabaya on taraftan garptl· 
gmdan arabanm oku tramvaym on ta
raflm pargalamu~tlr. Hayvanlar da hafif 
surette yaralanm1§lard1r. Kaza hakkm
da tahkikata ba§lanml§tlr. 

( __ Y_E_Ni_ES_ER,_L_ER __ ) 
A vc1hk, abc1hk ve bahk~tbk 

mecmud:st 
Her ay c;1kan ve blr~ok faydalt bahlsl~ri 

lhtiva eden bu mecmua n son saylsl da 
zengln mlinderlcatla lnti~ar etml~tir. Ala
kadar okuyucular1m1za tavslye ederlz. 

CUMHURlYET 

Silahlanma yan~n artarken 

«Fransa, Sovyet Rusya
dan sonra en kuvvetli 
ha va ordusuna maliktir» 

[Ba~tarat~ 1 fnct sahttede) 
fark vard1r. 1 ,500 tayyaremiz oldugu 
soylendigi zaman bundan ilk safta har
be i~tirak edecek olan tayyarelerimizin 
miktarmdan bahsedilmek istendigi anla
~Ilmahdir. AltJ aydanberi durmadan ~a
h§Iyoruz. F aaliyetimiz hi<;bir hava or -
dusunun faaliyetile ol~iilemez. Harekete 
hazu olan tayyarelerimizin adedini yiiz
de 37 nisbetinde, miihimmahrniZI yiizde 
50 nisbetinde ve silahlanmm da yiizde 
70 nisbetinde artJrd1k. Bundan maada 
havai iisler te~kil ettik.» 

N az1r. M. Cot, hava ordusunun rna -
neviyatmm «~ayam takdir» oldugunu 
soyliyerek sozlerini bitirmi~tir. 

Bir Franstz gazetesi askeri 
kt~lalara girmiyor 

Paris 2 (A.A.) - Meb'usan mec • 
lisinde komiinist meb'uslardan biri hiiku
metin miidafaa siyasetini tasvib etmekte 
oldugunu soyledikten sonra halk~Ilar cep
hesi gazetelerinin ki§lalara kabul edilme
mesinden §ikayet etmi§tir. 

Bunun iizerine Hal'biye Nazm, pro -
testo etmi§ ve ki§lalara girmesi menedil
mi§ olan yegane gazetenin Humanite ol
dugunu soylemi§tir. 

Altr ayda rsmarlanan 
silahlarm bedeli 

Londra 2 (A.A.) - M. !nskip'in 
beyanahna gore silahlanma program! 
mucibince 1 nisandan 31 kanunuevvel 
1936 tarihine kadar yap1lan sipari§lerin 
k1ymeti 137,509,900 !ngiliz lirasma ba
lig olmaktadu. Bu sipari§lerin takriben 
dortte biri «sefalet» mmtakalanna ve • 
rilmi~tir. Harb gemileri in~asile bahri 
miiesseselere aynlan tahsisat zikredilen 
bu rakamlara dahil degildir. 

Silahstzlanma konleransr 6 
maytsta toplanacak 

Londra 2 (A.A.) - M. Anthony 
Eden Avam kamarasmda, Milletler Ce· 
miyeti Konseyinin silahlan b1rakma kon
feransi biirosunun yakmda toplanma -
sma karar verdigini soylemi§tir. M. 
Eden, bu toplantmm mayrsm 6 smda 
yapilacagmi soylemi§se de biironun ya • 
pacag1 i~lerin mahiyetini tasrih edeme ~ 

rni§tir. Ciinkii biiro mesai programmi 
toplandigi zaman bizzat tanzim edecek
tir. 

Amele partisi meb'uslarmdan M. 
Henderson' a verdigi bir ceavbda l\1. 
Eden, ingiliz miimessilleri tarafmdan 
lspanyol F asmda yap1lan tahkikat Al
manyanm !ngiltere tarafmdan akdedilen 
herhangi bir muahedeye tecaviiz etmi§ 
oldugu kanaatini ve~edigini beyan et
mi~tir. 

fspanyol makamatmm, lngiliz tahkik 
heyetinin Mellilla tayyare meydanma 
girmesine miisaade etmerni§ olmas1 hak • 
kmda M. Eden, demi§tir ki: 

«- T ayyare meyqanlanna girilmesi 
bir nizamname ile menedilmi§tir. Bu u -
mumi bir kaidedir. Bu meydam ziyaret 
etmek i~in hususi bir taleb de vaki ol -
mami§hr. Bu itibarla tahkik heyetine kar· 
§I bir cevab1 red verilmi§ degildir.» 

N am bun dan sonra lngiliz hiikume
tinin Almanya ile umumi bir silahsiz -
~anma i~in yeniden miizakereye giri§me
ge ham oldugunu soylemi§tir. 

Amele partisi meb'uslarmdan M. 
Henderson Almanyamn 1933 senesinde 
statu miisavatmdan mahrum bulundugu
nu ve bunun i~in Milletler Cemiyetini 
terkettigini hatJrlattiktan sonra bu mem
leketin §imdi bu haktan istifade etmekte 
olmas1 dolayisile kendisinin lngiltere hii
kumeti tarafmdan silahlan b1rakma kon
feransma davet edilip edilmiyecegini sor
mu§tur. M. Eden cevaben demi§tir ki: 

«- Almanyanm tekrar silahlan b1 • 
rak~a konferansmm mesaisine i§tirak et
mesJ kadar bizi memnun edecek bir§ey 
tasavvur edilemez.» 

M. Eden bundan sonra baz1 Portekiz 
miistemlekelerinin i§letilmesi i~in AI -
manya ile Portekiz arasmda cereyan et
mekte ?Ian miizakerattan ve !ngiltere ile 
Portek1z arasmda miin' akid muahedeler
den miitevellid mecburiyetlerin bu me -
sele ile alakasmdan bahsederek §unlan 
soylemi§tir: 

«- Portekiz hiikumeti bir beyanna
me ne§rederek Almanya ile Portekiz a· 
rasmda miizakereler cereyan etmekte ol
dugu hakkmda i§aa edilen haberlerin 
ash olmadigmi tasrih etmi§tir. Binaen -
aleyh 1ngiltere ile Portekiz arasmdaki 
muahede ve taahhiidler hi~bir vec;hile 
haleldar olmami§hr.>> 

Fransrz Miidalaa Nazrrrnrn 
sozleri 

Paris 2 (A.A.) - Harbiye Nazin 
M. Daladier bugiin ogleden sonra, meb
usan meclisinde beyanatta bulunarak ez· 
cumle demi§tir ki: 

«- F ransa hiikumeti, silahlan tahdid 
edecek ve harbin online gec;ecek biitiin 
tedbirleri tetkika amadedir. F akat bugiin 
biitiin dunya, askeri hamhklan ilerlet· 
mek hususunda gayretler sarfile me§gu]
diir.» 

M. Daladier bundan sonra muhtelif 
Avrupa devletlerinin askeri kuvvetlerini 
tahlil etmi§ ve demi§tir ki: 
«- Listenin ba§mda Almanya gel . 

mektedir. Alman ordusunun mevcuduna 
muhtelif te§ekkiiller ve birliklerin mev -
cudiyetini de ilave etmek lazimdir. AI -
manyada bir otostrad §ebekesi de mev . 
cuddur ki, bu Alman ordusuna fevkala· 
de bir hareket c;evikligi vermektedir. Ay
ni zamanda Alman tayyare kuvvetlerile 
Alman bahriyesinin modernle§tirilme • 
sini ve Alman endiistrisinin seferber edil, 
mi§ olmasmi da tebariiz ettirmek isterim. 
italya da harb endiistrisi sahasmda ve 
bilhassa hava ve deniz kuvvetleri ~ok bii
yiik gayretler yapmaktadir. Sovyetler 
Birligi, hiicum tanklanmn ve tayyarele
rinin siirati bakimmdan hi~bir ba§ka dev· 
let tarafmdan yeti§ilmiyecek bir dere -
cededir. Polonya, Romanya ve <;ekos -
lovakya da askeri kuvvetlerini yiikselt -
mege ~ah§maktadir. 1ngiltere, muazzam 
bir tayyare filosu viicude getirmekte VII 

deniz filosunu da modernle§tirmektedir. 
F ransamn istihkamlan ve kuvvetli or

dusu, liizumu mevcud olmadigl takdirde 
hi~bir i§e yaramJYacakhr. Bunun i~in hii· 
kumet, on be§ bin ki§ilik bir ihhsas k1t' a
smm viicude getirilmesini taleb etmi§hr. 
Hiikumet, milli miidafaa i~in, dort sene 
lizerine taksim edilmi~ olmak uzere on 
dokuz milyarhk bir kredi de istemi§tir. 

Ben, Fransada otostrad yap1lmasnna 
taraftar degilim. Y almz, hududa miiva
zi olarak bugiin mevcud yol §ebekesinin 
Islahml ve yeni bazi yollar ilavesini ta
Ieb etmekteyim. 

Profesyonel bir ordu viicude getirmek 
~ok gii~tiir. Yiiz bin ki§ilik bir mevcud ~ 
dan bahsolundu, buna, 125 bin ki§i ka· 
dar hizmet miiddetlerini temdid ettiren
leri ve seyyar muhafaza k1taatm1 ilave 
edersek 300 bin ki§ilik bir profesyonel 
daimi ordu viicud bulacaktu. 

.$urasm1 nazari dikkate almak laz1m 
gelir ki, bu, milll ordunun muvazenesini 
tehdid edebilir bir keyfiyettir. 

Fransada ordu mevcudu, bugi.in 500 
ila 600 bin ki§iden miirekkebdir ki bu 
fi~rimce azd1r. Binaenaleyh orduyu 'ma
kme ve motorlerle tec;hiz suretile takviye 
etmek lazimdir. 

Diger taraftan, hududlar mahfuz ol· 
~ad1k~a, herhangi bir seferberlik, kafi 
b~r hareket te§kil edemez, Diinyada hi~
hir memleket, muhafaza te§kilat! tam 0 ]. 

madikt;:a bir hiicum icra edemez. Bunun 
i~indir ki, miistahkem hatt1, bir taraftan 
Dunkerque'e, diger taraftan da Bale'e 
k_adar uzatmak ve mevcud miidafaa ter
tJbatim da derinle§tirmek laz1mdu ve 
bunlar yapilacaktJr. 

Harb esnasmda, tek kumanda usuli.i • 
ne ~araftar degilim. Bu hususta, kara, 
demz ve hava ordulanmn iic; harbiyesi 
ar.~smda s1h bir i§ birligi, tek kumandaya 
mureccahhr.» 

M. Daladier, Schneider-Creusot fab
ri~a~an?m devlete mal edilmi§ oldugunu 
hiidumi§ ve bilahare, orduya politika 
sokmak te§ebbiislerini takbih ederek soz
lerini §oyle bitirmi§tir: 

«- F rans1z ordusunda, hozguncu 
unsurlar bulundugu dogru degildir. Fran
S!~. ordusu, bilakis gerek F ransa, gerek 
muttefikleri ic;in kuvvetli bir zerre te§kil 
eylemekt~dir.» 

Milli miidalaa miizakereleri bitti 
Paris 2 (A.A.) - Meb'usan mec -

lisile Senato milli miidafaa enciimenleri 
reisleri, hiikumete itimad ic;in bir takriz 
vermi§lerdir. 

Sol cenah gruplan miimessilleri, hii -
kllinetin beyanahm tasvib ve milli mii • 
~afaa sahasmdaki gayretlerini takdir ey
hyen ve emniyetinin takviyesi yolile sui
hun idamesini temin ic;in hiikumete itimad 
beyan eden bu takriri, miittefikan tasVIb 
etmi§lerdir. Meb'usan meclisi, bu itimad 
takririni 186 reye kar§I 405 reyle kabul 
ederek milli miidafaa hakkmdaki miiza
kerelere nihayet vermi§tir. 

Zl£1 
Norasteni, 
zafiyet ve 
Chlorose 

benizsizllk icin yegAne deva kanl ihya eden SJRQP D C ENS 
En muntahip etibba tarafwdan tertip edilml~tir. ES HJ f PARIS 

13 niifuslu bir aile babas1 
it ar1yor 

BalatkapJSmda kahveci Hiiseyin vasita
slle Zarakaplan koylii Ahmed o~Iu Kendtr 
Mustafa lmzas1le blr mektub ald!k. Bu 
mektubda deniliyor kt: cOn iit;: bogaza ek
mek yetil!tirmek mecburtyetinde bulunma
ma ragmen uzun zamandanberl 1\!Sizlm. 
Hazlran aymm ortalarmda Ba~vekiUete 
bir Uitlda He miiracaat ederek kanunl. ik
ramiye hakkimla muavenet edllmeslni yal
vardim. Zat i~lerl Miidiirliigii istidam1 al
digma dair bir makbuzla mukabele ettt, fa
kat iist tarafmdan ses sada t;:Ikmadi. 

Bir taraftan B311vekalet yiiksek maka -
numn §efkatine Sigimrken, blr taraftan da 
bana 1§ vermek Uitlyen hayu sahiblerlnin 
yukanki adreslme haber vermelerlnl yal
vanyorum .• 

Kad1koy Belediyesinin 
nazar1 dikkatine 

Kad1k.Oyiinde Osmana~a okuyuculammz
dan R. Denan imzasile aldigimiZ mektub
da denlliyor ki: cKad1koyiinde Pazaryo -
lunun kar§JSmdakl Niizhetefendi sokagm -
dan t;:lkan araba ve lnsanlar daima tram
vaym altmda kalmak tehllkeslne maruz
durlar. Bu sokaktan tramvay yoluna t;:Ikm
ciya kadar tehllkeyi gormenln !mkam yok.
tur ve raylar Niizhetefendi sokagmdan 
blr metro a((Ikliktadir. Burada herhang! blr 
kazaya mani olmak !~tin Pazaryolunun ag
zma blr Belediye l§aret memuru koyma-
11, bu miimkiin degilse tramvay vatmanla
rma bura.dan miimkiin oldugu kadar ya -
va11 ve teyakkuzla gec;melerlni tenbih etme
lldJr.> 

Gaib aramyor 
Umumi Harbin ilk senelerlnde Uskub Vi

H!.yetlnden miittefik Bulgaristan taraf;.n -
dan goniillii olarak gonderllenlerle beraber 
pederlm Kalkandelenll Pe(felerden ilyas 
oglu ismail dahl o zaman istanbula sevko
Jundu ve Selimiye ki\Ilasmdan elbise giye
rek Bagdada sevkolunmu!ltu. Bir k:t'a 
mektubunu o zaman Bagdaddan almi§tlk. 
Bundan sonra. el'an hi<tbir haber yoktur ve 
nerede oldu~unu bilmedl!i;lmlz lt;:ln aramak
tayiz. 

Eyiibsultan eski yeni Ktrkmerdlven 18 
numarah hanede ogullan Abdul

gafur ve Abdiilkerim 

Gaib aramyor 
Kad1koy Recaizade sokak 73/1 numarada 

Hayrlye lmzaslle aldigrmiz mektubda de
niliyor kl: cMerhum yiizba~I miitekaid! 
Inebolulu Cemll1n kizlar1 Emlne ve Leyln.
mn hayat ve mematlarmdan haberdar o
lanlarm yukankt adresime lnsaniyet na -
mma blldlrmelerini rica ederlm.,. 

Eski~ehir $eker labrikasr atol • 
yesinde H. Korkusuza: 

fstedlg-tnlz adres: Be§ikta~ Harem iskc
Iesi u,.:ak model atelyesldJr. 

Qagnlar, konferanslar, konoreler 
Giine§ Kuliibiinde konferans 

Giine~ kuliibiin>den: 
6 ~ubat 937 tarlhlne tesadiif eden ont\ • 

miizdekl eumartesi giinii saat 18,30 da Ne
ctb Faz11 Kisakiirek ta.rafmdan San•at 
mevzuu iizerlnde bir konrerans verilecek
tir. Aza ve dostlanm1zm bu toplantly:1 ~e

ref katmalarrm dilerlz. 

DAVET 
Macar cemiyetlnden: 
Cemiyetlmlz esas nizamnamesinde ya -

pilacak tadilat hakkmda gori.i§mek iizerc 
azanm mahi halin 16 nc1 sail giinii saa~ 
20,30 da cemiyete (B. 0. §tmal sokak No. 4l 

fevkalade l,.:tlmaa te§rifleri rica olunur. 

Kooser ve konferans 
§i§li Halkevinden: 
§ubatm 5 1ne1 cuma giinii ak9am1 saat 

21 de Halkevimlzde doktor Muzaffer Esad 
tarafmdan blr konferans ve Bayan Mii -
zeyyen ve arkad~larile Aslanyan karde§
Ier taraflarmdan da btrer konser verlle -
cektir. Herkes gelebilir. 

Soldan saga: 
1 - Senenln aylanndan birl, uzun de -

gil. 2 . - Memleketimizin bir kJSml, ak1l. 
3 - Insamn manevi kuvveti viicudde a
c;Ilmi\1 delik. 4 - ilerl gerl ~oz soyliyen 
k1tak1t ge,.:inen. 5 - Ek~lmst, nota. 6 ~ 
Nagme. 7 - Cilvell, bir clns kum~. 8 -
Zlya, gazellerde tekrar edilen blr soz. 9 -
kurtulu~. blr saYJ. 10 - Bagl§lama, eskl -
m~ blr§eyi di.izeltme. 

Yukar1dan a\13g1ya: 
1 - Bir ic;ki, ba~ka blr i<tkl. 2 - Akil -

dan ((Ikl§. 3 - Blr mevslm, kavga. 4 - :i:
sim, kole, mant. 5 - Gene ve acemi, yiiz
dekl ktllardan bir kiSrol, Frans1z alfabe -
sinde blr harfin okunu~u. 6 - Bo§ Jaknd1, 
sulu ve s1cak yer. 7 - Qocuklarm sevdik
Jeri bi.r yiyecek. 8 - Bir renk, az bulunur. 
9 - Iqtig!miz \leY, dumanm kiri, bir c;e -
~ld pasta. 10 - Asuristanda oturan, ba • 
cakta blr yer. 

Evvelki bulmacamn hallcdilmi§ §cldi 

1 2 3 4 5 0 7 X !l 10 

1 DlEIMI i IR •lslolBIA ,----
2 UIFIAIKI•IPIAIYIAIS 
a VIE'FIAI•IoiR\Uicl• 
4 AIL I i IJVI •lziAINIA\T 
r, Kl i \~IE\BI•IH\BIKIE 
~ •IKI• TIUIBIAI•I•Ic 
7 KI•IKI•IziE\TI•ILI i 
s Dl ~1Dia 1 AIDI•I<;IAIM 

s 

p 
A 
s 
T 
i 
L 
L 
E 
R 
i 

oksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
haslahklarile sesi klSllanlara ,i

fai lesirleri !<Oktur. 30 kuru~. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 
Beyo~lu, Be~ikta~, Eskil!ehir. 

iki tehlike i$are i: 
ba$ aQr1s Nezle ve 

G i pi 

Soguk algmhgmm bu ilk 

alametlerini 

GRiPiN 
lle bertaraf etmezseniz bir 

c;ok agrr hastallklara tu

tulmak tehlikesi b~ gi:is-

termi§ demektir. 

GRiPiN 
Biitiin agn, s1z1 ve sancl

lan derhal dindirir. Gripe, 

romatizmaya, di§, sinir, 

adale, bel agnlarile kmk

llfp. k.ar§l bilhassa miies

sirdir. !cabmda giinde 3 

• 
I 

ka§e almabilir. 

tecriibe 
ediniz. 
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Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdarinin kat'i ilac1 Keskin Ka,eleridir. sa~~~~::~da Salih Necati Eczanesi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ikttsad Fakiiltesi Dekanhgmdan: 
istanbul 'O'niversitesi ikbsad Fakiiltesi ac;1h~ ders ve toreni 4 §Ubat 937 

per§embe giinii saat 17 de Hukuk FakUltesi birinci smlf dershanesinde yap1 -
lacagmdan Ikbsad Fakiiltesi talebesinin bu saatte hazrr bulunmalan ilan 
olunur. (641) 

Bizi yiikseltecek birliktir. 

El ele vermek anla~mak ve ittihad etmek demektir. 
Beitiin Tiirk MiUeti de ittihad eder ve el ele vererek agrtlar 1~10 

EVRoz·N ve di~ler KOZM.N di~ I i~in de I macunu 
kulla01rsa memlekette milli bir fabrika yiikselir. 

Bu f&ref te hi~ fUphesiz TUrk milletinin olur. 

.I ..... E.m•l•a•k .. v.e .. E•y•t•am ... B.a•n•k•a•s•J .. il•an•l•a•r•J .... II 
SATILil( EMLAK 

ESAS NO. SI MEVKi! VE NEV'! DEPOZITO 
C. 15 Biiyiikderede Biiyiikdere caddesinde eski 203, 203, mii-

kerrer yeni 192, 194 No.h altmda diikkan1 havi ev. 450 Lira 
C. 18 Kad1koyiinde Hasanpa§a mahallesinde eski Kay1§dag1 

yeni Abdibey sokagmda eski 1, yeni 19 mtikerrer numa-
rah· ev. (Uzerindeki taj numaras1 35) 320 " 

Tafsilatl Yl;lkar1da yaz!l1 yerler pe§in para ile sablmak tizere ac;Ik arttrrm1ya 
konulmu§tur. !hale 15 §Ubat 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 da 
yap1lacaktir. 

isteklilerin Subemize gelmeleri. (643) 

Bircok muhtelif hra~ b1~aklan vard1r. Fakat ; 

L b~e~e ~OTB~) :.m~ndaod,..! y~ ,~, I 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B ~ L G E V ' E K L i G i N E K A R ' I 

HOR,MOBi 
Tabletlari • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 

•• 
ALGOPAN 

: ' . - . . . : ":i; . •" . ~ . ' . 

• 
I 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba~ ve Di~ agrilar1 Artritizm 

A~tk Eksiltme ilan1 

Devlet Bastmevi Direktorliigiinden: 
9292 lira 79 kuru~ ke§if bedelli Devlet Matbaasmda yap!lacak kat ilavei 

in§aatmm ac;Ik eksiltmesi 19/2/1937 cuma giinti saat 15 te Devlet Basrmevin

de icra edilecektir. 
!steklilerin o gtin eksiltme saatinden once muvakkat teminat akc;esi 697 

liray1 Vm.yet Malsand1gma yatrrmalan ve beraberlerinde be§ bin lirahk bu 

i§e benzer i§ yapbgma dair gosterecegi vesika tizerine Naf1a Mtidtirliigunden 

almi§ oldugu mtiteahhidlik ve Ticaret Odas1 belgelerile Komisyona gel -
meleri. (651) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan it : Giilbah~e - Karaburun yolunun 

5 + 000- 16 + 000 kilometrolan arasmda tose yap1s1. 
Ke~if bedeli: «20767:» lira «58» kuruf. 
Bu ite aid tartnameler ve evrak &f&gtda gosterilmittir: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Baymduhk itleri genel tartnamesi. 
D - F enni tartname. 
C - Proje, grafik. 
lstekliler bu tartname ve evrakt lzmir - Ankara - Istanbul Baym

duhk Direktorluklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacagt tarih ve giin: 11 ~ubat 937 pazartesi saat 

on birde. 
Eksiltmenin yaptlacagt yer: Kapah zarf usulile bmir Daimi En -

ciimeninde. 
Muvakkat teminat: «1558» bin bet yiiz elli sekiz lirad1r. 
Eksiltmiye girebilmek i~i~n gereken beige: Baymduhk Bakanh • 

gmdan 937 takvim yth i~in ahnmtt miiteahhidlik vesikast, Ticaret 
Odast vesikast. Teklifnameler ii~iincii maddede yazth saatten bir sa
at evveline kadar lzmir tli Daimi Enciimeni Batkanhgma makbuz 
mukabilinde verilecektir. (346) 

lkbsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 !kincite~rin 1330 tarihli kanun htikumleri dairesinde Ttirkiyede i§ yap

maga izinli bulunan ecnebi §irketlerinden (Singer Dild§ Makinesi Kumpan -
yas1)nm Tiirkiye umum1 vekili haiz oldugu salahiyete binaen bu kere miira
caatle §ir'ketin Eski§ehir, Ktitahya ve Bilecik Vilayetleri mtilhakatlarile Ko
caeli Vilayetinin Geyve kazas1 acentahgma, §irket namma yapacag1 i~lerden 
dogacak davalarda btittin mahkemelerde dava eden, edilen ve iic;iincii §ah1s 

s1fatlarile haz1r bulunmak tizere Eski§ehirde oturan (Enver Tokgoz)ii tayin eyle 
digini bildirmi§ ve laz1m gelen vesailn vermi§tir. Keyfiyet kanuni hiiktimlere 

uygun gortilmii§ olmakla ilan olunur. 

T alebelere ve kendi 
kendine franSlZCa og

renmek istiyenlere: 

La Clef du FranGais 
Frans1zcay1 en kolay ve en c;a • 

buk ogreten kitabdrr. Merhum 
muallim Ali N azima bu eserini 
( 40) senelik muallimlik hayatmda 
edindigi tecriibelere gore hazirla
mi§hr. En yeni metodlan havidir. 
Uc; klS!mdan murekkebdir. Aynca 
bir de muallim kism1 vard1r. 

Birinci k1smm fiatt: 23 kuru§tur. 
ikinci " ~ : 34 " 
Uc;iincii ~ " : 40 • 

Muallim klsmmm " : 150 ~ 

Sallf yeri: Cumhuriyet 
gazetesi matbaast. ..................... 

IOZ/lt+in 
En gUzel dif macunudur. 

1937 Y1hn Kitab1 ~1kb 

Saghk ag1zdan baslar 
'r azan: 

Di, hekimi B. MALHAS D0Z 
Maruf operator Generl Cemil'JD 

ONSOZiLE 
40 mevzu, 150 resim ve renkli tahlo 
Halk dilile yaz•lm•fJ bu kltab 
her mUessese. kUtUphane. 
salon ve evlerde okunacak 

blriclk Kitab AlbUmUdUr. 
(Ankara, Istanbul, lzmir) de: 

Merkez kitabc1larda veya milellifte 
bulunur. (latiklal cadde .. i, 

Alladolu han). 
Fiab her vnde 1 lirad1r. 

P lyi ve eski bir 

Dit PROTEZCiSi 
1~ ar1yor. istanbul ve Anado
luya gider. D1~ deposu Meh

med lbrahime miiracaat. 

Sall.tb ve Ba~munarrara: Yunua Nadr 
Umuml n.e~rt71atr tdare eden Ya21 l~!eri 

Mtldilrfl: Hikmet Miinil 

CumhUTlJieZ matbaan 

V ekaletinden: 
1 - 19 §Ubat 1937 cuma gtinti saat 14 te Ankarada Vekalet Malzeme Ek

siltme Komisyonunda alb grup 12 parc;a atelya tezgahmm grup grup ac;1k 
eksiltmesi yap!lacakbr. 

2 - Eksiltmiye konan tezgahlarm cins, muhammen bedel ve muvak -
kat teminat miktarlan: 

Muhammen Muvakkat 
Grup Aded Cinsi bedel teminat 

L. Kr. L. Kr. -I 1 375 $eping planya 2.100-: 157: 50 
1 550 $eping planya 

II 1 32 sutunlu matkap 1.900-: 142 :50 
2 16 sutunlu matkap -Ill 1 400 kollu destere 1.700-: 127: 50 

IV 1 : 125/160 A Eletkrikli kaynak cihaz1 850-: 63:75 

v 1 5 Kollu makas 
1 4000 otojen kaynak cihaz1 900-: 67:50 
1 750 Kg. montaj vinci 

VI 2 4 M3 Seyyar motopomp 220- : 

3 - Her grupa aid eksiltme, §artname ve teferriiatl paras1z olarak An -
karada Vekalet Malzeme Mtidtirliigiinden almabilir. 

4 - isteklilerin her grup ic;in ayn ayn pey siirmek tizere 19 ~ubat 1937 
cuma giinti saat 14 te Ankarada Vekalet Malzeme Miidiirliigunde bulunma -
lan laz1md1r. •24h (610) 

. ' ' . ~ . . ·· .... ' ' ~ . ' . .. ' 

NERV • 
I 

Uykusuzluga, ba, donmelerine, isteri, ~arptnbya, 
asabi oksiiriiklere, baygtnhk ve sikinbya 

kar'I ferahhk verir. 

1- inhisarlar Umum Miidiirliiitiinden 

Cibali Kutu fabrikam1zda mevcud «30.000» kilo kapak tahta par
'r&SI 16/11/1937 tarihine rashyan sah giinii saat 10 da pazarhkla sa
hlacakhr. lsteklilerin tahtalan gormek iizere hergiin Kutu fabri " 
kasma ve pazarhk i'rin de tayin olunan gun ve saatte yiizde on bet 
giivenme paralarile birlikte Kabata~ta lnhisarlar Levazim ve Mu• 
bayaat !?ubesi Miidiirliigiindeki Saht Komisyonuna miiracaatleri. 

(509) 

. . 

T~DAVOLD~N ~[KiLEN DARANIZ. Wi<;BiR 
Cl~b.TL[ SiZi iL~D.L£TM£Z. 

ONU BANk'AYA YATIQINIZ 
1-H~Q Tt::IRlt::l iZAHATI GI~HE121MiZOt:N AL.INIZ 

OLANT~[ ~ANV ONi NV 
KARAKOY, PALAS ALALEMCI }...jAN 
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3 ~ubat 1931 
-=--

Devlel Demiryollar1 i,letme Umam Miidiirliiii;iinden I 
Derince limamna bir sene zarfmda vurud edecek maden ve kok 

komiirlerile muhtelif etya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil 
ve tahliye iti bir sene miiddetle ataitda takribi tonaj miktarile her 
ameliyenin hizalarmda yazth tahmin bedelleri iizerinden 11/2/1937 
Pertembe giinii saat 15 te Haydarpatada Gar binast dahilindeki Bi
rinci ltletme Komisyonu tarafxndan kapah zarfla eksiltmiye kon • 
rnuu,tur. 

Ataitda her ameliyenin hizastnda yazth tonaj miktart takribidir. 
Bu miktar ihaleyi miiteaktb akid ve imza edilecek mukaveleye esas 
letkil etmiyecek ve miiteahhid bir aene zarfmda Derince limamna 
Viirud edecek maden ve kok komiirlerile muhtelif etya ve malzeme
nin tahmil ve tahliyesini taahhiid edecektir. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kurutluk muvakkat temi • 
natla 2490 sayth kanunun tayin ettigi vesaik ve Resmi Gazetenin 
7/5/1936 tarih, 3257 numarah niishasmda intitar etmit olan ta • 
limatname dairesinde ahnmtt veaika ve tekliflerini ayni giin saat on 
dorde kadar Haydarpatada Gar binas1 dahilindeki Birinci lfletme 
Komisyonu riyasetine vermeleri laztmdtr. 

T eklif mektublarmda ataitdaki listede gosterilen ameliyelerin va • 
hidi kiyasi fiatlartntn her birine yiizde niabetinde yapdan tenzilat 
gosterilecektir. Bu tekilde verilmemit mektublar kabul edilmiyerek 
red ve iade edilecektir. Bu ite aid tartnameler ve mukavele projeleri 
Parastz olarak Komisyondan dagtblmaktadtr. (435) 

Tahmln Tahmin Muhtelif Tahmin 
Maden 

komliril 
ton 

bedell Kok bedeli e~ya hedeli 
beher klimUr beher ve mal- beher 

Ameliyenin 
cinai 

ton i~ln ton ton icin zeme ton i~in 
Kr. Kr. ton Kr. 

1- Vapur da· 56.844.195 
hilinde vincle 
aupalan yap .. , 
rnak bu ameli • 
Yede rthhm ve-
Ya silo iskeleai • 
ne veya vapur 
Riivertesine ver· 
rnek btrakmak 
ta dahildir. 

7 

2-Supalaudan 75.050.545 5 
a~tk vagona 
tahmil ve miite
hbilen vagon • 
dan supalan 
Yapmak ve ida
re vincile va • 
Rondan denize 
vermek veya 
tnutekabilen de
lli:zden almak. 
3- Vine itti • 7.174.040 15 
ra i ol stztn 
rthhm veya si· 
lo iskelesine ve-
Ya giiverteden 
vagona tahmil 
etmek veya mii· 
tekabilen. 

4- Supalan • 40.037.740 16,5 
dan ahmp a~tk 
araziye nakil ve 
iatif etmek mii-
tekabilen. 

S - Silo iske • 3 
leaine yanatmtt 
'~apur giiverte-
•ittden veya ai· 
lo iakelesinden 
tlaJcii ve yerlet· 
tirrnek. 
6 - Vine itti • 44.487.260 5 
~&.ki olmakstzm 
;agondan tah .. 
t)'e ve a,.tk ara• 

:t• :r 
1}'e, magaza • 
~alara nakil ve 
~'tif ve miite -
~ abilen. 
, - Vagondan 3 
'dar • "I e VInet e a .. 
St~ • k araz1ye na· 
~~. ve istif ve 
a litekabilen. 

- Vincaiz 4.683.260 14 
~el'akibi bahri· 
~eden kiifeler-

" Veya arkahk 
e}'a elle ~1ka • 

ttl 
t hra.k vagona 
ra ?til a~1k a • 
a~1y v 
~ e, maga. 
• alal'a nakil ve 
letif k ve miite • 
tbilen s_v. 

· l agondan 3 
() l.llcJ 

a tahliye. 

31.871.352 

to_ 
11 Saatle miiteahhidden ah-

acak amele 

lt-y 
12 eVrniye ile ahnacak amele -v vap a.gonda, magazada veye. 

lltda d"k bitt 0 me zahire ve aaire -
lci} ..... su~a.UaiDa ve ~uvallarm di • 

-ea1. 

4.658.120 27 25 

10 15.508.109 7 

22 3.193.545 10 

14 7 

9 5 

20 2.098.027 14 

5 1.019.910 5 

1.283.160 20 10.051.761 13 

5 9 

5.941.280 228.277.040 
Saat V. K. bedeli 

46 13 kr. 

Giin 

36 110 kr. 
Beher ton 20 kr. 
i~in V. K. 

CUMHURiYET 11 

Sa at 
7 de 
:;>aya01 hayret bir ten ile g 
ve taze gorOndO. 
Cirkin yOz ve burun parlakhgr 
mamen zall otdu. En kOcOk 
11ukluklar bile kayl!oldu. Bir l!efa 
pudralanmak kllfidir. COnk! bu pudra 
gayet I nee ve son derece sa blttir. 

Tiirk Gemi Kurtarma 
Anonim Sosyetesi 

Hissedarlar umumi heyeti 8§agtda ya
zth ruznameyi miiza:kere etmek iizere 
20 §Ubat 1937 cumartesi giinii saat 10 da 
Galatada Merkez Rthtrm Harumn be -
§inci katmdaki idare merkezinde alela
de olarak toplanacalrtll'. 

RUZNAME 
1 - idare meclisi raporunun miiza • 

keresi, 

2 - Muraklb raporunun kiraaati, 

3 - 1936 senesi bilanc;osunun, kar ve 
zarar hesablarmm tetkik ve tasdikl ve 
idare meclisi azalarmm ve muraklbm 
ibraSI, 

4 - Murak1b intihabt, iicretinin tak

diri. 

F Operator • 

RIZA UNVER 
Dogum ve kadan hastalaklar• 

mDtehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes' 

No. 22, Mavi yapt 
T elefon · 22683 I 

KARDOL 
? • 

Biitiin asab yorgunluk
lanna, ~arp1nblara ve 
sinir buhranlar1na kar
~~ damla n~ ahnan ye
ni ve en son ilacd1r. 

14FYROziM 
Grip hastah{!mm yegane Uacaan. 

I Dr. Mehmed Osman Saka I 
Gogiia ve dahili ha&tahklu 

miitehassa1 
Cenevre tintversttesinden mezun, 

Cenevre Ttb Fakflltes~ ve h.allc 
sanatoryomu sabtk aststans 

Belediye karflsmda Sinanafa 
daireleri. Ogleden sonra ikidea 
itibaren hastalannJ kabul eder. 

T elefon: 23565 

AUATLitlf1 

51RRI ••• 

HER SA BAH 
• 

8/R DU$ 
• 

HAVAiiAll 5DFBEnl 
ii.AHAT t 101 

. . 
15TIKAL CAD. 

Usak Belediye Reisliginden: 
Belediyemizin a~tk olan fen memurluguna iatekli olanlartn miira

caati ilan olunur. Taliblerin diplomay1 hamil ve muaaddak ,ehir 
plamm tatbika muktedir bulunmalart f&rthr. Makine, elektrik, au if· 
lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata evrakt miiabitenin ek
lenmesi laztmd1r. (484) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

4 iincii ketide 11 ~UBAT 1937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradll'. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr .•• 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 ~UBAT 937 giinii aktaml· 

na kadar biletini degittirmit bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ••• 

. .:-

KUMBARA 

Kirahk ve sat1hk 
Beyoglunda ~ahkulu mahallesinde 

(TOTONYA ALMAN KULtffiti) fist 
tarafmda dokuz yiiz metro murabbam1 
miitecaviz arsayt ve caddeikebir iize • 
rinde bir bah diikkan ve fevkinde oda· 
Ian havi akar (KiRALIK VE SATI • 
LIKTffi). Kiraya ve i§tiraya talib o -
lanlarm Sirkecide Ankara caddesinde 
Paris oteli miisteciri Bay HakkJ.ya mii· 
racaat etmeleri. 

1stanbul ii~iincii icra memurlugun • 
dan: 

Mahcuz olup paraya ~evrilmesine ka
rar verilen bir aded Anteb kilimi, bir 
aded ayaks1z Singer diki§ makinesi, be§ 
aded haSir sandalye, bir aded halt 5/2/ 
937 cuma giinii saat ikide mahcuzun 
bulundugu Sultanahmed AkbiYik Mi • 
marmehmed sokak 25 No. li evin oniin· 
de a~tk arttmna suretile satuacaktlr. 
!steklilerin mezkfu- mahalde haztr bu • 
lunan memuruna miiracaatleri nan olu
nur. 

0 

BIRE 
100() 
VEREN 

TARtADIR 

~, J• • 'V(n ;;,. 

~, ... -
1':. 1; . 

. -~ ·. 
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H 
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Sac;larmlZI kepekten ve dokiillnekten mutlaka kurtarabilirsiniz. 

1 - Haftada bir kere mutlaka Hasan sa~ sabu
nile yalniZ sa~armiZI yikayiniZ 25 kuru~tur. 

2 - Haftada bir kere mutlaka Hasan sa~ ~am
puanile yaln1z sa~larinJZI y1kayin1z paketi 

f 
be~ kuru~tur. 

3 - Her sabah sa~larmizi Hasan o do kinin ile 
IslatmiZ ve taraytniZ. 
Hasan deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikt~, Eski~ehir 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 

2 ~ubat 937 Sah 1 den 100 e kadar 

3 . ~ ~ <;ar~amba 100 ~ 200 ~ ~ 

~ " ~ Pe~embe 201 " ila 

I 

5 ,. ,. Cuma . Muhtacin. tevliyet, amalar vesaire 
istanbul, Beyoglu ve Kadlkoy mmtakalan dahili~de bulunan cami hade -

melerile muhtacin, tevliyet, amalar vesairenin ikincikanun 937 i.icretleri yu • 
kanda yazth giinlerde verilecektir. Alakadaramn o giinlerde mensub olduk -

Ian Vaktflar idarelerine mi.iracaatleri. (644) 

lstanaul, Sultanhamam p 1• p 0 p A Z A R I 
Kebabca karttnsanda 

Ydba~n Piyangosunda Kazanmtyanlara 
Miijde 

, , 
SEVINECIGIZ 

'# # I 
(EKILI$ TARIHI 
J~UBAT flf 

Sat!§ yeri Piyango bayilerile Yenipostane kar§Ismda Erzurum hanmdaki 
Cemiyetin ilan i§Ieri Biirosudur. (642) 

----------~--------~--

ICUMHURfYET 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~Iarm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullam§I 
kolay bir sa~ eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

Eskisehir Orman Direktorliiviinden: 
1 - Eski~ehir tlinde Mihah!r!rlk tl~esinde hududlar1 11artnamede 

yazth Degirmendere Devlet Ormamnda numaralanm•11 ve olc;iilmii' 
558 adede muadil 1532 M3, 592 Dsm3 dikili ve 416 adede muadil 
377M3 767 Dsm3 devrik ki ceman 1910 M3 362 Dsm3 gayrimamule1 

muadil 974 aded No.h !ram agac1 yirmi giin mii~detle arthrm1ya ko
nulmustur. 

2 -· Arthrma 17 11ubat 1937 !rar,amba giinii saat 15 te Eski~ehir 
Orman Direktorliigiinde yapiiacaktJr. 

3 - Dikili ve devrik agaclarm beher gayrimamul metre mikab1 -
nm muhammen bedeli 457 kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminat «655» lirad1r. 
5 - ~artname ve mukavele projesini gormek istiyenler bu miid

det ic;inde hergiin Eski,ehir Orman Direktorliigiine ve Ankarada Or
man Umum Miidiirliigiine miiracaat edebilirler. (567) 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZDIR 

1~1~1 UCUZA 
MAL ETMELIDiR 

DAHA AZ CERYAN SARFiLE 

DAHA PARLAK I~IK VERIR 

TUrkiye Umumt MUmessilligi: 

H E L i 0 S Miiessesat1, 
Istanbul • Galata, Voyvada Cad. No. 124 - 126 - 128 (yeni binasmda

1 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmeye konulan if: Hdemit • ~atal yolunun 0+000-

3+500 kilometrolar• arasmda sose ile iki menfezin yapiSI. 
Ke,if bedeli: 14666 lira 12 kuru,. 
Bu ife aid fartnameler ve evrak afagida gosterilmittir: 
A - Eksiltme ,artnameai. 
B - Mukavele projesi. 
E - Baymd1rhk genel fBrtnamesi. 
D - F enni fartname. 
C - Proje. Grafik. 

tstekliler bu ~Jartname ve evrak1 tzmir • Ankara • Istanbul Baym· 
duhk Direktorluklerinde goriip inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yaptlacagl yer, tarih, giin ve saati: 11 ,uhat 937 pa • 
zartesi saat 11 de izmir tii Daimi Enciimeninde. 

Muvakkat teminat: 1100 lira. 
Eksiltmeye girebilmek ic;in gereken belgeler: Baymduhk Bakan· 

hgmdan 937 y1h i~in ahnm•11 miiteahhidlik belgesile Ticaret Odas1 
vesikast. Teklifnameler 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat ev • 
veline kadar tzmir IIi Daimi Enciimeni Batkanhgma makbuz muka
bilinde verilecektir. (345} 

DiKKATI • 
Me§lhur 

A 0 I 
Pil ve fenerlerini kullananlar 

sattcllardan 1srarla 

DAYMON 
AMPULUNU 

istemektedirler. Zira DAYMON ampullar• ~ok dayamkhd1r ve ~ok 
parlak ziva verirler. Biitiin diikkanlarda sahbr. 

----~--------------------~------~------~--

Di~lerin ah1hayatt ve di~lere 
sald1ran mikroblarin azrailidir ! 
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0 
L 
• 
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Binlerce ag1zda ebedi bir dkbahar ya§atmaktadir. 
Di§lerinizi giinde iki defa onunla fir~alayiniz 

ve bu neticeden emin olunuz. 

Daima Radyolin ' • 
Afyon ilinden: 

Afyon Vali konagmda yaptmlacak 4677 lira 89 ku~Uf ke11if be • 
delli kalorifer tesisah 11 fUbat 937 tarihinde saat 15 te ihale edil • 
mek iizere a~•k usulle eksiltmiye konuldu. ~artname, plan, ke,if • 
name Istanbul ve Afyon Naf1a Miidiirliiklerinde goriilebilir. Mu "' 
vakkat teminat «350» lira «84» kuru,tur. lsteklilerin 11 fUbat 937 
tarihinde teminab ve buna miimasil i,Ieri ba~ardtklarma dair vesi • 
kalarile birlikte Afyon Vilayeti Daimi Enciimenine miiracaatleri 
ilan olunur. ( 483) 

Cunku ASPiRiN seneler
denberi her tUrlu sogukal

gmllklanna ve agnlara kar~• 
tesiri ~a~maz bir ila~ oldugunu 

isbat etmi~tir. 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak i~in lutfen 
kas1na dikkat ediniz. 

mar· 

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden 

Askerligini yapmtt olan Ticaret lisesi mezunu bir memur ah • 

nacakhr. Ticaret tahsilile beraber Banka ve Ticari miiesseselerde 
~ah11m1f ve buralardan bonservis almlf olanlar tercih olunacak -1e 

ellerindeki vesikalara ve yapiiacak imtihanda gosterecekleri ehliyete 
gore yiiz sekiz liraya kadar iicret verilecektir. 

isteklilerin istidalarma baghyacaklari diploma, askerlik vesika5J 

ve niifus ciizdanlarile birlikte en ge~ 10 tubat 937 ak~amma kads.t 
Umum Miidiirliige miiracaatleri. - ( 465) 

Akay isletmesi Miidiirlii2iinden: 
Halicde Unkapam kopriisii yamnda demirli ve idaremizin 111$1' 

bulunan Haydarpafa vapuru ac;Ik artbrma ile sabhga !rlkanlmt~lJt• t 

Arthrma 5 fUbat 937 cumua giinii Akay ~efler Enciimeninde sf'' j 

15 te ba11hyarak 16 da ihalesi yaptlacagmdan taliblerin fBrtnanlef, 
gormek iizere t,letme ~efligine ve % 7,5 giivenme ve arthrma P;) 
ralarile o iii!! ~!!ciime!l~ g~lme~ri. ( 46 


