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KEMAL ATAT0RK 
TUrk Cumhuriyetini yaratan 

Y azan : Ba~vekil Ismet lnonii 
Biiyiik Sefin en 

kuvvetli inkdcib ve 
rnesai arkada§t Ba§· 
vekil lsmet lnoryii
niin ingilizce The 
Financial Times ga 
Zetesinin T iirkiye 
C umhuriyeti l~In 
ne§rettigi fevkalcide 
niishaya yazdlgl ya· 
Z1y1 aynen tercii • 
me ediyoruz: 

JA. tatriik hak-
~kmda bir 

yazt yaz-

italya- Yugoslav
ya yaktnla,mast 
Bir misak akdi ihti-

malleri gittik~e 
kuvvetleniyor 

Belgrad 4 (A.A.) - Havas mu
habiri bildiriyar: 

Ogrenildigine gore, Balkan An
tanh konferans1mn toplanttSI ari -
fesinde vukua gelen ve gittikc;e da
ha s1ktla§an italyan - Yugoslav 
yakla§masile ayni zamanda tesa
diif eden Aras - Ciano konU§mala
rmdan sonra, bir italyan - Yugos
lavya dostluk muahedesinin akdi 
dii§iiniilmektedir. 

:f.#(.#(. 

Milano gOrii~meleri .tam fikir 
birligile nihayet buldu 

Frans1z gazetelerinin, bu miilak~ta Tiirk-italyan 
meselelerinden haric 
~~~~malari Ankarada 

Roma 4 (A. 
A.) - h1avas mu· 
habiri bildiriyor: 
Rii§tii .biras - Ci
ano konu~alann -
dan sonra, M. Ci -
ano bu sabah Ro
maya donmii§tiir. 

Siyast mehafil 

mahiyet vermege 
hayretle kar~IIandi 

«Tam bir nikbinlik 
izhar eden resmi me· 
hafil, bu miizake • 
relerin, tek tarafh 
anla§malar sistemi 
i<;in yeni bir muzaf· 
feriyet te~kil ettigi 

kanaatindedirler. 

lllak!tgtm teklif edil
llti§ bulunuyor. Bir 
babma gore ve Ata
tiirkii yakmdan tam
lltak itibarile mevzu 

e hakkmda soz soy - :i!a~;;;;;;;!ll 
lemem dogru ise de. r, 
bir muharrir olmadt
~llll ic;in, kaydi ih -
tirazt dermeyan et -
lltekligim laztm ge-

Roma 4 (A.A.) - iyi haber alan 
italyan mehafili, Kant Ciano ile 
Yugoslavya ve Yunanistan Hari -
ciye N aZJrlan arasmda yakmda 
konll§malarda bulunulacagt hak -
kmdaki haberleri yalanlamamak -
tadtr. Yalmz bu miilakatlar i9in 
bu ana kadar hic;bir tarih tesbit e
dilmi§ olmadtg1 tebariiz ettirilmek-~ 
tedir. 

, a =-=aaaa a ~ 
• • • 
lngiltereye stpari' 

Tiirk - lta}yan dost 
lugunu takviyeder 
ve Akdeni!z hakkm· 
daki nokt'.ai naza -
rm birligitni teyid 
eyliyen bu konu§ma· 
lardan memnundur
lar. 

Fran•rz gazete
leri gene yanltf 

yalCla 

Diger taraftan, 1-
talyanm, Sovyet em· 
peryalizminin mak • 
sadlarma hizmet et• 

memesi §artile Mon· 

tro rriukavelename .. 

sine i§tirak . edece~ti 
temin . olunmakta 

dtr.» . 

0 

0 

liyor. 

Hie; §iiphe yok ki 
her iki miinaka§a 
tarzmda da bir ha
kikat vardtr. Maa-
lltafih bu miilaha
Zalarda miindemic 

hakikat derecesinin ~:~~~~t~~~~;;~~~~;~~:~~ takdirini ba~kalan - Liu!!lli~a~~~:~ 
lla btrakarak yazl - The Financial Times'in Tiirkiyeye dair Jevkalacle 

.tn1 zeYkle ve cesa .. 
retle yaz1yorum. niishasmm kapagl 

edilen malzeme 
Y eniden 5 milyonluk bir 

sipari' daha yap1byor 
Londra 4 (A.A.) - Royter ajanst 

bildiriyor: Tiirk hiikumetile 1ngiliz ~elik 
firmalan arasmda neticelenen miizake -
reler sonunda sekiz firma i~in ~zalanan 
takriben iicr milyon fngiliz lirahk muka -
veleler, Tiirkiyenin ikinci be§ y1lhk pia -
nma dahil bulunmaktadrr. · Eger hal en 
icra edilmekte olan miizakereler de ne
ticelenirse, be§ milyon lngiliz lirahk yem 
ba§ka sipari§ daha ahnacakhr. gtm i<;in, kaydi ihtirazi dermeyan etmek- ver. Birc;ok ki§ilerin bir araya gelerek 

ligim laztm geliyor. fennt veya ic;timai bir mevzu iizerindo ....................................... ; ... ,; ...... ,,,,, •• , .. 

H~ §Uphe yok ki her iki miinaka§a miinaka§alannt dinlemekten ve bu miina• Afyon sattslari 
tarzmda da bir hakikat vardtr. Maama • ka§alara saatlerce i§tirak etmekten derin ' 

fih bu miilahazalarda miindemic hakikat bir zevk duyar. Ayni vec;hile Onu dinli- I'kl' sene zarfmda dort 
derecesinin takdirini ba§kalanna btraka- yen biiyiik bir kiitle, dii§i.inmekte veya 
tak yaz1m1 zevkle ve cesaretle yaztyo• tetebbii etmekte oldugu bir mevzu hak
ttun. kmda uzun izahat vererek onlann da 

Y azrm, bana tahsis olunan <;er<;eve da- miinaka§aya i§tiraklerini teminden sonra 
hilinde Atatiirkiin baz1 hususiyetlerini samiini kendi noktai nazarma imale husu-
tebariiz ettirmekten ibaret olacakttr. sunda biiyiik bir gayret sarfeder. 

N astl ki her biiyiik artistin, insani ve Atatiirkiin, bu hususiyeti c;ocuklann 
Jahsi hususiyetleri onun viicude getirdigi konu§mamaya ah§Ik olduklan ve biiyiik
eseri, tesirleri altmda birakmi§Sa, Ata- lerin de bir mecliste siikut ederek yere 
tUrkun §ahsiyeti de Tiirkiin ic;timai haya- bakmayt itiyad edindikleri bir muhitte, 
l:t ve Turk devlet ve hiikumetinin siyaseti kam<;Ilaytci bir tesir husule getirmi§tir. 
rzerinde, ayni v~ile bariz tesirler husu- Halk arasmda ya§amayt seven bir devlet 
e getirmi§tir. §efi ic;in, millete kar§I vazife deruhde et-

Entelektiiel kaynaklar mi~lerin gayretlerini bu vadiye sevket-
Miinaka,a ve ikna mekten daha tabii bir§ey olamaz. 
. lnblabkar ruhta yarahlml§ olan $efi- Gerek eski gerekse modern zamanlar-

ltttz miic;ternian ya§amaYJ ve c;ah§mayt se- [Arkast sa. 7 siitun 1 de] 

misli teza yiid etti 
Ankara 4 (Telefonla) - Yeni eleman

lar i§ba§ma getirildikten sonra afyon 
inhisanndaki sah§ vaziyetinde miihim 
tezayiidler olmll§tur. Bu hususta elde 
ettigim malumatl bildiriyorum: 

1933 • 34 senesinde 381 bin kiisur lira
hk 425 sandlk, 1934 - 35 senesinde 669 
bin kiisur liraltk 751 sanchk sab1Iru§tl. 

1935 - 36 senesinde ise bu miktar iki 
sene evvelkine nazaran di:irt misli al"t
lll§, 1,337,580 lirahk 1764 sandtk afyon 
sattlmt§tlr. 

Hazirandan ilk'kanuna kadar son be§ 
ayhk vaziyet te §Udur: 929 bin kiisur 
lirahk 1314 sandtk afyon sattlrru§ttr, stok 
miktan da 1933 • 34 tekinden biraz faz-

Hariciye Vekilimiz Riiflii Ara• ve fereline biiyiik bir gala tertib 
edilen Milano'da Skala operasr 

]ur gazetesi mu • 

habiri, ltalyanm, 
Havas ajanst bildiriyor: muhabirleri, ltalyamn Tiirkiyeyi Sovyet Sovyet aleyhtan siyasete Tiirkiyenin 
Milanoda cereyan eden Turk - Ita!- Rusyadan aytrmaga c;ah§acagi husu • iltihakmt temin etmek ic;in c;ok c;ah§aca-

yan miizakerelerinin neticesi ne olacak- sunda miittefik bulunmaktadular. gmt ve Sovyet emperyalizminin maksad-
hr~ }urn a! ve ] ur gazetelerinin Rom a }urnal gazetesi muhabiri bildiriyor: [Arkast Sa. 6 sii.tun 1 del 
1 II 1111111111111•1 fl II II II 1 t 111111111111 I 11111111111111 II Ill I IIIII IIIII I II II I I till I Ill 11111111111 II II tl II II It tli..llllll 111111111111111 II II II 1111111111111111111111111111111 lilt II II II I I II I 

Alman ve Franstz Meclis bugiin miihim 
ordular1 arasmda bir . iPtima . yapiyOr 
· bir mukayese ~ . _ . . 
ransanm 5 milyon, AI- 150 meb'us taraftndan· verilen, t~ki.lib esasiyede 
manyan1n ise 1 milyon tadilat takriri b~giin miizakere edilecek 

askeri var 
Loncira 4 (A.A.) - Daily Telegraph 

gazetesinin askeri muhabiri, Milli Mii
dafaa Bakant M. Daladier'nin saylav -
lar meclisinde soylemi§ oldugu biiyii'k: 
nutkun baZl noktalanru tashih etmek • 
tedir. 

M. Daladier, Alman ordusunun mev
cudiinii bir m~yondan fazla olarak tah
min etmi§tir. Fakat, Fransanm takriben 
he§ milyon neferlik geni§ ihtiyat kuv -
vetlerine malik oldugu herkes<;e rna -
hi.mdur. Diger taraftan, M. Daladier'nin 
Alman ordusu ic;in ileri siirdiigii bu tah
mine nas1l vardt/P. iyice anlC!§tlamamak
tadlX. 

Almanya, ancak mecburi askeri hiz -
meti birka<; sene tatbik ettikten sonra -
chr ki geni§ ihtiyat kuvvelterine malik 
olabilece'ktir . 

.... Berlin 4 (A.A.)" - M. Daladier'nin 
Franstz meb'usan meclisindeki nutku 

······••••••••••••••••••••···························································································· lad1r. [ArkaS1 Sa. 5 siltun '3 tel c .d k s ._ ....................................................................................................................... . 
enevreye g1 ece Ufl Tiirkiyeden hayvan Siyasi miistesarlar 

}te he yeti §ehrimize geldi ihracab ~ekli ihdas1 kan~nu 
Suriye Basvekili Cemil Miirdiimiin riyasetindeki Takarriir eden tedbirle • 

h ' d d k 1 d rin tatbiktna ba,Iantyor eyet Hay arpa,a a ar'1 an 1 

b .. 
~~~ ~k~am fehrimize gelen Suriye heyeti Haydarp~a istasyonunda 

\>e ~1 Suriye hiikfunetinin Ba~veki1i rek dogru Perapalas o.teline inmi§tir, 
hili hsad Vekili Cemil Mlirdiim, Da - Suriye Ba§vekili, Perapalas otelinde 
bit{e ve Hariciye Vekili Sadullah Ca· heyeti selamhyan Tiirk gazetecilerine 
du~r~akatle~~de Necib Ermenci ol - t:~~~~ et~_i§_ v~ gaz~te~ilerle bugiin 
SUe alde dun ak§am Toros ekspre - goru§ebllecegm1 soylem~tlr. 

§ehrimize 1m· 1 d' 
~eYet, Ha d!e a~ er II. . . . Heyet, §ehrimizde iki giin kalacak ve 

liudai F' Y rp §ada Vall muavmt b dan Cenevreye giderek eni Hatay 
~ ' rans1z konsoloshanesi katible- ura v •• Y 
.:~. en birisi v S d llah C b' . . k anla§masma bagh muzakerelerde Su • 
~·i t e a u a Irtmn ar- . h b 1 '·u¥ aran.ndan k 1 B nye namma aztr u unacaktii, "' Ce . ar§t annn§tii. a§ve • 
hyanl nul Miirdiim, kendilerini kat§l _ Heyet azalart kamilen Suriyede yeni 
l!ey~a 1e§ekkur etmi§~ir. milli cereyam temsil eden Vatani parti· 

' kay vapurile Istanbula g~e- sine mensub bulunmaktad1rlar, 

Ankara 4 (Telefonla) - Ogrendigime 
gore, §ark mmtakalarmdan cenub hu 
dudundan Mersine kadar geni§ bir saha 
dahilinde hayvan ihracatmm yalmz bir-
1-ikler tarafmdan yap1lmas1 takarriir et
mi§tir. 

Esasen kanun, hiikfunete liizum gi:ir
diigu mmtakalarda muayyan mallarm 
ihracile me§gul ruhsatnameli tacirlere 
birlikler kurmalarmt emretmek sala -
hiyetini ve:rmekte idi. 

iktiSad V ekili Celal Bayar son §ark 
seyahatinde Karstan ba§ltyarak biitiin 
hayvan ye~irici mmtakalarda satl§ 
vaziyetlerini tetkik etmi§, gerek miis -
tahsil ve gerek tacirlerle ayn ayn te
maslarda bulunmll§tu. Bu suretle bu 
mmtakalarda miistahsil i<;in oldugu ka
dar ihracat<;t i<;in de bir takun mii§lkii -
rat arzeden bu i§in yakmdan ve yerin
de gorillmesi imkam haSil olmll§ ve an
lC!§Ildt/P.na gore, ikt1sad Vekili bu cihe
ti de §ark seyahati hakkmdaki rapo -
runda izah ederek almmas1 icab eden 
tedbirler hakkmdaki miitaleaJ.arrm bil
dirmi§tir. Vaziyetin hiikfunet<;e de tet -
kiki bu kanuni salahiyetin istimaline 
liizum gostermi§tir. 

Bu husustaki kanunun 7 nci madde -
sine gore, cher ruhsatnameli tacir nun
takasmdaki birlige aza olabilir, birlik-

• [Arka.n Sa. 5 ritun 4 tel 

Vekaletlerin saytst da 
16 ya ~tkarJ.Iacak 

Ankara 4 (T elefonla) - Siyasi miis
te§arhklar ihdas1 hakkmdaki kanun layi
hasmm enciimenlerde miizakeresine bu -
giin de devam edildi. Siyasi miiste§arlar 
vekille mii§lerek siyaset takib edecekler, 
yalmz kendilerine tevdi edilen vazife -
Jerden mes'ul olacaklardtr. Siyasi miiste
§arlann muhakemeleri divam ali tarafm
dan yaptlacakttr. Haklannda herhangi 
bir cezai takibe giri§ilmesi sukutlannt mu
cib olacakhr. V ekillere i§lerinde yard1mct 
olacak olan siyasi miiste~arlar Millet 
Meclisi azas1 arasmdan Ba~vekilin inhas1 
Ye Reisicumhurun tasdikile tayin oluna -
caknr. 

Layihaya gore mezun veya mazul bir 
vekile, vekilin haiz oldugu niifuz ve mes· 
uliyetle siyast miiste§arlardan biri de ni
yabet edebilecek ve buna dair kararna
me Biiyiik Millet Meclisine tevdi oluna
caktrr. 

Layihanm mucib sebebleri arasmda 
~unlar zikrolunabilir: 

«Devlet l§lerinin gerekli geni§lemesi 
kar§tsmda her vekalet muamelatmm sii -
ratle, siihuletle yiiriiyebilmesi i<;in idare 
mekanizmast ne derece tevsi edilse ha -
zrrhk devresi g~iren her i§te son sozi.i 

[Arkast Sa, 5 siitun ll tel 

Takrir- verenlerden Ba,vekil ve Malatya meb'usu lsmet lnonii 
Ankara 4 (T elefonla) - T e§kilah h. Bu teklifin esbab1 mucibesinde biitiin 

esasiye kanununun bazt maddelerini de - bu maddelerin tadilinin zaruret haline 
gi§tiren layiha Meclisin yannki ic;tima geldigi izah edilmektedir. Eldeki kanu -
ruznamesine almmt§hr. Kanunun 2, 44, nun birinci maddesinde Tiirkiye devleti-
47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 75 inci mad • nin bir cwnhuriyet oldugu yazth olup 
delerinin degi§tirilmesine dair olan ka - bununla yalmz devletin §ekli beyan edil
nun teklifi Malatya meb'usu ismet ino- rni§ oluyor. Halbuki devletin ~eklile be-
nii ve 153 arkada§t tarafmdan yapilmi§· [ArkaSl Sa. 6 siitun 5 tel 
Vlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllfllltllllllllltltlllllltllllllllllltlllllll 

lkt1sad F akiiltesi diin 
merasimle a~Ild1 

A~1b' merasiminde 
profesorler bulundu, 

yerli ve yabanc1 bir~ok 

nutuklar soylendi 

Rektor Cemil Bilsel iktrsad Fakiiltesini afarken 
istanbul Oniversitesinde tesis edilen Rektor Cemil, nutkunda ezciimle de· 

ikhsad F akiiltesi diin Hukuk birinci stmf mi~tir ki: 
dershanesinde merasimle ac;tlmi§hr. «- Atatiirk, 1923 te lzmirde mem· 

Merasime saat on yedide Rektor Ce- leketin ikttsadi ihtiyaclanm ve hbihyet-
mil Bilselin bir nutkile ba§lanmt§hr. [Arkas1 Sa. 4 siltun 4 tel 
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-

Siyasi .icinal 

Tarihl tefrika : 23 Yazan : M. Turhan Tan 

Siileymanin ba~I doniiyor! 
iyi baknn, iyi giyim ve ku~an1m, k1rmm Rusya dag
larindan kopard1p istanbula getirilen canh koncaya 

bamba~ka bir latafet ve olgunluk vermi~ti 
Sultan Siileyman, kendini harem da

iresinin ilk e§iginde kar§IIamaya ko§an a· 
nasmm yamnda Hurremi gori.ince tepeden 
hrnaga kadar titremi~ . sendelemi§ ve son· 
ra ktpktrmm kesilmi§ olmakla beraber 
di§ili erkekli he§ altr yi.iz ki§ilik bir cemaal 
oni.inde vakarma aykm di.i§ecek bir i§ 
yapmaktan korunabilmi§ti. 0 kalabahk 
olmasa anastm belki mi.ihimsemiyecek, 
Hurremi ~tlgm bir tehaliikle kucaklayt · 
verecekti, ~iinki.i km, kalbinde ya§athgt 
hayalden daha zengin ve daha cazibeli 
bulmu§tu. !yi baktm, iyi giyim ve ku§a • 
mm, knmm Rusya daglanndan kopan -
hp Istanbul saraytna getirilen bu canh 
koncaya bamba§ka bir inki§af, bamba§ka 
bir olgunluk vermi§e benziyordu. Sac;la
nn rengi, eskisine nazaran, iki kat parlak 
gori.ini.iyordu. Endam, bir bakt§ta sezile
cek kadar tenasi.ib farkt ta§tyordu. Ev -
velce yere egili ve htr~m duran gozler 
§imdi munis bakt§lar ta§tyordu. Degi§mi 
yen yalmz burundu. 0, gene eskisi gibi 
§ahlanrm§ bir ihtiras i§areti halindeydi, 
kalktkti ve iizerinde bulundugu ~ehreye 
~evrilen gozleiin hayretini uzaktan kar
~thyordu. 

Siileyman, koncahk taravetini ve leta· 
fttini muhafaza etmekle beraber olgun 
bir giil cazibesi de hissettiren Hurremin 
giizellik baktmmdan elde ettigi terakkiyt 
ba§dondiiriicu bir hayretle ve iligine ka
dar i§liyen bir hayraniyetle anlad1ktan 
onra ktpktrmizl kesilen yiiziini.i anasmm 

wuclanna kapadt, kekeledi: 
- ~ok te§ekki.ir ederim valide. El • 

mas1 iyi i§lemi§sin, pml pml etmi§Sm. 
Uc;iimiiz bile gidelim, halvette konu§a -
hm. 

Onun yolboyuna dizilen renk renk 
ba§lara ve onlann serdan gibi bir durum 
alan Mahidevrana iltifat etmemesi, oglu
nu da opiip ok§amak §oyle dursun, hatta 
gormemesi i§te bu sebehd.endi, Hurremi 
serpilip a<;tlmi§ ve ger<;ekten ilahile§mi§ 
bulmasmdandi. KlZ!n ayak sesini ,duy • 
duk~a halecana kapt!dtgi ve yirmi adtm 
otede bekliyen halvet alemini dii§iindiik· 
<;e de heyecana dii§tiigii i~in yamm, yo
liinii gormiiyordu, goremiyordu. 

Kendi dairesinde anasile ve Hurremle 
yalmz kalmca ruhundaki sersemlik gec;
ti, yerine alevli bir i§tiha geldi. Kiic;iik 
Rus klZim, bir cennet elmas1 gibi dilim 
dilim soyarak yemek, agzile ve di~ile de
gil, sinirlerinin her zerresile ~igniye c;ig
niye yemek, ruhuna hazmettirmek isti -
yordu. Y edi buc;uk ay siiren me§akkatli 
bir perhizin viicude getirdigi a~hk, ma -
nevi ihtiyaclan kamt;IIadtgmdan a~tk 
Hiinkar, homurdtyan bir kurd gibi go -
riiniiyordu. 

Fa kat madde ile mananm birbirini ta· 
mamlamak suretile kendisine a~Ilami§ ol
ciugu bu kurd ihtirasm1 yenmekte gecik
medi ve birden sogukkanhhgmi ele ald1. 
<;unkii Hurremin parlak bakt§larmda 
a§k yoktu. Y almz sevinc ve biraz da gu
rur vard1. Siileyman, damarlanm yakan 
ate§e ve gozlerini biiriiyen dumana rag· 
men bunu sezince iradesini topladt, ay · 
lardanberi ta§Iyageldigi dii~iinceye avdet 
etti. ,'?imdi, avcunun i~;inde gibi duran 
gi.izellik koncasmi uluorta koklamak hir
smdan uzakla§mi§tl, onun her yapragma 
bir a k kokusu i~lemek ve bir koncadan 
muattar bir sevda klVllcimi yaratmak e· 
meline ka-pilmi§ti. 

Valide Sultan, heniiz seferber kthgmt 
terketmiyen, mh1 i~inde demirden bir 
heykel gibi goriinen oglunun kart§tk dii
§iinceler gec;irdigini sezdiginden §efkat]; 
sesile bir musahabe mevzuu a~ti : 

- Aslanrm, dedi, gazan mubarek ol
sun . .;;anma §an kattm, fakat ben de bu· 
rada az yorulmadtm. .;;u kii~_;iigii adam 
etmek ic;in ~ekmedigim zahmet kalmadt. 
Allaha §iikiir, emeklerim bo§a gitmedi, 
seni ho§nud olmu§ gordiim. 

Ve «op, aslammm ayaklanm» emrile 
Hurremi secdeye kapandirdtktan sonra 
- oglunun zelzeleler gec;irdigini sezmek • 
sizin - soziine devam etti: 

- Haspa c;ok akt!h §ey. Mektubla -
nmda da yaztyordum ya. Bir sozii iki 
ettirmiyor, §tp diye belliyor. Tiirkc;eyi 
benim kadar ogrendi. Okumada, yazma· 
da ise beni fersah fersah ge~_;ti. Kalemin· 
den kan damhyor desem yalan degil. 
N eler yazm1yor neler? 

Sultan Siileyman, duyan fakat anla -
m1yan bir kulakla anasm1 dinliyordu. 
Hurremin ayaklanm opmesi iizerine so
gukkanhhgml yeni ba§tan kaybetm~§ti, 
gene ac; bir kurd ihtirasma kaptlm:§tl. 
Ayaklanna surunen dudaklarm ate~i. 
ta ba§ma yiikselmi§ gibiydi, beynini ya· 
k1yordu. Bu sebeble yalmz kalmak, ihti
rasma biraz siikun getirmek istedi. 

- T ekrar te§ekkiir ederim val ide, 
dedi, ger~ekten iyi bir i§ i§lemi§siniz, nur 
dan oya yapmi§Sintz. lznin olursa onu 
bir smayayim, neler ogrendigini goziimle 
goreyim. 

Hafsa Sultan afallar gibi oldu, !:>on 
bon ogluna bakti. Seferden gelen oglu· 
nun iistiinii degi§tirmeden, yi.iziinii ytka • 
madan, karmm doyurmadan Hurremle 
ba§ba§a kalmak isteyi§ini garib bulmu§tu. 
Ger<;i Padi§ahm bu kii~iik ktza pek de
ger verdigini biliyordu. Ondan dolayi da 
kendisi gece, giindiiz demeden Hurremi 
terbiyeye ~ah~mi§ti. Biitiin bunlara rap; 
men oglunun bu kadar sabmtz davrana· 
cagma ihtimal vermiyordu. 

Kadmcagtzm boyle bir ih~ima.le :zih -
ninde yer vermemekte hakk1 da vardt. 
~iinkii saray an' anelerine gore Padi • 
§ahlarm yeni bir gozde se~melerl hususi 
merasime baghydt. Onlar, o tacidar ho· 
vardalar, kapl ardlarmda a§k yakaltyan 
tesadiif avcJSJ c;apkmlar gibi uluorta ha
reket etmezler ve edemezlerdi. Her bay
ram gecesi kendilerine analan tarafmdan 
hirer halaytk sunulmak adeti 0 zaman 
heniiz teessiis etmemi§Se de gozdeyi se<r· 
mek usulii ~oktan kurulmu§ bulunuyor • 
du. Bu usule nazaran Hiinkar, kalbi ol· 
m1yan taze bir a§k yaratmak isteyince 
haremagalarmm reisine fikrini ac;ar, o da 
bi.itiin ktzlan hamlayip efendisinin yolu 
i.istiine malar ve Hiinkar, ic;lerinden kimi 
begenirse onun omzuna mendilini atarak 
s~me rasimesini tamamlard1. 

Siileyman, bu an' aneye sayg1 goster -
miyor ve anasmm sadece terbiyesini te· 
bariiz ettirmek dii§iincesile odaya getirdi· 
gi bir k1z1 yanmda abkoymak istiyordu. 
Fakat ne denebilirdi?. Hi.inkar, an'am·· 
den de iistiin bir kudretti. Bu sebeble 
Valide Sultan, hayretini c;abuk giderdi, 
hatta gi.iliimsemege ~_;ah~ti. 

- Allah, dedi, safay1 hatlr ver3in. 
Umanm ki kiic;i.ikten memnun kalacak -
sm! 

i§te o mada Mahidevran haremaga -
larile dil kavgasi yap1yordu, i~_;eriye gir -
mek istiyordu. Hafsa Sultan, d!§andaki 
giiriiltiiyii -hassasiyeti bir nokta iizerinde 
toplanmt§ ve Hurremden ba§ka bir§ey 
gormemek mevkiine dii§IDU§ olan- oglun
dan once duydu ve hemen perdeye ko§ • 
tu, vaktinde yeti~mi§ ve halvetin zevkine 
balta astlmasma engel olmu§tu. 

[Arkas: varl 

Biikre~ el~imiz Silistire Tiirk mektebinde 

Biikre~ el~imiz Hamdullah Suphi 
T annover g~enlerde Silistireye giderek 
ora Tiirklerile temaslarda bulunmu~ ve 
Tiirk ilkmektebini ziyaret ederek gordiigii 
intizamdan ve talebenin milli kiiltii~ -

miize uygun bir tarzda yeti§tirilmesmden 
derin memnuniyetini izhar etmi§tir. 

Yukanki resim elc;imizi mektebi gez -
dikten sonra Silistire mi.iftisile yerli e~raf 
ve ahali arasmda gostermektedir. 

Soruyoruz I 

T arife komisyonu Kadi
·. koy cihetinde tramvay 
· i~ledigini biliyor mu ? 

Diin, Erenkoyiinde oturan bir o
kuyucumuz bize telefon ederek §U 

sozleri soyledi: 
«- Cazetelerde Istanbul tram· 

vay iicretlerinin yeniden ucuzhya -
cagrm okuduk~a gayriihtiyarl kal • 
bimiz stzltyor ve bu yaka tramvay 
iicretlerinin de ne zaman indirilece
gini kendi kendimize soruyoruz. 

istanbulda Halk Eminoniinden 
Bebege, Beyaztddan Kurtulu§a, 
Si§liye 6 kuru§lan daha ucuza gi -
decek. H albuki biz, bu yolun yarrst 
demek olan bir mesafeye I 0 kuru§• 
tan a§agtya gidemiyoruz. Acaba 
iramva.!J tarifelerini t_etkik eden ko
misyon Kadrkoyiinde de tramvay 
i§ledigini bilmiyor mu ?» 

Biz okuyucumuza tamamile hak ( 
veriyoruz. V e bunun sebebini ala ~ 
kadarlardan 

Soruyoruzl 
~~~ -- -- --=-----~~ 

SEHIR ISLER/ 
--------------~ 

Soy adlar1 da yazdacak 
Bina ve Belediye vergisi mukabilin

de tahsildarlar tarafmdan miikelleflere 
verilmekte olan makbuzlara bundan 
sonra makbuz sahiblerinin soy adlan -
nm da behemehal yaztlmas1 hususunda 
alakadarlara emir verilmhztir. 

Otobiisler i~in yeni biletler 
hazuland1 

Otobiis sahiblerine tevzi edilecek ye
ni biletlerle imza ettirilecek taahhiid -
nameler Belediyece hazlrlanml§, Seyrii.
sefer §Ubesine giinderilmi§tir. Yarmdan 
itibaren taahhiidnamelerin imzasma 
ba§lanacak ve taahhiidnameyi imza e
denlere biletler verilecektir. Taahhiid
nam.eyi imzadan istinkaf edenler ise 
diin de yazdlgmuz gibi seferden meno
lunacaklardlr. 

Tahdidi sinne tabi tutulan 
Belediye memurlar1 

Seyriisefer memurlarmdan otuz ki§i 
elli Ya§Inl doldurduklan i<;in tahdidi 
sinne tabi tutulmw~lardrr. Bu memur -
!arm diinden itibar en vazifelerine niha
yet yeril:~;ni~tir. Vatife,sinden uzakla§ -
bnlan bu otz .memur dun Belediyeye 
miiracaat ederek magdur brrakllmama
larml istemi.§lerdir. Miiracaatleri tetkik 
edilmektedir. 

MOTEFERRIK 

Bir F elemenk mekteb gemisi 
geliyor 

Bir Felemenk mekteb gemisi bu sa -
bah limarurruza gelecek ve §ehri selam
hyacaktir. Gemi limamrruzda be§ giin 
kalacakhr. 

Y angm tahkikab 
Biiyiikderede Kibrit fabrikasmda 1,;1-

kan yangm hakkmda zabita tahkikata 
devam etmektedir. Yangmm neden l,;lk
hgl heniiz anla§Ilamaml~hr. 

Y eni evrak1 nakdiyeler 
Par~,;alanmi§ ve eskimi.§ evrak1 nak • 

diyeye kar§Ihk olmak iizere (50) mil -
yon lirahk yeni evrak1 nakdiye bash -
nlmi§trr. Bin ve elli lirahk alan evrakl 
nakdiyeler eski kli§e iizerine yeni harf
lerle bas1lml~hr. 

Bahk bollugu 
Son giinlerde Marmarada ~,;ok bahk 

1,;1kmaga ba§lami§hr. Buna mukabil Bo
gazi~,;inde pek az bahk avlanabilmekte
dir. Marmarada 1,;1kan bahklar en fazla 
torik ve hamsidir, Mevsimi olmasma 
ragmen uskumru daha az f,;llonaktadir. 
Limamrruzda bulunan italyan ve Yu -
nan vapurlan diin kiilliyetli miktarda 
torik almi§lardir. 

ADLIYEDE 
Bak1rkoy ciirmii me§hud 

mahkemesi lagvedildi 
Ciirmii me§hud kanununun mer'iyet 

mevkiine vaz'mdan sonra bu kanunun 
§iimuliine giren su~,;lardam Bak1rkoy 
mahkemesine gelen i§ miktarmm azh
gi ve mahalli mezkfuun merkeze yakm
hgile nakil vesaitlerinin bollugu bu te§
kilatm idamesine ihtiyac b1rakmadl -
gmdan 8 kanunusani pazartesi sabahm
dan itibaren lagvedildigi alakadarlara 
bildirilmi§tir. 

Fatih Noterinin muhakemesi 
Agrrceza mahkemesinde muhakeme 

edilmekte olan Fatih Noteri :;;ukrU, Ba§ 
ka.tib Fevzi ve daktilo Miinevverin mu
hakemelerine diin de devam edilmi§tir. 
Su~ra i§tirakten dolaYJ dart bu~uk ay -
danberi mevkuf bulunan daktilo Mii -
nevverin vaki olan talebi tetkik edile -
rek tahliyesine karar verilmi§tir. Mii -
nevverin muhakemesi gayrimevkuf o
larak cereyan edecektir. 

Noter $iikrii de tahliye talebinde bu
lunmu§sa da evvelce defterler iizerinde 
tetkikat yapmak iizere tayin edilmi§ a
lan ehli vukuf heniiz raporunu haZirla
madigmdan bu taleb reddedilmi§tir. 

Konservatuarda diplo
tevzii ma • meras1m1 • 

Ge~en sene mektebi bitiren 10 talebeye 
diin merasimle diplomalart verildi 

Mezun talebeler bir arada, 
diploma alanlar namtna 
viyoloniste iskender soz 
soylerken, Konservatuar 
muduru Yusuf Ziya hita· 

besini irad ediyor. 
Konservatuan ge~,;en sene biti.rmi§ c

lan 10 talebeye diin ogleden sonra saat 
6 da Konservatuarda merasimle diplo
malan verilmi§tir. 

Yapllan toplantida Vali ve Belediye 
reisi, 9ehir Meclisi azalan, Konserva -
tuar muallimleri, matbuat miimessilleri 
ve talebeler hazrr bulunmu§tur. 

Evvela Konservatuar miidiirii Yusuf 
Ziya biitiin musilci tarihini ve i.nkllabl
m hulasa eden ~,;ok kuvve<tli bir nutuk 
soy liyerek bugiin elde edilen neticele -
rin nasi! mesai mahsulleri oldugunu i
zah etmi.§, Belediye reisi Muhiddin Us
tiindag da miiessesenin k1ymet ve ehem 
miyetini tebariiz ettiren siizlerle cevab 

- ----~ 

vermi§tir. 
Mezunlar namma viyolonist isken • 

der giizel bir nutukla hocalarma te§ek
kiirde bulunmU§tur. 

Miiteakiben mezunlarm diplomalan 
tevzi ve davetliler biifede izaz olun -
mu§tur. 

Diin §ahadetname alan gene miizis -
yenlerimiz §UTilardrr: Rana (piyano), 
Hadiye (viyolonsel), Kovarik (§an), 
Balutyan (~an), Bedriye (§an), isken -
der (keman), Hiiseym (klarnet), Mu -
zaffer (korno), Fuad klarnet, Mahmud 
(trambon), As1m (alto). 

Genclerimizi tebrik eder, hayatta mu 
vaffakiyetler dileriz. 
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Sehir Meclisinde 
' 
Bir~ok tezkereler encii
menlere havale edildi 
~ehir Meclisi diin birinci reis ve~ili 

Necibin riyasetinde roplandt. Ram1de 
bir nahiye te~kil edilerek bu nahiyenin 
Eyiih kazasma baglanmas1 Raminin bu
gi.inkii vaziyetine gore, idari, beledi ve 
ikttsadi noktalardan inki§afi ic;in liizumlu 
bulundugu hakkmdaki tezkere okunarak 
Mi.ilkiye enciimenine verildi. 

Bina mecralanmn umumi kanala bag· 
lanmas1 ameliyesinin Belediyenin nezareti 
altmda yaptmlmas1 ve bu ameliyeden a
hnacak iicretin bir tarifeye tabi tutulma· 
s1 hakkmdaki diger bir tezkere de miil • 
kiye ve s1hhiye enciimenlerine gonde -
rildi. 

Si.irpagop mezarhg1 dolay1sile a~Ilan 
bir clava hakkmda her iki tara£ arasmda 
kararla§hnlmi~ bir sulhname ve bu hu
susta bir de mahkeme karan mevcud 
oldugundan yapilacak muamelenin mec· 
lis~e tayin olunmas1 hakkmdaki tezkere 
de kavanin enci.imenine havale olundu. 

Ruznamede gori.i§iilecek ba§ka bir§eY 

kalmadtgmdan pazartesi gi.inii i<;tima e· 
dilmek iizere celse tatil edildi. 

KOLTOR ISLER/ 

52 nci mektebdeki oliim 
hadisesinin tahkikati 

Ge~,;enlerde Samatyada 52 nci ilkmek
tebde §imendifer bek~,;ilerinden Ali 
<;avu§Un oglu Receb olmii'} ve bu Olii
miin mekteb Ba§llluallimi Pertev tara
fmdan ~,;ocugun diiviilmesinden ileri gel 
digi iddia edilmi~ti. Maarif Vekaleti ta
rafmdan yapllan tahkikat neticesinde 
Ba~muallimin, g<~cugu diivmedigi anla
§Ilml~tlr. 

Gece seferleri 

Kad1koyiine son vapur 
12,15 te hareket ediyor 
Akay idarcsi, goriilen liizum iizcrine 

geceleri 11,45 te Kopriiden kalkmakta 
oian vapurlanm 12,15 te kaldrrmaga 
ba§lamr§hr .Bu karar, istanbulun ' gece 
hayatmdan istiiade etmek istiyen Ka -
dikoy halk1 igin iyi olmu~sa da ba§ka 
bir noktadan da ~ikayetlere sebebiyet 
vermi§tir. 

Akay idare.si bu postadan evvel saat 
10,30 da bir vapur kaldirmaktad1r. Bu 
saatten son vapura kadar bir saat 
lmk be§ dakika hi~,;bir posta yapllama· 
m.aktadir. Bu hal, on bir kirk b~ pos -
tasmt biraz daha geriye almay1 mucib 
olan liizumun aksi vaziyetleri dogur -
maktad1r. 

Kadikiiyliiler, Akay idaresinden on 
buguk ve on iki 9eyrek vapurlan ara
sma bir posta daha ilavesini istemek -
tedirler. 

DENIZ ISLER/ 

1skenderun postalarl 
Devlet Denizyollan idaresinin isken

del'una vapur seferleri yapmak i<?in bir 
proje ·haz1rhyarak !kt1sad Veka.letine 
giinderdigni bildirmi§tik. 

ikltisad Vekaleti bu husustaki tetki • 
kabm ilona! ederek Vekiller Heyetine 
bu hususta baz1 tekliflerde bulunmu§ -
tur. Keyfiyetin aynca Vekiller Heye -
tinde de miizakere edilerek i§in bir ka
rara baglanacag"l anla§Ilmaktadlr. 

iskenderuna vapurlarlrnlzm iiniimiiz
deki yaz mevsiminden itibaren ve haf
tada bir defa ugnyacaklan ve ihtiyac 
hasll oldugu zaman posta adedlerinin 
~,;ogaltilacagi siiylenmektedir. 

Silahlanma yar1~1 

M illetler Cemiyeti meclisi, bu 'ka 
dar senedenberi, ad1 ge~miyell ' 
silahlan b1rakma konferanlll 

riyaset divanmm gelecek maylSln alt151n' 
da Cenevrede toplanmasma karar vermi~· 
tir. Meclis, divana muayyen bir ruzna • 
me tayin etmemi~tir. Divamn kendisine 
miinasib gorecegi maddeleri ruznamesine 
koyacaktu. Muayyen bir program goste
rilmemesi silahlan buakma konferans1 ' 
nm tekrar canladmlmasmda bir mana ol· r 
madtgml ve bundan miispet bir fayda ti 
beklenmedigini ispat ediyor. 

F akat biitiin diinya devletlerinin tarih• II 

te misli goriilmemi§ derecede geni§ bit 
olc;iide silahlanmaga koyulduklan bir Sl' I 
rada, belki di.inyay1 muhakkak bir fela • k 
ketten kurtaracak bir fikir ve ruh uyan 1 

dmhr iimidile konferansm canlandmlma• l:l 
sma te§ebbiis edilmi§tir. ,Simdiye kadat t 
konferansm akim kalmasmm zahirl sebebi 
Almanyaya miisavat hakkmm tanmma 1 

smdan c;lkan zorluktu. Almanya miida 1 

faa i§lerinde miisavat hakktm kendi ken' 
dine temin etmi§ bulundugundan, lngilit 
parlamentosundaki son miinaka§ada soY' 
lendigi gibi konferansin toplanmasiDI 
tabii gorenler de vardu. 

Su kadar var ki Almanyamn biitiin 
dilekleri heniiz tamamile yerine gelmi§ 
degil<iir. F ransa ve !ngiltere ham mad 1 

de ve ikt1sadl yard1mlar mukabilinde Al
manyay! silahlanmaga devam etmekten 
vazRec;:irmek ve silahlanmasma bir had 
tayin etmek istiyorlar. M. Hitler, son 
nutkunda her millet kendi miidafaa ol~ii· 
siinii kendisi tayin eder; diyerek silahla• 
n azaltmak i§ini pazarhk mevzuu yapml' 
yacagtnl kat'iyetle soyledi. 

Hulasa silahlanma yan§ml ne konfe 1 

rans, ne de cebir ve tazyikle durdurmak 
kabil olmtyacakbr. Bilakis biitiin diinya 
devletleri ve bahusus biiyiik devletler son 
gayretlerile her ne pahasma olursa olsun 
silahlanmaga devam edeceklerdir. Bu ' 
giin !ngiltere, Fransa, Amerika ve Ja• 
ponya parlamentolannda biitiin miizake• 
relerin stklet merkezi silahlanma iizerin' 
dedir. 

Otoriter, diktatorliik rejimlere tabi 
memleketlerde silahlanma i§leri umurnl 
meclislerde ve gazetelerde pek mevzuU 
bahsolmaz, · bu faaliyetin nelere vardJgl, 

daha ziyade, meydana gelen eserlerden 
anla§Ihr. Son giinlerde Franstz parla • 
mentosu, F ransanm denizden, havadan 
ve karadan silahlanmasi mevzuu iizerin' 
de durmu§ ve c;ok mi.ihim miizakereler 
cereyan etmi§tir. 

Y aptian miinaka§alardan ve ahnall 
kararlardan F ransanm, son zamanlarda 
fevkalade silahlandtktan ba§ka gelecek 
ytllarda da harb hamhgma, bir kat da• 
ha kuvvetle devam edecegi anla§Ilmi§ht• 

F ransa Harbiye N azm dort se • 
neye taksim edilmek iizere on dokut 
milyar frankhk tahsisat istedi ve aldl· 
Bunun esbab1 mucibesini izah maksadile 
muhtelif Avrupalt devletlerin asker) kuY' 
vetlerini tahlil ederken §imdi listenin ba• 
§Ina Almanyanm geldigini ve Almanya· 
da yapilan me§hur otomobil caddeleri W 
bekesile Alman ordusunun hareket kabi
liyeti fevkalade bir dereceye vardtgml 
soyledi. Sovyet Rusyamn tank ve tayya' 
relerinin si.irati ve adedi itibarile diinya • 
mn birinci devleti oldugunu da kaydetti. 

Fransa 800,000 mevcudlu hazari or• 
dusunu zay1f buldugundan yeni tahsisat· 
Ia bu orduyu makinele§tirecek, Maginot 
mi.istahkem hathm da Man§ denizine ka• 
dar uzatacakhr. Parlamentodaki miiza • 
kerelerden, F ransamn hava kuvveti, bii• 
tiin diinyamn en kuvvetli hava donanma' 
larmdan biri oldugu anla§lldtgl halde, 
gene son derecede artmlacaktir. 

Donanmaya gelince, bugiin F ranstt 
donanmas1 420,000 ton ve miirettebatt 
57,000 ki§i olup diinya dordiinciisiidiir. 
Frans1z filosu, Alman ve ltalyan donan• 
malannm mecmuuna faik oldugu ha)de 

~--~----------~-----=~~~-~~!'!'!...~!!!!-~~""!!"'"--- Bahriye Nazm bunun 850,000 tona c;t' 

~arki Karaagacblarin giizel bir karar1 

$arki Karaaga~,; (Hususi) - Buranllll 
c;x>cuklar1 ilk tahsillerini bitirdikten 
sonra daha fazla okuyabilmek i~,;in ci • 
var kaza ortamektelberine ve ekseri -
yetle Konyaya giderler. 

Okumaga te§ne ve fevkalade istidad
h olanlarm pek c;ogu ise maddi imkan
Sizhklar yiiziinden tahsillerini terket -
mekte idiler. Bunu nazan itibara alan 
bir k.Is1m genclerimiz c:;;arki Karaagag 

Kalkmma Birligi:. namile bir cemiyet 
tesis ederek bu gibi arkada§larma yar -
dim etmege ba§larni§lardlr. Birlik, Kon
yada bir pansiyon a~;m1~ ve bunun mas
rafml Karaagac1miZin hamiyetli halk1 
Uzerlerine alml§lardir. 

Yukanki resim pansiyonun Konyada 
okuttugu ~,;ocuklan hep beraber yemek 
yerlerken g~stermektedir. 

kanlacagmi ve laz1m gelen kanunun par• 

lamentoya verilmek i.izere bulundugunU 
soylemi§tir. 

F ransamn karadan, havadan ve de " 

nizden yaphgi bu fevkalade barb haz1r " 

ltgmm aynini diger devletler dahi kendi 
kudretleri dahilinde yapmaktadtrlar. Bii· 

tiin diinya sonu korkunc bir yan§a ginni~ 
bulunuyor. Bu tehlikeli vaziyetten diin • 
yay1 kurtaracak konferans degil, milletle• 

rin realist dii§iincelerle uzla§malan ve 
anla§malandtr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

ON IVERS/TED}_ 

1ki enstitii a~1lacak 
Universitede, oniimiizdeki somestr " 

den itibaren radyoloji ve fisiyoloji enS' 
titiileri a<;Ilacaktir. Haz1rhklara devaJl1 
edilmektedir, 



Almanyaya hangi §artlar 
ile miistemleke verilecek 
Almanya, Avrupa sulhunun kuvvetlenmesine yar· 
dun ederse miistemlekelerin taksimi kabil olacak 

Londra 4 (A.A.) - Daily T eleg • betlerini artmnak niyetinde olup olmad1· 
' r•ph, M. Hitler'in nutkunun ehemmiye • g1 hakkmdaki sualine cevab veren M. 
8 tini bir kere daha tebariiz ettirmektedir. Delbos, Frans1z • Sovyet miinasebetleri· 

Bu gazetenin kanaatine gore, teati edilen nin bir Alman • Frans1z yakmla~mas1 ile 
' llihayetsiz sua! ve cevablann hi~bir k1y • kabili telif olabilecegini soylemi§tir. 
I lneti yoktur. M. Hitler, bir tak1m teklif- M. Eden Ribbentrop'la 
' lerde bulunmu§tur ki bunlann tahakku- gorii,ecek 
'kuna bizzat kendisinin onayak olmas1 la· Paris 4 (A.A.) - Paris gazeteleri, 
• Zan gelir. Biiyiik Britanya daima Avru· Almanyanm miistemleke istekleri mese • 
' Pa meselelerini gori.i~mege amede olmu§· lesile me§gul olmaktada. Sabah gazete • 
r tur. Jeri 1ngilterenin Alman dileklerini yerine 
i F akat, Almanyamn diiriist bir te§riki getirmege miitemayil olmadigmi kay de -
• lnesai ile kolayla$acak alan Avrupa sui· diyorlar. 
' hunun kuvvetlendirilmesi i§i hallolun • Figaro gazetesi, Londra hiikiimetinin 
' lnad1k~a miistemlekelerin yeni bir taksi • Londra ve Berlin arasmda miizakere ya-
z llline giri~mek imkans1z olacakhr. p1lmasm1n §irndilik mevsimsiz oldugu dii
• ltf. Delbos, Almanyanrn miiBfem· siiniildiigiinii yazmaktadir. lngiliz hiikii-

leke dileklerine muhalil ~etinin bu hususta miizakerelere giri§me· 
Paris 4 (A.A.) - M. Delbos'un den evvel baz1 tasrihat istiyecegi soylen

n dun saylavlar kurulu d1§ i§leri komisyo· mektedir. 
·j lluna verdigi raporu tahlil eden Petit Pa- Excelsior gazetesi, M. Eden'le von 
' tisien gazetesi, Bakanm, Almanyanm Ribbentrop arasmda pek yakmda bir 

llliistemleke dileklerine kat'i olarak mu • miizakere yapi!acagmi yazmaktadir. 
halif olacagm1 soyledigini yazmaktadu. Oeuvre gazetesi, miistemlekeler mese • 

Komiinist saylav Petri'nin hiikumetin, lesini diger Avrupa meselelerinden ayn· 
n Sovyet Rusya ile alan dostane miinase • mak imkans1z oldugu kanaatindedir. 
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· Avusturyada mali jisve~ Krall Gustave 
gii~liikler Parise hareket etti 

~ llu yiizden kur' a efradtnin Bel~ika Ba,vekili isve~ 
Naz1rile bir n ancak bir ktsmi silah Hariciye 

albna abnabildi 
Viyana 4 (A.A.) - Mali sebebler

den dolay1, 1915 s1mfmm ancak bir kis· 
ltl, silah altma almmJ§hr. 1938 de 1 _9 16 

SlllJfJ j~in de ayni surette hareket ed1le -
Cektir. 
.. Ba§vekil, si~ah altma almam1yanlann 
ll~ ayhk asken talime tabi tutulmalann: 
elhTetrn' • f, 

Viyana 4 (A.A.) - Bazi siyasi 
• tnehafilin kabinede baz1 degi§iklikler ya· 

11 t:>Ilacagi hakkmdaki tahminleri resmen 
• :l'alanlanmaktadu. 

Briiksel 4 (A.A.) - 1sv~ Krah 
Parise hareket etmi§tir. Kral, oradan 
Cote D' azur' e gidecektir. 

Kral Gustave'a Briiksele karlar refa
kat etmi~ olan M. Sandler La Haye' e 
gitmi~tir. Orada F elemenk Ba§vekili M . 
Colijn ile Hariciye N azm M. Degraef' e 
miilaki olacakhr. 
Bel~ika Bafvekili lave~ Hariciye 

V ekilini kabul etti 

er Macar Dahiliye Nazm istifa etti 
Budape§te 4 (A.A.) - Kral Naibi, 

Briiksel 4 (A.A.) - Ba§vekil, 
1sv~ Hariciye N azm M. Sandler'i ka· 
bul etmi§tir. Miilakat, bir saat devam 
etmi§itir. 

11 Dahiliye Nazm M. De Kozman'm isti
fasim kabul etmi§ ve kendisini ayan aza· 
~1&1na nasbeylemi§tir. Dahiliye N amh -
~1n1 §imdilik Ba§vekil M. Daranyi idare 
~clecek tir. 

z 
Merkez Bankas1nm 
fevkalade toplanbs1 

), A Je nkara 4 (A.A.) - Cumhuriyet 
~erkez Bankasi umumi heyeti bugiin i

'V' cl 
are meclisi reisi Nusratm ba§kanbgmda 

a' f 
evkaJade bir i~tima yaparak banka ni • a· 
~arnnamei esasisinin 19 ve 20 nci mad -

e' d 
elerinin yerine kaim olmak iizere teklif 

1' I 
ll Unan muaddel §ekille gene banka ni -n1 z 

a• b arnnamei esasisine ilavesi teklif olunan 
az1 hiikiimleri miizakere ve kabul et • 

" llli~tir. 
ti. Macar Kral Naibi el~imize 
~r· 

t· 
ot 

" 

ni§an verdi 
. Budape§te 4 (A.A.) - Macar a -
~lls~ bildiriyor: Macaristan Kral Naibi 

trural Harty, Tiirkiyenin Budape§te 
tl~isi Behi~ Erkine Macar Liyakat ni~a-
1111lin birinci riitbesini tevcih etmi§ ve bu 
ll;§~ni hususi bir kabul esnas1~da bizzat 
t ~Inin gogsiine takrnl§tir. 

. Bu yiiksek tevcih, Macar efkan umu· 
lll
1
1Yesinde biiyiik bir memnuniyetle kar • 

§I a nrni§hr. 
Behi~ Erkin bu yiiksek tevcihten zi • 

hdesile miitehassis olarak, bu ni§am, 
~ok biiyiik kJYmette bir hat1ra olarak 
1~1Yacagmi bildirmi~tir. 

• unan Hava Miiste!}arl da 
istifa etti 

Zannolunduguna gore miilakatm mev
zuunu Oslo mukavelenamesi ve beynel
milel ticaret miibadeleleri te§kil etmi§tir. 

Munr bankalarmdaki 
Habe§ paralar1 

Londra 4 (A.A.) - Adis-Ababa -
daki MJSJr Bankasile ltalyan BankasJ a
rasmda bir dava riiyet edilmektedir. 1 · 
talyan i§galinden evvel MISir Bankasm· 
da eski Habe§ BankasJna aid para mev
duah vard1. Simdi MJSJr BankasJ, Habe§ 
Bankasmm kanunl halefi olarak tamma· 
d1g1 ltalyan Bankasma bu paray1 ve; • 
memek istemektedir. 

MIS!r Bankasmm avukah, i§gale, bir 
fiituhat ad1 verilmi§se de i~galin ne Mil
letler Cemiyeti, ne de lngiltere tarafm • 
dan tanmmadJginl soylemi~tir. 

Atlas denizinde bir huz dag1 
Nevyork 4 (A.A.) - Sahil muha -

faza gemisi «Cayuga» transatlantik ge -
milerin yolu iizerinde mevcudiyeti ke§ -
fedilmi§ alan bir Aysberg'i tarassud et· 
mek iizere Boston' a hareket etmi§tir. 

Bu Aysberg'in mevcudiyeti, bu mev
simde fevkalade bir hadise addedilmek
tedir. Aysberg'in uzunlugu 61 metro, 
yiiksekligi on sekiz metrodur. 

Y eni Japon kabinesi Diyet 
meclisini talik etti 

Tokyo 4 (A.A.) - Siyasi f1rkalarm 
diyetin ihtiyari olarak talikine muvafa • 
kat etmediklerinden yeni hiikumet, bugiin 
lmparatordan diyetin bu aym onuna ka· 
dar tehirini taleb etwi§tir. Bunun iizerine 
bu yolda imparatordan bir irade sadir 
olmu§ ve ne§redilmi§tir. 

di 

~ Atina 4 (A.A.) - Hava miiste§an 
oj as~ris istifa etmege mecbur edilmi§ 
p dugundan Harbiye miiste§an General 
1 !'Padimas muvakkaten hava miiste§ar
l~~~llJ da deruhde etmi§tir. Hava Veka·. 
~ 1 liarbiye, Bahriye Vekaletleri gib1 
d:§bekil General Metaksasm uhdesin
~ ulunmaktadlr. 

Frans1z milli bankasinda 
altmlar azald1 

" 

.. 
s• 

~~rikada feyezan ge~iyor 
1 a1nt - Luis 4 (A.A.) - Nehir su· 
2~;nln. i_rtifai azalmaktad1r. Louisville' de 
ta) kl§I oJrnii§ 220,000 ki§i de evsiz 
lllinllll§hr. Zarar 200 milyon dolarhk tab· 

}( olunrnaktadir. 
:l'Qn ~ntucky' de zarann yekunu 350 mil· 
zincir ~ardan dun degildir. Ayaklannda 
Viye . ulunan 500 mahpus bendler tak 
lriah

51 
arneJiyatmda ~ah§tmlmJ§hr. Bu 

llluh~uslann miiddetlerinin indirilmesi 
erneldir. 

Paris 4 (A.A.) - Fransa milli ban
kasi ihtiyatmda ii~ mi\yar alhn frankhk 
tenakus iizerine, F rans1z parasmm altm 
kar§Jhgi yiizde 57.42 den yiizde 54,67 
ye inmi§tir. 

Hindistanda yaptlacak ta~ 
giyme merasimi tehir mi 

edilecek? 
Londra 4 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi tarafmdan verilen bir habere 
gore, 1938 senesi ikincikanununda Hin· 
distanda yapilmasJ takarriir etmi§ alan 
ta~ giyme §enliklerinin 1939 senesine te· 
hiri muhtemeldir. 

CUMHURtYET 

Hadiseler aras1nda 

Kap1ya as1lan kordela 
D talyanm bazt fehirlerinde, kapmm 0 iistiine astian beya~ hi~ kor~ela, 

o evde bir c;ocuk dogduguna lfa • 
~rehnif. Bunu goren konukomfu o a
ileyi tebrike can attyor, 0 evin oniin
den gelip gec;enler seviniyor ve o so
kaga yolu d'iifen arabacJlar, logusayt 
rahata1z etmemek ic;in, kamc;Jlartnt 
:Jaklatmaktan c;ekinel'ek yere iniyor, 
~ygirlerini dizginlerinden tutarak 
siiriiyorlanmf. 

Bu giizel adet, ltalyada c;ocuga ve
rilen ktymeti ve be~igiln tabuta gale
besini temin ic;in, biitiin milletc;e giri
filen miicadelenin ruhunu izah eder. 
Bunun ic;in ltalyan, 1talyaya a1gamt • 
yor. Alh ayda koca bir lmparatorluk 
yaratan irredantizmin stmnt, ic;inde 
yeni bir kiic;iik ltalyan peyda olan 
evlerin kaptlarma milli bir adak gibi 
asilan beyaz kordelamn iistiinde a -
rayabilirsiniz. ~cuklu ve hele c;ok 
c;ocuklu ailelere 1talyada gosterilen 
kolayhklann fuh da ayrt. 

Biz, - bir iki c;ocuklulardan vaz 
g~tik - ~ok c;ocuklu ailelere ne ya
pJyoruz? Madalyalar ve miikafatlar 

• I vadediyol'illz, faka.t... venmyoruz. 
Da•han var: Onla.ra i, bile bulamtyo • 
ruz! 

Evvelki giinkii Cumhuriyette oku
dum. Zarakaplan koyiinden Ahmed 
oglu Kendir Mustafa imzasile bize 
mektub yazan 13 niifuslu bir aile ba
bast diyor ki: 

cOn Uf b.oga:za ekmek yeti~tirmek 
mecburiyetinde bulunmama ragmen 
uzun :zamandanberi i~si:zim. Haziran 
ayznm ortalarznda Ba~vekiilete bir is
tida ile miiracaat ederek kanun'i ik
ramiye hakktmzn verilmesini ve bana 
yardtm edilmesini yalvardtm. Zat 1~
leri miidiirliigii istidamt aldrgzna dair 
bir makbu:zla mukabele etti, lakat 
iist taralr ~rkmadr. Bir tara/tan Bar 
vekiilet yiiksek makamrntn Jelkatine 
srgtnrrken, bir tara/tan da bana i, 
vermek istiyen haytr sahiblerinin yu

kartki adresime haber vermelerini 
yalvarrrrm.:. 

Temennileri ve fikayetleri boyle 
gazete sahif~leriln,e bile ~1kam1yan 

bedbahtlarm say1s1 peik ~oktur. Go • 
riiliiyor ve zaten yalondan da biliyo
ruz ki bunlara, yani c;ok c;ocuklu a
ilelere kanunun vadettigi kiic;iik mii
kafatlar bile verilemiyor. 

Bu gidi~Ie, ¢insanlann oldiigiine 
degil, dogduguna. aglamalu diyen 
Arab fa.irinin bedbinligine dii,erek, 
i~inde bir Tiirk crocugU" diinyaya ge
len Tiir'k evlerinin kaptlarma beyaz 
degil, s.iyah bir kOI'dela asmak daha 
muvafik olacag1m dii,iinen miifritler 
zuhur edebillir. 

PEYAMI SAFA 

Evlenme islerinde 
' 

kullandan evrak 
Damga resminden ve 
hare pulundan muaf 

tutulacak 

lhtililciler Malaga'ya 
§iddetle taarruz ettiler 
Ademi miidahale komisyonunun kararlar1na 
ragmen Almanya, italy a ve F ransan1n iki 

tarafa goniillii gonderdikleri bildiriliyor 
t·.~-

Ispanyol topqu kttvvetlertnin harab ettigi ve ihtiliilciler taraftnifan tamirine 
ba~lanan Toledo'daki Alkazar saray:mn feci manzaras: 

Cebeliittank 4 (A.A.) - Reuter §imal ordusu mmtakasmda hafif topc;u 
Ajans1 muhabirinden: faaliyeti kaydedilmi§tir. 

Asilerin Malaga iizerine yaphklan Cenub ordusunda da baz1 mevzii ~ar· 
son taarruz bu sa bah Marbella' dan ba§· pl§malar olmu§tur. Franco kuvvetleri 
lami§tir. Cebeliittank havalisinde biitiin mevzilerini tahkim etmi§lerdir. Asi tay • 
otobiisler, taksiler ve hususi otomobiller, yareler, Madrid ve civanndaki hiikumet 
biitiin asi kuvvetlerin Malaga cephesine kuvvetlerinin toplanma yerlerini bombar
nakli i~in bu sabah erkenden musadere d1man ederek hiikumet~ilere miihim za -
edilmi§tir. rarlar verdirmi§lerdir. 

La Linea'da hi~bir doktor kalmarni§ lspanyaya giden Fransrz 
ve oradaki 60 bin sivil niifus arasmda goniilliileri 
yiizlerce grip vak'asi kaydedilmi§ oldu • Paris 4 (A.A.) -Echo de Paris 
gu beyan edilmektedir. gazetesi, lspanyol hiikumet kuvvetlerine 

Menila' dan Marbella'ya alt1, ii~ roo • iltihak etmek iizere giden yeni goniillii 
torlii tayyare gitmi§tir. Diger ii~ born · sevkiyahm hab.er vermektedir. Bu gaze
bardiman tayyaresi de cepheye gitmek tenin yazd1gma gore, ~ar§amba ve cuma 
iizere Ceuta' dan uc;rnu§tur. giinleri otuz kadar goniillii Bordeaux 

Ilk r;arpz,malar ~ehrinden fspanyaya gitmektedir. 20 
Londra 4 (A.A.) - Clbeliittank - ikincikanunda Toulous'tan gelen takriben 

tan gel en haberlere gore, General Fran- 240 goniillii Portbron yakmmdaki Fran
co'nun Malagaya kar§J yeni bir taarruz s1z • lspanya hududundan ge<;mi§tir. 29 
hamlamakta oldugu teeyyiid etmektedir. ikincikanunda Rira Garcia gemisi San -
Marellanm otesine kadar ilerlemi§ alan tander' e miiteveccihen Bordeaux' dan ha· 
asi kuvvetler hiikumet~ileri mevzilerinden reket etmi§tir. Bu vapur, 66 goniillii ve 
<;Ikarmi~lardl!. miihim miktarda harb malzemesi ta§t -

Gemiler Malaga'ya hareket ettiler makta idi. 
Algesiras 4 (A.A.) - Asilerin Ca - lspanyaya giden Fransrz 

narias kruvazorii, diin Ceuta'ya hareket meb'uslarr 
etmi§tir. Asilerin buradaki diger gemileri, Pe11pigan 4 (A.A.) - Katalonyaya 
bu sabah Malagaya hareket etmj§tir. gitmekte alan yirmi kadar radikal sosya-

Malaga'mn tebligi list ve sosyalist meb'us, diin buraya gel -
mi§ler ve sonra hudud istikametinde haMalaga 4 (A.A.) - Asilerin Ma • 

rebella ve E! Burgos mmtakalanndaki reket etmi§lerdir. Hududda kendilerini 
Genaralitenin propaganda komiseri M. §iddetli taarruzlan piiskiirtiilmii§tiir. 
Jaime Miravilles kar~JiarnJ§hr. Ecnebilere aid oldugunu gosteren i~a-

retleri hamil bir tahtelbahir, sahilleri Cadix'e yeniden ltalyan askerleri 
bombard1man etmi§tir. Hasar, yoktur. ~rharrlmrf 
Telefat ta yoktur. Londra 4 (A.A.) - Diplomasi me-

hafil, ge~en cuma gjinii Cadix' e yeniden 
Hiikiimet tayyarelerinin bir takim italyan a~kerleri ~JkanlmJ§ ol-

bombardtmant duguna dair Times gazetesi tarafmdan 
Valencia 4 (A.A.) - Cumhuriyet~i- veri! en haberi teyid etmektedir. 

lerin tayyareleri, Cadix yakmmda Hin Bu kuvvetlerin miktan malum degil • 
San F erundo top fabrikalanm bombard!· dir. 
man etmi§tir. Bu tayyareler, Bobadilla Alkazar yeniden in,a ediliyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Eevlenme ve Grenade tayyare meydanlanm da Toledo 4 (A.A.) - General Fran-
i§lerinde kullamlan evrak hakkmda bir bombardJman etmi~lerdir. co en iyi 1spanyol teknisyenlerinin idaresi 
kanun projesi hazulanrnl§hr. Malaga cephesinde asilerin iki tay - altmda Alkazarm yeniden in§a edilmesi-

Layihaya gore evlenme i§lerine aid yaresi, hiikumetin iki avc1 tayyaresi tara- ne karar vermi§tir. 
olan beyan, ilan, izin, muvafakat, kayid. fmdan dii~iiriilmii~tiir. Diinden itibaren hiikumet esirlerinden 
ihbarname ka~Jdlan, biilten, ikametgah $imal mrntakasrnda vaziyet miirekkeb gruplar, binamn i~indeki ve et-
ilmiihaberi, sihhat raporu, ilan tezkeresi, Salamanka 4 (A.A.) - Umuml ka- rafmdaki enkaz1 kald1rmaga ba§lami§lar-
evlenme zarf1, evlenme ilmiihaberi ve ii· rargah biilteninin haber verdigine gore, d1r. 
~iincii s1mf evlenme ciizdam Dahiliye ~--...~==..._--~==~~=~~..._--~=~~~-~--~~-"'!~~"'!
Vekaletince haz1rlanarak alakadarlara 
paras1z olarak verilecektir. 

Bu evrak damga resminden ve harb 
pulundan muaf tutulacaktn. 

Projenin ikinci maddesi ~oyledir: 

Bu evraktan evlenme ihbariyesi dogru· 

dan dogruya evlenme memurlan tarafm· 

dan niifus idarelerine gonderilecek, ve 

bu ihbarnameler iizerine evlenmelerinin 

niifus kiitiiklerine te~ili yapilacaktu. 

Ancak Tiirkiye haricindeki nikahlar· 

dan konsoloslanmiz tarafmdan yap! • 
lanlannm gayrisinin ihban miikellefiyeti 

kocaya aiddir. 

Bu layiha 2459 numarah kanunun be· 

§inci maddesini ve niifus kanununun bu

radaki hiikiimlere aykm maddelerini kal· 
dirmaktadiT. 

Efgan Ba,vekili M. 
Eden'le gorii,tii 

Londra 4 (A.A.) - M. Edenin 
misafiri alan Efganistan Ba§bakam bu

giin DI§ hleri Bakam ile bir miilakat 
yaprni§tlr. 

Londra 4 (A.A.) - Afganistan 

Londra 4 (A.A.) - Efganistan 
el~isi Serdar Mohammed N ashim Han 
ak§am yemegini Hariciye Nezaretindc 
M. Eden'le birlikte yemi§tir. 

Amerikada grev 
devam ediyor 

Grevcilere 100 bin ki'i 
daha iltihak edecek 

Londra 4 (A.A.) - Montreal'dan 
gelen haberlere gore, Kanada demiryol
lanna mensub yiiz bin amelenin grev ilan 
e~mesi muhtemeldir. Sendikalar, hakem • 
lik komitesinin yevmiyelerin k1smen ten
zil edilmesi hakkmdaki teklifini reddet • 
mi~lerdir. Ameleler kendilerine eski yev
miyelerin verilmesini istemektedirler. 
lhtilafz halletmek i~in gayretler 

Dertroit 4 (A.A. - Endiistri te~ -
kilah komitesi §efi Lewis ile General 
Motors ikinci ba§kam miizakerede bulu
narak ihtilafm halli i~in ba~vurulmas1 la
ZJm gelen tedbirleri ara§hTmi§lardJT. Mi
~igan umumi valisi bu miizakerede ham 
bulunmu§tur. 

Almanyamn smai petrol 
istihsalatl 

Berlin 4 (A.A.) - Havas muhabirin
den: 

Rhur'de biiyiik bir komiir madeni 
tasfiyehanesi viicude getirilecektir. Al
manyanm bu suretle petrol ithalatln -
dan miistagni kalmak istedigi tahmin 
olunmaktad1r. 

Tunusta biiyiik bir 
karga~hk ~Iktt 

Halk, mahalli polisle ~ar
pl~h. Bir yarab var 

Paris 4 (A.A.) - Tunus'ta yerii 
fakir ahaliye erzak dag!h)dJgi esnada 
§iddetli arbedeler olmu§tur. Kendilerine 
dagitilan erzak1 kemiyet ve keyfiyet iti
barile begenmiyen ahali, evlerin damma 
~1karak polise kar§J ta§ atm1ya ba§larnJ§
larda. Yerliler daha sonra diikkanlan 
yagma etmege te§ebbiis etmi§lerdir. Kuv
vetli polis kuvvetleri harekete ge~erek 
siikunu tesis etmi§lerdir. 

Bir k.i,i yaralandt 
Tunus 4 (A.A.) - Tunusun varo§

lanndan Melassine'de bir tak1m arbedeler 
olmu§tur. Baz1 g~ebeler, niimayi§ler ya
parak i§ istemi~ler, §oforleri dogmii§ler, 
tramvaylan ta§a tutmu~lard1r. Bir ki§i 
yaralanmi§, bin;ok ki§i de berelenmi§tir. 

Zab1ta, asayi§i sur' atle temin etmi~tir. 

<;in komiinistleri Sianfu'yu 
i§gal etmemi,Ier 

Nankin 4 (A.A.) - Komiinistlerin 
Sianfu'yu i§gal ettigine dair Sanghay' dan 
verilen haberler, Nankin makamlan ta
rafmdan yalanlanmaktadir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Propaganda 
a ngilizce The Financial Times gue· 
D tesi. Tiirkiye hakkmda, miikemmel 

bir fevkalade niisha ~1kard1. Bu sa· 
ymm ba§muharriri, muhterem Ba§veki • 
limizdir; diger muharrirleri de Vekiller, 
elc;iler, meb'us gazeteciler, vali ve bele· 
diye reisleri, banka umumi miidiirleri 
ve birka~ tamnm1~ 1ngiliz gazeteci ve 
maliyecisidir. 

Bu fevkalade niishanm Tiirklyeyi ln· 
giltereye tamtmak bak1mmdan harikula
de muvaffakiyetli ve faydah olduguna 
§iiphe yoktur. Boyle giizel bir Tiirkiye 

niishas1 ne§rettigi i~in, k1ymetli lngiliz 
gazetesine te§ekkiir etmemek kabil de
gildir. 

Fakat, ben bu yaZiyi yalmz The Fi
nancial Times'e tebrik ve te§ekkiirlenmi 
sunmak i~in yazrn1yorum. El~ilerimizin 
ve matbuat umumi miidiirliigiiniin dela • 
let ve himmetlerile bu lngiliz gazetesinin 
yaphgmJ, biitiin Avrupa memleketlerirde 
ve Amerikada da hirer gazeteye yapt!T• 
mak imkanmm bulunmasmi hat!rlatmak 
i~in yaZiyorum. Propaganda devrinde • 
yiz, kendimizi diinyaya tamtmak mecbu
nriyetindeyiz. Bunun i~in sarfedecegi -
miz emege ve paraya acJmamahyJz. 

Pariste tahsilini ikmale gitmi§ alan es· 
ki bir talebem, Necib Alayeli bana yaz
digi bir mektubda, ayni mevzu iizerinde 
~unlart soyliiyor: 

«Burada, Fransrz ve /ngiliz iiniver -
site talebelerine mahsus olan evin kiitiib· 
hanesine bir Turk talebe Ankarada p • 

kan resimli «La T urquie Kamalisie» 
mecmuasrnrn her ay bir niishasrm getir· 
tiyor. Bu mecmuahm, ecnebi talebe tara
fmdan nekadar begenildigini ve Tiirkiye 
hakkmdaki yanlr§ fikirlerin diizelmesill• 
de ne derece faudalr oldugunu tasavvur 
edemezsiniz. • Bu mecmuayr, diger mil • 

letlerin talebe evlerine de gonderme.~. 
hatta miimkiin olursa, biiyiik aiel ve ka· 
zinolara da dat?rtmak, memleket hesa • 
brna <;ok i_l/i bir §C!J olacak. Her a[/, bu 
mecmuadan be§ altr niishanrn iiniversite 
talebe evlerine gonderilmesini temin ed.!· 
bilirseniz, size, memleket namrna ie§ek • 
kiir ederim.» 

0 mecmuay1 ~1karan Matbuat Umumi 
miidiirliigii, bu Turk gencinin temenni • 
sini, iimid ederim ki nazan dikkate ahr. 
Bu miinasebetle yukandaki soziimii bir 
daha tekrar ediyorum: Propaganda dev· 

rindeyiz, kendimizi diinyaya tamtmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun i~in sarfede -
cegimiz emege ve paraya acimamahyiz. 

Eski Hariciye Naztri 
As1m vefat etti 

Eski Hariciye 
Nazulanndan ve 
biiyiik el~ilerden ha 
len Siimer Bank 
idare meclisi aza -
lanndan As1m T ur
gud k1sa bir ra -
hatSJZhgi miiteaktb 
vefat etmi§tir. Ce -
nazesi bugiin saat Merhum Astm 
II de Modada Turgud 

<;mar sokagmdaki 18 numarah Jka· 
metgahmdan kaldmlarak namaz1 og • 

leyin Selimiye camisinde kilmdJktan son· 
ra Karacaahmeddeki aile kabristamna 
defnedilecektir. 

Merhuma rahmet diler, kederli aile • 
sine ve Siimer Bank erkan ve memur • 
Ianna taziyetler ederiz. 

Merhum, Galatasaray Sultanisinin ye· 
ti§tirdigi giizide miinevverlerimizden biri 
idi. Ahlakmm iyiligi, nezaket ve terbi .. 
yesi, merd ve diiriisliigii, temiz kalblili • 
gile temas ettigi biitiin insanlarm muhab· 
bet ve hiirmetini kazanmi~tu. 

As•m T urgud, iyi bir sporcu idi. De
nizcilige, avc1hga ~ok meraki vard1. Og· 
lu doktor Demir T urgud ile klZI Leyla 
Turgudu miikemme] hirer sporcu olarak 
yeti§tirmi§ti. Demir T urgud yelken spor-

larmda, Leyla T urgud yiizmede, yal .. 
mz Tiirkiyede degil, Almanya ve Avus
turyada da IP}Uvaffakiyetler kazanmJ§ 

genclerdir. Merhum, ~ocuklarmm spor .. 
daki muvaffakiyetlerile biiyiik zevk ve 
iftihar duyard• 

AvcJarr davet 
istanbul A•c"rar ve AtJcllar Birliglnden: 
Birliglmizin kiymetll b~kam Bay AsJm 

Turgud vefat etmi~tir. 
Cenazesl bugun saat 11 de Modad,a Qmar 

sokagmda 18 numarah evlnden kaldll'lla
rak namaz1 Selimiye ttamlsin::le kJl!ndlk -
tan sonra aile kabristamna defnedllecek
tir. 

Son.suz blr teessiir i<;inde bulunan Blr • 
llglmiz, biitun azasmm cenaze merasl•nin· 
de bulunmasm1 diliyerek kederdlde aile -
sine ve biitun avc1 arkad~lara kalb\ ta.zi
yetlerlni bildlrlr. 
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~ ~i~~~~ Evliya 
~===========Michel Corday' dan 

- Mi.idi.ir beyefendi, Phenicien va -
purunda bir tane bile bo§ kamara kal -

mamJ§ . . . 
- Emin misin? Benim i~in oldugunu 

soyledin mi? 
- Evet efendim .. 

Hay Allah kahretsin.. Aksilige 

bak .. 
M. Raimondo fena halde kJZmJ§tl. 

Petit Africain gazetesinin mi.idi.iri.iydi.i, 
baz1 i§lerini halletmek ic;in F ransaya 
gitmesi lazimdi, ertesi gi.in kalkacak o -
ian Phenicien vapurunu tercih etmesir.e 
sebeb onun konforu mi.ikemmel, yeni, 
h1zh giden bir vapur olmasiydJ. Bundan 
baska hava da gi.izeldi. Bi.iti.in bu sebeb
lerden dolay1 M. Raimondo - M. Rai -
mondo'yu deniz tutard1 - Phenicien va
purile gitmegi c;ok istiyordu. 

Kendisine mi.ispet bir cevab getiremi
yen memur odadan d1~an <;Ikar <;1kmaz, 
M. Raimondo dirseklerini masasmm iis
ti.ine day1yarak ve ba§Inl avuclan arasJ
na alarak derin, dipsiz di.i§iincelere dal
di. 

Phenicien vapurunda bir kamara bul
mak ic;in ne yapmah? Gazetesi sayesin
de, sozi.i gec;er. hahn sayihr miihim bir 
adam olduguna emindi. Kumpanyanm 
kendisine bo§ bir kamara bulamamasl 
hakikaten vapurda bo§ kamara olmamasl 
demekti. Herhalde Avrupaya gec;mek is
tiyen biitiin yolcular, kendisi gibi, vapu
run konforunu ve havanm giizelligini 
hesabhyarak, acele etmi~lerdi. M. Rai
mondo daha acele davranmami§ oldugu
na esef etti. Onlan tutup kamaralarm -
dan d1~ar1 att1ramazd1 ya? Bir tek hal 
c;aresi kahyordu: Kurnazhk. Birden 
gozleri aydmlanm1~ olarak, ba§Jlll kal -
d1rdJ. Bulmu§tu. Hemen zile bash. lc;eri 
giren odac}ya: 

- M. Colomban'a git.. Lutfen bana 
kadar gelmesini soyle .. 

M. Colomban mi.itekaicf bir gi.imri.ik 

memuruydu, havay1 - bilhassa denizdeki 

firtmay1 veya siikuneti - vaktinden evvel 

ha~r vermesini bilen o nadir adamlar

dandi. Bi.iti.in §ehirde ve o mmtakada 

M. Colomban'm teshir edici bir ~ohreti 

vard1. M. Raimondo c;abuk sezen ve 

c;abuk karar veren bir adam oldugu ic;in, 

hemen M. Colomba~I hahrlami§, ana 

gaze!esinde hususi bir siitun aymm§ ve 

boylece M. Colomban amator bir gaze

eci oluvermi§ti; arama meteorolojiye da

ir makaleler yaz1yordu. K1ymetli bir ha
mule mi vapura yi.iklenecekti? Avrupa
dan dostlar m1 bekleniyordu? Hem en 
Colomban'm yazd1klanna bahhyor ve 
ona gore hareket ediliyordu. Yiizde dok
san dokuz isabet ediyordu. Bi.iti.in §ehir 
ve mmtaka halk1 Colomban'I evliya 
mertebesine yiikseltmi§ti. 

M. Colomban, M. Raimondo'nun o
dasmdan ic;eri girdi. Ufaktefek, sevimli 
bir adamd1. Raimondo hemen yerinden 
kalkarak ellerini Col om ban' a uzath: 

- Otur bakabm az1z Colomban .. 
Seni rahats1z ettim.. Y arm vapura bi -
necegim de... Bir kere sana dam§mak 
istedim. Son yazmdaki gibi, havamn mu
hakkak gi.izel ve denizin mi.isaid olaca -
gmda 1srar m1 ediyorsun? 

Colomban dogruldu. Bu ne demekti? 
Simdiye kadar kimse kendisinden ~i.iphe 
etmemi§ti. Ofkesini aksettiren soguk bir 
eda ile: 

- Elbette, dedi. 
- 0 halde hava giizel ve deniz mil-

said olacak. 
- Si.iphesiz. 
Raimondo inada benziyen bir marld: 
- Marsilya ile aramJZda hic;bir f1r -

tma emmaresi gormiiyor musun? dedi. 
- Hay1r .. 

Hay Allah kahretsin.. Aksilige 
bak.. 

Colomban'm yiizi.indeki bi.iti.in c;izgiler 
hayretten yusyuvarlak oldu: 

- N e demek istediginizi anhyamiyo
rum. Y arm vapura bineceksiniz ve giizel 
havadan m1 §ikayet ediyorsunuz? 

Raimondo masasmm i.istiine egildi ve 
bir itirafta bulunur gibi yava§c;a: 

- Dinle beni Colomban, dedi. Sen
den saklamak istemiyorum. y arm ogle
yin kalkacak Phenicien'e binmek istiyo -
rum, c;i.inki.i bu kadar miikemmel konfor
lu bir vapurla bu kadar giize) bir havay1 
ayni zamanda bulamam bir daha ... Bu 
biiyiik bir fmat!Jr .. F akat biitiin kama
ralar tutulmu§.. Otuz saat te giivertede 
kalamam ya.. Y ann sa bah vapurda mu

hakkak yer bulmahy1m.. Colomban, bu 

senin elindedir .. 

Colomban gazete miidiiriiniin yiizi.ine 

afalhyarak bakll: 

- Benim elimde mi? 

- Senin, senin. Bu ak§amki niisha -
mJZda kii~iik bir not ne§rederek yarm ak
§am Sardonya ac;1klarmda bi.iyiik bir fu
tma kopacagm1 haber ver .. Biitiin yolcu
lar senin yaz1lanm okuyor ve sana kori.i 
koriine itimad ediyor, inamyorlar. En 
korkaklan seyahatlerini tehir ederler ve 
ben de bu suretle yer bulmu§ olurum. 

Col om ban ayaga kalkmi§h: 
- Aziz mi.idi.iriim, bu mi.imkiin de -

gildir.. Benden ne istediginizin farkmda 
mJs1mz? Bile bile bir hata i§lemek .. 

- Aram1zda camm.. Hem ilk hata 
m1 olacak?. Arama vaki olmuyor mu? 

- Oluyorsa da gayriihtiyari oluyor 
M. Raimondo .. Bir de istiyerek, bilerek 
bir hata i§lemek .. Hay1r, miimki.in degil, 
<;IIgmhk olur .. 

- Bu c;Ilgmhgi benim ic;in yap1ve -
nn ... 

- Sizin ic;in mi? Fa kat bu sizin ve 
gazetenizin aleyhinde olmaz m1? 

- Adam sende .• Bir hafta sonra u -
nutulur gider. 

- F akat ben unutmam ki.. 
Miidi.ir ayaga kalkh: 
- Son soziini.iz bu mu? 
- Maalesef M. Raimondo .. 
- Pekala.. Te§ekkiir ederim .. 

Ertesi giin Petit Africain karileri ga
zetelerinde Colomban imzah §U notu gor
diiler: 

« Y ann a1C~am, saliiTI~imiz e 'hilkum 
siiren giizel havaya ragmen, Sardonya 
ac;Jklannda, gemilerimizin yolu iizerinde 

bi.iyiik bir f1rtma kopacaktir ... » 
Raimondo ille ertesi gi.in Phenicien' e 

binmegi kafasma koydugu ic;in, Colom

ban'I c;igneyip geC<mi§ti. F akat gayesine 

de varml§h. Colomban o kadar namiite

nahi bir itimad telkin etmi§ti ki alt1 kor

kak yolcu seyahatten vazge~ti.. Ve M. 

Raimondo alt1 kamaradan istedigini ter

cih edebildi. 

Kendi imzasile ne§redilen notu goriin

ce Colomban'm kalbi duracak gibi ol -
du. Biitiin bir gece hmmdan uyuyama
dJ. Serefi, namusu, haysiyeti ayaklar al
tma almml§h. Ertesi giin gazeteye ko§tu, 
bir yanh~hk oldugunu soyliyecek ve ya
zacakh. Fa kat daha gazete idarehane -
sinin e§iginden girer girmez bir «ya§a 
Colomban !» sesleri yiikseldi.. Kendisini 
tebrik ic;in ko§an ko~ana .. 

- Bravo Colomban, bravo .. 

Colomban'a vapurdan gelen telgraf -
Ian gosterdiler. Bir gece evvel Sardon
ya ac;1klarmda miithi§ bir futma kop -
mu§tu. Ah! Kimbilir, Raimondo neka -
dar sallanmi§Il! 

Ve hakikaten Phenicien vapurunda; 
Raimondo'nun ic;erisi d1§ma gelirken, 
Colomban, almndaki §ohret halesinin 
geni~ledigini hissediyordu. 

Ceviren: 

CEVAD SADIK 

M. Musolininin biiyiik oglu evleniyor 
I 

yapllacak i~ler merasim}e a~"I}di 
Ankarada toplanan ko - ~ 
misyon bir ~ok kararlar 

verdi 
hmir (Hususi) - Ankarada Ziraat 

V ekaletinde eleman haz1rlama ~omisyo· 
nunun miizakerelerine i§tirak etmi§ bulu
nan ziraat mektebi mi.idi.irii Hilmi ve mu· 
allimlerinden F asih izmire dondiiler. Fa· 
sihin verdigi izahata gore, yeni koy kal
kmmasmda hedef, koyliini.in refah1dJr. 
Ba§bakammiZ seyapatlerinde edindikleri 
kanaatleri, Ziraat Vekaletine verdikleri 
emirlerde bildirmi§lerdir. Koyli.imi.iz se
ciye ve seviye itibarile yiiksektir. lkhsadi 
geliri de c;oktur. Fa kat bun dan lay1kile 
istifade edememektedir. Ba§bakammlz 
klasik usulleri bir tarafa b1rakarak biin
yemize gore bir kalkmma arzu buyur -
mu§ ve teferriiatm hazJrlanmasJm emret
mi§tir. Vekalet te salahiyettar ve mi.ite· 
hass1s olanlan bir komisyon hal)nde top
lanhya c;agJrml§hr. Komisyonda esash 
kararlar almmi§hr. Koyliiniin ziraat i§le
rindeki materyal ve bilgi noksanlar1 dev
let elile tamamlanacaktir. Bunun ic;in de 
kombinalar kurulmu§tur. Her kombina 
5,000 doni.imli.ik bir birlik esas1 ic;inde bir 
biiyiik veya iki kiic;iik koyii c;erc;evesine 
almaktad1r. Her kombinanm ha§ma ta
l: ziraat mektebi mezunlanndan bir (hOI· 
geba§l) verilecektir. Kombinalarda 
traktor, harman makinesi, atlar ve diger 
c;iftc;i levazimi bulunacak ve bolge ba§J
nm idaresinde c;ah§JlacaktJr. hi kolay -
la§tnmak ic;in Ki.ilti.ir ve Ziraat Vekalet

leri, beraberce, orduda c;avu§ olarak ye
ti§mi§ unsurlan kurstan gec;irerek «koy -
ba§J» olarak tavzife karar vermi§lerdir. 
Ge~en yll C::ifteler c;iftliginde kurstan ye

ti§tirilen koyba§Ilann rand1mam ~ok gii· 
zel olmu§tur. Bu suretle hem yeni ele -
manlar, hem de c;ah§ma birligi temin e
dilmi§ olacak!Jr. Bolgeba§:lanm, koyli.i -

niin teknik ve ekonomik c;ah§ma vazi -
yetinde takviye ve idare ic;in ali tahsil 
gormi.i§ ziraat miitehasmlarmdan her on 
bolgenin ba§ma hirer (grupba§I) verile
cektir. Komisyon bu mesaiyi inceden in

ceye tesbit etmi§tir. ~imdilik 4 senelik bir 
tecri.ibeye tabi tutulacak olan kombinalar, 
§ark, orta Anadolu mmtakalarile k1smen, 
Trakyaya inhisar edecektir. 937 de yal
rnz 2'5'0 korhbina kurulacak 'Ve mliteakib 
ii~ senede bu ra am ( I 000) e c;Ikanla -

calvtu. Buna raimen ihtiyacm kar§IIana· 
mJYacagl ve topraklanmlZin hakkile i§le
tilmesi ic;in devlet c;iftliklerinin de kurul
masl dii§i.ini.ilmii§tiir. lleride kombinala • 
rm 6,000 rakamm1 tutabilmesi ic;in ele
man yeti§tirilmesi zarureti vard1r. Bu 
maksadla da tali ziraat mektebleri ihti -

yaca cevab verecek §ekle konacakt1r. 
Mekteb kadrolan (150) ye c;Ikanlacak, 
eski mezunlar stajdan gec;irilerek bunlar
dan (ikinci s1mf bolgeba§l) olarak isti
fade edilecektir. 

Kalkmma, hem ~ok, hem iyi mahsul 
almaga matuf oldugundan tohumlarm 1s· 
lahma ve ha§eratla miicadeleye ehem -
miyet verilecektir. Bu sebeble, bir taraf-
tan kombinalar kurulurken diger taraftan 
miicadele ve Jslahc;I eleman yeti§tirile -

yerli ve yabanc1 bir~ok 

nutuklar soylendi 
A~1h~ merasiminde 

profesorler bulundu, 
[Ba$tarat~ 1 tnct sahtteae 1 

lerini tetkik etmek ic;in toplanan 1khsad 
kongresini ac;arken: 

«- Fakat arkada~lar, ikhsad, ya§a -
mak ic;in ne lazJmsa bunlann hepsi de -
mektir. Ziraat demektir, ticaret demek
tir, sanayi demektir, her§ey demektir. 
CocuklanmlZI o suretle yeti~tirmeliyiz 
ki hayatm biitiin faaliyet safhalarmda 
miismir olsunlar» demi§lerdi. 

Ba§vekil ismet inonii de bir nutukla -
nnda Cumhuriyetin, ilim ve fennin riyazi 
ve ikllsadi diisturlarma istinad ettigini 
soy lemi§lerdir. 

Tiirkiye Cumhuriyetinin ilme ve ikh
sada verdigi biiyi.ik ehemmiyeti bugi.in 
burada sozha§J yapmaktan maksadim, 
hiikumet sisteminde yeni kurulu§un as1l 
faktori.inii meydana <;Ikarmakhr.» 

Cemil Bilsel. Cumhuriyet hiikumeti -
nin Maarife ve Oniversiteye verdigi e -
hemmiyeti tebariiz ettirerek demi~tir ki: 

«- Oc; y1l 79 giin evvel istanbul 0-
niversitesi ac;1brken mi.istemirren bir ik -
tlsad fakiiltesi tesisi programa konma -
ffil§, yalmz dershanesinde bulundugunuz 
Hukuk Fakiiltesinde bir ikhsadiyat der
si okutulmasile iktifa edilmi§ti. Bunun 
kafi gelmedigi az sonra anla§Ild1. Gec;en 
sene, yerli ecnebi meslekta§larla yapl!g1 -
m1z tetkikatta bir ikhsad faki.iltesi ac;II -
mas1 li.izumuna vard1k ve bunu bir ka -
rarla Maarif Vekaletine arzettik. Giizel 
bir tesadiif eseri olarak aram1zda bulu -
nan Yi.iksek T edrisat Umumi Miidirile 
Maarif Vekilimiz Saff~ Ankan arzu -
muzu yerinde buldular ve Heyeti Veki
leye havale ettiler. Bu suretle iktJsad 
F akiiltesi, biiyiik Reisicumhurumuzun da 
tensiblerile kuvveden fiile <;1k~I~ bulun
du.» 

Aralarmda yerli ecnebi biitiin profe -
sorler, Oniversite talebesi ve betahsis tk
tisad F eki.iltesi miidavimleri de bulunan 
kalabahk bir dinleyici kiitlesi tarafmdan 
alb~lanan bu nutuktan sonra kiirsi.iye, 
faki.ilte dekam Celal gelerek §Unlan si:iy
lemi§tir: 

F a/Uilte Dekanmrn nutku 
«- Buglin lstanbul 0-.niversitesi aile

sine katlli§lni kutluladiglmiz lkt1sad Fa

kiiltesinin tesisi amillerini Rektori.imi.iz 
anlathlar. Si:izij profesor Kessler' e blrak
madan once mesleki mahiyette birkac; 
soz soyle;neme ve arkada§larla gene 
mi.idavimlerin dii§i.incesine terci.iman ol
mama mi.isaade etJJieni:z;i rica ederim» 
demi§, talebelerle muallimlere terettiib 
eden vazife ve mes'uliyetleri anlatml§hr. 

Profesor Kessler'in nutku 
F akiilte profesorii Kessler de hulasa

ten demi~tir ki: 

r 

«- iilim, hayatm yard!mCJSJdu. Bu
nun boyle oldugunu bizzat siyasi ilimlerin 
isimlerinden de anlamak kabildir. Av -
rupada ekonomik hayat birkac; nazariye
cinin muayyen tesirleri altmda kalm!§l!r. 
Vaziyet ekonomi siyasasmda bu ~ekilde 
olmakla beraber sosyal sahada biraz de
gi§mektedir. 

llmi iktJsad siyaseti 400 bu kadar se
nedenberi iizerinde c;ah§IIan bir §Ube ol
makla beraber sosyal siyaset c;ok gene, 
ancak altmJ§ ya~mdad1r.» 

Profesor, bundan sonra 1936 y1lmda 
kabul edilen i~ kanunile arhk sosyal si • 
yaset sahasma bilfiil girmi§ olan Tiirki -
yenin bugiinki.i ekonomik vaziyetini an -
latmi§, ikllsadi avamil ve tecellileri tah
lil etmi~ ve demi§tir ki: 

«- Sosyal siyaset bir tak1m miite§eb
bisleri mutazarm edebilir. Ti.irkiyede de 
i§ kanunu tatbik sahasma konduktan 
sonra bu kabil §ikayetler zaman zaman 
i§itilecektir. Sosyal siyasetin ic;timai ha
yata mutabakati ic;in yava§ yava§ ilerle
mesi zaruridir. Ekonomi siyaseti metal -
leri, sosyal siyaset ise insanlan dii§iiniir. 
Biz, her ikisinden de vazgec;emeyiz. Zi
ra bundan en c;ok istifade edecek alan ' 
bizatihi memlekettir, Ti.irkiyedir.» 

Bun dan sonra Hukuk F akiiltesi me -
rasim salonuna gec;ilmi§ ve misafirler, 
hamlanan biifede izaz edilmi&lerdir. 

Anneler Birliginin biiyiik 
dans miisameresi 

Anneler Birligi, oniimuzdeki martm 
iic,iincii giinii ak§am1 saat 21 de, Bey -
oglunda Glorya sinemasmda buyuk bir 
dans miisameresi verecektir. Miisamere 
programmm en canh lasm1, me!?hur 
dans profesorii Marianne Kurer'in once 
yalmz olarak, sonra talebesinden bir 

kac;ile birlikte yapacag1 modern plastik 

danslard1r. Paris, Berlin, Viyana gibi 
biiyiik §ehirlerde c;ok muvaffakiyetli 

temsiller vermi§ ve pek gok alki§lan -
IDl!? alan Kurer modern danslarda son 
derece §Ohret kazanmi§ bir artisttir. 

Kurer'in danslarma, Madam Erika 

Vosko piyano ile refakat edecektir. 

Anneler Birligi, miisamerenin parlak
h@m temin etmek ic;in azami faaliyet 

sarfetmekte oldugundan, miisamereye 
gidecelkerin pek mustesna bir gece ge
<;ireceklerine hi<; §iiphe yoktur. 

Bu :fevkalade miisamerenin daveti -
yeleri Tokathyandan, Madam Willy 
Sperco'dan, Hachette kitabhanesinden 

ve izzet Kanzler fotografhanesinden te· 
darik edilebilir. 

Halk Kahramanlar1 
TUrkqe sozlii, mUthitf, a,k, heyecan 

ve gUzellikler filmi. 

cektir. Kombina faaliyeti 937 temmu • ••• 
zunda ba§hyacakhr. I 

Bugiinden ASRAI S"tNEMADA yen\ ve biiyiik 
ili~~ ~F~ 

Erenkoy cinayeti 
Bundan iki ay evvel Erenkoyiine bag

h Bakkalkoyiinde bir cinayet olrnu§, 
Ba~c;avu~ Seyfeddin~n kans1 Giilsiim 

kasatura ile oldi.iriilrnii§tii. 
0 vakittenberi yapllan butiin tabid -

kat bir netice vermemi§ ve katil hala 

bulunamami§br. 

BU AK!?AM 
• 
I P E K 
Slnemasanda 

En bUyUk artlstlerln 2 bUyUk fllml birden 
fERNAN GRAVEY Macera yildJZlari 

LLOYD HUGUES ve 
10 Parisli artist ve 3 orkestranm DOROTHY SEBASTIAN 

i~tirakile ovnanmlf bilyilk bir alaka iJe takib edecegini2 

A~~ .~m~~~ .. 2.~U Singapur .Korsanlan 
ettigi giizel bir film. fJlm1nde 

Buglin matinelerden ltibaren 

T u R K SiNEMASINDA 2 filim birden 
BETHOVEN'an glizel ,aheseri ve 250 ki,ilik Berlin 

Operas• orkPstrasanan i,tirakile yapalan 

9 NCU SENFONi 
Framnzca filminin gordii~ii raQ-bet ve kazand1j{t muvaffakiyet hasebile 

birka~ giin daha gosterilecektir. 

ilaveten : B E K A R E V L i L E R 
Mona Goya • Pizella - Gabaroche 

tarafmdan temsil edilen bir operet • Komedi filmi, sevireileri 
aA"lahrcasma giildurec• ktir 

Sinema diinyas1mn son 10 sene i<;inde 
YEGANE ICADI 

CANLI FiLM 
Tlirkqe Sozlli Niishasa 

Bii.yiik nakdi fedakarhklar mukabilinde Holivutta husu1i Iurette miiessesemiz hesabma tilrk~e ~lark yaptmlmt~ht 

, 

Aynca programdaki biiyiik film : 0 L M E Y E N M E L 0 D 1 L E R 
Musiki, afk ve zevk filmi, nefis baletler, danslar ve eglenee:er ve ilaveten Paramount dO~ra haberleri. Fiatlarda 

kat'iyyen zam yoktur. Tel. 44289- Numarah biletler evvelden ahnab1hr, 

italya Ba§Vekili M. Musolininin biiyiik oglu Vittorio yakmda evlenerek Arne- Canh filmin Frans1zca niishas1 bugiin matinelerden ba~hyarak MELEK Sinemasmda 

rikaya gidecektir. Vittorio ile ayni gi.inde evlenecek olan yegeni Bruno da bal- gosterilmektedir. Aynca programda K A D 1 N i S T E Y i N C E 
ay1m Holivud' da gec;irecektir. Yukanda ki resim gene m~anhlarm Milano Pisko- I 

~---•• Canh film l,.ln IAz1mgelen goziUkler gi,elerde Ucretslz olarak verilmektedlr. ----posu tarafmdan kabullerini gostennekted ir. ·• T 

( Bu aksamki program J 
isTANBUL: 'toh 
12,30 plakla Tilrk musikisl - 12,50 hava·! e 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§Tiyat1 - 14 
son - 18,30 plakla dans musiklsi - 19,30 
spor musahabelerl: E~ref §efik - 20 Vedia 
R1za ve arkada~lart tarafmdan' Tilrk mu • 
.slklsl ve halk §ark1lan - 20 ,30 Orner 
tarahndan arabca havadls - 20,45 
Kamil ve arkada~lari tarafmdan Tilrk 
slkl.sl ve halk ~ark1!an, saat ayan -
orkestra - 22,10 aj ans ve borsa haberlerl vc 
ertesl gilniln program! - 22,30 plakla solo· 
Jar, opera ve operet par~alan - 23 son. 

viYANA: 
18,05 ~ocuklara ell§lerl - 18,35 konser 

19,10 spar - 19,25 seyahat, kon~ma, ha 
berler, hava ve saire - 20,30 opera uu'"'~'·" 
dan naklen opera temslli - 23,05 '""em•~~, 
kon.ser - 24,35 son haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 18,35 konu~alar • 

19,05 musiki - 20,05 gelecek haftamn prog· 
ranu, gramofon - 20,5{) gUniln akl.slerl, hn 
berler - 21,15 ~ark1Iar - 21,35 konser - 23,2& 
atll sporlan - 23,35 eglenceli konser. 

BUDAPE§TE: 
18,05 dans plaklar1, konferans - 19,05 sc.· 

Ion orkestra.s1 - 20,05 spor - 20,15 glngene 
orkestra.s1 - 21,15 siyasi haberler - 21 ,45 L01 
opera blnasmdan naklen opera yaym1 •bin 
22,50 haberler, opera yaymma devam ' V 
24,35 cazband tak1m1 - 1 !nglllzce haber ·~ §aJ 
ler :: 1,10 son haberler. 'lie ) 

BUKRE§: ~bJ· , 
18,05 gramofon - 19,05 hava, konu§m!l· 1 1 

gramofon - 20,05 konferans - 20,40 oper~.lahsis 
yaym1, lstirahat esnasmda haberler, spor ·lngilii 
23,50 frans1zca ve almanca haberler - 2Alost 
son haberler. "·! e1 

LONDRA: ·~ an 
20,45 tiyatro haberleri - 21,05 haberler vetnail 

sa!re - 21,35 muslkl - 22,20 orta tngiltertl~t 
Lstasyonu - 23,05 Amerikan dan.s mus!kl \ et_Tl 
si - 23,35 konser - 24,30 dans orkestrasl •111 ti 
1,35 h~berler ve saire - 1,45 gramofon. ~. 1 

PARIS [P.T.T.J: bitb' 
18,05 k1raat, mus1kl, CfOCuk korosu - 19,0~ 11 d1 

gramofon, konu~ma, gramofon - 20,3iib~ 
havadis - 21,35 konu§ma, hava - 21,50 lt]i~ 
gramofon, muslkl kon~m.as1 - 22 ,35 blr pi•bir a 
yesln nakli - 24,35 haberler ve salre. I:' 

ROMA: ...._c. 
19,55 cografya cemiyetl, frans1zca tu • l Ur~ 

rizm propaganda.sl, yabanc1 dlllerde ha • l~is' 
berler - 21,10 haberler ve saire - 21,35 fa' fa 1 

~lzm haberleri - 21,45 operet yaym1, l.sti • b'~ 
rahat esnasmda konu~ma, en sonra dans I, i 
muslkisl, 1stirahat esna.smda haberler ' lak-
24,35 dans havalari. ~in 

li:,-e 
Mudanya giimriigiinden gene )ana 

§ikayetler ba§lad1 ere 
. ~n 

Bursa (Hususi} - Istanbuldan Mu_ ' lJ 
danya yolile Bursaya gelen halk ve b1l· teb·' 
hassa ti.iccarlar gene Mudanya giimrii 'C. 1 

giinde ugrad1klan mii§kiilattan §ikayete ah 
ba~~ad1~ar. Son giinlerde bana geler.~k L 
vaz1yeh an a ar ve u anya .. mru IJl 
memurlannm; halkm elinde gordi.ikleri fl[d u 
ufak paketleri a<;Ip muayene ic;in uzu!l ~aku 
mi.iddet orada beklettiklerini ve bu su· A 1 

retle bazan otobi.isleri bile kac;udJk!arl' ~:a 
m soylediler. Esasen istanbuldan getiri· e~~ 
len ufaktefek e§Yadan Mudanyada gi.iJll' ~ 
ri.ik almmad1gma gore, bu muayenenill h~r 
bu kadar uzun siirmesi ve halkm yolcu ~ ~a 
luk §artlannm bu suretle giic;le§tirilmesl ls 
dogru olmasa gerektir. Y azm buray3 llo 
yerli, yabanc1 her ti.irli.i seyyah ve ban· ha 
yocu geldigi zamanlarda da bu mii§ki.i ~ 
I at devam edecek olursa; seyyah celb1 '}' 

i<;in yap1lan propagandalar ve sarfolunall ~ e 
emekler bo§a gidecek demektir. 3IQ -···-G"Ih .. I • ~t u ane musamere er1 \uh 

Giilhane hastanesinin altmc1 tibbi te;1 
miisameresi 5/2/937 cuma gunu saat Ia 
17,30 da yapllacaktrr. Saym meslekta~· 
larm bu toplantiya te§rifleri rica olu ' 
nur. 

Mev lid l! 
istanbul Ticaret Odas1 katibi umu ' ~ 

misi merhum Bay Cemalin 51Umuniil'l t 
senesi miinasebetile §Ubabn yedinci pa' 
zar giinii saat 13,30 da Te§vikiye carPi' 
sinde ruhuna ithaf olunacak Mevlidd~ 
kendisini sevenlerin bulunmalan aileSl 
tarafmdan rica edilrnektedir. 

~ehzadeba§l TURAN tiyatrosunda 

~-,- ... 

HALK OPERETi 

Zozo Dalmas ve 

San'atkar Na§idl" 

birlikte 
Cumartesi matine 

14,30 da 

ak§am1 20,30 da 

PiPi<;A 

Matine talebeye tenzilath pazar matine 
ESKi HAMAM ESKi TAS 

Pazar ak~am1 ENAYiLER 

~---------Tenzilatll !?apka 
Satu;• 

Mod Madelet ~apka 
... . 

magazas1, mevstm so· 
nu rniinasebetile ~ubat 
son una kadar kt~hk ~ap .. 
kalannda tenzilath sa
b~lara ba~lam1~br. 

Beyoglu, Istiklal caddesi, 

Tayyare piyango §Ubesi biti' 

~iginde Giiney Palas No. 2 



1937 

ifiirk ikbsadiyahni gar be 
izah eden eser 

Financial Times Tiirkiyeye dair vesikalarla 
dolu miihim bir niisha ne~retti 

Mecmuada muhfm bir makale yazan, Londra bilyilk elt;imiz Alt FetM 
ne Okyarm gazetede t;1kan resmi 

;
4
: .londramn mall merkezi olan «Cite» «- Memleketin esas ihtiyaclarmr te§· 
}tn Ve belki de biitiin diinyamn en biiyiik kil eden maddelerin memleket dahilinde 

r ·~ §ayam itimad mali ve iktisadi gazetesi istihsali i~in al!lan hamleleri /ngiliz ik • 
~ ne Financial Times I §ubat 193 7 ta - trsadi mehatili gayrimiisaid telakki et -

ma·~hli. ilavesini Tiirkiye Cumhuriyetine memelidirler. C iinkii T iirkiyenin iktrsadl 
er~th~~~ etmi§tir. Yaphgl her i§i tam yapan sahada tamamj]e kendi kaynaklarma is • 
0~ .• ~!!1hz seciyesi, bu ilavede de, kendini tinad etmesi, ne miimkiin, ne de §ayam 

Rosterrni§tir. Denilebilir ki 1923 te ku • arzudur. H erhalde gaye bu degildir. 
tl!lan Tiirk Cumhuriyetinin 16 senelik M emleketi sanayile§lirmek yolundaki 

e~~~ali ve iktJsadi bilanc;osunu bu kadar gayretler, §ayam mem_nuniyet neticeler 
1 • ;lstematik bir tarzda inceliyen ve an! a • vermi§tir. M emleket dahilinde istihsal 
I ·,:n bu der~itopl~ eser~ viic~~e getirmek: kudretinin tezayiidii, Tiirkiyenin haric -

b.' lhe Fmanc~al Times 1k1 memleket1 den mubayaa kudretini artrracaktrr.» 
~· -.o~ lrlne tamtmak ve iki memleket ara • Bu ilavede yukanda saydigimiz ya • 

0.3~b11?daki mali ve ikt1sadi yakla§ma ve i§ z1lardan ba§ka masile ikt1sad Vekili 
1 50 1rJ·~· · k I I I d b" "k C . pi·bi 1&1m o ay a§hrma yo un a uyu elal Bayar, Giimriik ve Inhisarlar Ve-

ttdJm atmJ§tJr. . kili Ali Rana Tarhan, Maliye Vekili 
'h.. ~re mukaddeme yazan Bntanyanm F uad AO..rah Maarif Vekili Saffet An-

u • I Utk c h . . d' d k' b" "k ... • 
a • 1 •. 1Y~ urn unyetJ. n:.z m e 1 u~u kan, N af1a V ekili Ali <:;:etinkaya, Ziraat 
fa• <;IS] Sir Percy Lorame m de, pek vakJ- Vekili Muhlis Erkmen Slhhat ve irti -
· alit b' d 'f d k ld ~ · ' y 
1 • . . 1r tarz a I a e etme te 0 ugu g1- mai Muavenet Vekili doktor Refik Say-

fans 1 1! ~ I T" k' C h · ·1 r • l~kaave, ya mz ur Iye urn_ unyeh. e ~a~m, _Profesor Afetin, Ulus Ba§f!~-uhar-
i . h olanlarm faydalanmasmJ temm nn F ahh R 1fk1 Ataym, Ankara, !stan • 

~ ~In Yaz!lmami§tlr, ayni zamanda Tiir - bul, izmir Vali ve Belediye reislerinin 
e ,/'Ye hakkmda en s1hhatli kaynaklara da- Siimer Bank. h Bankas1, Cumhuriye; 

0 
1 anan hulasa halindeki malum at, lngil - Merkez Bankas1, Ziraat BankasJ, Eti 
erede Tiirkiyeyi tammak istiyenler i<;in Bank Umumi Direktorlerinin, lkt.sad 

u ,'on derece faydahdlf. Vekaleti Mi.iste~an Faik Kurdoglunun 
bil• !!avenin k1ymeti hakkmda bir fikir ve- yaz1lan da vard1r. 
.. • tel>ilrnek ic;in i<;indeki yaz1larm Tiirk Th F' · 1 y· •· A k · · C . IAh' ~ e manc1a 1mes m n aray1 Zl· 
ete lllnhuriyetimn en sa a 1yettar resm1 t d h ~ h b' · M Ott 
rek ahsiyetleri, ba§ta Ba§vekil ismet inonii MyareS e .1en .. usTu~_I kmCu a hm . ~·. K 0 

{lr! k .. y k'll .11• B k l · m1 OVICJ ur urn unyetmm a-
rii a uzere. e 1 er, m1 1 an a ann ·1· t .. lt d ·1 ld ~ · k' f · umi mi.idurl · t f d I rna IS reJIID a m a na1 o ugu m l§a -
lert en ara m an yaz1 IDJ§ I hl'l d d 1 k · 

nldug~unu soy] k k'f d B an ta 1 e en yaziSin a mem e et1n 
zui1L erne I ayet e er a§ - A -· k" . d'l . • 'k d' . 
su· ~akan ismet inoniiniin Biiyiik .Sefimiz . ta~ur uhn dlf§a I ~ ds~~~s~, kll~lbsal I ~,e. 1<;-

:.<\t t" k h kk d k' • Ul o" d . hmal sa a a gec;Jr lgl m I a an I ave-
art"' a ur a m a 1 yazJSJ u n enn d 'h k d' 

~U h · · · ' . e te~n etme te 1r. 
tiri· Ce §a s1yetJm biitiin yiiksek mezJYet - l A • 

tti[e tebariiz tt' · 't'b .1 f k ]• laveye k1ymettar yazJsJle muavenelte 
u!11' J e lrmesl I I an e ev a a - b I I d . I F 'I' c 

. lle bir ehe · t' h · d' T" k C u unan ve n esuna ac1 1es orpora-
enJI1 L • mm1ye 1 a1z 1r. ur urn - . L d . k . . "d" .. M S N 

q\lt1yet' · t B" "k B tlon t . §U etmm mu uru r. . . u • m1 yara an uyu a§m, onun en K 1. k'' . M 
· ~ak1n · k [•b 1 k d I ar ms 1 nm, essrs. H. A. Brassert esl 1 m 1 a ve ~a 1~ma ar a a§J o an . . 

srnet 1 .. .. .. k 1 · d k b Co. 1le yapllan mukaveleyJ ve Tiirkiye 
ay:~ llot._e . n.onkun.ul n. ~ emm enkl <;!dan. b~ Cumhuriyetinin ikhsadi inki§af ve kal -

• L ' 1 sm1 an enm1ze sunma a enn 1r . . . . . . . 
an qaz d kt kmmasm1 b1r ecneb1 ma!JyecJSI goZJ!e 1 -.. , uyma ay1z. . . 
u . D . . . . . A zah eden makales1 de son derece d1kkate 

celbl 'l' ~~ siyasehmlZin b1r hulasasmJ yapan d v b' h' tt d' 
nai1 le:fik Rii~tii Aras sozlerine Atatiirkiin eger If rna lye e If, 

~.,., N af1a i§lerinde, iktJsadl, mall, zirai, 
emleket i~inde ve biitiin diin- · 

) ve i~timal sahada Tiirkiyeyi biitiin Ingi-
q ife bart~ hafinJe yafamak» JizJere Ve betahsis ingiJiz i§ aJemine en 

~tensipile ba~hyor ve Biiyiik $efin bu kestinne ve en dogru yoldan tamtmak 

1bbi t~desinin Tiirkiye Cumhuriyetinin ge • hususunda The Financial Times'in yap-
t 1 . Yakm kom§ulan, gerekse uzak dost- . 

saa at1J hg1 k1ymetli hizmeti takdir ederiz. lngiliz 
ta~· ~ e alan miinasebatmda hakim oldugu-
lu ~. "ll soyliiyar. gazetesinin bu himmeti Tiirkiye efkan 

l umumiyesi tarafmdan memnuniyet ve te-
J ondra biiyiik elrimiz F ethi Oky ar lla Y §ekkiirle kars1lanacakhr. 
ti ' iktJsadi siy.asetimizi izah ederken ha-

Atinada yakalanan antika 
ka~ak~dar1 

lt e~e Yanh~ anla§llmak ihtimali alan bir 
u • ~0 tay1 tavzih etmegi unutmuyar. Diin
niill t: buhram en had devresini ya§amak-
pa· Atol·d· ugu bir zamanda, uzagl goren Atina 4 (Hususi) - Atina zab1tas1 

ami• "at k 1 diin Miladdan on am evveline aid bir ., Ur iin «Cihandaki ikhsadi var •gm 
idde "·•t •-

b. a. I( beynelmilel miibadele sahasmm yiiziigii satmaga ugra§an iki ki§iyi yaka
lami§hr. MiitehasSJSiarm s<:iylediklerine 

gore bu yiiziigiin asanatika noktai naza
rmdan pek biiyiik k1ymeti vardu. 

ilesi ~-ll 
ta"l§!etilmesile online gec;mek kabil ola-

ve 

~jd)C 

a tine 

da 

~trl~ yolundaki tarihi hitabelerini ha • 
~ F ethi Okyar diyor ki: 
~ 

Cumhuriyetin i<:timai roman1: 111 Yazan: Hilmi Ziya 
d· A.'l. sanra kendini kahraman gibi hisse- - Pinti! dedi, olesiye pin til Evlerin
}31:h bekienmedik bir itimadla a~agJ indi. de yere dii§en iplik bile deftere yazilu
~Urn~ede Bekir Beyi buldu, ic;indeki dii- d1. Kusur babasmda! Bu menhus herifin 

11 <;ozmege karar vermi§cesine sordu: yiiziinii gormege tahammiil edemem bilir-
J;- ~ uriye ne zaman gelecek '? sin. Fa kat arllk §art koyduk, ayn evde 

lllU dk:r Beyi.n y~ziin?en igreti te~es~ii- oturacaklar. Bu hale girince ortada da-
11Uk ag1hverd1. Gozlen her zamank. so - va da kalmaz samnm. Allah bu c;ocuk
:te b"k kederli halini ald1. Bir miiddet ye- tan raz1 olsun! 
bllta a h. Ve sonra yava§c;a: - Arllk Demir, §imdi hic;bir §ey dii§iinmiiyor-

D'Ya gelmiyor ... dedi. du. Dalgm, bo§luga bak1yor ve susuyor-
tetle btnitin, bir§ey anlamaml§ gibi hay - du. Bekir Beyin ortaya y_eni bir soz at· 
lllna d~km_~sJ iizerine: - Kocasmm ya- mak ihtiyacile: 
ara d ondu, diye iz.ah etti. Bilmem bir - Evlerine gideriz olmaz m1? dedi. 
() 'l. anld1klarmdan haberin var m1yd1? Seni goriince sevinir. 
!\itd~tnan. Yammdayd1. On be§ giinmii Demir, ne soyledigini dii§iinmeden, 
lert:e nidlr, her sabah kocaSI gelir. Saat- mf bir§ey soylemi§ al!.!lak l<;m: 
~lierj~: Yar1r dururdu. Bir gun aghyarak - Peki .. dedi. Ondan sanra uzun 
&•rn. ~ kapand1. «Ne isterse yapaca - miiddet konu§mad1lar. Yemek ag1r bir 
dim, &~rt t?Ysun !» dedi. Aralanna gir- siikut ic;inde gec;ti. !htiyar, arama bir§ey-
. Dernire ~~likt~ oturup duruyorlar. ler sarmak istiyor. Fa kat o, bun! an ne~· e-
lik~e a ' gozlen dalmJ§ ve hayreti git- siz ve kesik cevablarla kapahyordu. Ze-

......._ Btrnak iizere dinliyordu: ki Bey yemekte adeta uyukluyordu. Bir 
U §artlar neydi? arahk F ahriyeyi sormak hatmna geldiy-

CUMHURlYE'l 

Biiyiik Atatiirke 
- Kiic;iik bir §iikrane -

En biiyiik nimeti, hiirriyeti, is
tiklali 

Hatay evladma en sonra miiyes
ser ktldm; 

Baljka birljey qaha yaplln ki her 
iljten ali: 

Harbi magliib ederek sulhu mu
zaffer k1ldm. 

iljte mahiyeti, idraki ve icaz1 Rljan 
0 muazzam bafa layak yeni bir 

halei ,an. 

Ankara: 2 nci'kanun 937 
Faik Ali Ozansoy 

Bir otomobil 
hurdahas oldu 

' 
Otomobilde bulunan be~ 

ki~i yaraland1 
!stan bul Su idaresine aid 195 numa -

rall otomabil evvelki gece Dariilaceze 
oniinden si.iratle ge<;erken on tekerlek
lerden birinin lastigi patlamJ§trr. Bu 
yi.izden ~of5r direksiyona hakim ola -
marm~ ve otomobil hendek konarmdaki 
agaca c;arpllll§tll". 

Bu c;arpma ile otomobilin on taraf1 
par<;alanmi~, fakat fazla siiratle seyret
mekte aldugundan durmami§ ve daha 
altl agaca garparak par~a par<;a ol -
mu§tur. 

Otomobilde bulunan i§gi Mehmed Ce
mil, Orner, Seyfeddin ve Hasan yara -
lanmi§lardrr. $oforiin yaras1 haiiftir. 

Alman ve F rans1z or• 
dular1 arastnda bir 

mukayese 
[Rll$taratt 1 fnd sahttede) 

hakkmda mli.talealar serdeden Berliner 
Baersen Zeitung, Fransanm teslihattan 
mes'ul aldugunu yazmaktadrr. Bu ga • 
zete, M. Daladier'nin Frans1z teslihatJ.
na aid tablosunun dogru oldugundan 
§iiphe etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
eM. Daladier, Fransanm ihtiyat kuv

veti olarak 4 mil yon 600 bin A vrupah 
askere ve bir milyon be§ yiiz bin miis • 
temleke askerine sahib oldugunu unut
malct;adlr. M. Daladier, FranSiz dariis -
smaalarmm yiTmi sene i<;inde barb mal 
zemesile dolmu§ oldugunu, bundan son
ra ba§ka devletlerin yapacaklan tesli -
hatla Fransaya yeti§emiyeceklerini s<iy
lemegi de unutm~tur.• 

••• 
Siyasi miiste~rbklar 

ihdas1 kanunu 
[Ba~taraft 1 fnct sahttede] 

soylemek umumi ve nihai kararlan ver
mek, Biiyiik Millet Meclisine kar§J si)'a
si mes'uliyeti deruhde etmi§ olan vekil -
!ere aid bulunmas1 itibarile gerek vekalet· 
te, gerek Heyetli V ekilede ve bilhassa 
Biiyiik Millet Meclisinde muhtelif ve 
miitenevvi vezaifi kar§Ilamak ve kendile • 
rine bu vecihle tahmil edilen yiikii bir 
dereceye kadar hafifletmek ic;in de siyasi 
miiste§arbklarm ihdas1 zarurl goriilmii§ • 
tiir. 

Y eni layiha vekaletler sayJSJmn 1 6 ya 
kadar <;Ikanlabilecegi hakkmda salahiyet 
vermektedir. Bu vekaletler arasmda pro
paganda vekaleti, miinaklat vekaleti ve 
deniz vekaleti bulunmas1 ihtimali ileri 
siiriiliiyorsa da bu §ayialar ~imdilik ta • 
mamen mevsimsiz olup alak~dar ve sala
hiyettar dillerden i§tilmi~ degildir. 

se de, ]lizumsuz bularak hemen vazge~ti. 
Y emekten sonra damad ortadan kaybol
dugu zaman gene bu fikir zihnini kurca· 
lamaga ba~lad1. Bu iki adamda a kadar 
kasvete ah§IDI§, meyus iki bekar hali var
dJ ki, konU§JlladlkLan zaman bile birbi
rine gozlerile bir§eyler soylediklerini his· 
sediyordu. Nic;in kansmdan bahsetmedi? 
Her zaman onunla ne kadar miiftehir 
goriindiigii halde §imdi birden ihmal et
mesi miimkiin mii? diye dii§iiniiyor. Bu· 

nunla beraber, sanki bir nevi kabahat ya· 

pacagma kanimi§ gibi bir tiirlii yamnda 

bu bahsi ac;maga cesaret edemiyordu. 

Nihayet onun iist katta J§Jkla dola§hgmJ 

gordiikten sonra, tecessiisiinii menedeme • 

den: 

- F ahriye hamm goriinmiiyor, nere
lerde? diye sordu. 

Bekir Bey, beklenmedik §ekilde yiizii
nii buru§turup ofkeli bir taVlr aldi ve sar
ho§ zamanlarmda yaphgJ gibi di§leri a
rasmdan bir kiifiir savurup: 

- Cehennemde! .. dedi. 
Demir, daha fazla sormaga cesaret e

demedi. Fa kat devam etmesini bekliyor
mu~ gibi endi§eyle baktJ. 

- Allah kahretsin! diye Bekir Bey 

~u diikkan1n iizerindeki «tamirat ve boyamak edi
lir» levhas1 yiiziiniize bir tokat gibi ~arpm1yor mu? 

Beyagluna ekseriyetle gezmek, eglen
mek ic;in <;1k1hr. Buras! sade 1stanbulun 
degil, hemen hemen biitiin Tiirkiyenin 
zevk ve safa kaldmm1d1r. 

F akat, gel in, bugiin de, o yolda, bir 
baska tiirlii gezelim. 

i§te Galatasarayday1z. 
Biraz sagdaki, eski Galatasaray ka -

rakalunun halini goriiyor musunuz? 
Kirli yiizii, carnian sokiilmii§ pencere

leri, peri§an halile bir harabeyi and1ran 
bu zavallmm gobeginde, pis bir sarg1 gibi 
sarkan c;amurlu bezin yamna Tiirk bay
ragmi kim asmJ§hr? 

F azla bakam•yacaks1mz ... 
Yiiriiyiiniiz. 
Ve yurdda§ ag1zlarmda kulaklanmza 

birer §amar gibi c;arpan il lehc;elerini duy
mamak i~in adJmlarmm ac;1mz, hJZh yii
riiyiiniiz. 

Miimkiin mii '? 
Haklrsmiz ... 
Her ad1mda, dilinize kiistah~a edilen 

taarruzun yeni bir takatile sendeliye -
ceksiniz. 

V e, duracaksm1z. 
!§te bir levha: Sapka Salonu. 
Ba§llliZI §U tara fa c;eviriniz: Merfu~ 

odalar vardir. 
Bu tarafa bakm1z: 

«R~sum - Album 
Ham ~erc;iveler» 

Bana bir hasu ~erc;eve venr m1 • 
Slnll:? 

Y1h~an bir surat: 
- Ham c;erc;ive olur mu hie;? 
- Olmaz da ne diye bu koskoca lev-

ha)'l kapma astm? 
- HaZJr demek istiyor, yanl!~ olmu~ .. 
Birbirine g~mi§ di~lerim, kendi ken

dimden hmc1m ahyor. 
Koskoca bir magaza camekamnda, 

koskoca harflerle sadece §U kelime: 
Okazyan. 

Bit bakkalm camekamnda ~u etiket: 
Y eni mavsul ramiz 

- Bu ne demek? 

Tiirkiyeden hayvan 
ihracah ,ekli 

lBa$taratt 1 tnct sahttede) 
lerin te~kilat ve idare tarzile murakaba 
usullerini gosteren statiiler alakal1lann 
miitaleas1 almdrktan sonra ikhsad Ve -
kaletince tanzim, ve icra Vekilleri He • 
yetince tasvib olunur. Statiide azalann 
birlikten <;rkanlmasmt icab ettiren se
bebler de gosterilir. Birlige girmiyen 
tacirler birligin i§tigal mevzuu olan 
mallan ihrac edemezler. 

Sermaye ~es'uliyeti ikame edilmek 
suretile birlik viicude getirilmesini mev 
zuu bahseden bu maddenin yukar1da 
bildirdigim geni§ mmtakada harice ya
pilacak bii.tiin hayvan sah§lanna §amil 
olarak tatbikma ge<;ilmi§ bulunuyor. 
Bu saha dahilinde te§kilat yaprmya is -
tanbuldak.i Afyon inhisan mii.diirii Ham 
za Osman memur edilmi§tir. 

Hamza Osman kendisine bu yolda ta
!imat verilmek ii.zere Ankaraya gag1 -
nld1. 

Memleket dahil ve haricinde yii.ksek 
tahsilini ikmalden sonra birgok banka
larda muvaffakiyet gosteren ve Afyon 
inhisan miidiirlii.giinde yiiksek ehliyeti 
goriilen Hamza Osmanm bu i§te de mu
vaffak olacag1 §iiphesizdir. 

V oro§ilof Moskovada 
Moskova 4 (A.A.) - Leningrad 

askeri mmtakasmdaki k1taah tefti§ eden 
Milli Miidafaa Komiseri Mare~al Voro· 
§ilof diin Moskovaya donmii§tiir. 

yeisle cevab verdi. Biitiin alem duydu, 
siz duymadmiz m1? Kocasmr aida tip 
kac;h. Babasmm ocagm1 riisvay edip git
ti. N e gafil adammJ§Im ben! Onu bu 
vakte kadar ba§Jmm tac1 gibi ta§JdJm. Bir 
dedigini iki etmedim. Adm1 bir daha i
§itmek istemiyorum I 

Demir, teselli ic;in mutlaka bir~y soy
lemek laz1m geldigini hissettiginden: 

- N e de olsa evladm1z. Ba§l ta§a vu
rulunca gelir, dedi. 

- Allah kahretsin boyle evlad1 diye 

Bekir Bey ofkesini alamadan sayleni -

yordu. Ben onu bilirim.. Hain oyle dik 

ba§hdu ki siiriinecegini bilse bir daha 

donmez. Zaten beni mahveden de bu ya!. 

Bu mada yukardan J§Ik kayboldu. 
Merdivenden ayak sesleri geldi. !kisi bir

den sustular. Az sonra Zeki bahc;edeydi. 
Gene adam, guya biraz once konU§ulan
lan i§itmi~ gibi, ak§amkinden daha bit -
kin goriiniiyordu. Y ahud da ihtimal 
Demir Q.u muhaV'ereden sonra neden bu 
kadar degi§tigini ogrendigi ic;in, §imdi 
onun her hareketine mana veriyordu. Da
mad, havuzun kenarmda bir iskemleye 
ili§ti. Acmacak kadar miitevekkildi. 
Mumya gibi hareketsiz oldugu halde, ke-

- Y aniya.. Bu sen en in mah Ram is 
baklas1 ... 

Bir ba§ka camekanda da §U: 
Gaz ocaklann tamirah 

Billumum 
Alumunuum 

delmmJS 
kaplan 

elektnk vas1tas1le 
le'gum leriz 

Sagdan soldan, itilen kak1lan bir za· 
valh gibi sarsJ!a saTSila ilerliyeceksiniz. 

Bir kayunun kanh mtmda «Dagilic;» 
bir yogurt tenekesinin iistiinde «Suhvn» 
ve bir kap1da §U: 

«S1pan§ - tamirat ve boyamak edi
lir.» 

Bir korsacmm cammda: 
«...... korsehanesi» 

Bir terzinin pen ceresin de: 
«<smarlamak ve tamuatlan» 

Bir miicellidin levhasmda: 

«M ucedit>> 

Ba§mJz doniiyor, gozleriniz karan -
yor, her yammz titriyor, degil mi? 

Hayu ... Durun, biraz daha .. 
,Sun! an da goriin: 
«Kardaslar» 
«Kondiracis» 
«Hali§ sub> 
<<ViresJyamJz yoktiir» 
«Lashklar tamn olunar» 
Yeter .ni? 
Hayir .• Ha)'lr .• 

Gelin, bu zehir dolu kadehin, son iki 
katresini de yutahm: 

T arlaba§Jm gec;elim. 
Bakm, §U sokagm iki ko§esine geril -

mi§ tel in ortasmdaki levhaya: 

«Araha ve otomopll gec;emez» 
,Simdi zonkhyan beyninizin kaskah 

mahfazasm1 titrek parrnaklanmzla s1km, 
s1km .• Ve ... 

Oz yurdunuzda tertemiz oz dilinize 
edilen bu hakarete agla)'lmz. 

• KANDEMIR 

A vrupa demiryolu hat
linda yeni tarife 

~ana Vekaleti Miiste§an AtJf, muh -
telif suallere cevaben bana ~u mal funat1 
verdi: 

c- istanbul Elektrrik §irketinin satm 
ahrup ahruruyaca~ etrafmda bir §ey 
s<iylemege salahiyettar degilim. 

izmir telefonunun satm almmas1 ka
rarla§ffil§ bulunuyor. Devlet Demiryol
lari Avrupa hattmda tarifelerin indiril
mesi i'.;in bir karar verilmi§ degildir . 

Satm alma mukavelesi yakmda tas
dik ve teati olunduktan sonra bu hat -
ta da Devlet Demiryollarmdaki tarife
ler tat:bik olunacakbr. 

Biiyii.k su projesi ve sulama i§i igin 
haz1rhklara devam edihnektedir .• 

Bursada otobiis fiatlarl 
ucuzlad1 

Bursa (Hususi) - <;ekirge ile Bur· 
sa arasmda i§liyen otobiis tarifelerinde 
ve fiatlannda degi§iklik yapllml§hr. ~im
diye kadar Y e~ilden <;ekirge I 0 ku -
TU§ ve Y e§ilden Alhparmak be~ kuru§tu. 
Y eni fiat tarifesine gore Ye~ilden Ulu-

cami 100 paraya inmi§, Y e~ilden Alt1 -
parmak 5 kuru§ olmu§ ve (:elikpalas 7,5 
kuru§a inmi§tir. Degi§en fiatlar Y e§il 

Ulucami aras1 ile Y e§il • Ulucami ve 
<;elikpalas noktalan arasmdad1r. 

deri etrafa sirayet ediyordu. S1rf o bura
da bulundugu ic;in, her neye aid olursa 
olsun, yeniden soze ba§hyamJyorlardl. 0, 
saks1lann kenanndaki yosunlan kor bir 
b1c;akla temizliyor, ve bu halile adeta 
aralannda durmasJ liizumsuz degilmi~ 
gibi goriinmege c;ab§Jyordu. Bekir Bey, 
hiddetini gostermemek ic;in boydan bo -
ya dola§Iyordu. Nihayet: 

- Oglum, c;erez gibi bir§ey bulamaz 
mJSin? diye onu uzak!a§hrd1. 

Kurdoglu, her halile bo§alm•ya ha -
ZJrd1r. Onu k1mJldatmak ic;in Demirin bir 
i§areti kafi geldi: 

- Sorma! dedi. Bu rezalettir. Oca -
g1m1za musallat bir belad1r. Zavalh onu 
ba§mda ta§1d1. Manas1z heveslerini ye • 
rine getirecegim diye neler yapmad1! He
le son zamanda snf anu memnun etmek 

i<;in kumar ba§mda sabahlara kadar o
turur, her§eyden iistiin tuttugu intizam1· 

m bile fedadan c;ekinmezdi. Buna mem

nun olmak ~oyle dursun, bic;areye yap -

mad1g1 hakaret kalmad1. Nihayet en son

ra hepimizi c;igneyip gec;ti. A§1kile kac;t1 
gitti. 

Bekir Beyin. hiddetli zamamndaki gibi 

di§leri zang1rd1yor ve sesi titriyordu. Bu 

~irkinle~tirilen 
giizellikler 

5 

~ iizelle§tirilen c;irkinliklerde goze 
~ c;arpan, malum aldugu iizere, 

hiinerdir, san'attu, ruh asaleti
dir. <:;:irkinle§tirilen giizelliklerde ise go
riinen kabahkt1r, hoyrathkt1r, cehalettir. 
Bir E§ref c;1kar, agza almmas1 ay1b say!· 
Ian c;irkin bir kelimeyi oyle mahir bir za
rafetle kullamr ki k1h kuk yaran miinek
kidler bile parmak 1smr ve o kelime, her· 
kesin goziinde <;:amurdan <;Ikanlarak giil
suyile y1kanm1~ elmaspare k1ymeti ahr. 
Sonra bir giizellik dii~mam peyda olur, 
aSJrlann agzmda altm bymeti bulmu§ 
manzum bir ~iiri nesre c;evirmege yeltenir 
ve berbad edip bnak1r. Degeri eskiligin
de tecelli eden giizelim eserleri yenile§hr· 
mek kaygusile badanahyanlar, san' at ta• 
rihinden yald1zh birer satlr demek olan 
eski cildleri bugiiniin zevkine gore §iraze· 
lendirenler, Siileymaniyenin veya ona ya• 
km k1ymet ta§lyan bir binamn -guya JS• 
s1z bir geni§likte bulunmasma acJyarak· 
yamna kiistah bir yiikseklikte aparhman 
kuranlar, hep giizelligi c;irkinle§tiren ki
mesnelerdir! 

Bunlardan biri, N edimin en kJVrak ve 
-tabir caizse- en berrak bir beytini nesre 
c;evirrnege yeltenmi§, okunmaz bir hale 
koymu§. Giizellik niimunesi say1lan bir 
kadm yiiziinii ustura ile dilim dilim dog• 
ramaktan hence farks1z bir sue; te§kil eden 
§U i§ nic;in vap1lmJ§hr. Ben, bunu da tak· 
dir edemiyorum, iiziiliip duruyorum. F a• 
kat iiziintiimii c;ogaltan bir cihet daha 
var: Nedimin k1ymetine yara ac;an bu 
yaz1y1 « T urhan T ana ithaf» kelimele ., 
rine sanp bana Anadolunun uzak bir §eh
rinden yolluyorlar. Nic;in?.. hte buna da 
§a§maktay1m. 

frtikab olunan edebl suc;u te§hir etme• 
den once bir kiic;iik istitrada liizum gor• 
dum: Bugi.iniin, kam akhma hie; te uy• 
gun dii§miyen, nazariyelerine gore §iir, 
nesre tahvili miimkiin olm1yan naz1mdu. 
Halbuki edebiyatm degi§miyen kaidele
rinden biri nazmm nesre ve nesrin nazma 
tahvilini miimkiin goren diisturdu. Bu. 
boyle olmasa yabanc1 §iirlerden birc;ogu• 
nun dilimize c;evrilmesine veya yazJldigl 
dilde izah edilmesine imkan kalmazdi. 

Benim kanaatim boyle aroma, Nedi· 
min §iirine yap1lan zuknii goriince yeni 
nazariyenin hatta bir ceza kanunu mad• 
desi halinde tedvin olunmad1gma ve 
manzum §iirlerin nesre ~evrilmesinin 
memnu tutulmad1gma esef etmekten de 
geri kalam1yorum. 

.5imdi gi.izelligi kokiinden tahrib olu
nan bedbaht beyte gec;iyorum. Beyit §U• 
dur: 

Buyden hofl, renkten pakizedir nazik tenin 
Beslemig koynunda guya kim giili ra'na 

seni! 

Bu zarif §iirin bir takvim yapragma 
bas1larak yurdun dortyamna dag1tllan 
sozde mensur §ekli de §Udur: «Kadmm 
teni kokudan ho§tur, renkten ahmhd1r. 
<;iinkii kadm yeryiiziine gelmeden giille· 
rin koynunda beslenir!» 

Bir kelime daha yazmaga liizum yok, 
degil mi?.. Sue;, biitiin gJ!zetile hndini 
go~eriyor ve ~irkinle§tirilen giizellik §U 

ugursuz mensurenin ic;inde hazin hazin 
aghyor. T ann, her c;e§id guzelligi, giizel· 
lik dii§manlanmn ~errinden muhafaza 
eylesin!.. M. TURHAN TAN 

H: 
Eski§ehlrin Sevinc koyiinde Mehmed All 

Qay1rl!ya: 
lltifatlmza te§ekkiir ederim. Ben sizln 

glbi koyliileri bizim gibi ~ehirlilere daima 
tercih ederim: Qiinkit koy, koyliiniin il'fan1 
iizerinde yiikselir ve yurd da bu yiikseli§le 
kemale kavu~ur. M. T. T. 

haline ah§km oldugu i<;:in, Demir cevab 

vermeden buhra~m ge~mesini bekledi. 

«zaten ne soyliyebilirim ?» diye dii§:indii. 

Sevdigi kimdir? Nereye kac;IJ? .. Bu si· 

rada sabahlara kadar iizerine kapand1gi 

romanlanm kapr arahgmda.n goriinen 

aynada unutulmu~ masum soyurunas1ni 

hat1rlad1. 

Sessiz, havuzun kenannda oturuyor ve 

belli etmeden Bekir Beye bak1yordu. Bu. 

tamamile yJkJlml§ adamm kizlanndan 

ba§ka inanacak hic;bir §eyi kalmad1g1 ic;in, 
~imdi ne biiyiik reis ic;inde oldugunu far· 
kediyordu. Art1k daha iyi anhyordu ki 
burada mevzuu bahsolan Zekinin saa • 
deti, kiZinm istikbali, hatta ailesinin na· 
musu degildi. Bi.itlill bunlar Js!JrabmJ ifa
de i~in hirer vesilcden ibaretti. Onu as1l 
harab eden hayatmm direklerinden birini 
kaybetmesi, biisbiitiin terkedilmi~ ve y1· 
blmJ§ oldugunu hergiin duyacak hale 
gelmesiydi. Bunun i<;in dcgil mi ki, a §im
di omriinii yiyip bitiren kini bile unuta -
rak Nuriyenin ocagmda kalmasJ ic;in du
a ediyar, bugiine kadar u~ursuz buldu
gu bir yuvada,, saadetini 1:;1karacagJm 
muvordu. 

[ArkaS1 VQ• ' 



6 CUMHUR1YET 

~i!in? ~~rii§~eleri ta~ b.'Wf!fUe Ei9~~ 
f1k1r hirhgiJe DihayetJendl Bu haftaki ma~j;lar TUrk ormanc•ltgma dair 

· miihim bir eser 
FransJz gazetelerinin, bumiilakata Tiirk - ltalyan Galatasaray·Fenerma~l· 

meselelerinden baric mahiyet vermege ~ab~ma
lari Ankarada hayretle kar~Ilandi 
[Ba$tara!l 1 tncl sahttede 1 

Ianna yard1m etmemesi §artile Montr0 
mukavelesine i§tirak edecegini yazmak -
tadu. 

Bu gazete ftalyamn Turkiyeyi Kmm 
Ukrayna, Azerbaycan ve Gurcistanla 
alakadar olm1ya davet edecegini ilave 
etmektedir. 

Nihayet 1talyamn Balkan antantl 
memleketlerine yakmla§maya te~ebbiis 

edecegi soylenmektedir. ltalya, Balkan 
antanh ba§kam alan M. Ru§tii Arasa 
Amavudlugu askeri harekata bir zemin 
olarak kullanm1yacagm1 ve bulgar ta -
dilciliginin, Bulgar - Yugoslav paktmm 
da isbat ettigi gibi korkulacak bir§ey ol· 
mad1g1 hususunda teminat verecektir. 

Ovr gazetesi, M. Hitler, son nutkun
da, Italyadan c;ok az ehemmiyetle bah -
setmi§ olmasmm M. Aras iizerinde bir 
tesir uyand1rd1gm1 ve Tiirk Bakamnda 
ftalyanm, sand1g1 kadar kuvvetli olmadtgl 
hissi uyanmt~ oldugunu yazmaktadtr. 

Anadolu Ajansmm notu: 

F ranstz gazetelerinden bir ktsmt Aras
Ciano miilakatmdan bahsederken garib 
v; teessiife §ayan tahrikata kapthyorlar. 
lvlilanoda Turkiye Hariciye Vekiline 
Kont Ciano tarafmdan bu yolda teklifler 
yaptlmami§ ve buna benzer hic;bir goru§· 
me vuku bulmamt§hr. 

Milano miilakatmm diinkii tebligde 
<;ok ac;tk gosterilen hedef ve neticelerini 
degi§tirmege ve Tiirkiye ~ italya go -
ri.i§melerine ba§ka bir mahiyet vermege 
matuf olan bu kabil ne§riyat, Ankara 
mehafilinde hayretle kar~Ilanmt§hr. 

Turk - ltalyan konufmaarmn 
hedeli 

Roma 4 (A.A.) - Milano mi.ila -
kattm tefsir eden Cerriera Della Sera 
gazetesi ezciimle diyor ki: 

«Bu konu§malann hedefi, Italya ve 
Ti.irkiyenin hakikl siyasl temayiillerini 
aydmlatmak ve tam bir emniyetten miil
hem yaptci miinasebetlerin yeniden ba§
lamast ic;in bir esas bulmaktt. Tiirkiye -
nin, italyaya kar§I olan suizanmnm ta • 

mamen hakstz oldugunu tammas1 c;ok 
miihimdir. ltalyamn Leros' daki tahki -
matt meselesile Ti.irkiyenin <;;anakkale -
deki mudafaa tertibatt meselesinin ta -

vazzuhundan sonra, Roma ve Ankara, 
iki memleketin menfaatlerine kar§I va -
ziyetlerinin tesbiti laz1m gelen meselele
ri, normal diplomatik yolla, daha kolay· 
ca tetkik edebileceklerdir. 

Alman matbuatmda biiyiik aUika 
Berlin 4 (A.A.) - Stefani ajans1 

muhabirinden: 

Alman gazeteleri, Ciano - Rli§tii Aras 
miilakatma biiyiik bir dikkat ve ehemmi
yet atfetmektedir. Siyasi mehafile gore 
bu miilakat, Habe§istan nizamdan sonra 
1talyanm kabul etmi~ oldugu siyasi hat
h hareketin mantiki bir neticesidir. 

Frankfurter Zeitung, 1 talya ile Bal -
kan devletleri arasmda mevcud olan i/i 
mlinasebetlerden bahsetmekte, 1ngiliz -
italyan itilafmm evvelce niza halinde 
bulunan iki hakim unsuru; yani 1ngiliz 
ve ftalyan unsurlanm uzla~hrmak sure -

tile italyanm Akdenizdeki yeni vaziye -
tini uzla~tumak suretile italyamn Akde

nizdeki yeni vaziyetin1 tammt§ oldugunu 
ilave etmektedir. Bu gazete, Balkan ve 

Tuna havzalannda italya ile Almanya 
arasmda bir guna rekabet alameti mev • 
cud olmadigmt yaztyor. 

Biitiin bu mektublan hirer kere de be
nim gozden gec;irmem laztmdt, ne stkm
tlh vaziyet!. Cehaletimi belli etmeden 
bu y1~n y1gm mektublann suallerine ce
vab vermek, her mektubun ayn ayn 
mevzularma vaktf goriinmek kolay mi ~ 

F akat anladtm ki bu miiessese c;ok mii
kemmel kurulmu§tur. Her §ube kendi ih
tlsasma aid meselelere bihakkm vakifhr. 
Her mektub, her mesele ayn ayn §Ube
lere havale olunmaktadu. Boylece benim 
i§im kolayla§tyor !.. Y ani her mesele aid 
oldugu §Ubenin ba§katibi tarafmdan in -
celendikten, katfue dikte ettirildikten son· 
ra' daktilonun eline ge~iyor. 0 halde ba
na bu mektublan okumak ve imzalamak
tan ba§ka bir§ey kalm1yor. !yi!.. 

Bu Perihan Hamm hakikaten zarif ve 
cazibeli bir ktzdt. Sac;lannm parlakhgt, 
dudaklanmn tabii pembeligi, etinin §ef -
fafhgi insam c;ileden ~tkarabilirdi. Y a 
gozleri !.. Gozleri dii§uncesine, gayesine, 
arzulanna, zevklerine gore her an ba§ka 
bir renk ahyor gibiydi. Beyaz ye§il. koyu 

Atinada telsirler 
Atina 4 (A.A.) - Gazeteler, Mila

no miilakatlanm biiyuk bir memnuniyet
le tefsir etmekte ve bunlardan mes'ud ne
ticeler umid eylemektedirler. 

Proia ve Katimerini gazeteleri, Tiirk
ltalyan yakla~masma kar~I Yunanistamn 
alakasmi tebariiz ettirirken ~oyle demek -
tedirler: 

« Y unanistan, Turkiye ile mutlak sa
mimiyet miinasebetleri idame eylemekte
dir. ltalyaya ise basit bir formaliteden 
ibaret olm1yan dostluk paktile takviye e
dilmi§ an' a nevi rabttalarla da baghdtr.» 

~azetelerin tebariiz ettiudiklerine go
re ltalya!l - 1ngiliz anla§masmdan sonra, 
Turk - Italyan yakla§mast, Akdenizin 
~ark havzasmda sulhu kat'i surette 
miistakar bir hale sokacak ve bu havza 
milletlerinin, kendi refah ve inki§aflan 
i~in faaliyetlerinde devam eylemelerini 
miimkun ktlacakhr. 

Temps vaziyeti nasrl miitalea 
ediyor 

Pariste int~ar eden Le Temps, R~
tu Aras - Ciano miilakatl hakkmda ne§
rettigi bir yaz1da, Tiirkiye ile italya a
rasmdaki miinasebatm, 1932 de tecdid 
edilen 1928 tarihli dostluk muahede -
sine ragmen tavzihe muhta~;; oldugunu, 
bundan evvel, Ti.irkiyenin, italyanm 
bazt harekatmdan ku§kulandlgm1, fa -
kat Afrika seferinden sonra bu endi§e • 
lerin zail oldugunu soyledikten son -
ra diyor ki: 

cBugiin italyan matbuatl, Roma ile 
Lomira arasmda akdedilen Akdeniz mi
sakrm muhafaza etmek itibarile, italya
mn Turkiyeye kar§l hi~;;bir tecaviiz fik
ri beslemedigini bir kere daha ispat elr 
tigini yaz1yor ve bu §erait dahilinde, 
iki memleket arasmdaki munasebatm 
daha viizuh kesbedecegini ilave ediyor. 
Temps diyor ki: 

ciki memleket aras1q_daki meselelere 
gelince, bunlar eski meselelerin ayni 
degildir. 0 zamandanberi Montreux 
mukavelesi imzalaiUlll§tlr. italyan nok
tai nazarma gore, italyarun, o tarihte 
bu mukaveleyi imzalamamas1run sebebi, 
Tiirkiyeye kat"§l her hangi hasmane bir 
vaziyet ta§tdlgmdan dolay1 degil, o za· 
man Akdeniz anl~malan sisterninin ve 
zecri tedbirlerin mevcud bulunmasm -
dan ileri gelmi§tir. Bugiin vazlyet de -
gi§m~tir ve Bogazlar meselesi dogru -
dan dogruya Tiirkiye ile ltalya arasm
da muzakere edilebilir. Maamafih, ltal
ya, bu meselenin miinferid olarak de -
gil, ltalyan - Tiirk munasebatmm .umu: 
mi ~;;er~evesi dahilinde tetkik edilmest 
fikrindedir. 
~u hale gore, Kont Ciano'nun, Mila

no miilakatmdan bilistifade Balkan ve 
Akdeniz meselelerinden bahsedecegi 
a§'ikar ve Tiirkiyeyi, ltalyanm $arki 
Akdeniz havzas1 siyasetine ~tirake raZl 
etmek uzere faaliyette bulunmas1 muh
temeldir.~ 

Amerikanm 6 ytlhk plant 
Va§ington 4 (A.A.) - M. Ruzvelt, 

kongreye bir rapor gondermi§tir. ~eisi
cumhur, bu raporunda oniimi.izdekl a~tl 
sene zarfmdaki naf1a i~lerine miitealhk 
geni~ bir program teklif etmektedir. Bu 
programm tatbik1 be§ milyara mal ola · 
cakhr. Programda bilhassa feyezanlara 
kar§I sedler ve barajlar in§aSI derpi~ o· 
lunmaktadiT. 

Rapora ilave edilmi§ olan bir mek 
tubda M. Ruzvelt, biitiin milll serve! 
membalanmn i§letilmesini inki§af ettir -
mek ve tanzim eylemek zaruretinden e· 
hemmiyetle bahseylemektedir. 

' I 
ye§il, bazan mavi, koyu mavi ... 

Ktyafetine dekolte denemezdi aroma 
hele omuzba§lanndan gogsune inen iki 
tarafh yollar ve arka biitiin bu bluz zen
gin ipekli kuma§a ragmen sanki tamamen 
c;tplaktt. T ~bii onun gi.izelligini Semahat 
Nigann muhte§em giizelligile mukayese
ye imkan yok. Biris1 olmu~. yiikselmi~, 
yerini yapml§ bir kadm, oteki heniiz a§k 
arayan, a§km ihtiraslanna hazulanan 
gene ktz ... 

Semahat Nigarda seksapelin kuvve
ti, Perihanda gencligin, tazeligin, korpe 
etin kuvveti vard1. 

!tiraf ederim ki bir dosyay1 tetkik e
derken oniimde igilen Perihamn omzun
dan, belinden kavramak ihtiyacmi duy -
dugum kadar §iddette hic;bir ihtiras beni 
kavramaml'§II. Bu ihtirasm online ge~mek 
i~in bana fren hizmetini goren his 
neydi? Evvela Hasan Azmi roliine ~1k1~ 
§Im. Bu rolde devam etmege, bana ve
rilen program! adun ad1m takib etmege 
mecburdum. Hasan Azmi bu gene ktza 

n1 milli tak1m antrenorii 
idare edecek 

T. S. K. istanbul Biilgesi Futbol Ajanll
gmdan : 

6/ 2/ 1937 cumartesi giinii yap!lacak 
lik mac;lan 

Taksim sta<ii : 
Gtine~;~ - Be~;~lkta!;l B talumlarl saat 14 

hakem: Feridun Kille 
Galatasaray - Fenerbah!(e B taklmlari 

saat 15,45 hakem: Adnan Alnn 
~ref stad1: 
Eyilb - Stileymaniye B taklmlan saat 

14 hakem: Tahsin 
Topkapl - Anadolu B tak1mlar1 saat 

15,45 hakem: Rifkl 
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Taksim stad1: Alan gozciisil Nuri Bosut 
Feneryilmaz - Dogan A tak1mlan saat 

12 hakem : Naztm 
Gtine§f - Be~lkta§ A takunlari saat 14 ha
kem: Sad! Karsan. Yan hakemleri: Feri -
<iun Kille ve Samim Talu 

Galatasaray - Fenerbahc;e A takimlarl 
saat 15,45 hakem: Boots. Yan hakemleri: 
Adnan Akm ve Muammer 

l;leref stadi: Alan giizciisii Halid Galib 
Ezgii 

Altmordu - Davudpru?a A taklmlarl saat 
12 hakem: Halid Galib Ezgii 

Eytib - Stileymaniye A taklmlan saat 14 
hakem: Nihad Bekdlk. Yan hakemler1 Ba· 
haed<iln Uluoz ve Halid Ozbaykal 

Topkap1 - Anadolu A takHnlan saat 
15,45 hakem: Btirhan Atak. Yan hakemle
rl: Tar1k ve Rlfk1 

T. s. K. istanbul Belges! Voleybol Ajan
llgmdan: 

6/ 2/ 1937 cumartesl giinil Galatasaray 
spor kultibti lokallnde yap1lacak voleybol 
miisabakalan: 

Fenery1lmaz - Galata Gencler saat 14,30 
hakem : All R1dvan 

Galatasaray - Hila! saat 15 hakem: 
Mehmed 

Ortakoy - Anadolu saat 15,30 hakem: 
Hamdl 

istanbulspor - Davudpa§a saat 16 hakem: 
Biirhaneddin 

Vehab Fransiz tak1mlarmda 
oynuyor 

Gee; en pazar giinu F ransa profesyonel 
mac;! anna devam edilmi§tir. Y aptian 
ma~lar arasmda, likte ba§ta giden Kirmt
ZI§eytanlar namile tanman Ruan'hlann 
Rasing Kliib do Frans'a 1-0 malub ol
masi en §ayam dikkat neticeyi te§kil et -
mi§tir. 

Bu mac;ta lzmirin Altay taktmmdan 
V ahab R. C. F. de sag ac;1k oynamJ~
tir. Goriinu§e bak1hrsa Vahab, tak1mm 

uguru sayJlmakta ve ancak en miihim 

mac;larda oynatilmaktadtr. Malum oldu
gu iizere R. C. F. nin ge~enlerde Lon • 
dradaki profesyonel 1ngiliz tak1mma ga· 
lib geldigi te§ekkulunde Vahab oynahl
mt§ ve R. C. F. nin atttgt gollerden biri
ni de kendisi yapmt§ti. 

Me§hur bir futbolcu oldii 
Harbden evvelki ingiliz futbolunun en 

iyi oyuncusu olan ve §lmdiye kadar !n -
g!lterede onun gibi bir sag ac;tgm yeti§ -

mediginden eski merakhlann ittifak et -
tikleri Billi Hogg, 57 ya§mda oldugu 
halde vefat etmi~tir. 

Dankalof yenildi 
Atina 4 (Hususi) - Yunanh glire§<ri 

Cim Atlas Marsilyada Avrupa serbest 
giire§ §ampiyonu Dankalof'u yenmi§tir. 
<;ok heyecanh olan bu gure§ uc; saat 15 
dakika si.irmu§tiir. 

Cim Londos tekrar diinya 
§ampiyonlugunu 

kazanacekmt§ 
Atina gazetelerinin yazd1klanna gore 

Cim Londos 1945 senesine kadar giire§· 
lerini terketmiyecegini ve Y unanistanda 
birka~ mac; ya.ptJkta,n sonra Maksos'la 
birlikte Amerikaya giderek kaybettigi 
diinya §ampiyolungunu tekrar ele ge~ire· 
cegini iddia etmekte imi§. 

kar~I lakayd davranmi§. Benim ic;in he
men kur yapmak dogru olmazd1. 

Bu miilahazalarla miicadele ic;inde 
iken kaptcJ, gayet ciddi ve ag1r bir eda ile 
i~eri girdi ve beni kendime getirdi. 

- N e var? diye sordum. 
- Prens Rtzkullah geldi, miidiir be-

yefendi. 
- Y a ... Ben de onu bekliyordum. 

Hemen kabul edecegim. Perihan Hamm, 
dosyalarmtzi ic;eriki odaya goti.irlir mii -
siiniiz? 

Bir iki dakika bekledim. Heyecanuni 
zaptetmege ~ah§hm ve masamn ba§mda 
vaziyet ald1m: biraz sonra Prens Rtz -
kullah goriindii. 

Bu Prensin gizli te~kilatta ba§hca ro
lii Samoilofun fikirlerini aksettirmek ve 
bana kar§l Samoilofun arzulanm tatbik 
ettirmek oldugunu biliyordum. F akat §U 

dakika iblis doktoru ve onun hilelerini 
degil, onun ktzmi, zavalh Hasreti, yani 
§U kar§lmdaki adamtn kansmt dii§iinii -
yordum. 

Kalkhm, misafirimi kar§tlamak iizere 
iki adun athm. 

Beyaz kolah yakast iistiinde gumu§ 
sac;h ba§Inl bir delikanh kadar dik tutabi
len bu esrarengiz adam elimi hem resml, 

Yazan: Prolesor Bernhard 
Ceviren: Nihad Basri Somel 

Orman meseles1 -
nin butiin memleket 
efkan umumiyesi -
ni i~gal ettigi bir 
zamanda inti~ar e -
den, Turk onnanct
hgma aid miihim 
bir eserden bahset
mek istiyorum. 

1926 dan 1929 a 
ve 1934 ten 1935 e 
kadar Ziraat Ve Projesor Bernhard 

kaletinin Orman Fen Mi.i~avirligini yap
IDI§ olan Profesor Bernhard «Tiirkiye 
ormanc1hgmm mevzuuah, tarihi ve vazi
feleri» ismile ·miihim bir kitab yazm1~hr. 

Ziraat Vekaleti N e~riyat mudiiri.i Ni
had Basri Some! tarafmdan guzel bir li
sanla tiirkc;eye <;evrilmi§ alan bu kitab 
Ankara Yi.iksek Ziraat Enstitiisii ~ah§ -
malarmm 15 inci saylSlm te§kil etmek ii -
zere tiirkc;e ve almanca olarak ne§redil -
mi&tir. 

Her§eyden evvel ~unu soyliyelim ki 
bu biiyiik alim memleketimizde gordiigii 
misafirperverligin ~,;ok minnettand1r. 
Memleketimizi ve ormanlanmtZI kendi 
memleketi ve kendi memleketinin orman
lan kadar sevmi§tir. 

Bir ormanc1 seyahat ederken istese bi
le, herhangi diger bir seyyah gibi mem -
lekete, ahalisine yabanct kalarak seya -
hat edemez. 0 mutlaka kiiylii ile temas 
etmege ve onu tammaga mecburdur. hte 
saym profesor de Tiirk ormanlarmt tam
mak ic;in yaphg: saymz seyahatlerde 
koyliimiiziin yi.iksek evsafmt tammi§tlr. 
Kitabmm mukaddemesinde diyor ki: 

«Soziimii bitirmeden Tiirkiyedeki se
yahatlerim esnasmda misafirseverligini 
ve yardtmim benden esirgemiyen Turk 
koyliisiine, bu giirbiiz ve ktymetli insan
lara te§ekkiirlerimi burada sunmak iste-
nm.» 

Kitab takriben 200 biiyiik sahife tut
maktadtr. 

Lahika olarak 97 resimle 7 de harita 
vard1r. 

Kitabm ilk k1sm1 ormanc1hgm umumi 
esaslanndan bahsetmektedir. Bu k1smm 

i~inden bilhassa 19 uncu sahifeden 26 nc1 
sahifeye kadar devam eden 7 sahifeyi, 
her Tiirkiin dikkatle okumas1 ve bunu 
adeta bir muska gibi saklamasi laztmd1r. 
Ciinkii burada profesor ormanlarm iklim 
ve sular iizerine olan tesirini k1sa ve c;ok 
a~1k bir surette gostermektedir. 

ikinci k1s1m: Tiirkiye ormanlarmm ye
ti&mesi iizerinde tesir icra eden amilleri, 
tahli! ettikten sonra bugiinkii orman ser
vetimizi ve orman mahsullerinin yeti§me
sile istihlaki arasmdaki miinasebetleri i -
zah etmektedir. 

O~iincii ktstm: Turk ormanctbgmm kt
sa bir tarihc;esini yap1yor. 

Dorduncii klSlm: Tiirk ormanc1hgmm 
vazifesini tahlil ediyor. Burada, gerek 
ikttsadi, gerekse teknik, butiin Tiirk or -
mancihgmtn vazifeleri ve bunlann esas
lan gosterilmi§tir. 

Be§inci kisim: Devletin ormanc1hga 
aid vazifelerini gormek ic;in ne§retmesi 
laztm gelen bir orman kanunundan bah -
sediyor. Esasen bugiin Millet Meclisin
de muzakere edilmekte olan orman ka -
nununun esas projesini profesor Bern -
hard hamlami§h. 

Bu kitab cihan orman matbuatmda 
miihim akisler tevlid etmi§tir. T anmmt§ 
ormanc1hk mecmualanndan biri kitabm 
ktymetini tafsilatile anlatttktan sonra, 
«bu kitab yalmz Turkiye ic;in defl;il dun-

hem samimi bir eda ile sikh. Bu ilk temas 
iizerimde hemen buz gibi bir tesir btrak-
11. · Jzaktan onu bir Sf'r· '. eski bir hari
ciye memuruna benzetmek te miimkiin
dii. F akat bu resmiyeti yanmda gozleri -
nin oyle donuk ve sert bir baki§l vardi ki 
§a§trdlm. 0 bu tesiri farketmi§ gibi dur
du, giildii ve dedi k1: 

- Aziz Beyefendi, nihayet gene §eh
rim1ze dandunuz. Seyahat'~niz iyi gec;ti 
mi~ 

Tam yazthanemin kar§tsmdaki kana • 
peyi i§aret ederek onu oturmtya davet et
tikten sonra: 

- Tabii asaletmeab ... Pek iyi ge~ti. 
- ]an Diyamandiyi nastl buldunuz~ 
- Pek nazik, pek kibar ... 
Bu adamlann hepsi Diyamandi ile ne 

kadar alakadar oluyorlar, onunla temasi
mJ nekadar soruyorlar L 

- hler ne halde? .• 
- Y olunda. Kat'i ve seri hareket e-

derek hepsini daha biiyiik bir inki§afa 
nail edebiliriz. Ciinkii her §ubemizde ve 
te§ebbiisiimiizde inki§af istidadt var. 

- <:ok iyi... Y almz zavalh Mehmed 
Fikret Beye nekadar actdtm 1.. 

- Sonnaymiz asaletmeab... Bic;are 
adam! .• 
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Meclis bugiin miihim 
bir i~tima yap1yor 

150 meb'us taraf1ndan verilen, te~kilab esasiyede 
tadilat takriri bugiin miizakere edilecek 

[Ba~tarat• 1 tnct sahtfede) 

raber siyaset ve idare tarzmm da takib 
edecegi ana vastflann esas hiikiim olarak 
gosterilmesi liizumludur. 

Bu dii§iince ile ikinci maddede milli -
yeh;ilik, halk<;Ihk, devlet~ilik, laik ve in· 
blabcihk vastflan da gosterilecektir. 

Kanun teklifinin iki maddesi siyasi 
muste§arlann vazife ve mes'uliyetlerini 
ve adedlerinin 1cra Vekillerinin oldugu 
gibi hususi kanunla tayin olunacagmi 
gostermektedir ki bu ftkralar 47 ve 48 in
ci maddelere ilave edilmi~ oluyor. 49 un
cu maddeye de siyasi muste§ann Vekile 
niyabet edebilecegi tasrih edilmi§tir. 

T eklif Te§kilah Esasiye enciime -
ninde ufak bazt tad ill ere ugrami§hr. T e§
kilatt Esasiye enciimeninin kanun tekli -
fine verdigi son §ekli aynen bildiriyorum: 

1 - T e§kilah esasiye kanununun i ~ 
kinci maddesi a~agtda yaz1h §ekilde de • 
gi&tirilmi&tir: 

Turkiye devleti cumhuriyetc;i, milli -
yet~i. halkc;I, devlet~i. laik ve inktlabc1 • 
dtr. Resmi dili tiirkc;edir. Makarn Anka
ra §ehridir. 

2 - T e§kilah esasiye kanunun 44 iin
cii maddesi a§agtda yazth §ekilde degi§
tirilmi&tir: 

Ba§vekil Reisicumhur canibinden ve 
Meclis azast meyamndan tayin olunur. 
Sair Vekiller Ba§vekil tarafmdan Mec • 
lis azasi arasmdan intihab olunarak he -
yeti umumiyesi Reisicumhurun tasdikile 
Meclise arzulunur. Meclis mii<;temi de -
gilse arz keyfiyeti Meclisin ic;timama ta
lik olunur. Hukumet hath hareketini ve 
siyasi noktai nazanm azami bir hafta 
zarfmda Meclise bildirir ve itimad taleb 
eder. 

Siyasi miiste~arlan Ba§vekil Meclis 
azast arasmdan sec;erek Reisicumhurun 
tasdikma arzeder. 

3 - Te§kilati esasiye kanunun 47 nci 
maddesi a§ag1da yazth §ekilde degi§tiril
mi§tir: 

Vekillerin ve siyasi mute~arlarm va -
zife ve mes'uliyetleri mahsus kanunla ta
yin olunur. 

4 - T c§kil.~tJ esasiye kanunun 48 in
ci maddesi a§agtda yaz1h §ekilde degi§ • 
tirilmi~tir: 

Vekaletlerin ve siyasi miiste§arlarm a
dedleri kanunla tayin olunur. 

ya ormanc1hk edebiyatJ ic;in miihim bir 
eserdir» diyor. 

Filhakika Turk ormancthgmt alaka -
dar eden biitiin meseleler, ilk defa ola -
rak bu kadar esash ve etrafb bir §ekilde 
bir araya toplanmi§tlr. 

Benim gibi muhterem profesorle bir 
arada c;ah&mak fusatma nail olanlar, 
profesorlin her meseleyi nastl tam bir 
ilim adamma yaki§acak §ekilde ve her -
tiirlii sabit fikirlerden uzak objektif bir 
tarzda tetkik ettigini ve biitiin ara§hrma
larmda hakkt ve hakikati bulmaktan 
ba§ka hic;bir gayesi olmadtgmi pek iyi bi
lirler. 

Bu muhterem alimin, ilkbaharda, kt • 
sa bir misafirlik ic;in, tekrar memleketi -
mize gelecegini haber ald1k. Bu seyaha
tinin de, digerleri gibi, memleketimiz i • 
~in, c;ok faydah olacagmdan eminiz. 

Her Turk kiitiibhanesinin ba~ltca ese
ri olmaga laytk olan bu kitabt karileri -
mize tavsiye ederken yuksek profesorii 
tebrik ve milli kiitiibhanemize bah~ettigi 
giizel eserden dolayi bu hakiki Tiirk 
dostuna te§ekkiir ederiz. 

Dr. T. A. ~inar 

- Ne iyi ve vefakar dosttu. Allah 
rahmet eylesin. Bereket versin ki onun 
sayesinde niifuz sahibi birc;ok adamlar -
Ia tam§hk. Bu mi.inasebetimizden isti -
fadeye devam edecegiz, degil mi? 

- Tabii efendim .. 
- Acaba benim sizi ziyaretimin sebe-

bini biliyor musunuz Azmi Beyefendi~ 
Bu suada hilekar ve zeki gozleri he

niiz dosyalanm tophyarak uzakla§an 
Perihana dikilmi§ti. 

- Zannederim ki dostane ve nazika
ne bir ziyaret!.. 

- Zevcemden malumat sormuyorsu
nuz Azm1 Bey 1.. Sizi nekadar sevdigin1 
bilmezsiniz ~ Aziz dostum, beni size 
gonderen odur. Evet. .. Evet. .. Sizi bu 
gece bekledigimizi haber vermege gel -
dim. 

- Bu gece m1~ Maalmemnuniye,. 
aziz i.istadtm. Mehmed Fikretin ac1kh a
k1beti henuz kalbimde derin b1r yara bi
rakmi§ olmakla beraher ... 

- Mehmed Fikretin oliimu sizin ka
dar bizi de miiteessir ve harab etti. Fa
kat bilirsiniz ki bizim evdeki toplanttlar 
daha ziyade i~ ve miidavelei efkar top • 
lanhlandtr. Aramtzda daha serbest ko
nu~ab1lmek i~in toplamnz ... Bundan do· 

5 - Te§kilatt esasiye kanununun da, yeni 
49 uncu maddesi §U suretle degi§tirilmi§• rejim k 
tir: halka b 

Mezun veya herhangi bir sebeble ma· da alar 
zur olan bir Vekile I era Vekilleri He "tnak zo 
yeti azasmdan bir digeri veya siyasi ve husUJ 
miiste§arlardan biri muvakkaten niyabet ki neka 
eder. Ancak bir Vekil veya siyasi miis· umumi 
te~ar bir V ekaletten ba§kasma niy.abet rniitenal 
edemez. Siyasi muste§ann Vekile niya " halkla : 
beti hal1nde kararnamesi Meclise arzo .. insan n 
lunur. rnevzu 

6 - T e§kilatt esasiye kanununun buriyetl 
50 inci maddesi a§agida yazth surette bir mul 
deQ:i~tirilmi~tir: bir irfa 

icra Vekillerinden veya ~siyasi mus • Zi§, ka 
te~arlardan birinin Divam Alive sevkine tedir. 
dair Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisince y 
verilen karar Vekalet ve Miiste§arhktan Bii) 
sukutu dahi mutazammmdtr. 

7 - T e~kilah esasiye kanununun Bir 
61 · · dd . ~ d I rnunta mc1 rna est a§agt a yazt 1 surette k 
degi~tirilmi&tir: bar§~ ~ 

Vazifelerinden munbais hususatta !c- f"~n 
ra Vekillerile siyasi miiste§arlann ve .. unu.n 
T · hk · ·· uzenn emy1z rna emes1 ruesas1 ve azasmt, .. A 
Cumhuriyet Ba§miiddeiumumisini mu .. j.lisi . 
hakeme etmek iizere bir divam ali te§kU lyett! 
edilir. tiirkte 

8 T k.1 ~ . k mi§tir - e§ 1 ah esas1ye anununun .. 
74}~c? ~~ddesi a§aibda yaz1h ~eki!de ~ai<;~ 
degJ§ttnhm§hr: A . 

tat1:1 
Umuml menfaatler I<;m liizumu te ha 

anla§Ilmad1kc;a ve mahsus kanunla " 1 .. 1 
n mucibince deger pahast pe§in ve-- 1~ 1 a 
rilmedikc;e hi~bir kimsenin malt istimval fk. I 
ve miilkii istimlak olunamaz. <;iftc;iyi 1 ~r 
toprak sahibi yapmak ve ormanlan dev- ja 15 

let tarafmdan idare etmek i~in istimlak h~re b 
olunacak arazi ve ormanlarm istimlak I§ 
bedelleri ve bu bedellerin tediyesi su .. §Ism~ 
reti mahsus kanunlarla tayin olunur. te k. 
F evkahide hallerde kanuna gore tahmil llll§tl 
olunacak para ve mal ve ~ah§maya dair kuru 
miikellefiyetler miistesna olmak iizere MiU 
hic;bir kimse hic;bir fedakarhk yap " tims 
maga zorlanamaz. 

9 - T e§kilah esasiye kanununun 
75 inci maddesi a~ag1da yaz1h §ek1lde 
degi§tirilmi§tir: 

Hi~bir kimse mensub oldugu felsefi 
ic;tihad, din ve mezhebden dolay1 mua " 
haze edilmez. Asayi§ ve umumi mua§eret 
adabma ve kanunlar hiikiimlerine ayk1r1 
bulunmamak iizere her tiirlu din! ayinler 
serbesttir. 

1 0 - Bu kanun ne§ri tarihinden mu· 
teberdir. 

Erzincanda meyva fidanhgi 
Erzincan 4 (A.A.) - <;ift~ilerin ri 

kalbnmast ve Erzincan meyvacthgmUI sm 
tslahJ ile d1~ piyasaya kuru meyva c;tka• iiz 
nlmast i~in Haskoyiinde 222,352 metro M 
murabbahk arazi Ziraat Vekaleti namma 
istimlak edilmi§tir. Burada kayiSI, erik. 
ceviz meyvalarmm i.iretilme ve kurutul· 

i 
le1 

mast i~in bir ornek fidanhgt tesisine kt~ 
sonunda ba§lanacakhr. 

1ngilterede komiinistlerle 
sosyalistler birle§iyor mu? 
Londra 4 (A.A.) - Avam Kamarll' 

sma bir sa:ylavm sec;ilmesi miinasebetile 
yap1lan sec;im miicadelesinde i~i parti • 
sinin namzedi komiinistlerin geni§ yard!' 
mma mazhar olmu§tur. Marksistlerle ko' 
miinistler arasmda bir cephenin te~kki.iJjj 
i~in propaganda yaptlmaktadlr. Bu cep' 
he, fngiltere, Sovyetler Birligi, Fransa ve 
diger bazt devletler arasmda bir pakt!Jl 
yapilmasi lehine c;ah~acakhr. -- =--
layt merhumun ruhu §adolacaktlr. 

- Bu takdirde... Di.i§iinmege mahal 
yok, gelirim. 

- <;ok memnun oluruz. Bizde on be' 
§e yaktn arkada§mlZI bulacaksmtz ... Ko• 
nu§ur, planlar kurar, hazirhklar yaparit• 
Orada belki §iddetli mlinaka§alar da o' 
lur, fakat her miinaka§amn hayuh neti " 
celer verdigini de tecriibelerimizle bili " 
yoruz, degil mi? Su takdirde size giive " 
neyim mi~ 

- Tabil. 
- F azla sizi rahatstz etmiyeyim. Kit11 

bilir nekadar i~iniz vardtr 1 .. 
Ayaga kalkti. Ben ~a§km bir haldeY' 

dim. Akhm fikrim Hasrette idi. Derne~ 
ki nihayet gene Hasreti gorecektim. ()till 
tekrar doya doya seyredecektim. OnuJl 
kar~tsmda hayran olacak, belki gozleri ' 
mizle, belki dillerimizle a§kimiZI konU • 
§acakhk ... 

Prens RIZkullaht te§yi etmek utefll 
kap1ya kadar gittim. Elini stkacagiOl 51' 

rada kulagima igildi, yumu§ak ve alaY"c1 

bir sesle: 
- E, dedi, Semahat Nigardan neb~: 

ber? Onun hakkmdaki karanmz ka1 1 

m1? N eyse, bu ak§am gorii~uriiz. 
- Hay hay... lArkast varJ 

r 
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tabii ve saf KEMAL ATATURK 
TUrk C umhuriyetini yaratan 

Y azan : Ba~vekillsmet lnonii 

Eskl~ehirdeki karilerimizden 6. Kaya ve 
Kemal Varol imzalarile blr mektub ald1k. Bu 
mektubda deniliyor ki: cGazetenlzin yurd 
ne~·e ve derdlerile yakmdan alakadar ol
dugunu giiriiyoruz. Bundan cesaret alarak 
~hrimizin bir derdlnden bah.sedecegiz. 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 Fra= rr 
20 L1ret 
20 Belclka Fr 
20 Drahml 
20 isvtcre Fr 

Ah, Sahli 
b2v. btu. 
t:/3. ti6 
UC>. U5 
uo. 125, 
eo. 1:1!1, 
11:1. 2;1. 

~65, o75. 
• • • [Ba~makaleden deva_ml_ I ~abil bir sevgi ve samim~yet b~sl~~e-1 itimad sii~lere biiyiik bir ehemmiyet at -

yem b1r dev1r ac;anlar yahud yem b1r ge ba~lamasJdJr. Ferdlerm bubmne fetmekted1r. Onun fikrince, bir ferd veya 
kuranlar arasmda, ba§ard1g1 i§leri daha sdo. baglam~lart ve nihayet bii bir millet, gerek dahilde gerekse haricde 

ka bu kadar yak1~, adeta halk arasm- tiin millet efradmm Atatiirke bagh- itimada laY!k olmahd1r. Atatiirk bu gi
olarak ba§armi§ b1r devlet adam1 bul- bg1 !;Ok kuvvetli bir kiitle te§kilini bi ferdler ve bu gibi milletlerle ~ah§may1 

zordur. Bunun i<;in §ahsi temayuller intac etmektedir. sever. 
hususi zevk kifayet etmez. ;lahsi mev- Atatiirkiin huzurunda bedbinlik Temas etmi§ oldugu devlet adam-
nekadar yiiksdmi§ olursa, temasm ve kalmaz lar1 hakkmda daima aziz habralarla 

i miinaka§alann tehlikesi de onunla Atatiirkiin meclisinde, kendine gi.ive· me§bu olan Atatiirk, tesis ettigi 
artar. Umumi bir mahalde nirlik ba§hca bir vasJfhr. dostluklara degi§mez bir sadakatle 

alkla serbest miinaka§a esnasmda bazan Biitiin meclis, yekpare bir kiitle me;buttur. 
hi<; !e hawlanmi§ olmad1g1 bir halinde, daha medeni: ve daha yiik- Milletlerin birbirlerile tema$3 gelme • 

uzerinde fikir beyan etmek mec- sek dii§iinceli bir cemiyet yaratmak lerinde biiyiiklerinin tavassutlan, muhim 
riyetinde kahr. Halk iiniinde bOyle gayesi etrafmda birle§mi§tir. Ata- rol oynar. Sab1k Kral Sekizinci Edvar
miicadeleden muzaffer <;1kmak biiyuk turk meclisindekilere kendilerini da- d'm Turkiyeyi ziyaretinin, iki millet ara
irfan sermayesine, ruh kuvvetine, se • ha yiiksek gormelerini ve nefislerine smdaki temas, samimiyet ve muhabbet 

· kavrayl§ ve anlayJ§ gibi evsafa vabes- itimad etmelerini telkin eder. rab1talanm takviye etmi§ oldugunu bura-

Y abancilarm takdirleri 
Biiyiik Millet Meclisi 
Bin;ok yabancJ f!!uharrirlerin, · gayri

rnuntazJr bir miilakat sonunda, Atatiirke 
kar§l duyduklan takdir hislerinin s1rn 
bundad1r. Hi<; beklenmedik bir zamanda 
funun, siyaset yahud herhangi bir mevzu 
iizerinde salahiyetle ve emniyetle fikir te
atisi Atatiirke mahsus bir kudret ve kabi
liyettir. Ba§kalanm ikna kudreti Ata
tiirkte en son haddine kadar tekamul et~ 
mi§tir. Herhangi bir mevzuun miinaka§a· 
S! ic;in toplanan bir konferansta Onun ik· 
na kudretine nazan dikkati celbederim. 
Atatiirkun halkla temas1 ve halkla birlik
te hareket zevki, memleketi ic;in, her tiir· 
Iii tahminin fevkinde faydah olmu§tur. 
1919 y•lmda ink1lab! kurmak uzere iken 
fikirlerini kongrelere, heyetlere ve hatta 
§ah1slara bildirmek ic;in her tiirlii zahmet
lere katlanmi§hr. Hal ve fas1l ic;in miit
hi§ bir miicadeleye girmek zarureti kar~ 
§Jsmda kald!g1 fikirlerini evvela cemiye
te kabul ettirmek i~in bir cemiyet yarat· 
lnl§tl. 1919 da Biiyiik Millet Meclisinin 
kurulmas• bu fikirden dogrou§tur. Biiyiik 
Millet Meclisi, milletin arzulannm bir 
timsali bulunuyordu. 

Harb ve ihtilal i<;inde bulunan bir mil-
1 leti, bir meclisin te§riki mesaisile idare et
e lnek kolay degildir. F akat i§te Atatiirkiin 

ba kalarile t;ah§abilmek mezayas1d1r ki 
bize bugiinkii s1hhatli hiikfunet §tklini 

• bah§etmi§ bulunuyor. 

Milli inbladan sonralan da, milletin 
mukadderah uzerinde, Biiyuk Millet 
M eclisinin tesir ve otoritesi vasi mikyas· 
ta tecelli etmi§tir. Memlekette siyasi par· 

• tiler olmad!gl ic;in, Biiyi.ik Millet Mec
lisinin memleketin mukadderab uzerinde-
ki tesirleri belki de haricde iyice anla§Jla

!'1 lluyor. Fa kat milletin mukadderah i!ze • 
in rinde son soz gene Biiyuk Millet Mecli
UI sinindir. Buyiik Millet Meclisi memleket 
a• iizerinde hakiki kontrol vazifesini yap -
ro maktad1r. Vekiller i~in Buyi.ik Millet 

Meclisini, herhangi bir mesele iizerinde 
ikna, her zaman i~in, birinci planda ge
len bir kaygu olmu§tur. 

Parlunanter sistemi miikemmel bir ha
le getirmek i<;in bir meclisin feshini intac 
edebilecek §ekilde felaketli tezahurlere 
ihtiyac yoktur. Bu hususta ba§ka memle-
ketlerdeki tecriibeler goziiniindedir. Bu 

r~· itibarla da, memleketin parhmanter sis~ 
..:]e t · k " em1 avramas1 ve Tiirkiyenin siyasl te-

rakkisi bahmmdan Biiyi.ik Millet Mecli
si, esas kontrol vazifesini tahribkar tesir
lere kap1lmadan ba~arabilmektedir. 

llham verici bir mevcudiyet 
Buyiik Millet Meclisi dahili ve harici 

i§lerde her zaman en biiyuk hassasiyeti 
~ostermi§tir. Meclis memleketteki her tiir· 
Iii cereyanlara kar§l laz1m gelen hassasi
Yeti ve dikkati bezlztmektedir. 

Atatiirk, gerek Biiyiik Mil
let Meclisi, gerekse Vekiller 
i~in derin bir ilham kayna&-t
dir. Dikenli meselelerin mii
ttaka§asmda Atatiirkiin mev
tudiyeti biiyiik bir saadettir. 
0, hi~ bir vakit nevmid olmaz 
'-'e her zaman i~in taze enerji 
~arabr. 

insan, Atatiirkiin bulundugu bir da kaydetmek, benim i<;in son derece mu
meclisi terkederken biitiin bedbin- cibi memnuniyettir. 
liklerinden ve taaalar1ndan kurtulur. Atatiirkiin ba§hca zevki ve me§galesi 
Herkes, bu Biiyiik Liderin biiyiiklii- kiiltiir i§leridir. Umumiyet itibarile ta -
giinii tekrar bir kere daha takdir rihl tetebbiilere ve bilhassa Turk tarihine 
eder. Ona inanmamn memleketin giinde on saat gibi uzun bir zaman has· 
terakki ve halasma inanmak demek reder. Bunu senelerdenberi devam ettir-
oldugunu bir kere daha hisseder. mektedir. 
Atatiirk biiyiik tabiyecidir Atatiirk hi!; durmadan, dinlenme-

den bir mevzu iizerinde uzun miid
det sarf1 mesai etmek kudretini ha
izdir. Askere kumanda ettigi giinller
den kalrna bir itiyadla ve miithi§ 
biinyevi bir mukavemete istinad e
derek uyumadan, istirahat etmeden 
giinlerce ~ah§Ir. Bi~k defalar onun 
yirmi dort saat veya daha fazla bir 
miiddet kitablan arasmda tetebbii 
ettigini gordiim. 

Terbiye ve melkure 
Millete yeni alfabeyi o&,retmeyi §ahsl

na teTettiib eden bir vazife telakki ederek 
halk mekteblerinde tedrisatta bulunan 
Biiyiik ;lef, Tiirkiyenin yeni sosyetesini 
yaratmak hususunda da biiyuk bir gayret 
sarfetmi§tir. Kadmlara daha kahn pe<;e 
ve daha uzun etek giydirmekten ba§ka iki 
asudanberi hi<;bir yenilik gostermiyen bir 
cemiyetten kadm hakim, memur, mual • 
lim ve kimya~er <;.1karmak bir harikad1r. 
V e biitiin bunlan kuvvete istinadla de ~ 
gil, mf ikna kudretine dayanarak viicude 
getirmek sadece Atatiirke has bir mezi-
yettir. 

Atatiirk ayni zamanda bii
yiik bir tabiyecidir. 0 hi~bir 
barb kaybetmemi§, daima 
muzaffer olmu§tur. 

BR§ka memleket(t".-.:le bu gibi ku
mandanlartn siya&e. .le§gul olduk
larl zaman, daha ziyade kuvvete isti
nad ettikleri goriilmiittiir. Fakat 
Atatiirkiin fikri, yiiluek emeller ve 
idealleri kuvvet ve tabiyelere tercih 
etmektir. Kuvvet, hic;bir zaman bi.i
yiik ve hakh davalarm halli i<;in bir va· 
s1ta olmaktan ileri goturulmemelidir. Bu 
tarzda dii§iinu§, herhalde siyasi gaye ve 
anlayl§lann biiyiik bir viizuhla ka_vranml§ 
olduguna delalet eder. 

ltimada liyakat 
Beynelmilel do.tluk ve itimad 
Son iki amdanberi, Osmanh impara· 

torlugu gaye ve maksadlannda oldugu 
gibi, siyasetinde de vuzuhu kaybetmi§ 
bulunuyordu, kendi idare merkezinde bi
le, adli ve mali kanunlan infaz edemiyen 
Babiali, T unus, Cezayir, M1s1r, Girid, 
Bulgaristan, Bosna ~ Hersek ve saire gi
bi iilkelerin hirer bahane ile kendinden 
aynlml§ olduklanm bile idrakten aciz vt; 
bunlan hala eczayi vatan addediyordu. 
Biiyiik Harbden sonra, imparatorlugun 
tecriibeli ricali, sanki hi<; bir§ey olmami§ 
gibi, 1918 de itilaf devletlerile giri§tik ~ 
Jeri sulh muzakerelerinde, biitiin Arabis
tam ve Tiirklerin Avrupadaki topraklan· 
m geri istiyorlard1. <;unkii 1mparatorluk 
ic;in her§ey zavahirden ve §ekilden iba • 
retti. Onlara gore, kendileri hakim kal
mak §artile memleketin idaresini yabanci
larla payla§mak, haizi ehemmiyet bir me
sele degildi. 

T arihi tetebbiilerinin c;ok verimli neti
celeri olmu§tur. Mekteb kitablarmm bile 
degi§tirilmesini intac eden bu mesai, arke~ 
oloji sahasmda beynelmilel k1ymeti ha
iz olarak biitiin dunyaya arzedilmi§tir. 

Kiiltiir sahasmda ilerleme 
hamleleri 

l~timai deiifiklikler 
Atatiirkiin ir§adile viicud bulan Tiirk 

T arih Cemiyeti, mesaJSlm beynelmilel 
kongrelere arzetmektedir. Bu husustaki 
mesai gerek milli, gerekse beynelmilel 
baklmdan c;ok verimli olmu§tur. Bu te -
tebbiiler neticesinde Tiirk milleti, ken • 
disinin en eski milletlerden oldugunu an
lamJ§, ve bu yiizden kendine olan itima
dJ ve kiiltiir a§kl artmi§hr. Kiiltiir saha • 
smda, biitun hakikatlerin belli olmas1 i -
c;in, Ataturkiin Ayasofyay1 Bizans asa
nna aid bir miize haline ifrag hususun· 
daki karan da gosteriyor ki o, bu gibi 
i§lerde son derece geni§ bir dii§i.ince ile 
hareket etmektedir 

Turk dili 
Simdi Atatiirk, Turk dilile ugra~iyor. 

Bu mevzu uzerinde salahiyetle c;ah§abil
mek uzere lisaniyat tetebbulerini geni§ -
letmektedir. Bu gayretlerini de gene ken~ 
dine has §ekilde munaka§a ve miizake· 
relerle ilerletmektedir. Dil meselesi ic;in 
kurultaylar kurulmakta, miinaka§alar 
yap1lmakta, raporlar okunmakta ve bey
nelmilel §Ohreti haiz ilim adamlan bir a
raya getirilmektedir. 1936 da Dolma • 
bahc;e saraymdaki Kurultaya ingiliz, 
Frans1z, ltalyan, ]apon, Sovyet, Avus • 
turya, Leh, Alman, Macar, Yunan ve 
Bulgar dil alimleri de i§tirak etmi§lerdir. 
Biitiin bunlar Atatiirkiin milli bunyeyi 
yaratmak hususundaki sonsuz enerji kay• 
naklanmn birer misalidirler. 

i§te §U birka~ sahrla Sefimizin devlet 
kurma hususundaki hususi roliinden bir 
k1smm1 izah etmi§ oluyorum. Bu yaz1da 
devlet ve millet mesailine temastan 
bil'iltizam geri durdum. 

ic;ten ve di§tan gelecek tehlikelere 
kar§I uyamk bulunmak, siyasi, i~timai ve 
harsi bakundan kuvvetli bir devlet bun
yesi kurmak: i§te Atatiirkun ba§hca ga· 
ye ve maksad1 bundan ibarettir. Turk 
milletinin ona baghhgi ve §ukran hislerile 
me§bu olu§u hem bu muvaffakiyetlerin • 
den, hem de askeri zaferlerinden dog • 
maktad1r. 

Tiirkiye Ba~vekili 
ISMET INtJNV 

Pursuk ve Sakarya sulan Eski§ehirin 1-
yinden geyerler. Sahilin Kolordu kiipriisii
ne kadar olan kisml tal} duvarla c;evrilerek 
buralan su baskml tehllkeslnden kurtanl
d! ve fevkaliide giizel bir mesire yerl ~ekll
ne sokuldu. Fakat lstasyondan Kolordu o
nline ylkmakta olan klSlm oldukya harab 
bir haldedir. ikldebir tal}makta olan sular 
civar evlerde oturanlart rahats1z ettlgi gl
bi gelip gec;enler de yamura bulanmakta
drrlar. 

Eskl.\lehir Belediyesi bu caddenin in§aSI 
ic;in yal~aktaysa da biityesinln miisaa
desizliginden muvaffak olamamaktadrr. 
§ehre blr cami ve bir hastane kazand1r -
makla herkesin gonliinii kazanan Siiley -
man Qak1r, Porsuk online yaptrrd1g1 su 
bendlne mukabil sah!l1 duvarla ~tevlrmcgl 
taahhiid etmi§tir. 

Bu hay1rll ve hayati 1§1 nazan dikkate 
alacagm1 ~iiphesiz sayd1g1mlz muhterem 
gazetenlzln Siileyman Qaklrla. Beledlye 
reisi Kilmlll bu husu.sta ikaz etmenlzi say
gllanmJzla d!leriz.:. 

0 ziim kongresinde neler 
gorii§iilecek? 

izmir (Hususi) - Oziim kongresi 
1 0 martta Ankarada toplanacak ve lk
tlsad Vekili tarafmdan a<;llacakllr. Kon· 
greye iiziim mmtakasmm meb'uslan, ii· 
ziim kurumu mudiirii ismail Hakk1, izmir 
Ticaret Odas1 umumi katibi, borsa ve 
oda murahhaslan, Manisadan miimes • 
siller i~tirak edecektir. 

Kongre miizakere mevzuunu §unlar 

te§kil edecektir: 
1 - Oziimun standardizasyonu, 2 -

ihracatta kontrol, 3 - Ambalaj i§leri, 
4 - Kukurt, giizta§l, potas gibi mevad
dm ucuz fiatla ve halis olarak satiimasJ, 
5 - Bagcmm kooperatiflerle olan mii· 
nasebetleri V'e saire. 

Afyonda zelzele oldu 
Afyonkarahisar 2 (Hususi) - Bu 

sabah saat dort raddelerinde olduk~a §id
detli ve ii~ saniye kadar siiren, hareketi
arz olmu§tur. Zelzele bir zayiat yapma
ml§tlr. Halkm bir k1sm1 caddelere do • 

kiilmii§tiir. 
I Ill II II Ill I 1111111 Ill I I I I Ill I Ill II I I Ill I I Ill Ill Ill II II II II I 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 I I I I I 1•1 T I I 

:, I I I I I 1•1 I I I 
I I 1•1 I I I I• 

4i I I I 1•1 I I I I 
5 1•1 I I 1•1 1•1 1•, 
(I I 1•1 I I I I 1•1 
7 I I I I 1•1•1 I I 
~ •1 I I I I I 1•1 I 
9

11 I j I I 1•1 I I I 
oLI ... •1 l I I 1•1 l_, 1 

Soldan saga: 
1 - Son giinlerde mtihlm .blr slyasl mii

lakatm oldugu yer, bir berb.berllk edat1. 
2 - ~after, tarlhte me~hur bir O.Smanll 
§ehzadesi. 3 - Suriyenin merkezi, bir pey
gamber. 4 - Biiyiiltiip mubalaga etmek, 
acele. 5 - Arkasma bir «avt> kellmesi ge
tirirseniz kendinden geyer. 6 - Haya, sa
Yl. 7 - Osmanll tar!hinde me~hur bir mu
harebenin oldugu yer, blr i§i yapma. 8 -
Kalabahk, kumal}a sonradan nave olunan 
par~;a. 9 - Arab §arkllarmda bol bol bu -
lunan blr tabir, miikafatm aksi. 10 - Bir 
haYVan, erkek ke~;l, bir renk, 

Yukandan a§aglya: 
1 - Amerikada me~?hur blr go!, hayret 

edatl. 2 - Uyand1rma, namazm Josnnla • 
rmdan blri. 3 - Gemilerin s1gmdig1 yer, 
me§hur Riistem1n babas1. 4 - Yemek, hii
ner. 5 - Rutubet, a§lret. 6 - Dini ac;: kal
ma. 7 - Ses, krali~;e. 8 - Liizum, blr soru 
edat1. 9 ~ Bir edatm klsaltllml~l. bir emir, 
gok. 10 - Gayret, baZllarma gore buna 
sahib olan .siiziinti dinletebilir. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 

1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 

111<;1 i IKIOILIAITIA.[•IE.-1 
2 1UIL IAIHI•IKIE IRIAITi 
a BIAIYI•Isl 1 IKI 1 I•IE 
4 ui<;IAIKI•IBIEIKIAIR 
5 KI•IKIOILIEIRIAI•I• 
6 •IKI•IziEITI•INIAIZ 
i PIAINI•IK •loi•INIE 
8 IINI.IMIE LIEIMIEIK 
'PIUILI•I•IAIDIAIMIA,, 

10 oiNIUIRI•IKI tILl tIT 
insanm, entelektiiel ve manevi 

bunyesi iizerinde tahribkir tesirler 
ika eden kuvvetler kar§Ismda, her 
ko,eyi aydmlatan bir ~efe nail olma
'•, bir hayatiyet deposuna malik ol
r~SI de.mektir. Mevcudiyet miicade
elnnde msana en liz1m Jey, aab1r ve 
llletanet, iimid ve i§in mizahi tarafm1 f0rii§tiir. Atatiirke bin §iikran ki 
I llnlar, bize rehberlik eden prensip· 
er haline gelmi~tir. 

hte, bu zaznanda yalmzba§ma Turk 
millet ve memleketinin davas1m eline alan 
Ataturk, yepyeni bir mefhumun mudafii 
olarak ortaya ahld1. Bu hie; te kolay bir 
i§ degildi. <;unku Turk vahdetini miida
faa edip kazanmak mf silah kuvvetile 
ve kan dokmekle kabildi. Zaferden son· 
ra da evvelki milli mefkureye sad1k kal ~ 
mak ve milli hududlara nza gostermek 
siyasetinde 1srar, ancak Ataturk kadar 
buyiik bir adamm kudreti dahilinde bir 
i§ti. hte bu mefhumdur ki bizi birc;ok ha· 
talar i§lemekten ahkoymu§ ve bize, dogru 
yolu gostermi§tir. 

Biz Panislamizm ve Panturanizm si • 
yasetini tamamen reddettik Du§manlmiZ 
olmiyaJ! memleketlerle kuvvetli ve sami
mi bir dostl uk tesisi, bizim ic;in, tabii bir 
siyaset §eklini ald1. Mill! mudafaam1za 
gelince, milli siyasetimize yeni bir naza
riye hakim oldu: Haks1z olmamak husu
sunda son derece dikkatli olmak. F akat 
buna ragmen maddi veya manevi bir 
tecaviize maruz kahnca da ~tecaviiziin 
hangisi olursa olsun bizce miisavidir- bu· 
tun memleketin kaynaklanm hareket ge
tirmek kudretinde bulunuyoruz. 

. 
~~ <: YENI ESERLER 

t/~/__,·~~ Alttn yaprak 

) 

h .. Atatiirkii balk arasmda gormek 
b \lyiik bir zevktir. Yanm aaat i!;inde 

alk1n siikutu kaybolur, bunun yeri
~ hiitiin !;ehrelerde bir aevinc beli
b • Bundan daha miihim olan bir ci

et te herkesin birbirine kaf§l miite-

Atatiirk, §ah1slar arasmda oldugu gi~ 
bi milletler arasmdaki miinasebatta da 
itimad uyandmna meselesine ve §ayam 

G ~ z en ; k~ .. h I Bafra Halkevi tarafmdan ayda bir ne~-
m US~ 0 2 Q nO 11 redilmekte olan Altm Yaprak adll ayhk 

• kiiltiir mecmuasmm 21 lnci say:lSl c;1kt1. 
Paris - Londra - Amsterdam'da Mecmuada Bafranm zlrai ve tarlhi tetklk-

bil - k ff lerine aid yaz!larla birc;ok giizel §il.rler 
yu muva akiyet gormii~ vardlr. 

ted a vi usulii ·--~~;;-.;it;;;;;~;.iid;iiiiiiiiiiiiia 
Meccani tecrUbe .t;ahsan Y1hn kitab1 ~1kt1 

Bayan MARGRET taraflndan Sa"llk ag"'lzdan ba~lar 
lstiklil caddesi 319/21 Y 'l 

P. BEHAR MAGAZALARINDA 
5 !?ubat Cuma 

1aat 4 • 6 araaJDda randevu 
iizerine y11pilacak 

'( azan: Di~ Hekimi B. Malhas DUz 
Maruf Operator Gen. Cemll'in 

onsozii ile 
Her kiltilbhane, salon ve evlerde 
okunat"ak bu balk kitabJnl heryer· 

de araym1z, 

20 Leva <10. 23. 
J Florin 63. 66, 

20 Cek k:ronu 75, l:lO. 
1 Avusturva 61 iO, 23. 
1 Mart ~q_ 28. 
1 Zlotl 20. 2') ~. 
1 Pengii ~1. 2il. 

20 Lev ll, 14. 
20 Dinar ~. 61!, 
Ruble 

I 

1 fsve~t kuronu .so, 31. 
1 Tiirk altm1 1016. 1018. 
1 Banknot Os B ~45, ~46. 

c;EKLER 

Londra 

I 
Ahll SatLS 
bl6, 616 75 Nev Yok U,l\l49 •. o\13!5 

Paris 17.(6 17.l35 
Milano Lo,lor5 15.0~b7 
Briiksel !l,7l60 4.71 
A tina c!!!. 7175 88 61 
Cenevre 3.47;; <1.47 
So!va 64,61 6!l.53!5 
Amsterdam 1.4520 1.45 

Pra2 i12. 7~70 22.7693 
Vivana 4.t550 4.25 

Madrlil 11.3675 11.<>538 
Berlln 1.:!756 1.9740 
Var.sova 4,20 

U\Jo I 
Budaoeste 4.3~30 4.471;) 
Biikres 108.7662 tuB.63J 
Bellrrad 3Ui' 1o 3i.535 
Yokohama ~.7t8l:! 2.11:1o 
Mo.skova 24,93 <4 9i 
Stokholm U485 3.1450 

ESHAM 

i§ Bankas1 nama I A!;lll§ Kap9.lll§ 
10. 10. 

Asian c1mento 14.30 14.00 
Merkez BankasJ 10CI.OO 100.50 

iST!KRAZLAR 

' Aclbf I Tilrk borcu 1 vadeU I 2 &.95 
Kapa.w.o 

ll2.8J 
• • ll' vade! 21.60 21.65 

Sivas - Erzurum 2 95 50 95. 
TABVlLAT ,_ 

Acllll Kai)IUUI I 
vadel11 ti9,4.J il~.50 Anadolu I 

• n va. . ~:J.-15 3\!.50 1 ,._ mii vadell 42.10 41.90 
~ 

Zahire Borsasmda 
diinkii muameleler 

1 - ithaln.t: Bugday 180, a.rpa 15, kepek 
15, tiftik 8, fasulye 15, yapak 55, susam 55, 
un 30 1/4, irmik 12, pamukyagJ 44 3/4, zey
tinya~J 17 ton. 

:thracat: Ku.,yem1 10, yapak 15 ton. 
2 - SatJ..!1lar: 
Bugday sert k.llo.su 6 kur~ 35 paradan, 

arpa kilosu 4 kurU§ 35 paradan, c;avdar ki
losu 6 kurUlltan, mlSJ.r san kilo.su 5 kuru§ 
4 paradan, fasulye t;all kilosu 9 kuru§tan, 

\ su.sam kilosu 16 kurUij 20 paradan 18 kuru§ 
10 paraya kadar, yapak Anadol klrkun ki
losu 63 ~tan 64 ku!Uij 30 paraya Ita -
dar, pamuk kilosu 42 kuru§tan 49 kuru~?a 

kadar, Z.yag1 I ci yemeklik kllosu 57 ku
ru§tan, sansar derlsi c;:ifti 3500 kurU§tan 
4000 kuru.,a kadar, zerdeva derisi ~tift! 

4500 kuru~tan 5000 kurU§a k!lidar. 
3 - Telgra.flar: 
Londra rrusJ.r Laplata §Ubat tahmili kor

tert Z3 ~~- 1 1/2 Pe. Ki. 3 Kr. 28 Sa., Lon -
dra ketentohumu Laplata -\lUbat tahmill 
tonu 11 ster. 10 1;11. Ki. 6 Kr. 99 Sa., An -
vers arpa Lehistan ~ubat • mart tahm1li 
100 kilosu 122 B. frank. Kl. 5 Kr. 17 Sa., 
Liverpol bugday mart tahmili 100 llbresl 
8 1;11. 4 3/8 Pe. Kl. 5 Kr. 70 Sa., l;likago bug
day Hartvinter mayJS tahmill bu~ell 

i31 114 sen. Ki. 6 Kr. 6 Sa., Vlnipek buit· 
day Manitoba maYJ.ll tahmill bu§eli 124 1/2 
sent. Kl. 5 Kr. 75 Sa., Hamburg iy fmd1k 
Giresun derhal tahm1J 100 kilosu 155 R. 
mark. Ki. 78 Kr. S7 Sa., Hamburg 1~ fmdlk 
Levan derhal tahmll 100 kllo.su 154 R. mark. 
Ki. 77 Kr. 86 Sa. 

\.. CaQnlar, konferanslar. kongrefer 
Halkevinde konferans 

Eminonii Halkevinden: 
5/2/937 tarlhinde Evimizin Cagaloglun -

daki merkez salommda Bay Mehmed tara
fmdan verilecek olan <ilimlerde 1zah) adll 
konferansm tehir edi~ oldugunu bildl
ririz. 

Kongreye davet 
K1Zllay ~hreminl kamunu bal}kan!Jgm

dan: 
7/2/1937 pazar giinii gecesi saat 20 de 

§ehreminl kamununun senellk kongrcsl 
yapllacagmdan mukayyed iiyelerin ve ar
zu edenlerin gelmeleri rica olunur. 

Pirinc;, yulaf, mercimek, bugday, 
irmik, patates, misir, arpa, t;av -
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

'>ocuklanmzx besleyiniz ve bii • 
yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu ozlii unlarmdan istedik • 
lerini ve sevdiklerini bildxrmxya -
rak degi~tire degi§tire yediri • 
niz. <;abuk biiyiirler, !;abuk di§ 
1:1karxrlar. 
Hasan markasma dikkat. Ba§ka 

marka verirlerse almaym.J.z ve 
aldanmaym.J.z. Biitiin eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu, istanbul, Ankara, Be -
yoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. 

GRiPiN 
Soguk algmb.gt.na, ba§ nezlesine ve 

diger ntezlelere, gripe, kmkbga, 
ii§iitmekten miitevellid biitiin 

Irbrablara kar§l bilhassa 
miiessirdir. 

GRiPiN 
En §iddetli ba§ ve di§ agnlarini 

derhal dindirir 

GRiPiN 
Bel, sinir, romatizma agrtlartnda 
hararetle tavsiye edilmektedir 

fcabmda gi.inde 3 ka§e almabilir. 

GR1PIN, RADYOLlN di§ macunu 

fabrikasmm mi.itehass1s kimyagerleri 

tarafmdan imal edilmektedir. 

istanbul Defterdarbgmdan: 

KADIKOY 

EMiNONU 

BE!;iiKTA~ 

BEBEK 

Bahariye caddesi Naz1mbey sokag1 2/4 ve <;a· 
nakkale soka!P.nda 14 numarah ~vde iki ka
lem e§ya. 

: Alu~elebi mahallesinin Lonca sokagmda eski 16 
yeni 16/18 say!l1 diikkanm 40320/1612800 pay1. 
(lkinci tertib tasfiye vesikasile.) 
134400/1612800 pay1 nakten. 
Koyi~inde eski Ortabah~e, yeni Bostan nam1 di· 
ger Postakutusu sokagmda eski 42 yeni 22 nu
marah evin 1/3 pay1. 
Meyhane sokagmda 6, 8 say1h 104 metro 29 desi
metre murabbat arsa. (ikinci terilb miibadil 
tasfiye vesikasile). 
Eski Yaghk~Ilar, yeni Oriicliler sokak eski 24 
yeni 36 say1h di.ikkamn tamarru. 

H 0 C A P A ~ A : Hammn Hocapa~a sokagmdaki kap1 mahalli ile 
meydan mahallinin ve Hocapa~a ).au! list katmda 
bir ila be§ say!lt miinhedim odalar arsas1 eski 53 
yeni 1, 2, 53, 3, 4, 5 say1h ve 297 metro murabba1 

Lira K. 

6 00 

415 00 
1385 00 

640 00 

175 00 

500 00 

mahallin 8/1785 hissesi. 1785 00 
BUYUK<;AR~I : Sahaflarkap1s1 sokag1 23 say1h diikkamn ~aT1am1. 200 00 

Yukanda yaz1h mallar 12/2/937 cuma giinli saat 14 e kadar pe~in para vc 
a~1k arthrma ile sahlacaktlr. Sab§ bedeline istikraZJ dahili ve yiizde 5 faizli 
Hazine tahvilleri de kabul olunur. Ksteklilerin yiizde 7,5 pey ak~elerini vakti 
muayyeninden evvel yabrarak Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliiglindeki 
Sah~ Komisyonuna mi.iracaatleri. eM.~ (677) 
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Tiirk Anonim 
Elektrik ~ir keti 

Muhterem ahaliye 
i LAN 

Tiirk Anonim Elektrik ~irketi, Nafta Vekaletinin kararile 1 §Ubat 1937 

den itibaren azami tarifenin aydmlatma ve ev ihtiyaclart ic;in kilovat saat ba

§Ina 12 kuru§ olacagm1 muhterem halka bildirir. 

Ayni karara gore smai ihtiyaclar tarifesi, her kilovat saat ic;in 6 kuru~ 

olacaktrr. Aydmlatmaya ve ev ihtiyaclanna ~irketin kendiliginden tatbik et
tigi tenzilath fiatlar ise degi§miyecektir, yani: 

Normal tarifenin 2 nci tertibi Kilovat saati 7,25 Kr. 
Normal tarifenin 3 iincii tertibi 
Cifte tarife (saat 21 den 17 ye kadar 
olc;iilen sarfiyat) 
P ve N tarifesi (saat 22 den 16 ya 

kadar olc;iilen sarfiyat) 
Su tstlct 
Mutfak tarifesi 
l§tk veren reklamlar (saat 20 den 16 

ya kadar olc;iilen sarfiyat) 

:0 

:0 

,. 
,. 
,. 

,. 

,. 

,. 

,. 
,. 
,. 

,. 

3,75 ,. 

7,25 ,. 

3,75 ,. 

6, 5 ve 2 ,. 

5 ve 4 ,. 

7,25 ,. 

Yukanda yazth fiatlara, smai ihtiyaclar ic;in kilovat saat ba§ma 1 kuru§ ve 
diger biitiin ihtiyaclar ic;in de kilovat saat ba§ma 2 kuru§ isthlak resmi ilave 
edilecegi tabiidir. 

Gayet miihim ilan 
P. T. T. Umum Miidiirliigiinden_ 

Ankarada kurulmas1 karala,tmlan uzun ve ktsa dalgah biiyi.i 
telaiz telefon istaayonu «Radyo» ve projeleri uzerinde Naf1a Ve -
kaletinde mute~ekkil bir Komiayon tetkikatta bu~unmaktadtr. Bt. 
itle alakalanmak istiyen maruf muesaelerin 15 tubat 937 tarihine ka
dar mezkur Komisyona muracaatleri rica olunur. 

Bu ife aid fenni ve her nevi malumat Komiayona miiracaattan 
daha evvel P. T. T. Umum Mudurliigunden ahnmaladu. «176» (464) 

Tiirkiye Ziraat Bankast 
• 
Istanbul Subesinden: 

' Hiiktimete aid olup bankamtz namma Haydarpa§aya gelecek olan bugday-
lardan bir sene zarfmda degirmen veya depolara sevki icab edecek k1smmm 
nakli hakkmda evvelce Han edilen ac;tk eksiltme giinii 19 §Ubat 937 cuma gii
nii ogleden sonra saat 14 e bu:aktlmi§br. $artnamesi hergiin ogleden sonra 
§Ubemiz bugday servisinde goriilebilir. Teminat akc;esi 500 liradrr. !steklile
rin mezkur gi.in ve saatte bankamtzda haztr olmalart ilan olunur. (670) 

Devlet Demiryollart Dokuzuncu 
i~Ietme Miidiirliigiinden: 

Cumartesi giinleri §imdiye kadar !stanbuldan Ye§ilkoye saat 23,55 te 
hareket eden 46 numarah son banliyo katan 11 §Ubat 1937 tarihinden itibaren f 0,30 da h"~::~:::Y•~:;:::::;";~:Ian 1 

Miktan 
11 
21 
17 

1350 

:no 

Beherinin 
Cinsi muhammen bedeli ilk teminat1 

Servi (tlskiidar ve Selamstz) 777 6,41 

Servi (Biilbiildere ve SelamSIZ) 551 8,67 

Servi (Uskiidar Biilbiildere, Selamstz) 420 5,36 

Servi (Karacaahmed) 277 280,46 

Servi (Karacaahmed) 485 134 59 
' 

Yukanda cinsi, miktar1 ve muhammen bedelleri yaz1h olan serviler ay1 
ayr1 ac;Ik arttrrmaya konulmu§tur. ~artnamesi Levaztm Miidiirliigunde gorii 
lebilir. istekliler 2490 numarah kanunda yaZih vesika ve hizalarmda gosteri· 
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/2/937 cuma giinii saat 14 te 
Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. cB... (493) 

CUMHURiYET 

3 giinde 

Siyah benler 

A~1k mesameler 

Zail olmu,tur. 
Beyaz rengindeki (Yagstz) Tokalon 
kremi, terkibinde taze krema ve tas· 
fiye edilmi§ zeytinyagt mevcuddur. 
Bunlar, mesamat dahiline nufuz e
derek derinliklerinde gizlenmi§ ve su 
ile sabunun hi~bir vakit ihrac ede· 
medigi gayrisaf maddeleri eriterek 
harice tardederler. Beyaz renginde
ki T okalon kreminin diger ktymetli 
unsurlan, cildi besler ve gende§tirir
ler, siyah benleri eritir ve a~tk me· I 
aameleri zayiflallrlar ve en earner 
ve en sert cildi ii~ gun zarfmda be· 
yazlabp yumu§abrlar. 50 yll§lannda· 
ki kadmlar, gene k1zlann bile gtpta 
edecegi taze, ve kadife gibi yumu§ak 
bir tene malik olabilirler. 

E 5 K i 

iSTiL E$YA 
AMATORLERiNE 

15 ikincikanun 1937 den 

itibaren istiklal caddesinde 
479 No. (Eski Hayden ma -
gazasmda) te§hir etmekte 

oldugumuz e~yalan kat'i su· 

rette elden ~Ikarmek ve 

mezkftr mahalli kapataca

gtm.tzdan saym mii§terile

rimizin nazart dikkatlerini 

celbederiz. 

DiREKTORLtl'K 

Uskiidar 2 nci sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Uskiidarda icadiye mahallesinde Di
nar sokagmda 24 No. h hanede sakin 
iken 1/12/936 tarihinde vefat eden Kir
ker oglu Yeznik Giregozyan tarafmdan 
hali hayatmda mahkememizin 936/134 

Kliniklere 
miiracaat eden 

hastalar 
Budape!',lte Universitesi Di§c;ilik Ensti

tiisiinii idare eden profesor doktor De
gen di§lerin ve di§ etlerinin nescine uy
mtyan antiseptikler yiizi.inden her sene 
kliniklere miiracaat eden hastalarm art
hgim hayretle mli§ahede etmi§tir. Biitiin 
bu hastalar1 orta ve yi.iksek halka men
sub ve di§ htfztSS1hhasma vak1f miinev
verler te§kil ediyordu. Bu hastalar; dok
torlarmm fikirlerini istimzac etmeden 
muharri§ antiseptikleri muhtevi dii=,l pat

lanm kullanmi§lar ve binnetice di§leri
nin s1hhatini kaybetmi§lerdir. 

Di!=,llerin koklerini besliyecek ve di§ et 
lerinin biitiin mikroblarm1 mahvedecek, 
ayni zamanda muharri§ olmtyacak bir 
di§ macununu bundan yanm as1r evvel 
ilk defa profesor Respaut Fransada imal 
etmi§ ve Fransa hb akademisince maz· 
han takdir olmu§tur. Miit~addid antisep
tiklerin terkibinden husule getirdigi hu
susi bir antiseptikle istihzar edilen ve 
muharri§ sabunlardan ari bulunan DEN 
TOL yar1m as1rdanberi Fransada en iti
madla kullamlan bir di§ macunudur. 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok As1s1 . 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar!,li 
oek tesirli ve taze a!,ltdtr. Divanyolu 
Sultanmahmud tiirbesi No. 113 -
IOZ~In 

En giizel di§ macunudur. 

Sevllmek i~ln 

Ho'a gltmeli ve 
GUzel bir ten olmau 

\ 

\ 
Birc;ok kadmlar, eski usuller daire -

sinde yapllmt§ olan adi giizellik krem
leri kullanmakla sukutu hayale ugrar
lar. En iyisi fennin en son terakkiyattm 
takib ederek asrile§melidirler. Parisli 
me§hur giizellik miitehass1s1 Jean de 
Parys, iddia ediyor ki §imdi, biitiin 
kadmlar, en son ke§fi olan GUNDUZ 
KREM SiAMOISE't kullanarak nermin, 
yumU§ak ve bir c;ocuk cildi gibi a~1'k 
bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada §effafhr ve cildin mesamatlm 
kapamadan pudrayt biitiin giin sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizlemek ic;in 
GECE SiAMOISE KREMi (cold Gream) 
kullanmtz. Be§erenizi biitiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracakttr. Muvaffaki
yet garantilidir. MemnUJ~- kalmadtgmtz 
takdirde paramz iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

No. sile menkul ve gayrimenkul emva
lile nukud ve alacagim olume bagh ol
mak uzere aktl hastahgile malUl kanst 
Makrohi ile uc; c;ocuguna vasiyet ve i§· 
bu vasiyetnamesinin tenfizine Mihran 

A~1k Eksiltme ilanl Papasyan ve Nazaret Sarapyan ve Sem· 

lhca • iskele - Pala
mutluk Demiryolu 

T. A. !?irketi 
ORTAKLARINA iLAN H d L• pat Piiskiil ve Misak Giilbenkyanm me-

ay arpa,a ISesi mur tayinini taleb eylemi§ ve bu kere 
mezkur vasiyetname ac;tlarak mute • 

S I K Ticaret yasasmm 361 inci maddesile atina rna urumundan. veffaya aid menkul ve gayrimenkul ic; nizamnamesinin 23 iinci.i maddesi hii-
' emvalle niikud ve alacagx deftere ge • kiimlerine tevfikan ILICA - iSKELE -

Hayd~rpa!a Lisesi yahh talebeainin az 180, ~ok 200 ~ift iskarpini c;irilmi§tir. PALAMUTLUK Demiryolu Tiirk Ano-
a~tk ekstltmtye konulmu,tur. Eksiltme 12/2/1937 cuma giinii saal Miiteveffa Yeznik Giregosyandan ala- nim !',lirketinin ortaklar1 genel kurumu 
15 te istanbul Kiiltur Direktorlugu binast i~inde Liseler Muhasebe • cak ve bore iddiasmda bulunanlarm bir a§agtdaki i§leri gorii!',lmek iizere martm 
ciliginde toplanacak alan Komisyonda yaptlacakllr. ay ve veraset iddiasmda bulunanlarm be!',linci cuma giinii saat on birde §irke-

tin Galatada ~arab !skelesi sokagmda 
Beher ~ift iskarpinin tahmin hedeli 490 ve mecmuunun ilk temi lie; ay ve i§bu vasiyetnameye kar!=,ll bir Muradiye Hanmm 5 inci katmdaki mer-

nab 73 lira 50 kuruflur. itiraz1 olanlarm da bir ay zarfmda ve- kezi idaresinde adi surette toplanhya 
Talibler ,artnameyi gormek iizere mekteb idaresine miiracaat saik ve senedah kanuniyelerlie birlikte c;agmhr: 

edebilirler. Taliblerin eksiltme giinunden evvel Okuldan alacaklarJ Uskiidar sulh ikinci hukuk Mkimligine 1 - !dare meclisi raporile murak1b 
irsaliye ile ilk teminatlarm1 Liseler Muhaaebeciligine yahrmalart ve miiracaat eylemeleri ve aksi halde ka- raporunun dinlenmesi, 

_belli gun ve saatte Komiayona gelmeleri. (499 ) nunu medeninin mevaddt mahsusas1 ah 2- 1936 senesi hesablarmm gerc;ek -
kam1 tatbik olunacagt ilan olunur. lendirilmesi, mezktir sene netayicine 

Kadtkoy ikinci Sulh Hukuk dair idare meclisinin tekl-ifi hakkmda 
B 0 Y 0 K A D A karar ahnmas1 ve idare meclisinin ib -

5 ~ubat 1937 

1$1~A TAHVil OlUNMl\'AN 
CERYAN tCIN 

PARA 
VERMEYINiZ 

PHILIPS AMPULLARI 
Tiirkiye Umumi Miimessilligi : 

HELiOS Miiessesat1 
Istanbul • Galata, Voyvoda Cad. No. 124 • 126 - 128 

(Yeni binas1nda) 

Pek ac1kh bir kay1b 
Memleketimizin pek degerli ve namuskar ricalinden esbak Hariciye Na

zm Bay Astm Turgud dun ak§am vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin saat on bu
c;ukta Modada $imal sokagmdaki hanesinden kaldmlarak ogle namazm1 mii
teak1b Karacaahmedde ~erifkuyusundaki aile kabristanma defnedilecektir . 

Allah rahmet eylesin. (671) 

Eskisehir M1ntakas1 Sttma 
' 

Miicadele Reisliginden: 
Eski§ehir Cumhuriyet meydanmdaki durgunun Porsuk c;ayma tahtelarz 

konacak c;imentolu biizlerle ak1blmast ic;in yaptmlacak olan (178) metro tu
liindeki kapah mecranm in!',las1, 3/2/1937 tarihinden itibaren on be§ giin miid
detle ac;1k eksiltmeye konmu§tur. 

1 - !§in tahmin edilen bedeli (927) lira (73) kuru§tur . 
2 - !hale 19 §Ubat 1937 cuma giinii saat 14 te Eski§ehirde Sttma Miica

dele Riyaseti binasmdaki Komisyon tarafmdan yaptlacakttr. 
3 - Muvakkat teminat akc:;esi (70) lirad1r. tstekliler her zaman S1tma 

Miicadele Reisligine miiracaatle i§ hakkmda izahat alabilirler. (691) 

Sultanahmed Birinci Sulh 
Hukuk Mahkeme~inden: 

36/550 1nhisarlar 1darezi istanbul Ba§miidiriyeti vekili avukat ihsan Muk· 
bil tarafmdan Aksarayda MustafapB.§a caddesinde Mekteb sokagmda 11 nu • 
marah hanede mukim Salahaddin aleyhine a ti-1 alacak davasmm · ra kill-
nan duru~masmda: 267 lira 81 kuru~un tahsiline 20/11/1936 tarihinde karar 
verildiginden ikametgaht mec;hul bulunan miiddeaaleyh Salahaddinin sekiz 
giin zarfmda temyizi dava etmedigi takdirde hiikmiin kesbi kat'iyet edecegi 
hiikiim hulasas1 tebligi makamma kaim olmak iizere ilan olunur. (694) 

~arbaybg1ndan: Aksehir 
' Ac;1k eksiltme ile sah§: 

<;ah§tr ve hiisniihalde bulunan •60• beygir kuvvetinde ve mazutla i§ler 
:;;akuli sistem bir aded Somiidizel motorile Bergman markah 220 volt mute -
madi cereyan iizerine c;ah§1r iki tevzi tablosu ve iki aded dinamonun ayn ayn 
ve pe§in para ile 29/1/937 den itibaren on be§ gun ic;inde satlimak iizere arttlr -
mtya konulmu:;;tur. 

Bunlardan motoriin denizde c;alt§an vasttalarla kullanlitr nevidendir. Ta
liblerin 2490 numarah eksiltme ve arthrma kanununun hiikiimleri dahilinde 
Ak§ehir Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (617) 

Turk Hava Kurumu Aydtn 
Subesi Baskanhihndan: ' ' ., 

Aydm merkez kazasile Cine, Bozdogan, Sake, Nazilli ve Karacasu kaza-
lanna aid kurban deri ve barsaklan 25/1/1937 tarihinden 15/2/1937 tarihine 
kadar miizayedeye konmu§tur. 

Buna aid §artnameler, :i:zmir, Aydm, Denizli, istanbul, Manisa, Turgudlu, 
Mugla, Milas, U§ak Hava Kurumlan 9ubelerinde goriilebilir. 

Taliblerin ihale giinii Aydmda bulunmalan veya o giin telgraf muhabe -

l
=le miizayedeye i~?tirak etmeleri ilan olunur. (6J25) 

inhisarlar Umum Miidi..irliic'liinden 

I - ~artnamesi mucibince 26 X 48 eb'admda 500.000 aded ~arab 
mantarl pazarhkla sahn ahnacaktu. 

II - Pazarhk 10/11/937 tarihine raahyan ~ar,amba giinii saat 15 
te Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko ~ 

misyonunda yaptlacakttr. 

III - ~artnameler paraslZ olarak hergun sozii ge~en fUbeden 

ahnabilir. 

IV - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 

Hakimliginden: YAT KULUBU ra:·_ C1kan iiyelerin tekrar ve yahut MM~ 
1 - 6len ve terekesine hakimligimizce el konan ve sablarak esmammn yerlerine ba§kalarmm sec;imi, 200 kilo litapon 

guvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri 
iliin olu~ur. ( 528) 

t~~simi i.~::.nil~n bahriye mlitekaidlerinden Ali Galib kariSI Lutfiyenin Kad1ko- ldare Meclisi Reisliginden : 4 - idare meclisi iiyelerine verilecek 900 kilo alc;t 
yunde Sogudlu~e~me caddesindeki 69 numarah fmnm 1/4 hissesile f1rmm it- on hakkt miktannm tesbiti, 900 kilo rec;ine. 
tisalindeki Nu_·_· zh __ etefendi sokagmda 4 numarah kom_iircii diikkamnin tama- Biiyiikada Yat Kuliibii Tiirk Anonim I - Yukanda cins ve miktan yaztll 3 kalem malzeme §artnamesi mud-

. 937 5 - 1937 senesi i~in bir muraktb ta -
m1 ve Kadlkoyunde Rlhbm iskele caddesinde 114 numarah kargir evi k §irketi heyeti umwmyesinin 2 mart bince pazarltkla satm almacakbr. 

tt t -1 1113193 ac;1 1 yini ve verilecek iicretin tayini. ta ar trma sure 1 e 7 per§embe giinii saat 10 - 12 ye kadar mahkeme bi- tarihine musadif sa 1 giinii saat 15 te II - Pazarhk 16/II/937 ~arihine rasllyan sall giinii saat 15 te Kabata§ 
nasmda sahlacakttr. Cagaloglunda Eminonii Halkevinde su- En az on b~ ortakllk senedine maHk Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

2- Yeminli ii~ ehli vi.lkuf tarafmdan frrm hissesinin tahmin olunan kl • reti adiyede i~ima edecegi arzolunur. olup i§bu toplanbda bilasale veya bil - III - ~artnameler parastz olarak hergiin sozu gec;en §Ubeden ahnabilir • 

• meti 2640, komiircii dukkanmm ktymeti 900 ve kargir evin kiymeti 2000 11-rya- vekale haztr bulunacaklar ticaret ya • IV - tsteklilerin pazarbk i~in tayin edilen gun ve saatte yiizde 7,5 gii .. 
Ru:zname : 90) dtr. Tayin olunan giinde arthrma bedeli muhammen olan kiymetin yiizde yet- sasmm 371 inci maddesi mucibince sa- venmE paralarile birlikte ad1 ge9en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6 

mi§ be§ini bulmad1g1 takdirde son arttlranm taahhiidii baki kalmak §artile 1 _ Meclisi idarenin 1936 senesi he _ hib olduklart senedleri toplantt giiniin- -
26/3/937 cuma giinii saat 10 - 12 de icra edilecektir. sabatma aid raporun okunmas1 ve he _ den en az bir hafta evvel §irketin Ga • I - 9artnamesi mucibince 10.000 kilo yerli mall ni§asta kola pazarhkla 

3 A tt t · 10/2/937 t latada ~arab !skelesi soka;<.1 Muradiye - r trma §ar names1 arihinden itibaren mahkeme divan - yetin ibras1, 5 satm almacakttr. 
hanesine as1lmt!',lhr. hanmm 5 inci kahndaki merkezine ya- II - Pazarhk 17/11/937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Kaba· 

t 2 - 1936 senesi bilanc;o ve kar ve za- hrmalan laz1mdtr. "' 
4- §bu gayrimenkullerde ipotek sahibi alacakhlarla dig"er alakadarlarm ta.,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapila 

rar hesabmm okunmas1 Ortakhk senedinin yabnld1gmt go - " 
gayrimenkuller iizerindeki haklanm, hususile faiz ve masrafa dair iddialanm ' cakhr. terir miiessesatt maliye tarafmdan ve-
evralu miisbitelerile 20 giin ic;inde bakimligimize bildirmeleri, aksi halde hak- 3 - Murak1b raporunun okunmas1, rilmi§ vesikalar ortakhk senedi gibi ka- III - ~artnameler parastz olarak hergi.in sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
Ian Tapu sicillerile sabit olmad1k9a satl§ bedelinin payla§masmdan baric ka- 4 - s 1ra ile ~1kacak olan iic; azamn bul olunur. 5 §Ubat 1937 IV- isteklilerin pazarhk ic;in tayin edi~en gun ve saat:e.~iizde 7,5 guven~; 
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lacaklan illn olunur. (666) yerine yenilerinin sec;ilmesi. !dare Meclisi paralarile birlikte ad1 ge9en Kom1syona gelmelen tlan olunur. (6S 
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5 ~ubat 1937 

Ydba,I Piyangosunda Kazanmtyanlara 
Miijde 

#I #I 

CEKILI$ TARIHI 
'1$UBAT flJ 

Satl§ yeri Piyango bayilerile Yenipostane kar§lsmda Erzurum hanmdaki 
Cemiyetin ilan i~leri Blirosudur (642) 

Yiiksek ikbsad ve Ticaret 
Mektebi Direktorliigiinden: 

Okulumuz eski okurlarmdan tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilfm edilmi§ 
alan muayyen vakit zarfmda mliracaat edenler i~in 15 §Ubat 1937 den 21 §Ubat 
1937 tarihine ka({ar devam etmek iizere son bir imtihan devresi a<;Ilmi§ oldu
gundan 15 §Ubat 1937 tarihine kadar mektebe miiracaatleri. (660) 

I M. M. V. Hava Miiste,arhgtndan: 
1 _ Ankarada Hava Miisletarhgmda bir ingilizce, Kayseri Tay· 

Yare fabrikasmda ii~ Almanca, iki Frans1zca dil ~evirgeni alma • · 
caktir. 

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

2 - Miiracaat lstanbulda Hava Aktarma Ambari Miidiirliigiine, 
Ankarada Hava Zat ltleri Miidiirliigiine. 

3 - lmtihan 8/2/937 de yaptlacakhr. 
4 - Ocret 126 • 200 liradtr. «212» (568) 

Ziraat V ekaletinden: 
Yiiksek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarmdan 

olup ta Vekaletimiz tefkilab haricinde ~alu~makta bulunan ve yeni. 
a.~dacak ziraat itlerinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
\i~er ktt'a fotograflarile mezun bulunduklar1 mektebi, mezuniyet ta· 
rihlerini, timdiye kadar iizerinde ~ah,bklari resmi ve hususi vazife 
\>e itleri ve bu vazife ve itlerden ayrllma sebeblerini ve ille ba,Iama 
\>e ayr1lma tarihlerini gosteren bir beyannameyi bir istidaya baghya· 
rak tez elden Vekaletimize gondermeleri ve muvazzah adreslerini 
hildirmeleri ilan olunur. «31» (156) 

~nkara Niimune Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Hastaneye mubayaa edilecegi ilan edilen 91 kalem alatl cerrahiyenin ek
Siltme miiddeti on giin daha uzahld1gmdan talib olanlarm 11 §Ubat 937 per
§embe giinii saat onbirde teminatlarile birlikte hastanede miite§ekkil Komis
lrona miiracaatleri ilan olunur. c249» (649) 

ist. Posta T. T. Miidiirlii2iinden: 
Halkah Ziraat Mektebinin cenubu farkisindeki suyun Ye~ilkoy ahc1 

lelsiz istasyonuna getirilmesi ic;in yaptmlacak tesisat vesaire kapah 
~a.rf usulile eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 12/2/937 cuma giinii 
•a.at 14,30 da Istanbul Yenipostane binas1 birinci katta istanbul P. 
't. T. Mudiirliigiinde miiletekkil Ahm Salim Komisyonunda yap1 • 
lacakbr. Ke,if bedeli 5336 lira 26 kuru,, muvakkat teminat 400 li
~a. 22 kuru,tur. lsteklilerin bu husustaki llartname, mukavele pro • 
lesi ve bunlara ili,ik sair evrak1 gormek ve muvakkat teminatlari
~l yabrmak iizere ~ahtma giinlerinde mezkfir Miidiirliik tdari Ka
lentine miiracaatleri ve eksiltme giiniinden en az sekiz gun evvel 
latanbul Naf1a Mudiirliigiine miiracaatle 5000 lirahk bu ise benzer 
lf Yapllklarma dair bir ehliyet vesikas1 almalari, gerek b~ ve ge • 
l'ekse idaremizden de alacaklari miiteahhidlik ve bu arada bulun· 
clttracaklari Ticaret Odas1 vesikasm1 havi teklif mektublanm 
•<trtnamedeki tarifata gore tanzim ederek eksiltme saatinden bir 
''at evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver-
~i lazimdir. (501) 

Nafta V ekaleti Van Su i,Ieri Etiid 
Heyeti ~efliginden: 

,_ l'vlunakasasi evvelce ilan edilmi~ olan Van ~amran kanah in~aatma talib 
~1'\tn 
it· ad1gmdan ayni §erait dahilinde ve kapalr zarf usulile 2/2/937 tarihinden 
~baten on giin miiddetle eksiltmesi temdid edilmi§tir. ihale 11/2/937 tarihine 
" lllsadif per§embe giinii saat 15 te Vanda Su !§Ieri Etlid Heyeti $efliginde ya
-t-l aca-

g1 ilan olunur. (650) 

CUMHURiYET 9 

BASURA HEDENSA Biitiin diinyanm en miiessir ilacJdtr. 
Ameliyats1z memeleri mahveder, 

kam, agny1 derhal keser. 

Ne kadar mes'ud kad1n 
Hem i~iyor hem gUIUyor •• 
Ne,esi yalntz i~kiden ml ? 

Haytr ... HergUn kulland•§• 

KOZMiN 
di~ macunu hakikaten ag1zdaki 
mikroblan oldiiriir, di,lerin ~ii
riimesine mani olur ve di,leri 
beyazlabr. 

Kad1kiiy ikinci sulh hukuk haklmli • 
ginden: 

Erenkoyiinde Kozyatagrnda Tekke so 
kagmda 68 No. h evde berber !small 
nezdinde oturan !small oglu Mustafa ve 
Ali ~ocuklara mumaileyh ismailin 
K. M. nin 354 iincii maddesine tevfikan 
vasi tayin edildigi ilan olunur. 

P'iPO PAZARI 
Sultanhamam Kebabc1 kara,Ismda 

Fatih sulh birinci hukuk hakimligin
den: 
Davudpa~ada Topc;uemin sokaJc 12 

No. da Fatma $ekureye: Aksarayda Da
vudpa§ada yeni Topkap1 caddesinde es
ki 13 yeni 175 yliz yel.mi§ be§ No. b 
gayrimenkuliin kabili taksim ise taksimi 
olmad1gr takdirde §iiyuun izalesine hii.· 
kiim verilmesi dilegile Mevlude tara -
fmdan aleyhinize a~1lan davanm icra 
ktlman muhakemesinde hali hazrr ma
halli ikametinizin me~huliyetine bina
en ilanen tebligat icrasma karar veril
digi ve dava arzuhalile bu babdaki gl
yab karar1 ilanen teblig olundugu hal -
de tay.in olunan giinde mahkemeye bil
asale veya bilvekale gelmediginiz gibi 
gtyab kararmm tarihi tebliginden iti -
baren miiddeti kanuniyesi zarfmda bir 
glina itirazda bulunmadig1mz ve ehli 
vukuf raporunda miiddeabih gayri -
menkuliin kabili taksim bulundugu bil
dirilmi§ ve bu husus teblig olunan gt • 
yah kararmda yaz1h bulundugu, bu iti· 
barla ehli vukuf raporuna kar§l dahi 
tarafm1zdan serded·ilmi§ bir iddia bu -
lunmadigi anla§lld1grndan miiddeinin 
bu iddiasma sabit nazarile bakllarak 
kabili taksim bulundugu anla§Ilan ar· 
sanm mlisavi par~alarmdan birinin 
mliddeiye verilerek tapuca tes~ilinden 
sonra namma tapu senedi verilmesine 
ve masarifi muhakeme ile tapuca yap1· 
lacak tes~il harcmm hissedarlardan his· 
seleri nisbetine gore almmasma 28/1/ 
937 tarihinde karar verilmi§tir. 

i§bu ba§katib ihbarnamesinin tarihi 
tebliginden itibaren muddeti kanuniye
si zarfmda temyiz etmez veya sair hak· 
larmlZl kullanmad1g1mz takdirde hiik
miin kesbi kat'iyet edecegi ve ahkam1 
kanuniye dairesinde muamele yap1la • 
cag1 usuliin 141 inci maddesine tevfi • 
kan evvelki tebligatlar giJbi tebli~ rna· 
kamma kaim olmak iizere ilan olunur. 

KARDOL 
? • 

Biitiin asab yorgunluk
larJna, ~arp1nblara ve 
sinir buhranlanna kar
~~ damla ile abnan ye
ni ve en son ilacd1r. 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
Londra, Paris, Nav ·York ve Berlin'de gUzellik enstitUierinden lakdirname ile 

laltif edilmif olup beynelmilel sergilerin alhn madalyalar1n1 haizdir. 
Esmer, santm, kumral, her tip ic;in muvafikbr. Giizellik ve cazi· 

beyi arllnr. Burutukluklart, !;:il ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandiklart Balsamin 

4 Nev'i vard1r. 
1 - Krem Balsamin yags1z beyaz giindilz i~ln 
2. Krem Balsamin yagh pembe gece i~in 
3 . Krem Balsam in Ac• Badem gi.indi.iz i~in 
4 - Krem Balsam in Ac• Badem gece i~in 

Balsamin kremindeki hassa hic;bir kremde yoktur; Balsamin 

maddesi mesameleri kapatan cildi gencletlirerek beyaz, yumutak, 

mat ve nermin k1lan besleyici bir cevherdir. 

tNGILIZ KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU • ISTANBUL 

Ziraat V ekaletinden: 
Sivil ve Askeri San' at mektebinin makine ve demircilik k111mlarm

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 
vesikalar101 ve her iki klSlm talibin de fimdiye kadar bulunduklar1 
iflerden almif olduklan hiisnii hizmet vesikalarile ii~er ktt'a fotograf· 
larinl bir istidaya baghyarak tez elden Vekaletimize gondermeleri 
ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» (157) 

Manisa V aliliginden: 
1 - Manisa • Akhisar yolunun 0 + 500 - 1 + 491 inci kilometreleri 

arasmda alb metresi Band1rmanm Kap1dag1 granitinden ve sagdan soldan 
elli§er santimlik yagmur oluklarile bordiir ta§larmm Manisa ocagmdan ~~ • 
kanlacak muntazam ta§larla yap1lmas1 i§i c48423• lira c96• kuru§luk ke§if
namesi iizerinden 18/2/1S37 per§embe giinii saat on bire kadar miiddetle ka
pali zarf suretile eksiltmiye konulmw~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname, ke§ifname ve buna miiteferri diger evrak 
c242• kuru§ mukabilinde Manisa Naf1a Miidiirliigunden almabilir. 

3 - Eksiltme 18/2/1937 peqembe giinii saat on birde Vilayet Umumi 
Meclisi salonunda yap1lacaktlr. 

4 - Muvakat teminat c363h lira c87• kuru§tur. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin Naf1a Vekaletinden almml§ ehliyet vesi -
kas1 ve 1937 yllma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve muvakkat teminata aid 
makbuzu kapal1 zarfm i~ine koymalan ve kapah zarfm ihzarmda 2490 say1h 
kanunun 32 nci maddesine riayet etmeleri laz1mdir. 

6 - Bu eksiltmiye, girecek olanlarm kapah zarflarm1 18/2/1937 per -
§embe giinii saat ona kadra Manisa Valiligine vermeleri ve posta ile gondere• 
ceklerin 2490 say1h kanunun 34 iincii maddesine riayet etmeleri liizumu 
ilan olunur. (596) 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyac1 igin miktan ne olursa olsun clevha, boru, ~ubuk veya 
klil~e halinde• hurda kur~un satm almacak.hr. Bu nevi kur§un satmak istiyen
lerin pazarhk i~in !stanbulda Fmdxkhda Askeri Fabrikalar Yollama Amirligi
ne, Ankarada Ticaret Kalemine miiracaatleri. (672) 

-....: -

'I 

KUMBARA 

( Daiml~r • Benz) arab alan 

te:~ke MAZUT ne 
Kiigiik kamyonet 140 kilometro yap1yor 
K1sa §asi kamyon 115 ,. ,. 
Uzun §asi kamyon 90 ,. • 
Koca kamyon 80 ,. ,. 
7 ki§ilik binek 150 ,. • 

Rakiblerimize kanma, bo~ lafa inan
ma; tecriibeye gel, hesabm1 bil, b!l§ka 
ara:ba alma, emret katalog gonderelim. 
Taksim bah~esi kar§lSI 25 telgraf ad • 
resi, Dizel - !stanbul . 

lyi ve eski bir 

Di' PROTEZCiSi 
I~ anyor. Istanbul ve Anado
luya gider. Di§ deposu Meh

med lbrahime miiracaat. 

Fatih sulh birinci hukuk mahkemesi 
sat~ memurlugundan: 

ibrahimle V asfiyenin §ayian muta • 
sarnf olduklan Kocamustafapa§ada Ko· 
camustafapa§a mahallesinde Sebzeci so
kagmda eski 250/1 yeni 342 sayrh sag 
tara£1 S1bZic1 sokagr, sol tarafi Dimitri .. 
nin bakkal diikkam, arkas1 polis ~evket 
hanesi, cephesi Kocamustafapaa~ cad • 
desile mahdud 450 lira muhammen lay· 
metli diikkan izalei §iiyu zunrunda a
~lk arttrrma suretile §eraiti atiye daire
sinde 4 mart 937 tarihine musadif per • 
§embe giinii saat 14- 16 ve muhanunen 
klymetin yiizde yetmi§ bC§ini bulma -
dlgr takdirde en ~ok arttrranm taahhii~ 
dii. baki kalmak ii.zere 19 mart 937 ta • 
rihine musadif cuma giinii saat 14 - 16 
ya kadar 'ba§kitabet odasmda sablaca • 
gma dair olan ilan varakasmm bir niis
hasl hissedarlardan Vasfiye vefaen fe • 
rag suretile alacakh olan Hii.seyin Hiis-
nii klz1 Haticenin ikametgahmm m€\1 • 
huliyeti hasebile teblig edilememi§ ol
dugundan olbabda ittihaz olunan karar 
mucibince keyfiyet yirmi giin muddet
le ilanen teblig olunur. 

0 

BIRE 
100() 
VEREN 

TARtADJR 
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iki tehlike h;areti : 
Nezle ve ba$ aQr1s1 

Soguk algmhgmm bu ilk 

alametlerini 

GRiPiN 
ile bertara£ etmezseniz bir 

<:ok agu hastahklara tutul

mak tehlikesi ba§gostermi§ 

demektir. 

GRiPiN 
Biitiin agr1, SIZI ve sancila

n, derhal dindidir. Gripe, 

romatizmaya, di§, sinir a

:Iale, bel agrilarile kmkhga 

'tar§I bilhassa miiessirdir. 

icabmda giinde 3 ka~e 

ahnabilir. 

R p • 
I 

istanbul Giimriigii Ba~miidiirliigiinden: 
Giimruk sati~mdan: 1686 kilo orgii makinesi aksamt, 1279 kilo porselen 

izelatiir, 378 kilo benzin. motorii, 308 basma pamuk mensucat, 263 kilo pamuk 
ipligi, 118 kilo pamuk mensucat, 174 kilo pamuk mendil, 118 kilo ahize maki
nesi, 111.500 kilo sun'i ipek ipligi, 111 kilo yiin mensucat, 100.450 kilo ipekli 
pamuklu mensucat, 84 kilo tuvalet pudrast, 42 kilo pamuk dantela, 4.900 kilo 
ipek mensucatm Miinakasa gazetesinin 31/1/937 giinkii niishasile ilan edil
digini ve ihale giinlerinde de aynca kiic;iik satt~lar da oldugu ilan olunur. 

Peyami Safa 
Mahmud Y esari 

(607) 

OKUNACAK• 
: Adam san·ah 50, ihtiyat Zabiti 50, Cep

he gerisi 60, Gurbet yolcusu 7 5, K1r 
<;i~egi 75, Diinkiilerin romam 75, Pat
ron 100 kuru~. 

: Cumbadan Rumbaya 125 kuru~. 
: Bagrtyamk omer 50, A~k yan§I 50, 

Kanh s1r 100 kur~ 
Re~ad Nuri Giintekin : Anadolu notlan 50 kuru~. 
Abidin Daver Dav'er: Bir Miilazimiu romam 100 kuru,. 

oldiiren kim 75 kuru~. 
: Lamartin'den terciime: Rafael tOO, Gra· 

ziella 7 5 kuru~. 

Dostoyevski'den terciime: Beyaz geceler 
75 kuru~. 

: Anatol Frans'dan terciime: Beyaz ta~ 
iizerinde 50 kuru~. 

Servet Y esarioglu 

F. Osman ve F. Varal: Klod Ane'den terciime: Gene Rus klZI 
Arian 50 kuru~, 

KiTABEVi ~ 

lt£5£R. 

CUMHURlYE'l' 

SIR RADYO ALMAOAN EVVEL 
BILMELISINIZ Ki . 

R. C. A. 35 senelik bir lecrubenin mah· 
suludur 

R. C. A. lnsan dimago gibl i$loyen ve ne$· 
riYal•n kudretini kontrol eden 
eleklrok bor dimaga maliklir. 

R. C. A. lslasyonlaron yerir\i ' layin eden 
eleklrol< bir gozle i$1er 

R C A. non bulun lambalaro o;eliklendir. 

R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DEG ILDIR, ~ONK I R. C. A. 
DONYANIN en BOY OK RADYO 
TESKil.ATINA SAHIPTIR. 

R. C. A. 9 U 
Radyogramofon 

R C .A. 5 T·4 5 lambalo 
veresiye Sal•$ 160 Lira 

5 ~ubat 1937 

R C.A. 8 T·2 8 lambah 
veresiye Sail$ 210 Lira 

Bu modellerin hepsi magazalar1m1zda mevcuttur. 
~imdiye kadar R. C. A. ~e§idlerini bir arada goremiyenler gelip mukayese edebilirler. 

0. T. T. A. $. Beyoglu • istiklil caddesi 

ADANA: 
ADAPAZARI: 

Muharrem Hilmi Remo 
fzzet Siikrii 

DiYARBEK!R: 
EDtRNE: 

Oogu I~1k T ecim Evi 
Aziz hbilen 

KOTAHYA: 
MERSiN: 
ORDU: 

YIId1z sinemas1 
Hakkakoglu A. Rahmi 
Furtun Orner AKHlSAR: 

ANTALYA: 
BALIKESiR: 

Hilmi F aiz Arabc10glu 
Ahmed Sevki ve Ss1. 
Hiiseyin Sahlan 

ESKiSEH1R: 
GiRESUN: 

Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Ismail Uzunkaya 

SAMSUN: 
SIVAS: 

B. Albala ve oglu 
Ali R1za Omek . 
B. Albala ve oglu - Cerna! Kovab 
Harunlar 

BURSA: T ayyare sinemas1 
Mehmed Klzoglu 
Celal Erel 

KASTAMONU: Orban Server TOKAT: 
CANAKKALE: 
~ORUM: 

KAYSERi: Zeki Saatman TRABZON: 
KONYA: A. Ulvi Eranda<; ZONGULDAK: Mahir Aysen 

MF~IOziM 
Grip hastahgmm yegane ilacidtr. 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Laboratuar1 

Radyatorler i'<in en fenni suret -
te haznlanmi~ asid solfrik mahlulii 
biitiin §Ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika sokag1 numara 7/9 Tele -

fon: 22773. ----· 

Adalar sulh icra dairesinden: 
Bir deyinden dolayt mahcuz olup pa

raya c;evrilmesine karar verilen 3 §1eZ
Ionk, 1 konsol, 1 komodin, 1 duvar sa • 
ati, 7 demir karyola, 1 elbise dolabt, 2 
masa, 1 biife, 1 elektrik abajuru, 1 hastr 
koltuk ve saireden ibaret ev e§yast 13/ 
2/937 tarihine musadif cumartesi giinu 

---------------- saat 10 dan itibaren Kmahadada Yar-
Sahtb ve B~munarrzn: Yunua Nadr ba§t sokagmda 5 No. h ev oniinde sa -

Umuml ne$rtyatr tdare eden Ya22 l~Len hlacagmdan talib olanlarm mahalli mez 
MuduriL: Hikmet Mii.nil kurda haz1r bulunacak memuruna mii -

Cumhurtyet matbaas1 racaatleri ilan olunur. 

/ istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
Muhammen bedeli 2500 lira olan 250 aded kurssuz kombine telefon makine· 

si ac;tk eksiltmeye konulmu§tur. ilk teminat 187,50 liradtr. Fenni §artnamesi 
hergiin malzeme dairemizden parastz olarak almabilir. Eksiltmesi 23/3/937 
sah giinii saat 15 te Direktorliik binasmda yaptlacakhr. Taliblerin mezkur 

giinde en gee; saat 14 e kadar teminat akc;elerile miiracaatleri lazrmd1r. 
(654) 

istanbul Komutanhgtndan: 
Kendi i§lerile ugra~mak ftrsah verilmek suretile ordu ic;in iicretli tabib 

almacakhr. ihtiyat ve sivil tabiblerin Komutanhk 9. 5 e miiracaatleri. (673) 

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden 

Askerligini yapmif olan Ticaret lisesi mezunu bir memur ah ~ 

nacakhr. Ticaret t.ahsilile beraber Banka ve Ticari miiesseselerde 
!j:ahljmlf ve buralardan bonservis almif olanlar tercih olunacak ~e 
ellerindeki. vesikalara ve yaptlacak imtihanda gosterecekleri ehliyete 
gore yiiz sekiz liraya kadar iicret verilecektir. 

lsteklilerin istidalarma baghyacaklari diploma, askerlik vesikast 
ve niifus cuzdanlarile birlikte en ge!r 10 tubat 937 ak,amma kadat 
Umum Miidurliige miiracaatleri. .( 465) 
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