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Niizhet Hat;im 

iTALY AN 
ED EBiY A TI 
ANTOLOJiSi 

Biiyiik ve k1ymetli bir eserdir. 

T anesi 160 kuru~ 

A. Halid Kitabe~wi 

Gene para§ii.t~iilerden Yzldw, Hiiseytn ve Htkmet u9madan evvel Pall"C$iit~iilerimizden biri inerken Yere inen parQ$ii.t9iileri kucaklamak uzere kO$an gencler 

···························································· 
Avrupan1n 
Derdi: 
itimadsiZbk 

A vrupa sulhunu korumak i~in 
yeni bir garb misak1 yap1lmas! 
etrafmda diplomasi yollarile ce

reyan eden miizakereler Almanya ve !
talyamn, ingiltereye verdikleri son ce
vabla birclenbire gene gi.iniin meselesi ol
du; hem de en muhim meselesi ... 

!ngiliz gazetelerinin verdikleri malu
mata gore, Almanya ile halyamn nota
dan, Sovyetler Birligi ile Lehistam, bii
yiik Avrupa devletleri manzumesinden 
~1kannak gayesini takib etmektedir ve 
Almanya, yeni bir garb rnisak1 yapmak 
i~rin, Sovyet - F rans1z paktmm feshini 
istemektedir.- F rans1z gazeteleri de, AI
•nanvJO ve talyanm, Biiyiik Harbden 
evvel, di.iveli muazzama denilen lngilte-
re, Fransa, Almanya, Rusya, Avustur-

' ya • M acaristan ve italyanm yerine, yal
mz 1ngil tere, F ransa, Almanya ve ltal
yadan mi.irekkeb yeni bir bi.iyi.ik devlet
ier manzumesi kurmag1 ve Avrupamn 
bi.iti.in arazi ve siyaset meselelerini bu 
dort devlete hallettirmegi hedef ittihaz 
ettiklerini yaz1yorlar. 

Almanyamn, bu teklifleri yeni degil· 
dir; hele bir garb misaki akdi i~in, Sov
yet • F rans1z pakbmn feshini eskidenberi 
~art ko§lllaktad1r. F ransa ise, bu teklifi 
kabule yana§lllamaktad!r. Gerc;i, Fran
sad a Sovyet Rusya ittifakma aleyhtar o
~anlar, bu paktm Almanya ile anla§maya 
mani oldugunu iddia etmekte iseler de, 
diger kuvvetli bir ziimre de, paktm liizu
munu kuvvetle miidafaa ediyorlar. Fran-
6rz - Sovyet paktma taraftar olanlar, 
Almanyamn, paktm feshi hakkmdaki 
teklifini, F ransay1 Sovyet Rusyadan a· 
yumaga matuf bir manevra telakki ede
rek Hitler Almanyasmm samimiyetine 
inannnyorlar. Boyle dii§iinenlerin fikirle
ri, ~oyle hulasa edilebilir: 

«Almanya, hem §arleta, hem garbda 
bi.iyiik bir harbi zaferle bitirebilecek kud
rette degildir. F ranstz - Sovyet pakh 
mevcudken, bOyle iki cepheli bir harbe 
giri§lllek c;ok tehlikeli bir talih oyunu, 
neticesi c;ok ~iipheli bir kumar olur. Onun 
ic;in, Almanyamn evvela, iki mi.ittefik bir
birinden · aymnas1 lazimdir. Boyle bir ay
'l'Ihk vukua gelince, Almanya, evvela, 
~arleta bir harb a~arak (:ekoslovakyaya 
r,re Sovyet Rusyaya kar~1 rnJIZaffer ol
maga c;ah~acakbr. <;ekoslovakyayt orta· 
dan kaldtrdiktan ve Sovyet Rusyadan 
da Ukraynayt ahp kuvvetlendikten son· 
ra, yeni bir harbe haztrlanacak ve bu de-
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Milletimizdeki bUyUk havae~hk a~kl Han~iiiS~1~~i~~, hs:;iyeli 
Diinkii Hava bayram1nda 100 Barudiye ders veriyor 

bin ki ~i hazir b ul Un d u 0 da, sabJk Habe-, 1-. m-p-ar-at-orun-a-verdigi cevabda, 
. , ~ Tiirkler uzla,mazlarsa dogii,iiriiz; diyor ... Y ava• gel! 

Gen~ planorciilerin yapt1klari muvaffakiyetli 
u~u~lar ve takdirl~ seyredildi 

~ehrin biitiin nakil vasJtalarJ Y e'ilkoye yolcu ta,JdJgJ halde, vesaitin 
kafi gelmemesinden 100 bin kii' de bayrama i,tirak edemedi 

2 Mart 1937 tarihli cElkabes:o gazetesi 
Habe§ imparatorunun Fahri el - Ba
rudi'ye gonderdigi mektubun metnin-i 
neyetmektedir. 

Neca§i, bu mektubu Suriye ulusuna 
bir nasihat olarak yazdi~Dl soylemek· 
tedir. Haile SeJ.asiye, gor~ler·ine gore, 
fa.§ist rejiminin biitiin haklan ve arsi
ulusal muahedeleri nasi! c;ignedigini ve 
asil bir imparatorlugu ortadan nasll 
kaldmm§ oldugunu izah et:mi§ ve de
mi§tir ki: 

cHabe§istan facias1 ba§kalarma iyi bir 
ders te§k.il etmelidir. Korkuyorum ki 
iskenderun facias1 da bir miitemmim 
ders te~il edecektir. Uluslar Sosyetesi, 
Tiirklerin arzulanru yerine getirmi.§tir. 
Zaten ffiuslar Sosyetesinin prensipleri 
keyfi ·istek ve arzulara tabidir. Hitler, 
Versay muahedesini c;ignedigi zaman, 
muslar Sosyetesi, !skenderun kahrama-

• ru Tevfik Rii§tii Arasm riyaseti altmda 
imparatorlar imparatorunun tahtmdan 
d~tiikten sonra siyaset tellall!gma ba~llyan 

Haile SeUisiye 

TiirkkU$Unun gene para~iit~iilert atladtklart tayyarenin oniinde 

Tiirkku~unun tertib etmi§ oldugu ha • programa gore bayramm saat 1 1 de ba§· ler, otobi.isler ve otomobiller on binlerce 
va baytram1, di.in Y e§ilkoyde muazzam lamast laz1m geldigi halde halk sabahm ki§iyi Y e§ilkoye nakletmege ba§lamJ§hr. 
tezahiiratla kutlulanmi§hr. Hazulanan c;ok erken saatlerinde yola ~Ikmt§, tren - [Arkasz Sa. 6 sutun 1 dt.] 
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Katalonya da Madrid ile 
te§riki mesai ediyor 

Valencia civar1nda da isyan ~1kbg1 bildiriliyor. 
Barselon elektrik fabrikasl bombard1man · edildi 

Madrid cephesinde ihtiliilci kuvvetlerden bir miijreze hiicum halinde 

iran Sahinsahtnin 
' ' 

dogum giinleri 
Bugiin iran konsolos· 
hanesinde bir kabul 

resmi yapdacak 

Madrid 14 (A.A.) - Hi.ikumet ta- T ebligde ilaveten deniliyor ki: §ahin$ahz s. M. Rtza Pehlevi 

raftarlan, mi.idafaa meclisinin saat 22 de «Bugiinkii giin, cumhuriyet kuvvetleri Bugiin, dost ve kard€§ irarun kurta-
ne§redilen bir tebligine gore, diin Gua- i~in bir §eref gi.ini.i olmu§tur. ncisi 9ahin§ah R1za Pehlevinin dogduk-
dalajara cephesinde T rijueque'i istirdad Trijueque elimize dii§rnii§ti.ir, bun dan Ian giine musadiftir. 
etmi§lerdir. [Arkast sa. 'l sutun 2 de] 1 [Arkast Sa. 7 siltun 5 te] 

[Arkass Sa. 7 sutun 6 da] 
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Pariste sukutu hayal 
Alman ve italyan cevablar1 Fransa

da da menfi bir sekilde karstland1 
' ' 

Roma 14 (A.A.) - Salahiyettar me· 
hafilde beyan olunduguna gore, 1 te§ri· 
nisani tarihli lngil.iz notasma italyamn 
bu kere verdigi nota, dahi, Ren meselesi
ne dair ingilizlerin ii~ ve F ransiZlann da 
iki notast daha "Cvvelce ne§redilmemi§ ol
dugundan, ne~redilmiyocektir. 

Maamafih notamn muhteviyah hak
kmda baz1 tasrihatta bulunulmaktad1r. t
talya, eski Lokarno paktmm ana hatla • 
n i.izerinde yeni bir garb pakb yapmaga 
amaded.ir. <;iinkii eski Lokarno itiraz ka
bul etmez hizmetler yapm!§tlr. Ancak 
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Mussolini Bingazi 
:Dnntakasinda geziyor 

Bir italyan gazetesi, M1s1r hududuna kadar yap1lan 
yolun M1s1r aleyhine sevkiilcey'i bir maksadla 

in'a edildigi iddialarint tekzib ediyor 

Mussolini'ntn gezmekte oldugu yerlerden Trablusgarbde bir ak~am manzarast 

Bingazi 14 (A.A.) - Du~e. ktzlar kay1 ziyaret etmi§tir. Bu mmtakada yer
mektebinin ki.i§ad resmini yapttktan son· le§mi~ olan Sicilyah, Kalabrya'h ve Pou-
ra Derne ile Bingazi arasmdaki mmta- [Arkasz sa. 5 siitun 4 te] 



2 

Tarihi tefrika : 58 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Kur~dog unun yapt1g1 niimayi~! 
Bu yigit Tiirk, 150 ki,ile dii,man karakollar1ni 

basarak 700 silah11 esir getirmi,ti 
lbrahim Pa~a. hulya!;mna uygun ha- ne kendi hulyalanna maglub olarak ve 

reketlerde bulunmak fm..-tmi bu duru§ Husrev Beyi muhatab tutarak Hiinkar
masmda gene yakalamt§, d~ima Padi - dan once soze ba§ladt: 
§ahla atba§I beraber dola§mf§, orduya - Serhad beylerisiniz. Saadetlu Pa-
kendinin yerini, degerini ve ni.ifuzunu ye· di§ah sizden mii§avere ister! 
ni ba§tan hissettirmi§ti. Budini cW§iinmek- Husrev Bey, yiiziinii Padi§aha ~evi -
te.n baska hi~bir §eye ilgi gostemriyen ne- rerek konu§tu: 
ferler bile yava§ yava§ Padi§ahm ikile§• - Ulu Hiinkar. Macar atlJSI attl -
tigini sezinser olmu§lardt. <;i.inkii Hiin - gand1r, top agzmdan f1rhyan giille gibi 
kann mi.inferid gori.indi.igii vaki degildi, atJhr, i:ini.ine geleni dannadagm eder. 
hep vezirine dayanarak boy gosteriyor • Miimkiin ki onlar, d~gruca agtrhklanmtz 
du. F akat orduyu, 0 duru~ giinlerinde iizerine yiiriisiinler. Ilk c;arpJ§mada bizi 
meshur eden ne Padi§ahm Sadnazamile ,.stkmhya koysunlar. Onun i~in tedbirli 
.. kalb ile kahb, bedenle ruh gibi • birle- davranahm. Dii§man aths1 saldmnca saf
§ik vaziyeti idi, ne 1brahim Pa§amn her laruntzi ac;1p kendilerini aram1za alalun, 
glin kurdugu muhte§Cm divandt. Onlara ktvranmaz hale koyahm. 
heyecan i~inde heyecan a§tltyan Belgrad Semendire Beyi ve mhh siivari fi.rkas1 
vroyvodalanndan Kurdoglunun yapt1g1 kumandam Bali Bey atJldt: 
niimayi§ti. Bu yigit Tiirk, ordu heniiz - Dogrudur, dedi, Macarh tepeden 
beri yakada iken yiiz elli ki§i ile oteye a§• hrnaga kadar pulada miistagrakhr, bir
ffil§, koca bir mmtakayt §im§ek h1zile do- birlerine de zincir gibi baghd1r, hiicum -
la§mi§ ve dii§man karakollanm birbiri lanna kolay kolay takat getirilemez.Hus
ardmca basarak yedi yiiz silahlt, mhlt, rev Beyin dedigi gibi onlar bizim i.izeri
demir tulgah esir yakalaytp - tek bir ~e- mize yiiriidiikte iki yana c;ekilmeliyiz, 
hid vermeden - geri donmii~tii. sonra ke.ndilerini sanp bitirmeliyiz. Lakin 

Ordu i§te bu i~i begendi ve candan al- bu i~te ~ok dikkat etmek, hesabh dav -
kt~ladt. <;iinkii Kurdoglunun ve arkada§· ranmak gerektir. dii§mam fazla ilerletir
lanmn §ahsmda kendi bileginin sarstlmaz sek bir dahi c;eviremeyiz, hele agtrhkla -
pekligini, getirilen esirlerin hazin duru - nmtza dii§erlerse kendimizi karga§ahktan 
munda da dii§man ordusunun aczini go- kurtaramaytz. 

riiyordu. Bu fikrin dogrulugu kadar nezaketi de 
Kurdoglu, biiyiik bir miijde de getir - ac;tktJ. Demire biiriinmii§ on binlerce at

mi§ti. Dii§man ordusunun Tiirkleri kar - hya ilkin yol vermek ve sonra bu yolu 
§llamak iizere har~kete ge~tigini bildiren kapay1p onlan sarmak, kolay kolay ba
bu mi.ijde her yiirekte bir sevinc tufam §anlacak i~lerden degildi. Ondan otiiri.i 
yaratt1, athlann ucru§unu ve yayalarm sii- padi~h. Hiisrev Beyden biraz daha dii
ziilii§iini.i bir kat daha c;ogaltb. Gok, u- §iinmesini ve ba§ka bir tedbir hahnna 
zaktan bu uc;u§U, bu si.izi.ilii§ii seyre mah- geliyorsa si:iylemesini istedi, o da §U ce· 
kum oldugundan dolaYJ aghyormu§ gibi vabt verdi: 
boyuna yagmur dokiiyordu, toprak, bt - - Saadetlu hiinkar, biz serhadde mii· 
rer nal parc;ast veya ~ank topugu olup ta §avereyi giin gormli§, sava§lar geQirmi§ 
~u atlann veya §U yayalann ayagma sa- ihtiyarlarla ederiz. Kendi bildigimizle bir 
nlmak ~erefine eremedigi ic;in huc;mla§I· i§ gi:irmeyiz. Ferman olunursa varup on· 
vormu§ gibi boyuna batakla§lyordu. Fa- larla soyle~lim. 
kat ordu, durmadan yiiriiyordu. - Yakmda kimler var onlardan~ 

Nihayet Moha~ ovasma vanldt ve du- - Kocaalay Beyi, Karaosman, Meli-
ruldu. Buras1, harb ic;in c;ok elveri§li bir ~ed Suba§J, Balaban {:eriba§J, Adil 
yerdi. ,SChir, T unamn yarattJgi bir ada - Koca! 
mn kar§lsmda ve baglar ic;indeydi. Onu - Tiz gitsinler, bu adamlari t;Igtr -
saran biiyiik ovanm bir yamnda bir ba • smlar. Ben dahi kendilerini gi:iriip din • 
takhk, bir yanmda da anfiteatr §eklinde lemek isterim. 

kademe kad~~e yii~~elm~§ b~: dag 11_1:ev- <;avu§lar ;Jw§U§ux'ken Bali Bey, hu -
cud olup etegmde ~mn btr koy ve mus - d ·recek karann mahiyeti ne o -

hk b. k"l' .. d zur a ven 
ta em 1r liSe goze c;arptyor u. 1 1 d'" mam yurduna dog~ru kar--

D .. h .. . . . d ursa o sun U§ ,.. 
~ U§man enuz, ovaya mmeml§b, a • maktan ahkoymak icab ettigini ve bu va-
gm ardmda bulunuyordu. Fakat onun ve- ·f · k di omzuna alacag-m1 si:iyledi. 

T .. kl . k" "k d . k zt eyt en 
ya ur enn o uc;u p~r eyt a<;Ip ar§I V · 1 Hu" srev Bey ve Hiinkar bu 
k I I . b" l . _.., eZJr er, , 

ar§tya ge me en 1r saat mese estyru. ··rA-h d ~ bulduklai'lndan elli 
0 d .. .. .. M I I .. l .1 . mu a azayt ogru 
·~· ~n oturl, d ac~r a~ a,. yuz e~I ffil§ y1l ic;inde yiiz elli sava§a girip ici'kml§ 

~~ 1 avra~I tyor u, ar mzamt goze - ve admt ordunun ruhuna nak§etmi§ olan 
t.Ierek vaZiyet ahmyordu. y h p b d VI vd 

N H .. k. lb h" .. k d a ya a§anm u mer og u otag an 
e un ar, ne ra 1m, o gune a ar ld k" · d ·· ·r · · 

d h b" 1 d H lb k" ayn 1, va tt ge~trme en suvar1 ermm 
mey an ar 1 yapmarnl§ ar 1: a u 1 ba§ma gec;ti, Mohaca bakan dagla ova 
kabul olunan sava§ ya Macanstam Tiirk- d k" B k 1 t · · hk tm" . M I arasm a 1 ac a ope epes1 lSu arne • 
lere ya Strbtstam acar ara mal ede - d ·· ··ra·· 0 d" d ·r · • k . h" a· h A d e suzu u. • U§man or usunun 1 en-
oegi cihetle 90 mu liD I Ve ayah e • y h k t' h )" d k d"" k b" · d' d G . e are e 1 a m e ar asma u§ece 1r 
nilecek bir mahtyet arze tyor u. er9 yer d h bd k k d" .. .. .. anyor u ve ar e son ozu en 1 
Ti.irk ruhu ve Turk _gucu, bu. Y.a~a~ sa- oynamak istiyordu. 
va§m da zaferle netJcelenmesi tc;m unan Ko la B · K 0 M h 

· b" _ Jd' LAk" h b caa Y eYJ, ara sman, e -
ile giivemlecek tr mesnea 1· a m ar med Suba§l ve Balaban <;eriba§I da o 
kanunlarma uy~~~· uluorta har~~e.~ et ." SITada huzura gelmi§lerdi, dii§man ath-. 
memek te zarun Jdt. 0 sebeble buyuk bu lanm mii·him b" d b" 

ld B" ·· b 1 IT zarar verme en, 1r 
isti§are meclisi kuru u. .. utun ey ~r, karga§ahk yaratmadan kar§tlamak I<;Jn 
pa§alar davet olunarak muzakereye gi • ne dii§iindi.iklerin:i soyliiyorlardl. Orular 
ri§ildi. . bu i§in dile almmasmt bile gereksiz gor-

Padt§ahm c;adm, ~o~a~ .. ka~abasm~ duklerinden evvelce dilbirligi yapml§lar 
hakim tepelerden bumm uzenndeydt, gibi hep bir agtzdan §U miilahazayt hay
kendisi parlak bir mh ve ii~ sorguclu ktrmi§lard1: 
kavuk ta~tyordu, taht iistii~de oturu!or- - ilkin dii~an sald1rirsa kendisini 
du. Y amba§mda - saray agalan kJhgma aramtza almz, giile giile dograrJZ. Hii • 
girmi§ oldugu halde - Sadnazam dur~ • cuma biz kalkarsak ne yaptlacagmi dii
yordu. Bosna Beyi Husrev Bey, mechse §iinmek onlara di.i§erl 
ilk gelenlerden biri idi. lbrahim Pa§a ge· (Arkas! var> 

Galatasaray Lisesinde bir •• musamere 

Galatasaray lisesi ticaret ve bankac1- n'un Volpon piyesini muvaffakiyetle 
hk klsm1 son s1mf talebesi diin vc evvel- oynam1~lar ve c;ok takdir kazanmi§lar
ki giin mektebde arkada~larma ve aile- dtr. Yukanki resim bu piyeste rol alan 
lerine bir veda miisarneresi vermi§ler- gencleri piyesteki kiyafetlerile goster
dir. Musamerede gencler Ben Jhonso- mektedir. 

CUMHURiYET 

C ~ehir ve 
T1bbiye bayramt 

T1bbiyenin kurulusunun 
• 

110 uncu yddoniimii 
diin kutlulandJ 

T1bbiyenin kurulu§unun 11 0 uncu 
YJldiini.imi.i ve Ttbbiye bayram1 di.in 0 -
niversite konferans salonunda biiyiik 
merasimle tes'id edilrni§tir. Merasime sa· 
at ikide ba§lanacagt halde saat birde 
konferans salonu dolmu§, oturacak yer 
kalmami§hr. Merasimde memle'ketimizin 
giizide ttb iistadlan, ve Ttbbiye talebe
leri bulunmu§tur. 

Merasime lstiklal mar§ile ba§lanmi§ -
tu. Hep bir agtzdan soylenen lstiklal 
mar§t bittikten sonra dekan Nureddin 
Ali Berko! Oniversite namma bir nutuk 
s<:iylemi~ir. 

Bundan sonra ord·inaryiis profesi:ir 
Mazhar Osman, «Gene Turk hekiminin 
vazifeleri>> mevzulu bir konferans ver • 
mi~. mesleki: tahlillerde bulunmu~tur. 

Bundan sonra doc;ent Ekrem ~erif 
Egeli de « 14 marttan duyu§lar» mevzuu 
etrafmda bir konferans vermi§, profesi:ir 
T evfik Remzi KazanCJgil de bugi.inki.i 
hekimligin manasm1 giizel bir lisanla an
latnu§hr. Ttbbiye be§inci smtf talebe -
sin den F ehmi Cumahoglu, her ci.imlesi 
alkt§larla kesilen bir soylev vermi§tir. 

Gene Ttbbiyelinin sozleri, hazirunu 
~ok miitehassis etmi§, Rekti:ir Cemil Bil
sel kendini tutamtyarak «bravo I» diye 
bagtrmt§hr. 

Ttbbiyeden bir gene kendi yazdtgi iki 
§iiri okumu§, bunda~ sonra da T1bbiye 
talebesinden Lebid F ehmi, heyecanh bir 
nutuk soylemi§tir. 

Lebid F ehmi, vatan ugrunda canlarim 
feda eden §ehid doktorlanm!Zln hatirala
nm andtktan sonra Tiirk doktorlanna if
tira eden Renvard ismindeki Ttb T arihi 
muharririni protesto etmi§ ve Renvard'm 
«Turk nereye hrnagm1 ge~irse insanhk 
orada geri doner» s<:izi.ine (:anakkale 
harbi sJrasmda g~mi~ bir vak'aYI anlata
rak cevab vermi§tir. 

Lebidin nutkundan sonra merasime ni~ 
hayet verilmi§tir. 

ADLIYEDE 

Memleket Haberleri : J 
italyaya sevkedilen 

torik bahklar1 
Bahk~JiarJ zarara soka

cak te~ebbiislere mani 
olunmabd1r 

Gece hirsizlari 
Sirkecide bir diikkan1 
soyan h~rsJZiarJn biri 

yakaland1 
Evvelki gece saat 24 raddelerinde 

me§hur sabtkahlardan Ibrahimle Kara-
13 mart tarihli niishamtzda, !talyaya ka§ Mehmed Sirkecide Hocapa§ada ti.i

bahk ihr~ eden bahk~tlarimiz arasmda tiinci.i Hasanm diikkamnm kepengini ku
bir anla~amamazhk r;tkh~m ve bu va- mak suretile i~eri girmi§ler ve ellerindeki 
ziyetin bahk fiatlarmt miistahsil al~y- c;uvallara di.ikkanda ne buldularsa dol
hine dii§iirmek gibi fena bir netice ver- durarak kactmaga ba§lamt§lardtr. Devriye 
mek iizere bulundugunu yazrm~, i~in gezen bekc;iler iki ki§inin mtlannda c;uval 
mahiyeti iizerinde tafsilat verrni§tik. oldugu haJde ko§arak gec;tigini gori.ince: 

Hiikfunetin, baltk~Ih~nuzm ihyasma - Durl diye bagJrmt§lardtr. 
ehemmiyet verdigi ~u giinlerde, bilha~ Sab1kahlar bu emir iizerine tabanlan 
sa dikkati calib buldu~uz bu i§ iize- kaldmp kac;maga davranmca bek~iler de 
rinde aldiguruz yeni malfunatt da ya- derhal tabancalarm1 c;tkanp ate§ ederek 
ztyoruz: hiTStzlan yakalamak istemi~lerdir. 

!talyada bahk konserveciligi yapan Silah sesleri iizerine halk pencerelere 
bir~ok miiessese ve fabrikalar vardlr. ko§U§mU§, etraf heyecan ic;inde kalmt§ -
Bunlar birka~ senedenberi memleketi-
mizden kiilliyetli miktarda bahk, bil- tJr • 
hassa torik ahnaktad1rlar. S1ki bir takibden sonra lbrahim yaka-
G~en sene fazla ihtiyac ve allc1 ol- lanrnt§hr. Hali firarda olan Karaka§ 

madJ.~ i~in bahk fiatlannuz dii~liktii. Mehmedin yakalanmasi ic;in biitiin mer
Fakat bu sene ahc1 ~ ve torikleri- kezlere emir verilmi§tir. 
mizin ~ifti 25 - 45 kuru~a kadar satll- -------~-0~--------
mi§trr. Bahklarumza boyle iyi ve de- M TEFERRIK 
vamh bir mahrec bulunmas1 ve mallan- Maarif Vekili Ankaraya gitti 
mizin iyi fiatlarla satilmast ~imdiye ka-
dar himayesiz kalmi§ olan ballkc;Ilart- Birka~ giindenberi §ehrimizde bulu-
mlzm hakkile yiiziinii giildiirmii§tiir. nan ve burada bazi mekteblerle, kiiltiir 

miiesseselerini ziyaret ederek tetkikler-
!talyan fabrikalari, bahklan burada, de bulunan Maarif Vekili Saffet Ar1kan 

yerli bir iki firmadan almaktadlrlar. diin ak§amki trenle Ankaraya donmii§
Bu sene italyan konserve fabrikalan tiir. 
birl~erek bir konsorsiyom halinde ~a-
h§maYJ. ve kendi vapurlarile buradan Balkan konseyine gidecek 
dogrudan dogruya bal1k almayt daha heyetimiz 
menfaatli bulmu§lardtr. Bu Strada, ih- Aytn on sekizinde Atinada toplanacak 
racat i§lerile me§gul resmi bir devlet olan Balkan Antanti ekonomik konse
miiessesesini temsil hakklru iddia eden yine i§tirak edecek olan Turk heyeti re
ve bahk ihracatt yapan bir tliccar, 1tal- isi Trabzon meb'usu Hasan Saka ile de· 
yaya giderek bu konsorsiyoma baZI tek· Iegelerimiz Maliye Nakid i§Ieri miidii.
liflerde bulunmu§tur. rii Halid Nazmi, Tiirkofis reisi Biirhan 

t~ittigimize gore, bu tii.ccar, italyan Zihni, Naf1a Vekaleti Miinakalat i§Ieri 
konservecilerine istatistikler vererek 

reisi Kadri, Hariciye Vekaletinden 9i
bah~ Tiirkiyeden pahah aldtklarmt, i§ 
bir elden idare edilir ve fabrikalar he- nasi diin §ehrimize gelmi§lerdir. Heyet, 

sa:bma yalmz kendisi mubayaatta bulu- bugiin Rodi vapurile Pireye hareket e-
decektir. 

nursa ~ifti 12 ~a kadar bahk ala-
bilecekler·ini bildirrni§tir. -···-Manisada imar faaliyeti 

ba§ladt Bu te§ebbiisten haberdar olan ve u
zun zamandanberi baltk ihracatile mC§-

B• k • · --k--1--d-- gul bulu,nan, b~ TUl;l!; tii<;can da };)u SJ-
tr yan esiCl ya a an 1 rada ttalyaya gitmi§ ve !stanbul bahkcl-

M~is~ (Husw;t) ,- ~imdiye ka~ar bir 
~ok sebeblerle bak1ms1z kalan Manisa• 

mn imanna dogru ilk ad1m atilzm~br. 

tzWr' - Tur~dlu yo!unun polis k~rako
lundan itibaren yanm kilometrosu par
ke ve bir ki1ometrosu ~ose ve izmir -
Akhisar yolunun sinemadan itibaren 
istasyona kadar olan klsmmm parke do· 
§enmesi 73,800 liraya talibine ihale o

lunmu~ur. Bu yollann in~asile etrafm 
daki bo§ arsalara yeni binalar yaplla
cakttr. Hatta §imdiden l.§e ba§hyanlar 
bile vardrr. Hiikfunet kona~ oniinden 
istasyona dogru inmekte bulunan Cum
huriyet caddesinin giizelle§tirilmesi i~in 
de biiyiik bir gayretle ~ali§Jlmaktadtr. 

Burada bir ~ocuk bah~esi in§ast ile i§e 
ba§lannu§ ve caddenin iki tarafmdan 
bir~ok modern binalarm in§aSl temin 
olunmU§tur. Bu cadde asfalt olarak in
§a edilecek caddenin adma laytk bir su
rette giizell~tirihnesi i~in hic;bir feda
karhktan c;ekinilmiyecektir. ihtiyaca te-

Diin, Koprii iistiinden gegmekte olan Ian namma orada alakadariaria temasa 
bir askerin cebinden para ciizdanun ~a- ge~erek her hangi hir kazanc maksadile 
Ian sabtkall Ziya yakalanmt§ ve yaptlan bahk fiatiarmm, bahk~th~mtz aleyhine 
muhakemesi sonunda 7 ay mahkfun ol- biisbiitlin dii§iiriilmesine mani olmak ve 

fiatlar1 miistahsille fabrikatorlar1 tat-
mu§ ve hapisaneye sevkedilmi§tir. min edecek normal bir hadde tesb1t et--···-Bursada madalya alan 

san' atkarlar 
Bursa {Hususi:) - Gec;enlerde An

karada a~1lm1§ olan kiic;iik san· atlar ser
gisine Bursadan i§tirak edip te mi.ikiifat 
ve madalya kazananlara bu miikafatlann 
tevzii Ticaret OdamJZda merasimle ya
ptlch. Merasimde Valimiz giizel si:izler 
s<>yliyerek hi.ikumet adma san'atkarlan -
m1z1 tebrik ve takdir etti. Miiteak1ben 
miikafat ve madalyalar verildi. Bir oy• 
rna kapt modeli yapan San'at mektebi 
muallimlerinden Ne§etle, oyma pencere 
mod eli yapmt§ olan Y e§il caddesinde ls
maile yiizer lira miikafatla birer madal

ya ve hirer takdirname verildi. Receb, 

Bayan Kamran, Sara~ Necib, Hayret • 

tin, Mustafa, Y a§ar ismindeki san' atkar

lara da hirer madalya ile takdirnameler 

verildi. 

Bursa Vilayetinin biit~esi 
Bursa {Hususi) - Vilayet umumi 

meclisimiz ic;timalarmt bitirmi§tir. Vila -

yetin 93 7 senesi adi masraf biitc;esi 

1,111 ,821 lira olarak kabul edilmi§tir. 

Fevkalade biit~ede nafta i§lerine 279600 
lira, maarif i§lerine 16,000 lira, ziraat 

i§lerine 1000, baytar i§lerine de 7000 li

ra aynl~tJr. 

Vilayet umumi meclisi Mudanya yo
lunun asfalt yaptlmastm kabul etmi§tir. 

Aynca be§ senelik bir ~~~~rna program! 

yaptlrm~ ve bu program d~ kabul edil
mi§tir. 

937 senesi 1~in yo) vergisi l:iedent ola

rak 8 giindi.ir, nakdi olarak 6 liradu. 

Nakdl vergi iki mi.isavi taksitte, biri agus· 

tos, digeri de ikincikanunda ahnacak -
tlr. 

Buraada din dersi veren 
bir Y ahudi yakalandt 

Bursa (Hususi) - Kuruc;e§me rna -
hallesinde oturan Yuda oglu Y ako a -
dmda bir Musevi vatanda§m evini mek
teb §ekline koyup topladt~l bir~ok Y a

hudi ~ocuguna dinleri hakkmda takrir ve 

ders verdigi ve ~ocuklann babalanndan 

da muaY.yen bir iicret aldtgi polisimiz 

tarafmdan tesbit edilmi§ ve Y ako yaka -

!anarak mevcuden Adliyeye verilmi§tir. 

mek isteu.ti§tir. 
1stanbul bahk~tlan, 1talyan konS<>rsi

yomunu baglamak mukabilinde fiatlan 
gok zararh bir dereceye dii§iinnek isti
yen evvelki te§ebbiisten halberdar o
lunca hakh bir tel~ ve endi~eye dii§e
rek yazdJ.~nnz gibi lazun gelen makam
lara miiracaat etrni§lerdir. 

Bu d§te bahk~tlar1 miiteselli ve mem
nun eden nokta, hlikfunetin bu miihim 
ihracat meselesine laytk oldugu ciddi 
alakay1 gostermi§ olmasidrr. 

Hadisenin §U §ekline gore, lier §eyden 
evvel, yeni a~llan bu sahada Tiirk mlis
tahsilinin hukukunu korumak lazundrr. 
li)u veya bu maksadla, §U veya bu tacir 
veya miiessesenin i§i veya kan paha
sma TUrk baltkc;1h~mn istikbaHle oy
nanmasma meydan verihnemelidir. Bu
giin c;ok a~ §arllar i~inde hayatlanru 
kazanan Tiirk baltk~1lar1m korumanm 
ve onlan bu gi:bi feci akibetlerden kur
tarmanm zarnam ~oktan gehnl.§, hatta 
gegmi§tir. Hiikfunetin dii§liin.diigii lii
zumlu tedbirleri tatbik edecegi ana ka
dar bahk~Jlarimtzm, kendi hak ve men
faatlerini koruyacak bir te§ekkiil etra
fmda toplanmalan Iaztmdrr, 

Memleket mahsullerine daima yeni 
mahre<;ler bulmaik, ihracatl lllrtrrmak 
ve fiatlarl dli§iirmemek i~in muvaffa
kiyetle ~alt§an iktisad Veka!etinin, ba
hk ihracatimlZin en hayati unsur ve te
meli olan baltk~Ilanmtzm zararh bir 
emri vaki kar§Ismda kalmalarma mey
dan btrakmtyacagma emin bulunuyoruz. 

kabiil etmekte olan Halkevinin geni§le
tilmesi i~in §'imdiye kadar yapllan tet
kikler sona ermi§ ve yeni in§aat pian
Ian yaptmlmt§trr. Bu planlara gore be§ 
bin lira sarfile mevcud bina hemen he
men iki misli geni§liyecektir. 

Gemlikte bir cinayet 
Gemlik {Hususi) - Mehmed isrnin

de birisi, Rizeli Mustafa kanst 1smetin 
pC§inde dola§hgmdan kocas1 Mustafa 
haber almt§ ve arkada§I Rizeli Y usufla 
Mehmedi mahalle aralarmda takib ve 
tehdide ba§lamt§lardtr. Mehmed bu va· 
ziyet 'kar§Jsmda bu iki §ahsm kendisini 
yakahyacaklanm gi:irunce tabanca ile ii
zerlerine ate§ a9DI§br. 

<;1kan kur§unlardan Mustafa derhal, 
Yusuf ta hastanede olmii§ti.ir. Katil 
Mehmed karakola teslim olmu§tur. 

Bursa • Karakoy yolunda giizel bir koprii yapdd1 

inegol (Hususi) - Bagh bulundugumuz vilayetin en guzel yollanndan 
biri de hie; §iiphe :"-Ok ki Karakoy ~osas1d1r. Bu yol iizerindeki birGok dere -
lerin iizerinde beton koprliler yaptmlml§hr. Bunlarm en mii.himlerinden 
biri de Kuqunlu koy ile Hasanpa§a koyli arasmda in§aati henliz bitirilmi§ 
olamd1r. Gonderdigim resim bu kopriiyii miiruru ubura haztr bir vaziyette 
gostermekte£ciir. 
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Slyasi icmal 
' ' . : '. . . 

~arkta ingiliz - italyan 
rekabeti 

A~ kdeniz i.izerinde lngiltere i!e 
italya arasmda miieyyedesi 
olmaytp SITf yekdigerinin e ~ 

fendiligine itimad edilerek akdedilmi§ bir 
anla§manm mevcudiyetine ragmen, bu 
denizi bir tiirlii payla§amtyan iki biiyiik 
devlet arasmda, sonu gelmez bir reka ~ 
bet devam ettigi ltalyan Ba§vekili Mu -
solini' nin T rablus seyahatile bir kat da• 
ha sabit oldu. <;i.inki.i, mumaileyhin ikt1• 
sad ve sevkulcey§ maksadlarmdan ayn 
olarak §arkta yani §imali Afikamn Atlas 
Okyanusu ktytlarmdan Basra korfezine 
ve Hind Okyanusuna kadar olan geni§ 
sahada, hem lngiliz, hem de Franstz nii· 
fuzunu kirarak bunlann yerine ortaks1z 
ltalyan nufuzunu ikame etmege son de • 
recede ehemmiyet verdigi, karaya ayak 
atttgt giinden itibaren gi:isterdigi hare .. 
kattan anla§thyor. 

~i:iyle ki 13 mart tarihile Romadan 
bildirildigine gore {bu tarihli frans1zca 
istanbul gazetesinde c;tkmi§hr) Musolini 
Asmat §ehrine gelirken otomobilinden i
nerek kendisi ic;in 24 kurban kesilmesi 
merasiminde ham bulunmu§ ve te§kilat• 
landmlmt§ Arab gencliginin alkt§lan a• 
rasmda camiye giderek burada kadt ve 
Arab ayam tarafmdan kar§tlanmi§hT. 

Asmat kad!SI camide, Musolini'nin 
miisliiman alemine gosterdigi hususi: ri .. 
ayet ve itinadan dolay1 400 milyon miis• 
li.imamn, kendisine kar§I miitehassis bu .. 
lundugunu ve liizumu zamanmda miis • 
liirnan aleminin bu minnettarhgmi bilfiil 
ispat edecegini si:iylemi§tir. 

Daha birka~ sene evveline kadar, 1 
talyanm can di.i§maru olan Bingazi ve 
Trablusgarb halkmm ltalya hiikumet 
§efine kar§I bu kadar sayg1 ve baglthk 
gostermi§ olmast italyanm §arkta lngiliz 
ve F rans1z niifuzunu ktrmak ic;in tuttugu 
yeni politikamn bir neticesidir. ltltlya, 
T rablusgarb ve Binagzinin, Afrika k1t• 
asmm §imal msfmm merkezinde bulun -
dugunu ve buradan, miisliiman niifusu 
§imdi elli ij~ milyona balig olan bu h1tta• 
daki miisliimanlann iizerine kolayca tesir 
yapmak miimki.in oldugunu takdir eyle· 
diginden stk stk <<yeni Roma imparator· 
)ugu adt» izafe edilen yeni ltalyan im
paratorlugu halklan ic;inde, T rablusgarb 
ve Bingazi muslUmanlartm. miimtaz ve 
geni§ hukuku haiz ve bahusus 1 hsa 1 ct
hetten terfih edilen bir stmf haline ge .. 
tirmi§tir. 

Afrika miisliimanlarmm Kahire, T u
nus ve Fastaki biiyiik medreselere gitme· 
lerine liizum buakmamak ve bunlan 1 -
talyan bayrag1 altmdaki merkezlere cel
bedebilmek ic;in Trablusgarbde miislii • 
manlara mahsus bir ilahiyat miiessesesi 
viicude getirilmi§tir. 

Habe§istandaki be§ milyon miisli.ima
DI da kendisine baglamak ic;in bunlara 
bedava camiler ve medreseler yaptmyor. 
Bu sene, binlerce miisli.iman Habe§li, 
hertiirlii masarifi ltalyan hazinesine aid 
olmak iizere, hacca gonderilmi§tir. ltal
ya, yalmz Afrika ktt' asmm §imal msfm· 
da degil; Asyanm ahalisi arabca konu .. 
§an memleketlerini de kendisine bagla -
mak ic;in her ne miimkiinse yaptyor. Bii
yiik lngiliz gazeteleri ltalyanln Filistin, 
Suriye ve diger Arab memleketlerinde 
italyancayt yaymak ve ltalyan mekteb • 
lerile hastanelerine miisliiman gencligini 
ve halkm1 celbetmek i~in biiyiik fedaHr
ltklarda bulunduklanm tafsilatile yazt -
yorlar. 

Bu gazeteler, biitiin §arkta ltalyanla
nn !ngiliz niifuzuna kar§l online ge~il -
mez bir rekabet yapttklarmdan §ikayet 
ve bihakkin endi§e ediyorlar. Filistin i§ -
lerinin bir tiirlii yoluna konulmamastm da 
italyamn elaltmdan yapt1g1 te§vik ve 
yard1mda gi:iriiyorlar. 

Bu yerlerin Fransanm askeri mi.ida • 
faa ve emniyeti ic;in hayati ehemmiyeti 
vardtr. (::iinkii F ransa, niifusunun azal • 
mast dolaytsile Almanyaya ve ltalyaya 
kar§I Cezayirli, T unuslu ve F ash efrada 
mu'htacdtr. ltalya ise Trablusgarbde 
miisliimanlara nastl bakttgmt gi:istererek 
biitiin §imali: Afrikadaki mi.isliimanlann 
adeta hamisi tavnm takmmaktadtr. Da • 
ha birc;ok diger sebeblerin tesirile §imali 
Afrika miisliimanlan arasmda F ransaya 
kar§I derin hir memnuniyetsizlik vard1r. 
Bugiin Fransa hiikumetinin, para i§le • 
rinden sonra en ziyade ugra§tlgt biiyi.ik 
gaile budur ki tafsilatmi aynca yazaca -
gtz. ltalya, §arkta, lngiltere ve F ransa 
ile siyasl cihetten c;ok §iddetli bir rekabete 
ve miicadeleye girmi§ bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kum§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye Hari~ 

l~ID i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

Alb ayhk 750 • 1450 • 
O!W ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk . "'" ., Yoktur 
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SON HABERLER ••• · 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

0~ sinek, bir Okiizii bir 
aslandan ~abuk yer ! 

Ankara radyosunda, Parazitolog Dr. Nevzad1n 
yapbg1 konu,madan baz1 par~alar 

Ankara 14 {Hususi) -Ankara rad- yen yagmur altmda bulunu§u «orada, 
yosunda, ~oplere ve c;oplerden edilecek c;ocuklar §emsiye ile birlikte dogarlar» 
istifadeye dair faydah bir konu§ma ya- seklinde bir darb1mesele de gec;mi§ olan 
p1ld1. <;;op bahsi ac;Ilmca, hahra !stan - Hamburgda, c;oplerden in§aat malzemesi 
bulun ve sineklerin gelmemesi miimkiin Cikanlmaktadn. Y ap1lan tug! alar on se
miidiir? Radyodaki son hi8bihalinde, ~e yagmur altmda birakildigi halde me
parazitolog doktor Nevzad da bahsi, tanetlerinden kaybetmemi~lerdir. 
c;oplerden c;opliiklere, orad an lstanbula Doktor N evzad, bunlardan sonra, 
ve sineklere intikal ettirdi. Denize dokii- c;opliiklerde beslenip iireyen sineklerin 
len c;oplerin riizgarlar, dalgalar, cere - envamdan ve korkunc faaliyetlerinden 
yanlarla Bogazm giizel kiyiianm tel vis bahsetti: 
ettigini, kedi, kopek le§lerinin sahilere Y a ran konmu§ bir sinek alela -
igrenc manzaralar verdigini ve plajlarda de bir sivilceyi miithi§ bir <;Ihan haline 
kavun karpuz kabuklarmm insanlarla bir getirebilir. Solucan yumurtalanm ayak
arada yiizdiigiinii anlatarak dedi ki: larile de hortumlarile de naklettikleri 

«- 0 Bogazic;i k1ytlan ki, bir e§ini gibi, yutarak ta ta§Iyabilirler. Sinek, so
diinyanm hic;bir yerinde gormek miim - lucan yumurtasm1 yuttugu vakit, yu -
kiin degildir ve giizelligini ifade edebile- murta hayatiyetinden hic;bir §ey kaybet
cek bir tek mlSTa bile yaZilamami§hr. mez. Sinekler bu yumurtalan yiyecek ve 
Haklarmda saymz destanlar yaziiml§, i<;eceklerin iizerlerine btrakular. Uyuzu 
edebiyata gec;mi§ yerler, Bogazm ya - da sinekler naklederler. Uyuz bocekleri 
nmda c;ok soniiktiir. Ne isvic;re golleri, sineklerin sutmda c;ok uzun miiddet ba
ne maviligi ~iirlere mevzu olan Tuna su- nmr, ya§ar. Ag1zlarmda, baz1larmda 
Ian, ne de Ren sahilleri tabiatin Bogaz- emmege, baZIIarmda sokmaga yarayan 
i~ine bagl§ladigi ihti§amla k1yas edile - hortumlar vardn. Ayaklannda 200 u -
mez; fakat tabiate yap!lan bu ihanet ne- fak yasd1k<;Ik bulunur ki, tutunduklan 
kadar ac1d1r l Garb memleketlerinde en yerlere kendilerini bunlarla tesbit eder -
kirli, en bulamk nehirlere bile c;op ahl- ler. Dizanteriyi de bu murdar hayvan
maz. Derinliklerindeki bahklan bile go- lar nakleder. 
riilen Bogazic;inin berrak sularmda kmk T abiiyundan Line <<olmii§ bir okiizii, 
tabaklar, konserve kutulan, c;opler ve iic; sinek bir aslandan daha c;abuk yer» 
hayvan le§leri de seyredilmeli mi ?» diyor. . 

Bir Viyanah arkada§ile, Bebek ko - Bu kadar kirli, pis ve tehlikeli olduk-
yunda sandalla yaphg1 gezintiyi soyli - Ian halde, bu mahluklar, ehli hayvan -
yen doktor, Viyanah misafirinin, sulan !ann en ehlisidir. fnsanlann burnunun 
ellerile ok§adtgmi, bu sulan, arasma go- dibinden aynlmazlar. Hele uyku halin
miilmek hissini verecek kadar §iirli ve de, goz, burun, kulak ve agzm etrafm1 
cazib buldugunu hikaye ederken, bu fii- istedikleri gibi tavaf ederler.» 
sunkar mehtab aleminde c;ektigi sikmll- !zahahm kisaca naklettigim hatib, 
Ian da hat1rlad!: Viyanah dostun. vecd konferansm1, me§hur bir miitehassmn ~u 
ic;indeki muhayyelesini, tulum gibi ~i~ - sozlerini teyid ederek bitirdi: 
mi§ bir kedi le§i altiist edebilirdi I Bog a- «- Dstiiniize bir sinek kondugu za -
za a§tk olan bu yabanCIYI ogiirtmemek man, OnU goriip ah§llml§ adi bir ha§ere 
ic;in, sandalm rotasm1 tayin etmek c;ok degil, bir akreb gibi kar§llaymiZ. Akre
miiskiil ve heyecanh olmu§tur. bin, elinizde, yi.iziiniizde dola~masmt is -

arazitolog doktor N evzad, §ehir ter misiniz? .. Halbuki, akreb, smegm 
c;oplerini bir gelir kaynagt haline getiren yanmda zaraTStz bir hayvan gibi kahr !» 
yerlerden bahsetti. <;oplerden c;ok sag - .)i§lide oturanlann kulaklan c;mlasm. 
lam tuglalar imal olunabilir. Miitemadi- Mekki Said 

- ................... ,.,.,,,.,,,mllllltiiiiiiiiJI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItmnmmuumuuuu .................... . 

izmir panay1r1 
i~in haz1rhklar 

Amerika, Almanya 
ile bozu,uyor mu? 

Trakya bu seneki sergi- Bir Amerikan gazetecisi
ye daha geni~ mikyasta nin Almanyadan ihrac1 

i'tirak edecek istenmesi protesto edildi 
fzmir 14 (A.A.) - ~imal memle

ketlerinden fuarda te~hir e.dilmek iizere 
gonderilecek e~yay1 paras1z getirip gotiir
meyi kabul eden Svenska Orient Linien 
!svec; §irketi vapurlarile fuara gelecek o
lan ziyaretc;ilere de yiizde elli tenzilatla 
bilet verilecegini fuar komitesine bildir -
mi§tir. 

Trakyada haz.rrlrk 
Edirne 14 (A.A.) - 936 fzmir fuan 

Trakya paviyonunda takdir edilen 15 

firma ve san' atka ria eli§leri sergisinde 
takdirname ve para mukafatt kazanan 60 

san' atkara Umumi Miifetti~lik salonunda 
yap1lan biiyiik bir :.Oplanttda miiHfatlan 
verilmi§ ve Umuml Miifettif Kaz1m Dirik 

bu sene fuar ve sergi ic;in daha geni~ cilc;ii
de haZ!Tlamldiginl soyliyerek ham bulu
nanlan te~vik etmi~tir. 

Umumi Harbde batmi§ bir 
tahtelbahir bulundu 

Viyana 14 (A.A.) - Yugoslavyada 
kain ~ebeniko liman idaresi a!iagtdaki 
hadiseden haberdar edilmh;tir: Bir slin
ger avcisi Lissa adasmm yakmlarmda 
ve 30 metro derinlikte eski bir tahtel

bahir g6rmii§tiir. Bu denizalh gemisinin 
Umumi Harbde bir torpile c;arparak 
tayfasile birlikte bathg1 zanncdilmek
tedir. 

Blomberg'in orduya intisab 
ettigi giin 

Berlin 14 (A.A.) - Hitler orduya gir
diginin 40 mel ylldi:iniimii miinasebetile 

Mare~al Blomberg'i tehrik etmi~tir. 
Fuhrer, §i:iyle demi§tir: 

c- Blomberg'in anlay1~1 ve hududsuz 
ihlas1 kendisini adeta Blomberg'siz Har
biye Nezareti olamaz gibi bir telakki 
dogurmu§tur .• 

Blomberg, §Dyle cevab vermi~tir: 
c- Ordu, §imdi ba§I yukarda yiirii-

mekte ve Fiihrer'in fena kabul etmiyen 

meziyetleri sayesinde vazifesini yap
maktadlr.• 

Berlin 14 (A.A.)- Memleketin da
hili emniyeti ic;in mevcudiyeti tehlikeli 
goriilen Amerikan tebaasmdan J ewisch 
Agency'nin Berlin muhabiri Smolar'm 
Almanyadan c;tkmasl hususunda kendisi
ne polisc;e tebligat yaptlmasl iizerine A
merikamn Berlin miimessili keyfiyeti pro
teste etmi~ ve Amerika Hariciye Neza
retinin bunu prensip meselesi yapmakta 
tereddiid etmiyecegj_ni ve keyfiyeti icab 
ederse parlamentoda da mevzuu bahsey
liyecegini beyan etmi~tir. 

Bu babda kat'i bir karar verilinciye 
kadar Alman polisi ihrac karanm 18 

l 'k I • marta ta 1 etmi~hr. 

Maurice Maeterlink akade-
miye girdi 

. Paris 14 (A.A.) - Ahlaki ve t~timai 
Ilimler Akademisi, dun Maurice Mae
terlink'i, ittifakla ecnebi aza intihab et
mi§tir. 

Maetcrlink, 1862 senesinde Gand'da 
dogmu§tur. 1911 de nobel rpiikafahm 
alml§hr. Pelleas ve Melinande'm mii.
ellifidir. 

F ransada bir tren kazas1 
Bourget 14 (A.A.) - Paris - Mont -

Dore ekspresi saatte 80 kilometre siir

atle gitmekte iken Bourget'ye 30 kilo
metroluk bir mesafede yoldan ~1km1§hr. 
Kaza neticesinde 15 ki§i yaralanmi§tlr. 

Ekspres, f1rtmadan hattm listiine dev

rilen bir agaca ~arparak yoldan c;Ikml§
hr. 

Naz1r Dormoy, vak'a mahalline git
mi§tir. 

Yunan Krah Giridden dondii 
Atina 14 (Hususi) - Kral beraberinde 

Ba§vekil Metaksas ve maiyeti oldugu 
halde bugiin Giridden Averof kruvazo

rile donmii§tiir. Krall, Falerde bii.tiin 

vekiller, askeri erkan ve kalabahk bir 
ahali kiitlesi kar§llamt§hr. 

Girid ahalisinin mii.racaatleri ii.zerine 

Kral, komii.nistlik ti:ihmetile nefyedilen 
Giridlileri affetmi§tir 

CUMHURIYET 3 

180 ki,ile Sevili zap
teden kumandan 

ihtilalcilerin radyo spike
ri General Llano ispanya 

harbini anlabyor 
lspanya harbini 

idare eden Gene -
ral Francisco Fran -
co Balamonde'nin 
emri altmdaki Ge -
nerallerin ic;inde en 
fazla tamlan ve se
vileni hie; §iiphe yok 
Don Gonzalo Quci
po de Llano' dur. 
Bununla beraber, 
General de Llano, 
hem dogru, hem General Quepo 

de Llano 
yanb§ tamlmi§hr. 

Generalin radio - reporter'likteki me
ziyetleri her tarafta takdir uyand1rmas1-
na mukabil, bu sesin sahibi olan cenub 
ordulan kumandanmm, iic; biiyiik mu -
zafferiyet kazannu§ yiiksek bir asker ol
dugunu pek az kimse bilir. 

General de Llano, 1936 temmuzun -
da, 180 ki§iden ibaret maiyetile birlik
te, kiZIIIarm elinde bulunan Sevilla'ya 
hem cenubdan, hem §imalden taarruz et
mek sureti!e dii§mana, biiyiik bir kuvvet 
tarafmdan muhasara edilmi§ oldugu ze
habml vel'!lli§ ve §ehri zaptetmi§tir. 

Bu askerin, mikrofonda, «Buenos 
noches, senors» diye giirliyen metin, tok 
ve canh sesi, Endiiliisun zaptmda silah 
kadar hizmet gormii§tiir. Bir Frans1z ga
zetecisi, askeri meziyetleri sayesinde bel
deleri ve hitabetile goniilleri zaptetmesini 
bilen bu General ile bir miilakat yapmi§
hr. General de Llano, radyo spikerligine 
nastl ba§ladtgmt §i:iyle anlatiyor: 

«- Radyonun tamamen yabanc1st 
idim. Spikerlige birdenbire, hie; akbmda 
yokken ba~lad1m. 19 temmuzda, k1t' a
lanmlz Sevilla 'y1 zaptetmi§lerdi. T ele -
fon santrali i~galimiz altma girdi. 0 za
man, mikrofonun ba~ma gec;ip lspanyol 
milletine hitab etmegi dii§undum ve bu 
fikrimi de tatbik ettim. Ertesi giin ve o
nu takib eden diger giinler bu i§e devam 
ettim. 0 zamandanberi fas!lastz soyliiyo
rum. 

Halkm benim sesimi i§itmege ah§t1gm1 
soyliiyorlar. ~unu da ilave edeyim ki 
Sevilla'blar, benim Sevilla'da bulundu -

gumu i~tiyorlar. T efahiir etmiyorum, be
nim kendilerinden uzakta bulundugumu 
istemezler. 

General de Llano, bundan soma, !s
panya hadiseJeri hakkmda §U sozleri 
soylemi§tir: 

«- lspanya harbinde, hakikatte galib 
ve maglub diye bir§ey yoktur. Y anb§ yo
la sapm~ lsparryollar vardiT ki, kendile
rini dogru yola getirmek istiyoruz. 

18 temmuz 1936 dan evvelki lspan -
yada bir tek kanun hiikiim siiriiyordu. 
Katillerin keyfi hareketi, soygunculuk, 

sokak ortasmda adam oldiirme gibi ha -
reketler, suikasdler ne takib, ne de teczi
ye ediliyordu. N amuslu insanlar sinmi§ -

lerdi. Vaziyet tahammiil edilmez bir hal 

almi§h. Grevlerin haddi, hesab1 yoktu. 

Fa kat bu grevler siyasi idi ve amelenin 

me§ru hakkm1 istihsal maksadile yaphgl 

grevlerle alakas1 yoktu. Bu anar§i vazi

yetine bir nihayet vermek yahud olmek 

laZimd1 ... 

Milll hareketimize irtica manas1 ver

mek hatad1r. Bizim kanunumuz millettir. 

Zanneder misiniz ki ben zenginlere taraf

tar olay1m? Zanneder misiniz ki ac;1ktan 

a~1ga yap1lan sosyal miisavatSIZhklan 

tasvib edeyim? Cesur ve miitevaz1 i§c;iler 

sefalete gomiiliirken, ote tarafta tembel 

tembel oturanlarm para kazanmasm1 

memnuniyetle kar§Ibyayim? !§«ilerle 

koyliiler bizim en kuvvetli muzahirleri -

mizdir. Ben, kendi hesabima, arl!k En -

diiliiste bir tek i§siz adam bulunmasmt 

istemiyorum. Kollektif i§ mukaveleleri u

suliinii tesis edecegim. T ufeylilere, avare 

dola~anlara gelince, bunlan, devlete, 

hergiin bir amele giindeligi nisbetinde pa

ra odemege mecbur tuttum. Bu para, 

sosyal bir siyaset, miitekabil bir yardtm 

siyaseti tatbikmda kullamlacakhr. S1hhi, 

temiz, havadar evler yapacag1z. Halka 

imanhk §erefini iade edecegiz. Sevilla

da, Endiiliiste, bu eserin tahakkukuna 

herkes yard1m ediyor. Bu hususta en 

fedakar olanlar bizzat i§<;ilerdir. Bu te
miz yiirekli insanlardan, hergiin paraca 
veya aynen yard1m gormekteyim. Bun -
lar, hergiin, kendi isteklerile bir saat faz

la mesai sarfediyorlar ve bu mesainin 
mukabili olan iicret lspanyol milletine 

tahsis edilmek iizere aynhyor. Kendile -

rine bu hareketlerinin sebebini sorarsamz, 

size §U cevab1 vereceklerdir: 

- Sosyal, hiir, adil, biiyiik ve kuv
vetli bir lspanyaya kavu§mak emeli !» 

Miizemizde • yent daire HEM NALINA 
MIHINA 

Diinyan1n en k1ymetli 
sikke koleksiyonu 

imparatorlar imparatoru 
degil, nankorler nankorii! 

Miladdan 
bugiine 

evvel 
kadar 

bur ada 

yedinci 
bas dan 
gormek 

astrdan ha,hyarak 
biitiin paralar1 
kabildir 

y etmi§ senedir ~ir_c;ok eme~. ve_ itina r 
ile toplanan paha bic;Ilmez tanh1 btr ha
zinenin kap1lan bugiin ac;Ihyor. 

Bu hazineye ve tarihe giden yolun ba
§mda, evvela, bizi biitiin milli hazinele
rimize kavu§turan En Biiyiigiimiiziin; 
Miizeler heykeltra§l Ziihtii tarafmdan 
muvaffakiyetle yaptlmi§ biistiinii selam -
hyacag1z. San' atkann, bu eserine biitiin 
ruhunu verdigi, ilk bak1~ta, ald1gi neti -
ceden belli oluyor. Bilhassa Tiirkiyeye 
gelen her yabancmm mutlaka ugrad1g1 
bir yer olan Miizeyi her b~k1mdan cid
den muvaffak bir Atatiirk biistile §eref
lendirenleri saygt ile anmak laztmdir. 

Bugiin bu giizel eserin ki.i§ad resmin
den sonra {para, madalya ve miicevhe
rat) salonunun da kap1lan ac;I!acakhr. 

1868 tarihindenberi muhtelif §ekillerde 
toplanan 173,828 aded sikkenin ic;inden 
uzun tetkikler neticesinde aynlarak devir 
ve tarih masile tasnif edilen 3500 sikke 
ile Crab! us, Nifer, T rova hafriyatlann
dan ve Diyana mabedinden getirilen 
ziynet e§yasmm ve madalyalann te§hir 
edildigi bu biiyiik salonun ac;1lmasl mu
hakkak ki, diinya miizecilik aleminde 
bir hadise olacakhr. 

Yedi sene evvel Biiyiikadada bulunan 
en eski paralardan birt 

Sikke k1smmda; miladdan evvel 7 nci 
amdan ba§hyarak Arkayik, Yunan, Ro
ma, Bizans paralarile islam ve Avrupa 
paralanm, bir kelime ile yeryiiziinde pa
ra bas1lmaga ba§landigt giinden bugiine 
kadar bas1lan biitiin paralan burada, 
muntazaman maya konmu§ bir §ekilde 
gormek kabildir. 

3500 ii camekanlara konan sikkelerin 
170,000 i de tetkik ve tetebbii merakh
lannm emrinde, diger salondaki c;ekme

celerdedir. 
700 - 800 sene evvelki islam parala

rmm ekserisinde Arab harflerinin orta
smda muhtelif insan §ekilleri ve ba§lar 
goriiliiyor ve yava§ yava§ dinin, §Unun 
bunun elinde alet olmaga ba§ladigi de
virler yakla~hkc;a, sikkelerden de §ekil
lerin kayboldugu, yerlerini sade yaZLla
rm tuttugu farkediliyor. 

Osmanh padi§ahlannm kolleksiyonla
n da, Orhanm bast1rdig1 tek sikke ile 
ba§hyor, Cemin miniminicik tek sikke -
sile ortalamyor ve Vahideddinin tek u
gursuz sikkesile bitiyor. 

Bu devirde ilk altm sikkeyi F atihin 
bashrdigmi ve cinsce en bol paranm D-

Son devir camekcinlarmdan birt 

c;iincii Selimle lkinci Mahmud zaman -
lannda ortaya kondugunu anhyoruz. 

Gozlerde yirmi alii asn canland1ran 
bu muazzam hazineyi burac1kta etrafile 
anlatabilmenin imkans1z oldugunu tak • 
dir edersiniz. 

F akat bu gee; kah~a ragmen, bugiin iki 
yiiz bine yakm ve biitiin diinya mtizele
rinde e§leri az bulunan sikkelerle ac;1lan 
salonun, miizecilik aleminde muazzam bir 
hymet ve hududsuz bir servet oldugunu 
bu i§lerin ehilleri miiteaddid defalar itiraf 
etmislerdir. 

Y.eni a<;IIan salonun madalya klSlm da 
zengindir. 

Burada Onsekizinci am ortalarmda, 
Birinci Mahmudun bashrdigi miistatil 
- ve bizde ilk - madalyadan ba§hyarak, 
Oc;iincii Osmamn, Oc;iincii Selimin, ikin-

Miizeye dikilen ve bugiin aplma merasimi 
yaptlacak olan AtatUrkiin biistii 

ci Mahmudun ve ondan sonrakilerin bas
hrdiklan c;e§id c;e§id altm, giimii§, tunc; 
madalyalan goriiyoruz. 

Miicevherat k1smmdaki ziynet e§yast 
da biiyiik bir itina ile tasnif edilmi§tir. 

Burada, miladdan 23 sene evvel 
Sart'ta bulunan Karun'un yani Lidya 
Hiikiimdan Krozos'un hazinesini gorii
yor ve o zamanki san' atkarlann, ince, ha
rikulade eserler yapabildiklerini bir kere 
daha anhyoruz. Bu yiiziikler, kiipeler, bi
lezikler, kolyeler, yiizy11lar gerisindeki 
kadmm da bugiinkii gibi siise dii§kiin ol
dugunu gosteriyor. 

Biti§ik camekanda Bergama hafriya
tmda bulunan altm tac;lar duruyor. 

Camekana kiic;iiciik bir temasla tir tir 
titriyen bu altm yapraklarm altmda saa
detine giilen gelin ba§lan §imdi nerede
dirler? 

Biraz Otede, islami miizeyyenatl ve 
bilhassa mekik ta§lan, sonra acaibi seb' ai 

Mardindeki Arttk ogullanndan Necmeddi
nin 800 sene evvel basttrdt{Jt stkke 

alemden tamdiglmlZ Diyana mabedinden 
gelen hazineleri goriiyoruz. 

Bu k1sacik yaz1mla size sadece, bugiin 
ac;1lan ve diinya arkeologlannm gozlerini 
kendine c;eken bir kap1y1 gostermek isle
rim. Bunu yaparken be§ sene gibi ktsa bir 
zamanda ikisi MISlr, biri Himeyri, digeri 

Part eserlerile Bizans portresine mahsus 
olmak iizere be§ salon ac;tlktan sonra bu 
defa bize (para, madalya ve miicevhe
rat) salonu gibi yeni bir hazine kazan

dJranlan ve Miizemizi miikemmel bir 
Atatiirk biistile §ereflendirenleri tebrik 
etmegi de unutmuyorum. 

KANDEMIR 

Romanya Hariciye 
Naz1r1 yar1n geliyor 

Romanya Hariciye Naz1n Antonesco 
yarm Romanya vapurile ~ehrimize gele
cek ve hiikumet namma Perapalas ote
linde misafir edilecektir. Muhterem mi
safirimiz o ak§am hususi bir trenle An
karaya gidecektir. 

Aym on altmc1 glinii dost memleket 
Nazm §erefine Hariciye Vekilimiz Tev
fik Rii§tii Aras tarafmdan Hariciye ko
nagmda 50 ki§ilik bir ziyafet verilecek
tir. Per§em be giinii de Rumen sefaret
hanesi tarafmdan Ankarapalasta 150 
ki§ilik bir ogle ziyafcti verilecek, bunu 

ayni gece 250 ki§ilik bir slivare takib e
decektir. 

Romayna Hariciye Nazmnm Ankara
daki ziyaretleri hakkmda bir program 

haz1rlanm1§hr. Muhterem misafirimizi 
burada kar§ilamak ve Ankaraya seya
hatinde kendisine refakat etmek iizere 
Hariciye Vekaleti Hususi Kalem miidii
rii Refik Amir diin §ehrimize gelmi§tir. 

____. .... 
Madam Mollisson kocasm

dan ayr1hyor 
Paris 14 (A.A.) - ::;limdi burada bu

lunan ingiliz kadm tayyareci Madam 
Mollisson, kocasmdan aynlmak niyetin
de oldugunu soylemi§tir. 

t?::!!. iiniin en komi~ siyasi hadisesi, 
~ sab1k Habe§ lmparatoru Haile 

Selasiye ile Suriye Vatanileri -
nin eleba§Ilanndan F ahri E lbarudi ara • 
smda teati edilen mekublard1r. 

Devri dilarayi ha§metpenahileri, Ha -
be§istan ic;in hakikaten bir haile olan ve 
nihayet aziz camm ve hymetli hazinesini 
kurtarmak ic;in, Avrupaya kapagt atan 
§U ciibbesi ve ~ehresi gibi vicdammn da 
kapkara oldugu meydana c;1kan taCSIZ, 
tahts1z hiikiimdar bozuntusuna bakm he
le!.. 

Oliinciye kadar miidafaa edecegine 
andlar ic;tigi halde erkekc;e olmekten 
korktugu ic;in kahpece bnak1p kac;hgl 
memleketinin istiklaline aghyacak yerdc, 
kalkm1~ ta politika tellalhgi ve ak1l hoca· 
!Jgi ediyor Habe§ halkmdan ~ahp sanchk 
sand1k Avrupaya ta~ld1g1 altmlarla gii
mii~ler bitmi§ olacak ki §imdi kendisini ve 
aklmt pazara c;1karm~. Suriye V atanile
rine ogretecek kadar siyaset ve kiyaset sa
hibi idiyse bunlan neden, Habe§istam 
kurtarmak ic;in ku!lanmaml§? 

Haile Selasiye, kendisi ve memleketi 
lehinde Tiirkiyeden yiikselen merd ses
leri hie; te mi duymad1? Habe§istam isti
ladan kurtarmak ic;in, Tiirkiyenin de 
Milletler Cemiyetinde, elinden geleni 
yaphgmi, bu yiizden ltalya gibi biiyiik 
bir devletle meycud dostlugunu bile teh· 
likeye koydugunu hie; te mi i§itmedi? 

0 lmparatorlar imuaratoru degil; me
ger nankorler nankorii imi§! 

Suriye halkma nasihat veriyor. Ha • 
mlamyor musunuz? diye soruyor. Turk· 
!ere kar§L miittehiden harbediniz; demelC 
istiyor. Kendisi, ltalya ile uzla§madt da 
ne oldu? T ac ve tahtlm kafas.~na g~ir· 
diler. ~imdi Adis Ababadaki saraymda 
bir ltalyan Mare§ali safa siiriiyor. 

Sanki 1skenderunun nerede oldugunu 
bilirmi§, oradaki halkm Tiirk mU, Arab 
m1 olduklarmdan haberi varm1~ gibi, 
Milletler Cemiyetinin Tiirklerin hakkml 
tammasm1 «utanmamazhk» addediyor. 
Biraz utanmas1 olsayd1, kendi SIVl~hktan 
sonra Habe§istanda kur~una dizilen kah
raman Raslann kanlarile yiizii k1Zanrd1. 
F akat, o kara surah, bnak1p ka~tlgl 

memleketin1n yan~pnlanndan bile kiZar~ 
mad!. Kizarsayd1, kac;maz, don-suz fakat 
kahraman muharibleri gibi, kendisi de 
Habe§ topraklan iistiinde can verirdi. 

Fa kat bu mektubla§mamn asll giiliinc 
kahramam, o korkak Habe§ten ziyade 
Suriye V atanilerinin reisi F ahri Elba • 
rudidir. fkidebirde, barut gibi parhyan 
bu miinevver gene, o akilsiz ve tabans1z 
Haileden mi ders alacakh? A F ahri 
Barudi, memleketini bir haileye siiriikle
dikten sonra, kendisi, arhk giiliinc bir 
komedi olan bu zavallmm nasihatlerile 
ami! olursamz, siz Vatanilerin haline de 
biitiin alemi giildurursuniiz. Cunku, lm
paratorlar imparatoru, §imdi arhk bir 
kafe§antan kahramam haline dii§mii§tiir. 
Diinya, bir istik1alin yok olmasma ac1sa 
bile ona lay1k olmadigml gosteren bu 
kmk tach v~ kaltaban hiikiimdara giilii
yor. Dii§enin dostu yoktur; korkagm 
hie;! 

Ona yazdigmlZ mektubda, timid ede· 
rim ki bizi memnun edecek bir hal ~ekli 
bulunacakhr, diyorsunuz. Bunu biz 
Tiirkler de iimid ediyoruz; aksi takdir
de, i§ sizin bobiirlenerek soylediginiz gibi 
dogii§e binerse, vallahilazim, Barudi 
Bey, barutunuzun nekadar 1slak ve kiif
lii oldugunu ve bizi yakam1yacagm1 pek 
c;abuk goriirsiiniiz. ,Sayed o ku§beyinli 
Habe§in s6ziine uyup ta dogii§e kalki§Ir
samz, «hududlanmzl himaye etmek ve 
mahvolmak» gibi zahmetlere ugramaz, 
sadece giiliinc olursunuz. Ciinkii, stzm 
gibi Donki§otlara bu yara§lr ve c;iinkii, 
Suriye halh Haileden siyaset dersi ala
cak kadar akilsiz Barudilerin arkasmdan 
gitmez. 

lrakta milli miidafaa komi· 
tesi kuruldu 

Bagdad 13 (Hususi) - Kabine, Ba§
vekilin bir milll miidafaa komitesi te§
kili hakkmdaki teklifini kabul etmi§tir. 
Bu komite Dahiliye, ikhsad ve Milli 
Miidafaa Vekillerile yiiksek erkamhar
biye reisinden ve Ba§vekilden miirek
keb olacakttr. Bu heyet miistakbel bir 
harb esnasmda memleket if?lerini orga
nize edebilmek i<;in ~imdiden projeler 
hazJrhyacaktir. 

lrak • Yemen miinasebab 
Bagdad 13 (Hususi) - Eski Irak mec

lisi reisi Cemil Elmathafinin yakmda 
Yemene giderek imam Yahya ile iki 
memleket arasmda bir dostluk paktl 
ic;in temaslarda bulunacag1 bildirilmek
tedir. Irak, Yemene de Siiudi Arabis
tanla mevcud dostlugunun aynini teklif 
edecektir. 
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Akhisarda tiitiin mahsulii • • 
IYI ~ok 

Akhtsann me$hur parkmdan bir goriinil§ 

Akhisar (Hususi) - Tiitiinciiltikte $ehrin ~ok miikemmel elektrik tesi • 
diinyaya ~iihret salm1~ olan kazam1z sah vard1r. <;ocuk bah~esinin yamndaki 
giin g~tik<ye giizelle§mekte ve biiyii • parka ancak !zmir Bahribaba parkmm 
mektedir. Birinci niifus say1mmdaki rekabet edebilecegini herkes ittifakla 
18,000 rakam1 bugiin 22,800 e fulaml§ siiylemektedir. 
bulunmaktad1r. Kiiylerdeki 31,000 nii _ Biitiin bu goniil a~ICl vaziyetlere rag-
fus ise bugiin 42,300 e <ylkmJ~hr. men §ehirdeki dilenci bollugu hayret e-

iki biiyiik nahiyesi ve 93 koyii ile Ak· dilecek bir derecededir. Bundan ba9ka 
hisarm ba91Ica vasf1, zirai bir memleket park ve Halkevi gibi en i§lek caddeler 
olmas1d1r. Ge~en y1lki doludan alh bu- bile bozuk ve <yamurlu oldugu gibi is -
~k milyona dii~en tiittin rekoltesinin tasyona dogru biiytiyen in§aat o:duk~~ 
bu seneki hanrhklar sayesinde on mil- intizams1z bir vaziyettedir. Mesela aym 
yon kilo olacagx soyleniyor. Slradaki evlerin kimi kerpi~, kimi be -

Kaza merkezindeki in§aat bilhassa ton, kimi al<yak ve kimi de ytiksektir ve 
goze !;arpan bir hal almi§tir. Miikem • bu hal <yirkin bir manzara arzetmekte • 
mel bir Halkevinin in§aSI i~in 14 bin dir. 
lirahk bir yardrm temin edilmi§tir. Ve- Dilenci bollugu ve yap1da ·intizamsxz
saiti nakliye sahibleri de 3 er araba kum hga ragmen Akhisarm ~ok parlak bir 
ta~Imak suretile bu yard1ma i§tirak e- istikbale namzed oldugunu tereddiid -
dcccklerdir. siiz bir daha soyliyebilirim. 

CUMHURiYET 

~elik fabrikastnm 
temel atma merasimi 
Ankara 14 - Karabiikte kurulacak 

demir ve ~elik fabrikalanmn temeiatma 

merasimine Ba~ekil fsmet !nonii riya~et 
edecektir. Merasim tarihi bugiinlerde tes
bit edilecektir. 

Evvelce gelmi~ olan lngi!iz miihendis
leri Karabukte !rah~alara devam et • 
mektedirler. Bu hafta i~inde Londradan 
alh miihendis daha gelecektir. Bu mii
hendislerin ba~mda in~aat yapacak ~ir • 
1ketin sahibi Brossert ile direkror Maken
zi hulunmaktadJr. 

Heyet ~ehrimizde bir iki giin kald1k • 
tan sonra Ankaraya, oradan da Kara • 
hiike gidecektir. 

Ankara Ha1kevinde diin 
yap1lan merasim 

Ankara 14 (Telefonla)- Ankara Hal
kevi azasx iken iilenlerin hahralan, bu
giin Halkevinde yap1lan bir toplanttda 
amlml§·hr. 

Toplantldan sonra Re§id Galtb, !b
niirref~k, Ahmed Nuri, di§~i Rxza ve ec
zacr Nureddinin mezarlar1 ziyaret edil
mi§, nutuklar s5ylenmi§tir. ...... 
lhracat tacirleri Balkan mem 

leketlerinde tetkikat 
yapacaklar 

Tekirdag1 ihracat ve ithalat tacirleri 
Balkanlarda bir temas ve tetkik seya
hati yapmaga karar vermi§lerdir. Bu 
seyahate istanbul tacirlerinden de i§ti
rak etmek istiyenler bulunatagxm na
zan dikkate alarak vaziyeti Ticaret 0-
dasma bildirmi§Ierdir. 

Tacirler, Balkan memleketlerini bi
rer hirer gezecek ve oradaki tacirlerle 
temas edeceklerdir. Bu arada Balkan ta
cirleri arasmda bir birlik kurulmasx fik
ri de vard1r. Bundan sonra <;ekoslovak
ya ve Macaristana da g~ilecektir. 

:;lehrimiz ikhsadi mehafilinde bu fi
kir fazla taraftar bulmu§tur. Bu seya
hat tacirlerimizin toplu bir halde dJ§a
nda yapacaklan ilk sevahat olacaktrr. 

Uzunkopriid"; 'te~ir ameliyesi 
Uzunkoprii (Hususi) - Ge~en y1l 

tesis edilen K. Dirik ornek fidanh&I hal
kimiza paras12 meyvas1z agac fidam da
gitmaga ba~lami~hr. 1stasyondan kasaba
!~ kadar dort kilometroluk ~osenin her 
1k1 tar:fma akasya fidam dikildigi gibi 
korulugu olmJyan koylere de on be~er 
dekarhk koruluk diktirilmi§tir. 

Kay ge2tst kafilesi Ktranard' halkile konu§uyor 

Kayseri (Hususi) - Yiizlerce am 
evvel, Erciyesin bagnnda bulunan (Ka
racaviran) koyliileri, niifusun arbmasile 
beraher arazinin azhgmdan ve bunlarm 
dogurdugu mai~et darhgmdan hilnp u -
sanmi§, artJk hu geni§ saha koy halkma 
dar gelmege ba~lami~tl. Buradan aynl
mak istiyen bir klSlm koylii, kendilerine 
yurd hulmak ic;in etraf1 aramaga ha§la
mi§lar. Mulkiyetin hi9hir hak ve hic;bir 
kanun tammadJgi o devirde yer ve yurd 
arayan bu koyliiler, H.isarc1k kOyiiniin 
dogu tarafmda geni§ arazisi, giizel hava 
ve suyile hir yer bulup burada yurd kur
mag, kararla§tmyor, ve obalanm nakil 
ic;in (Karacaviran) a doniip haztrhga 
ba§hyorlar. Karacaorenliler, koylerinden 
aynlmak istiyen bu hem§erilerine soru -
yorlar: 

- Yurdluk bulabildiniz mi?. 

- Bir yer sec;tik, oraya ta§macagiz I. 
- Neresi buyer?.. Uzak m1?. 
- Y ok, uzak degil nah §U (kmn ar-

dii..) diyorl aT. 

Karacaorenden ayr1lan bu koyliilerin 
sec;tikleri yerde yap1lacak koyiin temeli 
atJlmadan once, koyi.in soy ad! §U konU§· 
mada konuluyor: (Kmnard1l..) 

3980 lik Erciyesin, ovalara dogru kah 
keskin bir lnvr1m ve Hh tath bir meyille 
indrkc;e kiic;iilen pliseli eteklerinde, kiil -
den harmanlanmJ~ kiT bir dagm bogriine 
yeni.den kurulan (Kmnard1), gel zaman 
git zaman hem adma veiilen sebebleri 
kaybederek halk dilinde (Kiranardi) o
luyor, hem de serile serpile biiyiiyerek 
§U k1r dagm bogriinii kulac;lama kaphyor, 
her yeni dogamn, dogdugu halde kal • 
maYJ§l gibi .. 

Kayseriden Erciyese <;Ikan tek ve yiik
sek yolun 1350 nci basamagmda bulu • 
nan (Hisarc~'k) a gide~ken Delic;aYJn ii
zerinden sola dirsek yaparak aynlan da
racik bir patikanm nihayetindeki (K1 • 
ranard1) hava ve manzara51 ve bilhassa 
suyile ikoyciiluk hak1mmdan tetkike de
ger k1ymetli bir yer oldugu i<;indir ki, 
Vali Adli Baymanm ba§kanhgmdaki 
(koy gezileri kafilesi) bu hafta da i§te 
bu tarihl koye gitti. 3000 doni.imliik ve 
dinlendirmeli ekilen giizel ve bostam hol, 
dalgah bir arazisi ve 220 hane ic;inde 
564 ii kadm artam erkek <Xma•k i.izere 
1028 nufusu var. 

Y.azm ter dokti.iren Sicakhgmdan hu
nalanlann, serinlemek, rahat ve huzurlu 
gece gec;irmek ic;in Erciyesin mtma dog
ru tJrmand1klan koyler ic;inde (Kuranar
d1 dillerde dola§Jr bir §ohrete sahih I .. 

Hele suyu; koyu, masmavi rengile 
tek hir hardagi; yemekle yiiklii mideleri 
bir saat sonra haz1m suretile ho~alt1p in
san i§tihasmi ~aha kald!rmaga Hfi geli
yor I. Koyiin, mevcud olan iki ic;me suyu 
ic;inden S1hhiye Vekale~inin g(irdi.igii • 
miiz raporuna nazaran, birisinin mikya • 
sulmasl iic;, obiiriiniinki bir!. 

Erciyesin ha§mdaki amhk karlardan 
eriyip, karmndaki kaya yar1klarmda ~al
kalana c;alkalana kendiliginden filitre e
dilerek bilek kalmhgmda bir yanktan 
f1~k1ran §U masmavi suya, renginden do
laYI ne • Istanbul sulan gibi • hile kan§
tmlahilir, ne de temizliginden insan ~lip
he edehilir! .. 1~erken damag1 tad, ic;e 
ferahhk, mideye i~tiha veren bu su, iki 
uc; yi! once Ankarada bile tutunarak ~ok 
hararet sondiirmii~ .. Miite§ehbis iki Kay
serili, bu suyu kapal1 ~i§elerle her tarafa 
ve bilhassa Ankaraya sevkederek (Er -
ciyes Knanard1 suyu) ad1 ile bir iki Yil 
siiriim yapmi§Iarsa da sonradan aralarm
da <;1kan bir hadiseden bu faydah i§ 

130 ya§tnda Asiye ve 125 ya§tnda 
Ay$e yanyana 

yiiziistii kalmi§hr. ~imdi K1ranard1 su • 
yunun hukiimdarhk sahasi, yalmz Kay
serideki lokanta rna sal a rile baz1 aile sof
ralanna munham kalmi§hr. F akat Vali 
Bayman, §U koye servet, hiitiin Kayse -
rililere nimet olan bu sudan herkesin da
ha geni§ olc;iide istifadesini temin ic;in, 
miihiirlii fi<;Ilarla ve daha ucuza satmak 
i§ine ugurlu parmagm1 koymu§tur. Bir 
koy halk1, sudan servet, bir §ehir ahalisi 
sudan s1hhat kazanacak!.. Koyiin, mek
tebden ha§ka hi«bir derdi yok.. V ali, 
kom§u ti~ koylin arayeri olan (Hisarcik 
ta ac;acag1 mekteble bu ihtiyacr da kar -
§Ilamagi vadetti. 

V ali Bayman, koy odasmm oniinde 
etrafJmiZI saranlara, koyiin ihtiyarlan o
lup olmadigmi sordu: 

- 130 ya~mda Asiye kadm, 125 ya
§Inda Ay~e kan var!.. 

Dediler. Bir am onceden gelmi§ he
yecanh bir haber gibi kulaklara flSI!da
nan bu soz uzerine V ali Bayman tekrar 
sordu: 

- Buraya kadar gelehilirler mi? .. 
- Hay hay, gelehilirler 1.. 
Haber gonderildikten sonra kalahahk 

ic;inden ince kaytanb1y~kb, tunc renkli, 
kahraman yap1h 35 !ik birisi: 

- 130 ya§mdaki Asiye benim ninem
dir! .. Diye kendini ortaya att1. Bu a • 
damdan ninesinin evlad ve ahfadmx sor
duk, sayamad1. fkide bir: 

Hangi birisini sayaYJm?.. diyip 
duruyordu. Nihayet bir koy halkmm §e
hadet ve yard1mile, ve Vali Baymamn 
not defterine adlanm ~eker teker yazmak 
suretile 130 luk Asiyenin kiic;iik biiyiik, 
el'an ya§JYan torunlan tesbit edildi: 54 

Bu elli dort insan, Asiyenin dort ki
zile bir oglundan iireme imi§ !.. 

Biraz sonra ellerinde kalmca hirer 
degnek, ~orabs1z ayaklannda kulagi ya
tJk birer yemeni, dizlerinde bellerinden 
uc;kurlama hoi hirer don, arkalarmda 
hirer h1rka 130 luk Asiye ile 125 lik 
Ay§e kalabahgi yararak dine ad1mlarla 
gel iverdiler. 

Gec;en asnn sonunu, bu asrm bir ~ey
rrgine ilmikliyen bu iki ihtiyar Turk ka
dmmm koprii kurduklan uzun omiir, on
lann yiizlerinde • hir tabak bayat siitlac; 
gibi - o kadar kahn c;izgiler, ellerinde o 
kadar km§Iklar buakmi§ ki hemen he • 
men ya§lan bunlardan say1labilir. Uzun 
bir omiir yolunun <;JktJklan son basama
gmda hagda§ kurup oturan bu iki Turk 
kadmmm aram1za geli§i, hepimize iir • 
pertili bir heyecan verdi. Kafilemizin 
kendilerine gosterdigi sonsuz sayg1, hu -
dudsuz alakadan mutehassis oldugu an
la§Ilan Asiyenin gozlerinden sevinc ya~
lan dokiiliiyordu. Valinin giimu~ lirala-
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NOBET~iECZANELER 
Bu akilam 11ehrin muhtellf semtler1nd!i 

nobete;i olan eczaneler ~unlardir; 
istanbul cihetindekller: 
Emini:inunde (A. Minasyan), Beyazidda 

<Haydarl, Ku<;ukpazarda. (H. HulfuJIJ, E .. 
yiibde (Hikmet Atlamazl, t;;ehre®nJ.nd!f 
(Nil.zrm Sllidlk), Karagi.imriikte (Suad) 1 
Samatyada (Erofilos), §ehzadeb3.11mda CU .. 
nivers!te), Aksarayda (Ziya Nuri), Fener• 
de (Hi.i.sameddin), Alemdarda (Esad), Ba-o 
klrki:iyde (Hila!). 

Beyoglu clhetindekller: 
istiklal caddesinde (Matkovir;l, Yiiksek .. 

kaldll'lmda (V:Lngopulo), Galatada (Mer• 
kez), Taksimde (Kemal - Rebiill, §11111, Os-o 
manbeyde (Merkez), Kasrmpa:;;ada (Mii• 
eyyedl, Haskiiyde (N!sim Aseol. Be§ikt3.11 .. 
ta (Ali RIZa), Sanyerde <Nurl). 

Uskudar, Kadlkoy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Selimiyel, Kad1koy, Mod ada 

(Modal, Biiyiikadada CHalk), Heybellde 
(Tans.§), 

OLOM 
Beyaz1d dersiamlarmdan ve millga 

Meclisi Maarifi kebir azasmdan Zileli 
Hac1 Abdurrahman dUn sabah 95 yafim• 
da oldugu halde hayata giizlerini kapa• 
mifibr. 

Cenazesi bugiin 11,30 da tJskiidar A· 
gahamam1 41 numarah hanesinden kal• 
dmlarak Yenicamide ogle vakti namaZl 
kllmdlktan sonra Karacaahmeddeki aile 
makberine defnedilecektir. Mevla rah· 
met eylesin. 

Fmstzca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda miikem • 
mel surette franslzca ogretmektedir. 
Miiracaat i~in gazetede (F.) riimuzuna 
yaz1lmak laZimd1r. 

Tiirkc;e sozlii 

Ehli Salib Muharebeleri 

A~1k te§ekkiir 
Tehlikeli bir vaziyet kar§ISmda refi· 

kam1 ve oglumun hayahm kurtaran c;ok 
degerli doktor Bay ihsan Hadiye ve te-o 
davi esnasmda ytiksek §efkat ve ihti
mamlanm esirgemiyen Alman basta .. 
nesi §Vesterlerinden §Vester Luise ve 
§UVester Annchen'e sonsuz te§ekkiir ve 
minnetlerimi sunma)'l bir bore; bilirim. 

Feyzi Tay 

KONSERVATUAR ORKESTRASI 
~ef : SEYFEDDiN ASAL 

Solistler : HADi YE C>TUGEN 
!SKENDER ARDAN 

16 Mart sab saat 21 de 
FRANSIZ Tiyatrosunda 

Miinir Nurettin 
ANKARA • YENi SiNEMADA 

17 • 18 Mart 
Yalnaz 2 konser verecektlr. 

..) 

rile, fabrika miidiirii F azlmm verdikleri 
banknotlan ceblerine indirirlerken titri .. 
yen dudaklarmdan: 

- Allah sizlere de bizimki kadar u .. 
zun omurler versin !.. si:izleri oluyordu. 
F akat bilmem ki bu bizim i~in bir dua 
m1, yoksa beddua midir? 

Asiye kadm I 7 sinde gelin olmu~. 
Dii~undiim, koyiin ~u mutevaz1 kulube .. 
sindeki siislii zifaf odasma, hundan 115 
y1l once SirmalJ <;epkeni, sevayiden enta • 
risile elleri kmah, ayaklan halhalh, yiizii 
duvakh gelin gitmi~. Bunlardan, uzun o· 
murleri ic;inde unutulm1yacak hahralanm 
sorduk. Asiye kadm ic;ini c,;ekerek: 

- Kocam Arabistan topraklannda 
12 YII askerlik yaptJyd1. Ben bu koyde 
onun yolunu 12 y1l bekledim !. 0 ac1y1 
oliinciye kadar unutmam !.. 

Ane kadm da: 
- Hie;! .. Hi~ bir§ey gormedim, gel .. 

dim, gidecegim i~te! ... 
Diyordu! Bu son ciimle 

uzun omiir dileginin felsefesi 
ruyor !.. 

kar§Ismda, 
smt1p du .. 

Koylerimizin, iizerinde durulmas1 ve 
etiid edilmesi laz1m gelen ne k1ymetli 
hazineler oldugu yava~ yava§ daha c;ok 
anla§Jlan bir hakikat oluyor. Zaten o ha
kikattir ki, Cumhuriyet okuyuculanna 
Erciyesteki iki ihtiyan tamtml§ bulunu .. 
yor. 

SAHIR lJZEL 
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Planor nas11 ucar? iki feci kaza 
Bir ~ocuk tramvay albnda 

can verdi, birinin de 
ayaklar1 kesildi 

MotOrsiiz tayyarelerle 38 
saat havada kabnabiliyor Diin §ehrimizde bir tren ve bir de 

tramvay kazast olmu§, bir c;ocuk olmii§ 
bir <;ocugun ayaklan kesilmi~tir. insanlar, ezeldenberi ku~lar gibi u~mak arzusuna 

kapdmi~Iardir; bu arzu nihayet bir hakikat olmu~tur 
Bu feci kazalar §oyle cereyan etmi§ -

tir: 
-1- Edirnekap1da Sultan mahallesinde 

Turkku§tt planorlertnden bm 

Sarma§Jk sokagmda 34 numarab evde 
oturan Velinin oglu 11 ya§lannda Ha • 
san, diin sa bah sa at I 0 raddelerinde 
Sehzadeba§tndan ge<;mekte olan 603 
numarah vatman Kamilin idaresindeki 
Edirnekapt - Sirkeci tramvaymm kapah 
bulunan sol tara£ kap1sma atlami~hr. 

Kii~iik yaramaz bu tehlikeli halde tram -
vayda giderken Yeznecilerde yere atla
mak istemi§, fakat ayagi ta§a takilarak 
romorkun altma dii§mii§tiir. Bu ani vazi
yet kaT§ISinda <;ocugun ikj ayagtnl ro • 
morkun tekerlekleri c;ignemi§ ve ikiye a. 
ytrml ttr. Tramvay derhal durdurulmu§ 
ve yarah r;ocuk polisler tarafmdan kanlar 
i<;inde Cerrahpa§a hastanesine kaldml -

Tiirkku~unun himmetile birkat; giin • 
Jiir lstanbulda da planor ut;u§lan yaptlt
yor. Dun de, biiyiik bir havactltk bayra
nu tertib edilerek planar denilen molor
siiz tayyarelerle ut;u§lar yaptldt. Planiir
le ut;U§ veya yelken ut;u~u neye derler; 
nastl yaptltr? Elbette merak etmi§sinizdir. 
A§agtdaki yazt sizin bu meraktntZI tat
min edecek, insanlarm ku§lar gibi nastl 
ut;abildiklerini anlatacaktzr. 

Evvel zaman i~inde, Girid adasmda 
labirent ~eklinde y aptlmt§ ir;inden r;tktl
lllaz bir hapisanede iki mahpus vardt. 
Dekale ile oglu fcare. Bunlar, mahpesten 
ka9Jlak ir;in balmumudan yaptlmt§ ka • 
nadlar takttlar. Yunan esatirine gore 
lcare U9Jlaga ve ka9Jlaga muvaffak ol
du; fakat havalandtgt zaman giine§e r;ok 
yakla§ttgl i~in, kanadlannm, balmumusu 
eridi, denize dii§tii. 

Bu bilmem kat; bin senelik masal, gos
teriyor ki, insanlar, insan olduklan an • 
danberi ku§lar gibi u~mak arzusuna ka
ptlmt§lardtr. 

Miladdan 400 sene evve], Archyats 
• ind m ara, vida ve u~urtma gibi, 
icad ve ihtiralarile m~hur, riyaziye ve 
mihanik alimi bir Y unanh, giiniin birinde 
tahtadan yapt1g1 makineli bir giivercini 
de u~urmaga muvaffak olmu§tur. 

icare'm u<;u§u mitolojik bir efsane olsa 
dahi Archytas'm giivercini bir efsane de
gildir. 30 ytl once size bu a~an tahta gii
vercin hikayesini anlatsalardt, elbette 
inanmazdmtz, fakat, kat; giindiir Istanbul 
ufuklarmda ~an ve bir tanesi Culhane 
parkmm agaclanna konan kocaman ku§U 
gordiikten sonra, 2337 ytl evvel tahta 
giivercinin de U9JlU§ olduguna inanabilir
stmz. 

Miladdan 400 sene evvel u<;an tahta 
giivercinden sonra, kendileri de giivercin 
olmak istiyen bir~ok insanlar goriilmii§ -
tiir. Bunlarm hepsi kanadlanmak ve ma
:vi goklerde u~mak a~kile yanmJ§lar, ba
zJian hayallerine, ideallerine kavu~mak 
ugrunda can bile vermi§lerdir. Bunlar a
rasmda bir Tiirk te vard1. Bu soyda§tmtz, 
Bizans lmparatoru Emmanuel Comnene 
zamamnda, ( 1143 - 1180) lstanbulda 
u~~ teaiibesi yaparken dii§iiP kemikle • 
rini hrml§h. 
Me~ur ressam Leonardo de Vinci bi

le, goklere yiikselmek arzusunu duymu§, 
bu maksadla k~lann uc;u§lanm uzunu-

zadtya takib etmi§ ve para§iitii yaratma- mt§hr. 
ga muvaffak olmu§tur. Leonardo de Yin- Cer;ahpa§a hastanesinde Hasana a • 
ci, havanm da, toprak ve su gibi bir is- meliyat yaptlml§Sa da r;ok ge<;meden za
tinad noktas1 Q)dugunu kC§fetmi§tir ki valh olmii§rur. Yatman nezaret altma a
bu, t;ok miihimdir. lmmi§hr. T ahkikata devam edilmekte • 

Bu arada, hezan fen Ahmed <;elebi • 
nin Galata kulesinden ur;up Oskiidara dir. 
indigini de kaydedelim. 1830 da lngiliz Y e§ilkoydeki hava bayramma gitmi§ 
fizyQ.loji alimi Marey ku§larla bocek- alan Hiisameddin isminde bir <;ocuk, ls
lerin ut;U§ harekatmm esranm tamamen tanbula donerken trendeki kalabahktan 
ke§fetmi§ ve sun'i bir bocek bile yapml§h. dolayt basamaklara astlml§ ve raylar iis
Bundan sonra, · arttk nazari olarak u~ • tiine diiserek bacaklan kesilmi§tir. 
mak imkam bulunmu§ demekti. U;maga 

Yak' a dan haberdar edilen Emniyet c;ah§anlann bir kt~ml makineli bir vas1ta 
ile, diger bir k1sm1 da makinesiz olarak Miidiirliigii nobet<;i miidiirii derhal vak'a 
kanadla maksadlanna varmaga ugra§I - yerine gitmi§, yarahy1 hastaneye sevket-
yorlardt. tirmi§tir. 

lkincilerin eleba§ISI Otto Lilienthal Hiisameddin Haseki hastanesine kal -
isimli bir Pomeranyah Almandt. 1848 dmlmt§ ve ameliyat yaptlarak hayatt kur
de dogmu§ olan bu adam, ilk planoriinii tanlmt§hr. 
on iit; ya§mda iken yapml§h. Yirmi sene -----------~--~~ 
ku~larm uc;u~unu tetkik ve tetebbii eden 
Lilienthal, planorile oniinde mail bir sa
tth bulunan yiiksekc;e bir yere c;tkiyor, o

radan kendi kendini ~luga koyuveri • 
yordu. Bu suretle gi~tik~e daha yii,ksek • 
ten athyarak gittikc;e daha uzun uc;uyor
du. Boylece azami 200 metroyu a~an u
c;u~lar yaph. Fa kat, 9 agustos 1896 da, 
takttgt kanadlarla daha uzun bir ~U§ 
yapay1m derken bir saganak onu yere 
~arptt. Planori.in mucidi ertesi gi.in oldi.i. 
Onu oliime g<>tiiren bu planor, ~imdi 
Miinihteki me~bur Alman miizesinde 
sakhdtr. Lilienthal, u~u~larmt ruzgara 
kar~1 yaphg1 zaman daha muvaf1k oldu -
gunu ke~fetmi~ti. 

Amerikada Octave Chanute isminde 
bir alim de, onun izinde yiiriidii. Ameri
kah, «insanlann ancak bu usulle yava~ 
yava~ ku~ olmayl ogrenebileceklerini» 
soyli.iyordu. 20 nci asrm ilk y11lannda 
ii<; satthh bir planorle u9ln bu alim, A
merikah me§hur tayyare mucidi Wright 
karde~lerin hocas1 oldu. Bu iki karde§ iki 
satthh bir planar imal ederek ilk u~u~ 
tecriibelerini bununla yapttlar. Bu ara
da Lilienthal'in muasulanndan F rans1z 
Penaud 1870 te ufak bir tayyare modeli 
yap1p u<;urmaga muvaffak olmu§tU. Bu 
tayyarenin pervanesini, biikiile bi.ikiile 
kurulan bir lastik yay c,:eviriyordu. 

Bugiinkii pl~norlerin u~u~u Lilient
hal'in u~u~lanmn aynidir. 1904-1905 ten 
itibaren motorli.i tayyarelerin gittikc;e te· 
rakki etmesi iizerine, planorciiliik ve yel-

ken uc;u§u, muvakkaten, bir tarafa btra
kJldl. 1920 de Ursinus isminde bir Al
man mi.ihendisi, motorsiiz tayyarelerle, 
yani planorlerle ucrmaga yeniden ehem
miyet verdi. 

Almanlann bu c;:ah~alan, hemen te· 
sirini gosterdi. 1921 de yap1lan bir mii
sabakada Martens isminde bir Alman 

40 dakika havada kaldJ ve 5 kilometre 
mesafe katetti. Ayni ytlda, ba~ka bir 

Alman planorle 3 saat havada kalma • 
ga muvaffak oldu. Almanlar, bundan 
sonra planorciiliige daha fazla ebemmi -
yet verdiler ve bir c;ok rokorlar tesis etti
ler. 1935 senesinde, bir Alman planor -
ciisii 38 sa at 1 0 dakika havada kalmak 
suretile Alman rokorunu ktrmi§b.r. Sov
yet havac1lan, planar katarlan yapmaga 
ba§ladtklanm hirer, hatta be§er ki§ilik be§ 
veya yedi planorii, kuvvetli bir tayyare
ye ~ektirmek suretile tlpkl bir lokomo • 
tifin arkasmdaki vagonlan veya bir ro • 
morkoriin yedekledigi mavnalan taklid 
ettiklerini s<iyliiyorlar. Gene Sovyet pla-
norciilerinden birinin G. N. 7 planorile 
havada 5 bu~uk saat kalarak 480 kilo • 
metro katettigini iddia ediyorlar ki biitiin 
bunlar planorciiliigiin bugiinkii terakkisi
ni gosterir. 

Planer nastl ur;ar, daha dogrusu ha
vada saatlerce nastl ka!tr? Onu da yann 
anlattnz. 

A. D. 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 18 
bir ktt' am1zm son beyti §Oyledir: 
Ciham pertevi fikrin iularsa ~ok mudur, 

Sabri! 

B i Z i N S A N .L A R 
T alihin istikameti makusesi iizere 

seyri, Mirrihin Utaride dogru kurbu 
yemin ile meylinden ve aynca 
frenklerin T aureau dedikleri Zodi
aque i~aretinden miistebandtr ki c;e
kingen ve muammaalud bir tabiatin 
icah1 olmak iizere bu s1kmtmm devamt ve 
bir mUddet 110nra feraha ~tkmasi memul
diir. Hem ne hacet, a birader, ben sana 
pazar ak§amt gurubu ~ms vakti beyan 
etmedw mi ki bu mektebde sen ve ben 
fazlay1z, ikimizi de ellemek iatiyorlar. 
Ak1bet yakmdu. Bohc,:am topla. Nane 
'§ekerime mubtac olursun. Di.inkii vak'ai 
miiessifeye gelince her nekadar hir;bir 
~eyden malumatnn yogise de gene o senin 
begenmedigin ulumu hafiye ile bize ayan 
oldu ki ltbyandan birinin §akagmda go· 
riinen kiZllhk, senin i~in madamiilhayat, 
bir mukaddimei hadisat olacakttr. 

Orban tesbihini t;lkardl ve tanelerini 
~ekerek: 

- Siibhanellah I dedi, hocam, gel bi
raz masiva dilile konu~. rica ederim soy
le. kulagma bir§ey r;almdt m1? Fakir bir 

Yazan: Peyami Safa =-:# 
oglan var, diin bir r;ocugun ba§Inl ta,la 
yard1. Hadiseyi bilmez olur musun? Ha .. 
Evet. .. sen diin mezundun ... evet, fakat 
belki duymu§undur; §akagmda kan var, 
filan, dedigin <;ocuk, ba§tmlza i§ a~tyor. 
Bugiin inztbat meclisi toplanacak. Ben 
sana meseleyi anlataytm da rica ederim 
hakk1 iltizam et. Senin reyinin hence bii· 
yiik ehemmiyeti var. 

Orhan vaziyeti anlattt. 
lhtiyar onu dinlerken, kuruyan agzmt 

1slatmak ic;in dilini dama.gma yapt§bnp 
~ekerek §ap1rdattyordu. Oksiirdii, hokka
sma tiikiirdii ve agzma bir nane §ekeri 
a ttl. 

Orban sozunii bitirince, Sabri Efendi: 
- Hazreti Semsi T ebrizl... diye ba§· 

Jadt. 
Fa kat Or han onun sozunii hem en kes

mi§ti: 
- B1rak §U hazreti $emsi T ebriziyi, 

Sabri Efendi I dedi, bahse gelelim. 
- Semsi T ebribi ile fakirin adm1 bir 

arada soyledin de hatmma geldi. Bizim 

Benim ol mevlevi kim zerresiyim Semsi 
Tebrizin. 

«Bnak olur mu evlad? Nurumuzu 
t-radan ahyoruz. F akat ba§Im iizerine, 
ba~tm iizerine... Merak etmek sen! Da
vayt febmetmi§iz. Bu asn millide ecda • 
dm «etraki bi idrak» dedikleri kavmi ce
lile e~ek Tiirk diye hezeyan eden stbyan •. 

Sabri E~di bir elini takkesinin iistiine 
bashrarak, bir elini de agzmm iistiine ka
patarak uzun bir kahkaha sahverdi: 

- flabi Orhan, ilahi ~ocuk! dedi, 
nene gerek senin davay1 milli? Herif 
dridnotlanm kar§Jya dayamt~, toplanmn 
namlusunu sinene r;evirmi§, hala mt dava
yt mill!? .. Amma ba§tm iizerine ... Bir fa
kir sabinin miidafaasmdan ka~mmam. 

Oyle de yandtk, boyle de ... 0 Celal se
nin de, benim de pasaportlanmtzl c;oktan 
hazulattt. Bu diinya daha beter viran o
lacak. Bak sana Haf1zdan bir k1t'a oku
yaytm. 

- $imdi rica ederim, biraz daha man
tiki konu§ahm. Sende hissiyah diniye his
siyah milliyeden evvel gelir, bunu biliyo
rum; fa kat Cemilin ve ailesinin milliyeti
mize kiifiir etmeleri dini bislerin bile 
mahsulti degil. Sadece garbperestlik. 

Mussolini Bingazi 
mintakasinda geziyor 

. I I 

Bir ita)yan gazetesi, M1s1r hududuna kadar yapdan Hurrem 
yolun M1s1r aleyhine sevkiilcey~i bir maksadla 

in~a edildigi iddialarini tekzib ediyor 
[Ba§tarafz 1 tnct sah.t!edeJ 

ille'lu balk, Du~eyi hararetle alkt~laml§, 
milli raktslar yapmt§lardtr. Bundan son
ra Mussolini, buraya donmii§ ve eski 
Yunanhlarla Romahlardan kalma ~e • 
hirde yaptlmakta olan hafriyatl ziyaret 
etmi~tir. 
Muuolini'nin soyliyeceii nutuklar 

Bingazi 14 (A.A.) - Mussolini, ya
rm Luigi Razza kasabasmda bir nutuk 
soyliyerek zirai ve ic;timal meselelerden 
bahsedecektir. Ba§Vekil 17 martta Trab
lus'ta Islam meselelerinden babsedecek 
ve 18 martta ltalyan milletine hitaben bir 
nutuk soyliyecektir. 
Bir ltalyan gazetesinin yazJzklarl 

Roma 14 (A.A.) - Giornale d'lta
lia direktorli. Mussolini'nin Libya seya
bati miinasebetile yabanc1 m;o.tbuat tara
fmdan yaptlan ne~riyatJ bir kere daha 
tetkik ederek, ltalya tarafmdan Tunus 
hududundan MISir hududuna kadar in~a 
edilen sahil yolunun Tunus ve Mmr a
leyhinde stretejik maksadlar istihdaf et
tigi fikrini reddetmektedir. 

Musolininin seyahati ve 
lngiliz gazeteleri 

Diinkii pasta ile gelen !ngiliz gazete
leri Musolini'nin Trablusgarb seyabati 
bakkmda bir~ok haberler ve mlitalealar 
yazmakta, bah usus T unus Beyligile Mt
Slf Kralhgt bududlan arasmda viicude 
getirilen biiyiik asker! yo] bakkmda mu
fassal malum at vermektedirler. T aymis 
gazetesinin Roma muhabiri ~u maluma· 
h veriyor: 

1926 senesindenberi Musolini ilk defa 
Trablusgarbi resmen ziyaret ediyor. Bu
rada on giin kalacakttr. Duc;e, Afrika 
topragma ltalyan lmparatorlugunun mU· 
essisi olarak ayak basmaktadu. Zahirde 
bu seyabatin maksad1 Trablusgarb ve 
Bingazi sahillerinde T unus bududundan 
Mtm smmna kadar in§a edilen biiyiik 
yolun kii§ad merasimini yapmaktu. 

Fa kat bakikatte bu seyahatten mak -
sad, ltalyamn artmt§ olan §an ve §ere • 
fini teyid ve ltalyanm askeri ve bahri 
sa tvetini niimayi§karane ilan etmektir. 
Martm on ikisile yirmi ikisi arasmda 
Trablusgarb ve Bingazi sevahilinde !tal
yan donanmasmm yapacagt biiyiik ma
nevralarm son safhasmda Musolini ha
Zlr bulunacakhr. 

Askeri yol 
Habe§istanm zaptmdan evvel Trab • 

lusgarb ve Bingazi ltalyanm en miihim 
miistemlekesiydi. Bundan sonra da bu • 
ralan, fa~ist !talyamn imparatorluk yo· 
lundaki inki~aft esnasmda hayatl ehem
miyeti haiz bir rol oymyacaktu. 

Musolini'nin otomobille ba§tanba§a 
katedecegi bu yo! §iiphesiz asker! mak -
sadlar ic;in yaptlml§ttr. 

ltalyan • Habe~ harbinin ilk safhasm
da Akdenizde gayet vahim ihtilatlar ba§· 
gosterdigi zaman halya, alelacele Trab
lusgarbla Bingaziyi t~hkim etmi§ ve bu 
yerleri miidafaadan ba§ka taarruz hare
Htt i~in de bir i.is haline koym~tu. 

Musolini bu askeri yolu otomobille 
gezerken askeri ve tarihi ebemmiyeti olan 
biitiin noktalan tefti§ edecektir. Kendisi
ni tantanah bir surette kar§tlamak 1~m 
her tarafta fevkalade hamhklar yap1lmt§· 
hr. Musolini, ltalyanm her tarafmdan ge
tirilen c;iftc;i muhacirlerin neler yaphkla
nm da tahkik edecektir. 

- Yicdam abd, iz'am Rabdan §ekva 
ederse peri§an olur: Bu da bend en l Sen 
o T ahsini teneffiiste ban a gender de za
ir;esine bakay1m. 

- Rica ederim, Sabri Efendi I 
- Anlad~m: Meclisi inztbatta reyi 

fakir matlubdur. 

- T amam. Ba§ka bir ricam yok. 
- Sen gene o T ahsini ban a gonder. 

Y ahud dosyasmda veladet tarihine ba· 
ka}'lm. llmi niicum s<;yler. ltikad et, og
lum. 

- Ben gidiyorum, hazret. Vadini u
nutmazsm, degil mi? 

- Elvaadi keddeyn. 
Odadan t;tkmca lhsanla kar§Jla§tl; 

muid, ensesinin us tiindeki sac; kiimesini 
iki avcile s1vazhyarak, muavin Celalin 
onu c;agtrdtgmt haber veriyordu. Sessizce 
birka~ adtm yiiriidiiler. Orhan yan gozle 
muidin yiiziine bakarak, bildigi ve soy -
lemek istemedigi naho§ bir§ey varsa onu 
sezmege miisaid bir i§aret gormek isti • 
yordu. Tam o anda 1hsan durdu: 

- Benden duyma, dedi, bundan son
ra teneffiislerde iptidai stmflanmn inzt
batma ben bakacagtm. 

Orhan bunu mektebdeki vazifesinin 
sonunu kendisine teblig eden bir ifade 
nezaketi sanml§h, fakat lhsan hemen ila-

Bu miinasebetle 11 inci Trablusgarb 
panaym ar;tlacakttr. Musolini Mtm hu
dudundan T unus hududuna geldikten 
sonra ihtimal hava yol!arile Trablusgar
bin dahilindeki miihim yerleri ve bahu· 
sus Gadames'le N alut §ehirlerini ziyaret 
edecektir. 

Kzzrldeni:z • Atlaa Okyanuau 
T unusla Mmr arasmda yaptlan bu as

ri muazzam yolun devamt olarak Mtstr
hlar Bingazi bududundan Nil nehrine 
bir yo! yaptyorlar. Bu ikmal edildikten 
sonra Atlas Okyanusile Bahriahmer ara
smda otomobiller dogrudan dogruya i§· 
liyebilecektir. 

ltalyanlar Tunus • M1s1r yolunu in~a 
etmek i~in daimi olarak 13,000 amele, 
22 miihendis ve 500 muraktb kullan • 
mt§lardu. Bu yo! 1, 120,000 !ngiliz !ira
sma mal olmu§tur. 

M arefal Balbonun beyannameai 
Musolni'nin Trablusgarb ve Binga • 

ziyi ziyareti miinasebetile Umumi Y ali 
Mare~al Balbo Arab ahaliye bitaben §U 
beyannameyi ne§retmi§tir: 

«Memleketinizi ziyarete gelmekte olan 
zat oyle bir harb adamJdtr ki hir;bir ku
sur ve kabahate miisamaha gostermez, 
bi.itiin Akdeniz memleketlerinin mii§terek 
anast Romanm §an ve §erefinin miidafii 
olup halktm imparatorlugun evcibalasma 
t;lkarmt§hr. Habe§istana galebe ederek 
maglub olmaz ve zeval bulmaz oldugu
nu ispat etmi§tir. Ciimleye §an ve saadet 
temin eden Musolini islamm hamisidir. 
Bu slfatla miisliiman halklan yiikselt -
mektedir .» 

Dey]i Herald gazetesi Mare§al Bal -
bo'nun miisliiman halka hitaben ne§ret
tigi beyanname hakkmda §U miitemmim 
malumatt ne§retmi§tir: 

«Musolini islamm hamisidir. Yiiksek 
sesle ismini zikrediniz ve Cenabt Hak -
tan mii§ariinileyhin yoluna nur ve §an di
leyiniz !» 

Sirt'in ortasmda eski Romahlardan 
kalma tiyatro meydanmda ltalyan 1mpa
ratorlugunun tesisini tes'i~ ir;in 93 kade:n 
irtifamda bir takt zafer viicude getiril • 
mi§tir. Musolini tarafmd~n kii~ad edile -
cek bu abide pek uzaklardan goriilmek
tedir. 

izmirde gosterilen 
Habesistan filmi 

' Deyli Herald gazetesi lzmirde ltal-
yan konsolosu tarafmdan bu §ehrin en 
biiyiik sinemasma Habe§istan harbini 
gosteren resmi filmi gormek ir;in mahalli 
muteberane gonderilen davetnamel.erin, 
bir hadise t;Ikmasi ihtimaline binaen za
btta tarafmdan geri aldmldtgtm yaz1yor. 
Mezkur gazete bu filmin, Y akm§arkta 
lngiliz aleyhtarhgl propagandasmm ba§
hca vasttast oldugunu ilave etmektedir. 

Y aptiglmlZ tahkikata gore, Deyli He
rald gazetesinin verdigi bu haber tashihe 
muhtacd1r. Her ne kadar lzmir ftalyan 
konsoloslugu italyan tebaasma gosteril
mek iizere boyle bir filim getirecegini 
soylemi~ ve hmirdeki ecnebi konsolosla
rl da filmi gormege davet etmi~se de 
muayyen olan giinde filim gelmedigi it;in 
gosterilememistir. Filim geldigi vakit te 
davetlilere tekrar haber verilmemi~ ve 
sadece ftalyan kolonisine gosterilmi§tir. 

ve etti: 
- Akhna bir§ey gelmesin. Ba§ka bir 

karar yok. 
Birinci muavinin odasma yakla§ttklan 

i~in konu~maga devam edemediler. 
Celal ma&asmm ba§mda ayakta duru

yordu. lr;eriye girenlere bakmadt. Orhan 
yakla~t1ktan sonra ona dogru gozlerini 
kald1rdt, fakat bakt§lanm onun yiiziinde 
bir an bile durdurmtyarak sol omzunun 
iistiinden duvara dogru kaydmp yartm 
bir daire ile tekrar online indirdikten 
sonra: 

- lhsan Efendi size s<;yledi mi? diye 
sordu. 

Orhan muidin tenbihini hattrhyarak 
ba§mt kald1rd1: 

- Hay1r! dedi. 
- Bu teneffiisten itibaren r;ocuklan 

o bahr;eye c;1karacak, ha§larmda o bu • 
lunacak ve smtfa o sokacak. 

Orban sesini c;Jkarmad1. Celal oniine 
bakarak ilave etti: 

- Simdilik miidiir beyin emri bun -
dan ibaret. 

Orhan gene sesini ~Ikarmadt ve mua
vinin bir§ey daha soylemesini bekliyerek 
biraz durduktan sonra odayt terketti. 

(Arkast var) 

Sultan Atinada 
okunurken 

('E)} enim Cumhuriyet ic;in yazd1g1m 
lg} Hurrem Sultan romam henliz 

tefrika edilmekte iken Atina ga
zetelerinden biri, Eleftron Antropos, ese· 
rime biiyiik bir al.aka gosterdi, §ahstml 
ve romammt pohpohlu reklamlarla yurd
da§larma tamtttktan sonra bizde c;tkan 
par~alan - hem de resimli olarak - tercii
meye ba§ladt. 

Bu i~. bir zamanlar kendi kendime 
yaptlg1m bir ara§tlrmayt bana hat1rlatt1: 
Gazetelerimizin terciime romanlarla do
lup durdugunu gorerek iiziildiigiim giin· 
lerin birinde Avrupahlarm bizden ne gibi 
eserler aldtklanm merak etmi§ ve bunlan 
tesbit etmek istemi§tim. F arabi gibi, ibni· 
sina gibi cibana hocahk etmi§ biiyiik 
Tiirklerden yaptlan terciimeleri, inceleme 
r;er~evesi dJ§Inda b1raktyordum. <;iinkii 
onlar, ilim diinyasma ger~ekten hirer gii
ne§ gibi dogmu§lardt ve eser ya7JI1aytp 
be§erin idrakine nur akthyorlardt. Bu 
haysiyetle onlann eserleri terciime edilmi§ 
saytlamazdJ, olsa olsa amlarm kendile
rinden tenevviir ettigi soylenebilirdi. 

Ben, al.t.t amhk bir devre ic;inde Av
rupanm terciime ettigi Tiirk eserlerini a
ra§tlrmak istiyordum. llk buldugum nii
mune, Katib (:elebinin T akvimiittevarihi 
oldu. Giorinaldo adh bir ltalyan, alim 
yurdda§tmizm bu eserini I 697 de kendi 
diline r;evirmi§. Sonra, Lutfi Pa§amn ve 
Edirne Kadtst Muhiddin Cemalinin eser· 
Jeri maya giriyor. Bunlar da gene Onye
dinci amda almancaya ve latinceye ter
ciime edilmi§lerdir. Birinci terciimeyi Vi
yana saray1 terciimanlanndan Sipeykel, 
ikincisini de ·§imdi adm1 hahrlamadJgtm· 
bir Yenedikli yapmt§hr. Bu meyanda La
tifinin Saber tarafmdan terciime olunan 
«Tezkeretii §UaarasJ» da goze c;arptyor. 

Ara§tlrmalanmi, i~imin c;oklugundan, 
ba§vurulacak kaynaklann yoklugundan 
tarib masile takib edemedim, bir iki asn 
ge~erek Ondokuzuncu asra ger;tim. N a
mlk Kemalin Silistre adh romanmm ge
ne almancaya ~evrildigini gordiim. Mii
tercim, Hanri Hart' hr. F akat bu sefer, 
memleketimiz de terciimeden haber al
mt§hr. Ne Katib <;elebi, ne de kendin
den once yasamt§ olan Lutfi Pa§a ile 
Muhiddin Cemali, eserlerinin frenkc;:eye 
r;evrildigini duymaml§lardt, biitiin Tiir
kiye ic;in de bu, me~hul bir vakla idi. 

Berliner T ageblat'm yazd1g1 tahlili 
bir yaz1, Silistre - Yatan piyesinin alman
caya tercume olul'l.dugunu yurdumuzda 
gazete okuyanlara haber vermi oldugu 
gibi Petersburg'da ~tkan Novye Yremya 
gazetesinin bu terciimeyi «liizumsuz» bu
lup Nam1k Kemali, Viktoriyen Sardo'dan 
c;ok a§agt bir muharrir diye tav if edi
§i de meseleye ba~ka bir deger verdi. Na
mtk Kemal kiiplere binmi§ti, Novye 
Yremya'y1 htrpahyordu. Ne garibdir ki 
Hoca 1brahim gibi o devrin medreseyi 
bortlatmak istiyen bir taklm yobazlan da 
Petersburg'lu gazete ile dilbirligi yaptp 
Kemal Beyi tezyif etmege yeltenmi§ler
di. 

Silistreden sonra muallim N acinin 
Siimbiilesi almancaya r;evrildi, daha son
ra Abdiilhalim Memduh bir FranSIZ. 
edibile birle§erek eski ve yeni §airleri 
Avrupaya tamtmaga r;ah§b ve bu yo], 
c;ok silik olarak, bugiine kadar a~1k kal
dJ. Bununla beraber birr;ok Ti.irkler Av
rupaca tamld1. 

hte ben, Hurrem Sultan Atinada o
kunmaya ba~lamrken bu batnalan zih
nimden gec;irdim. Simdi vaktim olursa 
alt1 am kinde bizden terciime olunan 
eserlere kar; para telif hakkt verildigini 
ara§hracagJm. T arihlerde boyle bir ka
yid yok, bana da bir§ey teklif edilmedi. 
Buna ragmen bir ara§hrma yapacag1m. 
Olur ki ba§ka dile c;evrilen eserinden do
layt bes on ak<;e alan bir Turk adma te
sadiif ederim ve hie; degilse miiteselli ol u
rum!.. 

M. TURHAN TAN 

lzmir muallimleri bir sand1k 
kuruyorlar 

1zmir (Hususi) - !zmir Muallimler 
Birligi bir ·O~etmenler Yard1m San
dtgh te:;;kilini kararla§bnm~ttr. Her 
muallimden altt ay i~in, maa~mm yiiz
de biri almacakttr. Alh ay sonra bu 
nisbet kaldmlacak ve yalmz her ay 
10 kuru~ tahsili surctile iktifa edile -
cektir. Bu sandtk, icabmda muallimlere 
% 5 faizle yard!m ikrazatJ at;acak, olen 
muallimlerin ailelcrine el uzatacak 
malUJ. kalacak muallimlere yardtm v; 
tekaiide ~tkm1!? olnnlarm tekaiid maa§
lanm ahnctya kadar himayc edecek -
tir. 

Z3 Nisan 
<;ocuk Bayramt haftasmm ilk 

giinudiir. Yavmlanmzm bay
rami ic;:in haz1rlammz. 



; CUMHURiYET 

illetimizdeki bUyUk havae~llk a§kl 
Diinkii Hava bayram1nda 100 

bin ki~i haz1r bulundu 

Dun Ye§ilkiiy meydamm dolduran on bi nlerce halktan bir giirunil~ 
[~a§t~rat' 1 inci sahifede] 1 

Halkrn eksenyeb trenlere hiicum et • 
lgi ~in Sirkeci, Y enika.Pl, Samatya, 
r edikule gibi istasyonlarda yolcu kesa • 
feti fevkalade bir raddeyi bulm~tur. 

Trenler bu istasyonlan t1klm hklun 
dolduran halk1 ta§Imakta tam manasile iz
han aczetmi§tir. 

Sirkeciden basamaklanna kadar halk • 
Ia dolan trenler Yenikap1da halkm ikin· 
ci bir hiiclffiluna rnanzz kaldiklanndaD 
yollanna dev~ edememi§lerdir. Bu yiiz
den mah§er halme gelen istasyoDlarda 
zapt ve rapt k.oybqlmU§ ve muhtelif semt• 
l~rden. buralara polis g-~iifrezeleri gonde
nlmesme ~ecburiyet hasll olmU§tur. Bu 
arada Pohs Miidiirii Salih Kihc da 
Kum'kapiya gitmi§ ve intizarn1 iade et • 
mek . i§ini bizzat idare etrni§tir. Bu yiiz· 
den 1lk treo Y e§ilkoye ancak 12 ye dog· 
ru vas1l olabilmi§tir. 

Dig~r. taraft<!n Y e§ilkoy de bir rnah
§er hahm almi§b. Merasim ba§ladigi za • 
man en a§ag1 bir taluninle koca tayyare 
meydamm yiiz bin ki§i ~evrelemi§ bulu • 
nuyordu. Bunlann arasmda bilhassa 
genclerin ve talebelerin ~klugu nazan 
dikkati celbediyordu. 

Bir~k aileler yemeklerini de beraber
lwerine almi§lar, ve meydanda yer yer da
gila~ak yemek yiyorLardi. Eger vesaiti 
D~khye meselesi halledilmi§ olsaydi §e • 

h1rden 14 kilometro uzakta olan me d _ 
na yiiz bin degil, iki yiiz bin ki§iden ~a:
la halkm taplanacag1 ve hava bayrammJ 
tes'id edecegi muhakkaktJ. Ciinkii y . 
~il.ko~e giden halk kadar, oraya giO:ek 
1~m Jstasyonlarda lebaleb dolu trenler 
kaJ1Ismda saatlerce tren bekliyen ve 'b 
yiizden Y e§ilkoye gitmekten sarfmaza~ 
etmek mecburiyetinde kalanlar da var • 
di. 

Halkm bayram yerine gitmek arzusu 0 

kadar kuvvetli idi ki, §ehirde bo§ bir tane 
taksi otomobili ve ath araba kalmam1§, 
otobiisler de durmadan Y e§ilkoye yo leu 
ta§Illll§lardir. 

Istanbul halkmm hava bayramma kar
§1 gosterdigi bu yiiksek alaka, milletimi
zin havacihga kar§J duydugu biiyiik mu
habbetin canh bir delili addolunmahdu. 

Merasim ba~larhen 
Bu sebeblerden dolay1 merasim de ge

cikti ve saat 11 de ba~hyacagl yerde an 
cak saat 11.45 te ba§hyabildi. Evvela as
keri bando tarafmdan 1stiklal m_ar~1 ~a -
hnd1 Meydam dolduran yiiz bin ki§i a· 
yakta selam vaziyetinde mar'§! dinledi. 
Bundan sonra TiirkkU§u namma Sakir 
Haznn, hamlanan kiirsiiye ~1karak ~ok 
giizel bir nutuk soyledi. Hatib sozlerine 
§Oyle ba§ladi: 

«Gender! 

Araba ile Ye§ilkiiye gelen k(jyliUer bir pldniiriln ugu$unu seyredtyorlar 

nnlara hamhyacakbr. Bu itibarla Tiirk
kU§u, yiirekten baglanacak bir kuliibiiniiz 

Bir gene para$iit~ii. yere konmak iizere 

olllliik degerindedir. Tiirkku§u sizindir. 
Ve sizler Ti.irkku§unun en tabii ve en ya-

le devam etmi§tir: 
<<Atatiirk ~ocuklan! 
«Ben sizinle eskiler gibi konu§muyo

rum. Sizinle Tiirkiye varhgmda ve bii • 
yiikliigunde rolleri olan, adlan teker te
ker birer kuvvet olacak olan insanlarla 
konu§ur gibi konu§uyorum. Ataturk 
genclerine soz soyledigimi bilerek konu
§Uyorum. Atatiirk gencleri I Tiirk Ku§u 
sizindir. Size kollanm a~ml§, sizi bek • 
liyor.» 

(] ~uflar bafltyor 
Siddetle alki~lanan bu nutuktan sonra 

s1ra u~u§ ve para§iitle atlamak gosteri • 
lerine geldi. Meydanm ortasmda Tiirk
ku§u hava miifrezesi, iki tayyare ve k1r· 
mm renkli dart planor duruyordu. 

Saat on ikiyi be§ ge~e tayyarelerden 

biri, arkasma bir planor bagh oldugu 

halde havalandi. Bu tayyarede miite • 
hasSJS Sovyet rnuallim Anahil'le Sovyet 

Rusyada tahsil eden genclerden Muam· 
mer, planorde de gene Sovyet Rusyada 

tahsil eden genclerden Ismail vard1. Bu• 
nu miiteak1b gene Sovyet miitehassJsi 
Romanof'un idare ettigi tayyareye bagh 
ve Mehmedin bindigi planor havalandi. 

«Bizleri buraya tophyan Tiirkku~u. 
·· · · la w • 'f Para§iit~il gene k!2la d · yann uzenmze a cagmiz ~ehn vaz1 e ~ nmtz an Ytldtz U~man u~ma(ia haztrlamyor 

I d . d . . k 1 s· km azalansmiZ.» I T I .. er e Size yar tm Ic;m uru mu~tur. 1ze . ayyare er, can ve yurekten kopan 
sporun en iyi ve tathsmt yapllracak ve si· ~ak1r ~aZIII_l, u~mamn c;~k k?lay ol- alh§lar ve «ya§a !» sesleri arasmda ye-
zi viicudii saglam, kafas1 i§lek olarak ya· dugunu soyled1kten sonra sozlerme §oy- di, sekiz yiiz metro yiikseldikten sonra 

• -- -, p~anorleri serbest b1rakarak a§agiya in· 
d1ler. 

Giiref~ilerimiz 
yar1n geliyor 

Bugiin Kostenceden 
hareket ediyorlar 

KosteDce 14 (Hususl muhabirimiz -
den) - Finlandiya ve lsv~te fena §era
it altmda muvaffakiyetli bir turnuva ya
pan ve ekser miisabakalan kazanan Tiirk 
giire§ tak1m1 buraya gelmi§tir. Y ann Is
tan hula hareket edeceklerqir. 

lzmirde giire§ miisabakalari 
lzmir 14 (A.A.) - Bugiin netice • 

lenen giire§ miisabakalannda 56 kiloda 
Doganspordan Mustafa, 61 de U~ak • 
s;pordan Osman, 66 da Demirspordan 
Ibrahim, 71 de U~akspordan lsmail, 76 
da Demirspordan Baki ve 87 de Demir· 
spordan Hasan birinciligi almi§Iardtr. 

Futbol ma~lar1 
fzmir 14 (A.A.) - Bugiin Alsan • 

cak stadyomu yeni kulublerin miisabaka
sma sahne olmu§ ve merakh bir halk kiit
lesi de tribiinleri doldurarak mac;lan a· 
!aka ile takib etmi§lerdir. Ilk miisabaka 
Doganspor ve Demirspor arasmda idi. 
Kuvvetlerdeki muvazenesizlik yiiziinden 
miisabakamn sonunda Doganspor 13-0 
gibi farkh bir netice ile galib geldi. Bu 
eksik bir kadro ile sahaya ~Ikan U~ak • 
spor Y amanlar sporun ikinci devrede 
yaphgt u(_; gole mukabil ilk devrede iic; 
ve ikinci devrede de ii~ golle miisaba
kayi 6-3 kazanmt§hr. 

Belgrad • Sofya al"asinda 
bisiklet miisabakalari 

Sofya (Hususi) - Bulgar bisiklet 
federasyonu Belgradla Sofya arasmda 
bir bisiklet miisabakast tertib etmektedir. 
M i\sabakaya Y ugoslavya, Romany a ve 
Tiirkiye bisiklet federasyonlan da davet 
edilmi~lerdir. Yugoslavya ve Romanya 
federasyonlan i§tirak edeceklerini bildir
mi§lerdir; Tiirk federasyonunun cevab1 

beklemnektedir. 
Manisada kupa ma~larina 

ba§landt 
Manisa (Hususi) - Manisa Gediz 

bolgesi kupa mac;larma ba§lanmt§hr. llk 
rna~ Manisa Sakarya kulubu ile Salihli 
Gurbuzleri arasmda yaptlmi§ Salihli 2-1 
galib gelmi§tir. Gelecek ma<;ta Manisa 
Y1ldmmspor ile T urgutluspor kar§Ila§a • 
caklardu. 

metro kadar yiikseldikten sonra birden• 
hire iic; para§ii~ii birbiri arkasmdan, hi
rer nokta gibi tayyareden kendilerini 
bo§luga koyuverdiler. Halkm heyecam 
son raddeye varmi~tJ. Az sonra ii~ nok· 
tamn iizerinde ii~ papatya ac;Iidi. Para· 
§iit~iiler yiiz bin ki§inin koca meydam 
inleten alki§ian arasmda yere lindiler. 
Bunu miiteak1b gene planorciilerimizden 
F erid, Ali ve T evfik tayyareci V ecihi 
ve yiizba§I Hilminin idare ettikleri bir 
tayyareye bagh planorlerile havalandJ
Iar, bunlar da gokte fevkalade takdirle 
kar§Jlanan numaralar yaphlar. Ve bay· 
ram bu suretle sona erdi. 

Bundan sonra tayyareler ve planorler 
halka te~hir edildi. 

Para~iit~ii ytldtztn aozleri 
Para§iitle atlamakta biiyiik muvaf • 

fakiyet gosteren para§iit~ii gene kiZlan • 
miZdan Y1ldiz U.;man diin bir aJJkada • 
§JmiZa ihtisasJanm §U sozJerJe anlatlm§ • 

tiT: 
«- Bugiinkii atlayt§Im, para§iitle 

26 DC! atlayt§lmdtr. Havacihga kar§l kii

~iik ya§tanberi hevesim vardt. Bu arzu
ma ancak iki sene evvel 1935 senesi 30 

agustos bayrammda nail oldum. 0 za • 
mandanberi havacthkla daha yakmdan 

alakadar olabilmek fmatm1 buldum. 

Onceleri ailem, bilhassa annem bu arzu• 
ma mani olmak istiyorlard1. Sonra on • 

lar da ah§hlar. Maamafih annem beni 

hala para§iitle atlar bir vaziyette gorme
di. En biiyiik arzum fzmire ~ider gitmez 

annemi u~urmak ve ona tayyarede hi~
bir tehlike olmadJgml bilfiil gostermek -

tir. 
Para§iitle atlarken duydugum zevki, 

ba§ka hic;bir §eyde bulamiyorum.» 

Trenler gef vahte hadar 
yolcu ta,tda 

15 Mart 1931 

T ARiHi MUSAHABE 

Tiirkiin asil bir sporu 
olan okc;ulugun tarihi 
Ok, bir Tiirk icadtdir, kaynaklar1 tarihten ) 
onceki devirlere kadar uzan1r ve Tiirkliik 

bu spordan dogmu~tur 

At1 vah§ilikten kurtanp ehlile§tiren, ki
hei biitiin diinyaya tamtan Tiirkler, at ve 
kthc kadar oka da deger vermi§ler ve 
onu uzun menzilli bir silah olarak bin -
lerce y1l kullanmi§iardu. Atalanmiz, ge
ne at kil1c gibi oku da sade bir harb aleti 
mahiyetinde kabul etmemi~lerdi, onlan 
hirer spor vasitasJ yerine koymu§lardi. At 
iizerinde y1ldmm gibi siiziiliirlerken ha -
vaya mendil at1p kihcla ikiye bolerler ve 
gene o hiZh uc;u§ arasmda okla ku§ vu -
rurlard1. T arihin hala hayretle kaydettigi 
Tiirk giicii i§te bu hiinerverce yap1lan 
sporlardan dogmu§tu. 

Ok, dedigimiz gibi, Tiirk icadidir. 
kaynaklan tarihten onceki devirlere ka
dar uzanan Turk efsanelerinde oktan 
bahsolunur. Mesela Oguz destamnda §U 
kaydi goriiyoruz: «Ulug Tiirk bir gece 
riiyasmda altm bir yay ve ii~ giimii§ ok 
gordii. Yay, dogudan batiya kadar uza-

~ 
myordu, oklar gece tarafma u~uyordu. 
Uyamnca bunlan Oguza bildirdi, o da 
alii oglundan ii~iinii doguya, iic;iinii de 
batJYa dogru yola ~Ikard!, dola§hrdi. 
Doguya gidenler altm bir yay, bahya gi
denler de ii~ giimii§ ok bulup getirdilei. 
hte D~oklar, Yiizoklar adm1 ta§Iyan 
Aruklar bu oklardan sonra viicud buldu 
ve o yayla oklan hanrlatan soy adlarm1 
aldi.» Bu rivayet, Herudutta da kii~i.ik 
bu tahrif ile vard1r. 

~ift~ilikten madencilige kadar biitiin 
medenl ke§ifleri o bitip tiikenmez go~ler 
masmda diinyanm her tarafma yayan 
Tiirkler okc;ulugu da tamim etmi§lerdi. 
Fakat Tiirk bileginde ba§ka bir kudret 
bulan kthc gibi ok ta ancak Tiirklerin 
elinde yaman bir silah olarak ya§ad1 ve 
«milli>> ligini muhafaza etti. Dilimizde 
bir~ok meseller ve tarihimizde bir~ok mi
saller vardu ki okun Tiirk milleti ara • 
smda i§gal ettigi mevkiini gosterir. Me • 
sela Cengizin oliirken ogullanna okla 
verdigi ogud ve yaptigt vasiyet gibi!.. 
Me§hur cihangir, dunyaya gozlerini ka-
plyacagJ s1rada bir iki diiziine ok getirt
mi§ ve bunlardan birini kird1ktan sonra 
obiirlerini birlettirerek «kmmz bakaYJm)) 
emrile ogullanna uzatml§ ve onlann bir
le§ik oklan kuamamalan iizerine: . «hte 
boyle miittehid olunuz, birbirmizden ay· 
nlmaymtz. Her biriniz ayn ayn ba§ ~e -
kerseniz kolay kmhrsmiZ» demi§ti!. 

Me§hur Dede Kurkut kitabmda da 
bir Tiirkiin alp, yani kahraman saytla • 
bilmesi i~n u~ar ku§lan okla dii§iirmesi
nin • miZTakla pars oldiirmek gibi • §art 
oldugu yaz1hdu. 

Ok, bir sapla ucu sivri bir demirden 
ibarettir. iki ucu bir kiri§le raptedilmi§ 
ve alastikl bir nesneden • i§lenmi§ odun 
veya boynuz gibi • yapilmi§ alan r.ayla 
at1hr. Ok, dogru veyay egri olur. Once· 
Jeri spor mahiyetinde talimlerle ok ahl· 
mak ogrenilirken sonralan bu i§, miihim 
bir san'at haline getirilmi§tir. Yaycil<~r 
ayn, ok~ular ayn hirer san' at ocagt te§· 
kil ettikleri gibi zemberek~i denilen usta
lar ve talimci namm1 ta§Iyan miitehasm
lar da ayn birer ziimre viicude getiriyor
lardJ. Y ayc1lar, sa de yay yaparlard1. 
Osmanhlar devrinde bunlarm i~inden 
Hurrem usta, Tozkoparan, Deli Ferhad 
gibi iistadlar yeti§mi§ ve bunlardan her 
birinin yapbg1 yay, o san' atta birer terak· 
ki merhalesi ve hirer icad niimunesi sa • 
yiimi§b. i~timal mevkileri yiiksek olan 
bir~ok kimselerin de yay ustas1 olm1ya 
ozendikleri vakidir ve lkinci Sultan Be -
yaztd onlardan biri olup pek giizel yay 
yapard1. 

Ok~ular da yalmz ok yaparlard1. Her
kesin kullandigi oktan ba§ka onlar, ceki, 
bota, ariimayi§, pe§rev, pelenk, hedenk, 
tarik, sehm, rizan, kez, pi§ar gibi adlarla 
amlan ~e§id ~e§id oklar yaparlard1. Ke
~iayakh ad1 verilen bir manivela ile ahla
bilen tatar oklan da o muhtelif cinslerden 
biri olup ucu ekseriya ~te§li olurdu ve 
bunlann yaylanna ~elik kiri§ konulurdu. 

talardan birkac;I • gene kar§Ihkh • durmw 
lar ve bir taraftan ok ati!dik~a: ««Ok eo 
linden bir», «ok elinden iki», «ok e • 
linden iic;», «ok elinden dort» diye 
haykm§IrlardJ. Bu tekerlemelerin her hi• 
rine obiir taraftan «iresin kemale olasiQ 
pir>>, «sana laz1m okun peyki)>, «gorme
sin pazun giip>, «dii§man bagnna derd»l 
sozJeriJe kar§J!Jk veriJirdi. 

Ok atan kimseye, kemanke§ derlerdi. 
Bu san'atJ ogrenmek istiyen her adam, 
iJkin usta bir kemanke~n eJini operdi, SOil" 

ra kepze denilen gev§ek kabzah ve k()o4 
lay ~ileli bir yay1 giinde be§ ondan iki yii.. 
ze kadar ~ekip pazusuna kuvvet getir .. 
dikten sonra gene gev§ek~e yayla i~i ot 
dolu keser tabir olunan torbaya ok ya • 
pl~tirmayJ smard1. Usta onun liizurnu ka-t 
dar meleke temin ettigine kanaat getirin .. 
ce «kabze almak» torenini yapmak mii • 
saadesini verirdi. Bu toren, miikellef ve 
eglenceli bir ziyafetten ibaretti. Ziyafe-o 
tin sonunda ve biitiin davetlilerin oniin~ 
de usta, icazet alacak §akirde muhtelif 
temrinler yaptmr ve nihayet kulagma 
egilerek kimseye soylenmemesi icab eden 
kemanke§ surm1 fisJ!dardJ. hte bu fiSil'" 
t1 ile toren biter ve §akird, kabze alm1~ 
iis tad! ar arasma girerdi. 

Kabze alanlar, yani kemanke~ s1mni 
ogrenenler, mutlaka dokuz yiiz adnna 
ok yeti§tirmek derecesine ermi~ bulunur .. 
lard1. 0 mesafeye ok ula§tJramiyanlar. 
kabze almak §erefini kazanamazlardlo 
Fa kat ahcilar §e:rhi olabilmek, ok~ular 
arasmda eli opiilecek bir iistad mevkii 
kazanmak i~in bin yiiz adnna ve daha zi .. 
yadeye ok eri§tirmek icab ederdi. Os " 
manh Padi§ahlanndan lkinci Osman; 
Hutin muhasarasma giderken lsak~l o " 
niinden attJgl oku T unadan a§Irml§ ve 
obiir yana dii§iirmii§tii. T unamn en dar 
yerinde bin metroluk bir geni§Iik ta§Idi8t 
du§uniiJurse §U atJ§ bir rokor SaytJabiJir,. 
Hac1 Siile~n ve Sansulak gibi iistad .. 
lardan ok atma o~ en fudi.in · 

Murad da Bagdad yolculugu masmda 
bir oku inamlmaz bir mesafeye a§Irarak 
devrinin en yiiksek rokorunu kur~m§tU. 
Bu miinasebetle me§hur Deli Hiiseyili 
Pa§amn lrandan gelme ~ok san'atli ve 
pek sert bir yay1 bir <;eki§te par~alaYJ§Ini 
da habrlamak yerinde bir tahattiir olur. 

~ *** BugiiDlerde Amerikada ok~uluga u .. 
mum! bir merak uyandi, bir~ok ok~uluk: 
kuliibleri kuruldu, eski bir Tiirk sporunun 
Y enidiinyada reva~ gormesi bir~ok yurd .. 
da§larda i~in i~in imrenti uyandmrken 
birka~ okseverin lstanbulda da bir kuliib 
a~maga ka:rar verdiklerini duymak, o 
imrentiyi sevince ~evirdi. Biz, bu miisa .. 
habe ile o sevince terciiman oluyoruz. lie• 
ride ok~uluga aid eserlerden ve bu san'a· 
tm inceliklerinden de bahsedecegiz. 

M. TURHAN TAN 

Filistinde vaziyet 
Kudiis 13 - Filistinde siikun hiikiim 

siirmektedir. Hiikumet, igti§a§m biiyiime .. 
sine mani olmu§tur. Gerginlik hayli azal· 
mi§, memleket dahilinde ah§veri§ diizel
mi§tir. Kudiis • Tel-Aviv • Y afa yolu 
iizerinde otomobil ve otobiis seferleri, her· 
mutad canh bir §ekilde devam ediyor. 

Zemberekc;iler, ok atmakla me\Uf olan 
kimselerdir, Y enic;eri ocagmda 56 DCJ ce. 
maat bu ad1 ta§Irdi, fakat biitiin Y enic;e
riler, Sipahiler, Akmc1lar ve daha dog-
rusu biitiin Tiirkler ok atmayi bilirlerdi. 

Simdi, iki planor, gokte iki nazh ku§ 
gibi kendi kendilerine siiziihiyorlar, bur· 
gu, devrilme, takla, geri donme ve kay!§ 

tabir edilen tiirlii tiirlii akrobatik hare • 
ketlerle halkm hayret ve takdirini toplu

yorlardi. Planorler havada tam bir saat 
on dakika kald1ktan sonra denize inen 
bir marh hafifligi ve meharetile yere kon· 
dular. 

Y e§ilkoyde toplanan bu muazzam ka

labahgi, tekrar §ehre getirmek te pek 
zor olmu§tur. Trenler, otomobil, otobiis, 

araba ve hernevi Dakil vas1talan gece 

ge<; vakte kadar yolcu ta§Imi§lardir. 

T alimciler, miitehasSJS iistadlar demek
ti. Bunlardan 1stanbulda bulunanlann 
At ve Etmeydanlannda, bir de Okmey
damnda talimhaneleri vardt. Okmeyda
nmdakine Atictlar tekkesi denirdi ve 
«Binyiizcii» ad1 verilen esnaf §eyhi ora· 
da otururdu. Onyedinci amda yalmz 1s
tanbulda be§ yiiz yayc1, iic; yiiz okc;u, el
li talimci, ii~ bin de profesyonel keman • 
ke§ vard1. Talimcilerin yapiiklan miisa
bakalan biitiin halk seyre ko§ardJ. Ra • 
kibler kar§I kar§Iya ok ati§Irken iinlii us-

Umurni gerginligin azalmasma muka .. 
bil, aylardanberi Filistinde tabii bir hal 
alan suikasdler ve tecaviizler son yirmi 
dort saat zarfmda biisbiitiin artmi§ltr. 
Zab1ta raporlanna ve matbuatm verdigi 
haberlere gore, Hayfa polis merke· 
zine bir bomba atilmi§, infilak neticesinde 
bir Arab kadmJ yaralanmi§ ve iimidsiz 
bir halde hiikumet hastanesine kaldml· 
mi§IIr. Nablus civannda bir aile kavgasl 
neticesinde halk arasmda silahh bir ~ar· 
pl§ma oJmu§, bir ki§i olmii§, ii~ ki§i agir 
surette yaralanmi§IIr. Zab1ta bir~ok kim· 
seleri tevkif etmi§tir. El Natrun civann• 
da, Kudiis • Tel-Aviv yolu iizerinde, bir 
Y ahudi §ofor Arablann tecaviiziine ug• 
ramJ§l!r. Son siiratle giden otomobili 
durdurmaga te§ebbiis eden bir kadm hafi£ 
yaralanmi§lir; §ofor zab1taca tevkif edil• 
mi§tir. Y a fa civarmda bir Y ahudi ta§• 
!aria yaralanmi§tlr. Miisellah sekiz §aki 
bir Arab muhtarm evine taarruz etmi§ler .. 
se de ahalinin miidahalesi iizerine ve po• 
lisin i§e kan§masmdan korkarak ka~mJ§ .. 
lard1r. Bazi Arab kasabalannda, halk, 
tethi§c;ilerle miicadele etmek iizere milis 
kuvvetleri te§kil etmi§tir. El T ova gaze• 
tesinin yazd1gma gore Arab koylerine 
taarruzlar tertib eden e§kiyadan bin;ogu, 
F eyzi Kavukc;u tarafmdan veri! en sahte 
hiiviyet varakalanm hamil bulunmakta • 
d1rlar. izaihamda saatlerce ist4syonlarda bekliyen trenlerden bin 

Para,iitle atlama 
Bundan sonra para§iit~ii Yildiz u~ • 

man, Hikmet Yay ve Hiiseyin U~an a· 

Ian bir tayyare havaland1. Biitiin gozler 

gene havaya dikilmi§ti. T ayyare 900 

Kote Penceresinin Esrart 
Romammizt miinderecabm1Zm c;ok

lugundan bugiin de koyamadtk 
oziir dileriz. 
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En ~iiyiik harb tehlikesi ~;;T:mn 
lngiltere, kendisine denizden meydan itimads~!: ......... .,m, 

k a Ia tahammu••l edemez fa da garba teveccuh ederek FransaJI 0 unmasJna S ezmek gayesini takib edecektir. Onun 

SAtmu 

~imal denizinde veya Akdenizde 
ingiliz satveti tehdid edilirse 

bundan bir harb ~Ikabilir 

i~in, Sovyet • F rans1z paktJm bozmak 
Almanyanm ekmegine yag surmek de-

mektir. (Eger, i§in §akaya tahammu!U 
varsa bOyle bir hareket, top yapmak it;in 

tereyagma hasret ~eken Almanyanm ek
megine bizzat Fransanm tereyag1 surme
si demek olacaktJr.) Bu itibarla Alman
yamn garb misakm1 yapmak it;in Sovyet
FransJz paktmt ilga etmek, yani garb 

6ulhu ic;in §ark sulhunu fedaya kalkl§mak 
Fransa ve lngiltere hesabma biiyuk bir 
6iyasi hata olur. Almanyamn hi.isnii ni
yetinden emin olmadJgrrmz ic;in, onun bu 
kadar JSrarla istedigi bir§eyi yapmanm 
manas1 yoktur. Kald1 ki Almanyamn 
f rans1z - Sovyet paktmm ilgasml iste
mege hakk1 yoktur; c;iinkii bu pakt, teca
viizi bir ittifak mahiyetini haiz degildir. 

Almanyamn, kendisinden endi§e eder 
goriindiigu Sovyet Rusyamn, Almanya 
aleyhinde tecaviizkar emelleri olmad1g1 
gibi Almanya ile hududu bile yoktur. 

Akdenir<~de ital ya tle ingtlterenin sevlciilcey§~ vaziyetlerint gostertr hartta Vaziyet bOyle olunca, miitemadiyen, bu 

[ltalya ile /ngillere arasmda Akde • havviilii gozden get;irmeliyiz. ltalya, sa- tinde bir tabm hareketlerle me§guldiir- pakt aleyhinde bulunan Almanyanm, 
niz vaziyetinden tahassiil eden gerginli • myor ki, kendisi, bizim deniz kuvvetimi- ler. a<;Ik~ta taarruzi gayeler takib etmekte ol
gin son zamanlarda berlaraf edilmi§ ol- ze meydan okuyabilecek kuvvettedir. Bu Her iki memleket te !ngilterenin bita- dugu anla§lhr. Evvela ~arkta taarruz, 
dugunu sananlar, ltalyanlann T unusla inancma sebeb Akdeniz k1yllanmn §ekli rafhgma ve ingiltere ile muhasamata gi- §arkta muvaffak olduktan sonra da garb
Sicilya arasrndaki Pantellaria adasrm haricisi ve cografi vaziyetidir. ~arkla o- ri§memege son derece ehemmiyet vermek- da taarruz .. » 
tahkime ba~lamalan iizerine tekrar alev- Ian muvasalamiz bir okyanusla degil, tedirler. Fakat Avrupanm cenubu garbi- Paktm feshi teklifi kar§Jsmda boyle 
lendigini gorerek aldandzklarrm anlamt§• dar ve uzun bir denizledir. Gerek harb, sin de vukuu melhuz bir harekete kar§I di.i~unen F ranSJZlann fikirleri yanh~ mi
lardrr. Akdenizdeki son vazi.r;eti, ve bu gerekse ticaret gemilerimiz bu denizler- Akdenizde fngiliz bahri harekatm1 sek- d1r? Almanya ile italyanm, c;ok faa!, c;ok 
deniz hakkmdaki lngiliz noktai nazarrnz de dola§abilmek ic;in Cebeluttank ve Si.i- teye ugratmakla ftalya, Almanyaya c;ok dinamik bir siyaset takib etmeleri, bu 
izah ve Sunday Times'de inti§ar eden vey§ gibi iki dar kap1dan girip c;1kmak hymetli yard1mlarda bulunabilecek bir memleketlerin yakm ve uzak kom§ulanm 
bu .!Jazzy1 ktsaltarak naklediyoruz.] • meoburiyetindedirler. mevkidedir. endi§eye du§uriiyor. Bu endi§e hakh mi-

ingiltereyi, bir ada oldugu ic;in hava Sicily a ile T unus aras1 90 mil geni§li- $ark ve garb d1r, degil midir? Bunu tetkik ve miinaka-
hiicumlarma kar§l, Avrupa devletlerin • ginde <;ok dar bir gec;iddir. Portsaid Avrupanm §ark ve garb meselelerini §aya luzmn bile yoktur. <;unku, hakh da 
den daha geni§ mikyasta miidafaaya ha- Oniki adadaki ftalyan hava iislerinden ikiye ayuarak her biri i<;in ayn ayn hal olsa, haks1z da olsa bOyle bir endi§e 
zuhkh bulundurmak hususunda, gosteri· 400 mil uzaktir. Giridle Trablusgarb c;areleri bulmak imkanlan mevcud olma- mevcuddur ve Avrupay1 kar§Ihkh iki 
len hassasiyetin izah1 kabil olmakla be- aras1 2000 mildir. Arada T obruk' daki sma mukabil §arki Akdeniz meselesini bu ordugaha ay1ran, bugiinkii korkunc silah 
raber, lngiltere adalanmn miidafaasi bi- hava iissu vard1r. Daha ileride Sicilya i· §ekilde hal irnkanSIZdJr. Akdeniz §arkla yan~tna sebebiyet veren, yarm .da t;ok 
rinci derecede deniz kuvvetlerine bagh le Afrika arasmdaki kana! I 00 mile ka ba§hca muvasala yolumuzdur. Deniz yo!- kanh bir harbe sebebiyet verecek olan bu 
bir mesele oldugunu da unutmamak la• dar daralmaktadir. Sardunya adasmdaki lanm nufuz mmtakalanna ayirmak. ta endi§edir, bu korkudur. Bugiin, Avrupa
ZJmdJr. ingilterenin bir deniz muharebe- !talyan hava iisleri de Afrikadan gene imkanSIZd1r. Avrupamn cenubu ~arkisin- da rahat, bir sulh ve siikun havas1 estire
sinde ciddi bir hezimete ugramas1, en I 00 mil uzaktad1r. deki inki§aflara lngilterenin miidahalesini cek olan garb misakmm yap1lamamasma 
tahribkar hava. saldmmmdan daha her· Denizalt1 gemilerinin tehlikeli oldu- kat'ile§tirecek bir hareket ise, hie; §iiphe- sebeb de, gene -gittik<;e artan· bu endi§e 
bad bir felaket olacagl §i.iphesizdir. gunu sezen Lloyd George bundan yim1i siz Akdenizi kapah bir deniz haline jf. ve korkudur. 

Gec;en hafta Churchill tarafmdan soy- sene evvel Ege denizinde, Yunan dostlu- rag. te§ebbiisleri olacakt1r. Almanya ile italyayi dinlerseniz, on-
lenilen bir nutukta milli miidafaa mesle· guna ehemmiyet vermi§ti. DenizaltJ teh- ltalya ile Almanya arasmdaki anla§- Jar da kendilerini, kendi noktai nazarla
sinin daha ziyade lngiltere adalarmm likesine bugiin hava tehlikesini de ilave madan maksad, bu gayenin tahakkuklJ nm hakh, isteklerini dogru gosterecek bir 
rniidafaa 'tertibah ikmal ectilmeden evvel, edebiliriz. Habe§ harbi esnasmda ingiliz ise hie; §iiphe yoktur ki Almnya ba~ka ' takirn deliller ileri si.iriiyorlar. Onlar da, 
dii§mamn lcat'i ve felalietengiz darbeyi donanmasmm Maltadan iskenderiyeye .~artlar altmda me~ru addedilmek ihtimali tepeden tlrnaga kadar silahlanmalannm 
bir hava saldmmile indlnnege te§ebbiis g{tmesi sebebsiz degildi. Bir ciimle ile. k1- olan, yahud da !ngilterenin bitarafi1gm1 sebebi kar~1ki ordugahtan gel en silah §a
edip etmiyecegi meselesinin te§kil edece- saca ifade etmek ic;in diyebiliriz ki !tal- kazanmast ihtimali bulunan bir mesele et- k1rhlan oldugunu iddia ediyorlar. 
gi mevzuu bahsdilmekteydi. Ayni za • ya; at;tk denizlerde rneydan okunam1ya- rafmdaki gii<;liikleri, kendi aleyhine ola- Ortada, bir fasid claire vard1r: iki ta
rnanda mumaileyh gerek F ransa, gerekse cagma inandigl deniz kuvvetlerimize dar rak fazlala§hrmaktad1r. Esasen deniz raf ta birbirine emniyet etmiyor, birbirin
Almanyanm hava harbile kat'i neticeyi deniz ge~idlerinde tayyare ve denizalt1 kuvveti, Akdenizde olsun §imal denizin- den §iipheleniyor, birbirinden korkuyor. 
almak imkam olmad1gma inanmakta bu- gemileri gibi vesaite kar§J koymak imkan- de olsun ingiltere it;in 0 kadar ehemmi- iki taraf ta bu §iiphe ve endi§e havasi 
lunduklanm da soylemi§tir. Bu iki mu- Ianna inanmaktadlr. Bu miitalealarla 1- yetlidir ki buna meydan okuyanlara kar- ic;inde bir tiirlii uzla§IP anla§affilyarak 
talea birbirini cerheder mahiyettedir. talyamn bizimle harb kasdettigine i§aret §I lakayd kalamay1z ve mutlak harekete durmadan silahlamyor. 

Churchill'in dimagmda bir du§man etmek istemiyoruz. Fakat bu hareketleri- · 
h l A] gec;enz. Avrupanm derdi itimads1zhk, §iiphe 

telakkisine maz ar o an many a, ne • le gerek F rans1z, gerek lngiliz politikasi- S Ih · f I h AI 
b. u namma en 1yi a i ay1r, man- ve korkudur. Anla§mak ic;in miitekabil 

den ak1beti ve muvaffakiyeti me~kuk IT m tesir altmda b1rakmak istedigvine i•aret · 1 d · · d 1· 1 d 
L b . • yanm §Jma emzm e, ngi terenin eniz bir emniyet ve itimada luzum vard1r. maceraya atJlarak ondra iizerine JT etrnek istiyoruz. · k 

b . " B' k l satvetme ar§l meydan okumaktan vaz- Qu"phe ve korku J·se bJ'laAkis, emniyetsJ'zli'-hava saldmm1 terti etsm ~ 1ze a Irsa Fransa tarafmdan tahrik vuku bulma- Y 

k b kAk k b l gec;mesi te§kil etmekteydi. Ayni fali hay1r, gv1· ve 1·t1·madsJzlJgvi artlrmaktadJr, 
Almanya a 1 eti me§ u ve mu a e eye dan bu memlekete vaki olacak bir teca- b d f Akd 

hl k I 1 . . u e a enizde bir fali harb haline Avrupa, bu fas1'd da1'renin irinden miisaid bu gibi te i e i macera ara gm§· viiz halinde lngilterenin tutacag1 hath ha- inkllab edebilir. ,.. 
miyecektir. reket, kat'iyetle malum olmu§tur. F akat 1§te goriiliiyor ki bugun Akdenizde sulh yolile t;Jkabilecek midir? Bu sua! in 

1 l t l 'h t w A b k' · d b' AI cevabm1 vermek kolay olsaydt, Avrupa, ta ya ve e• t a vrupamn cenu u §ar 1sm e 1r man tehlikeli bir vaziyet mevcuddur. Bu teh-
d k• v t k · 1 v hatta butiin diinya rahat bir nefes ahrd1. Fransa ile Rusyanm arasm a 1 cog - aarruzuna ar§l n~ vaz1yet a acag1m1z like k1smen siyasi, k1smen sevkulcenidir. 

rafi mevkii tibarile Almanya, hava hu- heniiz tahakkuk etmi§ olmad1g1 gibi siya- Almanya, diplomas! yolile ikna edilme- ABiDIN DAV ER 
cumlarma, herhalde Londradan daha setimiz, boyle bir hareketi takib edecek lidir ki emelleri lngilterenin §ark muva· 
miisaid bir hedef arzetrnektedir. Bir de- inki§af!ara baghdJr, sala yolunun emniyetile kan§ITSa, bun
niz devleti olmak itibarile tngiltereyi zi- Almanyamn Avusturya hakkmdaki e- !arm tahakkuku gii~le§ir. Sevkiilcey§l ba
yadesiie alakadar eden cihet, deniz kuv- mellerine daha gec;en yd muhas1m bir va- k1mdan ise mesele valmz gemi meselesi 
vetlerile hava kuvvetlerinin rni.inasebetle- ziyet takmmi§ olan ltalya, §irndi bu e- degildir; dar deniz gec;idlerinde hava kuv
ri ve te§riki ml!$aileri olup bu muamma- mellere miisaid bir vaziyet alml§hr. Ger- vetlerinin - rniidafaada olsun, taarruzda 

Eski lngiliz Krah Fransaya 
gitmiyor 

Viyana 14 (A.A.) - Windsor Diikii
niin paskalya yortusunda Enzfeld §ato
sunu tcrkedcrck A vusturyamn birka~ 

7 

Pariste sukutuhayal 
Alman ve italyan cevablar1 Fransa
da da menfi bir sekilde kar~tland1 

' ' 
[Ba§tarat' 1 inct SIZhifedeJ 

~urasi vard1r ki, yeni yapllacak pakt, 
1925 tenberi hasll olan baz1 amiller na
zan dikkate almahdJr. Mesela mezkur 
tarihte gayriaskeri bir mmtaka olan Ren 
bugiin Alman asker! i~gali altmdadJr. 

Bundan ba§ka yeni pakt basit ve su· 
ratle tatbik edilebilecek bir mahiyette ol
mahdtr. Pakt oyle muphem taahhudleri 
degil bilakis kat'! ve sarih taahhiidleri ih· 
tiva eylemelidir. 

Belc;ikaya gelince, ltalya, Belc;ikamn 
tamamiyeti miilkiyesini, F ransa, lngiltere 
ve Almanya tarafmdan da garanti edil
mek §artile kendisi de garantiye amade
dir. 

ltalyan notasmda Fransiz • Sovyet 
paktmm da mevzuu bahsedilmi~ oldugu -
na §Uphe yoktur. F akat bu hususta hit;bir 
~ey si:iylenmemektedir. 

Alman cevabr naz.ikane bir 
lisanla yazdmrf 

Paris 14 (A.A.) - Corbin, diin og· 
!eden sonra Londradan buraya gelmi§ -
tir. Kendisi, Hariciye Nazm Delbos'a 
Almanyanm garb misakma miiteallik fn
giliz notasm1 vermi§ oldugu cevabm Lon
dra mehafilinde tevlid etmi§ oldugu ilk 
inhbalann ne oldugu hakkmda malumat 
verecektir. 

Hakim olan inhba, Alman notasmm 
Almanyamn §imdiye kadar sahabet et • 
mi§ oldugu tezleri hahrlatrnakta oldugu 

merkezindedir. Y almz Alman notas1, 
nazikane ve mutedil bir tarzda yaZJimJ§" 
hr. Bu sebebden dolayi noktai nazar te
atilerinde bulunmak imkamm selbetme -
mektedir. 

Almanya ve ltalyanm cevablart 
Briiksele de verildi 

Briiksel 14 (A.A.) - lngilterenin 
garb misak1 hakkmdaki notasma Alman
ya ve ftalya tarafmdan verilen cevab -
!ann bir nushas1, Berlin ve Romadaki 
Belc;ika sefir ve maslahatgiizarlanna tev• 
di edilmi~tir. 

F ranstz gazetelerine gore 

Paris 14 (A.A.) - Garb misak1 
meselesi hakkmda gazeteler uzun tefsir
lerde bulunmakta devam etmektedirler. 

Echo de Paris gazetl!$inde Pertinax, 
diyor ki: 

«Musolini, bir nevi dortler misakmm 
yiiksek hakimidir. Soylendigine gore, 
Avrupa, emin ellerde bulunuyor. Fakat 
Paris ve Londrada mukabil proje, men
fi surette kar§Jlanml§hr. Y ani bu proje 
kabul edilmemi§tir. AlmanyayJ kendi ta
savvurlanm meydana <;lkarmaga mec -
bur etrnek siyaseti terkedilmemi§tir.» 

Madam T abouis, F ransa Hariciye 
N ezaretinin, Alman cevabm1 menfi bir 
~ekilde kar§lladJgim kaydettikten sonra 
bu cevabm nazik bir lisanla kaleme alm
ml~ oldugunu tasdik eylemektedir. 

t II I 111111 Ill 1111111 Ill II II II Ill I 111111 1111&1 II II Ill 111111 Ill II II Ill Ill 111111 II II Ill 111111 Ill I Ill 1111111111111111111 Ill I II 

iran ~ahin,ahtnin 
dogum giinleri 

Giiliin~ bir 
hocas1! 

alol 

[Bagtaratt 1 tnct sahtjedeJ [Ba§taratt 1 tncf saht!ede] 
On, on be§ sene gibi ~ok ktsa bir za- bir toplant1 yapmi§tir. Bu toplanhda, 

man zarfmda tam manasile yoktan bir Almanyanm hareketine kar§l bir tak
millet yaratan :;lahin~ah, viicude getir- bihle iktifa edilm~tir. Uluslar Sosyetesi 
digi §aheserle bihakkm iftihar edebilir. §imdi de, utanmadan zavalh iskende
Biiyiik s~yast, i~ti.mai, ikttsadi inkllablar runda Tiirklerin haklarm1 tamnn§tir. 
g~iren Iran, bugiin tam manasile mo- Uluslar Sosyetesi, mii§kiilatm halli i
dern ve ileri bir memleket haline gel- ~in degil, mii§kiilat !;lkarmak i~in yara
mi~tir. Evvelce ecnebilerin cirid oyna- hlml§hr. Uluslar Sosyetesi kuvvetliyi 
d1klan ve her tiirHi iktisadi ve siyasi ve zali.mi tutar, zaJifl ve mazlumu tut
entrikalar ~evirdikleri bu iilke, arhk bu maz. 
gibi hallere kar§I iran siyasi hakimiye- Suriye ulusu, bu mesele kar§ISmda 
tini tamamile elde ettikten sonra biitiin ne yapacak? Haz1rlamyor mu? Bir tek 
kuvvetini teceddiid ve terakki hamlele- adam gibi miittehid olacak m1? 
rine vakfetm~tir. Miittehid olunuz, §ikak ve nifak1 bir 

!ramn ic;timai sahada yapt1gt. buyiik tarafa buaklmz., 
ink1labi k1saca ifade etmek istersek §ar- Haile Seldsiye 

Fahri el - Barudi, eski !mparatora ha
raretli bir te§ekkiir mektubu yazmt§ vc 
demi§tir ki: 

km en kapah kadm1 olarak bilinen !ran 
kadmlarmm bugiin <;ador denilen siyah 
!;ar~aftan siyrilarak a~1ldiklanm manto 
ve §apka giydiklerini soyliyebiliriz. 

tramn g~irmekte oldugu ikhsadi in
k!lablar da «ok miihimdir. Nitekim Ha
zer denizi k1y1smdan ba§hyan demir
yolu oniimiizdeki ay ic;inde Tahrana 
vas1l olacaktlr. Bundan on be§ sene ev
vel boyle bir muvaffakiyeti kimse ha
hrma getirmezdi. Fakat insan havsala
smm alamad1g1 hadiseler hakikat hali
ne gelmi§tir. 

Dost !ran, bugiin dune nisbetle nastl 
<;<>k ilerlemi§ ve inamlm1yacak bir hale 
gelm~se muhakkak ki yarm daha ileri 
gidecek ve daha yiikselecektir. 

Bugiinkii ileri tram yaratan dost ve 
karde§ millet :;>ahin~ahmm daha bir~ok 
seneler 1ramn ba§mda bulunmas1m can 
ve goniilden dileriz. 

:;lahin§ahm dogum giinleri miinase
betile bugiin tranda biiyiik §enlikler 
yap1lacag1 gibi ~ehri.mizdeki lran kon
soloslugunda da saat 11 den itibaren 
Ba§konsolos Farroh Bragon, !ran kolo
nisinin tebrikatm1 kabul edecektir. -·-

cCemil Murdiim ve Sadullah El - Ca 
biriye biiyiik itimadrm1z var; Sancak 
anayasasile me§gul olmaktadtrladJmid 
ederim ki, bizi memnun edecek bir hal 
§ekli bulacaklard1r. Sizi temin ederim ki 
eger Tiirkler, uzla§maz siyasada 1srar e
derlerse, biz onlarla d6vii§iir, ya hudud
lanmtZI himaye ederiz ve yahut ta mah
voluruz., 

Negiisiin Havas ajansrna beyanatr 
Bath 14 (A.A.) - Negus, Londradan 

aynldtktan sonra ilk dcfa olarak Havas 
muhabirini kabul ederck §U beyanatta 
bulunmu§tur: 

nln en gu .. r safhas1n1 da, hir §iiphesiz, r1' aralar1nda heniiz kat'1' b1'r mukave1'e I d · k tl · .. · d 'k ... ,.. ..,. o sun • emz uvve en uzenn e I a yerini ziyaret edecegvi zannedilmekte- 1 ld • k b'l 
1 k d. t ·1 d d ·r d ·k· nego e 1s am 1 oyunu ih Akdeniz mese esi arzetme te Jr. ngJ - mevcu eg1 se e 1 1 memleket te bir- etmek istidadm1 gostermekte oldugu teh- d' Habe§ milletinin mukavemetine n ayet 

c- Habe§istan ve onun !mparatoru, 
Milletler Cemiyetinden umidlerini kes
mi§lerdir. <;unkii mazideki sukutu ha
yallere ragmen, Cemiyet prensiplerinin 
artlk iflas etmi§ olduguna inanmak is
temiyoruz. Bununla beraber milletimin 
tstlrablanm azaltacagma kani olursam, 
hakka istinad etmesi §artile, meselenin 
halledilmesi i~in Fransa tarafmdan vu
ku bulacak teklifleri kabul etmekte te
reddiid etmem. Ras Destanm oliimii, 

terenin silahlanmasmda birinci aksiila - birine yard1m hususunda tecriibe mahiye- diddir. tr. menedildi vermem~tir. Graziani aleyhinde yap1-
mel ttalyadan rtkmJ•tir. Geren hafta Maiyetindeki zevattan birinin Parise 

,.. • ...,. !negol (Hususi) - Halkevimiz kah - lan suikasd, miistevlilerin Adis-Ababa-
toplanan fa§ist meclisi, «tahdidi teslihat Katalonya da Madrid ile tes,riki mesai ediyor gitmesi, Diikiin paskalya yortusunu Pa- velerde oynanan iskambil ka~dlanmn da kendilerini emniyette hissetmedik-

1 .. b d k b' 'h riste ge~irecegi hakkmda bazl §ayialara 't'b l k vllk b 

d . v• • a e e VJ'IaAyetJ'nde Vl'goresa mJntakasJnda J'syan d . t' Fr SlZ makamati k ld lm B 
mese esm1 un an sonra en uza IT I • [Ba•taratt 1 tnct 5 hit d 1 

1 

pisligini nazan 1 1 ara a ara sag a- lerm' 1. go''steri·yor.• 
timal olarak dahi mutalea e emJyecegi» mey an vermi§ Ir. an • k1mmdan bunlarm a 1n asm1 e -

t I b.a~ka miihim mikta.rda ganimet elde et- ,.1kml•tJr. 1 b' h t . t' B led' b v Haile Selasiye, hahrahm yazmakta ve neticesine vas1l olduktan sonra ta ya - -. ~ §imdiye kadar Diikiin bOy e Ir seya a ledi)leden isteml§ 1. e tye u istegi 
tJk · 12 top 2 mu" h1mmat kamyonu mu" K 1 B k 'l' • .. 1 • f k .. .. k h memleketinin ne suretle istila edildigv i-nm silahh kuvvetlerini ziyadele~tirmege • ' • - ala onya asve r rnrn soz err yapacagmdan haberdar edilmemi§ler- tetkik edip muva 1 gormu§ ve a ve -

karar vermi~ bulunuyor. Ayni meclis kerrer ate~li tiife~ler, hava taarruzlarma Barcelone 14 (A.A.) - Generalite ~~:: ................................ "' ...................... ~~~? .. ·~~.~.~?,~ .. ?!.~::::~.~ .. ~~.~.~=~~~.:~~: ..... ~~.:.~~.?~: .. ?:::?.:~:~.~: ........................... .. 
«asker! ihtiyaclar ic;in ba~kalarma tabi ka{§l kull.amlan bm;ok topl~r, el k~?a· meclisinin ic;timamm hitammdan sonra 
olmamak, bu hususta kendi kaynaklanna ra an, 2 la~e kamyon~ v~ birc;ok muhJm- Ba§vekil T ardellas, toplantmm tamamile 
dayanmak ve sivil ihtiyaclan da ikinci mat sand~klan ele gec;JrdJk. Bundan ba§- harb meselesine hasredilmi§ oldugunu soy-
plana almmak» gibi tedbirlere ba§vuru- ka 18 em aldlk. lemi~tir. 
lacag1m ilan etmi§tir. . 1 arama cephesinde topc;u kuvvetleri- Ba§vekil demi§tir ki: 

Bu tedbirlerin arkasma gizlenen mak· rntz, hatlanmJza hiicum etmek tasavvu • «- Madrid cephesindeki kuvvetlerlc: 
sad nedir? Silahlanmamammn kendisini runda bulunan dii§man kuvvetlerini bo;n- siiratle ve miiessir surette mesai birligin

tehdid etmedigine inanmas1 laz1m gelen ba~~an etmi~tir. . , v . de bulunulmak ic;in ittihaz edilmi§ olan 
ilk devlet, daha birka<; hafta evvel Ak· Jger mmtakalarda I§ ara deger bJr§ey kararlar, Katalonya'nm fa§izmi ezmek 

h f yoktur. · · • l h · v • d deniz havzasmdaki statiikonun mu a a· I<;m zarun o an er§eyl yapmaga ama e 
zas1 hususunda uyu§mU§ oldugumuz i • Barselon civarr bombar• oldugunu gosterir.» 
talyad1r. Bu vaziyetin degi§ml!$inde ln- drman edildi lttihaz edilen diger kararlar 
gilterenin hic;bir menfaati yoktur. 1ngil· Salamanka 14 (A.A.) Franco'cu Barselon 14 (A.A.) - Dun ak§am 
terenin silahlanmasile Akdenizde ne gibi hava kuvvetleri Sabadel tayyare meyda- toplanan 1 eneralite konseyi harb mesele
tahavviiller viicud bulmak ihtimali var- mm ve gene Barselon civarmdaki elek - lerini tetkik etrni§tir. 
d1r ki fa§ist meclisi ge<;en haftaki toplan- trik fabrikasmJ bombard1man etmi§tir. Valansiya' da toplanan yiiksek harb 
tJlannda Akdeniz meselesinin nazari de- Be~ tayyareden murekkeb olan bu kuv- konseyinde Katalonya'y1 temsil etmi§ olan 
gil, ameli bir ml!$ele oldugunu bize ihtar vet muhimmat fabrikasma elektrik cere- miidafaa konseyyesi bu konsey toplantJsl 
mahiyetinde kararlar ahyor. yam veren fabrikaYJ ve bizzat miihimmat hakkmda izahat vermi§ ve konseyin, son 

Kahraman don anmam1z bugiin Golciige gidiyor 

Ve daha sonra ltalya, Almanyanm ve tayyare motorii fabrikalanm muhim defa silah altma c;agmlan s1mflann celbi 
Avusturya - Macaristan lmparatorlugu- hasara ugratm1~tJr. faaliyetinin te§didine, cephe gerisinde 
nu ihya planma ~arta muallak olsa da Hava kuvvetleri faaliyetlerini Kata - bulunan silahlann kirk sekiz saat zarfm
miisamaha ile bahyor. ftalya hu yeni lonya sahilleri boyunca diger birt;ok as- da k1~lalara teslimine karar verdigini bil- Kahraman donanmamtZtn Karadeniz ma nevralartndan donerken toto muhabirtmiz tarajmdan tayyareden almmt$ resmt 

dostluktan ne kazanacagml umuyor? ker kamplanna ve limanlara da te§mil et- dirmi•tir. I d b .. G"l .. v 'd 
I d ' Karadenizdeki manevradan donen ve Adalar oniinde demir iyen onanmam1z ugun o cuge g1 e-

Deniz ge,.idleri mi§ er ir. Konsey digv er baz1 kararlar daha itti- b h b" "k · 
:y cektir. Donanmam1z Golciikte yakmda dost memleket limanlarma yaptlmast mevzuu a s uyu Ziyare-

Bunlara cevab vermek i<;in Akdeniz • Valenciada i•yan ~rktt haz etmi~se de bunlar ne§redilmiyecek -
' t1'n haztrhklarile mes ul olacakllr. -J~'-J-c~II----~-~~--~-J.-J~~--~~~~ -L~~L---~~11---:;~~------------------------------------------i~~~~~~~~~~~~~~~~--~------------------------------------------------------



8 CUMHURIYET 

GONUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 ~ 7 R 9 10 

~~ITrTl 1•1111 
2 I I I I 1•1 I I I I 
3 I I 1•1 I I I I I 
4 1•1 I I I I I 1•1 
~ I 1•1 I 1•1 1•1 I 
ti I I I 1•1 I I I I 
j I I 1•1 I I I I I• 
8 •I I I I I 1•1 I I 
9

1 

I I I I 1•1 I I I 
o I I I J•l I J l.:L 

Soldan sa~a: 
1 - Giil(liikle laktrdt soyllyen, alaturka 

sazlardan birini ((alan. 2 - Balkan memle
ketlerinden birinin merkezi, diinya. 3 -
Franstzca ¢Zengin, , bir yerl d~leyip ka
bartma. 4 - Kafast biiyiik. 5 - Arabca csu:>, 
bir renk, alfaben1n iil(iincii ve birlnci har!
lerinin yanyana geli~i. 6 - Biiyiik muhar
rir, i~ine e~ya konan bir §ey. 7 - Bo~ Hi.
klrdt, nakliye vasJtalarmm arka arkaya 
dizilmesi. 8 - Fakat, budala. 9 - ihtiyat, 
gok. 10 - Elbisenin bir k!Sml, bir l(e~id bcz. 

Yukandan a;;a(pya: 
1 - Bir cins ~ekerleme, bir emir. 2 - Eski 

Tiirk devletler'i.nden biri, hakhyl hakstzdan 
aytrma kuvveti. 3 - insan, bir ~eyi anlat
ma. 4 - Bir §eyin gen~ligi, Allah, bir cins 
pasta. 5 - Hile, bir clns sandal. 6 - iran dl
llnde csu,, §ohret. 7 - i11aret, bir edatm kl
saltllmi§l. 8 - Blr emir, kAg1da sartlmi§ e§
ya. 9 - Zaman, yok yere ceza olarak veri
len para. 10 - Bir fabrlkamn yaptp ~tkar
dlgl e§ya, §eref. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

liMlulsloiLI 1 INI t 1•rAI 
2 AIClUIZIEI•ItlLIAIM 
3 TlUINIAI•IAIHIAILI t 
4 AIZIAINI•ITIAINIEI• 
5 HI•I•I•IPI I IYIAINIO 
6 AIDIAINIAI•IEITIEIK 
j~IEIZIAILIEITI•INIA 
s t IMI•IGiulti•IMI•Iv 
'j•IIIKI t lzi•ITIUIZIP.? 

10 Alz li lz IE I•IE 1z 1o1 PI 

H A SAN 
G4ZOZ '' ,, ozu 

S AC 
B A KI MI 

Giize lligin 
en birinci 1t'&rt1d1r. 

Daktilo aran1yor 
~akti~ografiye a~ina, yaz!Sl diiz

gun, b1r daktilo bayana ihtiyac 
vardrr. Referans ve tercumeihalle
rile beraber Galata 1227 numarah 
posta kutusu adresine tahriren mu
racaat olunmas1. 

Piano Ticaretevi 
Baldasare Kardela ve ~ki. 

AKORT ve TAMIRAT 
Dunyanm en me~hur piyanolan: 

Steinwavy, Pleyel, ihach 
ve diger markalan 

Tiirkiye i~in yegane mumessilleri 
Taksim, Zambak sok. 6 

Frans1z konsoloshanesi yamnda 
Tel. 42.334. 

Dr. Hafiz Cerna) 
Lokma11 Hekim 

Dahiliye miltehassist 
Pazardan ba~ka giinlerde o~leder 

sonra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesi giinleri sabati 
c9 1h - 12· saatleri hakikt nkaraya mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

r Operator 

RIZA UNVE 

BuYuK FIRSAT 
15 par~adan ibaret mavun agacmdan 

muhte~em bir yemek oda tak1im, be
heri 9 par~adan ibaret diger 2 yemek o
da taktml, 3 komple yatak oda takrm1, 
Amerikan ve Ministr yazthaneler, Ame
rikan koltuklar, poker ve bri~ masalan, 
merdivenler ve saire sabhktJr. Fevka
lade temiz imalat. 

KARDOL 
Asabt teskin eder. 

KARDOL <;arpmblan 
ge~irir. 

KARDOL Heyecam 
det'eder. 

KARDOL Ba§. ~onmesini 
ge~mr. 

KARDOL Netes darlama 
sm1 iyi eder. 

KARDOL Deniz tutmast• 
sma natidir. 

KARDOL Sinh· buhranla 
nm yah§bnr. 

KARDOL Bay•lmalara 
kar~t gelir. 

- NE I<AOAR C.u 
- TABi, .. POKER.PlAYnTRA~ Bl~~~ 

ILl TRA! OLDU'-'t· 

Marangoz makineleri 
ve tak1mlar1 

3 elektrik motiiru, cKlein Stiefel & 
Fulda> markah bir planya rende maki
nesi, cKirchner> markah 2 §erid teste
resi, cKissling> markah bir freze rende 
makinesi, cKissling> markah bir freze 
makinesi, cKirchner. markall bir rota
tif testere, otomatik boya pistolesile bir 
kompresiir, bir zunpara ve makkab ma
kinesi, S. K. F. transmisyonlar, maran
goz tezgahlart, killliyetli miktarda muh-

Do§um ve kadln hastallklart telif cins kaplamalar ve Macaristan me-
mOtehass••• ~esinden parke agaclan. 

Ca"'alog"lu, Nuruosmaniye caddes H ·· t 14 t 18 k d B Meyvalardan ve meyvalann oziinden 6 er gun saa en e a ar, ey-
lm No. 22, Mavi yap1 oglu, Faikpa§a, Ac1~e~me yoku§U No. 

yapt I§trr. ~ekersiz meyva tozu ter- ··~~~~T~e~le~f~o~n~--2=2=68~~3~~~~·~=-2_2y~e~m~u~r:ac::a~a~t:.... ~T~el~e~fo~n::~4~1~2~9:2·~-
tibi ve §ekerli limonlu §ampanya tertibi -

enfesi nefais nevileri vardtr. Harareti istanbul Defterdarhg1ndan: 
teskin ve hazmi kolayla§hnr. ~erbet ve 
limonata yerine diinyamn her tarafm
da bu nefis tertibler kullamlmaktadtr. 
Yuzde be§ yiiz nisbetinde daha ucuz ve 
daha leziz ve daha nefis olan Hasan ga

ziiz ozlerini tercih etmek menfaatiniz 
icab1dtr. Kavanoz i~erisinde 25, buyiik 
35, dort misli 50 kuru§tur. Hasan depo
su: Ankara, istanbul, Beyoglu, Eski§e
hir, Be§'ikta§. 

GRiP iN 
Soguk algmhgma, ba§ nezlesine 

ve diger nezlelere, gripe, kmk

lJga, ii~iimekten miitevellid 

biitiin tsbraplara kar~ 
bilhassa miiessirdir. 

G RiPi N 
En ~iddetli ba~ ve di~ agrtlanm 

der hal dindirir. 

GRi iN 
Bel, sinir, romatizma agnlarmda 

hararetle tavsiye edi!mektedir. 
!cabmda giinde 3 ka~e almabilir. 

Karamanda bulunan defineden c;1kan iki altm saat, bir c;ift elmas kiipe 
vesair ktymetli e§ya cem'an 86 lira muhammen bedel iizerinden tellaliye 
bendiye ve muhammin ucretleri ahc1ya aid olmak uzere 22/3/937 cumartesi 
giinu saat 14 te Sandal Bedesteninde Belediye Mezad salonunda a~1k arttlrma 
usulile kalem kalem sahlacaktlr. isteklilerin o gun Bedestende haz1r bulun
malan. eM.• (1262) 

I 
KE.RBELA ·y AKASI 

Tarihi, merakh roman ~Jktt. Fiab 6 kuru;;tur. 

inhisarlar Urn urn Miidiirliigiinden · J -1 - ~artname ve resmi mucibince ktyrm makineleri b1~aklarm1 bilemege 
mahsus c8100,. lira muhammen bedelli 3 aded bileme makinesi kapah zarf 
usulile satm almacaktlr. 

2 - Eksiltme, 2/4/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabata~ta 
Levazm ve Mubayaat l;lubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat 607 lira 50 kuru§tur. 

19 
4 - $art~ame~e!' paras1z olarak hergiin siizu gec;en §Ubeden ve eM 16 • 

5» sayth restmlen Inhisarlar Umum Miidurlugii Tutun Fabrikalar ~ubesin -
den almabilir. 

1 . ~ t ~ksiltmiye girmek istiyenlerin asgari bir hafta evvel fiatsiZ teklif
e;;1~1 nhlsarlar Umum Mudurliigu Tiitun Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve 

e.ksJ1tm
1 

eden evveline kadar da tekliflerinin kabulune dair mezkUr §Ubeden ve
SI a a malan laztmdtr. 

b.lm6 l~ ~s~eklilerin yukanda tayin olunan giin ve saatte eksiltmeye gire-
1 e en 1c;m ··h·· r· · d k 1 mu ur u teklif n'lektubunu ve aynca kanuni vesikalan ihtiva 

e d ece 0 a~fapah zarflarmx en gee; ihale giinu tam saat 14 e kadar yukanda 
~/ g~c;en tm Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
1 an o unur. (SS5) 

10000 ad d s· h ~ e tya kur§un kalemi 
5000 ,. Renkli kur§un kalemi 
10°0 §i~e Sabit murekkep 
2000 ,. Zamk 100 gramhk 

30000 aded Sarx zarf No. 7 
1200 top <;izgili kag1d No. 2 
1000 ,. ~iisveddelik kag1d 
2000 ,. Ince makine kagxd1 
1500 ,. Kalm makine kag1d1 
2500 kutu Tel raptiye 
3000 ,. Ma~a raptiye 

I - Yukanda cins ve miktan yaz1h c1h kalem ktrtasiye pazarhkla satm 
almacaktir. 

II - Pazarhk 16/III/937 tarihine ~ashy~n sah giinu saat 14 te Kabata~ta 
LevaZim ve Mubayaat $ubesmdeki Alrm Komisyonunda yap1Ia kt 

III - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 guven~a Ir~ 
ralarile birlikte adx ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (;1~~ 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Eminiinu <;elebioglualeaddin mahallesinin <;i<;ekpazan Sakac;e~esi ve 

yeni Cami sokagmda kain eski 1, 3, 5, 5 miikerrer 7, 9, 11, 1, 3, 5, 5 miikerrer 
ve 5 miikerrer 39, 41, 43 yeni 50, 52, 56, 58, 3, 5, 7, 9, 33, 1 na 11 saylh altmda 
on iki magazas1 alan Fmd1khyan ham denmekle arif kargir hanm on be~ bin 
elli lira elli kuru~ muhammen ktymetli dart bin iki yiizde be~ yuz k1rk hissesi 
26/3/937 cuma gunu saat 14 te pe~in para ve kapah zarf usulile sahlacakhr. 
SatJ~ bedeline istikraz1 dahili ve yuzde be~ faizli hazine tahvilleri de kabul 
ol~n~r. Taliblerin yiizde yedi buc;uk pey akc;elerini yahrarak haz1rhyacaklan 
muhurlii zarflan arthrma saatinden bir saat evveline kadar Defterdarhk Mil
li Emlak Mudurliigiinde mute~ekkil SatJ~ Komisyonuna tevdi eylemeleri. 

1M:., (1322) 

Bu basil ve kusursuz tedbir sa

yesinde binlerce kadm, a,k ve sa· 

adetlerini bulmaga muvaffak ol

mu,Iardtr. Size, erkeklerin peresti, 
ettikleri bir gene ktzm sehhar teni
ni temin edecektir. Her sabah, yii

.tiiniize ve boynunuza (beyaz renk
te yagstz) Tokalon kremini siirii
niiz, tabii bir giizellik verir, pudra
mn yeknasak bir surette yapt,ma

stm temin eder ve yiizde leke veya 
tabaka halinde kalmasma mani o
lur. Beyaz rengindeki Tokalon kre· 
mi, ~erkibinde taze kaymak ve mu· 
saffa zeytinyagx ile kuvvet verici 

ve beyazlaltci ,ayam hayret ba,ka 
unsurlar da vardtr. Bunlar, siyah 
benleri eritirler, ll!;:Ik mesamab ka

pabrlar ve 3 giind e en sert ve en es

mer bir cildi kadife gibi yumu,ahr 
ve beyazlabr. 

Hemen bu

giinden siz de 
cildin unsuru o
lan yags1z T o

k a I on kremi 
kullanmaga 
ba,laytmz. Son 
derece memnun 
kalacaksmtz. 

M atenaaltl bli' ::Enda-"1 
J. ftoutlll ICorttltrf (l!alnl) " Kt·,. 

mtrftrl ,aoudu arkmtlct11on ttn11Db0' 
ttmht tdtr. Stvlmllllnt ~tltl gtlmtk· 
tlzla VGCIIU JUmUfiiiP VI lnctllfo. 

Flrotltr: Ktmerter e llrodoot. 
Ko-lt r (lhlnt ) tulyente hPibi P 

2!5 liNdon ltlhNn. 

a at•e r • •l r alnoa • 

OPERATtlR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastahklar ve sinir 

cerrahisi mutehassiSI 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
karstsmda Zorlu aparhman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 ya kadar basta kabul eder. 
Telefon 23289 

OUZEL BiR CiLD 

Parisli bir kim· 
yagerin ke~fi 
sayesinde §·imdi 
butun kadmlar 
guzel bir cilde 
malik olabilir -
ler. 

Gayr ikabi • 
"' li m u kave • 

met Bir 
mikna bshr. 

Evvela sevimliliginiz, teninizden ne
~et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na. 
zari dikkatini celbetmek c;aresine te
vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olmas1 ic;in TENEFFUS ETMESt LA
ZIMDIR. Hali haztrda bunu temin ede· 
cek yalmz bir krem vard1r. 

Me§hur miitehassts JEAN DE PA
RY'nin son ke§fi olan GtlNDUZ CRE
ME S1AMOiSE §effaf olmtyan sair 
kremlerin hilafma olarak havada ~ef

faftrr. GECE CREME SiAMOiSE da 
yiizii emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
siisler. Cildinizi tasf.iye ve takviye ic;in 
GECE CREME S1AM01SE (cold cre
me) kullammz. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmad1~mz takdir
de pararuzm derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

CREME SiAMOiSE 
HER YERDE SATILIR 

' 

15 Mart 1937 

En ho§ ve taze me:yval.arm iisarelerinden istihsal edilmi§ tabii bir mey
va tuzudur. Emsalstz b1r fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edile
bilmesi mumkun degildir. Hazimsizligi, mide yanmalanm ek§iliklerini ve 
muannid inktbazlan giderir. Agtz kokusunu izale eder. Umumi hayatm inti
zamsJzhklanm en emin surette 1slah ve insana hayat ve canhhk. bah§eder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Muhammen 

bedeli 
Kadtkiiyunde Osmanaga mahallesinin eski Sogudliic;e§me yeni <;elik 
ve Dut sokaklan kosesinde ve altmda dukkam bulunan eski 122 
mukerrer yeni 23, 27 numarah evin tamam1. 4065 
Kad1koyunde Rasimpa~a mahallesinin Aynhkc;e§mesi sokagmda 
eski 20 mukerrer yeni 70 numarah evin dortte bir pay1. 255 
Kad1kiiyiinde Zuhtiipa~a mahallesinin Fener caddesinde Bay 
Nuruliah Sami baho;esi onunde ve yuzu yeni a~llan caddede kain 
109/6 numarah 963,3 metre murabba1 arsa: (Beher metre mu-
rabbal) 0,50 
Beyaz1dda eski <;ar~I yeni Beyaztd maha11esinin Eskiciler sokagmda 
4 numarah diikkanm tamam1. 270 
Karagumriikte Ke~ec;ilerde Karaba~ mahallesinin eski Mes~id yeni 
Kuyulu sokakta 1 mukerrer yeni 5 ve 7 numarah 38,5 metre 
murabbat arsanm tamam1 (Beher metre murabbar) 1 

Yukanda cins ve mevkileri gosterilen emlak hizalarmdaki bedeller iizerin
den a~tk arttirma usulile sahlacakhr. isteklilerin ve tediye §eraitini ogrenmek 
istiyenlerin 18/3/937 per§embe giinii saat 14 te yiizde yedi bu~uk pey ak~ele
rile muracaa~leri. eM.• (1141) 

Haricen kullan1hr eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soguk 

alg•nhg•ndan ileri 
gelen fiddetli 
agr1lar1 teskin 
ve izale eder. 

Mudurnu 
EKSiLTME 

C. H. 

. " 
ILANI 

Her eczaneden 
araym1z. 

Partisinden: 
1 - Eksiltmiye. ~or: ulan i~ Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk

evi kurag1 yaprlma 1~td1r. 
2 - Bu kurag~n b~deli ke~fi •5772• lira olup in~aata luzum olan mevcud 

(BOO) lirahk ta§, ktremrt, ve 30 metre mikab iskelelik kereste Partimiz tara
fmdan temin edilmi~ ve •4972. in~aat kar~thg1 bakiyesidir. 

3 - Eksiltme ~2 mart 1937 pazartesi gunu saat 1~ te Mudurnu Cumhuri
yet Halk Partisi il~e. ~ii~kurulunda yaptlacaktir. 

4 - Bu yap1 lSinl uzcrine almak istiyen miiteahhidler projesini ve 
plamm hergiin saat 9 dan 16 ya kadar Particle gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in eksiltme ve arthrma yasa ve tuzugii 
hiikumlerine tevfikan bedeli ke~fi uzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat te
minat ako;esini makbuz mukabilinde Parti kasasma yatmld1ktan sonra talib
ler eksiltme i~ine girebilecekler ve ihaleyi miiteakib bu teminat ako;esinin aza
mi be~ gun ic;inde % 15 e iblag edilmesi ~arttlr. 

6 - Mi.iteahhidlerin kendileri mimar veya miihendis olmadtgt takdirde 
in§aatta mimar veya miihendis bulundurmalan ve in~aat hitammda yap1 -
lacak ke~i~te kabul edilmi~ olmas1 ~artbr. 

7 - In~aata talib olanlarm en son 21/3/1937 gunii saat 12 ye kadar mii -
racaat etmi~ bulunmalan laz1md1r. 

8 - in§aat eksiltme i~i bittikten sonra en gee; 15 nisan 1937 guniinden 
itibaren in~aata ba$1amlacak ve nihayet 15 birincitesrin 1937 gunune kadar 
(6) ay ic;inde tamamen bitmi~ ve teslim edilmi!,l bulunacaktl.r. (1391) 



• 
n 

in 

istanbul Defterdarbg.ndan: 
Galatada Yenicami mahallesinin Mertebani ve Sogiitlii<;e§me sokagmda 

kain eski. 13, 15, 15 miikerrer 7, 5, 12 yeni 7, 9, 10 say1h altmda kargir maga-
zasi olan Kmac1yan ham denmekle arif kargir hanm yedi bin iki yi.iz alb lira altml§ 

yedi kuru§ muhammen k1ymetli albda dort hissesi 26/3/937 cuma gi.inii saat 
14 te pe§in para ve kapah zarf usulile satilacaktlr. Sab§ bedeline istikraz1 da· 
hiE ve yi.izde be~ faizli bazine tahvilleri de kabul olunur. Taliblerin yiizde 
yedi bu<;uk pey akc;elerini yatlrarak haz1rhyacaklan miihiirlii zarflan artbrma 
saatinden bir saat evveline kadar Defterdarhk Milli Emlak Mi.idiirli.igiinde mii
te~ekkil Sati~ Komisyonuna tevdi eylemeleri. eM..,. (1333) 

BOZKURT 
ve YE iLiKLERi 

SAKALINtZ SERT ise 1 uumaral, 
SAKALINIZ YUMU~AK ise 2 numara\1 

BOZKURT b1~ag1 almaga unutmaytmz. 
iki giin ara ile bra, olmak i~iu de 
aynca bt~aklann kenannda giin isimlerile gosterilmi,til'. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

• 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Yi.iksek .Muhendis Mektebi binasm~ bulundugu arsa dahilinde yap

trrtlacak 214296 bra. 7 kur~§luk ke§if bedelh pansiyon binas1 in§aSl ve tesi
sah kapab zarf usuhle eks1ltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak §Unlardir: 
A - Eksiltme iilart-?a:t?esi ve buna merbut hususi ve fermi §artlar, 

Pansiyon pro]esl, taksimati dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel §artnamesi 
D - Plan ve projeler. 
!stekliler bu §artnameleri ve evrakl 11 lira bedel mukabilinde mekteb 

idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/3/937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Gi.i

mii§suyunda Yuksek Mi.ihendis Mektebi binas1 ic;indeki arttrrma ve eksiltme 
Komisyonunda yapilacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 11965 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan ba~ka a!1ag1daki vesikalan haiz olup getirmesi lazrmd1r. 

A - Naf1a Vekaletinden ahnmJ§ yap1 mi.iteahhidligi ehliyet vesikas1. 
B - 5QOOO lirahk i§ yaptlgma dair Nafra Vekaletince tasdikli vesika. 
C - 937 yilma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah mi.ihendis veya mimar ol-

masi veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda i§in yapi1acagm1 ve 
in§aat mi.iddetince i~in ba~mda bulundurulacagmi taahhi.id etmesi laz1mdrr. 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 tincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Yiiksek Mi.ihendis Mektebi binas1 ir;indeki Artbrma ve Ek
siltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet i.ic;iincii madded~ yaz1h saate kadar gelmi~ ol
masi ve dliJ zarfm miihi.ir mumile iyice kapahlm1~ bulunmasl §arttlr. Posta-

l d~:;km:~·b~::: Bankas1 ilanla::•l I 
SA TIL.IK ~iFTLiK 

ESAS NO. SI MEVKtl VE NEV'! DEPOZiTO 
222 Kiic;iikc;ekmecede ic;inde muhtelif binalan havi 

otuz alb tapu senedile mutasarnf oldugumuz 
Alibey c;iftligi. 4140 L. 
(Tapu senedlerinde yaz1h hududlar mucibince) 

Tafsilati yukanda Yll:,Zili c;iftlik, pe~in para ile ve kapah zarf usulile 
arttirm1ya konulmu~tur. Ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesadiif eden cuma 
giinu saat onda subemizde yapilacaktir. . • 

Isteklilerin ~ubemize mi.iracaatle tafs1lat ve bir lira mukabilinde birer 
§artname alarak §artnamede yaz11I hi.ikiimler dairesinde teklif mektublarmt 
o gi.in saat ona kadar subemize vermeleri. ·692· (1324) 

,.,.,.,_ . 
SATILIK CIFTLiK 

ESAS NO. Sl MEVK.ii VE NEV'i DEPOZ1TO 
26:~ Ki.ic;ukc;ekmece ve ispartakule civannda otuz bir 

tapu senedile mutasarnf oldugumuz Tahtakale 
c;iftligi. 2700 L. 
(Tapu senedlerinde yaz1h hududlar mucibince) 

Tafsilah yukanda yaz1h <;iftlik, pe§in para ile ve kapah zarf usulile 
artt1rm1ya konulmustur. ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesadiif eden cuma 
gi.inii saat onda ~ubemizde yap1lacaktlr. 

!steklilerin subemize miiracaatle bir lira mukabilinde hirer §artname ala
rak sartnamede yazi11 hiikiimler dairesinde teklif mektublanm o gi.in saat 
pna kadar §Ubemize vermeleri. c693a (1325) 

T ecriibeli Bir 

Bahkesir Kor 

CUMHURiYET 

Fen Memuru aran1yor 

Komutanbg1ndan: 
Bahkesir Kolordu in~aat $ubesi emrinde c;ah~mak uzere ayda c150• lira 

ticretle bir surveyyana ihtiyaQ vardrr. 
Haiz olmas1 lazun gelen ~artlar ~unlardrr: 
1 - Naf1a Fen mektebinden veya istanbul Sanayi Mektebi in§aat $ube

sinden mezun ve laakal iki sene in~aatta veya in~aat dairelerinde !;all§ml§ bu
lunmasl. 

2 - Askerlik hizmetini bitirmi§ olmas1. 
3 - Polis<;e musaddak hi.isni.ihal §ehadetnamesi, s1hhat raporu ve lyi biz

met vesikas1. 
4 - Yukandaki ~artlan haiz taliblerin mektubla veya bizzat ellerindeki 

vesaikin suretlerile beraber Bahkesirde Kolordu Komutanhgma miiracaatleri 
ilan olunur. (1289) 

Betonarme Koprii in,aab 
Naf1a Vekaletinden: 

31/3/937 tarihli <;ar§amba giinii saat 16 da Naf1a Vekaletinde $ose ve 
Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda izmir Vilayetinde ve Mene
men - Muradiye yolu uzerindeki 43 006 lira 29 kuru§ ke~if bedelli betonarme 
Degirmendere kopriisu in!ilaatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak 215 kuru§ mukabilin
de Naf1a Vekaleti $ose ve Kopriiler Reisliginden almabilecegi gibi !zmir Na -
f1a Miidi.irlugi.inde gortilebilir. 

Muvakkat teminat 3226 lirad1r. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin miiteahhidlik vesikasrm gosterme-

leri me~ruttur. 
Teklif mektublarmm 31/3/937 c;ar~amba giinii saat 15 e kadar Komisyon 

Reisligine verilmesi lazimdir. c528• (1284) 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 
~iftligi Miidiirliigiinden: 

1 - Karacabey Merinos Yeti~?tirme c;iftligi hayvanatl ihtiyaci ic;in 
100.000 kilo arpa, 125.000 kilo yulaf, 8.000 kilo mlSlr danesi kapab zarf usulile 
eksiltmiye konmu§tur. 

2 - Arpamn beher kilosuna alh kuru§, yulafm beher kilosuna alh ku -
ru§, mlSlr danesinin beher kilosuna alb kuru§ fiat tahmin edilmi~tir. 

3 - Eksiltme 26 mart 1937 tarihine musadif cuma giini.i saat on be§tir. 
4 - Eksiltme Karacabey Harasmda miite§ekkil Merinos Yeti§tirme <;ift

ligi Satmalma Komisyonunda yaptlacakhr. 
5 - Muvakkat teminat olarak (1050) bin elli lira almacakhr. 
6 - isteklilerin gU.n ve saatinde ve 2490 say1h kanunun tarifatl dahilinde 

Komisyona miiracatleri ilan olunur. (1314) 

Ktztlay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

Eksiltme ilin1 
1 - Kapah zarf usulile eksi.ltmiye konulan ve ke,if bedeli 

on yedi bin lira olan it: Anka ada Mamak Gaz Maske fabrika-
11 miittemilatmdan Kantin binastmn kalorifer, su ve sthhi teaisa· 

tldtr. 
2 - Eksiltme, 1937 martmimn 29 uncu pazartesi giinii saat 

15 te Ankarada K1ztlay Genel Merkezinde yaptlacakhr. 
3 - Binanm planlart ve ta tnamesi Ankarada Ktztlay Genel 

merkezinden veya 1stanbulda Bah~ekaptda Yenipostane civann
da Ktztlay Deposu Direktorliigiinden bir lira mukabilinde alma

bilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i~in ketif bedeliniri yiizde yedi 

bu~ugu nisbetinde teminat vermek ve Naf1a Vekaletinden aim
mit miiteahhidlik vesikasm1 gostermek laztmdtr. 

5 - Yukanda yaz1h giin ve saatten sonra herhangi bir aurette 

yaptlacak teklifler kabul olunmaz. 

izmir Belediyesinden: 
1zmir ve civarmda Belediye elile if?letilecek otobi.isler i~in ilk parti ola

rak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motorlii 20 - 24 ki§ilik ve §ehir yollannda 
c;ah!?an tiplerden olmak iizere be§ aded komple otobiis kapah zarfla ve krrk 
be~ giin muddetle miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni giimrtik, muamele, belediye, tahliye 
ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak iizere !zmir Belediyesi itfaiye 
binas1 oni.inde teslim edilmek ~artile alb bin yedi yi.iz elli lira ve hepsinin 
otuz i.ic; bin yedi yuz elli lirad1r. 

3 - Mali ve fenni §artnameleri yiiz altmi§ dokuz kuru§ bedel muka
bilinde !zmir Belediyesi Makine ve Elektrik Miihendisliginden tedarik 
edilir. 

Ta~radan istiyenler ~artname ve posta iicretini pe§in gondermelidirler. 
4 - ihale 23 nisan 937 cuma giinii saat 16 da $ehir Meclisinin tasdiki 

§artma bagh olarak izmir Belediyesi Daimi Enciimenince yapilacaktir. 
5 - Muvakkat teminat iki bin be!? yiiz otuz bir lira yirmi be~ kuru§tur. 
6 - Nakden verilecek teminat akc;esi ihale tarihinden asgari bir giin 

evvel Belediyeden almacak fis m~kabilinde !~ Bankasma yatmlacaktlr. 
7 - Teklif yapacak firmanm otobi.isler hakkmdaki bilumum katalog 

ve teknik resimlerle bro~iir plan ve izahnamelerini ve yedek par<;a katalo
gunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - 1~tirak ic;in 2490 sayi11 kanunun tarifi dairesinde ihza~ edilmi§ tek
lif mek.tublanm ihale tarihi olan 23 nisan 937 cuma gtini.i azann saat on be~e 
kadar Izmir Beledive Reisligine vermelidir. c628• (1227) 

Sahtb ve Bll$muharrtrt: Yunus Nadt 
Umumt nemyat! tdare eden Yazt l~l.en 

Mildilril: Hihmet Miinif 

Cuml!.url11et matbaasa 

Doktor 

BE3i R FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat Bankas1 kar~Jsmda 

9 

INKIBAZ 
ve ondan mutevellid ba§ agrllarm1 de
feder. MinE ve barsaklan kolaybkla 
bo~alhr. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR • 
LARDAN DAHA {:ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'I tesir eder. Ye
meklerden sonra almtrSa HAZIMSIZ
LICI, MiDE EK~iLiK ve YANl\lA -
LARINI giderir. MinE VE BARSAK· 
LARI ALI§TmMAZ. 

Agxzdaki kokuyu ve tatsiZhgx defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka-
sma dikkat. ' 
Kii~~ §i§esi ~lknu§br, fakat biiyiik 

~i~esi ekonomiktir. 

Tiirkiye Sigorta Produktorleri 
Birligi Ba,kanhg•ndan: 

. Mi.lll .~easi.irans hissesinin yiizde yetmi~ be§e iblagmdan dogan yeni 
V~Iyeh mu~;temian tetkik ve bir karar ittihaz1 ic;in 20 mart 937 cumartesi gii
n~ saat 14 te Yenipostane arkasmda Tiirkiye hanmdaki dairemizde FEVKA· 
LADE KONGRE akdolunacagmdan bilfunu~ aza bu toplantlya davet olunur. 

P. T. T. Levazun Miidiirliigiinden: 
Taklm adedi Muhammen bedel 

1475 17700 
875 12250 
190) 5020 
~ 
2695 1Cek1tn 

Muvakkat teminat 
1327,50 
918,75 

376,50 

Mi.inakasa §ekli 
Kapah zarf 

1 - 27/2/1937 de eksiltmesi yap1lacagi ilan edilen elbiselere talib ~Ikma
diRmdan tekrar kapah zarfla eksiltmeye <;Ikarllmi§trr. 

2 - Eksiltme 18 mart 1937 pel'§embe giinii saat (15) te ve her klsmm ek
siltmesi ayn ayn olmak iizere Ankarada P. T. T. Satmalma Komisyonunda ya
pllacaktrr. 

3 - !stekliler teminatlann1 idare veznesine yatmp alacaklan makbuz 
veya kanunen muteber banka mektubunu ve !?artnamede yaz1h vesikalarla 
3297 say1h Resmi Gazetede yazili muteahhidlik ehliyet vesikasm1 ihtiva ede· 
cek kapah ve miihurlii zarflarrm saat (14) e kadar mezkur Komisyona tevdi 
edeceklerdir. 

' 4 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levazun Miidi.irli.igunden, !stanbul-
da P. T. T. Ayniyat $ube Miidiirliigiinden bedelsiz verilecektir. c467" (1131) 

Devlal Demiryollar1 Miidiirliigiinden 

Ankara istasyonunda eski ~be binasmda yaptmlacak kalorifer tesisat1 
eksiltmesi: 

Ankarada eski §ube binasmda yaptmlacak kalorifer tesisati, kapah zarf 
usulile eksiltmiye c;Ikanlmu;;trr. 

1 - Bu i§in ke~if bedeli «5108.30. lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrakl Ankarada Dev

let Demiryollan Yol dairesinden ve Haydarpa§ada Birinci !§letme Komisyon 
Reisliginden parasiZ olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma giinu saat 15 te Ankarada Devlet 
Demiryollan !iiiletme Umum Miidiirliigu Yol Dairesinde toplanacak Merkez 
Birinci Komisyonunca yap1lacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a§agida yazu1 teminat ve ve· 
saiki ayni gtinde saat on dorde kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ ol • 
mal an laz1md1r. 

A- 2490 sayi11 kanun ahkamma uygun olmak iizere 383.12 lirahk Rtu-
vakat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - N af1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
5 - Teklif mektublan ihale gtini.i saat on dorde kadar makbuz mukabi

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mek
tublarmm taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ 
bulunmas1 laz1md1r. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollar1 Yol Dairesine 
miiracaat etmelidirler. c539a (1335) -Muhammen bedeli c475129,70• lira olan 50 bin ton Kriple Alman maden 
komiirii 26/4/1937 vazartesi gi.ini.i saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda satm ahnacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin c22755,19• lirahk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah 
ni.ishasmda inti~ar etmi§ olan talimatname dairesinde alinml§ vesika ve tek
liflerini ayni giin ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iazrmd1r. 

$artnameler 2376 kuru~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satilmak -
tad1r. (1348) 

Devlet i,Ietme idaresinden: 
1 - Ankara - istanbul arasmda i§liyen yolcu ve posta tayyarelerimizin ha· 

reket saatleri a§agida yazilml§tir. 
Kalkl§ 
S. D. 

Ankaradan 10 00 
istanbuldan 15 00 

Van§ 
S. D. 
11 50 
16 50 

!stanbula 
Ankaraya 

2 - Bilet satan acentalarimiZ! 
A- Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direktorlugu binasmda 

telefon numarasi 3682. 
B- istanbulda- Karakoy- P. T. T. $ubesi binasmda. Telefon No.s1 41137. 
3 - YolcularrmiZl ~ehirden meydana paras1z. nakleden idare otobiisiimi.iz: 

Ankarada - Acenta binas1 oni.inden saat 9.30 da 
1stanbulda - Acenta binas1 oniinden saat 14 te hareket eder. 

4 - Bilet iicretleri: 
Ankara - istanbul gidi§ 22 lira 

• .. .. 4 .. c3 ya§ma kadar c;ocuklar ic;in• 
• • • 12 a c3-7 ya§ arasmdaki c;ocuklar ic;in• 

15 giin zarfmda muteber olmak i.izere cGidi§ - Donii§• bileti i~in yiizde 
yirmi tenzilat yapi11r. 
Saym yolcularuniza ilan olunur. c533" (1336) 

Bayanlann candan arkada~l: Ayba~lar1nda kullandiklan 

.,, FE MiL,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. Tiirkiye ve umum Balkan 

hUmQmetleri i~in vekili : i~ Ecza DeposrAdur. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Beyoglunda, Ferikoyi.inde eski Bah<;e yeni Arpasuyu fabrikas1 sokagmda 

eski 16 - 18, 9 yeni 23, 25, 23/1, 23/25, 25/1, 14 sayu1 be~ ev ve bir ahrr ve bir 
diikkanm alti bin altm1~ alh lira altm1~ yedi kuru~ muhammen k1ymetli i.ic;te 
bir hissesi 26/3/937 cuma gi.inii saat 14 te pe§in para ve kapah zarf usulile sa
hlacaktrr. Sat!§ bedeline istikraz1 dahili ve yi.izde be§ faizli bazine tahvilleri
de kabul olunur. Taliblerin yi.izde yedi bu<;uk pey akc;elerini yahrarak hazir
llyacaklan miihiirlii zarflan arthrma saatinden bir saat evveline kadar Def
terdarhk Milli Emlak Miidiirltigi.inde miite~ekkil Sat1~ Komisyonuna tevdi 
eylemeleri. cM.:o (1323) 
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CUMHURiYET 

8 u ~ok gUzel cihaz1n Salonunuzda bulundugunu bir an dilfune· 

cek olursan1z, hem aileniz efrad1na ve hem de sizi ziyarete gelen 

dostlann1z1 memnun edeceginize derhal inan1n1z. 

Bu ahize hiitiin dunyamn rwogramlaram puriizsiiz bi•• bN'· 
•·akhkla ne~redcr. 

Fiyata ve satan alma §eraiti oh.adar el
veri~lidil• ld, bedelini faa·luna vat•madan 
orleyebilirsin iz. 

Ayda 12 lirahk kih;iik bir 
taksitle hakild R. C. A. radyosu
na sahip olabilirsiniz. 

R. C. A. Diinyantn en Biiyiik 
Radio Te§kiHihna sahiptir . 

• 
ftll\ 

istanbul say1n halk1na miihim ilin1 
~irketihayriye biiyiik fedakarbklarla 1 Nisan 937 tarihinden itibaren a§ag1da s1ra ile gosterilen 

kolaybklari ve bilet iicretlerindeki yeni ucuzluklar1 tatbika ba~hyacakt1r 
a I 1n a a enz 

Fevkallde tenzilith abonman kartlara timdiye kadar U~er aylak olarak verlldigi halde bu devreden itibaren iKi,ER ayhk olarak verilecektlr. 

1 - Oskiidardan ba,hyarak Vanikoyiine kadar Adadolu iskelelerile Rumelihisar1 is~elesi i!;in tenzilat 

2 - Kandilli, A. Hisar1, Kanhca, ~ubuklu, Emirgan ve lstinye iskeleleri i~in tenzil8.t 

3 - Pa,abah~esi, Beykoz ve Yenikoyden itibaren Tarabya, Kire!rburnu, Biiyiikdere, Sariyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadan tedzilat 

0/o 25 
0/o 30 
0/o 35 

O~iincii f1~ada gosterilen iskelelerde tatbik edilecek % 35 tenzilat k1' mevsiminde yani birinci kanun, ikincikanun, 'ubat ve mart aylarma mahsus olmak iizere 

(Bu kartlarm sab,Ina 1 Nisan 937 tarihinde ba,lanacak ve 11 Nisan 937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir.) 

4 - Beylerbeyi, ~engelkoy, Vanikoy iskelelerinden Kopriiye gidip gelme ahnacak biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden hirer ve Kopriiden bu iskele
lere ahnacak kezalik gidip gelme biletlerin birinci mevkiinden 3, ikinci mevkiinden 2-! kuru, tenzil edilmit ve bu tenzille itbu iskeleler gidip gelme bilet iic
retleri noktasindan Oskiidar ve Kuzguncuk iicretlerile miisavi dereceye indirilmittir. 

5 - Kopriiden Kandilli, A. Hisan ve Emirgan iskeleleri i!rin verilen azimet ve avdet birinci mevki bilet iicretindeki 20 para kesir kaldmlmi,hr. 
6 - Kanhca, ~ubuklu ve lstinye iskelelerinden Kopriiye ve Kopriiden bu iskeleler i!rin ahnacak tek biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden 2 fer ve gene 

bu iskelelerden Kopriiye ahnacak avdetli birinci mevki biletlerden 6 t, ikinci mevkilerden 5 t kuru' ve Kopriiden bu isktleler i~in ahnacak gidip 
gelme biletlerin birinci mevkiinden 7, ikinci mevkiinden 5 -} kurut tenzil edilmit ve bu tenzille itbu iskelelere gidip gelme iicretleri Kandilli, A. Hisar 
ve Emirgan ile miisavi dereceye indirilerek tarifelerde vahdet temin edilmittir. 

7 - Bitisik iskele i~in muteber tek ikinci mevki bilet iicreti 10 kurus yerine 5 kuru,a, birinci mevki bilet iicreti 
>; » » » avdetli » » » » 15 » ' » 10 » 

13 yerine 
)) )) )) 

8 - S1ra 3 » » » tek » » » » 10 » » 7 ! » )) )) » 
» 3 » » » avdetli » » » » 15 » » 12 ! » 

9 - » 4 » » » tek » » » » 13 » » 1 0 » 
)) )) » 
» » )) 

» 4 » » » avdetli » » » » 17 ! » » 15 » 
10- Kartthk iskelelerde tek » » » » 13 » » 11 » » » » 

)) » » 

Araba vapuru iicret tarifesinde yapllan 

)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

20 
13 
20 
16 
22 
16 

tenzilat 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

7 } kurusa 
15 » ' 
10 » 
17 ! » 
13 » 
20 
14 

)) 

» 

indirilmittir. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

0/ 0 40 d1r. 

Kabata, - Oskiidar - Sirkeci arasmda i11liyen araba vapurlarile nakledilecek kamyon kamyonet, otobiis ile binek otomobillerinden % 25 ten 50 ye kadar tenzilat yapiimitbr. 
Yenikoyle Beykoz arasmda yeniden ihdas edilecek araba vapurlar1 servisi de ayni' iicret tenzilatma tabi tutulacakbr. (Tafsilab gosteren tarifeler her iskeleye as1lacak.) 

Bogazi~inde yeniden ev yapt1ranlara kolayl1k 
1937 mali senesinden itibaren Bogazi~inde yaptlacak yeni intaat sahiblerine devlet~e yap1lan ii~ senelik vergi muafiyeti esasma uyularak 11irket!re de ii~ sene i~in 

hiikmii cari meccani paso verilecektir. Bu pasolar miilk sahibinin arzusu iizerine musaddak icar kontratosu goriilerek miistecire devrol'lnabilir. 
Yeni intaat yapacaklara malzemeleri ve Bogazda oturanlarln Tiirk Antrasit komiirleri tirket~e meccanen naklolunur. 

Orkestrah ve biifeli tenezziih seferleri 
Yazm cumartesi giinleri - hava miisaid olduk~a - Kopriiden saat 14 te kalkacak bir vapurla Bogazda tenezziih seferi tertib edilecek ve tenezziih, ak,amin ge~ vaktine 

kadar siirecektir. Mehta~a tesadiif eden giinlerde avdet daha geciktirilecektir. Bu postada bir orkestra tak1m1 bulundurulacak mutedil iicret mukabilinde lstanbulun en ma• 
ruf bir Jokanta miiesesesi tarafmdan zengin biife ihzar edilecektir. Ocret herkes i~in (50) kuru,tur. Vakti gelince miifredath program ne,rolunacakhr. 

Altmkum plaj1 ve gazinosu~ Siitliice ve Yenimahalle tenezziih yerleri Cumhuriyetimizin vatanda~lar1 i(;in bila istisna serbesttir. 


