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italyantn Akdeniz 
Manevralar1 ve 
Y anbs tefsirler 

' 
Ortah~ kari§bran mese· 
le, ne Almanlarin kolo
nileri meselesi, ne de ltal
yanlarin ve diger millet
lerin Akdenizleri mesele
sidir. Mesele harb ve sulh-

tan hangisinin tercih 
olunacag,.ndadtr 

Londra: 13 mart 

I ta.lyan donanmas1 bugiinlerde Trab-
0 lusgarb1n T obruk sahilleri a~lklarm-

da manevralar yapmaga hazirlanmi§ 
bulunuyor. Bu manevralan bizzat takib 
etmek iizere Pola barb gemisile hareket 
etmi§ olan M . Musolini T obrukta karaya 
~tikarak T rablusgarbla Bingaziyi birbiri
ne bagladrktan ba§ka garbda Resiil' acir 
burnunda T unus hududuna ve §arkta 
Si.iliim !imam ilerilerinde M1m hududuna 
kadar biitiin sahil boyunca 1900 kilomet
ro imtidadmda uzablrru§ olan yolu to
renle a~tacak ve bu vesile ile o yol i.ize
rinde MIStr hududuna kadar bir seyahat 
ta yapm~ olacakhr. Du~te'nin gerek deniz 
manevralan ve gerek kara seyahatleri 
~in i-ki hafta kadar siirecek olan bu seya
hatinin yeni ltalyan lmparatorlugu he
sabma bi.iyiicek bir tezahiir te~kil edecegi 
R d dahi saldannuyor, a~1k s()yleni
yor. Bununla beraher hadisenin hirinci 
derecede 1ngiliz efkarun ve ona tebaan 
k~men de F ransrz efkanm sinirlendir
mekten hali kalmadi~l goriilmektedir. 
Her iki memlekette M. Musolini'nin bu 
hareketi son ingiliz silahlanmasma kar§l 
bir ni.imay]§ say1hyor. Denebilir ki Ak
denize miiteallik olarak lngiltere ile 
ltalya arasmda akdedilmi§ olan centil
men itilafi bugiinlerde biitiin biitiin suya 
dii¥nemi§ olsa bile kuvvetinden ~tok kay· 
be 1m)§ ve sular yeniden bulanmi~tlr. V a· 
ziyet tekrar Akdenizle alakadar devlet· 
lerin ehemmiyetle takib edecekleri bir 
mahiyet kazaniJ11§hr. 

Her manevranm askeri ve binaenaleyh 
siyasl bir mahiyeti haiz olacag1 zaten 
pek ta.bii bir§eydir. F ransrz donanmast 
Atlanti'kteki manevralanm yaparken bu 
iiin ayni zamanda mevcud ve muhtemel 
siyasi vaziyetlere kar§I bir tezahiir t~kil 
etmemi§ oldugunu kimse iddia edemez. 
1ngiliz donanmasmm gene Atlantikte ve 
Cebeliittank a~trklarmda yapmakta ol
dugu manevralarda teknik tecriibelerin 
hemen yanlba§mda siyasi kuvvet teza
hiirleri bulundugu gizli kapakh bir§ey 
degildir. halyan matbuatl bu noktai na
zardan hareket ederek: 

- Ba§ka devletlerin manevralan tabii 
goriili.iyor da neden ltalyanm manevra
lan fevkalade bir i§ sa)'llarak dedikodu
yu mucib oluyor~ 

Diye ~ikayet ediyor. 
Hakikati halde kabahat yalmz 1tal

yada olmaktan ziyade Avrupa i§lerinin 
hala m1 hala karamzhktan bir tiirlii kur
tulamamasmdadir. Herkesin gozii oniin· 
de cereyan etmekte olan bir hadisedir ki 
kendi dahili harbile me~gul oldugu soy· 
lenilen f5panyada bir taraftan !talyan ve 
Alman, di-ger taraftan Rus ve Franstz 
kuvvetleri (,goniilli.ileri!) harbetmekte 
bulunuyorlar. 1spanya i~lerine kan§ma· 
male i~tin bu malcsadla viicude getirilmi~ 
olan kmmtenin ve oraya i~tirak etm~ olan 
devletlerin hanl hanl ~h~malarma rag· 
men General Franco' nun son muvaffa· 
kiyetli hareketlerinde bilhassa ftalyan 
kuvvetlerinin amil oldugu ifade olunup 
duruyor. Henuz bu 1spanya i§inin hangi 
neticede karar kilacagi belli degildir. 

YUNUS NADI 
[Arkasa Sa. 7 sutun 3 tel 

iG SAHiFELERDE 
a iinciide : Fe1sefeye dair 

Mehmed Kara Hasan 
5 inclde : Fikir1er 

• Doktor Beht;et Sabit 
I nelda : Spor haberleri 

Tiirk kOylerinin siirii:.. 
leri gasbediliyor 

Vatani partisine mensub baz1 kimseler 8ay1r, 
Bucak ve Hazine nahiyelerine giderek Tiirkler 

aleyhinde propagandaya . ba,Iaddar . 

Geren karga§altklar esnastnda Antakya sokaklarmda dolQ.$an bir z1rhh ot~mobU 

Uzkiye 16 {Hususi) - Buraya ge· 
len haherler miisellah baz1 §ahrslann 
Bodu~u koyii civannda dola§ttklanm 
bildirmektedir. Silahh §ahislann ~imdiki 
icraah koyliiye aid siiri.ilere musallat ol
makhr. Kendilerin1n Tiirklere kar§l tat· 

bik edilmek istenen · tethi§ hareketinin ilk 
unsurlan oldugu anla~Ihyor. Aralarmda 
halk1 ifsada ~al!ian Seyh Ahmed ismin· 
de bir yobaz da vard•r. Gaspedilen sii • 
riilerinden dol.ayi ~ikayette bulunan koy· 

Dost Romanya Hariciye Nazm Antonesco' nun ~eh.rimize muvasalattndan 11e Taksim abidesine r;elenk kOYU$Undan inttbalar 

[Ar!c;asa Sa. 7 sutun S tel 
........................................................................ ·································· ............... . 

« Biriken para » dan 

. -
izmitteki muhakemede diin Vab ·bizzat hazir 

bulundu ve 'iddetli miinaka,alar oldu 
lzmit 16 {Hususl} - Vali Muhid • 

din Dstiindag ve Hiiseyin Cahid dava· 
sma bugiin de devam edildi. Muhakeme 
salonu hmcahmc dolmu§tu. Oturacak 
yer yoktu. Bu arada kadmlar, gene k1z· 
lar, zabitler ve miinevver gender vardt. 

V ali M uhiddin Ostiindag hizzat gel
mi§ti. Avukatlan Ahmed Refik, Faruk, 
Belediye avukati Hamid NaziiD, Son 
Posta avukatt Esad, Kurun Avukah 
!rfan Emin, Hiisey]n Cahid ve Enis 
Tahsin muhakemede hamd1lar. 

Vali Muhiddin Dsrundag, bi.iyiik bir 
heyecan ve hararetle davasm1 ~oyle te§· 
rih etti: 

« - ilk evvel nazan dikkatinizi §U 

noktaya ~ekmek isterim. Aleyhime bir 
dava mevzuu ittihaz edilmi§ olan ne~ri- Vali Muhiddin tistUndag • Huseyin Cahid 

[Arkasa Sa. 4 siitun 4 tel davastna bakan izmit ceza hakimi Kemal 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllltllllllllllllllllllllllft. 

16 ·martin • 
aZIZ sehidleri 

' 

Diin E yiibdeki §ehidlikte 
biiyiik merasim yapiid1 

Yataklar1nda uyurken kahpece ,ehid edilen bu 
kahramanlarm habralar1 goz ya,larile amld1 

............................................................ , 

Demir ve ~elik 
• 

• •• • · · sanayumtz 
Temelatma merasimini 
nisan ortas1nda bizzat 
Ba,vekilimiz yapacak 

Ankara 16 (Telefonla) -De· 
mir ve ~telik fabrikalanmizm in§a ha
zirhklanna devam ediliyor. T emel • 
atma merasiminin, nisanm ortasma 
dogru yaprlacag1 tahmin edilmekte
dir. Bi.iyiik fabrikamn temelta~mt 
Ba~bakan lsmet inoniiniin kendi el
lerile koymalan kuvvetle muhtemel
dir. Demir ve ~telik fabrikalanmiZI 
te§kil eden mu'htelif klSlmlar, muay·. 
yen bir program dahilinde tedricen 
faaliyete sevkedilecek ve fabrikalar, 
heyeti umumiyesile 1939 senesi ba§· 
lannda i§lemi§ olacakhr. Yrlhk rna· 
mulati 200 bin ton kadar mamul de
mir ve ~telik zuh milli piyasamllln 
ihtiyacmm miihim bir k1smmt kar§l • 

1 hyacakttr. 
========= 

Garb misak1 
suya dii,iiyor 

italya da FransiZ • Sovyet 
paktmui ilgasinl istiyor 

Londra 16 (A. 
A.) - !talyanm 
garb misak1 hakkm
daki cevabt~da Fran
SIZ • Sovyet misakr
na kar§t esash iti -
razlar serdedilmek -
te oldugu ve bu ce -
vabm mezlcur misah 
Locarno sistemile 
kabili telif bulmadr-
gi soylen.ilrnelctedir. Yvon Delbos 

Ogrenildigine gore, gerek Roma ve 
gerek Berlin, F rans1z • Sovyet misakmda 

miinderi~t olan otomatik kar§Ihkh yar -
dim maddesinin ilga edilmesi laz1m gel-

[Arlca81 Sa. 7 siltun 5 te] 

···························································· 
Tiirkkusu filosu 

' 
Diin Eski,ehir yolile 
Ankaraya avdet etti 
Ankara 16 (Telefonla) - Bu sabah 

onu on be§ ge~e 1stanbuldan hareket e-
16 mart ~ehidleri ir;in dun Eyubde yaptlan merasimden inttbalar den Tiirkku§U filosu Eski§ehire ugram1§, 

. . . . . . oradan 3,45 te hareketle §ehrimize gel-

M. Antonesco ~ehrimizde 

Dost memleket Hariciye 
Naz1r1· -ii geldi 

Heyet merasim~e kar•d~ndt · ve kar~n

hkb ziyaretler yapddt. Aziz misafirimiz 
aksam iizeri Ankaraya hareket etti ' -

Aziz misafirimi:z Romanya · Hariciye 
Nazm Viclnr Antonesco ile refikas1, he· 
raberlerinde Romanya Hariciye Neza • 
reti siyasi i§le-r miidiirii · orta el~i Cret
zeano ile hususi kalem miidiirii !onida 
oldugu halde diin saat ·14 te Regele Ka· 
rol vapurile istanbula gel~erdir. 

Misafirler, Rumen ve Turk bayrak • 
larile donattlm1~ olan Galata "nhttrnmda 
1stanbul Vali ~uavini Hudai, !stanbul 
Kumandam General Halis, Hariciye 
v ekaleti hususi kalem miidiirii, !stanbul 
Emniyet Miidiirii, Romanya el~tisi T ele
maque, Romanya konsolosu Gietzu, 
Rumen ata.§eiili.literi, el~ilik ve konsolos· 
luk erkam, Y unan konsol05u Gofas, Yu· 
goslarvya konsolosu Vukoti~t. <;ekoslovak 
konsolosu doktor Gregori, Rumen kolo
nisi ve gazeteciler tarafmdan kaquan • 
m~lard1r. MIZlka, RumeiJ mar§ile · 1stik-

[Arka81 Sa. 7 sutun 4 te] 
Aziz mtsatirimiz, Cumhuriyet abidest 

onunde .•• 
llllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllfllltlllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIII 

Italya 12 adalardciki 
. siyasetini · degi§tirdi 

Ad alar . halktna 
ahaliye genif 

ve bilhassa Rum 
haklar veriliyor 

Rados adasmdan bir manzara 

lskenderiye, mart (Hususi} - M1 • tinde husule gelen degi~iklikle me§gul ol
mda Yunan lisanile ~tikan biitun gazete- maktad1rlar. Yunanca gazetelerin bu me· 

16 mart ~eh1dlen I~m her sene yap1l-~ pilmi~tir. MerasiiDde ~ehir namma, Bele- m~tir. 
ma~I ~~tad ol~n rnerasim diin de . Eyiib diye meclisi azasmdan Avni Y ag1z, vi- Zekinin idaresindeki filoda bulunan 

_____ ._ _______ .... ~h1dhgmde bmlerce halkm huzunle ya· [Arkas' Sa. 'l sfltun o tel [Arkas' Sa, ~ ~iltun 4 tel ler bugiinlerde Onikiadamn idari vaziye- [Ark~t Sa. 6 siltun 5 teJ 



Tariht tefrika : 60 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Macar Kraiiigini ortadan kaldi· 
ran Mohac meydan muharebesi 
Bali Beyin mahirane bir ~evirme hareketi Macar 

piyadelerini bir batakbga sokmu~, biitiin bir 
ordu Krallarile beraber orada can vermi,ti 

Sultan Siileyman, hi~ umulm1yan bir 
taarruz kar§Jsmda sendelememekle hera
her sarard1, bir an gozlerini kapad1 ve ... 
Hurremi dii§iindii. hte oliim, ii~ ath ve 
ii~ mmak ~ekline temessiil ederek kar -
§lsmda sokriyordu. Bir dakika ve belki 
daha az bir zaman i~inde hayattan aynl
masl ihtimali vard1, 0 vakit Hurrem ne 
olacakn?. 

Onu bir saniye bile siirmiyen, faliat 
Uigine buzdan ~iviler sokuluyormu~ gibi 
titreten bu miilahazadan z1t'hma ~arpan 
bir ok, migferine dogru uzanan bir mlz
rak kurtard1 ve yalm k1hc duran eli ha
vaya kalku. T opkap1 sarayt oniinde ii~ 
bedbahtm kellesini bir hamlede u~uran 
bilek gene harekete ge~;iyordu, Macarla
nn haki~i bir Mars telakki ederek sayg1 
gosterdikleri iinlii muharib mara~lla ya
nmda bulundurdugu iki Herciile'iin bu 
sma-nml§ bilekten gelecek darbelere ta ~ 
hammiil edip etmiyecekleri meraka de ~ 
ger bir meseleydi. Onlann sallad1klan 
mtzrak, atllklan ok, Hiinkann ne mig ~ 
ferini par~;alaml§, ne zuhm1 delmi§ti. A
caba, harekete gec;mek iizere bulunan 
Turk k•hc1 da demir iizerinde ayni acze 
dii§ecek miydi, ayni beceriksizligi goste
recek miydi?.. 

Bu meseleyi, Sultan Siileymanm bile
ii degil, sulaklarm, peyklerin, baltacila
nn, ~avu~larm giirzleri, palalan, balta ~ 
I n halletti ve tarihe parmak ISUtacak bir 
q h~armak azmile alaylar yanp ge~en 
ii~ §Ovalye, bir hamlede ayaklan kesil ~ 
mil olan atlanndan yere dii~iiriilerek par
~alandJ. ( 1) .$imdi Hiinkann k1hc1 bir 
h""cum itareti gibi havada parlaytp du -
ruyordu ve ordu, tarla bic;er gibi tiirkii 
s0y!iye soyliye dii§man dogruyordu. Fa
kat Macar piyadesi de Slgmd1g1 siperler
den ~1karak athlann yard1mma ko§mU§· 
tu, sayt ~;oklugile harbin gidi§ini degi§ti
recek bir durum yaraumya ~ah§tyordu. 

hte bu suada Bali Beyin siivarileri 
ukadan goriindii, dii§man piyadelerini 
9C!Virmege ba~lad1. Bu hareket, pek ya
kmdan yaplld1g1 i~;in ezici ve ytk1c1 olu
yordu, oliim sa~an bir c;;ember tesiri his
settmyorciu. Biitiin giiveni piyadelerde 
kalan Kral Lui, onlann athlardan daha 
ac1kh bir duruma dii§tiiklerini ve iki kl
hc arasmda kald1klanm gi:iriince sarho§· 
luktan aytlml§ ve fakat korkudan bayil
mi§tl. Akhm yeniden ba§Ina dev§irdigi 
zaman, ordusunun onden, arkadan ve 
sagdan batakhklara dogru siiriildiigiinii 
gordii, kendisi de ~uursuz bir ink1yad ile 
bu siiriilii§e uydu, kesile kesile, dograna 
dograna umuml bir mezarhga ak1p giden 
ordusunun online ge~ti ve maglub aske -
rini oliim yatagma gotiiren bir kiiavuz 

oldu. 
Piyer Berenes oldiiriilmii§tii, papaz 

Pol Tomorinin ba§I bir Sipahi mmagmm 
ucunda sallan1yordu. Arhk Tiirk k1hcm1 
kar§Ihyacak bir z1rh, bir kalkan yoktu. 
Ath, piyade biitiin dii§man, batakhklara 
gomiilmii§tii. 0 kara bal9kh gollerin en 
zaytf bir kurtulu§ iimidi bile hissettirmi • 
yen insafs1z bir mezardan ba§ka bir §ey 
olmadigmJ sezen birka~ bin ki§i de Tuna
ya atilmi§lardl. Bu biiyiik su, zafere hiir
met ve korkakhktan nefret gosterdi, ka
c;;ak~J rolii oynamaktan igrendi, kendine 
s1gmanlan ac1madan bogdu. ve ~.oha~ 
zaferinden Ti.irk yurduna 1lk rnuJdeyi 
gotiiren bir ulak gibi davranarak tam 
yirmi dort saat Semendireye, Belgrada 
dii§man oliisii doktii!. (2) 

Hlinkar, memnundu, ellerini goke kal
dirarak gene T annya §iikrediyordu ve 
Allahile konu§urken gene Hurremi dii§ii· 

niiyordu. Onun a§kmt, tohum halinden 
ye§ermi§, filizlenmi§, tomurcoklanml§ bir 
fidan bic;imine g~irmek i~;in Rodas oniin
de ~ektigi halecanlarla bugiin yiiregini 
kaphyan muazzam heyecam ol~iiyor ve 
oliim kar§ISlnda kendine Hurremi hahr ~ 
latan kuvvetin, a§k denilen samadanl 
kudretin enginligine hayran kahyordu. 

Bunu, bu hayraniyeti kansma da his
settirmek i~;in biiyiik bir ihtiyac duyuyor· 
du. Fa kat davullar, kosler, nefirler, zafer 
§erefine velveleler kopararak harb mey
damm inletip dururken, muzaffer aske ~ 
rin hayuhuyu kulaklarda ugultular yara
tuken, at ki§nemesile k1hc §akudiSindan 
ve bayrak hi~IrtlSindan viicud bulan a ~ 
zametli ahenk goniilleri altiist ederken 
o, kaleme yap1~1p §iir yazamazdt. Bu se
beble nefsini zorlad1, kansile hasb1hali 
irteye biTakh ve vaziyetin icab ettirdigi 
i§lerle oyaland1. 

Koca bir orduyu hsmen ki!Jcdan ge
c;irerek k1smen batakhga ve T unaya go
merek son neferine kadar yok etini§ olan 
asker, dinlenmege ve eglenmege hak ka~ 
zanmi§ti. Giin de batmak iizere bulun ~ 
dugu i~in gazileri gece yiiriiyii§iinden ah
koymak laz1md•. <;;iinkii boyle bir yiirii
yii§ s1rasmda ~ binde, on binde bir dahi 
olsa ~ pusuya dii§mek ihtimali vard1. Bu 
sebeble Hiinkar, ilk l§ olarak, tellallar 
~1kartt1, herkesin bulundugu yerde kal ~ 
masm1 ihtar ettirdi. Ayni zamanda ka ~ 
zanlar kurdurdu, pilavlar pi§irtti, koyun
lar ve Slgirlar kestirdi, biitiin orduya mii
kellef bir ziyafet ~ekti. Mehterhaneler, 
yer yer giirliiyordu, her ~ad1rdan §en bir 
nagme dokiiliiyordu ve ordu ozanlar1, ~o
kiirlerile kopuzlarile ~aflan, kiimeleri do
la§arak o giiniin destamm terenniim edi
yorlardi. 

Hi.inkar, kendi otagmda nedimile ba~
ba§a vermi§ti. Ordunun geceyi dile getir
mi~e benziyen ne§' esini dinliyordu ve bir 
yandan soruyordu: 

- Daha yap1lacak ne i§ var 1bra ~ 
him? .• Dii§manda kol, kanad buakma ~ 
d1k samyorum. Budine kadar yol a~1k ol
sa gerek. 

- Buras1 heniiz bilinmez Padi§ahim. 
Ha~rbsile sabah olsun. Beyler bir yere 
gelsm. herkesin yaphg1 i§ anla§llsm. Ona 
gore tedbir dii§iiniiliir. 

.. ~ii-~kar, dalgmla§rnl§tl, derin derin 
du§unuyordu. Bir arahk ba§mi kaldud1: 

- l§te, dedi, §imdi Behramm ocii a
h?d1, Cemin bacagmm diyeti de odetil
dJ. 

. ib_rahim, biraz miitehayyir, anlamak 
1stedi: 

- Behramm ocii Belgradda almma ~ 
Ml§ M1yd1? 

- Bir Belgrad, bir yigit Tiirkiin ka
nma bede~ olu: m.uy?u? .. Bir ordu, boy
le yok edilmehyd1 k1 gadre ugnyan el~;i
mizin ocii almml§ sayilabilsin. 

Ve bird en heyecanland1: 
(Arkasl var) 

(1) cAma d~man alaymdan ii~ nefer 
ehrimeni hunhar ellerinde birer nizel ab
dar asker saflarm tariimar edip yardJlar 
Padl§ahm oniine !;Ikavardtlar. Hemen de~ 
rlkdbda bulunan bahadrrlar ol makhurla
rm atlarm sernigfin ettlklerinde tlgiiteber 
11e ii<;iin ii dahi ktyma mlsali dogradtlar .> 

Solakzade - S: 457. 
(2l ctkdndliistii d~man tamamlle tarii

mar oldu, yiizii karaslle !;ek1ldl. Her nefer 
halas iimidlnde olup blr canibe azmetti. 
Ama akmct tayfast yollann altp <;ogunu 
ktl!cdan ge .. lrdiler. Bir giiruh dahl gece ile 
birblrin .. lgneylp ve yolun azdmp blr azim 
batail;a rasgellp atlarile umumen gark ol
dular. Bir frrkas1 dahl Tuna nehrine dokii
liip tugyan zamam olma~m canlarm kur
taramMlittr. Bir giin ve bir gece Semende
re lie Belgrad onilnde ot bednlhadlarm ti
Ilisii aktu - Solakzade - 457. 

CUMHURiYET 

c eehir- ve Memleket Habe~le~i ) 
~nakkale zaferi

nin yddoniimii 
Bu miinasebetle yar1n 

Halkevinde biiyiik 
merasim yapdacak 

18 mart zaferinin yiidoniimii miina • 
sebetile yann ak§am saat 20,30 da Emi
niinii Halkevi konferans salonunda me -
rasim yapilacaktu. Haz1rlanan progra ~ 
rna gore merasim, Halkevi reisi Agah 
Strn Levendin lbir nutkile ba§hyacakhr. 
Ondan sonra da <;anakkale 18 mart za
feri hakkmda Abidin Daver tarafmdan 
bir konferans verilecektir. Bundan sonra 
da gene <;anakkalede cereyan etmi§ alan 
kara muharebeleri hakkmda, yedek su
bay mektebi harb tarihi ve cografya mu
allimi 1smail Hakk1 tarafmdan izahat 
verilecektir. Deniz ve kara muharebeleri 
hakkmdaki izahat bittikten sonra Meh ~ 
med Akif, Samih Rifat, Ibrahim Ala ~ 
eddin, Yusuf Ziya, Siileyman Nazif Re
§ad Nuri, Orner Seyfeddin ve Enis Be
hie tarafmdan <;anakkale hakkmda ya ~ 
zilmi§ manzum ve mensur par~alar oku· 
nacakhr. <;anakkale harbine aid hat!ra • 
lar da Kemal Emin tarafmdan anlahla -
caktu. En sonra da <;anakkaleye dair 
orduda ve halk arasmda soylenen Tiir • 
kiiler ~agmlacaktu. 

SOSYETELERDE 

Elektrik §irketinin piiriizlii 
i§leri 

Naf1a Vekaleti Ba~miifetti~inin riya
setinde te~ekklil eden mlihendisler he
yeti, Elektrik §irketi §ebekesi lizerinde
ki tetkiklerine devarn etmektedir. He
yet i§e ba~hyah bir ay1 gegtigi halde 
heniiz tetkikatm1 ikmal edememi§tir. 
Bunun sebebi, §ebekenin c;ok geni~ ve 
tetkik edilecek meselelerin fazla tefer
riiath olmasidll". 

Heyet, §imdiye kadar §irket §ebeke 
ve tesisatmda mukavele hiikiimlerine 
uygunsuz ve balk menfaatine aykm bir 
crok noktalar tesbit etmi§tir, Bu gibi 
piiriizlii goriilen i§ler ve vaziyetler igin 
mii§terek zab1tlar tutulmaktadll". Heyet 
mesaisini ancak ay sonuna dogru biti
recek ve neticeyi mufassal bir raporla 
Nafta Ve ~letine bildirecektir. 

ADLIYEDE 

tki liatil mahkum oldu 
Unkapamnda bakkalhk eden Zekiyi 

tabanca ile oldiiren bakkal Kamil dun 
A~rceza mahkemesinde 7 sene ag1r hap
se mahkum olmu§tur. 

Ortakoyde bahgivan RIZaJ'l oldiiren 
bahcrivan Hasanm muhakemesi diin bit
mi§, Hasan 10 sene agtr hapse ve mak
tuliin vcresesine 1000 lira tazminat ver
mege mahkfun olmu§tur. 

SEHIR ISLER/ 
Etlere vur}llacak damgalar 

$imdiye kadar Mezbahada kesilen 
biitiin etlere ayni damga vurulmakta 
idi. Bundan sonra yalmz koyun etlerine 
mor damga, kegi, manda ve malak et
lerine de yuvarlak §ekilde k1rm1zt darn
ga vurulmas1 Belediyece karar altma 
a1mmu;;tir. Kasablar bu k1nntz1 damga
yt muhafazaya mecbur tutulacaklar, ak
sine hareket edenler ceza gorecekler
dir. Kararm tatbikma birka~ giine ka
dar ba§lanacakbr. 

CEMIYETLERDE 
Esnaf cemiyetlerinde 

intihabat 
F1rmc11ar ccmiyetinin yeni idare lie

yeti se~;imi buglin, Aparhman KaplCl
lan cemiyetinin de yarm yapllacakttr. 
Nizamnarne mucibince her iki cemiye
tin de azas1mn msft degi§ecektir . 

Berberler cemiyetinin yeni 
idare heyeti 

Berberler cemiyeti, yllhk toplantlSlm 
dlin, Eminonli Halkevinde yapmi§ttr. 
Saat birden di.irde kadar devam eden 
intihab neticesinde reyler saythm§ ve 
sec;ime, mukayyed bin iki yiiz klisur a
zaya mukabil ancak yetmi§ iig ki§inin 
i§tirak ettigi anla§llm•~ttr. 

Yeni beyeti idareye §unlar intihab e

dilmi§tir: 
Asli aza: Ahmed Siikuti, ismail Hak

lo, Receb, Mustafa Turan, Kemal, ih
san. Yedck aza: Ahmed, $iikrii $a§maz, 
Adem, Emin, Kadri, $iikrii. 

DENIZ ISLER/ 
~ahadetnamesiz kaptan ve 

~ark~tlar 
Deniz Ticaret miidiirliigli, §ahadctna

mesiz kaptan ve garkg1 kullantlan ge
milerin seferlerinc miisaade etmemege 
ba§lami§hr. $ahadetnamesiz memurlar
la sefere cr•kan gemiler ilk gittigi liman
da tevkif edilmekte ve §ahadetnameli 
kaptan ve makinist tedarik ettikten son
ra scferc birakllmaktachr. 

~~~I Halk•n tikiyetleri ---
Ziraat Bankas1 
alay m1 ediyor? 

Mersinde Evrenli kiiyiinden Ha
san oglu Mustafa imzasile aldiglmlZ 
mektubda deniliyor ki: 

«Hiikumetimiz lstiklal sava§inda 
§ehid dii~en babam1z i~;in biz iki kar
de~e 1 79 lirahk bir 1kramiye ver ~ 
mi§ti. Kiic;iik oldugumuz i~;in Em ~ 
lak ve Eytam Bankasma yatmlan 
bu para bize verilirken 1440 kuru§u· 

, nu veraset ve~gisi diye kestilerdi. 300 
I liraya kadar olan miraslann vergi

den muaf oldugunu banka ida:-esi
ne anlatabilmek i.,;in sekiz ay ugra~
hk. Bu paramn Tarsus Ziraat Ban
.ma yatmldigmi bildirdiler. Kalk~ 
hk oraya gittik. Ziraat Bankasi ii~ 
ibraname tanzim etti, 63 kuru§ pul 
paras1 ald1 ve «gidin bu kag1dlan 
Mersindeki hakime tasdik eHirin» 
dedi Emlak Bankasma bir §ikayet 
mektubu yazarak biz Mersinde ]ken 
ne diye Tarsus Ziraat Bankasml a· 
raya kan§hrdm1z dedik. Bir mek
tub daha yazarak paranm Mersine 
gonderilmesini isteyiniz cevabmt 
verdiler. Dediklerini yaphm. Buna 
cevaben de bi~ kere paramz Tar • 
susa gonderilmi§tir, oradan aldm • 
n1z dediler. 

Bankanm i§i giidi yok ta bizim 
gibi on dort liramn pe~inden ko§an ~ 
larla alay m1 ediyor? $imdiye ka~ 
dar bu paray1 alabilmek i~in otuz 
liradan fazla masraf ettik, hala pa
rayt alamad1k. Bu i§ i~in yap1lan ve 
.,;izilenlerin birer rniisveddesini sak
lami§hm, koca bir tomar oldu. 

Bu i§e sebebiyet verenleri kime 

1 §ikayet edeyim. Banka dediginiz 
'' boyle mi muamele yapar?» 

Sthhat ve l~timai Muavenet 
Vekaletinin nazart dikkatine 

Biiyiikadada $alci sokak 7 nu • 
marada Hamdi imzasile aldiglmlZ 
mektubda deniliyor ki: 

«- Altini§ iki ya§mda bir ihti
yanm. F otin ayag1m1 vurdu, baklm· 
siZhktan kangren ba§gosterdi. Bor~ 
para bularalt lstanbula indim. Oa ~ 
kiidar NUmune hastanesi. teh~ike. vaJ1• 

t 

fa at yatmlacak yer yok dedi. Ora
daQ. ba~ka; hst~n~ye gitti~ .~n .~.-~ 
gren olmu§ ayagm1 kesecegiz. Onun 
i.,;in burada yatacaksm, dediler. Y at
tim, alt1 giin hem§irelerden ba§ka 
semtime ugnyan olmadi. Bir gece 
sanc1dan ~ok bagudiglffi i~in h1rpa~ 
land1m. Ertesi giinii ~nrpalam§Irnl 
doktora anlatmca begenmiyorsan 
ba§ka hastaneye git dediler. Diger 
bir hastaneye gittim. Kongren olmu§ 
yatumak laz1m. F akat yatak yok di~ 
ye kabul etmediler. 

Ba§ka bir Belediye hastanesin ~ 
den de ayni muameleyi gorerek c;;ok 

~ meyus bir halde Adaya dondiim. 
$imdi kangrenin viicudiime de bu ~ 
la§arak oliimiin gelmesini bekliyo ~ 
rum. Acilen alakadar makamlarm 

~~ ~~~:t nazar:r:::enizi-di~:~ ' 

Tale be pasolar1 
----

Son vaziyet bir raporla 
Vekalete bildirildi 

Mekteb pasolan yiiziinden Tramvay 
§irketile talebe arasmda anla§amamaz ~ 
hklar ~Iktlgi yaz1lm1§h. T alebenin, ken
disine verilen pasolarm biitiin §ebeke i~;in 
muteber oldugunu iddia etinekte olmasJ
na ragmen, ~irketin, bunlarm talebenin 
evile mektebi arasmdaki mesafe i~in ka
bul etmekte oldugu soylenrnektedir. 

Alakadarlar nezdinde yaptlgimlz tah
kikata gore vaziyet §undan ibarettir: 
Yiiksek mektebler talebelerine verilen 
pasolar biitiin §ebeke i~in muteberdir. Lise 
dahil oldugu halde yiiksek mekteb ad ~ 
dolunm1yan diger biitiin mekteb talebe
lerine verilen pasolar ikametgahla mek ~ 
teb arasmdaki mesafe i~in kullanilabile ~ 
cektir. Sirket, bu pasolann muteber ol ~ 
dugu hath kirmlZI ~izgi ile i§aret etmek
tedir. Tramvay §irketi, pasolar hakkm • 
daki emri bu ~ekilde tatbik etmektedir. 

N af1a Vekaletinden bu §ekli nakzeder 
bir emir gelmedigi i~in bu vaziyete mii ~ 

dahale olunmami$hr. Maamafih, alaka ~ 
dar makamlar, talebe pasosu vaziyetini 
Nafia Vekaletine tafsilen bildirmi§lerdir. 

Bu hususta Vekalete gonderilen ra ~ 
porda §irketin, yalmz yiiksek mektebler 
talebel erinin pasolar1m biitiin §ebeke i~in 

muteber tuttugu da iblag edilmi§tir. Eger, 
N af!a Vekaleti, diger mektebler talebe

lerinin de pasolardan bu §ekilde istifade

lerini miinasib gi:iriirse keyfiyet alakadar 
rnercilere bildirilecektir. 

Kan davas1ndan 
~Ikan cinayet 

Bir adam1 rak1 sofras1n· 
da kemendle bogarak 

oldiirdiiler 

ikt katil: Omer ve Bekir 

Evvelki gece Kumbarac1 yoku§unda 
bir kan davas1 yiiziinden feci bir cinayet 
olmu§, bir ekmekc;i, karde§inin katili alan 
diger bir adaml kemendle bogarak ol -
diirmii§tiir. 

KumbaracJ yo~u§unda ekmekc;ilik e ~ 
den Erzincanh Omerin erkek karde§i 
bundan dokuz sene evvel Erzincanda 
Abdullah admda bir adam tarafmdan 
oldiiriilmii§, katil Abdullah bir buc;;uk se· 
ne hapis yatllktan sonra aftan istifade e
derek kurtulmu§tur. Karde§inin katili 
olan adarrun 1stanbula geldigini haber 
alan Orner, intikam almak sevdasma 
dii~ii§ ve ve Abdullahm burada bir ko
miir deposunda ~h§t!gml ogrenmi§, ken
disile yalanc1 bir dostluk peyda ederek 
evvelki gece diikkanmda rak1 i~mege da
vet etmi§tir. Abdullah bu daveti kabul 
edince, Orner, arkada§lanndan Bekire 
vaziyeti anlatarak geceleyin diikkanma 
gelmesini tenbih et:rgi§tir. 

Evvelki gece saat 9 da Orner, Bekir 
ve Abdullah ekmek~i diikkanmda bulu§· 
mu§lar, kepenkleri kapad1ktan sonra rak1 
masasm1 kurup i~mege ba§laml§lardu. 
Saat 12 ye kadar rak1 i~;ilmi§, bir arahk 
Orner ekmek almak bahanesile yerinden 
kalkml§ ve bir kenarda saklad1g1 kahn 
bir ipi almi§tJr. 

~bdullahla Bekir konu§urlarken 0 -
mer, birdenbire Abdullahm arkasma 
ge~i~ ve elindeki ipi bir kemend gibi 
Abdulla:hm boynuna gec;irerek s1krnaga 
ba§larni§tlr. Bekir de yerinden kalkarak 
Omerin yard1mma ko§111U§, fakat Abdul
lah kuvvetli bir adam oldugundan derhal 
ayaga fuhyarak bogazm1 §iddetle s1k ~ 
makta alan ipi kollarmm kuvveti saye • 
sinde agzma kadar kalduabilmi§tir. Fa ~ 
kat iki adamm zoru Albdullahm kuvve • 
tine galebe ~ald!gmdan adamcagiZin ~lr
pma ~upma dili d1§an ~1km1§ ve yiiziiko
yun yere dii~erek son nefesini vermi~tir. 

Bu s1rada sokaktan ge'<mekte olan 
T ana§ admda bir gene, ekmek~;i diik • 
kammn ic;inde bir inilti i~tmi§ ve 1shk 
c;almaga ba§lamt§llr. Ishk sesleri iizerine 
mahalle bek~ileri diikkanm kepenklerini 
vurup fkapiyl a~mast i~;in Omere seslen -
mi§lerdir. Vaziyetin sarpa sardJgmt anh
yan Omerle Bekir birdenbire kepenkleri 
ac;1p bir ok gibi sokaga firlami§lardn. 
Firarilerden biri, polis devriyesi tarafm • 
dan yakalanml§, digeri de k1sa bir miid
det sonra ele ge~irilmi§tir. 

Diikkana giren memurlar, Abdulla -

hm bogulmu§ lbir halde yerde yathgmi 

gormii§ler ve nobet~i rniiddeiumumisi 

F erhada haber vermi~lerdir. 

Galata merkezine sevkedilen katiller 

su~lanm itiraf etmi§lerdir. 

Miiddeiumuml muavini Ferhad, diin 

cinayetin son tahkikahm yapmi§ ve ha ~ 

kim kararile suc;lular tevkif edilm~lerdir. -
SAGLIK ISLER/ 

Giilhane miisamereleri 
Giilhane s1hh! miisarnereleri 12/3/ 

937 tarihinde cuma giinu saat 17,5 ta 
profesor Lutfi Aksunun riyasetinde ya
pllmt§br. 

1 - Meri cism-i ecnebisi: Prof. Sanl 
Yaver 

2 - Mide sifilizi: Dr. Ssad 
3 - Sag huveyzada muteaddid ta§ 

oldugu halde kilyede hi~bir tegayyiir 
yapm1yan bir vak'a: Dr. Blirhan 

4 - Kanati §evki dahilindeki taban
ca kur~unu dolaJ'lsile etraf1 si.ifliye 
felci: Dr. Necmi 

5. - $ebekiye dekolmam: Prof. Niya
zi Ismet 

Profesi.ir .Aibdiilkadir Noyan ve Na • 
z1m $akir mi.inaka§aya i§tirak etmi§ler
dir. 

KOLTOR ISLER/ 
Afyonda bir k1z san' at 

mektebi a~1lacak 
Maarif Vekaleti Afyonkarahisarmda 

bir lu.z san'at mektebi a~;maga karar 
vermi§tir. HaZlrhklar ikmal edildigi 
takdirde mektcbin bu sene acr•lmast 
muhtemeldir, 
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Siyasi icmal 
FransJZ • Sovyet ittifaki 

A lmanya ile !talyanm, garb! AV<t 
rupanm emniyetini koruma~ 
maksadile, eski Lokarno misa£.i 

gibi yeni bir anla§ma yap1lmas1 ic;in, in• 
giltere tarafmdan ge~en te§rinisanide es~ 
ki akidlere yapilan teklife, bunun mahi .. 
yeti, §Umulii ve nihal gayesi hakkmda; 
Almanya ile ingiltere arasmda, istizah vd 
izah yollu birc;ok muhabereler cereyali 
ettikten sonra verilen cevablar, hi~bir 
tarafta, biiyiik memnuniyetle kar§Ilan .. 
mad1 ve yeni misakm akdi i~in kafi go .. 
riilmedi. 

y almz, bu cevablann, biisbiitiin mu .. 
zakere kap1lanm kapatimyarak gorii§me .. 
lerin devamma imkan buakmas1, bilhassa 
lngilterede iyi bir alamet olarak kar§l "' 
lc:nd1. ingiliz politikas•. otedenberi her "' 
hangi meselenin bir ~1kmaza girip sap .. 
lanmasm1 en fena bir alamet sayar. Bi· 
naenaleyh, lngiltere, Almanya ile ita! .. 
yanm, miittehid mealde verdikleri cevab .. 
lar, gerek kendi prensiplerine gerek Fran· 
samn dii§iincelerine nekadar z1d esaslari 
ihtiva etse dahi, gene bir uzla§ma zemini 
bulunacag1 iimidile, temas ve miizakerc• 
yi devam ettirecektir. 

Cevablarm, lngilterenin ho§una git .. 
miyen tarafi, eski Lokarno misak1 esas "' 
Ianna doniilmesini istemi§ olmaland1r. 
Kar§Ihkh ademi tecaviiziin miinhasuan 
Almanya ile Fransa arasmda taahhiid e• 
dilmesi ve 1ngiltere ile 1talyanm bu ta .. 
ahhiide kar§l yalmz kefil olmalan nok • 
tasmda, Almanya da, 1talya da ISTar et• 
mi§lerdir. lngiliz efkan umumiyesi ise 
bu devletin, Avrupanm karasmda gire .. 
cegi taahhiidlerin kefalet gibi bir tarafli 
olmaytp kar§lhkh taahhiid §eklinde ol "' 
masm1 ve mesela ingiltere, Almanyamn 
garb ordularmm muhafazasm1 taahhiid 
ederse, Avrupadaki 1ngiliz topraklanmn 
da bilmukabele Almanya tarafmdan mii~ 
dafaasmm taahhiid edilmesini istiyor. 

Hatta, eski Lokarno bozulduktan son~ 
ra, ingiltere, Fransa ile yaphg1 muvakkat 
anla§mada bu esas1 F ransaya kabul et • 
tirrni§ti. Yani fngiltere, Fransanm §ark 
hududlarmm tahriksiz bir taarruza ugra~ 
masma kar§l, Fransaya yardlffi taahhii
diinde bulunurken !ngilterenin emniyeti 
i~;in F rans1zlan da ayni §ekilde taahhii .. 
de girmege icbar etmi§tir. 

Akdenizde tekrar lngiltere ile reka .. ' 
et ve miicade eye giri§mi§ ve Tngiltere• 

nin I 48 harb gemisi bird en in§a ettir .. 
mekte olmasm1 kendisinin Akdenizdeki 
mevkiine kar§l bir tehdid olarak kar§Jla
ml§ bulunan italya, Britanya adalannm 
muhafazasm1 kar§Ihkh surette taahhiid 
etmege asia yana§acak degildir. Alman· 
ya ise, bugiin kendi po!itikas1 ic;in Berlin 
ile Roma arasmdaki anla§mayl, daha 
dogrusu yeni §ekildeki ittifakl, siyasetine 
mihver ittihaz etmi§tir. Onun ic;in Sov .. 
yetlere kar§J beraber yiiriidiigii ve !s • 
panya meselesinde miittehiden hareket 
eyledigi italyaya kar§l lngiltereyi ser • 
best bnakacak bir taahhiid altma tabi1 
girmiyecektir. 

Bahusus Almanya, eski miistemleke • 
lerinin iadesi meselesinde lngiliz efkari 
umumiyesinin muhalif bir vaziyet almas1 
iizerine lngiltereye kar§l deniz anla§ma • 
smdan i:iteye giden bir emniyet taahhiidii 
altma girmegi kendi hayati menfaatleri • 
nin atisi i~;in uygun bulm1yarak her ihti• 
male kar§l serbestisini muhafaza edecek· 
tir. 

Almanya ile ltalyamn miittehid poli· 
tikalannm lba§hca hedefi Sovyetlere kar .. 
§1 miicadele olduguna gore her iki dev ~ 
let, Fransanm §ark hududlannm emniye• 
tini korumak maksadile bir taahhiid ve 
kefalet altma girmek ic;in bu devletin 
Sovyetlerle olan ittifakmm bozulmasmi 
istemi§lerdir. Alman ve italyan cevabla
rmm Fransa tarafmdan ho§ goriilmiyen 
taraf1, bu ittifakm bozulmas1 i~in goste
rilen 1srardu. Bel~ikamn, Fransa ile it· 
tifaktan aynhp eski mutlak bitarafhk po
litikasma di:inmesi Almanya ile 1talyamn 
Belc;ikamn bitarafhgma riayeti §imdiden 
kabul etmeleri iizerine, ortada F ransa • 
nm emniyetinden ba§ka bir mesele kal .. 
maml§ oluyor. Bunun da korunmas1 Al· 
many a ile i talyanm ileri siirdiikleri ~art• 
lara ve bahusus Fransanm Sovyetlerle 
ittifaktan aynlmasma bagh kalml§ttr. 
Bel~ikamn bitarafbk politikasma donmesi, 
Fransanm Sovyetlerle ittifak etmesinden 
i!eri gelmi§ti. Eski Lokarno misak1 da bu 
yiizden bozulmu§tu. Fransanm emniye -
tini koruyacak olan yeni paktm akdi de, 
bu ittifakm devam edip etmemesine bag· 
hd1r. 

MulJarrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tiir~iye 
l£1ll 

Senelik 
Alb ayhk 
0~ ayhk 
Bir aybk 

1400 Kr. 
750 • 

400 • 

150 • 

Hari~ 

l!rin 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktw: 
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SON HABERLER ••• 
TELEfON TELGRAF ve TELSiZLE 

General Fran co Madrid 
cephesine hareket etti 

ispanyadaki italyan askerleri 
Romada bir te~ebbiis yaphg1 

i~in Fransanm 
bildiriliyor 

Salamanka 16 (A.A.) - Franco u-1 Bu noktada !talyan ktt' alannm lspan· 
mumi karargahmm resml tebligine gore, yada mevcudiyeti hakbnda ileri siirulen 
Jarama cephesinde milll kuvvetler dii§ - iddialar, !spanya Hariciye Nazm Del -
mandan iki tank mi.isadere etmi§ler ve 
bazi siperleri ele ge~irmi§lerdir. 

Kordoba cephesinde iyi neticeler ve
ten harekat yapilmi§Iir. Alcaracajos mev
kii zaptolunmu§ ve beynelmilel liva agu 
zayiata ugrami~Iir. Bu livaya mensub bir 
tabur imha edilmi§tir. Hava kuvvetleri 
Barujas tayyare meydamm bombardt • 
man etmi§ler, orada bulunan tayyare · 
leri tahrib eylemi§lerdir. Bundan ba~ka 
ii~ dusman tayyaresi de di.i~uriilmii§tiir. 

General Franco Mac/rid 
cephesine gidiyor 

Salamanka 16 (A.A.) - General 
Franco yanmda birc;ok yuksek riitbeli 
subaylar oldugu halde tefti§te bulunmak 
ii.zere Madrid cephesine hareket etmi§tir. 

lspanya hiikiimetinin Amerikada 
bir te,ebbiisii 

Va§ington 16 (A.A.) - fspanya se· 
firi, Nariciye Nann Cordell Hull'e bit 
nota vererek, !talyan ktt' alannm I span • 
yaYJ istilasmi protesto etmi§tir. 

Sefaret mensublan sefirin, !spanyamn 
bu hususta be§eriyetin vicdanma miira • 
caat etmesinin Kellogg misakmm dog • 
dugu Amerikada muhik addedilecegini 
tabii gordiiguni.i beyan etmektedir. 

vayo tarafmdan Milletler Cemiyetine 
tevdi edilip Cenevrede ne§redilen protes
tonamedeki iddialarm aymd1r. 

Fransantn ltalyaya yaptrgz 
bir muracaati 

Paris 16 (A.A.) - Le Populaire 
gazetesi, Fran sa hiikumetinin muntazam 
ftalyan ordusunun !spanyadaki harbe i~
tirak etmesindeki vahamete, !talya huku
metinin nazan dikkatini celbetmi~ oldu • 
gunu istihbaratma atfen yazmaktad1r. 

Aclemi mudahale komitesinin 
laaliyeti 

Londra 16 (A.A.) - Tali ademi 
miidahale komi~esinin bu sabahki toplan· 
tmnda Alman ve !talyan mumessilleri, 
~onullulerin geri ~agmlmasmdan sonra 
!spanyaya mali yardtm memnuiyeti me· 
selesinin halledilmesini istemi§lerdir. Bu 
sonuncu mesele ile Valencia hiikumetinin 
ecnebi memleketlere yatirdigt altmlarm 
bitaraf!a§tmlmasi teklifi uzun miinaka -
§alara sebeb olmu§tur. 

Sovyet miimessili Maisky, bitarafla§
hrma teklifine §iddetle itiraz etmi§, fa • 
kat bu hususta yap1lan uzun miinaka§a -
lara ragmen, zannedildigine gore, hi~bir 
netice elde edilmemi~tir. 

....................... .,.,.,.,,,,,.,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllnnuluumuuu ..................... . 

Amerikada Hitler 
aleyhinde niimayi' 
Amerikadaki Almanlar 
gizlice askeri talimler 

yaptyorlarmi• 
Nevyork 16 (A.A.) - Diin ak§am 

Madison Square Carden'de Naziler a • 
leyinde yaptlan numayi§ esnasmda Nev
york belediye reisi Laguardia, Berlinde 
itirazlarla kar~tlanml§ alan Hitler aley -
hindeki beyanatmt tekrar etmi§tir. 

General Johnson da gerek Hitler, ge
rekse kendisine pek yakm olanlar aley -
hinde rencide edecek mahiyette soz.ler 
soylemi§tir. 

Hitler aleytarz Almanlarzn 
bir miiracaati 

Nevyork 16 (A.A.) - Alman as -
hndan 11 0.000 Nazi dii§manmdan mii· 
rekkeb alan Cermen - Alman kultur ce
miyeti, kongreden 200,000 azas1 bulu -
nan America ~ De\ifscher Volksbund 
cemiyetinin faaliyeti hakkmda tahkikat 
yap1lmasmi istemi§tir. Bu cemiyet azast· 
nm iiniforma giyerek Amerikamn 42 
devleti arazisinde askeri talimler yapttk~ 
lan soylenmektedir. 

Austen Chamberlain kalb 
sektesinden oldii 

Kapitiilasyonlarin 
Misirda ilgas1 

italyan1n bu hususta 
mii.kiilat ~·karacagi 

ileri siiriiliiyor 
Londra 16 (A.A.) - MISlr kap;tu • 

lasyonlanmn kaldmlmasl ic;in yakmda 
Montreux' de toplanacak olan konferans
tan bahseden Times gazetesi, herkesin 
kapitiilasyonlarm kaldmlmasmi meser ~ 
retle kar§Ihyacaklannm beklenemiyece ~ 

gini yazmakta ve astl mii§kiilatm ltalya 
tarafmdan gelecegini ihsas eylemektedir. 

Y unanistamn gone/ erecegi 
miitehassrslar 

Atina 16 (Hususi) - MISlrdaki ka
pitulasyonlann lagv1 meselesini miizakcre 
etmek i~in nisanda Montreux'de toplana
cak konfransa Yunan hiikiimeti tarahn -
dan Paris el~isi Poli.tis'le Hariciye Ve ~ 
kaleti siyasi direktorlerinden eski Anka
ra el~isi Sakellaropulos ve sab1k M1m 
muhtelit mahkemeleri azasmdan Vriakis 
murahhas tayin edilmi§lerdir. 

Afyon lnhisari miidiirii 
geliyor 

Ankara ~6 (Telefonla) - Uyu§turucu 
Maddeler Inhisan miidiirii Hamdi Os
man, Vekaletle temaslanm bitirerek bu 
ak§am istanbula hareket etti. 

Giire§ miisabakalari 
Ankara 16 (Telefonla) - 3 nisanda 

CUMHURiYET 

HAdise!er aras1nda 

Surige falczlarz 

N e oluyor bu Suriyelilere? 
Di,Ierinin gtctrbsi hala ke
silmedi. Cenevre anla§masi· 

na ragmen, hala, Sancak meselesin
de, hi!r mecbur olmadigtmlz halde 
sulhu korumak i!rin kendi lehlerine 
yapbg1m1z fedakarhklara gozlerini 
Sims1kr yumarak, ag1zlanm bir karl§ 
a!r1yor ve homurdamyorlar. 

Suriyeden d.:1ima bed sesler geli
yor. Hatay i§inde, Fransa ile muka
velelerimize ragmen, ihmale ve teca
viize ugnyan biz oldugumuz I!rlD, 
h1r!rmhgm ve §iddetin mazeretlerine 
biz daha fazla sahibdik. Boyle iken, 
Suriyelilere hitab eden sesimizde, 
mii§terek tarihin ve kiiltiiriin, eski 
vatanda§hgm, yeni dostlugun &leak 
ve samimi tonu vard1. Bu davamn 
en asabi safhalarmda bile onlarm ho
murtularma ve bazan fili mahiyetler 
alan tecaviizlerine gozlerimizi kapl
yarak, aram1zdaki miinasebeti incite
bilecek en kii!riik ta.rizden ve taarruz
dan sakmd1k. Dava biitiin diinya hu
zurunda, Milletler Cemiyetinin ha
kemligile, her tarafm milli §erefini 
ve menfaatini koruyan ahenkli bir 
neticeye baglandi. Esasle.r halledil
dikten sonra, teferruat konUl~ulur
ken, Suriyeden gelen ve bu giizel 
konseri ihlal eden falso sesler nedir? 
Ne oluyor bu Suriyelilere? 

Diplomatlan, muharrirleri, miite -
fekkirleri, oturmu§lar, hep fala ba
kiyorlar. Hi!rbir delili ve vesikas1 ol
mlyan bir siirii kehanetler: lskende
runu biz barb limam haline getire
cekmi§iz, §imali Suriyede goziimiiz 
varmi§, cenub hududumuzu lraka 
baghyan demiryolunu ele ge~irecek
mi§iz, F1ratla Dicle arasmdaki ma
mur koyleri ilha.k edecekmi§iz ve sa-
Ire ... 

Evhamh dostlanm1za istikbalin 
haritas1m bu kadar sarahatle !rizdiren 
kanaatler nereden geliyor? $iiphe de 
degil, kanaat! Me10hul yanm §imdi· 
den gozlerile goriiyorlarmi§ gibi tah
minlerirulen emindirler. 

Nekadar vesveseli, «hallucine», 
hayalperest kom§ularill'.IZ varmi§, 
fala nekadar inamyorlarml§, ba§la
rmdaki siyasi iiftiriik~tilere nekadar 
aldamyorlarml§! 

Fakat acaba aldamyorlar mt? Aca
ba Suriyeden gelen sesler biitiin Su
riyelilere mi terciiman oluyor? Buna 
inanmak istemiyoruz, inanm1yoruz. 
lnan15ayd1k biz de onlara kar§l miina
ka§a iisliibumuzu degi§tirirdik, hatta 
kendilerile ba§ka bir dil konu§urduk 
aroma yapm1yoruz, sadece eski va
tanda,Iarimiza ve yeni dostlanmtza 
tekrar ediyoruz: «f alcilanmza siyasi 
iifiiriik~iilerinize inanmaym1z. Tiir
kiyenin kendi hududlar1 di§arlsmda 
hi~bir emeli yoktur. Za.ferdenberi 
yalmz i!reri ~alkmmam1zla ugra§IYO· 
ruz. Dl§andaki ve i!rerideki emelleri
miz 1\fOlktu: Sulh, kiiltiir ve imar. 
Bunun son delilini Cenevrede verdik. 
Hakkimizm yolunda !rOk daha ileri 
gidebilirdik. Bizi durduran sizin dost
lugunuza ihtiyaclmtzdu, dii§manh
gtmzdan korkumuz degil. Remil at
maktan vazge!riniz ve bu fark iistiin
de biraz dii§iiniiniiz.» 

PEYAMI SAFA 

FELSEFEYE DAiR 

1937 
ve bir 

Paris Sergisi 
ii~ yiiziincii y1l 

Yazan: Mehmed Kara Hasan 
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Artik «hakikati arama san' at!» nm e· 
sash kaidelerini vazetmi§ti. Simdi ilim 
binastm kurmak i~in laztm aletlerle mii
cehhezdi. Hangi malzeme ile ba§hya • 
cakt1? T emelta§lanm «bulmada gi.i<;liik 
~ekmedi.» Kendisinden «evve! hakikati 
arayanlar arasmda ancak, yalmz riya -
ziyeciler baz1 ispatlar, yani ban yakini 
ve bedihi deliller bulabilmi§lerdi .. » Ve 
onlar «basit, ve bilinmesi en kolay olan 
§eylerden ba§hyarak en mii§kiil ispat!ara 
vast! olmu§lard,.» Ve gene, riyaziye -
cilerin «kullandiklan pek basit ve pek 
kolay, uzun deli! zincirleri» ona, eger 
<<insan bilgisine temas eden butiin ~ey • 
ler>>, ayni tarzda tetkik edilirlerse, «vastl 
olunmiyan en uzak, ve bulunmtyan en 
gizli bir hakikat kalmiyacagl)) fikriqi ver
mi§ti. 

Su halde riyaziyeden ba§hyacakli. Ri
yazl ilimler, mevzulannm muhtelif ol -
masma ragmen, «birbirlerine tevaf uk et
mekten uzak degillerdi .. » «Hepsi muh
telif miinasebet veya nisbetleri tetkik e -
diyorlar..» «Umumi olarak bu nisbetleri 
tetkik etmek daha yerinde olacakttr)> di
yordu. Y almz kemml miinasebetleri tet
kik edecek, bilahare, bunlardan ~Ikardtgi 
kanunlan hususi hallere, «§ekillere, ha -
reketlere, seslere, ziyalarr, ve ilah.» tat
bik edecekti. Hususl kemiyetleri tetkik 
ettigi zaman da onlarm en basit ve en u
mumisini nazan itibara alacakti. Biitun 
~ekilleri hatlar, hatlan da rakamlar mi.i

nasebetine irca edecekti. Boy ieee: hakiki 
ilmin ba§langtCI alan, ve diger biitiin i • 
limlere 111odel te§kil edecek yeni bir ilim 
«kiilli riyaziye = Mathematique Uni -
verselle» leessiis ediyordu. Bi.itiin kemi
yetler munasebetlerle, ve biitiin hadise • 
ler de kemiyetlerle ifade edilecek, ve 
boylece, riyaziye usulii itmam edecek, 
veya, daha dogrusu usul!e riyaziye tek bir 
viicud te§kil edecekti. «Hesab ve hende
senin ispatlarma musavi bir yakin ve 
kat'iyet elde edemiyecegim, hir,;bir mev
zula me§gul olmiyacagim» diyordu. Hc~.
kiki ilim, hadiseleri izah, bundan sonra 

rada bir tamd1g1 kendisine bir kavun he
diye etti. Korkudan uyand1, sagma don~ 
dii, gene yattl. Bu sefer korkunc bir 
gokgiirult~ile uyandt, odasmm ic;ini yil
dmm klVllctmlarile dolu buldu. Kotii 
cinlerin ht§mmdan kendisini korumasm1 
Allahtan niyaz etti, ve gene yatt1. Gor
dugii uc;uncii bir ri.iyada, masasmm i.ize ~ 
rinde bir lugat (Dictionnaire) buldu. 
Biraz sonra, elinde bir «§airier kuiliya-
11» gi:irdii. T ammad1g1 bir kimse on a, 
Pitagor'a aid alan ve «evet ve haym> la 
ba~hyan bir ktsmt okuttu . 

Daha uykusunda, du§lerini tefsir edi -
yordu: F elce ugramasi, giinahlannm ce
zastydt; kavun yalmzhgt ((solitude» if a de 
ediyordu. Elalemden uzakla§mahydi. Lu
gat biitiin ilimleri gosteriyordu. V e o 
bunlan bir kul halinde tophyacakh. Ni
tekim bilahare, «buti.in ilimleri ogrenmek, 
bir tek iJmi ogrenmekten daha ko)aydtP) 
diyecektir. Siir kiilliyatl, §airlerde «filo
zoflarm eserlerindekinden daha fazla 
hakikat vard1r» demek istiyordu. Hayatl· 
mzda hangi yolu takib edeceksiniz? diye 
ba§hyan birinci klSim, ona «di.inyada i§ -
tigale deger yegane §ey hakikat oldugu
nu» anlatmak istiyordu. Biraz sonra u -
yandt, ve devam etti; «evet ve haym> 
ilimlerdeki hakikat ve hatay1 gosteriyor
du .. Ve biitun tefsirlerin, pek yerinde 
oldugunu gorerek, «hunun insan ruhunun 
eseri olmad1gma ve ii~ hakikat Esprit de 
Virite kendisini ziyaret ettigine» kani ol
du. V e allaha, kendisine kar~1 gosterdi
gi bu biiyiik liituftan dolay1 te§ekkur et
mek iizere, yaya olarak !talyaya gide ~ 
cek, ve orada Notre- Dame- de Lorette'i 
ziyaret, tavaf edecek, ve Allahm ken -
disine iradesini bildirmesini ve hakikati 
aramak yolunda kendisini aydmlatma ~ 
s1m niyaz edecekti. 

Artik ilaht bir risaleti (Mission) ifa 
etmek vazifesile mukellef oldugundan 
§iiphe etmiyordu. Fa kat bunun ic;in heye
can ve muhayyeleye degil, akil ve itidale 
tabi olacakh. Buldugu usul ve «harikula
de ilmi» biitiin mevzulara tatbik edecek
ti. F akat butiin ilimlerin prensiplerini «fi-ba~hyacakh. * * * lozofi» ihtiva ediyordu. Su halde, vazet
tigi kaideler mucibince, felsefeden ba~ ~ 

Nihayet miitemadi tefekkiirlerin so ~ hyacakh. «F akat felsefe, diinyada mev
nunda, kiilli riyaziyeyi, yani kemiyetleri cud §eylerin en ehemmiyetlisi oldugun • 
hatlarla, hatlan rakamlarla ve rakamlan dan, bunu ba§arabilmek ic;in bulundugu 
da harflerle izah eden miinasebetler ilmi- yirmi ii~ ya§lan daha olgun bir ya~a gel
ni ke~fettigi zaman, 1 0, ikincite§rin, 1916 megi beklemek ve daha evvel edind:gi 
giinu gecesi. «harikulade bir ilmin te - biitun kotii kanaatleri zihninden sokiip 
mellerini bulan» gene §ovaliye, heyecan- atmak, ve bilahare istidlallerine mevzu 
Ia dolu olarak yatll: Riiyasmda, sol tara- te~kil edecek birc;ok tecriibeler toplamak 
fi felce ugramt$ bir halde, bir rii7garm suretile, daha evvel bu i§ ic;in haznlan • 
itmesile bir kilisenin avlusuna attldt. 0 . mak» mecburiyetindeydi. Boylece, daha 

[•] Dl~er yaz1lar 19 ~ubat ve 2 mart ta- on sekiz sene bekliyecekti. 
rihli nushalanmizdadir. Ahmecl Kara Hasan 

--~--~--~==~~~
Bir arkada~ImJZI hazin 

~ekilde kaybettik 
Ankara 16 (Telefonla) - Bugiin bu

rada feci bir kaza oldu. !ktJsad Veka
letinde miitercim ve raportOr olarak c;a
h~an Nam1k, oturmakta oldugu Mey
~a~?alas otclinin penceresinden dli§erek 
oldu. N am1k diin birdenbire akli ve asa
bl bir hastahga ugrami§ ve siiratle te
davisi i~in istanbula sevkine Iiizum gos
terilmi§ti. 

Eski,ehirde i,Ienen 
feci bir cinayet 

Eski~ehir 16 (T elefonla) - Diin ge
ce saat 12 de istasyon civannda bir ci
nayet i§lenmi§tir. Cinayetin tafsilahm bil
diriyorum: 

Londra 16 (A.A.) -Austen Cham
berlain, 73 ya§mda oldugu halde, bu ak
~am, Londradaki ikametgahmda olmii§
tiir. 

Ankaragiicii, Demirspor ve Muhaf1zgii- -~------------ *** 

. Rasim, T evfik, Kii~iik Mehmed, F eh
mi, .5aban ve arabac1 !smail isminde alh 
arkada§ Mezbaha civannda bir yerde 
bir rak1 alemi tertib etmi§ler. Fa kat kafa
lar tiitsiilenince aralarmda bir kavga t;Ik
mi§ ve birbirlerine girmi§lerdir. Neticede 
Rasim aldigi b1c;ak yaralan yliziinden 
kanlar i~inde yere yuvarlanmi§ digerleri 
kac;mt§lardir. Vak'a yerine yeli§en polis
ler Rasimi hastaneye kaldtrmi§larsa da 
fazla kan zayi ettiginden kurtanlamtya • 
rak olmu§tur. Hadiseye Muddeiumumi 
Besim vaztyed etmi§tir. 

Lumbago hastahgt dolaytsile Sir Aus
ten birkac; gundenberi evinden ~tkmamak
ta idi. Bugiin kendisini biraz iyice hisset
tiginden saat 18 de kiitiibhanesine gitmek 
iizere yataktan kalkmi§, fakat bu esnada 
bir kalb sektesi neticesinde olmu§tiir. 

]ozef Chamberlain'in oglu alan ve 1963 
te dogmu§ bulunan Sir Austen miiteaddid 
defa Maliye Nawltgt ve Hariciye Na
ztrltgt yapmi§ yuksek lngiliz devlet adam
lanndan idi. 

lngiltere Sovyetlerden demir 
ahyormu§ 

Tokyo 16 (A.A.) - Meclis komisyon
larmdan birinde bir istizaha ceva b ve
ren Dt§ Bakam muavini, Sovyetler Bir
liginde yaptlan ham demir ithalatmdaki 
muvakkat azalmamn, bu maddenin mii· 
him bir ktsmmm !ngiltere tarafmdan c;e 
kilmekte olmasmdan ileri geldigini si:iy
lemi§tir. 

Musolini ltalyaya aym 22 sin· 
de donecek 

Roma 16 (A.A.) - Musolinlnin Afri
kadan evvelce mukarrer oldugu vec;hile 
bu aYJn 23 iinde degil, 22 sinde avdet e

decegi beyan edilmektedir. Zira, ken -
disi fa§ist miicadele te§ekkiillerinin te
essiisiiniin ytldi:iniimii miinasebetile ya
pllacak alan niimayi~lerde haZlr bulun
mak arzusundadtr. Belediye makamah, 
Duc;eyi kar§tlamak i~in muazzam hazir· 
ltklar yapmaktadl.l'. 

cii giire§c;ilerile iki Greko - Ramen ve 
bir de serbest giire~ yapmak ii.zere tis
kiidar Anadolu kuliibii Ankaraya gele
cektir. 

Kar§thkh manevralar 
Kahire 16 (A.A.) - 1talyan filosu 

Libya a~1klarmda manevra yaparken, Ml
Sir ve lngiliz kttalan da Heluanm cenu
bu §arkisinde c;olde birlikte manevralar ic
ra etmektedir. 

Avusturyada te§kil edilen 
yeni bir cemiyet 

Viyana 16 (A.A.) Heimat -
schutz'un biitun eski azasmi ihtiva ede
cek olan bir cemiyet te§kil edildigi bildi
rilmektedir. 

Cemiyetin burosuna Prens Starhem -
berg' den ba§ka biitiin eski idare azas1 
dahildir. Vatanperver cephesi sekreteri 
Zernatto da bu buronun azas1 arasmda
dtr. A§agi Avusturya Heimatschutz i -
dare komitesi, yeni cemiyetle birle~me -
ge karar vermi§tir. 

Statu projeleri miiteaddid §ahsiyetler 
tarafmdan, tasvib edilmi~ alan sosyal 
halk federasyonunun kat'i olarak tees • 
siisiine miisaade edilmemi§tir. Zira Ha!k 
cephesi haricinde azc;ok siyasi mahiyette 
yeni cemiyetler tesisi arzu edilmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 16 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 106,40, Nevyork 21,77 1/2, 

Berlin 877, Briiksel 366,75, Madrid -, 
Amsterdam 1190,25, Roma 114,60, Liz
bon 96,75, Cenevre 495,87 1/2, baktr 77-
79, kalay 297, altm 142,04, giimii§ 20, 5, 8. 

Su isleri tetkik tes-
' ' 

kilatinin vaziyeti 
Miifetti~lik i~leri bir~ok 
mntakalara ayrdacak 
Ankara 16 (T elefonla) - Su i§le • 

rinde c;ah§acak tetkik te§kilatmm vazife
leri hakkmdaki talimatname hamlandi. 
Turkiye dahilinde buyiik su i§lerine aid 
tetkik i§leri miifetti§lik mmtakalanna, 
mmtakalar §ubelere, §Ubeler de klSlmlara 
aynlmak uzere yaptlacakttr. Mmtakalar, 
Sular Umum miidiirliiguni.in teklifi iize
rine Vekaletc;e tayin edilecektir. Bu mm· 
takalar tecriibe gormu§ ba§muhendis de· 

recesinde dogrudan dogruya umum mu -
diirliige merbut bir mi.ifetti§in idaresine 
verilecek, her mmtaka luzumu kadar §U· 
belere aynlacakhr. Mmtaka mufetti§leri 
kendi mmtakalarmda iptidai bir istik§af 
yapacaklardtr. 

T etkik esnasmda postal arm mesaisi 
mutemadidir. 

Ba§ka yere tayin edilen 
memurlar 

An~ara 16 (Telefonla) - Vilayet Hu
susi Idarelerinde maa§la c;ah§an me
murlarm b3.§ka bir vilayete tayinleri 
veya ml.}vazenei umumiyede bir vazife
ye nakilleri halinde yeni vazifeye mii
ba§eretine kadar gec;en giinler i<;in har
cirah vc maa§mt yeni tayin olundugu 
yerden almast kararla§ti.l'lldt, 

Bu feci kazaya kurban giden Siiley-
man Nam1k, miiessesemizde de uzun 
n:uddet diiriist ve namuskarane bir §e
ktlde t;;ah§an bir arkada§ImJzdtr. Esefle 
kaydedilecek bir noktadtr ki i:illimiine 
tekaddiim eden saatler, kendisinin !s
tanbula sevki it;;in yaptlacak masrafm 
bulunmasma miiteallik baz1 formalite
lerin taharrisile gec;mi§tir. Zira Niimune 
hastanesi, yathgt 9tel miistahdemleri 
tarafmdan getirilmi§ alan bu hastayt 
diin yataklan tamamen dolu oldugun
dan kabul edememi§, buna mukabil a
cele tedavisi ic;in istanbuldaki asabiye 
hastanelerinden birine sevki liizumu bir 
ka~ kere bildirilmistir. Otel mili;tahde
minin bu tezkere e'linde oldugu halde 
bugiin miiracaatine ve ugTa§hgma biz
zat §ahid oldum. Ankara Belediye veya 
zab1tas1 dahi malumattar olsa hastanm 
istanbula sevki miimkiin olabilirdi. i~
te bu S1radad1r ki yemegini yedikten 
sonra biraz hava almak i<;in pencerenin 
kenarma gelmi§ alan bigare arkada~t
mtz gozleri karararak ve mc;.vazenesini 
kaybederek bu feci kazaya ugrami§tlr. 

:£-If.>/. 

Feci bir kazaya kurban giden zavalh 
arkada§1m1za Allahtan rahmet diler ve 
kederli ailesine beyani taziyet eyleriz. 

Fransa ile ticaretimiz 
Ankara 16 (Telefonla) - Feshedilen 

Tiirk - Frans1z Modus Vivendisinin 
miiddetinin bitmesine kadar Fransa hii

kumeti 1937 yth i<;in Tiirkiyeye §eker
leme, rec;el, marmalat ve terlik madde
leri iizerinden ek kontenjanlar vermi§· 
tir. 

Japon el~isi Ba§vekilin 
nezdinde 

Ankara 16 (Telefonla) - Cumhurreisi 
Atatiirke diin itimadnamesini veren Ja
pan el~isi bugiin Ba§vekil ismet ini:inii 
tarafmdan kabul edilmi~tir. 

Sovyet Saghk komiseri 
degi§tirildi 

Moskova 16 (A.A.) - Sovyetler Bir
ligi ve ayni zamanda R. S. F. S. R. saghk 
komiseri Kaminski vazifesinden affedil
mi§ ve yerine Sergeyef tayin olunmu§
tur. 

Irak • Maverai Seria 
miinasebah 

Beyrut 16 (A.A.) - Irakla Maverai 
9eria arasmdaki siyasi gorii§meler ne
ticesinde Kral Faysalm biraderi Emir 
Abdullah, oglunu murahhas stfatile Bag 
dada gondermi§tir. 

Irakm Yemene giden murahhas he
yeti, bugiin $amdan gec;ecektir. -···-Evlenme toreni 

Yedek Subay okulu komutam yarbay 
Bchzadm hem§irezadesi Rabia ile Bur
sada piyade alaymda astegmen Husnii
niin evlenme ti:ireni Bursada pek c;ok 
davetlilerin huzurile yap!lmJ~tir. Tara
feyne saadetler temenni ederiz. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Y aphg1m bir yanh' 
dolay•sile 

tr:::!. e~enlerde <<Zavalh turk~e» diye 
~ bir yaz1 yaZJmi§hm. Bu yazmm 

sonlarma dogru, ii<; buc;uk satu· 
hk bir ciimlede, bir virgulii koymag1 unut· 
mu§um. Bu yuzden, ciimle vuzuhunu, 
berrakhgmi kaybetmi§. 

Bu hata miinasebetile iki okuyucu~ 
dan mektub aldim. Bunlardan birisini, 
I 064 numarah pasta kutusunun sahibi. 
-imzasim yanh§ okumadtmsa- Bay H. 
Atamay yazml.§. Muhterem kariim di
yor ki: 

«Saytn Bay Dav'er, 
« Y azrlarrnzzz, hergiinkii gibi, bu sa bah 

fa merak ve zevkle okudum. <<Zavallr 
tiirk<;e» ba~ltklr yazmzzdaki §ikayet ve 
isyammz bihakkin yerindedir. 

Giizel tiirk~emize kar§l yaptlan bu 
«Vandalisme» e arltk bir son vermek za• 
mam c;oktan gelmi§, haita gec;mi§lir bile. 
Bence, cezri hareket ederek, ilkonce, 
yanlt§ levhalarl indirmek ve yanlr§ yazr• 
larr kaztmakla i§e ba§lamak lcizzmdtr. 

Y azmrzt okurken, dii§mii§ olmasmdan 
§iiphe eimedigim bir virgiil noksanlrgrmn, 
iyi ve giizel olan iiirkc;emizi «fena ve c;ir
kin olan iiirkc;eye» c;evirdigini gorerck 
yalmz imla hatalarmrn d egil, interponc• 
iualion cksikliklerinin de oniine ge~ilmesi 
zaruri oldugu, ve buna, bilhassa, gazetc· 
lerimizin dikkai efmcsi l<izrm geldigi ka· 
naatini edindim. 

Derin saygrlanmr sunanm.» 
1kinci mektub, ttb tahsil eden bir gen

cindir. 0 da, ayni yanh§tan, §oylece bah
sediyor: ( 1mla ve ifadesi aynen) 

«Saym yaztcrmrz: 
«Zcvallr Tiirk~c» ba§l,klt yazrn!ZI o• 

kudum. Sozleriniz her Tiirk gencinin his• 
siyatma terciiman olacak mahiyetfe idi; 
fakat yazmrzm nihayctine dogru kesip 
yapl§l!rdlglm §U ciimleyi okuyanlarm, 
bilhassa onlarki hitaben yazdtgtmz kim· 
selerin hangi manayr tcrcih edeceklerini 
veya elmek isfiyeccklerini siz de taktir 
edersiniz. Bir muharririn yaptlan yanlt§• 
lrklarr yiize ~arpmak islerken kendisi· 
ninde yanlt§ yapmasr fecaalini tiirk ol· 
mpklzgzm dolayisile bir tiirk muharririne 
yakl§itramtyorum.» 

Bir gazetede ~1kan yaztlar, bir hayli 
elden gec;er. 1 - Y azan muharrir veya 
mahbir, 2- Diizelten tahrir heyeti miidii
rii, 3 - Miirettib, 4 - Musahhih, 5 ·
T ashihleri dizen miirettib, 6 - T ashih
leri yapan ba§murettib. Biitiin bu eller, 
yanh§ yapabilirler. Ben de bir virgiil 
koymtyarak yaz1m1 iki manah bir hale 
getirmekten kimin mes'ul oldugunu anla· 
mak istedim. Miisveddeye, provasma 
bakhm. Gordum ki kabahat ben de imi§; 
virgiilii koymagi unutmu§um; hatta faz· 
Ia olarak cumleyi c;etrefil de yazmi§Im. 

Okuyuculartmm du§iincelerine hiir
metim oldugu ic;in. her iki mektubu da 
aynen yukanya kopya ettim. Birinci 
mektubu yazan ve hataml nezaketle soy
liyen karie, te§ekkiirden ba§ka, hic;bir di
yecegim yok. Y almz, gene bir okur ol
dugu ic;in, bana kar§I, gendigi icab1, sert 
davranan ikincisine cevab vermek iste· 
nm. 

Hakhmz var. Virgiilii unutmu§um ve 
ibareyi ~etrefil yazmi§Im. Y azdiklanmi bir 
daha dikkatle okuyabilseydim, o yanh§· 
Ian da du1.eltirdim. Fa kat, aziz okuyucu, 
biraz beni dinlerseniz, yanh§lanmi belki 
bana bagi§larsmiZ. 0 yazi, yorgun bir 
viicud, agnyan bir ba§, ac; bir kannla 
geceyans1 yaztlmi§Itr. Biitun bir gun, ls· 
tanbulda ~1kan sabah ve ak§am gazete
lerini kamilen tetkik eden, ecnebi gazete
lerine goz gezdiren, kari mektublanm 
okuyan, okuyucu derdlerini dinliyen, 
manah manastz yiiz telefona cevab ve
ren, gazeteye girecek yaztlann bir klsm1· 
m okuyup diizelten, takib edilmesi laz1m 
gelen i§leri alakadar arkada§lara bildi· 
ren, Ba~uharrirden yazt gelmezse ba§• 
makale ve imzah imzas1z diger yaZllar 
yazan, nihayet <<Hem nalma, hem mthi· 
na» siitununda c;ekic; salhyan bir muhar, 
rir, bazan, diger daha miihim bir ~~.e 
me§gul olmak ic;in, yazd1g1 ftkray• btr 
daha okumaga imkan bulamaz. 

Bii,tiin bunlara ragmen sizir dogru, te• 
miz ve giizel yazt okum~k Iakkmtzi, bi
Iakaydi.i §art, teslim e.-trim. Anlattl• 
g1m sebebler, mazeretf.t, sizin. ic;i~,. ok~
yucu i~in degil; an.-ctk, kendtm tc;mdtr. 
Y oksa, yorgunk"'' hastayken, derdimiz, 
keclerimiz, hat'cl. matemimiz varken bile 
yazmak, gii:el, temiz, yanh§SIZ ve nuk
teli yazJr<!.k, yazdiklanmtzl size begen· 
dirmek mecburiyetindeyiz. 1908 denberi 
yan yazan bir gazeteci stfatile bunu 
biliyorum, onun i~in beni tenkid ve mua· 
haze etmekteki hakkmlZI teslim ediyo

rum. 
Esasen, ben, okuyucunun, gazeteci

[Lil.t/en &ahtfeyt cevtrtntzl 

d%':fii 
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ve Eserleri Pazarda herkes ona bak!Yordu. Salle! 
kadma sordurn: 

Matmazel Marie, k1zkarde§inin ni • 
§anllSI M . Jacques gelince ona sevincle 
§U haberi verdi: Kanaat Kitabevi - 1stanbu1 1937 

Fiat~ 75 kurU§ 
- Bu acayib ihtiyar da kim~ 
- Madam Honorat. Yetmi§ be§i a§· - Annem en a§agi on be§ giin yata

cakl km. On kilometre ileride oturur. Y aya 
gelir, yaya gider. iki klZI varmi§. Gi:ir -
medik amma tahtalan eksik diyorlar ... 

Bu haber nic;in her ikisini de bu kadar 
sevindiriyordu~ Bunu o anda anhyama-

Bu eserin miiellifi k1ymetli edebiyat 
hocarmz Mehmed Behc;et Yazard1r. 
~u~dan evvel ne§rettigi cGenc 1;1airle -
TlmiZ ve eserleri. adli diger bir kita -
bmt da evvelce karilerimize tavsiye et
mi§tik. 

- Ya§lan~ mi§tlm. 
- Elliyi a§km olsalar gerek. *** 

*** 
Y olumuzu kaybetmi~tik. Saatlerden -

Gene k1zlar zemin katmda, anneleri ve 
ben birinci katta yatard1k. Bir sabah bah
c;ede bir tak1m ayak sesleri duyduk. Ma
dam hayk1rdi: 

Behc;et Y azar bu senenin ikincikanu
nunda Kadlkoy Halkevinde verdigi bir 
konferarua <;ok itina ile zenginle§tire -
rek bu kitab1 viicude getinni1;1tir. 

beri yiiriiyorduk, fakat nereye gittigimizi 
bilmeden ... 

Susuzluk bizi bitiriyordu. Nihayet u
zaktan bir durnan gi:iri!r gibi olduk. Yak
la§tik. 

Evin etrafmda kahn bir duvar var
(:k Bahc;e kapiSI kilidliydi. Ba§Imi 
parmakhklann arasma sokarak seslen • 
dim. 

Birdenbire kar§ImiZa bir kadm ~1kh. 
Bu kadm, boyle hie; giiriiltiisiiz nasi} fun
dahklann arkasmdan ~Ikivermi§ti ~ An • 
hyamad1k. Bir kadm, dedim. Fakat se
nelerin c;izdigi buru§uklara, beyaz sac;la
rma ragmen, kendisinde bir c;ocuk yiizii 
vard1. Parmakhklara yakla§tigi vakit 
oyle bir kahkaha savurdu ki hepimiz iir
perdik. Fakat susuzluk bagnm1~1 yak! • 
yordu. Bir arkada§: 

- Bir bardak su verir misiniz? dedi. 
Kadm, acayib bir c;ocuk sesile tekrar 

etti: 
- Su ... Su ... Su ... 
V e bunun iizerine gene bir kahkaha 

savurdu. Sonra da, iirkmii§ gibi, ko§ma
ga ba§ladi. Durmadan: 

- Anne I Anne I... diye bagmyordu. 
Cok gec;meden, kar§Imiza ihtiyar bir 

kadm c;Ikti. Kendisini hemen tamd1m. Bu, 
pazarda gi:irdiigiimiiz kadmd1. Sordu: 

- N e istiyorsunuz? 
. - Yolumuzu kaybettik. Nerede ol • 
du~um~zu bilmiyo~z. Eger lut£en gi:is
tenrsemz ... 

Y olu tarif etti. Arabamizi bulabilmek 
f~in daha en a§ag1 iki kilometre yiiriime• 
miz lazimd1. 1htiyar kadm di:iniip git • 
mege haZirlamyordu. Su istedik. Oramn 
suyunun fena oldugunu soyliyerek uzak
la§h. 

*** 

- Ne yap1yorsun, Marie? Gece pen
cereni ac;1k m1 buakmi§hn? 

- Evet, anne. Bunalm1~bm da ... 
Halbuki sabah hava serinledi. 

Fakat ben Matmazel Marie'nin oda
smdan bir delikanlmm atlay1p kac;tlgm1 
gormii§ ve bunun kim oldugunu arkasm
dan tammi§hm. 

Bundan sonra daha iki sabah ayni a • 
ya~. seslerini duydum. 

Uc;iincii sabahh. Pek erken kalkmi§ • 
tim. Matmazel Marie'nin penceresinin 
altmda bir mendil gordiim ve hemen ta
mdim. Ciinkii bu mendil her mendile ben
zemiyordu; on be§ giin evvel M. J ac -
ques'a Paristen bunlardan bir diizine 
gonderilmi§ti. Ko§up mendili ortadan 
kald1rmak istedim. F akat o suada beni 
madam c;ag1rmaz rm I Gittim, emrini ye
rine getirdim. F akat bah~ eye dondiigiim 
vakit mendil meydanda yoktu. Y almz 
Matmazel Aline'in penceresi ac;1k, k1z -
karde§ininki ise kapahyd1. Kendi kendi -
me: 

- Eyvah! dedim, mendili Matmazel 
Aline aid!! ,Simdi? ... 

~~~ 

Ogleye kadar hic;bir fevkaladelik ol • 
mad1. Y almz madam o giin ilk defa o • 
larak yatagmdan kalkt1. Bahc;eyi dola§· 
tJ. Bahc;Ivanlardan birini bir mektubla 
yollad1. Ah.y1ya yo! verdi. Mutfaga don
diigii zaman Q.en ~orba yap1yordurn. Ma
dam: 

- Buak, dedi, bundan sonra yemegi 
k1zlanm pi§irecek. 

Ve seslendi: 
- Aline! ..• Marie I .. -.. 
Y almz Matmazel Aline geldi, k1zkar· 

de~i daha uyuyordu. Halbuki evde her
§eyin bir saati vard1, vakitsiz hi~bir ~ey 

apilmazdJ. Madamla hemen gene kiZin 
odasma ko§tuk. Matmazel Marie yatagi
na uzanm1~ ve etrafma kusmu§tu. Ma • 
dam hemen hzmm kalbini dinledi. 

Bu hdmla iki kiZinin hayah ve hi -
kayesi benim ic;in uzun miiddet bir mu
amma kald1. Fakat bu dari diinyada hie; 
kimse malmm mutlak sahibi 9egildir, 
hatta Sll!anmn bile. Bakm beni c;ok za • 
man me§gul eden muammayi nasi! i:ig • 
rendim. Matmazel Aline'in rengi atmi§, gi:izleri 

falta§l gibi ac;Ilmi§h. Bunlar deli gozle
riydi ad eta... Sordu: 

- Karde§im i:ildii mii? 

Eser karilere §U giizel sozlerle tak -
dim edilmektedir: cBu, bizim romaru -
mlZln ve hikayemizin agac1d1r. Heniiz 
altmt§ alti ytl var ki ince ve narin dal
larmi kuvvetlendirmege, giin gec;tikc;e 
yeni filizler vermege, ye§ermege ve 
yapraklanmaga sava§maktadrr. 

Astrlar gormii§, ya§h san'at c;marlan 
arasmda, giirbiiz ve canh s6gudiimii -
ziin, bu gene agac1m1zm gene dallarma 
da gene romanc1larumza benzetiyorum. 
Onlarm eserleri kudretin l§Igmda pml 
pml parhyan taze yapraklar gibidir. 

Yarm, hayatm sonsuz aki§l iizerinde 
golgesini salacak olan bu san'at agact
mrzm, ben, §imdi yalmz en taze yap -
raklanm ve onlarm en bariz ve en gii
zel naki§lanm ara§hraca~m .. • 

!c;inde cAbdulla.h Nafiz - Ali Musta
fa - Bekir S1tk1 • 13iirhan Arif - Biirhan 
Sad1k- Cahia Uc;uk- Fakihe Odman -
Fe11idun Osman - Hamid Ziibeyr - ih
san Edib - Kenan Hulusi - M. Turban 
Tan - Mebrure Sami - Meliha A vni So
zen - Miikerrem Kamil - Muazzez Tab
sin- Nahid S1rr1- Niyazi Durusoy- Nur 
Tahsin - Ragr.b $evki - Refik Ahmed 
Sevengil - Re§ad Enis - Re§ad Feyzi -
Sabahaddin Ali - Sabiha Zekeriya -
Sadri Ertem - Said Faik - Sedad Sima
vi- $iikufe Nihal- Ya§ar Nabi..:o ve sa
ireden bahsediliyor. 

Bunu miiteak1b cBiraz tarih:o ba§h -
gile muharrirler dart k1sma ayr1larak 
biraz izahat veriliyor. Sonra 1908 den 
evvel ve sonrakilerin eserleri g1kt1k • 
Ian tarih s1rasile kaydedilmi§. Bu yal -
mz bibliyografya itibarile bile c;ok de
gerli bir saydir. 

Bunu cGenc romancllanmrzm ve hi
kayecilerimizin eserlerine ne diyor -
Iar?:o adli ktsim takib ediyor. cYeni ro
mammiz ve hikayemizin karakterlerh 
tebariiz ettiriliyor ve: cishrab - San'at 
alemi - Tahlil romam - tJslub romam -
Humoriste'ler ve fantaisiste'ler - Tarihi 
roman - These'li roman ve populiste 
roman - Dekorlar, peyzajlar, portreler
Tbeme'ler - RomammiZin ve hikayemi
zin dilh gibi umumi ba§hklar altmda 
eserlerden ornekler veriliyor. 

Yumurta fiatlar1-- -

« Biriken para » dan 
dava ~Ikan 

izmitteki muhakemede diin Vali bizzat haz1r 
bulundu ve ~iddetli miinaka~alar oldu 

[Ba§taraft 1 inci sahttese] kuyarak siiziine §Oyle devam etti: 
yat ilk defa resen taraf1mdan ba§lanmi§ 
ve yap1lm1§ degildir. Hic;bir dogru esasa - (:iinkii hak olsa ne olur, olmazsa ne 
dayanm1yan ve hic;bir sebeb ve liizum olur?. 

kk 1 b B Bu yazilarla gerek istanbul Beledi • yo en stan ul elediyesi ve onun mii-
·1· f ·1 1 h. h yesi, gerek onun muamelat1m idare eden mess1 1 s1 ah e a ey 1mize alkm itimad-

1 ~ h k h mes'ul ve vergilerini tahsile, paralanm SJZ Igmi, a aret ve usumetini tahrik e-
den bir tecaviiz ve tahkire maruz kaldik. sarfa kanunl ami! olan ben ac;Ikc;a halk
Bu tecaviiz ve tahkire vasita olan «Ak • tan kanunsuz vergi almak, vergi diye 
§am>> gazetesi ve yaziyi yazan da Hii • toplanan paralan tahsis edildiginden ba§· 
seyin Cahiddir. ka yerlere sarfetmekle itham olunuyo • 

Meselenin esasi §udur: Bu tecaviize rum. Ve bunu ifade etmek i~in kullamlan 

k misal yihci ve bozguncu deg~ i1 midir? Is-
ar§r ne§rettigim cevabta aynen yaz1h • 

d nad olunan fiil ve hakaret asia vaki ol • 1r. Cumhuriyet, Ak§am ve Tan gaze-
telerinin 8/11 / 936 tarihli niishalannda madigma gore kanuni bir sue; degil mi • 

dir? 
koprii in§a bedeli olarak tramvay iicret-
lerine zammedilen on paradan bir mil • Hiiseyin Cahidin muhabelesi 
yon 800 bin lira biriktigi, ki:ipriiniin iha- Hiiseyin Cahid, c;ok asabi bir halde 
le bedelinin 1,600,000 lira oldugu, fa • idi, elleri ve dudaklan titriyordu. fki 
kat diger masraflan kar§Ilamak ic;in iki noktaya temas edecegini, bunlardan biri 
milyon liraya vannc1ya kadar on para • matbuat kanunu mevcud oldukc;a kendi • 
mn tahsiline Belediyece alh sene devam sine mes'uliyet tevecciih etmiyecegini, 
edilecegi yazilmi§ti. Bu haberler ki:ikiinden Valinin yaz1y1 ben yazd1m de de i§in 
ve topu bin:len yanl!§hr. Gazi ki:ipriisiiniin i~inden c;1k demek istedigini, matbuat ka
yapl paras! kar§Ilrgi olarak nakil vas1ta- nununun, imzah yaz1 yazm1yan muhabir
lannm her biletine hususi bir kanunla miis- leri mes'ul tutmadigmi, bunu §ahsi bir 
takillen zammedilen on para I haziran miilahaza ile ihlal edemiyecegini, miid-
928 tarihinden I haziran 930 tarihine deiumuminin sualine cevab vermenin iyi 
kadar yalmz iki sene tahsil edilmi~tir. biqey olmadiglm ve bundan dolay1 ken
Ondan sonra ba§ka bir kanunla Kiiprii disinin de iiziildiigiinii, bir lakird1 ile me
miiruriyesi ilga ve Belediyenin bu kay - selenin hallolunabilecegini, fakat bunu 
naktan geliri nakil vasitalarmm beher bi- soyliyemiyecegini, istanbulda toplanan 
letine miiruriye muadili olarak zammedi- para ile hastane yap1lsm diyen bir mu
len 40 para ile temin edilirken koprii in§a- harririn fena fikirlerle itha!D edildigini, 
sma mahsus olan vergi bu son 40 para elhamdiilillah di:irt ayd1r Istanbulda bir 
ic;inde mevcud ve miindemic farzedil • isyan ~Ikmad 1gm1, kendisi davayt ac;ma
mi§tir. Evvelki on para da gene bu ka- mi§ olsayd1 Belediyenin ve Valinin, a • 
nunla kaldmlmi§hr. leyhine dava ac;miyacagml, Ak§amci di-

Kopriiniin yap1lmasma elverecek ye yaZI yazmam demedigini, ii~ senedir 
kadar para Belediye biitc;esinden ayn • yaz1 yazdigmi, fakat Ak§amcmm Hii • 
larak her sene bankaya bloke edilecek seyin Cahid demek olmad;gmi, bu siitu
muayyen bir meblag temini de kanunun na ba~ka muharrirlerin de yazd1gmi, Ak
hiikiimlerine girmi§tir ve Belediye 930 §am gazetesinden c;ekildigi.ni, c;iinkii fs • 
senesindenberi gazetelere mevzu te§kit e- tanbul Valisinin bu gazete, aleyhine de 
den bu on para zamm1 almamaktadJr. Oc; yuruyecegmr ve gazete muharrirlerinin 
gazetede birden inti§ar eden ayni hava • de bu yiizden zarar gorecegini ve Ak • 
disten dolay1 neden yalmz «Ak§am» Ia §am gazetesinden c;ekildigini de bir mek
mahkemelik olduk ta otekilerle aram1z- tub! a bildirdigini si:iyledikten sonra: 
da boyle bir vaziyet has1l olmadi"? t;unkti, «- istanbul.J?elediyesinden halk §i ~ 
muhterem reis; bu hadiseyi «Ak§am» ve kayet~idir. Si!lekler ,;li~lid,e ordugah kur
«Ak§amcl» bilerek ve istiyerek tahrik ve mu~tur. Bu ; Istanbul ~eledir.esi , isin ka
ika etmi~lerdir. Yukanda gah ettigim ha- fi bir darbedir.» dedi ve siyasi hayatmm 
vadisi ele alan «Ak§amci» ag1r bir istihza temiz ve diiriistliigiinden bahsetti. 
ve istihfaf lisanile ve suiistimal te1mihle • iki taraf avukatlan Va'linin ve Hii • 
rile bir tak1m iftira ve isnadlara giri§i - seyin Cahidin beyanatlan hakkmda nok
yor.» tai nazarlar1m izah ettiler. Enis T ahsinin 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14 
son - 17 Inlnlab <fersleri: Universiteden 
naklen. Yusuf Hikmet Bayur - 18,30 plakla 
dans musik.isi - 19,30 Tiirk Tayyare kuru
mu namma Kamiran Kaftanc1 - 20 Nezihe 
ve arkadal?lan tarafmdan Tiirk musiklst 
ve halk ~arkilar1 - 20,30 Orner R1za tara -
fmdan arabca soylev - 20,45 Bimen ve ar
kada§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
halk §arkllan, saat ayan - 21 ,15 orkestra -
22,15 aj ans ve borsa haberleri ve ertesi gii
niin program1 - 22,30 pl:lkla sololar, opera 
ve operet parcalan - 23 son. 

VIYANA: 
18 terbiyevi konferans - 18,15 !?AN VE 

MUSIKi - 18,35 BREZiLYA !?ARKILARI • 
19 sanatkarlarm hayat1 - 19,10 ko!loU~ma ve 
edebi yaym, yen! hayat, haberler ve saire-
20,15 Japonya~da cayCJlik - 20,40 BUYtiK 
KONSER- 23 CAZBAND TAKIMI, istira " 
hat esnasmda hava, haberler ve saire .. 
24,95 son haberler. 

BERLIN: 
17,50 PIYANO KONSERI • 18,50 gramo .. 

fon - 19,05 KONSER - 20,05 konu§ma ... 
20,10 ORKESTRA KONSERi: - 20,50 giiniin 
akisleri, haberler - 21,20 gene m1!letlerln 
zamam, genclik yaym1 - 21,50 ulusal §ar
kilar - 22,05 EOLENCELi KONSER - 23,05 
haberler, hava, spor - 23,35 EOLENCELi 
MUSiKi VE DANS HAV ALARI. 

BUDAPE§TE: 
17,05 opera blnasmdan naklen: TURAN

DOT OPERAS! - 19,50 gramofon - 20,05 
konferans - 21,35 sanatkarlar gecesi, ha ~ 
berler - 22,45 BUYtiK DANS ORKESTRA• 
SI- 23,20 PIYANO KONSERi - 24,05 fran
sizca ve italyanca haberler - 24,15 gramo .. 
!on - 1,10 son haberler. 

BUKRE!?: 
18,05 ORKESTRA KONSERi, istirahat 

esnasmda hava., kiraat ve saire - 20,20 
konferans, gramofon - 21,40 !?AN VE Pi -
YANO KONSERI - 22,15 Romanya halk 
§arkilan - 22,35 hava, haberler, spor ve 
saire - 22,50 GECE KONSERi - 23,50 al • 
manca, frans1zca haberler - 24 son haber .. 
ler. 

LONDRA: · 
18,05 ORKESTRA KONSERI • 18,50 ede

bi yaym - 19,05 c;ocuklarm zamam - 20,05 
ORKESTRA KONSERI - 21,05 haberler, 
hava ve saire - 21,35 §AN VE MUSiKi -
22,20 eglenceli yaym - ·22,50 havadis • 23,20 
ORKESTRA VE §AN KONSERI - 24,05 
spor, haberler ve saire - 24,30 ORKESTRA 
KONSERi - 1,35 haberler, hava, gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: . 
18,05 konu~ma, §arkilar, krraat - 19,05 

konu§ma, edebi yaym, konu§ma - 20,05 kl· 
raat, §arkliar, haberler, kon~ma - 21,43 
gramofon, turizm haberleri, beklenllmiyen 
yaym - 22,35 SENFONIK KONSER - 23,35 
ODA MUSiKisi, sonra ~ark1Iar - 24,35 A • 
merika haberleri, haberler ve hava. 

ROMA: 
18,20 PiYANO MUSIKiSi - 18,55 hava, 

kJ..\l haberleri, almanca turizm propagan -
da.st, yabanc1 d1llerde haberler - 21,45 Ba• 
rf ve Bdl(Jgna .ne blrllkte kart~tk mu.~lkl .. 
22,Q5 SE FONI KO ER - 23 tur zm 
ha,qerJt:.ri ~ 23,?~ .ORKESTRA Q §ARKI
LAR, sonra dans musikisi, en sonra ha. .. 
berler, hava - 24,35 Barl ile blrlikte DANS 
MUSiKiSi. 

NOBET~iECZANELER 
Bizim bir lcom§umuz vard1r. Gi:izlerini 

lcaybetmi§ olan bu zavalh kadmt yalmz 
hirakmi§ olmamak ic;in s1k s1k kendisine 
giderim. Bir giin ona, susuz ge~en o 
me§hur gezintimizi anlathm. Sordu: 

- Madam Honorat sag m1? 
Sonra devam etti: 

Ve ak§am olmadan itiraf etti : 
- Evet, onu oldiirmek istedim, c;iinkii 

J acques'1 elimden ald1 ve ni§anhmm 
metresi oldu! 

Yumurta fiatlarmda son gUnlerde bi
raz yiikselme giiriilmii§tiir. 15 liraya ka
dar dii§mii§ olan yumurta ~ift sand1k fi
atlan 17- 17,5liraya kadar yiikselmi~tir. 

Yumurta ihracatl Romanya ii.zerin
den Avusturya ve <;ekoslovakyaya ya
ptlmaktadir. 

Burada, Vali, Hiiseyin Cahidin ya • avukah Kemalle hfan Emin arasmda 
Zilarmdan birkac; parc;a okuduktan sonra miinaka§alar oldu. Miiddeiumumi, ls • 
devamla §unlan si:iyledi: tanbul miiddeiumumiliginden gelen ce • 

Bu ak~am ~ehrin muhtellt semtlerinde 
nobet<;i olan eczaneler ~unlardrr: 

Istanbul cihetindekller: 
Eminoniinde (Salih NecatiJ, BeyazJdda. 

(CemilJ, Kii!;iikpazarda CNecatl Ahmedl 
Eyiibde (Hikmet AtlamazJ, §ehreminlnd~ 
(NaZirn Sad1k), Karagiimriikte (Kemall 
Samatyada CRidvanJ, !?ehzadeba~mda Cis~ 
mall Hakk1J, Aksarayda (Sa.rimJ, Fenerde 
(EmilyadisJ, Alemdarda (Srrn RasimJ, Ba
kukoyde C:i:stepanJ. 

- Evinde uzun zaman hizmetc;ilik 
ettim. F akat onun ve iki kiZlnm susmu§ 
suratlanna bir tiirlii ah§amadim. Zaten 
hi.ybir hizmet~i onlarda iic; aydan fazla 
oturmazdi. Ben iic; sene nasi! ya§adim 
bilmem. Sofrada yemegi madam kendi 
dag1ttrdi. K1zlar, onlerine konan her§eyi 
son lokmasma kadar yemek mecburiye • 
tindeydiler. Sokaga ya annelerile ve ya
hud benimle beraber ancak c;Ikabilirler • 
di. lki k1z gezintilerde birbirlerine hic;bir 
§ey si:iylemezlerdi; sanki iki karde~ de • 
gil de ik yabanciydiiar. Bi.iyiigiiniin ismi 
Aline' di, daha giizel olan kiic;iigiiniin de 
Marie. 

Nisan aymda idi. Matmazel Aline'i 
ni§anladik. Delikanh giizel bir gencdi. 
Matmazel sevincinden uc;uyordu adeta. 
Ha!buki ni§an giinii Matmazel Marie'nin 
yiizii biisbiitiin degi§mi§ti. Gi:izlerinde de
rin bir keder okunuyordu. Kendisinin ya
mndan gec;erken kulagma fmldad1m: 

- Y akmda da sizin mamz gelir in -
§allah. 

. Aldig!ffi cevab beni hayretlere dii•lir-
dii: ' 

. - Bu delikanh kadar hie; kimse be • 
mm ho~uma gidemez ki. 

*** 
Y azin ortalanna dogru madam hasta

landi. 

Madam, bir klZimn mahvoldugunu, 0-
biir k1zmm katil te§ebbiisiinde bulundu • 
gunu ayni zamanda ogreniyordu. 

Ertesi sabah ma_9am k1zlannm odala
rlm yukan kata ta§Ith. Y eni odamn bii • 
tiin pencereleri iyice ~ivilenmi§ti. Evin et
rafma da kahn bir duvar c;ekilecekti, 
kimsenin a§amiyacagi kalm ve yiiksek bir 
duvar ..• 

Kom§um, biraz nefes almak ic;in dur • 
duktan sonra ic;ini ~ekerek sordu: 

- Matmazelleri de gi:irdiiniiz mii? 
Ben hala matmazel diyorum, §imdi on • 
lar c;oluk c;ocak sahibi hanimlar olmu§ • 
tur elbet. Anneleri onlan affetmek ic;in 
nekadar bekledi acaba ~ Bir sene mi, 
iki sene mi? Bugiin bu meseleyi en fazla 
hatuhyan benim herhalde. 

*** 
Eve donerken dii§iiniiyorum: «lhtiyar 

kadm bir gun olecek elbet. Anneleri or
tadan kalkmca, kafalanm kaybetmi§ o -
Ian bu iki mahluk ne yapacak acaba? 
Uzun miiddet ic;lerinde sakladiklan kini 
tezahiir ettirmek ic;in birbirlerinin surat • 
lanm m1 parc;ahyacaklar, yoksa bu i:i • 
liim kar§Ismda h.!}'atlannm tiiyler iirper
tici mahiyetini idrak ederek merhametle 
birbirlerinin kollarma aghyarak m1 atlla-
caklar?» <;eviren: 

F.VARAL 
~·c muharriri kontrol etmesini ~okdogru j rum? f§te bunun da sebebi:O giin 
rab~~ ~n:ak, vicdammizm sesile be- yazd1g1mz bir tanecik mektubda "1iip
~kelimetan {nn mur~kabesidir ki bizi hesiz dikkatsizlikle- iic; tiirlii yanh§ 
yanh§ y~l~ er m~~asile- yanh~ yaz1dan, yapan siz, bir yazr makinesi haline gelmi§ 
ri mantlg! ~1 c;~~nr. <?kuy.u:unun takdi- olan biz muharrirleri, biraz mazur gore
h~rrirle fe~asi~1~1 ve ~kkahd1r ki iyi mu- bilirdiniz. Bununla beraber, ben, sizi 

d ~ k et1:!
1
1r k eder. Y anb§la mazur goriiyorum. Ciinkii ben muharri • 

ogruyu, •ym 'e IYffiets' . t . I . . d ~·I . . B I I 
kirliyi, safla mag§U~t.. hal isle ki, ~lz .e nm; s~z egi smiZ. ~n: as a Y.~n I§ yap
. d 0 

1
·r

1 
_]· k alp! birbi- mamaga mecbururn; SIZID de yuksek tah-

rm en aymr. nun ..- '<:~Jr i sizi · .1 .. · T'· · f 'I .. k · · · · d" .. 'ze hu d n ses1- SI goren b1r urk gencr s1 at! e tur c;ey1 mze, SJZID U§uncem "'Iet e erim h · 
G k kt b•- · atasz yazmamz lazim gehr amma, mes-

enc o uyucum, me u ~·uzu aynen 1 ~· · J·L 1 d ~ · · b' d 
Jd ~ h ld · · · · yaz d ~ egm1z yazici I:K o rna 1g1 1c;m, 1r ere-

ad.kJc1g1m . ~ e,. 15.mlmmiZI') <::· d"'.a Ig~~a ceye kadar mazur gi:iriilebilirsiniz. 
I at ethmz mi, hi em. ':ilm I, DI~Jn T k d. B.. .. b "IAh 

L ·-· I ~ .. . . r·· k" b . e rar e 1yorum: utun u mu a a-
ooy e yaphg1m1 soy]Iyeylm. -yun u, em zalara v k · · · 

k'd · · ~ · lA . ragmen, o uyucumun sesmr sevg1 
ten 1 rc;In yazdigimz mektubda 1m a, 1le dinle · K k ~ k'd . . nm. or tugum §ey ten 1 ve 
gramer ve sentaks yanh§lan var. SIZI te~- rnuahaze edil k d ~ ·1· IAk d.d. r .. _ 
h. k · · · k·· me eg1 , a ay 1 1r. -yun 

1r etme IStemedim ve onun 1c;m u, o zaman m dd t k . • . . . .. .. a e en ya§ar en, manen 
Ism!DIZI yazmadim. Ded1m ya oku • sonmu§ ve olm·· ·· d k · 

h
.. . .. . U§um, erne tlr. 

yucuya urmehm vard1r. Oyle 1se, 
bu yanli§lanmzdan m~m bahsediyo • ~ 

-···-18 mart zaferi hakkinda 
konferans 

$i§li Halkevinden: 
18 mart per§embe giinii ak~amt saat 

21 de, Evimizde Bay Abidin Daver ta
rafmdan 18 mart <;anakkale zaferi hak
klnda bir konferans verilecektir, 

Bundan ba~ka Tiirk musikisinden ve 
garb musikisinden s~ilmi§ parc;alarla 
hirer konser de verilecektir. Herkes gi
rebilir. 

DONANMA CEM!YET! !KRAMiYELl 
TAHViLAT PiYANGOSUNUN 

15 mart 1937 giinii yap1lan 63 iincii 
ke§idesinde ikramiye ve amorti isabet 
eden tahvil numaralanm gosterir cet
veldir. 
Ke§idede ·itfa olunan tertib numaralan 

87, 524, 1594, 2123, 5265, 5544, 6645, 
6887, 8600, 8637, 9991. 

1kramiye isabet eden numaralar: 
ikramiye Tertib S1ra 

T.L. No. No. 
1000 87 99 

150 5265 9 
100 8637 20 
10 2123 1 
10 1594 43 
10 6645 15 
10 6645 12 
10 524 99 
5 21~ 37 
5 524 36 
5 524 10 
5 6645 4 
5 87 48 

Baladaki tertiblerin hizalarmda giis
terilen Sira numaralarmdan miitebaki 
ayni tertiblerin diger s1ra numaralanna 
ve 5544, 6887, 8600, 9991 No. h tertibe ka
milen amorti ·isabet etmi§tir. 

ikramiye ve amorti bedelleri 22 mart 
1937 tarihinden itibaren tediye edile
cektir. Amorti bedeli beher tahvil i<;in 
bir Turk liras1, yirmi kuru§tur. 

Caonlar, konferanslar, kongreler 
Kongreye davet 

Toros Gencler Birligl ba§kanhgmdan: 
13/ 3/ 937 tar!Wnde Halkevin!n kiiciik sa

Ionunda acacagimiz kongrey! salonun mii
said olmamas1 dolayisile teh!r etm~tik. A
zannzm 20/3/ 937 cumartesi giinii saat 15 
te Eminonii Halkevl biiyiik salonuna gel -
melerlni dileriz, 

- Bu kelimelerin yanyana getirii - vabm tafsilath olmadigmi, bu sebeble tek· 
mesi ne bir tesadiif eseridir, ne de mana- rar yazilmasmi, «Biriken para» ba§hgile 
s1z, bo§ bir lak~rdi olsun diye yazilmi§hr. makaleyi yazan zatm tahkik edilmesini 
Bu, mukayeseden ~1kan ac;1k mana bir ve bunun Ak§am gazetesi sahibi Nee • 
suiistimal telmihidir ve bun~ tabii lstan- meddin Sad1ktan sorulmasm1 istedi ve 
bu! Belediyesile bendeniz hedef oldum. muhakeme, 30 mart sah giiniine talik e· 

Vali, A_k~amda c;1kan yazJyi tekrar o- dildi. 

inegol Halkevinin tertib ettigi siirek «! v1 

.. !negol <.H~susi) .-. H~Ikev~. s~or ~ubesinin avc1hga merakh gen<;le~i, koy. 
lu karde~lermm de t§braktle buyuk bir siirek av1 tertib etmi§lerdir. Uc; giin 
siiren bu avda iki kurdla dort yabani domuz vurulmu§tur. Gonderdigim re
sim bu siirek avmm karh daglarda bir dinlenme zamamm gostermektedir. 

r~ELiK KA~~~eLf~i~~n~n e~!~~S CAGNEY, 

Yar1n ak~am SARA Y Sinemas1, 
Sinemanm en biiyiik iki artisti 

JOHN BOLES • ROCHELLE HUDSON'u 

SHiRLEY TEMPLE 
ile beraber franslzca sozlli 

KIVIRCIK BAS 
deha ile sevimligin birle§tiideri filimde takdim edecektir. 

Hamil$ - Bu filmin devammca Shirley Temple'nin goriilmemi~ fotog· 
••••••IPII• raflan hediyeten tevzi edilecektir. 

SAVOY 
HANS 

OTEL 
ALBERS 

217 F ev kalade tilmi 
TORK'te goriinuz. 

Beyog!u cihetindekiler: 
Galatasarayda (Ahmed Cevad), Bostan

ba§Inda (Garih), Galatada. To~ularda 
(H~dayet), Taksimde (Kemal Rebiill, Kur., 
tulu§ta CGalopulo), I;H~llde Macka cadcte .. 
sinde (Feyzl), Kas1mpa~ada (MiieyyedJ, 
Haskoyde CNesim AseoJ, Be§lkta§ta <Na.U 
Halid), Sar1yerde (Osman). 

{!skiidar, KaiClikoy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda Qar§Iboyunda COmer Kenan), 

Kad1koyde Muvakkithane caddesinde (Saa
detJ, Biiyiikadada CHalk), Heybelide (Ta
na§), 

Te§ekkiir 
Refikam Bayan $ekurenin cenaze • 

sinde bulunan akraba ve dostlanrmza 
ayn ayrt te§ekkiire teessiirmiiz mani 
oldugundan gazetenizin tavassutunu 
dileriz. 

Zevci: Haf1z Temel 

Mev lid 
Vilayet Umumi Meclisi azasmdan ts

mail Hakkl Saymkulun ruhuna ithaf 
edilmek iizere martm 19 uncu cuma gii
nii ogle namazmdan sonra Ni§antll§l 
Te§vikiye camisinde Mevlid okunaca • 
gmdan arzu buyuranlarm te~rifleri rica 
olunur. 

Frns1zca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Franstz bayam krsa zamanda miikem • 
mel surette fransizca ogretmektedir. 
Miiracaat ic;in gazetede (F.) riimuzuna 
yaz1lmak laz1md1r. 

T s 
I 
N 

A E 
M 
A 

N s 
I 

Hergiin ilk seansta 

Alc;akhk 
ve diger seanslarda 

Wonder Bar 
Miki Mavs ve Foks 

SAMSUNDA 
Halk Kitabevi 

Jurnal 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bii
tiin mekteb kitablan, krrtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri
dir. En son model daktilo ve fo -
tograf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun- Gazi caddesi 
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~ehir Meclisi FiKiRLER 

ilimde ihbsas 
«insan derdine derman i~in mutlak bir Lokman 
arar. Modern tJbbtn Lokmant da miitehasststir» 

Hastahanelerde ayak te
davisine dair tah'-'i~at mii
naka~ayt mucib oldu 

~ehrin garb ktsmtnda istimlak edilen 60 hektarhk 
bir arazide yaktnda tesisata ba~lanacak 

Satdtk kalemler 

Yazan: Profestir Beh~at Sabit Erduran 
Memleketimizde inti§ar etmekte olan I Halihazrrda i.iniversite~~r v_e. faki.i~~~- • 

rneslek mecmualannm en itinahlanndan lerin mi.ifredalta ~eke~mul u;:m butun 
ve mi.indericat i_l_ibarile en z~~g~nlerinden ~·i.is' ati ihliva etm1~ brr h~l~e _bulun~ast 
biri olan Ti.irk Oroloji Dergr~mm son sa- rcab eder. Bu da a~cak butun rhtrsas.ann 
y1smda profesor doktor Beht;et Sabitin tekemmi.ili.i v~ ~n mce teferruata kddar 
gi.izel bir makalesi t;lkml§hr. tevessi.iile kabrldlr. . • . .. 

llimde iht1sasm k1ymet ve ehemmi - Onlara pek hakh olan 1lmi brr hurmet 
yetine clair stk srk si.itunlarlm!Zda mi.ida- gosterilmesi §~r~t~r. . ~ 
fa ttiv imiz bir tezi salahiyettar bir li - Bunun aksm1 Idd1a etmek veya etmege 
sa~!: a~dmlatttgmdan dolayi bu k1ymet- yelt~nmek. bu muka~des .. i~i temeli~den 
li yazmm bi.iyi.ik bir parc;asm1 karilerimi- devume.~ttr:. Buna ~1<; musamaha ed1le -
zin dikkat nazarlan i:ini.ine koymag1 fay- mez. Cunku bu hahn devammda mazar-
dab buluyoruz. rat biiti.in bir insaniye~e ~~~ildir: . 

llim, di.inyamn her yerinde asil ve me- ~u ~~~:nlarda Be_rlm l!mversJtesJ cer-
tin bir kaideye baghd1r. Bu yi.izden ilim rah1 khmg1 sabtk ~eft hayh zamanlar ya
erbab1 da birbirine baglanmahdrrlar. 11 . nmda fahri olarak c;ah§hglm pek muhte
me makes aykm hareketler ve dii§i.inii§ • rem bir profesi:ir (J}ier) in ka~~m: aldigl 
!erie gidilen yolda sarpa saran hi.isranh ve saym meslekta~tmlz Dr. Sukru Yu • 
doni.isler belirir. sufun ti.irkc;eye c;evirdigi «Bir hekimin ta: 

B · olda yaptlan tenkidler ve mi.ida- habet hakkmdaki di.i§iinceleri» admdakt 
faa!; ~se hit;bir vakit bir §ahsa matuf giizel bir. eserin baz1 klSimlar~ el~ v~ ~-ile 
degil, birc;ok insanlarm hayat ve saadet· a.~~~arak 1ht1sasm liizumsuzlugu 1len su • 
lerine masruf oldugundan her an me~ru- ruluyor. . . 
d Bu taTZJ hareket munsif olan dahihye-

uharbin en benam iistadlan bile haya· cilerden daha ziyade insaft y~l~tz ~endi 
hm kurtarmaga sava~trklan insanlann e • menfaatlerinde goren baz1 hancryectlerde 
lem ve Jshrablan kar§ISlnda kendi iht1 • gori.ili.iyor. . 
saslanna taalluk elmiyen klSimlarda on- Fa kat biiyi.ik Bier' in yazdtgl ~ser,_ htt;· 
lara velev en kiit;iik bir s1hhat t;aresi dii- ~ir vakit kendini ~sti~laf edenle~m dr~l.e -
§iinseler derhal gerek te§his ve gerek mii- nne dolad1klan btr fikre ~u.karm degtl • 
d t · · n diaer bir miilehasmtan istia - dir. Orad a get;en yaz1lar 1<;mde «taba -

ava tt;t ., I d . 'b I k 
n · k d'lerine en biiyiik bir vazife te- bet; ihllsas §Ube eri arasm a 1rh a!SIZ 1 , 
eyi en t d I I d d k' b' Iakki ederler. Bu hareketlerile ~erefle - tababette vah et o rna 1 Ir~> tarz~n a 1 tr 

rini tenzil degil, tezyid ederler. Her~ey • ci.imle bugiinkii muvaffa~tyetlenle tab a.
den once ilimlerinin yiiksekligi kadar da betin yiizi.ini.i giildiiren Jhhsasa bir tam 
vicdanlarmm yiiksekligini gosterirler. degildir. <;iinkii gene o eserde <<i~ bolii • 

Bu taTZJ hareket i:iyle bir esiri kuvvel· mijpe pek ziyade kendini verrni§ alan bu
le yay1lmaga ba§laml~hr ki arhk her bir gi.inkii ~.Iasik -~~kimli~in. ayn ayn . §~b1e A· 

hekim bir miitehassis gibi t;ah§masa da Jerde gosterd1gt tekmk tlerlemelen m,.;:ar 
onun gibi di.i~iinmek mecburiyetini vic • edilemez. Yalmz .a~~m yollara sapanla
danmda duymakta ve ihhsaslar hakkmda ra ve aralarmdak1 Hhbah kaybedenlere 
malumahm artmnaktad1r. kar~I gelinmelidir» sozi.i pekala ispat eder 

Hakiki bir doktor olmak azminde o • ki dogrudan dogruya bizim mi.idafaamt -
lanlar daha tahsil sualarmda ba~hyan sa· zm esasile beraberdir. 
b.t b' f'k'rl mefkurelerinde bir ihtisas Biz de diyoruz ki ihtisasa tariz eden-
1 IT l I e I k d' b I b' k"l ]' haztrlamaktan kendilerini alamazlar. 0- er ve en 1 ran~ arm.r Ir u. zanney 1 • 

na gore bir hath hareket tayin ederler. ye~ler hastal.an tedavt gayesmde taba -
Trbbm esasatmi; morfologiden ba§hya· betm vahdetmden uzakla&IP aykm yo! • 
rak fiziyologide ve zamanla saytlan ar • lard~ istinads1z gitmek istiyenlerd~r. . 
tan klinik ve polikliniklerde ogrenip elde Bter, mf bu maksadla toplu bir SIS!em 
ettikten sonra arzu ve istidada ve kabili- tavsiye ediyor ve iht1sasa tarizini de biis
yete gore ttbbm bir bran§Int kendilerine biitiin ayn bir noktadan yiiriitiiyor. 
· Iek edinirler. Bier'in eseri, mf Mi.inchner medizin
mei in bir de ilml ciheti vard1r ki i~te as1l sche wochenschrift iGin yazd1g1 bir silsilei 
ihtts§asa taal'uk eden miihim bir k1smJdtr. makalat i~inde Allopathie ve Hemopat-

1httsaslar ancak «iiniversitaire» bir di- hie 'ye kar~1 vaziyetimiz ne olmahd1r? Su
siplin ve zihniyetle elde edilir ve edilmesi alinde hedef oldugu itirazlara bir cevab 
laz1m gelir. Diinyanm biiti.in l!b fakiilte- le§kil etmektedir. Kendisine dokunan 
leri bu hususta ytkilmaz bir vahdet gas- noktaya, yani haks1z bir itiraza §U surel· 
termektedirler. Geri kalanlarsa anlamak· le bir mukabelede bulunuyor. 
ta olduklan hatalanm tashih etmektedir- «Bana bir~oklan, hatta bir<;ok me§hur 
ler ve etmelidirler. doktorlar bi!e • sizin it;in siikut etmek da-

Yalmz 0 ilim ocaklan ve kaynaklan • ha iyidir. Siz cerrahsm1z Hemoopathie
d1r ki t;evresine topladtgl yiiz binlerce den hi<; anlam~~sJ~Iz. Cerrahi sahasmda 
genclige, haiz olduklan biiyiik kabiliyet- kalsamz daha Jytdu. Bu. ~es~le hakkm • 
lerini gosterecek yolu daraltmakta ne rna- da bir karar v~.rmek dahihy~c~lere ve far· 
na var? Bu uzun ve geni~ alan ilim yo - mokologlara du§er • demek Ishyorlar.» 
lunu uzaltmak, Reni§letmek, yiiksellmek; Bu bir baktmdan - pek fazla ihhsasa 
ilmin ve faziletin kan, kJsallmak, daralt- dokiilen tababetimizin bizi nerelere go -
mak. alt;altmaksa cehlin ve nekbetin asa· tiirdiigiine bir delildir • diyerek ihhsasi 
r1d1r. bu noktai nazardan ho§ gormiiyor. <;iinkii 

Bu cihetle modern t1bb1 ogreten iini - bu me§hur alim ve cerrah bir tedavi usu -
versitelerde ancak ilim ve ihllsas caridir. liinii pek vukuflu olarak izah etmek isti
Orada ilim ~artlanna uymiyan bir fikir yorken menediliyordu. Y azd1g1 eser milni 
olmege oldi.iriilmege mahkumdur. Gene olanlara kars1d1r. 
neslin ;aze dimaglarmda hatadan salim Bununla bizim ~imdiki muamlanmt7.a 
fikirler uyandtrmak vukuflu ve viis' at1i bir bir hak veriyor gibi goriini.iyorsa da diger 
ilmin varhgile miimkiindiir. Hele her$eyi bir bak1mdan da ihhsasm teknik yolun • 
yap1vermek imkam pek mii~ki.ildi.ir. daki favdalanm inkar edememekle de 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: ~0 

B i Z iNSANLAR 
- Ben tabiat §Unu bah§eder, bunu 

bah§etmez gibi bir soz soylemedim ki ... 
Bah§e~ek soziinu bile agz1ma almad1m. 

- Onun gibi laflar bunlar ... 
Necati hala gi.ilen ulumu diniye mual

limine bir bak!Iktan sonra Hiisnii Beye 
dogru iki ad1m daha attt ve sordu: 

- Pekala... Bunlar edebiyat; sizin 
hayvanat ne buyuruyor ~ T etkik etliginiz 
e~ek siilalesi arasmda Ti.irk isminde bir 
smtf var mt? 

Yazan: Peyami Safa = 
yordu: 

- Ben k1rk tit; sene ders verdim, de
di, ne oldu? Y edi yiiz ~u kadar kuru§] a 
tekaiide <;Ikttm. Bu ihtiyar ya§Imda halii. 
ekmek paras! pe§indeyim. Bu milletten 
gec;mi§ artik evlad. Tarihi mi.ihletini ik
mal etmi§ bu millet. Siz gender aim ele 
de gorelim bakahm. Onu da gordi.ik: 

]on Tiirk dediler, daha bilmem ne 
dediler. Bizi muharebeye sokup bu hale 
gelirenler, peri§an edenler hep o ]on 
Tiirkler, daha dogrusu bon Ti.irkler de
gil mi? 

Sehir meclisi di.in ikinci reis vekili T ev
figin riyaselnde loplandi. Belediyenin va
ridat; fevkalade varidat; masraf; mi.i~te
rek masraf ve fevkalade masraf biitc;ele
ri okundu. BulGe kararnamesinin miiza -
keresile varidat bi.itt;esi yekununun ka • 
bulii meselesi bugiine birakiidr. Buna da 
varidat biilc;esindeki bir maddenin itiraza 
ugramas1 sebeb oldu. Belediye hastane
lerinde ayakta tedavi edileceklerden a • 
lmacak iicret kar~thgi olmak iizere va • 
rid a 1 biitc;esine yirmi bin lira kondugu gi
bi masraf biiiGesine de bu varidatm kar· 
~Ihg1 olarak ayni miktar tahsisat konmu~-
lu. 

Bu madde okundugu zaman azadan 
ismail Sevket soz aldt. Hastanelere mii
racaat ederek ayakta tedavi olmak isti -
yenlerden almacak i.icret tarifesinin he • 
niiz Sthhiye enci.imeninde tetkik edildigi
ni; belki <Je meclisin bu tarifeyi kabul et
miyecegini; halbuki varidat biitc;esi ye • 
kunu kabul edilirse o zaman bir emriva • 
kile kar~tla§tlacagml soy)edi Ve bunda IS· 
rar etti. 

Hayli hararelli mi.izakereden sonra bir 
kmm aza da ismail Sevketin fikrini iiti
zam elti. Bundan dol~yt gerek bu mad
denin miizakeresi ve gerek biit<;e yeku • 
nunun reye konmast tehir olundu. Bugiin 
tekrar ic;tima edilmek iizere celse kapan· 
di. 

biiyiik bir hakk1 gosteriyor. 
Burada biz Bier'in bu eserini tenkid 

edecek degiliz. 0 ayn bir meseledir. He
defimiz, ancak bu eserin yaz1lannda -
kendilerine yarar bir ci.imle iie .Bier'e 
hayriilhaleflik edemiyen cerrahlann, as -
rm terakkiyatile ki:ikle§en ihhsaslara, bil
hassa urologi ihttsasma var kuvvetlerile 
btGak atmak istemelerine bir mi.idafaa te§· 
kil etmektedir. 

Biz miidafaamizla her§eyi di.irbi.inle -
rinin tersile nazarlannda pek ki.ic;i.ik gor
mege <;alt§anlara, uzgoriir olmalar1 ic;in 
di.irbiiniin dogru tarafmdan ihtisasm 
viis' atli sahasmdaki muvaffakiyetli man
zaralan g_ostermege ah§!Irmak istiyoruz. 

Buna, hic;bir §i.iphe kalmadan bir inan 
getirmek icab eder ki bugiin «ihtisas, mo
dern tlbbm en bi.iyi.ik bir ihtiyac1du. Ha
kiki manasile bir istinadgahtu.» Eski 
tarzda kabul edildigi iizere ttb, yalmz 
dahiliden, hele bilhassa snf hariciden i
baret deg\ldir. Eger biiliin yiiksek kabi
liyetlerin ve muvaffakiyetlerin yalmz bu 
iki bran~la mi.imkiin olabilecegine kanaat 
getirilseydi asnm1zda esash olarak ku -
rulan ihhsas mi.iesseseleri kendine mahsus 
bir meydan bulamazlardt. V e Iemelle§ -
meden yikihrlardt. Cok yaz1k ki biitiin 
hb alemi ihhsas giine~ile aydmlamrken a
na kar§I bir golgelik bile olam1yacak de
recede ince ve c;i.iriik olan bir itiraz per • 
desi a cab a bu bilgi 1~1gmt ortebilir mi? 
Arttk esatiri bir di.i§iinii§le Musamn asa
SI, Mesihin duas1 kadar nafiz bir kudret 
ve kuvvet timsali acaba bu amda buluna· 
bilir mi? 

Ttbda olsun, nerede olursa olsun ih!I
sasm ehemmiyeti bugi.in mi.ispet bir hal -
dedir. Orada sozden ziyade i~in ozii go
ri.iliir. Zira: «Ayinesi i§tir ki§inin, lafa 
bahlmaz.» 

Bunun ic;in balk Ia sa~hgmm en kiic;iik 
bir sarsmt1smda derhal bir mi.itehasstsa 
ko§ar. Ciinki.i insan derdine derman ic;in 
m11tlak bir Lokman arar. 

Modern trbbm Lokmam da mi.itehas· 
S!SIIr. 

Dr. Behcet Sabit Erduran 

Hayvanat muallimi, gene edebiyat 
mualliminden daha sakin ve mutedil bir 
muhatab bulmu§ olmanm cesaretile ba· 
§IDI yukan kaldirdt, Necatinin yiiziine 
hit; bakmtyarak F azh Beye sordu: 

- Ben gayrimemnunum da sen mem
nun musun hazrel? .. Y a§m kac;? Benden 
en a§agt on be~ ya~ kiic;iiksi.in. Gene de 
halinden §ikayet edersin. 

([9} ir mecmua, harbden evvel Fran
lg) S!Z gazele~i)j~ aJ~minde y~~-

Adanadan bir manzara 

gosteren c;.•rkm biT ah~ven§tn 
goni.il bulandmct hikayesini kaydediyor. 
insan, vesikalara mi.istenid olmasa bu hi
kayenin uydurma bir §ey olduguna 
inanacak. Fa kat ner fikra, her vakta, her 
hiiki.im, larih gosterilerek, yer tesbil olu· 
narak, isim verilerek tevsik olundugundan 
maceranm dogruluguna inanmamak miim· 
ki.in degil. Mecrnuanm birkat; say!· 
smda yaztlan i§lere bak1hrsa harbden ev· 
vel biitiin F rans1z gazeteleri -ba~ta Tan, 
Maten, Figaro, ]urnal, Eko do Pari ve 
Deba olmak iizere -kendilerini· F ransa 
maliyesi zararma· satmi§Iardtr. Y almz 
{,;arhk Rusyasmm bu satthk kalemlere 
bir yiida iki milyon frank odedigini soy· 
lemek; §irketler kurularak, dalavereler 
~evrilerek, yiilarca yaptlmi§ olan ah ve· 
ri§in geni§ligini gostermege kifayet eder. 

Adana (Hususi muhabirimizden) -
Anadoluyu hatederek Suriyeye ve lrak 
yolile §arka giden ve o taraflardan garba 
gec;en tayyarelerin ekserisi Adanada ko
naklar. Cet;en te§rinisanide hususi tayya
resile Bagdad iizerinden irana giden Al
man ikllsad Nazm doktor Saht Ia bu -
ray a inmi§ ve soz arasmda: «Memleke
tiniz daimi bir ilerileme ve inki§af yo -
lundadu. Bir iki sene sonra burada §im
diki OO§ arazi yerine asri bir hava !imam 
gi:iriilecegini kuvvetle iimid ediyorum.» 
demi§ti. Doktor Saht'm bu temennisi bir 
iki sene degil de birkac;. ay soma tahak • 
kuk etmek iizere bulunuyor .. 

Bilindigi iizere, istanbul • Ankara 
hava seferleri oniimiizdeki ilkbahardan 
itibaren Adanaya kadar temdid edile • 
cektir. Bunun it;in belediyece, hiikumet 
namma, §ehrin garbmda mi.inasib bir yer
de 60 hektarhk bir arazi istimlak edilmi§ 
bulunmaktadir. T esisata yakmda ba§la
nacakttr. 

Kofu yeri 
T ayyare meydam biti§iginde, plam 

Ankara ipodromunu yapan ltalyan mii· 
kendisi tarafmdan hamlanmi§ olan ko§u 
yerinin tesisalma, idarei hususiyece ba§ -
lanmaktadir. T esisatm tamammt bir se· 
nede bilirmek miimki.in olmadtgmdan.J 
kisim kiSlm ikmal edilecektir. 

Sehrimizde, lstasyon caddesinde mo· 
dern bir Halkevi binas1 yaptmlmasl da 
kararla§tlTI!mt§hr. Bina t<;In miihendis 
Mithat tarafmdan bir plan yapllmt§Sa da 
bu planm kabuli.i heni.iz takarri.ir etmi§ 
degildir. Haber aldtgtma gore, bu 1§1 

tetkike memur komisyon, projenin miisa • 
baka ile yaplmlmastm dii§i.inmektedir ki, 
herhalde bunda biiyiik isabet vard1r. Bi
naya yi.iz bin liradan fazla para sarfedi
lecegine gore, mi.isabakamn faydah ola
cagma ~iiphe yoktur. 

Bina, Halkevi i~in laZim alan biiro -
lardan maada, kurs salonlanm, bin ki§i· 
lik bir konferans salonunu ihtiva edecegi 
gibi, Cumhuriyel Halk Partisine ve A
danaya gelecek biiyi.iklere tahsis edilecek 
kiSlmlan da muhteyi olacaklu. Aynca 
yirmi bin cildlik bir de kiitiibhanesi bulu
nacaklu. 

Adana BeleJiyesinin biitfesi 
Adana belediyesinin 93 7 bi.itt;esi ha

ztrlanmaktadtr. Biitc;.e enciimene havale 
edilmi§tir. Gec;en kanunusanideki tug -
randan §ehrin muhtelif caddeleri harab 
bir hale gelmi~ ve bilhassa Kolordu cad
desinde yeni yap1lan kaldmm do§emeleri 
altiist olmu§tu. Bunlart tekrar di.izelt • 
mek ic;in bi.ilt;eye fazla tahsisat konula -
caib ogrenilmi&tir. 

Turizm ifi 
{,;ukurova giin gec;likt;e bir turizm bi:il

gesi olmak istidadm1 gostermektedir. Bil
hassa ki§tn, Anadolunun ba§ka yerlerin!! 

c;iriyor, demek olur. 
- Elbette, elbette ... Onu inkar eden 

var mt? CUlhane Hatti Hiimayunu, bir 
hastaya son nefesinde verilen sun'!. .. ha
va gibiydi. inbraz ~ok evvelden, Kanu
niden sonra ba§lami§hr. Haleti nezi uzun 
siirdii. Amma, devletlim, boyledir diye 
hastamn bogazm1 sikamayiz. (,;Ikmiyan 
canda iimid vardtr. 

- Bende iimid filan kalmadt. Gene· 
Jerden biraz iimid ediyorduk, onlar da 
~afkas1, Mimi fethedecegiz hulyasile 
Izmiri de verdiler, Bursay1 da. 

- Nefsine k1yas etme. Sen ihtiyar
laml§ olabilirsin. Gender de hayale ka· 
ptlml§ olabilirler. F akat §imdi Anadolu
da hayal degil, hakikat vardu. 

nazaran havasmm 1 0-15 derece daha 
s1cak olu§U, portakal ve limon bah~eleri
nin t;ok cazib manzarast, asari alika hu
susundaki zenginligi yava§ yava§ se)lyah 
celbetmege ba§lami§tlr. Bu sene Ankara
dan baz1 yolcular da gelmi§tir. Belediye 
bu vaziyeti gozoniinde tutarak, ileride 
aynca modern ve bi.iyiik bir otel yapltr· 
may1 dii§iinmekle beraber, §imdilik, ken· 
disine aid alan yeni otelde bazt tadilat 
yapi!Tml§, banyolu ve tam konforlu bir· 
ka~ oda daha ilave ettirmi§tir. Otelin te· 
miz ve geni§ bir salonu da vard1r. T adi • 
!at i§leri nisanda bitmi§ bulunacaktir. 

Ha~aratla miicadele 
Mmtakamtz ziraal miicadele te§kilatJ, 

ilkbaharda pamuk ekili tarlalarda ha§e -
rat miicadelesine ba§lamak iizere haztr -
Irk yapmaktadtr. Bu sene (Krozof Va -
ris) denilen ha§erata kar§t esash tedbirler 
ahnmas1 mukarrerdir. Bu i§ it;in .«Far -
mall» tipinde 14 tane onikili ve bir tane 
de yirmili polverizator sipari§ edilmi§tir. 
Aynca 80 ton ta ecza getirtilecektir. 

Mekteb i~i 
Bugi.inlerde ortamekteblerin 937-938 

y1h biitt;eleri hazulanmaktadir. Gelecek 
ders y1h i~in birt;ok §uhelerin at;Ilacagt 
ve bu yi.izden bina hususunda stkmh c;e· 
kilecegi anla§tlmaktadtr. Herhalde ikin
ci bir ortamektebin at;tlmast zarurl oldu
gundan, §imdiden bu ihtiyac gozi:iniinde 
bulundurularak icab eden tedbirlerin a
lmmakta oldugu memnuniyetle ogrenil -
mi§tir. 

Ortamekteb mi.idiirii F aZil Erim terfi
an Y ozgad lisesi mi.idiirliigiine tayin edil
mi§tir. Buraya get;en ders yth ba§langi -
cmda gel en F aztl, k1sa bir miiddet zar
fmda gayret ve liyakatile kendisini mu • 
hite sevdirmi~ti. 

- Erzurum Vilayetinin yeni 
sene biit~esi 

Erzururn (Hususi) - Umuml mec· 
lis hamladrgt miitevazin bi.it~eyi tasdik 
it;in umuml miifetti§lige vermi§tir. Bu se
neki bi.itt;ede bilhassa ziraat ve baytar 
fas11lanna ehemmiyetli zamlar yapilmt§· 
tiT. F enni ziraati te§vik, tslah edilmi§ to
humluk ve meccanen zirai aHit dagtt • 
mak ic;in tahsisat kondugu gibi hayvan 
yeti§tirmekle me~hur olan mmtakamtzda
ki koylere boga ve ayg1r tevzii it;in de 
para aynlmJ§hT. 

Vilayette yol faaliyeti ba§lamak iize· 
redir. Erzurum - Ihca yolu yeniden ya· 
ptlmak i.izere ihale edilmi§tir. Transit 
yolu in§aah, demiryolu faaliyeti geni§ bir 
sahada ilerlemektedir. T rabzondan Kop 
dagma ve oradan da han hududuna ka· 
dar iki k1sma aynlan transit yoluna hu· 
susi ktymet ve ehemmiyet verilmektedir. 
Her iki k1smm id~esi Trabzonla Erzu • 
rumda bulunan hirer ba§mi.ihendisle ma
iyetlerindeki heyetlere tevdi edilmi§tir. 

nederek yiiziine baktt. Hayvanat mual
limi, odadan i<;eriye bir miittefik girdigini 
anladigi it;in, onun bu zanmm da bertaraf 
etmek istiyerek ayaga kalkb ve ona dog
ru bir adtm attt: 

- Sen soyle Allahm1 seversen, dedi, 
bir ~ocuk otekine maymun Turk mii de
mi~ ne ... 0 da ona Ia§ atrnt§. Sen tafsi
latmt daha iyi bilirsin. inz1bat meclisleri 
toplanacakml§. Genclerimiz burada hita· 
beler irad ediyorlar. Ta§ alan t;ocugun 
kogulmasma rey verenler... Nastl dedi 
bakaytm? E§ekm~ler amma Tiirk de
gilmi§ler ... onu konu§uyorduk. 

Celal, elindeki biiyiik defteri masanm 
i.istiine koyarak resml bir sesle cevab ver
di: 

Ben, Yirminci amda ve medeniyet 
merkezlerinin en ileri gelenlerinden birin
de ac;Ilan bu sallhk kalemler sergisi hak· 
kmdaki yaztlan okurken §arkm eski §a· 
irlerini dii§iindiim. Onlar da kendilerini 
boyle satihga ~Jkanrlardi, §unu bunu gii· 
liinc veya igrenc surette metederek para 
dilenirlerdi. Durup dururken eline mu· 
fassal bir methiye sunulan adam, §ayed 
yiize kar§l yaptlan ogii§lerin hakikatte 
sogii§ oldugunu di.i§iinerek caize vermezse 
§air, yeni ba§tan kaleme sar1hr ve bir gi.in 
once goklere t;tkardigl adam! hie; stktl • 
madan yerlerin dibine get;irirdi. 

~ark edebiy at tarihi bu t;irkinliklerin 
orneklerile doludur. Bu hal, namuslu 
edebiyat iistadlanm pek sinirlendirdigin
den ~iirde JSrarla dilenciligin caiz olamt• 
yacagma clair fetva da ~tkarmt§lardlr. 
Hiiseyin Ka§ifinin «Bedayiiilefkar» adh 
eserinde bu edebi fetva yazthd1r. 

Bununla beraber §iirle dilenmek, §iir
le §antaj yapmak, §iirle bombalar savur• 
mak amlarca devam etti. Hatta ~airin 
biri bu bali, utanmadan kalem haklan 
arasma soktu. Bakmtz, o hayastz adam 
ne diyor: «Benim di.i§iincelerim ktzla
nmdir. On lara hirer koca bulurum. Fa
kat damadlanmdan biri mmn c;1karsa kt; 
ztmt hemen ondan geri almm, ba§kasma 
veririm .. l>> Demek istiyor ki melhiyeden 
maksad para c;ekmektir. ,Sayed, kasideyi 
alan para ver~ezse §air, o kasideyi ba§· 
kasma sunabilir. 

Bir ba§ka §airin de §U hezeyanm1 din
liyelim: (tSiir, iit; tiirliidiir. Birincisi 
methiyedir, ikincisi ricanamedir. Medih 
olunan zat ihsan ederse sena, etmezse hi
civ hamd1r. Ben §iirin iit; nev'inden iki
sini wyledim. Ey alicenab efendim, §im
di ne buyurursun? ... » T ehdid, yaman; 
sebebsiz metholunan adam kese~in agzt
m a<;mazsa §iirin iit;iinciisii, yani hicviye 

yaz1lacak! .. 
Sevine sevine kaydedebiliriz ki §arkta 

bu kepazelikler arhk gori.inmez olmu§tur. 
F aka t Avrupa gazetelerinden bir ktsmt, 
kalem haysiyeline yakt§mJyan bu an' ane· 
yi ya~ahp duruyorlarml§. Gene o haysi· 
yet namma yaztk ve c;ok yaztk! 

M. TURHAN TAN 

Cocuk Bayram1 haftasmm ilk 
Z3 Nisan :J 

giiniidiir. Yavrulanmzm bay
ramJ icin haz1rlammz. 

ne iki kelime ... 
- 0 ikinci kelimenin it;inde biitiin bir 

millet var. 
Celal Necatiye dogru bir dirsegini sal

hyal'll.k: 
- Am an efendim, am an... dedi, siz 

bunlan talebeye edebiyat vazifesi olarak 
veriniz, biz mektebin asayl~inden mes' u· 
liiz. 

Hiisnii Bey sesini yiikseltti: 
- Hah I dedi, biz de bunu soyledik 

te kolii olduk. 
1kinci dersin t;am c;ahyordu. Kendi -

sinde vazife fikri ilkonce uyanan tarih 
mualliminin arkasmdan Orban ve Necati 
di§an c;:Ikttlar. Otekiler ic;eride kalmt~h. 

8 Hayvanat muallimi ba§lfll kaHmp ve 
iki elini dua eder gibi ac;arak: 

- Bu da edebiyat I dedi, nereden ne
reye... Biz sen den <;ok ya§ad1k, evla· 
d1m ... Fen tarihinde bize de Hamiyyeti 
Milliye, Hamiyyeti Vataniye denilen o 
yaldtzh hablart yutturdular. Bak ne ol
duk! Saatine iki mecidiyeye ders verece· 
giz diye buralarda siiri.iniiyoruz I 

Ulumu diniye muallimi hep basml 
salhyarak Hiisni.i Beyi lasdik ediyordu; 
tarih muallimi, Orhamn yiizi.ine bakarak 
al<;ak sesle: 

- Halimden §ikayet ba§ka, mensub 
oldugum heyeti tt;hmaiyeyi bahrmak 
ba§ka ... Ben de i§te §ahsi mukadderatl· 
m!Zla milli mukadderatimiZI birbirine ka· 
Tl§hrmryahm, diyorum. Edvan inkuazi· 
yede biiliin akvam • Yunam Kadim, Ro
ma, Kartaca, hepsi ... - bi.iti.in akvam, me· 
nafi ve amali §ahsiyelerini heyeti i<;tima
iyenin ihtiyacalma tercih ederlerdi. Biz· 
de de oyle oluyor. Sonra Anadoluda bir 
avuc kahraman, canlanm di§lerine tak
mi§Iar, vatam miidafaa ederlerken, biz 
burada aldJgimtz ayhgm kifayetsizligi 
bahanesile onlara ki.ifranda bulunuyo
ruz. 

Hiisnii Bey bir elini Fazh Beye dogru 
«birak Allahmi seversen ... » diye terci.i
me edilebilecek bir i.imidsizlikle salladik· 
tan sonra yerine olururken tekrar dogrul
du: 

- Nefsine ktyas etme, diyorsun. Ne
fis nedir a F azh Beycigim? N efis dedi
gin sen, ben, hocam, Ahmed, Mehmed 
degil miyiz? Heyeti it;timaiye dedigin 
bunlann heyeti mecmuas1 de gil mi ~ Kim 
halinden memnun ki? 

- Mi.idiir bey innbat meclisinin top
Ianmasma liizum gormiiyor. Beyhude 
mi.inaka§alar olacagmi anladt. Resen ka
rar verecek. Hadisenin uzun derin isti§a· 
reye muhtac bir ciheti yok ki. E.n kibar 
talebemizden biri otekine e§ek demi§. 
Bunda kafa goz yaracak ne var? Az da
ha ... 

Orban ogle teneffiisiinde miidiiriin 
odasma girdi. Onu yalmz bulunca hie; 
yapmadrgt bir§ey yapmi~h: Selam ver · 
meden bir sandalye c;ekti, kar~ISina otur· 
du, dirseklerini yaz1 masasmm iisti.ine da
yayarak, miidiiriin yiiziinde hayretten 
i:ifkeye dogru seyreden inkiiablann fa7-
kmda olmamt~ gibi, si:iyliyecegi ~eyin 
mevzuuna verdigi ehemmiyetten etrafm
daki hadiselere bir zerre bile ay1rmak is· 
temiyen insanm pan;:alanmaz dikkatile 
yalmz hedefini dii~iinerek soze ba§ladt: 

Yiizi.inde aclhklar birikti. Si§ kapaklan 
altmda gozleri kapkaranhk olmu§tu. Ost 
dudagmdan sarkan pos biy1klarmm al· 
tmda ac;IIdigi goriinmiyen bir ag!Zdan 
peltek, yayvan, ezik bir telaffuz c;tkt-

- Bu da bize mahsus bir haleli ruhi
yedir, dedi, bir heyeti ic;timaiyenin mu • 
kadderat1 mevzuu bahsolurken, hep §ah· 
sJmiza aid gavaili ileriye siireriz. Hiisnii 
Bey §ahsan felegin sillesini yemi§ bir gay· 
rimemnundur, nefsine ktyasla biiliin bir 
Turk camiasmm inhitat ve izmihlale si.i
riiklendigine hi.ikmeder. 

Hiisni.i Bey ayaga kalkti. F akat ba§l· 
nm daima one dogru sarbk, rahatsiz ve 
ahenksiz bir duru§u vardt. Yiiziindeki 
acil1ga hafif bir istihza kari§Iyordu. Di§· 
siz agzile bir§ey emer gibi yutkunduktan 
sonra: 

- Benim soyledigime geldiniz, dedi. 
memlekelimiz de bir devrei ink1raziye ge-

Odadan it;eriye muavin Celal girdi. 
«Kim halinden memnun ki?» soziini.i 
duydugu i<;in gene Hi.isni.i Beyin maa
§mdan ve mektebden ~ikayet ettigini zan-

Necati aiiidt ve muavinin soziinii kes
ti: 

- Yalmz e§ek mi demi§? Tiirkii unu
tuyorsunuz. 

Muavin onun yi.izi.ine bakmadan o· 
muzlanm kaldtrdi: 

- Bir de Turk demi§ olsun, bir yeri- (Arkast var> 



~imal turnesine c;1kan 
giire§c;ilerimiz diin geldi 
Finlandiya ve isve~te muvaffakiyetli miisabakalar 

yapan pehlivanlarimiZ, ~ok memnundurlar 

Fin!andiyadan gelen gilre§!;ilerimiz vapurdan tnerlerken 

;;imal memleketlerinde birc;ok miisa - ca isvec;teki giire§lere giic;liikle devam et
bakalar yapan giire§ takimlrnlz diin Ro- tim. Bundan fazla i§ gorebilmekligim esa
manyanm Recele Karol vapurile §ehri - sen imk~ns1zdt» dedi. 
mize donmii§, nhtunda biiyiik bir sporcu Kiic;iik Hiiseyni maglub ederek ilk 
ki.itlesi tarafmdan hararetle kar§tlanml§· defa bOyle biiyiik ve miihim bir seyahate 
!Jr. i§tirt.k eden ve iimidin fevkinde parlak 

Giire§c;ilerimizin yapbklan birc;ok mii- miisabakalar yap an Kenan: 
sabakalardan ve yo! me§akkatlerinden «- Bu seyahatten c;ok istifade ettim, 
hayli yorgun dii§tiikleri yiizlerinden o - pek c;ok §eyler ogrendim. Oralarda gor -
kunuyordu. diiklerimi burada be§, hatta on senede 

isvec; ve finlandiyada 74 miisabaka giirmek ve iigrenmek kabil degildir. Fin
yapan yedi giire§c;imizle ayn ayn konu~ landiyahlan giire§in iis.tadt olarak tam -
tuk ve ihtisaslarmt zaptettik. dtm. Bu seyahatte ·on iic; miisabaka yap

Bu turnede en muvaf~kiyetli mii • hm. Bu miisabakalann birincisinde mag
sabakalar yapml§ alan ~a ban Mehmed: lub old urn. F akat digerlerinin be§ini tu~-

«- Bu seyahate maatteessiif 0 kadar Ia, yedisini de sayt hesabile kazandim.» 
hamhkh bir hal de i§tirak edemedim. T a- dedi. 
~lmtmtz Berlin Olimpiyadlan zamanm- Y aptian seyahatten dolayt herkesten 
daki kadar haznhkh olsayd1 c;ok daha fazla memnun goriinen antrenor Pel!i -
iyi neticeler ahrd1k. Bununla be rater neu: «~ocuklarm hem en hepsi de miisa -
umdugumuzdan iyi neticeler aldtk» dedi. bakalara sakat bir halde i§tirak ettiler. 

En kuvvetli ve me§hur rakiblerini ktsa Bununla beraber iki memlekette de c;ok 
zamanlarda magliib eden Biiyiik Mus - giizel miisabakalar yapblar.» 
tafa da §unlan soyledi: Kafile reisi Seyfi Cenab da: «Yap-

«- Ben de arkada§lanm gibi c;ok tlglmtz miisabakalarda ald1gimlz dere -
c;ah§mamt§hm. Finlandiyada kolumdan celerin ktymet ve ehernmiyetini, oralarda 
sakatlandnn. Bu yiizden birkac; giire§e giire§e kar§t olan biiyiik alaka ve c;ahl-
i§tirak edemedim.» may1 gordiikten sonra takdir etmek Ia -

79 kilomuzu temsil eden Adnan:: ztmdlr.» dedi. 
«-Ben bu seyahatte Berlinden fazla Taktmm yorgunlugu gozoniinde bu 

muvaffak olarak i§ gordiim. Bilhassa ls- lundurularak Almanyadaki mac;lar ya • 
vec;te c;ok c;etin giire§c;ilerle kar§tla§hm. p!lmaml§hr. 
Galiba §imal memleketlerinde en cretin lsvec; ve Finlandiyada Greko Rumen 
giire§c;iler benim kiloda bulunuyorlar.» ve serbest giire§ olarak 7 4 miisabaka ya-

72 kiloda gi.ire§en Saim de: ptlmt§hr. K1sa bir zamanda yap1lan bu 

«- Ald1gtmtz neticeler meydanda - kadar c;ok giire§in nekadar yorucu oldu
du. Ostiiste yap!lan miisabakalar tahmin gunu takdir ic;in giire§c;i olmak laztm de
edildiginden fazla giic; oluyor. Bununla gildir. F akat c;ocuklann ettikleri istifa -
beraber §imdiye kadar §imallilerle yap1- delere bak1p boyle yorgunluga can kur -
Ian miisabakalarda hic;bir millet bu ka- ban demek laz1md1r. 
dar iyi neticder alamaml§hr» dedi. Y ap1lan bir anla§maya gore Finlandi-

Kolu sakat bir halde ve hafif antren - ya takimt yaz ortasmda Tiirkiyeye gele -
manlarile bu seyahate i§tirak eden Y a§ar: cektir. Diger taraftan giire§c;ilerimizin 

«- Bu miisabakalarda en fena va- haber verdiklerine gore isvec;te- tertib edi· 
ziyette alan bendim. Berlinden sonra u • l~n bii~~~. bir turnuvay~ orada c;ok bege
zun boylu haz1rhk yapamami§hm. Bu se- mien buyuk Mustafa ile Kenamn da da
yahate i§tirak bile etmek istemiyordum. vet edilmeleri c;ok muhtemeldir. 

Kendimi kontrol ede ede yaphgim mii - Hakova temaslan suya dii§tii 
sabakalann birinde biisbiitiin sakatlamn- Milli kiime ma<_;lanmn bir hafta son-

• -. Kimse ile gorii.§en mahluklar degil 
h ~ukac; kere kaptda gordiim, seliirn 
verd1m. Ba§lanm egerek selam ald.Iar ve 
her se~er __ adeta savu§tular. Sade U§agmi 
evvelkt gun c;ar§Ida gordiim. Oradan bu
raya kadar yanmdan aynlmadun. 

- Efendisinden bahsetti mi? 
- 0 etmedi, ben ettim: <<Sizin mos-

yoyii hi~ goremiyorum. Y almz m1s•mz 
evde ?» diy'! sordum. «Evet, bir zaman
dir mosyo seyahatte l» diye cevab verdi. 
Amma ... 

Bekc;i, bah~enin bir ko§esindeki kapa
ga taktlarak soziinii degi§tirdi: 

- Ko§kiin burada da bir kuyusu var
d1r. Suyu hi~ eksik olmaz ... 

F akat mii§teri ayni bahse avdet et -

mek iizere: 
- Ne dedin? Biti§ik kom§u seyahat

te miymi§? 

- Evet aroma, bize de onlara da su 
getiren bir sucu vard!I. Diin bize geldigi 
zaman kom§uyu sabah karanhgt evinden 

c;•karken gordiigiinii soyledi. 

- Allah, Allah ... Aroma ... Belki se
yahatten donmii§tiir l 

- Hay1r... U§ak, ak§amiistii, efen
disinin hala seyahatte oldugunu, daha 
donmedigini haber verdi. Ne bileyim? 

Evin mii§terisi fazla izahat istemedi. 
Zaten icar ve isticar idaresi memuru 
adamaki!h stkilmt~h. Onlardan aynlarak 
bahc;enin bir ko§esindr dallarla, yaprak

larla oynuyordu. Y a§hca zat: 

- Evlad, haydi bakahm ... 

Dedi. Sokak kapiSlntn oniinde mii§teri 
bekc;iye son defa olarak: 

- Pazarhk i<;in sefarethaneye mi mii
racaat edecegiz? 

- Evet. Orada Miisyo Viladmir'i 
bulunuz. 

-Ala ... 
Tam c;tkacagl mad a da genye don

dii: 
- y ahu, dedi. Hepsi ala ama §U pe

ri hikayesi dogru ise can stkacak §ey. Sa
km bu, biti§ik evdeki hizmetc;i ktzm veya 
kadmm bir korte macerast olmasm. 

• CUMHURiYET 

~ark vilayetlerinde 
imar ve kalk1nma i,Ieri 

h1zla ilerliyor 
Oc;iincii umumi--;uetti§ T ahsin Ozer 

Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. Bir hafta 
kadar §ehrimizde kald1ktan sonra T rab· 
zona gidecektir. 

Trabzonda bir milyon iki yiiz bin lira 
sarfile 250 yatakh bir Niimune hastanesi 
yapilacaktlr. Hastanenin in§aatl sonba • 
hard a bitecektir. 

Y eni Erzurum resmi mahallesi in§aa
tmm miinakasast oniimiizdeki ayda bite
cektir. 220 bin lirahk k1sm1 6 nisanda 
ihale edilecektir. Erzurum, Kars §ehir • 
lerinin haritalan bitmi§tir. Kemah - Er
zurum arasmda demiryolu faaliyeti de • 
Vam etmektedir. Hat Erzincana 938 ey
luliinde varacak 939 eyluliinde de Er • 
zurum hath in§a edilmi§ olacakttr. 

Erzurum ile Karsta yiizer ki§ilik koy 
ogretmeni yeti§tirmek iizere mektebler a
c;tlacaktlr. Trabzonda yeni bir lise binas1 
in§a edilecektir. 

.;iarkta birc;ok §ehirlerin elektrik ve su 
projeleri hamlanml§tlr. 

Ege gecesi 
Oniversitede okuyan lzmirli gender 

tarafmdan Ege mahsullerini sevdirmek 
maksadile Maksimde oniimiizdeki cu • 
martesi ak§amt verilecegini yazdtgtmtz 
Ege gecesine aid biitiin haztrhklar biti • 
rilmi§tir. 

Be§inci Ege gecesine i§tirak etmek ii• 
zere, bu hafta ic;inde izmirden birc;ok 
kimseler gelmi§tir. Bunlardan bir kafile 
diin Ege yurdunu ziyaret etmi§tir. 
Universiteli k1z ve erkeklerden miirekkeb 
zeybek ekipleri diin son provalarmt Ege 
yurdunda yapml§lard•r. Geceye birc;ok 
san'atkiirlar davet edilmi§tir. Bu meyan• 
da Ege tangosu ve iz~r fokstrotuna ila
veten «izmir ak§amlan» adile yeni bir 
oyun havas1 haz1rlanmt§hr. Bu beste o 
gece me§hur bir san'atkara okutulacak -
hr. ;lehrimizde bulunan biitiin lzmir 
meb'uslan gender tarafmdan davet edil
mi§tir. 

raya tehiri miinasebetile bu hafta §eh
rimize gelmesi laz1m gel en A vusturya
nm Hakova kuliibiine telgrafla miira
caat edilerek hareketlerinin bir hafta 
sonraya btrakllmasi istenilmi~ti. 

Hakovahlardan gelen cevabda bunun 
kabil olmadtgl bildirildiginden bu takl
rrun lstanbula gelmesi imkfmstz bir hale 
gelmi§ demektir. 

Futhol antrenorii §ehrimize 
. gelmi§ 

Ankara 16 (Telefonla) - Habersizce 
Ankaradan aynlmi§ alan futbol antre
nortiniin tstanbula gitmi§ oldugu anla
§Ilmt§br. 

Hamdi Emin Giine§ kuliibiin
de konferans verecek 

Gtine§ Kuliibiinden: 
20/3/937 tarihine tesadiif eden onii

mtizdeki cumartesi giinii saat 18,30 da 
Hamdi Emin <;ap tarafmdan (Modern 
futbol) mevzuu uzerine bir konferans 
verilecektir. Aza ve dostlartm1zm bu 
toplanbya §eref katmalanm dileriz. 

Not: istanbul Radyosile ne§redilecek 
alan bu konferansa miittefik kuliiblerin 
azalan gelebilir ler. 

lstanbul kros §ampiyonasl 
istanbul Atletizm Ajanhfpndan: 
1 - istanbul kros §ampiyonasmm be~lncl 

mi.i.sabaka.st 21 mart 937 pazar giinii :;li~ll 
tugla harmanlan yolu ara.smda yaptla
caktlr. 

2 - 5000 metroluk mi.i.sabakaya taktm -
lar ii<;er a tletle gireceklerdlr. 

3 - Bu mi.i.sabaka 28 martta Ankarada 
yaptlacak kros §ampiyonast i<;in de se<;mc 
olacakttr. 

4 - Taktmlarm llstelerl 19/ 3/ 937 a~a
mma kadar ajanl1ga verllml~ olmahd1r. 

5 - Atletler saat 9,30 da ~~li tramvay 
depo.su oniinde toplanacaklard!I 0 

istanbul Atletizm Ajam 
Orner Besim 

Bekc;i, omuzlanm kaldud1, ka§lanm 

erath: 
- Vallahi beyefendi; bu benim de 

akhma geldi. ~iinkii bir zamanlar bir ka
dm sesi i§itir gibi de olmu§tum. Ama biti
§ik eyde oyle korte, morte edecek kadm 
yok ki. 

- Tuhaf §ey. 

lear, isticar idaresi memuru ile mii§teri 
bek<;iden aynhp istasyon caddesini tuttu
lar. Y olda mii&teri, evi begendigini, bu
giin yarm sefarethaneye ugnyarak pazar
h~•m. ~apacagmt ve ktsmet olursa be§ on 
gun ·~mde de ta§macagmi soyledi: 

- Simdi, dedi. Sana ugurlar olsun. 
Ben .bu~ad~ . bir ahbaba ugnyacagim. 
Belkt btr tkt saat sonraki trenle done-
nm. 

*** 
Ak§am gee; vakit, istanbul milli tiitiin 

§irketi miidiriyet odasmda Hasan Azmi, 
i§lerini bitirirken hademe kendisini bir 
zatm gormek istedigini soyledi ve: 

- Hususi miihim bir mesele i~in! de

di. 
Diye ilave etti. 
ic;eriye giren zat, Ye§ilkoydeki Prens 

Rtzkullahm ko§kiinii gezen mii§teriydi. 
Hasan Azminin masasma kadar yakla§a-

Karisik iki dava 
' 

Birisi beraetle, digeri 
mahkumiyetle bitti 

Bundan bir miiddet evvel Fatma Ne
zahet ve Fatma ilhan isminde iki kadm, 
sekiz ya§lannda bir c;ocugun anas1 olduk· 
lanm iddia etmi§lerdi. Bu mesele giin -
lerce lstanbulda dedikodu mevzuu ol -
mu§ ve mesele altmct hukuk mahkemesine 

intikal etmi§ti. ~ocugun nesebini tayin 
edecek alan dava devam edip dururken, 
bu iki kadm bu sefer de birbirlerini teh -

did suc;undan iic;iincii ceza mahkemesine 
dii§mii§lerdir. 

Diin iic;iincii cezada bu davaya ba -
k•ld1ktan sonra bu iki kadm koridora c;•k

IDI§lar, bu sefer de birbirlerine hakarel 
etmege ba§lami§lardtr. 

Fatma Nezahet Adliye polisine miira· 
caat ederek kendisine hakaret edildigini 
iddia edince i§ ciirmii me§hud Miiddei

umumisi Hikmet Sonele intikal etmi§tir. 
Maznun mevkiine dii§en F atma llhan da 
Cerna! ve Artamyos adlarmdaki §ahid -
lerin iki§er lira mukabilinde oractkta te
darik edildigini iddia etmi§, kendisi de 
;lerife, N ecmiye, Hasret, Nazire ve Ze-

kiye admda be§ §ahid gostermi§tir. Sabah 
saat I 0 da ba§hyan ve pe§inden yiizlerce 
merakhy1 siiriikliyen bu kan§•k dava ni· 

hayet saat 17 de ciirmii me§hud iic;iincii 
sulh mahkemesinde halledilmi§tir. Y apt· 
Ian duru§ma sonunda her bir §ahid ba§ka 

tiirlii ifade verdiginden sue; sabit goriile
memi§ ve mahkeme maznunlarm berae -
tine ve mahkeme masraft olan be§ liranm 
davact Fatma Nezahetten ahnmasma 
karar vermi§tir. 

lkinci bir vak'a 
Suduri admda bir gene kanst ve Hii

seyin Avni aleyhine bir zina davast ac; -
rnt§hr. Diin ikinci istintakta sorgu yapt
hrken bir arahk Suduri Hiiseyin Avniye 

«istersen davamdan gec;eyim» demi§ ve 
bu sozle ba§hyan miinaka§a hakarete 
kadar gitmi§tir. Bunun iizerine bunlar, 

hemen polise miiracaat ederek §ikayel 
etmi§ler ve Miiddeiumumilikte de «ben 

davac1y1m» diyerek kar§l taraft maznun 
mevkiine dii§iirmege c;ah§mi§lardii. Fa -
kat her ikisi de maznun olarak mahkeme

ye sevkedilmi§tir. Y aptian duru§ma so -
nunda Suduri ve Hiiseyin Avninin suc;lan 
sabit goriilmii§, iic;er giin hapis ve hirer 

lira hafif para cezasma mahkiim olmu§
lardu. Ancak iki taraf ta mahkum olun-

ca dava sukut etmi§ ve bu ihtilaf ta bu 
suretle tathya baglanml§hr. 

Gene bir k1z talebemiz 
vefat etti 

o~ ytldanberi 0-
niversitede okuyan 
ve Ttbbiyenin iic;iin
cii stmfmda bulun • 
makta olan Konya
h N azmiye evvelki 
giin meneniit tuber -
kilozdan Haseki has
tanesinde olmii§tiir. 
Oniversite tahsil ha
yatmda ktzlar ara -
smdan boyle hazin Nazmiye 

bir oliim ilk defa va-
ki olmaktad1r. Ciddiyeti ve c;ah§kanlt -
gile kendisini hoca ve arkada§lanna sev
dirmi§ olan Nazmiyenin cenazesi diin 
biitiin fakiil telerden gel en talebelerin, 
doc;ent ve profesorlerin i§tirakile kaldt • 
nlml§ ve gozya§lan arasmda T opkap1ya 
gotiiriilerek ebedi istirahatgahma biia • 
kJ!IDI§tlr. Cenaze merasimine i§tirak e • 
denier N azmiyenin teksir edilmi§ foto • 
grafmt siyah kordelalarla yakalarma tak

mt§lardtr. 
Ttbbiyeliler ailesine taziyetlerimizi 

sunanz. 

rak egildi: 
-Murad Ferdi kulunuz!.. 
Dedi. Hasan Azmi hayret ic;inde bu 

iriyan, beyaz sac;h zata bakh: 
- Aman F erdi, inamlacak §ey degil~ .. 

Sen misin sahi? 
Murad F erdi, yeleginin altmdan bir 

ytgm bez c;•kard1. Sac;lanndan bir taktm 
pudra ytgmlan doktii ve yiiziinii bir men
dille temizledi. 0 zaman ya§h degil, orta
ya§h bile olm1yan c;evik F erdi ortaya c;•k-
1!. Azmi hayret ve takdirle: 

- Otur bakahm, dedi. Gene boyle 
tebdil gezmege ned en liizum gordiin? 

F erdi, bir kanapeye oturdu. Bir sigara 

yaktt: 
- Ben evvelki giin size a§Iklar hak

kmda mutlaka ma!Uroat almak laztm gel
digini soylememi§ miydim? Bu i§ gene 
karanhkla§tl, hala rahat degilim. Ya Nu
ri ile Hasretin izini bulmahytz, yahud 
nereye gittiklerini ogrenmeliyiz, dememi§ 
miydim? 

- Evet. .. Ben de senin bu tela§ma 
li.izum olmadtgmi, c;iinkii Prens Hazret
lerile birlikte ve ayni zamanda Samoi
lof' un go<;tiigiinii, onunla ayni mezara 
gomi.ildii&iinii soylemi§, seni ikna etmi§
tim. 

17 Mart 1937 

Italya 12 
siyasetini 

adalardaki 
degi§tirdi 

I 

Adalar halk1na ve bilhassa Rum 
ahaliye geni' haklar veriliyor 

[Ba§tarafz 1 inci sahifese] I melerine miisaade edilecektir. Bu suret~ 
sele ile c;ok hararetli bir surette ugra§ma- le Rumlann cemaat te§kilatlannm idare 
Ianna «Onikiada» ismindeki gazetenin edecekleri mekteb, kilise i§lerine ltalyan 
ne§rettigi bir Rados mektubu sebeb oi - idaresi miidahaleden uzak kalacak ve ke
mu§tur. Bu mektubdan anla§tldtgma gore lam serbestisi teessiis edecektir. 
§imdiye kadar Onikiadayt idare eden Gene Rodas muhabirinin bildirdigine 
Mario Lango azledilmi~ ve yerine gelen gore Lango'nun Onikiadadan uzakla§h • 
Kont _Vekki adalarda Rum ahaliye kar§l nlmasmt bizzat Musolini emretmi§hr, 
alan I talyan siyasetini kokiinden degi§tir- M usolini evvelce adalarda geni§ bir tef• 
mi§ ve bu idareye yeni bir istikamet ver- ti§ yapthJ!ak iizere emniyet ettigi gene "' 
mi&tir. ral!erden Manga'y• gondermi§, o da tef~ 

Kont Vekki ilk i§ olarak biitiin §ube· ti§i neticesinde verdigi raporda Onikiada 
Jerde Lango'nun idaresi zamanma aid bii- idaresinin pek muzlim oldugunu ve bu 
yiik suiistimaller ortaya c;tkalmt§ ve bu gidi§le italyan rqtnfaatlerinin tehlikeye 
suiistimallerin 32 milyon lireti buldugunu girecegini bildirmi§mi§. Bunun ic;in yeni 
tesbit ettirmi§tir. Y eni vali ayni zamanda gelen vali yerlilerle s1kt bir miinasebet te
§imdiden sonra herkesin kanun nazannda sis ederek sempatilerini kazand1ktan son~ 
miisavi oldugunu, biitiin meselelerin adi- ra bu adalardan hakkile istifade temin 
lane hal ve tanzim edilecegini ahaliye bil- etmek yolunu tutmu§tur. 
dirmi§tir. Hiikumet konagmm duvarlan- Onikiada idaresinde husule gelen de • 
na yapi§tlnlan italyanca, rumca beyan - gi§ikligin sebebi her ne olursa olsun bu 
namelerde adalardaki ahalinin ekseriyeti degi§iklik ada rumlanm ve bunlarla 
arzularma hiirmet edilecegi ve bunun pek s1k1 alakalanm muhafaza ederek bi.i
aksine hareket eden hiikumet memurlan- tiin ahvallerini takib .etmekte bulunan 
mn §iddetle tecziye edilecekleri il5.n e - Yunanhlan bir dereceye kadar teselli ve 
dilmi§tir. Diger adalarm kaymakamlan teskin edecek gibi goriinmektedir. 
da merkeze celbedilerek herbirinden tat
bik ettigi idari tarzlar hakkmda layihalar 
istenmi§ ve herkese Rodas Umum Vali -
sine §ahsan miiracaat hakkt verilmi§tir. 

Kant Vekki bununla beraber Onikia
damn ikhsadi hayatmda adaletin teessiisii 
ic;in de birc;ok tedbirler almt§hr. Lango
nun idaresi zamanmda haciz, musadere 
ve istiml .. k olunan emlak .ve arazinin sa
hiblerine iadesi i<;in emir verdigi gibi §im
diden sonra istimlaklerin aSK~ri hadde 
indirilecegini de bildirmi~tir. 

Y eni vali Kont Vekki' nin Onikiada a
halisine kar§I takib edecegi siyasetin ana 

hatlan §U §ekilde hulasa edilebilir: 
Ekseriyet te§kil eden kiitleye miihim 

haklar verilerek bunlarm memnuniyetle -
rini celbetmek. Adalarda ekseriyeti te§kil 
eden Rumlard1r. Binaenaleyh bunlann 
tahsiJ ve terbiyeleri, dinleri ve cemaat i§
leri ltalyan idaresi vesayeti altmdan c;t
kanlacak ve eski 'Zatrtanlarda oldugu gibi 
serbest cemaat te§kila tlarile idare edil -

Perye Bankasmm a~bgi dava 
Muhtelit H~kem Mahkemesi Tiirk A~ 

jam Emin Ali Ankaraya gitmi~ir. Emin 
Ali Perye Bankasmm yerine kaim alan 
Franstz Bankasmm hiikfunet aleyhine 
a<,;bg1 ve hakem huzurunda murafaaya 
btraktlan alacak davasile <;ukurovada 
bazt naf1a te§ebbiisatmdan dolayt gene 
hiikumet aleyhine bir Franstz §irketi ta
rafmdan ac;tlmi§, fakat halli, hususi t€!4 
maslara kalmi§ alan ikinci bir dava hak4 
kmda Maliye Vekaletile temasta bulu~ 
nacakbr. 

Belc;ikall hakemin, Perye davas1 hak· 
kmdaki kararmm bugiinlerde tebligi 
beklenilmektedir. ...... 
Arnavud kilisesine istiklal 

veriliyor 
Diin ve bugiin Fener Patrikhanesin• 

de toplanan Sen Sinod meclisi Arnavud~ 
luk kif.isesinin mii~takil olmasma karar 
vermi§ ve bu karar telgrafla Patrikha· 
nenin Atina miimessiline bildirilmi§tir. 

Fabrikalarinda insaat 
' 

Deniz 

Havuzlann tayyareden almm~;~- 'bir resmi 

ikbsad Vekaleti Deniz Fabrikalarm- dilecek ve orada bulunan eski Valide~ 
da yeni in§aat ve tesisata bu sene i<,;in- k1zag1 da ihya ve 1slah olunacak4 
de ba§lanacakhr. Ecnebi ve Tiirk miite- hr. 
hasstslan Havuzlarm her biiyiikliikte Valide ktzagmm bulundugu saha ve o
gemileri in§aya musaid bir hale gel- radaki binalar, Milli Miidafaa Vekale~ 
mesi ic;in icab eden in§aiihn ve getiril- tinin elindedir. Binaenaleyh buralarm 
mesi laztm gelen makinelerin projele- Ikbsad Vekaletine devri ic;in icab eden 
rini ve li.stelerini haztrlami§lardir. Mev- muamelelere derhal giri§ilecektir. Ter· 
cud havuzlar ihtiyaca kafi olmadtgt i<,;in sanemizin tslahl i<,;in ilk iki senede be§ 
sivil tersanemiz Haskoye kadar tevsi e- milyon lira sarfedilecektir. 

Hay1r, ben kani olmadim. Nuri ile 
Hasreti vapur, tren ve tayyare acentala
rmdan ara§t!Idlm. Bu pek emin bir yo! 
degildir ama §U birkac; giin i~inde onlarm 
kahbmda ktyafetinde hic;bir yolcu olma
digma kanaat getirdim. Kald. ki arhk i
simlerini gizlemege de ihtiyadan yoktur. 
~iinkii siz Hasrete Samoilpf' un oldiigii
nii de haber vermi§tiniz. Derken Nurinin 
aparhmanmda tahkikat yaphm. Bir sa
bah e§yasmt toplatl!gmi, fakat ewadan 
evvel kendisinin gittigi, neden sonra e§ -
yasmm mec;hul bir adam tarafmdan kal -
dmld1g1 anla§llmca mesele Y e§ilkoyde, 
Hasretin izini takibe kaldt. 

Hasan Azmi tahkikatm bir kere daha 
merakh bir safhaya dokiildiigiinii goriin
ce yerinden kalkarak F erdinin kar§tsm -
daki bir kanapeye oturdu ve F erdinin so
ziine devam edebilmesi ic;in ana bir§Cy 

sormamayt tercih etti. 

- Prens Rtzkullahm ko§kii Rus se
farethanesi tarafmdan kiraya veriliyor. 
Malum ya, bu ko§k Samoilofun ko§kiine 
biti§iktir. Me~hur profesor birinde Samo
ilof, otekinde R1zkullah olarak ikamet e
diyor, birinde muavini Davudla, otekinde 
karlSI Hasretle ya§Iyordu. .. Prens R1z -
kullahm ko§kiinii gezdim. Burada pek 

miihim malumat elde edemedim. <;iinku 
ko§krii sefarethane tamamile bo§altmt§. 
Y almz mahzeninde, yandaki ko§ke ge .. 
c;en bir merdiven buldum. i<;indeki bek• 
c;i, bu mahzenden acayib sesler, bagn§ ~ 
malar i§ittigini ve «iyi saatte olsunlar» 
dan korktugunu soyledi.Bu hal nazan dik
katimi celbetti. F akat as• I miihim alan §U% 
Birkac; giindiir profesor hazretleri seya~ 
hatte imi§. lyi, ho§... F akat ya mahalle 
bekc;isi olan ve suculuk ta eden Ahmed 
Agamn evvelki giin sabah karanhgt pro
fesor Samoilofu ko§kiinden «;l'karken 
gormesine ne dersiniz? 

Hasan Azmi yerinden stc;radt: 

- Ne? Samoilof'u mu gormii§? fm,. 
kam yok ... 

F erdi ka§lanm c;ath. Ba§ml salladt: 

- Maalesef, bekc;inin kendisinden ve 
son derece kat'! bir dille i§itmc;seydim ben 
de inanmtyacakhm. Bu haberi bana ev .. 
vela ko§kiin bekc;isi verdi. lnanmadJm. 

Gidip mahalle bekc;isini buldum. Agzmi 

aradtm. Herif goziine, dizine yemin etti. 

Bek~;i yalmz yiiziinii gorerek tamd1gm " 

dan degil, onu ko§kiinden c;1karken gor• 

diigiinden bahsediyor. 
(Arkast var) 
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Kayseri 
ekiple 

fabrikasi 
~ah§acak 

•• 
u~ 

Amele miktar1 3000 e yakia,tJ, bu ay 2,400,000 
metre dokuma ve 340,000 kilo iplik yaparak 1936 

marbndan bir misli fazla mal ~Ikaracak 

Kayseri (Hususi) - Bir y1la yakm 
zamandanberi geceli giindiizlii iki pos
ta iizerinden ~ah§an Kayseri mensucat 
fabrikas1 kombinas1, sekizer saatten iir; 
ekiple ~ah§maga karar verm~ ve bu -
nun ic;in de tertibat almmaga ba§lan -
IDI§tlr. 

ltr; postaya haz1rhk olmak iizere fab
rikamn mektebi takviye edilmi§, ta -
Iiblerin heveslerini artmp kendilerini 
i§e baglamak maksadile ilk giinden iti
baren herbirine lurkar kuru§ yevmiye 
verilmek suretile bu talebeler c;ogaltll
mi§, ustalar da haz1rlanarak imtihan -
!anna bB§lanmt§hr. 

Yap1lan tetkikatta, fabrikamn i§ ka
nununa uymak maksadile iic; posta ii -
zerinden r;ah§masl hernevi i§c;ilerin ih
tiyacma tekabiil ettigi gibi, biinye ve 
kabiliyetlerine uygun oldugundan rom
taka ic;in r;ok faydalar temin edecegi 
gibi gec;en seneye nisbeten r;ok farkh 
olan istihsalat ta bir misli daha artml
IDt§ olacaktJr. Esasen gec;en seneki ile 
bu ytlki rand1man - a§ag1daki cedvelde 
goriilecegi iizere - mukayese edilirse 
fabrikamn mesai sahasmdaki muvaffa
kiyet derecesi tebariiz etmi§ olur. Fab
rikanm randrmamm bir ayltk istihsalat 
iizerinden kar§Ila§tlrahm: 

1937 1936 Fazlallk 
mart1 mart1 miktan 

Amele 
mevcudii 2,993 2,505 488 
Dokuma 
cmetro~ ! 2,400,000 1,140,000 1,360,000 
ipllt ckilo~: 340,000 145,000 195,000 

Bu cedvelde ger;en seneki bir ayltk 
istihsalatla bu seneki bir ayltk ·istihsa
lat arasmda bulunan bu farlun i§c;i faz
lasJ olan 488 amele tarafmdan teminine 
hir;bir suretle imkan olmadt~m takdir 
etmek laZJmdtr. Aradaki bu miihim 
fark, fabrikarun giin g~ikc;e normal 
mesaiden daha yiiksek bir r;alt§ma ile 
inki§afa dogru hlZla gittigini gosterir 
a~1k bir hakikattir. 

Bundan ba§'ka fabrikamn Tiirkiye pi
yasasmda ekonomi bak1mmdan oyna -
dtgl miihim roller, izmir ve istanbul 
piyasalarmdaki son iplik buhramnda 
dahi kendini hissettirmi§tir. izmir ve 
istanbul piyasalarmda iplik buhram 
ba§ladtgl giindenberi fabrika Vekaletin 
emrile muntazaman ve hergiin bu pi • 
yasalara bir buc;uk ton iplik sevkiyatJm 
temin etmi§ oldugu ic;indir ki, bugiin 
buhranm onii almmt§ ve bu suretle pi
yasada nazJmhk gibi mi.ihim bir i§ gar
mil§ bulunmaktad1r. Bu piyasalara o -
lan iplik sevkiyati hergiin ve hala de
v.am etmektedir. 

Fabrikanm istihsalatJ; desen ve me
tanet itibarile de gun ge<;tikc;e ilerleyip 
giizelle§mekte ve Ti.irkiyenin her tara
fmdan muntazaman sipari§ler almmak
tadir. Bilhassa tzmir, Adana, istanbul 
ve Kars mmtakalan bugiin fabrikamn 
en miihim pazarlan haline gelmi§tir. 
Cumhuriyet hiikCunetinin takib eyledi
gi §imendifer siyas('tinin her ytl ve git
tikr;e inki§af etmesi fabrikanm sab§ sa
hasmi da tevsi eylemektedir. Erzurum 
hath bittikten sonra §ark hududlanmtz 
dahi fabrikaya baglanml§ bulunacak -
ttr. 

Fabrikanm kadm i§c;iye verdigi e -
hcmmiyet ve alaka §ayam ehemmiyet 
bir §ekil almi§ ve ger;en sene 90 kadm 
i§r;isi olan fabrikanm bugiin bu yeku
nu 350 ye f1rlamJ~tlr. Ve giin ger;tikr;e 
daha yiikselecegi timid edilmektedir. 

Fabrikamn bu sahadaki muvaffaki -
yetinin en bliyiik s1rn, ameleye verdigi 
yevmiye ile beraber, onun refahma, a· 

zami derece ehemmiyet veri~i ve ayni 
zamanda i§r;i ucuzlugundan bilistifade 
onlarm mesailerini istismar eden bir 
prensip takib edilmeyi§idir. Eger, eko
nomi bak1mmdan tehlikeli olan bunun 
aksi bir siyaset iizerinde yiiriiniilmii§ 
olsayd1 fabriak bugiin ne bu kadar mil
him bir i§r;i kafilesini bulabilir ve ne 
de rand1manda bu kadar fark goriile • 
bilirdi. Binaenaleyh «istismar edilen i§
r;i esash bir i§~ olamaz• diisturunu ta
kib eden fabrika, disiplinli ve ayni za
manda otomatik bir tarzda c;ah§an ele
manlanm ancak bu sayede kazanabil
mi§ ve faaliyetinde de muvaffak ol -
mU§tur. 

Fabrika, esasen ihtiyact c;ok basit o ~ 
Ian i§r;inin yevmiyesini muntazam bir 
surette arbrtp refahm1 temin etmekle 
beraber bir taraftan da insanca ya§a -
mak ve onlarm seviyelerini, maddi rna
nevi hayat §artlarmt yiikseltip medeni 
bir i§c;i haline getirmek ic;in de azami 
gayret ve fedakarhg1 esirgememekte -
dir. Bugiin fabrika i§c;ileri ic;inde tlra,?· 
stz, ayakkablan boyastz olanlar pek az
dir. Bu siyaset aytii zamanda ~c;i istih
lakini de artJrmi§tir. istihlak.i c;ok olan 
bir i§r;i, esash i§r;i olacag1 ir;in fabrika, 
mi.istakbel kooperatife haZirhk olmak 
iizere, fabrikanm ic;indeki kantin bina
smda, r;ok yerde e§i bulunm1yan bir 
bakkaliye agnn~ttr. Burada her§ey dog
rudan dogruya fabrikalardan ucuzca 
getirilmekte ve maliyet fiah iizerinden 
ucuzca satilmaktad1r. 

Velhas1l fabrika, i§e baglt geni§ bir 
i§c;i kadrosile muntazaman r;ah§mak
ta ve ikbsadi hayahmtzda miihim rol
ler oynamaktad1r. Siimer Bankm pro -
jelerinden birisi ve en miihimi olan pa
muk sanayii siyaseti muvaffak olmu§ ve 
zafere de kavU§mU§tur. 

SAHIR VZEL 

Sivirihisarda asri 
bir koy 

Sivrihisar (Hu-
SiviTihisar (Hu

susi) - Eski§ehre 
tabi olan kazamt
zm Gerenli adm -
da 150 evlik c;ok 
giizel bir koyii var
dtr. Bu evlerin he
men hepsi c;ok za
rif bir §ekilde ya
pilml§ olup i.izer • 
leri Marsilya kire -
midile ortiiliidiir. 

c;ah§kan ve mii- Koy muhtar~ 
te§ebbis muhtan - Mehmed 
nm himmetile modern bir mektebe ka
vu~an bu koy §imdi de 160 c;ocugunun 
bir muallim tarafmdan okutulamtyaca
gml ileri siirerek ikinci bir muallim da
ha istemektedir. 

__ .. ,H.IH-41 ---

Kedilerin agzmdan ahnan 
kesik kol 

~i§lide, Zafer sokagmda Melahat a
parbmanmm kapicisi, diin sabah sekiz, 
on kedinin kesik bir insan kolunu ye
diklerini gormii§ ve keyfiyeti karakola 
haber vermi§tir. 

Yap1lan tahk·ikat s1rasmda, aparhma
mn en list katmda oturanlardan bir 
gene: 

c- Ben hbbiye talebesindenim. Yeni 
olmii§ bir adamm kolunu kesip aldim. 
Kurutmak ic;in balkona koymu§tum. 
Riizgarla bahc;eye dii§mii§ olacak. de
mi§tir. 

Bunun uzerine vaziyet anla~IlmJ§hr. 

£gel . . . 
bedenen ve ruhen yorgunsa111z ve bundan dolay1 tam verimle ~al1~am1· 
yorsan~z; i~lerinizin iyi gitmesini nas1l isteyebilirsiniz! Unutmay11mki 
birka~ gecelik uykusuzluk Slli bu hale sokabllir. 

Bromural -Knoll· 
slnirleri yatl~lmr, uykuyu gelirir, zararSIZ, lesiri ho~ ve emniyetli bir ila~ 
olup sinirlerinizin sukununb ~ok k1sa b1r zamanda iade ve bu , 3 yede sizi 
yeniden din,le~lirecek olan U)'kunuzu temin eder. 

10 ve 20 J\omr>riii1C')'i ha'o'i li.ir• 
1c-rde ccu.nelcrde: re~cle: de s.lhhr. 

Knoll A.-G., kimyevi maddeler fabrikalart, Ludwigshafen siRhin. 

CUMHURfYET 

ltalyanin Akdeniz 
Manevralari ve 
Y anbs tefsirler 

' LBCZ§makaleden devam] 
Almanya kolonilerini istiyor ve Cenevre
de bir miitehaossJslar komisyonu iptidai 
maddelerin tevzii i§ini guya hallebnege 
c;ah§Iyor. Belliba~h Avrupa milletleri 
riizgardan nem kapacak bir hassasiyet 
ic;inde klVTanmaktadJrlar. Silah yan§I ise 
her tarafta ve herkesin imkan1 derecesin
de yeni bir faaliyetin hlZlna tutuldu, ve 
alabildigine yiiriimege koyuldu. 

Sulh ic;in makul hal §ekilleri bulun
madJkc;a Avrupa milletlerinin nerede 
duracag1 bilinmiyen §imdiki vaziyetlerin 
kararS1Zhg1 ic;inde bata c;1ka yuvarlamp 
gidecegi §iiphesizdir. Mesele insanhg1 
muhtac oldugu sulh ve siikuna kavu§tur
maga karar verebilmektedir. Mesele ne 
Almanlarm kolonileri meselesi, ne de 
ltalyanlann ve diger milletlerin Akde
nizleri meselesidir. Mesele harb ve sulh
tan hangisinin tercih olunacagmdad1r. 
Mesela Almanya Avrupada sulha ka
rar verecek olsa, belki kolonilerin konu
§ulmasJ imkam bulunur. Fa kat sulha 
karar vermeden ileri siiriilecek her Alman 
talebinin bundan sonra redle kar§Jlana
cagmda §iiphe yoktur. Mesela Akdeniz 
yalmz ingiltere ile ftalyamn degil, bu 
denizle sahildar diger devletlerden ba§· 
hyarak biitiin milletlerin denizidir. Bu 
hakikat lay1k oldugu ehemrniyetle naza
n dikkate almmad1kc;a bu denize aid hie; 
bir meselenin hallolunmami§ olacagm1 
si:iylemekte kehanet yoktur. Akdenizde 
biitiin milletleri nazar1 dikkate almak 
demekse, mecburi olarak sulhu nazan 
dikkate almak demektir. 

Giri§ilen silah yan§t sonsuz sayJlamaz. 
Milletlerin en zengini olan lngilterenin 
bu yola dokiilmii§ olmas1, zenginlik itiba· 
rile onu bu yolda takib edemiyecek olan· 
!an daha makul yollarda yiiriimegi ergec; 
kabule sevkedecektir diye tahmin olunur. 
Son merhalede sul,hun temini ic;in gene 
kuvvete miiracaat mecburiyetinde kahn
rnl§ olmasJ ibretle tema§a olunacak bir 
hakikattir. 

Bize gore italyamn Trablus ac;1kla· 
nnda JYe M. Musolini'nin huzurile- yap
maga hazirlandlgJ manevralar fazla izam 
olunmaktad1r. Eger lspanyada yanan 
yangmdan memuliin harici klVllcimlar s1c;· 
nyarak Avrupayr kimsenin ihtiyannda 
olm1yan bir emrivakile tutu§_turmazsa 
Avrupada. hi9bir mille~in durup durur· 
ken bir harb ika etmek ciir'et veya cinne
tini gi:isterebilecegine ihtimal verilmez. 
Evvela yakmdan tetkik olununca goru
liiyor ki hic;bir millet heniiz buna ham 
degildir, ve hatta iki iic; senede de ham 
olabilecek degildir. N apoleon'un dedigi 
gibi milletlerin ekserisi harbin iic; §arhn
dan hem birincisi, hem sonuncusu olan 
paraya malik bulunmuyor. Hakikati hal
de, hic;bir millet sarih surette itirafm1 
kendi onuruna yedirememekle beraber, 
ba§tanba§a biitiin Avrupa ekonomik ba
bmdan tedaviye muhtacd1r. 

Bu hastahg1 ise harb yalmz daha va· 
him k!labilir. Onu tedavi edecek tek me· 
tod sulha karar vermekte ve onun nimet
lerinden istifade ederek hastahgm yava§ 
yava§ bertaraf olup gitmesini temin eyle
mektedir. Bir gun bu hakikatin hem kal
ben kabul. hem alenen itiraf olunacagrm 
gi:irmekligimiz ihtimali yok degildir. 

YUNUS NADI 

Hatayda silahh haydud· 
lar ciiretlerini arbrd1lar 

[Ba§taraft 1 inci sahtfese] 

liiler teb'id edilmektedir .. 
T ethis hareketleri 

Haleb 16 (Hususi) - Son giinlerde 
Vatani partisine mensub bazt kimseler 
~amdan buraya geldiler. i~lerinde El ~ 
kabes gazetesinin abone memuru oldugu· 
nu soyliyen biri de vard1r. Bu kimselerin 
Baytr, Bucak ve Hazne nahiyesinin muh
telif yerlerinde halk1 iirkiitecek tedbirler 
almaga memur edildikleri soyleniyor. 1~
lerinden biri istasyon caddesindeki kah ~ 
velerden birinde ve sarho§ bir halde atlp 
tutmu§ ve bu arada §oyle demi§tir: 
«- Hareketlerimizi blof zannedenler, 

yakmda hakikati anhyacaklardJr. 11k 
mlifrezemizin i§ ba§mda oldugu unutul ~ 
masml» 

Bayrr, Bucaga iskan edilmek 
iatenen bedeviler 

$am 16 (Hususl) - Bazt bedevi a
§iretlerinin BayJT, Bucak taraflannda is
kanlanna te§ebbiis edilmi§tir. Bir iki §eyh 
a§iretlerinin yerlerini tebdil ic;in §artlar 
dermeyan etmi§lerdir. Bu §artlar kabul 
o!unmu§, kendilerine tazminat olarak bir 
miktar da para verilmi§tir. 

Fa kat son te§ebbiis garib surette akim 
kalrnJ§ttr. Hazne nahiyesi civarmda gi:ic; 
etmesi takarriir eden a§iret ertesi gun 
bulunamarnJ§, bedevilerin c;adrrlan siirii
leri ve develerile c;ole kavu§tuklan anh • 
§Ilml§hr. Hadise o kadar tela§ uyandrr
rnJ§hr ki miizakereyi muvaffakiyetle ida
re ettigi ic;in bir giin evvel takdir edi!en 
memurun tevkifine liizum gi:iriilmii§tlir. 

izmirdeki yahudiler 
Tiirk~e konu,mak me· 

selesi hakk1nda ne 
dii,iiniiyorlar? 

!zmlr (Hususi) - Yahudi vatanda§
larm tiirkc;e konu§mas1 zarureti, Izmir 
miinevverleri arasmda adeta giiniin ha
disesi halinde miinaka§a edilmektedir. 
Nazar noktalan muhteliftir. Ekseriyet, 
senelerin .verdilF tecrubelerle bu i§in 
arhk kanun ve devlet cephesinden halli 
laZim geldigini ileri siirmekte ve ayni 
zamanda, cemaat te~ilatmm da~tll
masl, Musevi mekteblerinin kapablma
SI, hastanelerin devri fikrinde bulun
maktadJrlar. Bu meyanda; 

Milliyetr;ilik, te§kilab esasiyemize de 
girmi§tir. Devletin dili tiirkr;edir. Mil
liyetc;iligin ilk §artlarmdan biri de tiirk
c;e konu§makhr. Binaenaleyh, gayet ta
bii olarak her Tiirkiin ve her Tiirk tabi
iyetindeki vatanda§m, te§kilah esasi
yemizdeki mana ve ruha boyun igmesi 
lazJmdlr. Bunu yapmamak, cezaya miis
tahakhr. Biz, Musevi vatanda§larm 
tiirkr;e konll§ma~ile bir §ey kazanmJya
caglZ. Bilakis onlar Tiirkle§mek §ere£ 
ve saadetine ereceklerdir. 

Diyenler de vard1r. Esnaf ve Ahali 
Bankas1 eski miidiirii Naom, Musevi 
me~tebi miidiirii Hasan, Gomel gibi ta
mnml§ miinevver Musevilere gelince, 
onlar da tiirkr;e konu§UP okuyup yaz
mamag1 eski idare, eski yaZI ve dile at-
federek yeni harflerle ba,?hyan inkila
bm bu ·i§i halledecegini, nitekim birc;ok 
Musevilerin §imdiden tiirkc;e konu§tuk
lanm, okuyup yazd1klarmt, Yahudi 
mekteblerinin, diger mekteblerin azh
~ndan dolaYJ teessiis etmi§ bulundugu
nu, yoksa ihtiyaca cevab verildigi tak
dirde bu mekteblerin derhal kapattla
cagml, esasen hesablarma kar§l hassas 
olan Musevilerin meccani mektebler 
bulunca onu tercih edeceklerini, bu me
selenin k1sa zamanda halledilecegini, 
gazete ve ic;timai te§kilatm bu hususta
ki faaliyetin mii.him oldugunu, mesela, 
toplanttlara Musevilerin de davet edil
mesinin faydah neticeler verecejtini, 
kuliib ve Halkevlel"i gibi mi.iesseselerin 
l:runa dikkat etmeleri laz1m geldigini 
si:iylemekte, 

- ~imdi Tiirkiyede milsavl hak ve 
muamele ic;indeyiz. Binaenaleyh sevi§
memek ve kayna§Illamak i~in hi~bir se
beb yoktur ve olamaz. Ancak imkanlan 

haz1rlamak laz1mdll'. 
Demektedirler. 

M. Antonesco ,ehrimizde 
[Ba§taraft 1 ~net sahtjese] 

lal mar§Im c;almr§, asker ve polis mi.ifre· 
zeleri selam resmini yapm!§lardJr. $ehir 
ve Rumen kolonisi namma misafirlere 
buketler takdim edilmi§tir. 

Romany a Hariciye N azm selam bt
asrm tefti§ ettikten ronra, refakatindeki 

zevatla beraber otomobillerle Perapalas 
oteline gitmi§tir. Bu mada nhtrmda top· 
lanan kalabahk bir halk kiitlesi dost ve 
miittefik memleket Hariciye Nazmm ha· 
raretle alkJ§lamJ§tJr. 

Biikre§ Biiyilk El~imiz Hamdullah 
Suphi ile Rador Ajanst miidiirli Alex 
Hurtig ve Adverul gazetesi diplomatik 
muharriri Miuccea Grigorcscu heyetle 
beraber §ehrimize gelmi§lerdir. 

Romanya Hariciye Nazm saat 10 da 
Istanbul a ges:erek V ali muavinini ve is
tanbul Kurnandamm makamlarmda zi • 
yaret etmi§tir. 

istanbul V ali muavinile General Ha· 
lis Perapalasa giderek, misafirimizin zi ~ 
yaretini iade etmi§lerdir. Muhterem mi ~ 
safirimiz bundan sonra Romanya kon -
soloshanesine gibni§ ve Rumen kolonisini 
kabul ettikten sonra T aksimdeki Cum • 
huriyet abidesine bir c;elenk koymu§tur. 

Antonesco bundan sonra Perapalasta 
istirahat elimi§ ve sa at 6 da T ophane nh· 
t1mmdan motorle Haydarpa§aya ge~e -
rek, eksprese baglanan hususi vagonla 
Ankaraya gitmi§tir. 

Muhterem misafirimiz devlet merke • 
zimizde, ricalimizle temas etmeden evvel 
gazetecilere beyanatta bulunmakta rna ~ 
zur oldugunu soylemi§, ancak Tiirkiyeyi 
ziyaretinden fevkalade memnun oldugu -
nu kaydetmekle iktifa etmi§tir. 

Rumen heyetile beraber §ehrimize ge
len gazeteciler diin 1stanbulda, Matbuat 
Miidiirliigii miimessili tarafmdan gezdi ~ 
rilmi§tir. 

Muhterem misafirimiz Antonesco An
karada ii~ giin kaldtktan sonra cumarte • 
si giinii !stanbula donecek ve buradan 
dogruca Romanyaya hareket edecektir. 

•• 
Tiirkku'u filosu 

[Ba§taraft 1 inc! sahitese] 
Vecihi, Romano£ Anolin, Ylldtz, Ferid, 
Suthi, Ali, Faruk ve Tevfik Ankaraya 
donmii§lerdir. Ti.irk'ku§U filosunun bi.i
ti.in seyahati anzas1z ve c;ok muvaffaki
yetli ge<;mi:;;tir. Bu seyahatin memleket
te havac1hga kar§l alakay1 tebariiz et
tirmesi ise aynca memnuniyet uyandir
maktadir, 

Garb misak1 
suya diifiiyor 

italya da FransJZ • Sovyet 
paktm1n ilgas1n istiyor 

[Ba§taraft 1 fnci sahlfese] 

digi ve !ngiltere ile ltalyanm miitecavizin 
tarifini tesbit etmek icab eden ahvalin 
Hffesinde hakemlik etmeleri muktazi ol
dugu mutaleasmda bulunmaktad1r. 

Siyasi mii~ahidler, bu iddiay1 bilhassa 
Habe§istan macerasma ablmr§ olan ltal
ya tarafmdan serdedilmesi dolay1sile 
miifritane addetmektedirler. Bu mii~ahid
ler, ltalya ile Almanyanm vermi§ olduk
lan cevablarm, lngil~renin kendi harici 
siyasetini Milletler Cemiyeti mukavelena
mesi prensiplerine istinad ettirmek husu -
sundaki azmini nazan itibara almamakta 
oldugunu ilave eylemektedirler. 1talyan 
ve Alman notalan, «di:irtler misakJ» ka
bilinden bir sisteme riicu edilmesine ta • 
raftar gi:iriinmektedir. Bu mii§ahidlere 
gore, bu misak, 1ngilterenin §imdiki ha • 
rici siyasetinin temayiillerile kabili telif 
degildir. 

Frantamn zsrart 
Paris 16 (A.A.) - Hariciye N azm 

Delbos, birbiri ard1s1ra Belc;ika, Sovyet 
Rusya ve ltalya biiyiik elc;ilerini kabul e
derek muhtelif siyasi meseleler hakkmda 
gi:irii~m ii§tiir. 

Bu miizakerelerde bilhassa son AI ~ 
man ~ italyan teklifleri mevzuu bahsol -
mu§tur. Siyasi mehafil, Delbos'un bil ~ 
hassa Bel~ika miimessilile yapbgJ miila -
kata biiyiik bir ehemmiyet vermektedir. 
Ciinkii Belc;ikanm kat'iyyen bitaraf bir 
vaziyet almak hususundaki tsran Pariste 
oldukc;a endi§eler uyandirmJ~br. Buna da 
sebeb, bu hattr hareketin bir taraftan Bel
c;ika ile F ransa ve diger taraftan da 
Fran sa ile lngiltere arasmda akdedilmi§ 
olan asker! anla§malann iyi i§lemesine 
mani olacak mahiyette goriilmesidir. 
Almanyamn cevabz Briiktele tle 

verildi 
Briiksel 16 (A.A.) -Alman sefiri, 

garb paktJ hakkmdaki !ngiliz muhtrrasJ· 
na kar§l verilen Alman cevabmm bir niis~ 
hasm1 Hariciye Nezaretine vermi§tir. 

Resml mahfiller, hertiirlii tefsirden ic;
tinab etmektedirler. Siyasi mii§ahidler, 
Alman cevabmm beynelmilel vaziyette 
bir degi§iklik yapacak mahiyette olmadJ
gl mutaleasmdadirlar. 

T ekzib edilen bir iddia 
Berlin 16 (A.A.) - Salahiyettar 

Danimarka mehafili, Hitlerin Danimar• 
ka Krahna bir ademi tecaviiz misak1 ak
di hakkrnda bir teklifte bulunmu§ oldu -
guna dair Paris gazetelerinde inti§ar et
mi§ olan haberi tekzib etmektedir. 

16 marbn aziz ,ehidleri 
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•• 
GUNUN BULMACASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~ I I I I I I 1•1 II 
I 1•1 I I 

sl I •I I 
4 I I I 1•1 I• I 
() ,. I I ,. 
6 .1•1•1 I I 1•1 , ••I I 8. 1•1 

l~f 
., • I I 

l • I 
Soldan saga: 
1 - Birle§lk Amerika Cumhurlyetlerln

de blr §ehir, ibrahlm !sminin kisalt!lmi:;;t. 
2 - Mutedil ~ekllde hararetll, unla yaptlrnll) 
~ey. 3 - Bir l§te SU!:lU sayllmtyan, ses. 4 -
Halk, blr renk. 5 - Eskl dllde ckum~. yap
rak. 6 - Bir hadlseyi gormfu; olan. 7 - Bazt 
kablarm c11As1, bir cografya tablri. 8 - 'fo
ros daglarmda me§hur bir gec;ld, e§Ya. 9 -
~ohret, meydan. 10 - Vticudtinii ortadan 
kaldrrma, bir ~ehrln kan damarlan. 

Yukandan 3.$ng1ya: 
1 - ArSIZ, bir s1fat edati. 2 - Dlni o\lllTki, 

eskl blr Tiirk devleti. 3 - Bu2da kayma va
sitalarmdan blri, arkasma cpark~ kel!mc
si gellnce bir eglence yeri olur. 4 - Arabca 
cc;ok ak1111~. lyisi Ispanyada yap1.hr. 5 -
Ag1zda dontip dola§an soz. 6 - Keyfi :verin
de olan adamm tek!rar ettlgi kelime, tstt
rab c;eken bir adamm tekrar ettigi kellme. 
7 - Asftristanda oturan, bir musilti anah -
tan. 8 ~ Bir ~ey soyleyip b3.$ka bir §ey kas
detme, nezretmek. 9 - Agacm dal c;1kan 
yeri, blr edat. 10 - Qif~i levazJ.matmdan 
birl, hayvanlann su ic;tikleri yer. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 S ~ o 6 7 8 II 10 

1 K E IKIE IMIE l•lu ol i 
2 AIT i INIAl• AILIEIM 
a Rl I I$ •IDIAILIAIMIA 
• A •I 1 IRiliB AI$I•IL 
5rMIA •IAIK •IMI•Ic A 
6 ED liBI•IsiEIPIEIT 
; L A F I• K A TIA R • 
a•ILIAIK l N•IKIEI$ 
SIIY E DE K. SIE MIAI 

to E T E K • K E IT E I NJI 
."" 

• I 

1st. Borsas1 16/3/937 ,: 
PAR ALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahrni 
fsvitre Fr. 
Leva 
FloriD 
Kron Cek 
Silin Avustul'Ya 
Mark 
Zloti 
Pen~ro 
Ley 
Dinar 

Abs 
614.-
123.-
111.-
120.-
80.-
21.-

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-Kron fsvec 

Albn 1038.-
246.

CEKLER 
I Banknot 

Sahs 
619.-
126.-
114.-
125.-
84.-
21.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-, 
14.-
52.-
32.-

1039.-
248.-

[Ba§tarajt 1 fnci sahifeseJ 

layet idare heyeti azasmdan Hakkiye 
Em in, Eyiib ve F atih ikaymakamlan, Lonrda 
Parti ve Halkevi reisleri, Dnivemte ta- New-York 

Paris 
lebeleri, Eyiib orta ve ilk okullan, !stan- Mililno 

Acdts Kanams " 
617.- 616.-

0.7919 0.7930 
17.2475 17.30 
15.0-137 15.0682 
4.7010 4.7094 

88.735 88.88 
3.4762 3.4815 

bul Komutanhgi miimessillerile bir krt'a , Briiksel 
asker ve kesif bir halk tabakasJ hazrr bu- Atina 
lunmu§lur. Cenevre 

Merasime, evvela •ehir namma S.Oz Sofya 
• Amsterd. 

si:iyliyen Avni Y aglZln nutkile ba§lan - Prae: 
IDI§hr. Heyecanh bir sesle duygulanm Viyana 
ifade eden Avni Yag1z, Umurni Harb Madrid 
felaketini ve ondan sonra Atatiirklin c;e- Berlin 

64.56 64.61 
1.4488 1.4512 

22.70 22.7375 
4.2236 4.23 

11.4586 11.4775 
1.9688 1.9715 
4.1830 4.19 
4.3760 4.3830 

108.1037 108.2792 
34.68-10 34.7 4 
2.7786 2.7830 

24.65 24.61 

lik iradesile ba§anlan lstiklal Sava§ml ;:~~~:~te 
anlatm~ ve <;anakkalede dokiilen aziz Biikres 
kanlarla $ehzadeba§mda dOkiilen masurn Bele:rad 
Tiirk kamm la§Jyan yiice §ehidlerimizin Yokohama 
manevi varhklan oniinde hiirmetle igildi- Moskova 
gini si:iyliyerek aozlerine nihayet vermi§· Stokholm 
tir. 

3.1434 3.1485 
ESHAl\1 

Avni Y ag1zdan sonra soz alan Emino· 
nii Halkevi ba~kam Agah mn Levend, 
ezciimle §Unlan si:iylemi§tir: 

«- Bir askerin gogsli dii§man siin ~ 
giisiine hedef olabilir. Hatta bir baskma 
ugnyarak gafil avlanabilir. Fa kat aiper
de ... Fakat ileri karakollarda ... Halbuki 
bu yigit ve giinahsrz kardC§lerimiz harb 
meydanmda degil, yataklannda miisterih 
bir uyku uyurken bogazlandilar.» 

Hatib, bundan sonra artlk o kara giin
lerden c;ok uzakta oldugumuzu ve istik -
balimize nhib bulundugurnuzu bilerek 
gururla ve ~~refle ya~dtgrm!Zl tebariiz 
ettirerek nutkunu bitirmi§tir. 

Ac1hs 
Merkez Bankasr 96.50 

iSTiKRAZLAR 

Tiirk borcu I Pesin 
• • 1 Vadeli 
"' • lli Pesin 

Er~ani 

Atlhs 

19.575 
18.85 
99.

TAHVtLAT 

Anadolu 1 Pesin 
,. I Vadeli 
• II Vadeli 
"' Miimessil 

Vadeli 

Ac1hs 

40.-
40.-
42.40 
42.50 

Maarif filmi 

Kanams 
96.50 

Kanams 

19.40 
18.85 
99.-

KananiS 

39.90 
39.90 
42.40 
42.40 

Agah mn Levendden sonra Dniversi
te gencligi namma soz soyliyen Edebi • 
yat fakiiltesi tarih ve arkeoloji talebe ~ 
sinden Bahad1r Alk1m da bu mC§'um 
giiniin bir tarihc;esini yapml§ ve sozlerini 
buyiik oliiJerin ruhuna hitaben §U glizel 

lzmit (Hususi) - ~ehrimiz Maarif 
Miidiirlligii vilayetin Maarif sahasmdaki 
faaliyetini gosteren bir filim hamlamak
tadtr. 

lzmit koylerinde telefon 
lzmit (Hususi) - Vilayetimiz mec

ciimle ile bitirmi§tir: 
«Tiirk bayragt Tiirk ufuklannda ile- Iisi son to_plantrsmda her ki:iyiin telefon-

lebed dalgalandJkc;a siikun ic;inde kah • _Ia""!!'!"t!'!!ec;!'!!h!'!!iz"""!"!e!'!!d!'!!il!'!!m~e!'!!si!'!!n_e~k~a~r~a-r _v_e_rm_~_·§~ti_r. __ 
nrz ve miisterih olunuz ki yann, yurd = 
ic;in icabmda sizin gibi §ehid olacak biz gin oniinden gec;tikten sonra ihtifale son 
ogullarmiz, biz karde§leriniz vam.» verilmi§tir. 

Nutuklardan sonra askeri bando ta ~ Merasimden sonra Belediye, Halk 
rafmdan matem havasJ c;almmJ§ ve bunu Partisi ve Istanbul Komutanhgr namma 
miiteaklb bir miifreze asker ~ehidlik o- ~hidler abidesine c;elenkler konulmu~ ve 
niinde havaya iic; el silah atarak §ehidle- ak§am da muhtelif semtlerdeki Halkev
rimizi selamlarnJ§tlr. Bundan sonra da lerinde bu ac1 giiniin hahraSJ amlarak yii
ba§ta Dniversite talebesi olmak uzere ce i:iliilerin ruhlanna hitabeler soylen ~ 
mektebliler ihtiram vaziyetindc $ehidli - mi~tir. 
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( __ Y_EN_i_E_SE_R_LE_R _) 
Sag lam 

Dr. Necaeddin Atasagun tarafmdan 4;Ika
nlan bu o;:ok lstifadeli t1bbi mecmuanm 
a!tmc1 say1sl da <;:Ikm1~tlr. io;:inde sadece 
her doktoru de~il, aynl zamanda her mii
nevveri de aHlkadar edecek lstifadeli ya
Z!lar bulunan bu mecmuay1 okuyuculanmi
za ta vsiye ederiz. 

Halk Bilgisi haberleri 
Emlni:inii Halkevi Dil, Tarih ve Edeblyat 

§Ubesi tarafmdan her ay Qlkarilmakta olan 
(Halk Bllgisl Haberlerl) nln 65 inc! saYJSI 
Qikmr§tir. Bu sayrda: 

Dr. Siiheyl Unver, Naki Tezel, Nacl Yiin
gii!, 0. Bahadiro~lu gibi tamnm1~ lmzala
rm yazlian var>drr. 

Halk Bllgisl Haberlerl memleketlmizde 
91kan yegane ve Qok k1ymetl1 folk!or mec
muasrdir. Bu ilmi mecmuayr biitiin tarih -
4;ilere, edeblyato;:liara, dilcllere tavsiye ede
riz. 

Yenikoy sulh hukuk hakimligi 937/5 
No. h terekc dosyasmdan: 

Elizamn Yenimahallede Pazarba§l 
caddesinde eski 141 yeni 93 No. h evde 
oturan Karabet veresesi Bogos N evart 
ve Matilt aieyhlerine oii.i Karabet tere-

. kesinin tasfiyesine dair Yenikoy suih 
hukuk hakimliginde ac;;bg1 davadan . do
lay! mi.iddeaaleyhierin semti mec;hule 
gitmi§ oiduklan evvelce berayi teblig 
<;Ikanlan davetiyelerin rne§ruhatmdan 
ve zabtta tahkikatmdan anla§Ildi~ndan 
ilanen tebiigat icra edilmi§ ve kanuni 
davete icabet edilmediginden dava oiu
naniar haklarmda g:Iyaben duru§ma ve 
ilimen tebligat icrasma karar verilmi§
tir. Davac1 davasm1 tavzih etmek iizere 
duru§mas1 30/4/937 cuma gi.inii saat 10 
buc;uga birakilmi§tlr. 0 gi.inde gelmedik
leri Surette g1yabiannda duru§mtya de
vam oiunacag1 teblig makamma kaim 
olmak iizere ilan olunur. (31051) 

Askeri 

I, aran1yor 
Uzun seneier Adliyede ve icra me

muriukiarmda buiunmu§ biri avukat 
yamnda ve yahut bir miiessesenin hu
kuk servisinde i§ anyor. Daktilografi 
bilir. Yazisi iyi ve seri, referans ve 
vesaiki vard1r. 

Sirkeci Yal!ko§ki.i caddesi Mersin 
ambanna, teiefon (21860) 

~~~Lt NOFU S 
MEMURLUGUNDAN: 

Pangalh mahallesinde PangaltJ
palas Ap. 5 No. da sakin ve ~ifli 
Frikoy mahallesi Derearkasi 10 
hane 38 - 98 de kayidli lsak Ko
hen oglu Mi~on Tekinalpm imsi 
lst. Betinci hukuk muhakemesinin 
28/1 /937 tarih 936 - 2187 numara
h ilamile ismi Munis Tekinalp ola
rak tashih edilmif oldugu ilan o-
lunur. (31050) 

ZAYi RUHSATNAME: - imai et
mekte oldugum (Kumral nermin sac;; bo
yasi) mn St~~at v_ ekaletinden aid1g1m 
ruhsat~amesm1 zay1 ettim. Yenisini c;I
kara~agtmdan hiikmii olmadigim ilan 
edenm. Eczact Servet Batur 

Okulu 
Direktorliigiinden: 

. 1 - Harbiye. okuiu yardimci smlf talebe boli.igi.i askeri muallim ve ha.
kikm kiSJmianna tJniversitenin Hukuk, Fen ve Edebiyat faki.iltelerinden istekli 
o uriar almacaktJr. 

2 - Yi.iksek sm1flardan olanlar tercih edilecektir 
k 3 - isteklilerin ~eraiti ogrenmek iizere 20 mart .1937 cumartesi giiniine 

adar B_eyazid~a Askeri T1bbiye okulunda yardimci s1mf talebe boli.igii ko-
mutanhgma muracaatleri. (1461) 

Liileburgaz Kaymakamhgtndan: 
_Kaza~mz dahilinde yaptmlan go~men evleri ic;in Seyidler istasyonunda 

tc~hm edtimek ~artile aitmr~ bin Marsilya benzeri kiremit Kaza iskan Ko • 
misyonu tarafmdan 29/3/937 glinli pazarl!kla satm almacakhr. 

Fazla bilgilenmek istiyenierin hergiin Li.ileburgaz iskan dairesine mii • 
racaatleri ilan olunur. (1449) 

Afyon ilbayhg1ndan: 
I 10ii mart 93? gi.iniinde. birinci ihalesinin yap1laca,gi evvelce nan edilmi§ 

0 an .. merkezme bagh Jscehisar koyiindeki Somaki menner ocaklan 25 
ser..e. mu?det ve senede cl50. metre mikab1 ta§ '>lkarmak ve % 5 bu~uk 
n_1~~1 r:!'Im vermek i.izere talibine birinci ihalesi yap1lacakhr. ihalei kat'iye
~: .. mart 937 pe~~embe giini.i saat 15 te icra olunacakhr. Talib oianiarm bei
~dgun ~e saatte II?_~yhga -~e fazia tafsilat almak istiyenierin Afyon Ticaret 

asJ a~sekreterltgme muracaatleri ilan olunur. (1399) 

Posta T elgraf ve Telefon F abrikas1 Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyac1 i"in b. k'l 16 · a· b. k"l 16 ~ on m 1 o m/m eb'admda yuvarlak demrr ve otuz 

~~n1ac~~td. 0 X 16 m/m eb'admda dort ko§e demir kapall zarf usulile satm 

Bu demirlerin muhamm b d 1. 58 . . . rar:hr Ek 'It 22 en ~ _e 1 75 hra ve muvakkat temmat1 441 h-
1. SI m1e _ma~t 937 tanhme rashyan pazartesi giinii saat on be§te 

yam acakhr. stekhierm ~artnameyi gormek . . h .. k 'It . · t" k 
ic;in de teklif mektub"I T' 1c;m ergun e s1 m1ye I§ 1ra 
miiteahhidlik ve ehl" 1 et Ica.r:t Odasmdan almacak yeni tarihli vesikayi ve 
m kt b ' Iye ves1 alanm ve muvakkat teminat kar§Ihgi banka 

e u u veya vezne makbuzunu h · fl . . - .. 
nihayet saat on dorde kadar Komis aVJ za~ ~=~ eksilt~enm yap~lacagt gun 
yen saatte de eksi)tmiye iot· k lyon R:Ishgme teshm etmeien ve muay-

~ Ira ey emelen. (1217) 

Tiirk Hava Kurumu 

B~YUK PiYANGOSU 
$imd1ye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,t" 

6 nc1 ke§ide 11 nisan 937 dedir. •r. 
Biiyiik ikramiye 200,000 lirad1r. 

flYric~: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 llrahk 
•kram•yelerle (50.000 ve 200.000) lirahk lki mUkAfat d 

D 1 k k 8 t : var 1r. 
Bilet alan herkes 

biletini 
Bu tarihten 

7 nisan 937 giinii ak§amma kadar 
degi§tirmi§ bulunmahdtr. 
bilet Uzerindeki hakk1 sa.k1t olur. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Eski~ehir Naf1a Miidiirliigiinden: 
Siv:ihisar •. Hami~iye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 kilometreleri ara

sm~~ 3;,665.34 ~1ra ke~If ~edelli yeni ~ose ve imalah smaiye in§aah 12/4/937 
tanhme musad1f pazartes1 saat 14 e kadar kapal! zarf usulile eksiltmiye ko
l'lulmu~tur. 

Eksiltme Eski~ehir Vilayet dairesinde toplanan Daim1' Enctimen huzu
rund<' icra edileccktir. 

Muvakkat teminat (2674.90) lirad1r. 

B~ i~e aid evraklar. ~ose ve smai imalata aid huiasai ke§if, grafik, fenni 
v~ e~srlt~e !?artna~cienie ~~kavele p:ojeieri_ Ankara ve !:;tanbul Naf1a Mi.i
durluklermde, ~roJe_ler, ta~srlat ve huia~a ke~1fleri, grafik, fenni ve eksiltme 
ve baym~ilrl!k 1slen gene_ ~?artnamelenle mukaveie projesi Eski§ehir Naf1a 
1\Ii.idtirlii_i\"iinde gori.ilebilir. 

isteklilerin bu gibi i~leri yapmt~ olduklarma dair N af1a Vekaletinden 
almm1~ mtiteahhidlik Yesikasile senesi i~inde Ticaret Odasmdan almm1~ mali 
kifayet vesikasrm 2490 numaralr kanunun tarifi vec;hile teklif mektubiarma 
Ieffeylcmcleri litz1mdrr. Teklif mcktublarmm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 
13 e kadar Enciimeni Daimi Riyasetine vermeieri muktezidir. Postada vaki 
olacnk teahhur nazan itibare almmaz. (1471) 

CUMHURiYET 17 Mart 1937 

16 · 60 ya~lar1nda 

12.000.000 
Kadinin 

Cildleri ~irkindir ve kur
tulma ~aresin; bilmiyor. 
Hemen bu ak~am bu tecriii?eyi 

yaprmz, neticesini biz.e 
telgrafla bildiriniz.. 

Yalmz Fransada- anne, zevce, 
gene k1z- 12 milyon kadm; cild
lerini, a~hktan oldiiriiyorlar. 
Beslenmege muhtac bir eildin 
ba~hea alametleri burut~ukluklar, 
~irkin ten, siyah benler, a~1k me
sameler, zay1f yiiz adaleleri... 
Cildinizi besleyiniz; onu; gene 
hayvanlarda gizlenmit~ cild hii
eeyrabndan istihsal edilen ve eil
di besleyiei bir unsur olan Biocel 
ile besleyiniz. Hemen mesamat
tan niifuz ile cilde huli'il eder. 
Zira Biocel, cildinizle ayni tabi
attadir. Bu unsur, ~imdi, pembe 
rengindeki T okalon kremine cil
dinizin '!seyaz, taze ve gene olma-
51 i~in matlup miktarda karit~tml
mit~hr. Hemen bu geee yatmaz • 
dan evvel tecriibe ediniz. Yarm 
sabah, yiiziiniize dikkatle ba~J
mz, ,a,maymiz! Sizin yiiziiniiz
diir. t,te iyi bir beslenmenin 
memnuniyet bah~ neticesi. Geee 
pembe rengindeki T okalon kre· 
mini kullammz. Ve sabah ta be
yaz rengindeki yags1z Tokalon 
kremini kullammz. Beyaz ren • 
gindeki Tokalon kreminde cildi
nizi birka~ gun zarfmda birbi -
rinden daha beyaz ii!r levin iize
re degi,tireeek «Beyaz oksijem> 
eevheri vard1r. Bu iki kremi kul -
landigiDiz takdirde son derece 
memnun kalacaksm1z. 

·------~ ... S1k1ntl v e iizlintii lere, 
asabi bafl donmelerine, 
miitemadi ~arp~nblara 
gogiis gererek v iicudu 

harab etmek 

DOGRU MU? 

KARDOL 
ist imali kolay 

S iNiR DAMLASI 

Eski,ehir Elektrik Turk 
Anonim ~irketinden: 
Eski§ehir Eicktrik Ttirk Anonim §ir

keti hissedarlan 1937 YJh martmm 31 
inci c;ar§amba giinii saat 15 te Eski§e
hirde SJCaksuiar civarmda §irketin hu
susi dairesinde adiyen ic;tima ederek a
§agida yaz1h maddelcri miizakere ede
cektir. 

l;)irket yasasmm 54 iincii maddesine 
tevfikan laakal 50 hisse senedine malik 
oianlarm ic;tima giintinden bir hafta ev
vel §irkete miiracaat ederek hirer duhu
liye varakas1 almalan ve ic;;timad bu
lunmiyacakiarm gene yasanm 54 iincii 
maddesine gore diger hissedarandan ki
mi vekil edccckierse bildirmleri ilan o
lunur. 
MUZAKERE EDiLECEK MADDELER 

1 - idare meclisi ve murak1b rapor
Ianmn okunmas1. 

2 - 936 sencsi bilanc;osunun ve hesab
Iarmm kabul ve tasdikile idare mecli
sinin ibras1. 

3 - Safi temettiilin sureti tevzii. 
4 - idare meclisi azaiarma ~ilecek 

hakkl huzurun tesbiti. 
5 - 1937 senesi murak1b intihab ve 

iicretinin tayini. 

istanbul 

Kap1ctlar cemiyetinden: 
. i~t.ihab ~i.iddetini bitiren idare heye

tl It;m 18/3/937 per§embe gi.inii sec;;im 
yap1Iacakhr. Cemiyet mensubiarmm 
yukanda yaZih tarihte saat 10 dan 16 ya 
kadar Bahc;;ekap1da 4 iincii Vaklf Han 
asma katmdaki cemiyet merkezine hi.i
viyet ciizdanlarile birlikte gelerek rey
lerini kullanmas1 bildirilir, 

Cumhuriyet 
~inkografhanesi 

Fennin son terakkilerine uygun biiyiik miiessesedir. Renkli ve 
renksiz her cins klille imaliih ve her nevi ~inkograf illleri i!;in 

siparill kabul olunur. Telefon: 24290. 

izmir Fuar1 Komitesi Reisliginden: 
izmir Enternasyonai Fuarmda daimi c;ali~mak i.izere diplomah bir mi

mara ihtiyacimlz vard1r. 
200 liraya kadar ayhk i.icret verilecektir. 
isteklilerin terci.imeihallerile birlikte Fuar Komitesi Riyasetine miiraca -

atleri. (1152) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
2/3/937 cuma giinii saat 15 te istanbuida Naf1a Miidiirliigiinde «3305• 

lira ke~?if bedelli Ni~?anta~I K1z orta okuiu ikinci klSlm in~aah ac;;1k eksilt
miye konuimu~tur. 

Mukaveie, eksiltme, baymdirhk i~leri genel, hususi ve fenni §artname
leri, proje, ke!?if huiasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde goriile • 
cektir. 

Muvakkat teminat .us. lirad1r. 
istekiilerin en az c2000· lirahk bu i~e benzer i~ yaptJgma dair gostere -

cegi vesika iizerine Naf1a Mi.idiirli.igi.inden alm1~ oldugu miiteahhidlik ve Ti
caret Odas1 vesikalarile gelmeleri. (1439) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - !dare miistahotlemini ic;in •440• aded pelerin ac;1k eksiltme ile all

nacakhr. 
2 - Muhammen ~~d:li •4840•, muvakkat teminah ·363. lira oiup ek

siltme 2/4/1937 cuma gunu saat «15· te Ankarada P. T. T. Satmalma Komis
yonunda yap1lacaktrr. 

3 - istekiiler teminatlarm1 tldare veznesine yatmp alacag1 makbuz 
veya kanunen muteber banka mektubu ve ~artnamede yaz1h vesikalarla ek
siltme giini.i saat •15• te mezkur Kom~syona mtiracaat edeceklerdir. 

4 - $artnameier Ankarada P. T. T. Levaz1m Mlidiirli.igiinden, !stan • 
bulda P. T. T. Levaznn Ayniyat Subesi Mtidi.irltigi.inden verilecektir. 

·598· (1442) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mekteb binast dahilinde vi.icude getirilecek elektrik tesisah ac;;1k eksilt
miye konuimu~tur. 

Ke~if bedeli •2066• lira •10• kuru~ ve muvakkat teminah ·155· lirad1r. 
Eksiltmesi nisanm i.i~iincli cumartesi giinii saat 10 da mekteb binas1 dahi • 
lindeki Komisyonda yap1Iacaktrr. 

isteklilerin ~artnamesini gormek i.izere hergiin ve eksiltmiye girecek -
lerin muayyen gi.in ve saatte Komisyona miiracaatleri ilan olunur. (1473) 

Kartal Kazas1 Malmiidiirliigiinden: 
Mevkii No. Cinsi Doni.im K1ymeti 

L.K. 
Ba§Jbi.iylik Narh c;iftligi Tarla 3 60.00 

Yukanda cins ve mevkii yaz1h gayrimenkuliin vergi borcundan dolayt 
t akarri.ir etti- inden mezkur mahallin 15/3/937 tarihinden itibaren 20 giin 
miiddetle muzayedeye konulmu~tur. 

ihalesi 3/4/937 tarihinden 2 gun evvel taliblerin % 7,5 pey ak~elerile 
Kartal Malmudi.irliigii Tahsilat Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (1470) 

istanbul Ayakkab1c1 San'atkaran Cemiyetinden: 
Esnaf cemiyetleri talimatnamesinin bef?inci maddesine uyularak birinci 

c;ah§ma yllm1 bitiren idare heyetinin msf1 intihabla tebdil oiunacaktJr. 22/3/ 
937 pazartesi gi.inii saat 10 dan 16 ya kadar <;aq1kap1da tramvay durak yerin
deki Cemiyet merkezinde yap!lacak sec;ime cemiyet mensubiarmm i§tirak
leri rica olunur. 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden: 
Ba§miidi.irliigiimiiz kadrosunda ac;;1k •30• lira asli ayhkh laboranthk Ic;'•l 

15/3/1937 gi.inii yap1Iacagi ilan edilmi~ alan miisabaka imtihammn 19/3/937 
gi.ini.i ayni yer ve saatlerde yap1Iacag1 bildirilir. (1479) 

Hi~ bir iddia 
Aslmda klymetsiz olana 
fazla bir §ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
ifrat ve mubaiaganm ifa
desi degildir. Terkibi bir fen 
harikas1 gibi velveieii bil
tarzda ortaya at!Ian gi.izel
lik mtistahzarianm da ken 
disine kar§l hic;bir zaman 
rakib olarak taruma.Jnl§tJI. 

Fatih suih 3 iinci.i hukuk hakimligin
den: 

Fahriye tarafmdan kocasr Fatihte Ha
rac;c;tmuhiddin mahalle t;ukurhamam • 
da 5 say!l1 hanede l;)evki aieyhine ac;;bg1 
suih te§ebbiisiinde dava olunanm ika
metgahmm mec;;hui oidugu yap1lan tah
kikattan anla§Ild1gmdan mahkemece 20 
gi.in miiddetle ilanen tebiigat icrasma 
karar verilmi§ ve muhakeme gtinii oia
rak 21/4/937 c;ar§amba gi.inii saat 10 a 
talik edilmi§ oidugundan mezkilr gi.in 
ve saatte mahkemede haz1r buiunuima
sJ, aksi takdirde g1yaben karar verile
cegi davetiye makamma kaim oimak i.i
zere ilan oiunur. 

General !Jr. Besim 
Orner A kahn'1n 

BAZI ESERLERi: Kuru§ 
50 K1s1rhk 

Kadm hastahklan - Halk ic;in 
K1zlanrmz ic;;in • Korunma 
Gencligi koruma, c;ok ya§ama 
Yiiz y1l ya§amak ic;in 
Uziim ve iizi.imie tedavi 
Turk c;ocugu ya§amahdir 
Bir harem agasmm a§kl (Tiirk
ceden frans1zcaya terciime) 

Gerede hukuk hakimligind:en: 

120 
25 
25 
20 
50 
80 

50 

Geredenin Orta mahallesinden Sefer 
oglu Emin klz1 Zebra tarafmdan Demir
eiler mahallesinden Camas oglu $aban 
hafidi Mahmud aleyhine ac;llan ihtarat 
davasmm muhakemesi sonunda: Miid
deaaieyh Mahmudun bir ay zarfmda 
kans1 Zehramn evine donmesine ve ga
zete ile ilanma 17 §Ubat 1937 tarihinde 
karar verilmi§ oidugundan tebligat ma
kamma kaim oimak iizere ilan oiunur. 

(31058) 

OPERATtiR 
Dr. Cemil ~erif Baydur 

Cerrahi hastahklar ve sinir 
cerrahisi mtitehasslSI 

Cagalogiu C. H. Partisi Merkezi 
kar~1smda Zorlu apartrman No. 16 
Pazardan maada hergi.in saat 2 den 

6 ya kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

Zayi - Tatbik miihriimii kaybettim. 
Yenisini t;Ikaracagrmdan hiikmi.i yok
tur ve mezkur mi.ihi.irie kimse ile mua
meiem oimad1gmi bildiririm. 

Si.ileymaniye Yiiksekoiuk sokak No, 
8 de Behiye 

-----------------------~------------------~ 
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17 Mart 1937 CUMHURiYET 

kat'i 
iUiCI KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necatl 

RO TiZMA PiMA 0 L ile derhal ge~er. u,umek· 
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agnlan hemen keser 

T ecriibeli Bir 

Babkesir Kor 
Fen Memuru aran1yor 

Komutanbg1ndan: 
Bahkesir Kolordu !n§aat ~ubesi emrinde c;ah~mak iizere ayda cl50• lira 

iicretlc bir siirveyyana ihtiyac; vardrr. 
Haiz olmas1 laz1m gelen ~artlar ~unlardtr: 
1 - Naf1a Fen mektebinden veya !stanbul Sanayi Mektebi !n§aat ~ube

sinden mezun ve laakal iki sene in~aatta veya in§aat dairelerinde c;ah§ml§ bu
lunmast. 

2 - Askerlik hizmetini bitirmi~ olmas1. 
3 - Polisc;e musaddak hiisniihal ~ehadetnamesi, sthhat raporu ve iyi biz

met vesikas1. 
4 - Yukandaki ~artlar1 haiz taliblerin mektubla veya bizzat ellerindeki 

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

Mudurnu 
EKSiLTME 

C. H. 

' A 

ILANI 

Partisinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk

evi kurag1 yap1lma i~idir. 
2 - Bu kuragm bedeli ke~fi c5772• lira olup in§aata liizum olan mevcud 

(800) lirahk ta§, kiremit, ve 30 metre mikab iskelelik kereste Partimiz tara
fmdan temin edilmi~ ve c4972» in~aat kar~1hg1 bakiyesidir. 

3 - Eksiltme 22 mart 1937 pazartesi giinii saat 14 te Mudurnu Cumhuri
yet Halk Partisi ilc;e Yonkurulunda yaptlacaktlr. 

4 - Bu yap1 i§ini iizerine almak istiyen miiteahhidler projesini ve 
plamm hergiin saat 9 dan 16 ya kadar Partide gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girebilmek ir;in eksiltme ve arttrrma yasa ve tiiziigii 
hiikiimlerine tevfikan bedeli ke~fi iizerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat te
minat akc;esini makbuz mukabilinde Parti kasasma yatmld1ktan sonra talib· 
ler eksiltme i~ine girebilecekler ve ihaleyi miiteakib bu teminat akc;esinin aza
mi be~ giin ic;inde % 15 e iblag edilmesi fiarthr. 

6 - Miiteahhidlerin kendileri mimar veya miihendis olmad1g1 takdirde 
ln§aatta mimar veya miihendis bulundurmalan ve in~aat hitammda yap1 • 
lacak ke~ifte kabul edilmi§ olmas1 ~arthr. 

7 - !m~aata talib olanlarm en son 21/3/1937 giinii saat 12 ye kadar mii -
racaat etmiG bulunmalart laztmdir. 

8 - 1n§aat eksiltme i§i bittikten sonra en gee; 15 nisan 1937 giiniinden 
ftibaren insaata ba:;;lamlacak ve nihayet 15 birincite~rin 1937 giiniine kadar 
(6) ay i~inde tamamen bitmi~ ve teslim edilmi~ bulunacaktlr. (1391) 

Ha vayollar1 Devlet i,Ietme idaresinden: 
Devlet Havayollan ihtiyac1 ic;in 60 ton 74 oktanhk tayyare benzini satm 

almacaktJr. 
Mecmuunun tahmin edilen bedeli 24,000 liradtr. 
Eksiltme kapah zarf usulile martm 29 uncu pazartesi giinii ogleden sonra 

saat iki buc;ukta Ankarada Devlet Havayollan !daresi merkezinde yaptla
cakhr. 

$artname ve projeler sozii gec;en !dare merkezinden bedelsiz olarak 
almabilir. 

!stcklilerln c1800 liralJk, muvakkat teminat makbuzu veya 
tubile ve icab eden belgelerile eksiltme zamamndan bir saat 
~arfm1 Komisyona vermi§ olmalan ilan olunur. c557» 

banka mek
evvel teklif 

(1366) 

Gonen asliye hukuk hakimliginden: 
Gi:inenin Malk~ mahallesinde sakin 

6mer klZl Miiveddet kocas1 Bandtrma
mn Pa§abaym mahallesinde yabanc1 
167 hanesinde kaytdh olup 8 - 10 sene
denberi semti mec;hule giderek ikamet
gaht bilinmiyen Mitrucic;a muhacirle
rinden Ali oglu Kalpal<;1 Tevfik aleyhi
ne a<;tlgt bo~anma davas1 iizerine ila
nen tebligata ragmen mahkemeye gel
medigi gibi ikametgahtm bildirmiyen 
merkum Tevfigin g1yabmda yaptlan 
muhakeme neticesinde: Mi.iddei Orner 
klZl Miiveddetle bo§anmalarma dair 
Gonen asliye hukuk mahkemesinden 
verilen 5 ~ubat 937 tarihli ve 31/47 No. h 
karara kar§l ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfmda itiraz etmesi, aksi takdirde 
hiikiim kesbi kat'iyet edecegi Hanen teb-
lig olunur. (31059) 

TURKtYEDE EN c;oK 
kullan1lan ve sat1lan 

HALK biC801dlr. 
Ctinku HALK bj~agt hem ucuz 
ve keskin ve hem de yegane 

oz Tiirk mahd1r. 
10 tanesl 15 kuruf1tur. 

V eniis Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlar1 

hayretlere dii§iiriir ve 24 saat dudaklar
da sabit kahr. 

V eniis Kremi: 
Terkibi, esrarh, giizeiiik kremlerinin 

ic;inde en §ayani emniyet ve itimad ola
rudtr. 

Venus Pudras1: 
~1k ve kibar familyalarm ragbetini 

kazanan, narin ve nazik cildlileri teshir 
eden yiiksek evsafta e§siz pudrad1r. 

Beyoglunda tanmmt§ ve maruf Karl
man, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve 
tuhafiye magazalarmda satlhr. 

Umumi deposu: Evliyazade Nureddin, 
kimyevi ecza ve alat ve 1triyat deposu. 

!stanbul - Bah~ekap1. 
Zile hukuk hakimliginden: 
Zilenin Kislik mahallesinden Tahir •---• Doktor 

ogullanndan Vahid Akman tarafmdan BES" R FUAD TOPUZ 
aleyhine dava ac;llan Zilenin Alikad1 I 
mahallesi~den Tekke~in ogullarmdan 

Samlunda Zl·raat Bankas1 kar,IIJnda Bay Rii§tiiniin ikametgah1 mec;hul olma-
smdan ilanen tebligat icrasma ve mu-
hakemenin 7 I 4/937 c;aqamba giinii saat 
ona talikma karar verilmi§ oldugundan 
o giinde mahkemeye bizzat gelmesi ve
ya usulen vekil gondermesi, aksi tak
dirde muamelei gtyabiyenin yap1lacag1 
ilan olunur. _(31057). 

Sahtb ve B~muharrl.t1: Yanus Nadi 
Vmuml ne$rtvatt tdare eden Yazt l1len 

Mflclflril: Hikmet Miinil 

Posta Telgraf ve Telefon F abrikas1 Miidiirliigiinden: 
Deve boynu demirlerinin ambalajmda kullamlmak iizere 2300 aded 

2 X 28 X 400 santim eb'admda c;am tahtasile 575 tane 3 X 6 X 400 santim 
eb'admda pmar a~1k eksiltme ile satm almacaktrr. 

Bunlarm muhammen bedeli 2133 lira ve muvakkat teminah 160 liradrr. 
!steklilerin §artnameyi gormek ic;in hergiin eksiltmiye i§tirak ic;in de 

teminatlarm1 vezneye yatlrmak suretile 22 mart 937 tarihine rashyan pa
zartesi glinii saat 16 da Fabrikada miite:?ekkil Komisyona miiracaatleri. (1218) 

Mersin Belediyesinden: 
1 - Belediyeye aid plajm i~letmesi be§ y1l miiddetle kiraya verilecektir. 

Tahmin edilen ytlhk kira bedeli 700 Iiradrr. 
2 - Belediyede mevcud proje ve §artname mucibince t~lajda miistecir tara

fmdan 3466 lirahk in§aat yap1lacakhr. 
3 - ~artname ve proje paras1z olarak Fen Mlidiirliigunden almacakhr. 
4 - Arttrrma 23 mart 937 sah giinii saat 16 da Belediye dairesinde yap!la-

caktir. 
5 - Arthrma ac;lk olarak yapllacaktir. 
6 - 11.-Tuvakkat teminat miktan 262 lira 50 kuru§tur. 
7 - Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklarma dair vesika ibraz edecek-

lerdir. (1125) 

Gerede Belediye Reisliginden: 
Bedeli ke§fi 19362 lira olan Gerede kasabas1 elektrik tesisatl 19/2/937 tari

hinde talib zuhur etmediginden mezkur tarihten itibaren evvelce Cumhuri
yet gazetesinde iliin edilen !$erait dairesinde 22 mart 937 pazartesi giiniine 
kadar bir ay miiddetle ve pazarhk suretile ihale edilecektir. 

Pazarhk 22 mart 937 pazartesi giinii Gerede Belediye Enciimeninde saat 
15 te yapllacaktlr. Tesisat ic;in l?artnamede evvelce giisterilen 210 giinliik 
miiddet 300 giine r;tkanlmt~trr. Taliblerin malumu olmak iizere keyfiyet ilan 
olunur. (1104) 

Devlet Demiryollar1 i,lalma Umum Miidiirliiiinden J 
Ankara istasyonunda eski GUbe binasmda yaptmlacak kalorifer tesisah 

eksiltmesi: 
Ankarada eski ~ube binasmda yaptmlacak kalorifer tesisah, kapah zarf 

usulilE' eksiltmiye c;xkanlmt~hr. 
1 - Bu i§in ke~if bedeli c5108.30» liradrr. 
2 - !stekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrak1 Ankarada Dev

let Demiryollan Yol dairesinden ve Haydarpa~ada Birinci i~letme Komisyon 
Reisliginden paras1z olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada Devlet 
Demiryollan !§letme Umum Miidurliigu Yol Dairesinde toplanacak Merkez 
Birinci Komisyonunca yaptlacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a§agida yaZlh teminat ve ve
saiki ayni giinde saat on dorde kadar Komisyon Reisli~ine teslim etmi~ ol • 
malar1 laztmdlr. 

A- 2490 sayth kanun ahkamma uygun olmak iizere 383.12 lirahk mu-
vakat teminat. 

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat on diirde kadar makbuz mukabi

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

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollarx Yol Dairesine 
miiracaat etmelidirler. c539» (1335) 

~ 

Muhammen bedeli c475129,70• lira olan 50 bin ton Kriple Alman maden 
komiirii 26/4/1937 12azartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
!dare binasmda satm ahnacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin c22755,19» lirahk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah 
niishasmda inti~ar etmi!i olan talimatname dairesinde almmt~ vesika ve tek
liflerini ayni giin ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

f;jartnameler 2376 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satllmak -
tad1r. (1348) 

~ 

Muhammen bedeli c60.000» lira olan vagon yedek aksam1 3/5/1937 pazar
tesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm ah
nacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin c4250.-» lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resm1 Gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve teklif
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Kom.isyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

$artnameler 300 kuru~a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde 5\ltllmak. 
tadxr. (1462) 

lnhisarlar Umum MiidUrliic'(iinden _I 
I - Pa§ahahc;e !spirto fabrikas1 ic;in §artnamesi mucibince 4800 lira mu -

hammen bedelli 9 aded istim kontiirii ac;1k eksiltme usulile satm 
almacakt1r. 

II - Eksiltme 22/III/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 15 te Kaba· 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Allffi Komisyonunda yap1 • 
lacaktlr. 

III - Muvakkat teminat 360 lirachr. 

IV - $artnameler paraslZ olarak hergiln sozii ge~en §Ubeden ahnabilir. 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden he§ giin evveline kadar fiatslZ fennt 

tekliflerini lnhisarlar Miiskirat Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve mii· 
nakasaya girebilmek i~in de miinakasadan azami bir giin evveline ka· 
dar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkfu- §Ubeden 
vesika almalan lazrmdlr. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI - isteklilerin kanu:t_1en kendilerinden aramlan vesaik ile yukar1da yaz1• 
11 vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve sa· 
atte ad1 gec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (656) 

,.,. 
1 - !daremizin Tekirdai?; ~arab fabrikasma, ~arab f1~1larmm istifi ic;in ~art

namesi mucibince c1500• lira muhammen bedelli c2• aded elavatorlii 
araba pazarh!tla satm almacakhr. 

2 - Pazarhk 20/4/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata§ Leva • 
z1m ve Mubayaat ~ubesindeki Al1m Komisyonunda yapllacaktxr. 

3 - f;jartnameler parasiZ olarak hergiin SOZU gec;en ~ubeden ahnabilir. 
4 - fsteklilerin miinakasa tarihinden bir hafta evveline kadar fiats1z fen • 

ni tekliflerini !nhisarlar Miiskirat Fabrikalar $ubesine vermeleri ve mii· 
nakasaya girebilmek ic;in de miinakasadan azami iic; giin evveline ka -
dar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkur ~ubeden ve • 
sika almalan lfiz1mdir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaikle yukar1da yaz1h 
vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve saatte 
ad1 gec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1194) 

~ 

I. -$artnamesi mucibince 100 X 8 - 12 X 4.5 eb'admda (4000) aded f1c;1 
tahtas1 pazarhkla satm almacakhr. 

II. - Pazarhk 30/III/1937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba • 
ta~ta Levaztm ve Mubayaat !_?ubesindeki Abm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

III. - $artnameler paras1z olarak hergiin si:izli ge~en ~beden ahnabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk iqin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1476) -27000 Top sigara kag1dx muhtelif eb'adda 
2050 Bobin • ,. renkli ,. 
8000 ,. " » beyaz " 

125000 ,. " ,. " " 
20000 • » , liiks " 

I. - 15/III/1937 de pazarhg1 yap1Iacak 320,000 bobin sigara Ug1d1ndan 
maada ~artnamesi mucibince yukanda cins ve miktan yazth 182,050 top ve 
bobin sigara kagtdi nazarhkla satm abnacakhr. 

II. - Pazarhk 5/IV /1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Abm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

III. - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden ahnabilir. 
IV. - fsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,:5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1477) 
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HA~ARAT UYANMADAN A 
LE YUVALARINI • 

I EDiNiZ TAHRiB 
Ge~en sene gibi bu sene de sinek afetine ve hiicumuna ve ha~arabn istilasma maruz kalmamak i~in ~imdiden F A Y D A ve pompasile yuvalarmt temizleyiniz. 

Kars Valiliginden: 
Sankam1~ta Yat!Ilacak 27536.96 lira bedeli ke#li Hiiktimet Konag1 in§a

ah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Eksiltme 24/3/1937 tarihine musadif c;ar§amba giinii saat 15 te Kars 

Vilayeti Enciimeni Daimi odasmda yapllacakhr. 
2 - 1n~aabn muvakkat teminah 2066.20 liradu. 
3 - 1n~atm istinad ettigi miinakasa §artnamesi, plam, ke!iif, tablili fiat 

bordrosu, fenni !iartname ve Baymd1rhk i§leri genel ~artnamesi 1.38 lira 
mukabilinde Kars Naf1a Miidiirliigiinden verilecektir. 

4 - 1stekli olanlar teklif mektublarile beraber Hususi !dare veznesine 
yatud1klanna dair makbuz veya banka mektublanm ve Naf1a Vekaletinden 
bu gibi i§ler iGin alm1~ oldugu ehliyet vesikalarm1 Ticaret OdaSI kayid va
rakasmt bir zarfa koyarak makbuz mukabilinde Enciimeni Daimi Reisligine 
makbuz mukabilinde yukar1da yazll1 saatten bir saat evveline kadar verme
leri lazund1r. Teklif mektublarmda in~aatm istinad ettigi biitiin evrakm oku
nup kabul edildiginin yaz1lmas1 laz1mdu. Postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilemez. (1255) 

Sinir agr1lar•, asabt oksiiriikler, asabt 
zaylfhk, uykusuzluk, ba' ve yar1m ba, 
agr1s1, ba' donmesi, bayganhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

hklar. giderir. 
Giinde 2 - 3 kahve ka~tga. Her eczanaden araytntz. 

~ARK iSPENCiYARi LABORATUARI T. A. ~. 

Eksiltme 

Nazilli Pamuk lslah 
istasyonu Direktorliigunden: 

1 - Miiessesemiz i<;in (Garvens) mar~ah ve sekiz inG kutrunda iki aded 
kompila santrifuj tulumbas1; arttirma, _eks1ltme kanunu hiikiimleri dairesinde 
satm aJ~~caktrr. Yirmi beygir ku~e~mde. motorav (akuple) baglanmi§ ola _ 
caktu. Dort tekerlekli arabas1, alastik1 ve 1zo!e ba~l~mas1 emme sepeti ayar 
siizgiisii, (Klape) ~e~meli hunisi 6 • 8 metrehk em1c1 iki hortum ve v~rici 2 
deve boynu ile 3 metrelik iki diiz boru ve B dane flan~ ve iki manumetre gibi 
biitiin teferruatile birlikte ve komple olacaklardir. Bunlar nihayet 28 may1s 
1937 giinii Nazilli ~imendifer istasyonunda teslim edilmi!? olacaklardrr. Teslim 
ve teseJliimii miiteakib bedelleri Nazilli Malsand1gmdan tesviye edilecektir. 

2 - Eksiltme 24 mart 1937 Gar~amba giinii saat 15 te Nazilli Malmi.idiir
liigiinde toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile yapilacak, teklif muvaf1k 
ve mutedil goriildiigu takdirde ihale edilecektir. Taliblerin kanun hiikiimle
rine uygun olarak haz1rhyacaklan Detayh teklif mektublar1m sozii gec;en 
giinde nibayet saat 14 e kadar Komisyona vermeleri Iaz1mdu. 

3 - Muvakkat teminat 250 lirad1r. 
4 - Tulumbalar sozii ge~en gunde teslim olunmadlgl takdirde teminat 

akc;esi irat kaydolunacak ve miiteahhid 200 lira tazminat verecektir. 
5 _ !Ian, pul gibi resm1 masraflar miiteahhide aiddir. . . 
6 _ Fazla maltimat almak istiyenler Nazilli Pamuk Islah Istasyonu Dl-

rektorliigune miiracaat edebilirler. (1422) 

istanbul Universitesi Artbrma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

1 - Ttb Fakiiltesi ikinci Hariciye Hastahklar Klinigine almacak olan ve 
muhammen bedeli 5558 lira tutan tlbbi alat 29/3/1937 tarihinde Universite 
Rektorliik binasmda toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile eksiltmiye 
kormlmu§tur. 

2 - ::Su i§e aid liste ve §artnameler hergiin R:ektorliikte goriilebili~. 
Taliblerin ihale saati olan 15 ten bir saat evvel 417 hrahk muvakkat tem1· 
nat ,-e teklif mektublarile Ticaret Odas1 vesikalanm bir zarf ic;erisinde mak
bua mukabili Rektorliige verm.i§ o!.malan lazundlr. (1415) 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

T ekirdag Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmeye lronulan i~: Tekirdag ~ehrinin tahminen 250 hektarhk mes

kun ve 70 hek.tarhk gayrimesktin ki cem'an 320 hektarhk yerinin haliha
Zlr haritasmm tanzim ve tersimi i:1idir. 

2 - Muhammen bedeli: Mesktin arazinin 17,5, gayrimeskun arazinin 10 li-
ndan muhammen bedel yektinu 5075 liradu. 

3 - Bu i§e aid evrak ~un1ardu: 
A- Hususi ~artname. 
B- $ehir ve kasabalarm halibaz1r haritalannm almmasma dair Naf1a Ba-

kanhgmm umum1 ve fenn1 !2artnamesi. 
C- Mukavele projesi. · 
4 - tstekliler bu evrak1 Tekirdag Belediyesinden parastz alabilirler. 
5 _ Eksiltme 23/3/937 salt giinii saat 16,5 ta Tekirdag Belediyesinde Beledi

ye Reisinin ba~kanh~nda miite~ekkil Belediye Enciimeninde yaplla
caktJr. 

6 - Eks!ltme: Kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
7 _ Eksil~meye gireceklerin 381 lira muvakkat teminat vermeleri ve a~agi

da yaz1b ~artlan haiz olduklarma dair tasdikli vesikalan gondermeleri 
lazimd1r. 
Bu 1 ~e ancak fenni ehliyet ve ihtlsaslan Naf1a Vekaletince kabul ve 
tasdik edilmi~ alan miihendis ve topograflar veya bu kabil miihendis ve 
topograflarla bu i~e ortakbk yapacag1 Noterlikc;e musaddak miiteahhid -
ler girebilirler. . . 

8 - Teklif mektublan yukanda be~mc1 maddede yaz1h ihale giin ve saatin
den nihayet bir saat evveline kadar Tekirdag Belediye Reisligine getiri
lcrek makbuz mukabilinde vermeleri laz1mdu. Posta ile gonderilecek 
taahhiidlii mektublar da ibale saatinden bir saat evvel gelmi~ olmas1 ve 
zarflarm miihiir mumu ile iyice kapablmu,i bulunmas1 ~artbr. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. (1190) 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~larm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullam~J 

kolay bir sac; eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

Kapab zarf 
Naf1a Vekaletinden: 

eksiltme ilani ---__, 

1 - Eksiltmeye konulan i:r Ankara civarmda <;ubuk barajmda yapila· 
cak gazino in!laab. 

Ke~if bedeli c75252• lira ·55• kuru!itur. 
2 - Eksiltme 31 mart 937 tarihinde ~ftr:;;amba giinii saat «15» te Naf1a 

Vekaletinde Sular Umum Miidurlugii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yap1lacaktu. 

3 - istekliler; eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk i§leri 
gene! :;;artnamesi, in~aata aid umumt ve hususi fenni §artnameler, ke~if cetve
li, silsilei fiat cetveli ve projey1 •3• lira c76• kuru~ bedel mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin c5012» lira c63» ktUU§luk mu
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda ~1kan ta
limatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve •50• bin lirahk 
i§ yapm1~ olmas1 laz1md1r. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazll1 saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinde vermeleri la· 
zrmd1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c536• (1334) 

Mersin Beledivesinden: 
1 - Belediye bahc;esinin i~letmesi be:;; Yil miiddetle kiraya verilecektir. 

Tahmin edilen yilhk kira bedeli bin liradu. 
2 - Belediyede mevcud proje ve §artname mucibince bah<;ede miistecir 

tarafmdan 3500 Iirahk in§aat yapdacaktu. 
3 - Sartname ve proje paras1z olarak Belediye Fen Miidiirliigiinden ab

nacakhr. 
4 - Artbrma 23 mart 937 sah giinii saat 15 te Belediye dairesinde yapt-

lacakttr. 
5 - Arttlrma a~1k olarak yapllacakhr. 
6 -. Muvakkat teminat miktan 375 liradtr. 
7 - Talibler Ticru-et Odasmda kayidli olduklarma dair vesika ibraz ede-

reklerdir. (1126) 

T~DAVOLD~N ~[l(ilt:N DARANIZ Wic;Qt~ 
CI~[TL[ SiZi iLt:R.Lt:TM[Z . 

ONU BANk'AYA .YATIR.JNIZ 
1-l!OR TtJRLtJ iZA~ATI Gi~£LE~;?.JMiZDt:N ALINIZ 

WOLANT~[ ~ANk' ONi NV 
J(~~AKOY, PAL AS ALALEMCI I-IAN 

GRiPiN 
Biitiin agrdar1n panzehiridir. 

Beyhude ISflrab cekmeyiniz. 
Bir tek ka,e 

GRiP iN 
En muannid bat; ve dit; ag· 
r1lar1n1 siir'atle izaleye kA· 
fidir. Romatizma evca~, si· 
nir, mafsal ve adale 1st• • 
rablar• Gripinle tedavi edilir 

Nezle, grip ve bront;ite 
kart;• en miiessir iiAc 

GRiP iN' dir 

Gripini tercih ediniz. 

MAZON MEYV A TUZU 
tNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MtDE 

EK~ti<UK ve Y ANMALARINI 
giderir. Hi!rbir zararh ve miishil maddesi 
yoktur. ~eker hastahg1 olanlar bile alabilirler. 
MIDE ve BARSAKLARI ALI~TIRMAZ 
l!rilmesi Iatif, tesiri kolay ve miilayimdir. 
yerini hi!rbir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

Elektrik Santral 

Onve Belediye 
Binast Miinakasa 

Riyasetinden: 
ilan1 

1 - Tasdikli proje, ke~ifname ve fennt ~artnamesi mucibince 'Onye ka
sabasmda yap1lacak elektrik tesisatina aid santral binasmm yapilmasi 26/2/ 
937 giiminden 18 mart 937 tarihine kadar yirmi giin miiddetle a~1k eksilt
miye konulmu~tur. 

2 - !hale 18 mart 937 tarihine musadif per~embe giinii saat 15 te lrnye 
Belediye Dairesinde miite~ekkil Belediye Enciimeninde yap1lacaktu. 

3 - Mubammen bedel 2993 lira 67 kuru§tur. 
4 - Muvakkat teminat ak<;esi 225 1iradlr. 
5 - !stekliler proje ve teferriiatt, fenn1 ve hususi ~artname suretlerini 

'Unye Belediyesinden ve !stanbulda Taksimde Sark apartrmanmda elektrik 
miihendisi Hasan Haletten ahnabilir. 

6 - !steklilerin i.tnye Beledivesine miiracaatleri ilan olunur. (1251) 

Bayanlann candan arkada~t: Ayba§lannda kullandtklan 

'' FE MiL ,, TUVALET BEZLERiOiR. 
Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan 

hiimQmetleri ittin vekili : U' Ecza Deposudur. 

istanbul Universitesi Artbrma ve Eksiltme 
ve Pazarbk Komisyonundan: 

Ceket, Pantalon ve Kasket 
En az En <;ok Bir takrm muhammen fiatt 17 

198 205 
Ceket, Etek En az En ~ok 

60 62 ~ ~ ~ 16 
1 - i.tniversite kadm ve .erkek miistahdemleri i~in yerli kuma§tan yap .. 

tmlacak yukanda miktan ve muhammen fiatlan yaz1h elbiseler 29/3/937 
pazartesi giinii saat 15 te Rektorliikte toplanacak Komisyonda ibale edil· 
mek iizere aGik eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - $artname kuma~ ve harc; niimuneleri hergiin RektOrliikte goriiliir. 
3 - Taliblerin ibale giiniine kadar 336 lira muvakkat teminatlarm1 Uni· 

veriste veznesine yattrmi§ olmalan ve ihale giinii Ticaret Odas1 vesikasile 
bu gibi if!leri hiisnii suretle ifa ettigine dair resmi daireden son iki y1l zarf • 
fmda almi§ oldugu bir vesika vermesi Hiz1md1r. (1416) 

DAiMON fenerleri 
Merakhlarina Miijde : 

200 lUi 600 metre .,.k vmren 

MON DA • 
I 

fenerleri gelmi~tir. 
iyi 1t;1k almak ittin yaln1z 

D AiM 0 N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullar1nl 
kullammz ve her yerde D A i M 0 N 

markas10a dikkat ediniz. 


