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Antonesco Ankarada 
Reisicumhur Atatiirk, dost memleket 

Hariciye Nazn1n1 kabul ettiler 
Tiirk- Rumen 
Dostlugunun 

Esast 
M. Antonesco'nun Ankara zi
yareti, bu kuvvetli dostlugun 
sam1m1 bir tezahiiriidiir ki 
Tiirkiye ile Romanyanm da
ima elele yiiriiyeceklerini ve 
boylece Balkan ittifakmm da 
bir kat daha kuvvetlenecegi-

ni ispat etmektedir 

rr===\\ ost Romanya devletinin Harici
~ ye Nazm M. Victor Antones-

co, Tiirkiyenin aziz misafiri ola
rak memleketimizde bulunuyor. Ankara
Din biiyiik bir samimiyetle kar§Iladigl 
muhterem misafirin §ahsmda, yalmz gii
zide bir devlet reciiliinii ve yiiksek bir 
diplomat! degil; ayni zamanda ve daha 
ziyade, dostumuz ve miittefikimiz Ro
manyamn muhterem milinessilini selam
liyoruz. 

M. Antonesco Tiirkiyeye, bir Rumen 
gazetesinin de yazd1g1 gibi, muhtelif me
selelerin halli ic;in gelmemi~. aradaki dost
lugu ve ittifakl kuvvetlendirmek i~in gel
mi§tir. ~iinkti, Tiirkiye ile Romanya a
rasmda hic;bir ihtilafh mesele mevcud 
degildir. 

o nya, Ba§Vekil M. T ataresco ile 
Hariciye Nazm M. Antonesco'nun ida
resinde, Balkan ittifakma sadakat gos~ 
termekle kalmal!ll§, siyasetinin merkezi 
sJk!etini, Merkezi Avrupadan Balkanla
ra nakleden bir hath hareket tutmu§tur. 
Dost ve miittefik devlet, bugiin Balkan 
ittifakma, eskisinden daha fazla bir k1y~ 
met ve ehemmiyet vermektedir. Tiirkiye, 
Balkan ittifakmm bir riiknii oldugu ic;in, 
Romanyanm Balkan ittifakma ktymet 
vermesi, elbette bu iki dost ve miittefik 
memleket arasmdaki s1kt baglan bir kat 
daha kuvvetlendirecektir. 

Vaktile, kendisini daha ziyade bir 
Merkezi Avrupa devleti sayan Roman ~ 
yamn, §imdi, bir Balkan ve hatta Ak~ 
deniz devleti politikast takib etmesi, dost 
memleketi Orta Avrupa ile Balkanlar ve 
Akdeniz arasmdaki muvasala zincirinin 
en miihim halkasJ haline getirmi§ ve boy
Ieee Romany a, A vrupa siyasetinde daha 
miiessir bir ami! halini almi§tJr. Miittefik 
devleti boyle bir muvaffakiyete eri§tiren 
miimtaz §ahsiyetlerin biri ve hatta birin
cisi §iiphe yok ki aziz misafirimiz M. 
An tones co' dur. 

M. Antonesco, Tiirkiyeye kar§I kuv
vetli dostluk hislerile miitehassis bir dip
lomatttr ve Turk ~ Rumen dostlugunun, 
Balkan sulhunun en miihim esaslanndan 
biri olduguna kanaat getirmi§ bir devlet 
adamidir. Bu seyahat miinasebetile Ru~ 
men gazetelerinin yazd1klan gibi «zama
mn asia tekzib etmedigi» Tiirk - Rumen 
dostlugunun kuvveti, her iki memleketi 
idare eden devlet adamlanmn, bu dost
luga cidden inanml§ olmalanndan ileri 
@elmektedir. M. Antonesco da i§te boy
le iyi gorii§lii devlet adamlanndan biri~ 
dir ve Tiirkiye ile Romanyamn harb i~in 
degil; sulh ic;in elele vermi§ olduklanni 
anlamJ§, ancak sulhun idamesi ic;in akd~ 
dilmi§ ittifaklarm anzastz ve sapsaglam 
ya§Jyabilecegini kavramJ§ bir §ahsiyet -
tir. 

Umumi Harbdeki siyaset icablanmn 
kar§I kar§Iya getirmi§ oldugu Tiirklerle 
Rumenler, mecburen harbetmi§ler, fakat 
asia birbirlerine dii§man olmami§lardn. 
Bugiin, birbirini daha iyi tamyan ve se~ 

ABIDIN DAVER 
[Arkasa Sa. 6 stltun 5 te] 

i(; SAHiFELERDE 
3 iinciide: 18 Mart 

Kandemir 
5 incide : Tiirk ordusu tehlikeli bir 

hasun o]mu§tur. 
7 incide : ingilterenin en centilmen 

adamL 

Misafirimiz §erefine gece 
bir suvare verildi 

«Ben buraya muahedelerimizde ve daha canb 
bir surette kalblerimizde yazii1 olan silinmez 

dostluk ifadesini yenilemege geldim>> 
Ankara 17 (T e

lefonla) - Dost 
ve miittefik Ro -
manyamn D1§ Ba -
kam Ekselans Vic
tor Antonesco, refi
kast, Romanya Ha
riciye N ezareti Pro
tokol Umum Mii -
diirii, orta elc;i ve 
Hususi Kelem mii · 
diirii oldugu halde 
bu sabah 9,50 de 
Ankaraya geldiler . 

Ekselans Anto • 
nesco ile Biikre§ el-
<;Imlz Hamdullah M. Antonesco•nun $ehrimizde kar§tlanmasmdan bir ba§ka lnttba 
Suphi, Rador ajans1 
miidiirii ve Biikre§te c;1kan Adverso ga·j Misafirimiz istasyonda Hariciye V e • 
zetesi siyasi muharriri de §ehrimize geldi· kilimiz, Balkan Antantma ve Kiic;iik 
ler. [Arkast Sa. 6 siltun 1 de] 
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Dahiliye V ekili ~arkta 
tetkik seyahatine I 

~ukrii Kaya diin ak~m hususi trenle ve General 
Kaz1m Arbayla beraber Diyarbekire gitti, Vekil 

biitiin Umumi Miifetti~likleri dola~acak 
Ankara 17 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Parti Gene! Sekreteri Siikrii 
Kaya bu ak~am 18,30 da hususi trenle 
Ankarada:n §arka miiteveccihan hareket I 
etti. Cenub mmtakalanndan ba~hyarak 
temadi edecek bir tefti§ seyahatine ~1km1§ 
olan Dahiliye V ekilimiz Cumhur Reisi 
Atatiirkiin Ankaraya avdeti miinasebeti~ 
le tefti§ine fas1la vermi§ ve Adanadan 
hareketle ayni giiniin sabah1 §ehrimize 
gelmi§ti. 

Dahiliye Vekilinin memleket dahilin~ 
deki tefti~lerine devam etmek iizere ha· 
reket ettigi anla§JlmaktadJr. $iikrii Ka
ya, dogruca Diyarbekire giderek orada 
baz1 tetkiklerde bulunacaktJr. 

Ordu miifetti§lerinden eski J and anna 
Umum Kumandam General Kaztm Ar
bay da Dahiliye V ekilimizin refakatinde
dir. 

Dahiliye Vekilinin Birinci Umumi 
Miifetti§lik mmtakasmdan sonra tetkik-

Dahiliye Vekili ~i.ikrii. Kaya blr 
memleket seyahatinde 

lerine diger umumi miifetti§lik mmtaka· 
larmda da devam etmesi muhtemeldir. 
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Fa§izm 
Avrupada iki miihim hadise 

Bel~ika fa~istlerinin reisi iki suikasde ugrach, 
Londrada talebeler Alman sefiri von Ribben· 

tropa dii~manca tezahiirat yapblar 
Briiksel 17 (A 

A.) - Rexist'lerin 
lideri Leon Deg • 
relle, diin ak§am 
Berchem' de yap1lan 
miting esnasmda bir 
§ah1s tarafmdan ab
lan bir bira barda
gmm isabetile yara
lanmJ§hr. 

Dilbeck'te yap1 • 
Ian ikinci bir mi -
tingde diger bir nii· Leon Degrelle 

mayi~c;i, Leon Degrelle'in iizerine yaluc1 
bir mayi atmt§tlr. 

Rexist liderinin yiiziine bundan bir 
damla isahet etmi§ ve hafifc;e yakml§tlr. 

Londrada von Ribbentrop 
aleyhine tezahiirat 

Londra _I Z .(AA.l - .Nman sefiri 

Von Ribbentrop, 
Almanya hiikumeti 
namma birkac; kitab 
hediye etmek iizere 
T a r i hi T etkikler 
Enstitiisiine gittigi 
mada binanm o • 
niinde toplanan bir 
talebe grupu tara -
fmdan dii§manca te
zahiiratla kar§Ilan -
mi§hr. 

von Ribbentrop Oldukc;a §iddetli 

bir yagmura ragmen ellerinde bayraklar 
ve levhalar bulunan talebeler, sefiri Ens· 
titiiniin oniinde beklemekteydiler. Bu 
levhalarda ~u ibareler yaz1hydJ: 

«Alman talebeleri toplanma kampla -
rmda bulunuyorlar.» 

~ [Arkas' Sa, 7 siltun 4 tel 

18 Mart 
Bugiin, Tiirkiin biiyiik zafer 

giinlerinden birinin yJ!doniimii
diir. 22 sene evvel, bugiin, Tiir~ 
kiin e§siz kahramanhg1, biiyiik 
ve s1kl bir imtihandan muzaffer 
<;IkmJ§tJ. 

Tiirk, o giin, Canakkalede ce· 
panesiz, eski toplar ve bir avuc; 
mayinle kuvvetli bir donanmay1 
darmadagm etmi§ti. 

0 zamanki cesur dii§manlan
miZI bize, bugiin dost yapan se~ 
beblerden biri de, 18 martta gas. 
terdigimiz emsalsiz kahramanhk 
olmu_§tur. Ciinkii, hic;bir ~eyden 
yilmiyan Turk, 18 mart giinii, 
yaln1z biiyiik bir zafer degil; 
onlann saygiSim da kazanmi§tlr. 

18 mart 1915, ~anakkalede 
kar§Jhkh can veren iki tarafm 
kahraman oliilerini hiirmetle ana
nz. 
(Qanakkale habrine dair Gene

ral Cavid ve Salabaddin Adilin 
sozleri 3 iincii sahifemizdedir.) 

Musolini dun aksam 
' T rablusa vard1 

Du~e fehre eski Roma 
an' anesile girdi 

Du~e, Pola kruvazorilnde 

Trablus 17 (A.A.) - Mussolini, 
diin saat 20 de buraya gelmi§ ve mera -
simle kar§IlanmJ§tJr. Du~e. bir ata bin -
mi§ti. Etrafmda kabile reisleri ve eski 
Roma adetleri mucibince silah demetleri~ 
ni ta§Iyan iki «liktor» vard1. Biitiin §ehir 
donanmJ§ ve gece tenvir edilmi§tir. 

Mahalli makamat iizerinde Duc;e keli~ 
mesi yaz1h 120 metro yiiksekliginde bir 
kule in§a ettirmi§tir. 

[Arkasa Sa. 6 siltun 5 te] 
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Garb misak1 ve 
Bel~ikan1n vaziyeti 
Kral Leopold bu hafta 

Londraya gidiyor 
Londra 17 (A 

A) - Salahiyet -
tar bir membadan 
ogrenildigine gore, 
Belc;ika Krah onii -
miiz.cleki hafta bi · 
dayetinde Belc;ika -
nm bitarafhgt hak -
kmda fngiltere hii -
kumetile miizakere -
lerde bulunmak iize- Kraz Leopolde 

re gayriresmi olarak Londrayt ziyaret e~ 
decektir. 

ltalyan ve Alman cevablari 
kali goriilmiiyor 

Londra 17 (A.A.) -Reuter Ajan
smm istihbanna gore Eden, kabinenin bu
giinkii toplanhsmda garb misakl hakkm· 
da beyanatta bulunacaktJr. F akat heniiz 
bir cevab verilebilmek safhasma girile • 
memi§tir. 

Umumi fikir, ftalyan. ve Alman ce -
vablannm kat'i bir ileri ad1m ablmasmt 
miimkiin k1lacak mahiyette olmadtgl, 
c;iinkii mufassal olmalanna ragmen, bu 
cevablarm, pek az miispet teklifleri muh
tevi bulundugu merkezindedir. 

Cek el~isinin Paris temasi 
Paris 17 (A.A.) - Paristeki Ce -

koslovak elc;isinin F ransa Hariciye N a • 
zuile yapbg1 miilakah mevzuu bahseden 
siyast mehafil, garb paktt hakkmda ltal-

[Arkas' Sa, 7 siitun 4 tel 

Hataytn anayasast haztrltklan 
Cenevredeki heyetimiz 
memleketimize dOniiyor 

Komite, tetkikatin1n ilk 
9 nisanda toplanmak 

Cenevre 17 (A.A.) - Anadolu A-I 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

k1smm1 bitirerek 
iizere dagdd1 

Eksperler komitesi a§agJdaki tebligi 
ne§retmi§tir: 

iskenderun sancagmm statiisiinii ve te§
kilatJ esasiye kanununu hazulamaga me
mur edilmi§ olan eksperler komitesi, bu
giin birinci toplanti devresinin son ic;ti • 
mam1 yapml§hr. 

Komite, 17 marta kadar yapbg1 top
lantJ!arda, konseyin 27 kanunusanide 
tasvib ettigi rapor esaslan dahilinde Nu~ 
man Menemencioglu tarafmdan tevdi e
dilen Sancak stanisii projesinin ve bu sta· 
tiiniin esaslan hakkmda da F ranstz aza 
de Caix tarafmdan verilen metnin tetki
kini bitirmi§tir. 

Komitenin talebi iizerine ve teknisyen
lerin i§birligile fngiliz aza Sir Dunnet, 
Sancagm gayriaskeri hale ifrag1 meselesi 
hakkmda, Holandah aza Dr. Kellewyn 
de ekalliyetlerin rejimi hakkmda muht1 -
ralar haznlami~lardJr. 

Komitenin talebi iizerine, komite aza
lanna fikirlerini bildirmek iizere, rapor· 

Mil§ahid heyeb. azasmdan. Holstad 

tor Milletler Cemiyetinin Sancaktaki mii• 
§ahidler heyetini Cenevreye ~agmnt§tlf. 
Mii§ahidler, bilhassa Bahir, Elakrad ve 
Basit nahiyeleri meselesi, halkm muhtelif 
unsurlanmn kullandiklan dil meselesi, 
Sancagm askeri vaziyeti ve fskenderun 
!imam rejimi hakkmda mahallinde top• 
ladiklan malumatJ komiteye bildirmi~-
tir. [Arkas~ sa. 6 sii.tun 4 te] 
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Paris sokaklar1nda kanl1 
bir ~arpi§ma oldu 

Hallda polis ve asker arasmda vukua gelen 
~ok ,iddetli bir k~vg neticesinde 6 kifi 

oldii, 200 den fazla yarab var 

Bugiin Pariste umumf grev yapzlzyor 

Pariste son kar!.§tkltklardan birinde bir komiini3tt tevkif eden polisler 

Paris 17 {A.A.) - Bu gece Paris 
varo§lanndan Clichy'de vukua gelen ar
bedelerde ikisi polis memuru olmak iize~ 
re 6 ki§i olmii~ ve 200 den fazla adam 
yaralanml§hr. 

Arbede, bir sinemaya zorla girmek is
tiyen komiinistlerin bu hareketi yiiziinden 
~Ikmi§tlr. Sinemada Frans1z sosyal ftrka· 
s1 azas1 hususi bir toplantJ yapm1~h. Bun-

[Arkasa Sa. 5 siltun 1 de] 
llllllllllll IIIII II 1111111 IIIII II IIIII II IIIII IIIII II IIIII 111111111111 II 1111111 IIIII II IIIII II IIIII II II I II IIIII 111111111111. 

Diin ak§am Beyoglunda 
bir tramvay kazas1 oldu 
Harbiyeden ~i,Iiye gitmekte olan bir tramvay, 

bir askerimizi albna alarak par~a par~a etti 

Hddtseye sebebiyet veren tramvaym vatmant Hilseyin, karakolda isticvab ediltyor 

Diin ak§am saat he§ buc;ukta Beyog- j Vatman Hiiseynin idaresinde bulunan 
lunda, Harbiyede c;ok feci bir tramvay 141 numarah Si§li • Tune! arabas1, Har
kazast olmu§ ve bir askerimiz tramvay a!- biye durak yerinde istasyon yaphktan 
tmda ka!arak ac1kh ~ekiJde olmii~tii.r. [Arkasz Sa. 7 siltun 8 da) 



CUMHURiYET 

Tarihi tefrika : 61 Yazan: M. Turhan Tan 
!Terciime ve ikti bas edilemez) 

Cern adl1 akinci yigit 

ihracat tacirleri 
Almanyaya e~ya sevki
yabna nihavet verdiler 

Almanyada miihim miktarda Tiirk pa
rasmm bloke olarak kalmas1 neticesi ola
rak Almanya ile klering kredisinin kesil
mesinden sonra baz1 ihracat.;1lar lktisad 
Vekaletine miiracaatle bunun bir fors 
major addedilip edile!Jliyecegini ve Al
manyaya kar~1 yap1lan taahhiidlerin ye

rine getirilmesinin icab edip etmedigini 
sormu~lardu. Kat'ile§en haberlere gore 
Almanya, Tiirkiyeye ihrac miisaadesi 
vermemektedir. Bu suretle Almanyadaki 

bloke Tiirk parasmm Almanyadan mal 
almak suretile memlekete donmesine im
kan kalmami§tlr. Hiikumetimiz bu hu • 
susta bir te§ebbiis yapmi§ degildir ve yap· 
m1yacag1 da temin olunmaktadir. Fa kat 
§U kar§Ihkh vaziyet dolay1sile mevcud 

§eraitin fors majorii icab ettirdigi goriil
mii§tiir. Bu sebeble ihracatc;1lanmiZ AI • 
manyaya sevkiyat1 kesmi§lerdir. lzmir 
palamut.;ulan da aralannda birle§erek 

Almanyanm ticaret kaidelerini ihlal et • 
tigini tesbit etmi§ler ve bu memlekete va
ziyet diizelinciye kadar ihracat yapma
maga karar vermi§lerdir. 

Dii~man tuzag1na dii~en bu merd akJncJ, harbde 
bir bacaginl kaybetti; fakat onu dii~man eline 

bJrakm1yarak abp Padi~aha gonderdi 

- Piri Pa§a, benim tahta c;Ikhgim y1l 
i~inde Macar eline gonderdigim elc;i Beh
ramm oldiiriildiigiinii haber verdigi za -
man: «Sus !ala, ardm1 soy Ierne. Onun 
nice kesildigini anlatma, bunu masmda 
soranm, ogrenirim» demi§tim. Belgrad1 
ald1g1m giin, kendi kendime sordum, 
«Behramm ocii almd1 mD> deyu yiiregime 
dam§hrn. Ho§ bir ses duymad1m, eh, du
yamazdlm da. Macarhyi yenip ellerinden 
onemli bir kale alml§tim aroma Behram1 
oldiiren Kral sagd1. Onu oldiirmeyince 
mazlum el.;in:n ocii almmi§ olamazdi. 
Bugiin bile sevincim tam degil. Krah ol
diiriip oldiirmedigimizi bilmiyorum. ,Sa
yed o, yigitlerimizin elinden yakasmJ kur
tarmi§Sa Behramm ruhu gene s1zhyor, 
demektir. Y ann ilk i§in dii§man oliileri
ni hirer hirer sayd1rmak, Krahn ba§ml 
buldurmak olsun. Bu kelleyi gorme]iyim, 
Behramm ruhile helalla§mahYJm. 

- Ferman efenf.mindir. 
- Cemin bacagm1 odenmi§ sayabili-

riz. <;iinkii bugiin binlerce dii§man ba -
cag1 uc;urduk! 

ml§h ve Hiinkar ile veziri, kazamlan za
ferden elde edilecek siyasi neticeleri de 
bu musahabe masmda tahlil etmege lii
zum gormii§lerdi. 0 mevzua ilk temas e~ 
den gene Hi.inkar oldu: 

- Sahih, dedi, Eflak i§leri ne oldu, 
Mehmed Bey ne yaph? 

lbrahim Pa§a, ba§lrha§ma bir tarih 
le§kil eden Eflak hadiselerini zihninde 
s1raya koymak ister gibi bir lahza dii§iin
dii , sonra hikayeye giri§ti: 

- Mehmed Bey yaman i§ler gordii, 
efendime lay1k bir kole oldugunu gos • 
terdi. Evvelce de telhis etmi~tim, muba
rek rikabmJZa bildirmi§tim, Eflakta bii
tiin suba§lhklar §imdi Tiirklerin elinde • 
dir. Mehmed Beye kar§l koymak istiyen 
papaz Radol, be§ kere bozuldu, mrolup 
gitti. Artlk ne ad1, ne sam var. Jan Za
polya, eski Voyvada Basarab' m yegeni
ni guya korumak istedi, Eflaka ordu 
soktu, fakat agzmm ol<;:iisiinii ald1, Meh
med Beyden iyi bir kotek yiyip savu§tu. 
~imdi o da, efendime kul kale olmak, 
sayende Macar tahtma oturmak ister. 

- Evet, bunu soylemi~tin. Ben de 
dii§iinelim demi§tim. Budini ele ge<;:ir • 
dikten sonra konu§uruz. Lakin Eflak i§· 

Maamafih Almanyadaki bloke para • 
!ann ne vakit olsa Merkez Bankas1 yo
Iile almabilecegini dii~iinen bazi ihracat
.;ilar ihracata devam etmektedirler. 

Merkez Bankasmm evvelki giin ne§· 
redilen son bilan.;osunda, klering hesa
bmdan dolay1 alacakb doviz olarak 
32,536,437,82 lira gosterilmektedir ki 
bunun ekserisi Almanyadad1r. 

lcrinin sonunu bana soylemedin. -~~----
- Kii.;iik bir maslahat, efendime $EH/R ISLER/ 

arzolunacak yeri yok. 1§te Mehmed Bey Ruam miicadelesi 
oralan idare ediyor. Hatta bir c;avu§u • tstanbul Belediyesi hududlan dahi-
muz bile icabmda bir alay asker giicii linde yedi aydanberi devam eden ruam 
gosteriyor. miicadelesi kafi goriilmii§ ve miicadele 

- Nasi! .;avu§ bu?.. heyetinin dagilarak yerine Belediye 
- Mehmed Bey kulun bir arahk Baytarhk i§leri miidiiruniin reisliginde 

Boyarla'ra kendi ba§lanm kendi se.;sin baytar ve fen memurlanndan miirek
diye izin verdi, onlar da bir Voyvada keb alb ki§ilik bir ekipin c:;ah§masma 
bulup tahta c;1kard1. Ben kulun bu i§i karar verilmi§tir. 
pek begenmedim, Mehmed Beyi de gii- lnek~ilerle siit~iiler arasmda 

$ehir Meclisi 
Belediye biit~esini 

kabul etti 
Y eni biit~e 6,537,335 

lira tutmaktad1r 
,Sehir Meclisi dun ikinci reis vekili 

T evfigin riyasetinde mplandi. Belediye 
hastanelerinde ayakta tedavi edilecekler
den almacak iicret meselesi hakkmdaki 
S1hhiye enciimeni mazbatas1 miinaka~a e
dildi. Bu vesile ile Belediye reisi de soz 
ald1. 

«- F akiri tayin icrai bir meseledir. 
Her i~in iizerinde dUJ'ursak bir§ey yapa· 
mayJZ. Bu husustaki ol~ii ve mukay~se
ler bir<;:ok misallerle izah edilebilir. Hal • 

buki bu misallerin miinaka§aSI vakit ge • 
<;:irmekten ba§oka bir§eye yaramaz. Bina • 
enaleyh fakirin tayinini makama b1rakt • 
mz.» dedi. 

Azadan Avni, b.i:iyle olunca fakirler 
ic;in ol<;:iiniin kaldmlmasmi, zaten kay • 
makamlann mmtakal~n dahilindeki hka
raYJ tamd1klan i~in bunlara verilecek 
mazbatalarla fakirlerin bedava tedavi e
dileceklerini soyledi. Biitc;e enciimeni re· 

isi Halil Hilmi de; esasen 930 tarihli 
bir kanunda belediyelerin almalan laz1m 
gelen harclar hakkmda basta iicretleri 
i<;:in de kay1d bulundugunu ilave etti. 

S1hhiye miidiirii hastanelerde yaptlmak • 
ta olan ameliyatlardan para ahnmakta 
ise de diger hastalardan ahnmad1gm1 bil
dirdi. Azadan Refik Miinir; yap1lan ta
rifenin ayakta tedavi edileceklere mahsus 
olduguna i§aret etti. Bu i§in nisan ic;tima 
devresinde miizakeresini teklif edenler 
oldu. 

Belediye reisi biit<;:e i§inin nisana kala
miyaclgini soyledi. N eticede; Belediye 
hastanelerinde ayakta tedavi edilecekler
den almacak iicret kar§Ihgl olmak iizere 

biit~eye konan yirmi bin lira tahsisatm 
kabuliine ve fakat bu husustaki tarife 
miizakeresinin nisan i.;tima devresine b1-
rak1lmasma karar verildi. 

c;ivi buhran1 
Piyasada satdacak 

~ivi kalmad1 
Civi yap1lan demir c;ubuk fiatlanmn 

miitemadiyen yiikselmesi kar§Ismda el' an 
yeni bir nark tesbit edilmedigini goren c;i
vi fabrikalan c;ivi imalini kesmi§lerdir. 
<;ivi tacirlerinin ellerindeki stoklar da tii
kenmi§tir. Bu yiizden bina yapmak im
kam da ortadan kalkrni§tir. in§asma ba§· 
lamlan binalardan bir k1sm1 da .;ivisiz -
likten durmaktad1r. 

Diin c;ivi tacirleri Ticaret Odasma 
miiracaat ederek bu vaziyetin acilen 1k
hsad Vekaletine bildirilmesini istemi§ler
dir. <;ivi tacirlerine gore piyasada bir tek 
c;ivi yoktur. F akat elaltmdan miithi§ bir 
ihtikann ba§ladtgl, ellerinde 9ivi olan -
(ann birkac; misli fiatla sattiklan da du
yulmaktadlr. 

Almanya yolunun kapanmas1 da ma
deni e§ya yapan fabrikalan dii§iindiir -
mege ba§lami§hr. Ba~ka bir memleket -
ten herhangi bir formiille madeni e§ya 
getirtilmezse madeni e§ya fabrikalan da 
tatili faaliyet etrnek mec:buriyetinde ka· 
lacaklardir. 

MOTEFERRIK 
Zehirli gazler kursu 

• 
Kaza merkezlerinde de zehirli gazler-

den korunma ~;arelerini ogretecek kurs
~ar a~;Ilmasl takarriir etmi~tir. Aynca 
Istanbul Vilayeti dahilinde.Ki memurlar 
igin de iki kurs agllacakhr. 

Vilayet dahilindeki resmi muessesat
ta gah~an bilfunum memurlar munave
be ile bu kurslara devam edeceklerdir. 

lkhsad V ekili §ehrimize 
gelecek 

ikhsad Vekili Celal Bayar, tstanbul 
limanmm tslah ve inki§afi rojesinin tat
bikt hususundaki faaliyeti gozden ge
~irmek iizere oniimiizdeki hafta i~;inde 
§ehrimize gelecektir. Bunun i~;in liman 
rojelerinin tekemmiilii i!;in ~;ah~tlmak

tadll'. 
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Siy~si ·· icmal 
A vrupa politikas1 

ve Sovvetler 

A lmanya ile ltalyamn, garbi 
A vrupamn emniyetini koru • 
mak i<;:in ingilterenin yaptlgl 

teklife verdikleri cevablann metinleri, bu 
meseleye dair evvelce teati olunan nota 
ve muhhralarm metinleri gibi ne§redil .. 
memekle beraber, ihtiva ettikleri esaslar, 
biitiin diinyamn malumu bulunuyor. 
Bundan anla§lldigma gore, Avrupa ve 
diinya politikas1m Berlin • Roma mih " 
veri etra fmda c;evirmek istiyen, ,Sima! ve 
Balhk denizlerinden Akdenize kadar 
biitiin A vrupanm ortasma hakim alan ve 
rejimleri dahi birbirine c;ok yakm bulu
nan Almanya ile ftalya, F ransa ile Sov• 
yetler arasmdaki otomatik, yani §U veya 
bu beynelmilel heyet ve miiessesenin ev· 
velce karar ve tasvibini almaga liizum 
gormeksizin birbirlerine yard1m esaslan • 
na miistenid ittifak kalkmadEk.;a garbi 
A vrupamn emniyetini korumak i<;:in, her• 
hangi suretle bir taahhiid altma girmi .. 
yeceklerini kat'i olarak ingiltereye bil " 
dirmi§lerdir. 

Almanya ile ltalyamn cevablan, ln " 
giltereyi ve bah usus F ransay1 c;ok mii§• 
kiil bir meV'kie sokmu§tur. Londra ve 
Paris hiikumetleri ya Sovyetlerle Fransa 
arasmdaki ittifaktan, yahud da garbi 
Avrupanm emniyeti alakadar devletle -
rin teminati altma konulmasmdan vaz " 
ge~mek gibi, iki §lktan birini kabul et • 
mek mecburiyeti kar§Ismda bulunuyor .. 
lar. Garbi Avrupa emniyeti meselesinin 
boyle bir §ekil almasJ iizerine, haricdeki 
devletlerden en ziyade Sovyetler Birligi 
harekete gec;ti. 

<;;iinkii, Sovyetlerin Avrupa politikast 
Fransa ile olan ittifak iizerine kurulmu§~ 
tur. Bu ittifakla Sovyet Rusya garbi ve 
orta Avrupa i~lerile alakadar olmakta· 
d1r. Almanya ile halya ise, Sovyetleri 
Avrupamn §arkmda ve Asya k1t'asmm 
~imal msfmda yani kendi topraklarmda 
b1rakmak ve Avrupamn umumi i§lerine 
kan&tlrmamak istiyorlar. 

Hiinkann dile ald1g1 hadiseler, Maca
ristan aleyhine ac;1lan seferin sebeblerini 
izah ediyordu. Kral Lui, Y avuzun ol -
diigiinii ve yerine Siileymamn ge~tigini 
bildirmek iizere lstanbuldan gonderilen 
elc;i Behram c;avu§un, kendisinden - sulh 
ve dostluk bedeli olarak - vergi dahi is • 
temege memur oldugunu anlaymca bir 
<;:ocuk h1r<;:mhgma kapilmi§ ve zavalh el
c;iyi par.;alatarak bir gole attirmi§tJ. Sul
tan Si.ileymamn 1521 de Macarlar iize
rine ac;t1g1 ilk sefer, i§te bu yiizden vu • 
kua geldi ve Belgradm Tiirklere gec;me
sile neticelendi. Fa kat Hiinkann ifade • 
sinden anla§Ihyor ki Belgradt almakla 
da hmcm1 tatmin etmi§ deglldi ve o, Ma
car milletini degil, bizza t Kral Liiiyi 
• katil oldugundan dolaYJ - cezalandu -
mak istiyordu. 

cendirmek istemedim, ileride Biikre§e bir ihtilaf! 
Sancakbeyi yollamagi tasarlamakla be • 
raber Gultekin liavu~u Eflaka gander • 

Limanda tetkikler yapan ingiliz mii
hendisler heyeti muvakkat rojeyi 15 ni
sandan itibaren vermege ba§hyacaklar
dll'. ilk olarak komiir mmtakasma aid 

Hastanelerde dogan .;ocuklara da proje verilecektir. 
miiteferrik fasiilardan kundak parast ve
rihrl.esi it;in rriahma ~alahiyet -vtffidi. 
Belediye bi.it.; esi yekunu 6,537,335 lira 

olmak iizere biit~enin heyeti umumlyesi 

kiil halinde reye kondu. Elli ii~ ki§i reye 
i§tirak etti. Bir muhalif reyle kabul olun· 
du. Ba§ka miizakere edilecek bir§ey ol

madJgi gibi §Ubat i~tima devresinin de 
sonu oldugundan meclis kapandt. 

Bu vaziyet kar&lsmda Paristeki Sov .. 
yet biiyiik eh;.isi Fransa Hariciye Nazm 
Delbos'la ahiren uzun uzad1ya gorii§ -
mii~tiir. Bu miilakatta, sefir, Sovyetleri, 
Avrupa i§leti haricinde b1rakmak istiyen 
Almanya ile italyanm lngiltereye bil .. 
dirdikleri fikirler hakkmda Sovyetler 
Birligi hiikumetinin neler diii' ndii ~ iinii 

Cemin bacag1 meselesi de ac1kh bir 
hadiseydi. Cern, akmc1larm en ileri ge • 
lenlerinden bir zabitti. Hiinkar onu §eh
zadeligindenberi tamyor ve istikbalde 
yap1lacak harbler, akmlar ic;in kendisine 
biiyiik iimidler baghyordu. Bias ,Seri ad
h bir Macar ~valyesi, bir giin bu Cemi 
diielloya davet etti. Miibarezenin on -
diilii, miikafatt bir palangayd1. Bias ,Seri 
galib gelirse Tiirkler o palangaya sarkm
t!hk etmekten vazgec;eceklerdi. Cern, ra
kibini yenerse palanga Tiirklere verile -
cekti. 

Yigit akmc1, sec;ilen yere merd bir saf
fet gostererek tek ba§Ina gitti ve pusuya 
dii§iiriildii. Bias Seri, kalabahk bir miif
reze ile onun iizerine atllm1~h. Cern, tek 
bir ayagm1 feda ederek pusudan kurtul
du ve dii§mana buakm1yarak birlikte 
yurda getirdigi kesik bacagmi - namerd 
dii~mana kar§I itimad gostermenin vere • 
cegi neticeyi ifade eden bir vesika olmak 
iizere - Hiinkara yollad1. 

Bu hadiseler, o devrin telakkilerine go
re hirer harb vesilesi te§kil edebilirdi. 
F akat iki devlet arasmda siyasi ihtilaflar 
da vard1. Tiirkler, Avrupanm muvaze -
nesizligini gidermek, kendi niifuzlan ve 
hakimiyetleri altmda ahenkli bir tekamiil 
devresi a<;:mak istiyorlardJ. Bu miilahaza 
ile Ulahlar diyanm elde etmege karar 
vermi§lerdi. Bir yandan Lehliler, bir yan· 
dan da Macarlar, Avrupada taarruz et· 
tikleri ve bu taarruzdan Tiirk s1mrlan 
tchlikeye dii§tiigii ic;in alman karar ye • 
rindeydi. Macarlann, bir Osmanh vila • 
yeti haline konulan S1rbistandan da goz· 
lerini c;ekmemeleri vaziyeti biisbiitiin ka
rl§hnyordu. 

1§te bu yiizden §U Macar seferi ac;1l • 

d;m, 

- Bunu biliyorum. <;avu§la beraber 
sancak, davul ve berat ta yollarni§hk. 

- hte bu ~avu~ Voyvada sarayma 
gidince sayg1 gormedi, iyi kar§Ilanmadi. 
Biitiin Boyarlar, diigiin evinde oturu • 
yorlarmi~ gibi karmakaTI§Ik yigi!mi§lar • 
d1. Voyvada da c;ahmla tahta kurulmu§· 
tu. Ne ayaga kalkan vard1, ne selam ve
ren. Gultekin .;avu§, bu sogukluktan, bu 
kabahktan sinirlendi, Eflak var olduk~a 
dillerde gezecek bir i§ yapmagi kurdu, 
sanki dost.;a kar§llanmi§ gibi giileryiiz 
takmd1, Boyarlan ve VoyvadaYJ selam
ladJ, fstanbuldan gotiirdiigii giirnii§ saph 
topuzu • beratla beraber - sundu. Voy • 
vada, bir c;evre, bir destimal ahyormu§ 
gibi iki parmagm1 isteksizce uzatrni§h. 
Gultekin, i§te bu durumda topuzu <<ya 
haY>> diye kaldudi, haddini bilmez Voy
vadamn ba~ma indirdi. Herifin beyni o
nline dokiildii. T aht ta gene dul kald1. 
Ben kulun o dulu vilade verdim. {1) 

- Bunlan bana soylemedin lbrihim. 
- Degersiz i§ler Hiinkanm. Bir c;a-

VU§Un kirdJgt, kirabildigi kellenin ne de
geri var ki mubarek huzurunda dile aim
sm. 

- hi. amJ?a ben o Giiltekini gormek, 
tammak Istenm. Boylelerini korumak, 
beslemek ve yerinde kullanmak gerek. 
. - K~lun dirlik verip onu ho§nud et
tn~, sevmdirdim. ,Simdi efendime dua 
ed1p gezer. 

(Arkas1 var) 

(1) Bu hB.dise, e~l olmtyan vakJalardan
dJr ve tek blr Ttirklin kiic;lik mikyasta blr 
tahtt blr topuz darbesile nastl devlrdigl
ni gostermek baktmmdan c;ok mlihlmdlr 
(Enkelln Eflftk tar!h!nden naklen Ham~ 
mer: :Yirmi altmct kitab). Ragozeli blr ta
rihc;inin de bu l~e dair mektubu var. 

Mugla <;ocuk Esirgeme Kurumunun yapbg1 i,Ier 

Mugla (Hususi) - Vilayetimizin 
<;ocuk Esirgeme Ktarumu y1lhk kongre -
sini kaza ve nahiyelerden gelen murah
haslann i§tirakile al:detti. Y ap1lan konu§
malar arasmda ge<;:en yiim bayramlarm
da fakir .;ocuklara 515 lirahk elbi3e ve 

ayakkab1 dagltJldigJ ve ilkmekteb tal.e • 
belerinden muhtac olanlara da 225 hra
bk s1cak yemek yedirildigi anla§Ilrnt§tir. 

Gonderdigim resim bu kongreye i§tirak 
edenlerden bir k1sm1m gostermekte • 

dir. 

Mevsim ba§t dolay1sile inek<;ilerle 
siit<;Uler yeni slit anla§mas1 yapar'Ken 'a
ralarmda ihtilaf l<lkrm§br. 

ihtilafm sebebi inek~riler in siit fiati
na iki kurw; zam yapmak istemeleridir. 
Siitqi.iler bu zamm1 kabul etmeyince 
ihtilaf biiyumii~ ve inekc;iler siitii ken
dileri satmaga b~lami§lardtr. 

1nek<;iler aralarmda bir toplanh ya
parak siit~;iiler tarafmdan teklifleri ka
bul edilmedigi takdirde §ehrin her ta-
rafmda sutun kendileri tarafmdan sa- D • B k 
t1Imasma karar vermi§Ieerdir. eDJZ an 

DENIZ ISLER/ 
. Umumi Miidiirliige Yusuf 

Bir vapur Gaz1 kopriisiine • • •1 ..... 
~arpb Z1yan1n gebr1 eceg1 

Evvelki geceki poyraz ftrtmasmda 
Halicde demirli bulunan Kalkavanzade
lere aid Uskiidar vapuru demirini ta
nyarak Gazi kgpriisiine aid ayaklar us
tune du§mii§tlir. Kaza neticesinde ka
ztklardan birka<; tanesi parc;alanmt§ ve 
vapur giic; halle karaya oturmaktan kur
tanlarak yerine c;ekilmi§tir. 

Koprii mutaahhidleri kaza iizerine 
Uskiidar vapurunun sahiblerini prates
to etmi§lerdir. Deniz Ticaret mii.diirliigii 
icab eden tahkikata ba§lami§tlr. 

Bir Romanya vapuru karaya 
oturdu 

Romanya bandtrah Bukeres isminde
ki bir §ilep diin ak§am Ye§ilkoy ac;Ikla
nnda karaya oturmll§tur. Vapur kendi 
vesaitile kurtulmtya c;ah§maktadtr. 

DEMIRYOLLARDA 

Tren tarifelerinde tenzilat 
Devlet Demiryollan 9 uncu i§letme 

dairesi dahilindeki hatta tenzilath bir 
tarifenin tatbikma nisanda b~lanacag1 
soylenmektedir. Buna gore iic;iincii mev
kide Baktrkiiyune seyahat iicreti 5, Ye
!iilkoye 7,5 kuru§ olacakbr. 

ADLIYEDE 

Bir katilin idam1 istendi 
<;atalcamn <;alolkoyii ahalisinden is

mail isminde birisi, kendisine verilmi
yen bir loz meselesinden dolaYJ Ali is
minde diger bir §ahst oldiirmii,?tii. isma
ilin mubakemesi diin bitmi§, Miiddeiu
mumi, maznunun idamml istemi§tir. 
Muhakeme, mudafaa ve karara kalmi§· 
hr. 

-···~ Bir tabanca kazas1 
Mac;kada Te§vikiye caddesinde otu

ran General Ali ihsanm oglu 25 ya§la
rtnda izzet, diin evinde tabancasml sil
mi§, temizledikten sonra arka cebirte 
koyarken her nastlsa silah patlami§ttr. 

<;tkan kur§un izzetin sag ayagma ras
hyarak tehlikeli surettc yaralamt§br. 
Yarah soz siiyliyemiyecek bir halde has
taneye kaldmlmi§tll'. 

soyleniyor 
Deniz Bank ic;in 

haz1rlanan kanun 
layihas1 aid oldugu 
mercilerce tetkik e • 
dilmektedir. Kanun 
pTOJesmm yakmda 
Devlet ,Surasmdan 
<;:Ikmasi beklenmek -
tedir. 

Bir taraftan ka • 
nun layihasl Mecli
se sevkedilirken, di
ger taraftan te§kilat Yusuf Ztya Onl$ 

hamhklan yap1!maktad!r. Deniz Bank 
Umum Miidiirliigiine h Bankasi istan
bul §ubesi miidiirii Y usuf Ziyamn tayin 

edilecegi anla§llmaktadir. Meclisi idare 
reisligi kin Denizyollan miidiirii Saded
din ve Tahlisiye Umum Miidurii Nee • 

meddinin isimleri gec;mektedir. Banka 
miidiiriiniin ticaret, deniz ve banka i§le
rinde miitehass1s ii~ muavi!'i olacaktir. 

Deniz Bankm merkezi lstanbulda o • 
lacaktJr. Y eni ve miisaid bir yer bulun
cJya kadar Merkez R1ht1m hanmm bir 
katma yerle§mesi muhtemeldir. Deniz 

Bank te§ekkiil ettikten sonra, bu miiesse
seye baglanacak biitiin deniz miiessese • 
Jeri bankamn direktifi ve murakabesi al

tmda c;ah§acaklardir. Banka miies • 
seselerin muhasebelerini kontrol edecek, 
biitiin tahsilat ve tediyat i§leri banka mu
hasebesince yapilacaktir. 

Yusuf Ziya Oni§, h Bankasmm 1s
tanbu] §Ubesi miidiirliigiinii senelerce bii
yiik bir muvaffakiyetle idare etmi§ kiy· 
metli bir bankacumzd1r. Kendisinin yeni 

te§ekkiil edecek olan Deniz Bankta da 
viikuf ve bilgisile miihim hizmetlerde bu
]unacagl §iiphesizdir. 

Esasen Y usuf Ziya Oni§, sadece bir 
bankac1 gegil, ayni zamanda iizerine a!
d1g1 her i§i muvaffakiyetle inta~ etmi§ 

azimkar bir i§ adam1d1r. Bu vasf1 da, ida
re edecegi Deniz Bankm muvaffakiyetini 
tesri edecek amillerden biridir. 

Yenika~nda yeni bir lix;nan yap1lmas1 
haklunda b~r 1 proje ileri sliren mimar 
yagner, bu pro~ esi hakkmda izahat ver
mek i.lzere ikhsad Vekaleti tarafmdan 
Ankaraya c;agmlmi§hr. 

Komik Fahri vefat etti 
Tuluat kumpanyalarmm saYJh ar

tistlerinden komik Fahrinin k1sa bir 
hastah~ mii.teaki.b Kayseride vefat etti
gi haber almmi~hr. Komik Fahri iyi bir 
san'atkar olmakla beraber tahsili de ye
rinde idi. Vefab, kendisini sevenler a
rasmda teessiirii muc~b olmu§tur. 

K1zday cemiyeti Beyoglu §U· 

besi kongresi 
K1z1lay Beyoglu kaza kongresi dun 

saat on be§te kaza merkezinde yapil
mi§br. Kongre ba§kanhgma Beyoglu 
Halkevi ba~kam Ekrem Tur sec;ilmi§, 
idare heyetinin bir senelik faaliyet ra
poru okunarak alki§larla kabul edilmi~
tir. 

Bundan sonra, kazanm yeni biitc;esi 
kabul edilmi§ ve idare heyeti ipka edi
lerek mevcudlara ilaveten daha sekiz 
aza sec;ilmi§tir. idare heyeti ·intihabm
dan sonra Ankarada yaptlacak umumi 
kongreye kaza namma murahhas ola
rak meb'uslardan sablk Maarif Vekili 
Esadm i§tiraki kararla§tlnlmt~hr. 

Miizakerelerden sonra kongre reisi 
Ekrem Tur, Atatiirlriin K1zJlay hakkm
daki vecizelerinden miilhem olan kuv
vetli bir hitabe irad etmi~ ve kongreye 
boylelikle son verilmi§tir. 

CEMIYETLERDE 

izah etmi§tir. 
Sovyet el.;isinin neler soyledigine dair 

bir teblig ne§redilmedi. Lakin, F rans1z 
gazetelerinin yazdtklanna gore, Sovyet 
Rusyay1, garbi ve orta Avrupa devletle· 
ri heyeti haricinde b1rakmak istiyen AI· 
man notas1, Moskova hiikumeti iizerin .. 
de, ademi itimad ve §iiphe !elkin etmi§• 
tir. Sovyetler Birligi, yeni ftalyan ve Al
man te§ebbiislerine kar§t, neler dii§iindii~ 
giinii artik tamamile F ransaya anlatml§ 
olmahd1r. Son karar ise Fransaya aid -
dir. 

FranSJZ gazeteleri, sulhsever bir dev .. 
let olan Fransanm, bundan sonra da ve
recegi kararlarda ve dostlanm intihabda 
serbestisini muhafaza edecegini kayde " 
diyorlar. Bu sozler, Fransanm hangi yo
lu tutacag1 heniiz belli olmadJgmi anla • 
tlyor. Son zamanlarda, her i§te, lngilte• 
renin soziinii dinliyen ve izini takib eden 
F ransanm, garbi Avrupanm emniyetile 
Sovyetler ittifakmdan birini tercih mec • 
buriyeti kar§lsmda da, Londradan gele
cek i~aret ve telkinleri, §iiphe~iz, ehem " 
mivetle d1kkate alacaktir. 

Sovyetler ise her ihtimale kar~I §irn .. 
diden vaziyet almi§ bulunuyorlar. Lon " 
dradaki Sovyet biiyiik elc;isi Maiskt 
Sovyet Rusyaya hiicum etmegi dii§iinen 
Almanyaya ve diger biiyiik devletlere 
ihtar mahiyetinde beyanatta bulunmu§ • 
tur. Sefir, Almanya ile J a pony a &ra " 
smdaki anlasmanm Sovyetler Birligine 
kar§l bir ittifaktan ba§ka bir§ey olmadi· 

Ekmek~iler cemiyetinin yeni gm1 kaydetmi§ ve Sovyetlerin gerek yal• 
idare heyeti mz ba~ma, gerek ba§ka devletlerle bir • 

likte kendisine hiict11ll edecek herhangi 
Ekmekc:;iler cemiyetinin Galata Hav- biiyiik devleti ve bununla birlikte hare• 

yar hanmdaki merkezinde heyeti ida- d 1 1 k d' b h ket edecek ev et eri en 1 a§ma rna • 
rede miinhal be~ azahga dun yeniden a- vedebilecegini ilan etmi§tir. Bu sozler, 
za sec;ilmi§tir. Heyeti idareye sec;ilen be§ Sovyetler Birliginin liizumu halinde 
aza §Unlardir: Emin, Abdurrahman, Na- Fransanm ittifaki olmasa bile kendisine 
ci, Kastm ve ~akir. hticum edecek bir veya birka~ devlete 

Ekmek<;iler cemiyeti heyeti idaresi kar§l topraklanm miidafaa edebilecegine 
iki senede bir yenilenmekte ve birinci k d 
senede kur'a He be~ ki§i tasfiye edilmek- emin oldugunu anlatmaktad1r. ,Su a ar 
te ve ikinci sene sonu.nda da biitiin he- var ki Fransa bu ittifaktan vazgec;tigi 
yet yerini yeni bir heyete blrakmakta- takdirde, Almanya garbde arkasm1 em
dtr. Bu munasebetle Ekmek<;iler cemi- niyette sayarak biitiin kuvvetini ~arka YJ• 
yeti diin kur'a ile tasfiye edilen be§ a- gabilecektir. Hulasa, Avrupa politikast 
zanm yerine yenilerini sec;mi§tir. c;ok nazik bir doniim noktasma gelrni§ • 

HALKEVINDE tir. 
Mr,harrem Fevzi TOGAY 

Kad1koy Halkevinde miihim 
bir konferans 

Kadtkoy Halkevinden: 
19 mart 1937 cuma ak§ami saat 21 de 

Evimiz salonunda M. Turban Tan tara
fmdan (Sarayda kadmlarm rolii) adh 
bir konferans verilecektir. Konferans
tan sonra Bayan Fulya ve Bay iskender 
Ardan tarafmdan bir konser verilecek
t·ir, 

Cumhuriyet 
Niishast 5 kuru§tur. 

Abone $eraiti { T~r~iye Hari!j 
·~lD i~;i.D 

Senelik 
Altt aybk 
0,. ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 

750 • 
400 • 
150 • 

1450 • 
800 • 

Ioktur 



18 1\fart 1937 CUMHURIYET 

SON HABERLER ••• 
'tEL£fON TELGAAF ve T£LSiZLE 

Barselon liman1 
hom bard1man 

tekrar 
edildi 

Biitiin cephelerde harb ~iddetle devam ediyor, 
iki taraftan da tayyareler dii~iiriildiigii bildiriliyor 

Hldise!er aras1nda 

Eski derd 
ir rnecmuanm anketine ver
digim losa cevab, hernen 
her sabrmda bir tashih yan

h§ile ~1kb. «Kader» kelimesinin «ke
eler» teklinde goriinmesi gibi, hi._ 
diitiinmedigimiz bir filuin rnes'uli
yetini bize yiikliyecek kadar ciimle
lerirnizin rnanalarmi degi§tiren bu 
ya~J§lardan cam yanrnryan muhar
rir yoktur. Gene rnuharrir yoktur ki 
tashih yanh§lari i~in buna benzer 
Jikayet sabrlan karalamamJ§ olsun. 

S 1 17 (A A ) Du .. n Cor •Asi·lerin 3 tayyares1' 1'skat ed1'lmi•tir. a amanca · · - - ' Bu da benirn ayni rnevzuda belki on 
doue cephesinde Alcaracejos'un zapt1 /spanyol altrnfanmn vaziyeti be§inci yazimdu. 

dolayJsile umumi karargah tarafmdan Londra 17 (A.A.) - Ogrenildigine Gene her muharrir bilir ki mesela 
ne§redilen bir teblige gore, Franco kuv - d · d h 1 1 

gore a em1 mii a a e ta i komitesi, ecne- !!U «kader» kelimesinin manas1z bir 
vetleri, bu kasabamn zaph esnasmda bi memleketlere mevdu bulunan altm - k I f 
mi.ihim miktarda harb malzemesi ig~ tinam (( aver» a Zl §eklinde lflkmasmm 0 

!ann ni:itralize edilmesi meselesini, Sovyet k d h · t' kt k etmi~1erdir. a ar e emrntye 1 yo ur; o uyucu 
' Rusya mi.imessilinin bu meseleye temas b b' d' · 1 Id w Franco tayyareleri diin Guadalajara unun lr IZgJ yan 1§1 o ugunu an-

etmekten musmane imtina etmesine rag~- I k · · d · b t' d cephesinde iki hiikumet tayyaresi dU•iir- ar ve annemn yar 1m1 ms e m e 
' men, hukuk miitehasSISlanndan miirek - I b' t h · t'l k I' mii§lerdir. aza an tr a mm gayre 1 e e tme-

keb bir tali komiteye tevdi etmi§tir. nin ashm bulur. Fakat ayni kelime 
Barcelona limant bombar- Serbest lrlanda da General «kadar», «<reder», «kadir» ilah ... gibi 

drman edildi Franco'yu tamyor ciimlenin manasm1 bozmtyarak sa-
Barcelona I 7 (A.A.) - Asilerin Londra 14 ( H ususi) _ Serbest fr- dece degi,tirmekle kalacak bir §ekil-

tayyareleri, diin Barcelona limanm41 Ianda hiikumeti de General Franco'yu de ~tkarsa, muharrir, hi(f sahib olma
bombardJman etmi§lerdir. 7 alii ve 3 v . 'd digv ., hatta belki' aleyh•'nde rniicadele tammaga karar vermi§ ve alenc1a a 
yarah vardlr. T ayyareler, 300 metro b 1 h ettig~ i bir fl'kr•'n bu"tu"n derdlerini be-u unan el<;isi Kerney Salamanca'ya a-
yiikseklikten u~uyordu. Bulutlar, tayya- reket etmi~tir. nimsemek mecburiyetinde kahr. Er-
releri yan yanya orti.iyordu. tesi niishaya tashih edilmesi de onu 
H k • · 1 · 1 1· t' Kanarya adalarr da kontrol ii umet~r tayyare eTln aa aye l tatmin etmez; riinkii ayni okuyucu-
v I · 17 (A A ) H hududu dahiline alrndt "' a enc1a · · - ava ve nun o tashihi gorecegi §iipheli oldu-

.Bahriye Namlan, 25 tayyarenin diin Londra 17 (Hususi) - Bitarafhk gu gibi, gordiigii farzedilse bile, bir 
Guadalajara eyaletinde Brihuega mm - komitesi bugiin top~anarak Kanarya ada- giin, bir hafta ve bazan bir ay geci
takasmda asilerin mevzilerini bombard!- larmm da beynelmilel kontrol sahas1 da- ken bir fikir beraetinin okurken ah
man etmi§ olduklanm teblig etmektedir- hiline almmasma karar vermi~tir. AI- nan ilk intJbat ne dere:eye kadar ta-
ler. rna~ ve Italy an e!c;ileri bu tek_lif,e iliraz 

1 

dil edecegi kestirilemez. 
Tayyareler, 750 bomba atm1~lar ve etmJ§ler, fakat nehcede karara JltJhak et- G h h . b lk' h 

d.. ~ · ~ t 1 d · 1 d' ene er mu arru ve e 1 er U§mam ag1r zay1ata ugra m1s ar Jr. m1~ er 1r. . . .... 
........ .,,.,.,,.,.,,.,.,,.,,,.,,,,,,,,,,lllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollou>uuo•u••"''''"""""'"" yabaOCl dt} b1fenfer hayret}e gorurfer 

Goringin nutku ve I 
FransiZ ~azeteleri 

Filistinde kanb 
ki A vrupa gazetelerinde ve rnecmu
alarmda bu yanh,Iar, rnilyonda bir 
nisbeti i~inde bile tesadiif edilemiye· 

hadiseler biiyiiyor cek kadar enderdir. 

Bir FransJZ gazetesi Go- Mukabil harekete ge~
ring i~in «Siyah gomlekli mek istiyen miifrit Y ahu-

bir Wilhelm» diyor diler de galevan i~inde ... 
Paris 17 (A.A.) - FransJz gazete

leri Alman Hava Bakam Gi:iring'in nut
kunu ehemmiyetle mevzuu bahsetmekte
dirler. 

Ami de Peuple diyor ki: 

«Goring, Hitler i~in 14 iincii Louis'nin 
bile asia aklmdan ge~;innedigi bir kudret 
istemektedir. Hitler istedigi gibi ve iste
digi anda felaket ortaya ~Jkarabilecegini 
zannediyor. Gozlerimizi dort a~ahm. 
F akat §UrasmJ da kaydetmek !aZJmdJr ki, 
yeni bir Lokarno yap1lmasJ i~in Alman 
el~isinin Londrada giri§tigi miizakereler 
i~in bu beyanat ~ok garib bir ba§langJc 
te§kil eder. Bu silah §ak1rhlan F rans1z ve 
lngiliz kulaklarmda fena akisler bJraka
cak va miisaid bir hava ihdasma hi«; te 
yard1m etmiyecektir.» 

Oeuvre, §oyle yaz1yor: 

«Birka~ aydanberi Berlin ve siyasi 
mehafilde hiikiim siiren sJklcl hava diin 
rniithi§ surette artm1~1Jr. Herkesin kar§J· 
smdakine bile sormaga cesaret edemedigi 
sua! §Udur: Acaba Almanya, rejimi kur
tarmak i«;in aksi bir hareketi gi:ize alacak 
m1d1r?» 

Ordre gazetesi de, Gi:iring'in daima 
yiiksekten athgmJ yazarak diyor ki: 

«Goring. tesir yapmaga, alayi§i, bii
yiik sozler soylemeyi ve silah ~akutJlarile 
dolu ciimleler soylemeyi sever. Kendisi 
1kinci Wilhelm'in siyah gamlekli bir e§i
dir. Birincisi bizi korkutmaml§h, fakat 
bin;ok tahribat yaptl. lkincisi de bizi kor
kutmuyor. Fakat bize daha az masrafh 
olmasJ i<;in <;ah§acagJz. Her ne olursa ol
sun Goring bizi 1914 teki gibi ham hkSJZ 
bulmiyacaktJr. » 

Balkan Ekonomi konseyi 
bugiin a~1hyor 

Atina 17 (Hususl) - Balkan Eko
nomi Konseyinde Tiirkiyeyi temsil ede
cek heyet bu sabah bura:va vasil olmu§
tur. Heyet reisi Hasan Saka ile diger 
murahhaslar hiikumet miimessilleri tara -
fmdan hiirmetle kar§llanmJ§!Jr. Diger 
Balkan hiikumetleri heyetleri de bu ak -
§am burada bulunacaklard1r. 

Konsey yarm sabah miizakerelerine 
ba§byacaktu. Konseyin a~Jh§ nutkunu 
Ba§vekil Metaksas soyliyecektir. Ayni 
celsede muhtelif meseleleri miizakere e
decek alan enciimenler se<;ilecektir. Kon
sey ve enciimenler Hariciye Vekaleti bi
nasmda me§gul olacaklardir. 

Bu defaki Konseyde ticari meseleler
den ba§ka denizcilik. miinakalat, turizm. 
pasta, telgraf ve telefon ve saireye aid 
teknik meseleler de miizakere edilecek -
tir. 

Konseyde Yunanistan tarafmdan mi.i
tehassJs olarak Miinakalat Vekaleti yiik· 
sek memurlanndan alt1 zat bulundurula
cakhr. 

Aktor Signoret oldii 
· Paris 17 (A.A.) - AktOr Signore! 

6~ii§tUr. 

Kudiis 17 (A.A.) - Kudiis miiftisi 
diin Mekke' den buraya gelmi§tir. Mufti, 
Kral !bnissuud'la Filistin meselesi hak
kmda garii~tiigiinii beyan etmi~tir. 

Yahudiler arasmda galeyan 
Kudiis 17 (A.A.) - Filistinde yeni

den bir tabm suikasdler vuku bulmu~
tur. Sa fed' de tethi§c:tiler bir Y ahudiyi ol
diirmii~lerdir. 

Suriye hududunda da hayvanlan a· 
hp gotiirmii§ler, ~obam yaralam!§lar ve 
imdada gelen koyliileri de katletmi§ler • 
dir. 

Y ahudilerin protesto harehti biiyii • 
mektedir. Histadrumth partisi Yahudi ce
maatlerini tethi~<;ilerin taarruzlarma kar
~~ kuvvetle mukabele etmege davet el -
mi§tir. Parti hiikumetin ~iddetii tedbirler 
almasm1 ve baz1 gazetelerin kac1anmas1 -
m istemektedir. T ei-Aviv' de gene Y a
hudileri yeti~tirmek i<;in polis kurslan a
c;dmJ§hr. Miifrit Yahudi mahfil!erinde 
galeyan gittikc;e biiyiimektc.-d;r. Dogru -
dan dogruya harekete ge<;mc.-ri te§vik e
den baz1 risaleler yakalanmi§hr. 

Hiikumet icab eden biitiin tedbirleri 
alm1shr. 

3 havac1hk miitehasaisl 
getiriliyor 

Ankara 17 (Telefonla) - Milli 
Miidafaa Vekaleti, Harb Akademisinde 
havac11Ik miitehasslSI olarak 3 sene kul
lamlmak iizere iki Ingiliz subay1 getir
mege karar vermi~tir. 

Turk· Sovyet ticaret 
anla§mast 

Ankara 17 (Telefonla) - Y eni an
la§ma akdedilinciye kadar Turk - Sov
yet ticaret anla§masmm bir nisana kadar 
temdid edilmesi takarriir etti. 

Tasfiye edilen memurlar 
Ankara 17 (Telefonla) - T apu ve 

Kadastro Umum Miidiirliigiinde yeni te§
kilat kanunu mucibince yap1lmakta alan 
tasfiyelere devam olunmaktadJr. Simdi
ye kadar 65 memur tasfiye edilerek te
lzmir ve Ankarada miikafat 

kazanan T ekirdaghlar 
Tekirdag 17 (Hususi muhabirimiz -

den) - 1936 izmir panay1rile Ankara 
eli§leri ve kiic;uk san'atlar sergisinde 
takdirname ve madalya kazanan 15 ki
~iye miik.Hatlan bu gece Halkevinde 
Vali tarafmdan merasi.mle verildi. Me
rasimde yiizlerce ki§i haz1r bulundu. 

PARiS BORSASI 
Paris 17 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan ~unlard1r: 
Londra 106,60. Nevyork 21,82, Berlin 

878, Briiksel 367,62 1/2, Madrid -, Ams
terdam 1193,25, Roma 114,85, Lizbon 97, 
Cenevre 496,50, bak1r 76,87, kalay 
295,17.6, altm 142,Q4, giimii~ 20 15/16. 

Frans1z milli miidafaa 
istikrazi 

Paris 17 (A.A.) - Milli miidafaa 
istikraZJ tahvillerinin ikinci par<;asma -lie; 
milyar· tamamen i§tirak edilmi§tir. 

Ni(fin? Bu suali biz 
birbirimize ~ok sorartz: 
sadece, ferdler arasmda 
farkmdan m1 ibarettir? 

muharrirler 
Ni~in? Bu, 
bir dikkat 

Ne miinasebet! En dikkatli A vru
pa musahhihini Babtali caddesine 
oturtunuz, bir hafta ge~meden sap1t· 
maya ba§lar; en dikkatsiz Tiirk rnu
sahhihini bir A vrupa gazetesine gon· 
deriniz, yanh§lari gitgide azahr. Fer
din dikkat hassas1, i!rtimai tesirlerden 
rniistakil bir zihin ameliyesi degildir: 
Ge~im §a.Tb, hususi hayah, ~ah,ma 
mekanizmast, i~timai muhitin siiku
neti veya peri§anhgJ bu dikkati iyi 
veya kotii ayar eder. Bazan bizim 
yaztlar1m1z yangm ~tkan bir binamn 
i!rinde tashih edilmi§ gibi ancak bii
yiik bir tela§a izafe edildigi takdirde 
mazur goriilebilecek sakarhklarla do
ludur. Hakikatte bu yangm binanm 
i(finde degil, daha beter bir yerdedir: 
Cemiyetin organik bozuklugundan 
intika! ederek musahhihin kafasmm 
i~indedir. Zavalh arkada§, kimbilir 
ne ~e,id derdlerle yamp tutu§uyor: 
Sevdah mtdtr? (Bu en az ihtimal); 
maddi bir stkm.h i~inde midir? (Bu 
en ~ok ihtimal); evinde hastas1 m1 
var? (Olduk~a miimkiin); provalar 
suas1z ve ge~ mi verilmit? (Daima 
olur) ; i§ haddinden fazla m1 ~ok? 
(Pek miimkiin); bu sebeblerden 
batka. en ehemmiyetlisi olarak, bii
tiin yaz1 i§~ileri gibi rnusahhih arka
datm da umumi ya§ama §artlar• te
melinden mi bozuktur? (On a hi~ 
§iiphe yok). 

Tashih yanh,lart i!rtimai biinyede 
umumi bir sarsmtmar. i§aretidirler: 
Kan fesadmdan dogan ~1banlar gibi. 
Mu&ahhihin ve miirettibin mes'uliye
ti en sonda gelir. Daha evvel biinye· 
ye bakm1z. Bundan bir medeniyet 
tarifi bile ~Ikarabilirim. Miisaade 
eder rnisiniz? 

«Medeniyet, tashih yanh,larmm 
yok denecek kadar azalmastdtr.» 

PEYAMI SAFA 

Merhum Siileyman 
Nam1g1n cenazesi 

Ankara 17 (Telefonla) - Feci bir ka
zaya kurban gittigini diin teessiirle bil
dirdigimiz ikhsad Vekaleti ihracah te§
kilatlandlrma miidi.irlligii terciime i§le
ri memurlarmdan Siileyman Nam1gm 
cenazesi bugi.in ak§am iizeri Niimune 
hastanesinden kaldmld1. Tahkikat, olii
miin c;ok ac1 bir ~ekilde vuku buldugunu 
gostermektedir. 

Merhum Namtgm cenazesi arkada~la
nmn topladlgi para ile kaldmlmt§hr. 

Hindistanda kolera ~1ktl 
Londra 17 (Hususi) - Hindistanda 

kolera )lkffil§ 250 ki§i olmii~tiir. 
Birc;ok §ehirlerde c;aqllar kapanml§· 

hr. 

Karadenizde f1rtma 
Sinob 17 (A.A.) - Geceyans1 ba§hyan 

bat! karayel firtmasi biiti.in §iddetile de
vam etmektedir. Riizgarm §iddetinden 
deniz c;ok dalgahd1r. Motor ve yelkenli 
gemilerden endi§e edilmektedir. 

18 MART 
TUrke yenilen k1yamet ! 

lki eski kumandan, o gii· 
niin hahralanni anlabyor 
~anakkalede can veren Mehmedcik! Boyle bir 

oliime gidi~in verdigi ~erefle ta~kln guru
rumuzla bugiin gene seni an1yoruz 

General Salahaddin Adil 

<;anakkale ... 
V e onun 18 marh. 
Cetin, gi:iri.ilmemi§ bir sava§ ki ... 
Sava§ m1, hay1r .. 
0 bir k1yametti ki, Tiirke yenildi. 
21 y1l sonra, bugiin gene onu anar • 

ken, b1rakm, onu gene yapanlardan din
!iyelim. 

i§te <;anakkale miistahkem mevkii ku
mandam General Cevad anlahyor: 

«- Miistahkem mevki dii~an do
nanmasmm yapacag1 herhangi bir taarru
zu nazan dikkate almi§ ve bataryalan 
kendi endaht sahalarma girecek dii§
man sefinelerine ate§e hazu bulunduru
yordu. 

Fa kat 18 mart sabahJ dii§man don an • 
masmm taarruz edecegi hakkmda bir 
malumatmnz yoktu. 

0 sabah Biiyiik Onder Atatiirkle be
raber Seddi.ilbahir mmtakasmda bulunan 
bir piyade alayJmJZI tefti§e gidiyorduk. 

Sahaya vardJgJmJz zaman alayda hi~ 
bir hamhga tesadiif etmedim. 

Sadece, kar§Imlza ~1kan c;antas1 SIT • 
tmda bir Mehmedcik. 

- Dii~man donanmas1 geliyor! de • 
di, gene siperine girdi. 

Gozlerimiz ufukta idi. 
Diisman donanmasmm methale dogru 

yava§ yava§ ileriledigini gori.iyorduk. 
Hemen geri di:indiik. 
Al~1tepeye yakla§makta iken ilk mer

rot tepemizden ge~ti. 
Mayodsta Atatiirkten aynld1m. Bir 

motore athyarak <;anakkaleye gec;tim, 
dogru tarassud mahalline gettim. 

Muharebe biitiin §iddetile devam edi -
yordu. 

Saat bir bu~uga dogru FranS!Ziann 
Buvet zirhhsi bath ve bu vak' a §iiphesiz 
biitiin miistahkem mevki mensublannm 
manevi kuvvetlerini bir kat daha takviye 
etti. 

Hasimla en fazla Dardanos bataryas1 
miicadelede bulunuyordu. 

Ge<; vakit dii~mamn irrezistibl zuh!ISI 
da Dardanosa di:irt kilometro mesafede 
batm1~, hareketsiz kalml§tl. 

F akat bu esnada Dardanos ta ate§i 
kesmi§ti. 

Meger batarya kumandam Hasanla 
top~u zabiti Mevsuf §ehid olmu1ilard1. 

0 civardaki bir gene zabiti bataryaya 
gonderdim ve z1rhhya ate§ a~hrd1m. 

Y az1k ki bataryalanmiZln cepaneleri 
mahdud oldugundan fazla endaht ede -
miyorduk. 

Bu esnada obiislerimizin c;ok tesirli 
yardlmlanm gardiigiimiizii soylemeliyim. 
Cepanelerinin nisbeten c;oklugu ve mev -
zilerinin mesluriyetile bunlar dii§man ge
milerini hayli §a.~utmJ§lardJ. 

Bir tarafta, elimizde fazla kahp ta 
Karanhk limana daktiigiimiiz sekiz ma
yinin de bu miithi§ cidalde bize tarif e
dilmez yard1m1 dokunmu§IU. 

Ak§ama kadar devam eden bu mu -
harebede bir geminin batl!gi ve birinin de 
peri~an bir vaziyete dii~tiigiini.i garmii§ • 
tiim.» 

18 mart bur ada biter mi? 
Hay1r... Onun sHnm, gene bu Turk 

kumandamnm agzmdan dinleyiniz: 
«- Mehmedcik ... diyor, 18 martm 

da, biitiin gelecek 18 martlann da kah • 
ramam odur. Onu tarif edebilmek hangi
mizin haddi... Ben, sadece bir vak' ac1k 
hatJrlatacagJm: <;anakkalede bir giin bir 
dii§man denizai!I gemisile bataryalan -
mJZdan biri arasmda bir miicadele olmu§ 

General Cevad 

ve dii§man gemisi batmi§h. Fakat deni -
zalh gemisinin batarken atmi§ oldugu 
son mermilerden biri Mehmedciklerimiz
den birinin pek yakmmda infilak ede • 
rek gi:izlerine isabet etmi§ti. Bataryaya 
gittigim siT:\da Mehmedcigi yere uzanmi§ 
buldum. Kendisine seslendim. Hemen 
ayaga kalktJ, ancak bana bakm1yordu. 
Yiiregim yanarak bu aslamn arllk gor • 
medigini anlamJ§tlm. 

- Yah vah yavrum .. Gazlerin rahat· 
s1z galiba, seni hastaneye gondereyim. 
dememe kalmad1. Mehmedcik, o her 
zamanki merd, her zamanki kahraman 
halile, kar§Imda dimdik: 

- Sen iiziilme kumandanun... dedi, 
ben gozlerimi, gorecegiml gordiikten 
sonta kaybettim.. Aruk gam yemem.» 

General Cevad, bu yi~it sesi hala i§i
tiyormu~ gibi, gi:izleri karanhklara bakan 
pencerede; 18 martm sonunu an lath: 

- Ak§am miicadele bitti. Giine§, 
Tiirkiin zaferine §ahid olmanm gururu 
i~inde ufukta eriyordu. 0 anda zabit ve 
efrad biitiin kahramanlanmiZin ne§eleri
ni anlatabilmeme imkan tasavvur edebi -
lir misiniz? 

0 gece hie; kimse gazlerini yummad1. 
T arif edilmez bir azim ve gayretle ertesi 
giin devam etmesi muhtemel miicadeleye 
hazirlandik. 

Baylce uykusuz ge<;en gecenin saba -
h1, yani 19 mart giin dogarken Mehmed
cik gene topunun ba§mda bekliyordu. 

F akat arbk dii§mandan eser yoktu. 
Sade gozlerimizin aniinde uzamp gi

den laciverd sularda, dii~manm batan ii
<;iincii gemisi Osea'nm lekeleri kalml§h. 

Ben de bataryalanm1za birer birer gi
derek kahramanlanmmn zaferlerini teb
rik ediyordum. 

Kahraman muhatab1m, o giinkii gibi 
mes'ud, gi.iliimsiiyor: 

- hte 18 mart ... 
0 giin <;anakkale miistahkem mevkii 

erkamharbiye reisi bulunan General Sa
lahaddin Adil de §ayle diyor: 

- Dii§man §Ubatta fazla faaliyet 
gaslermi§tir. Hemen her gece torpitolan
le torpil tarlalanmm ac;mak i~in devam 
eden c;ah§malan, ve giindiizleri Karanhk 
limana kadar sokulan biiyiik gem1lerile 
bazan Saros korfezi cihetine endirekt en
danhlarile bataryalanmm ate§ altma al
masJ, mart i~inde dii§manm ehemmiyet
h bir taarruza !e§ebbiis edecegini ihsas 
ediyordu. 

Y aptigimiz layyare istik§aflan neti -
cesinde Mondros ve Midilli civarmda 
muhtelif cinsle yeni dii§man sefineleri -
nin toplandJgmJ da anhyarak ham bu
lunuyorduk. 

18 mart sabah1 lngiliz ve Frans1z fi • 
lolannm miittehiden Bogaza yakla~hk -
lanm gordiik. 

Miistahkem mevkiin sabit ve seyyar 
bataryalanna zaten icab eden emirler 
verilmi§ti. 

Sabahleyin on radedlerinde bombar • 
d1man ba~lad1. 
· Miistahkem mevki kumandam Cevad 
Pa§a sabah erkenden tefti§ i~in Rumeli 
tarafma ge~mi§ oldugundan, erkanrharb 
reisi slfatile vazifenin biitiin yiikiinii o -
muzlanma almi§, ve baylece, omriimiin 
bir~ok mes'uliyetli i§leri arasmda, en mu
azzamJm yiiklenmi§ bulunuyordum. 

Dardanos ve Hamidiye istihkamlan 
arasmda bulunan tarassud mahallinden 
dii§manm, muvaffakiyetli a!e§lerile an • 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Hala m1 anhyamadilar? 
~ ransa ile !ngiltereden sonra, !lr talya da bir islam siyaseti taki

bine ba§ladi. 
islam aleminin ve bu arada kendi 

miistemlekelerindeki miisliimanlann mu • 
habbetini celbetmek i~in, tuttuklan poli
tikaya bak1hrsa, bu h1ristiyan devlet a· 
damlan, miisliirnanlann ganliinii avla • 
mak ic;in, giiniin birinde, Mekkeye gide
rek hac1 bile olmagt gaze aldJracaklar. 

Bu zahmeti ihtiyar edecek alan politi
kaCIIann isimlerinin ba§ma bir «elhac» 
lakab1 ilave etmek ho§ bir§ey olacak. 
Mesela, elhac General Fran co gibi I 

Ge~en giin bir Frans1z gazetesinde o
kumu§tum. lspanya asilerinin §efi alan bu 
gene General de, bir zaman hrpan athgl 
ispanyol F as miisliimanlanna, §imdi ken· 
di emrinde harbettikleri ic;in, «miisliiman 
karde§ler» diyor ve bin iltifat ediyormu§. 
ispanyada dahili harb, F ranco'nun gale
besile biterse, ilk ipe c;ekecegi insanlar, 
kendisinden §imdiki vaidlerini tutmasm1 
ve I span yo[ F asma muhtariyet vermesini 
istiyen miisliimanlar olacakhr. !)ayed, is· 
panyada kmlmaktan kurtulup ta F as a 
donecek miisliiman kahrsa !... 

Fransa, ingiltere ve italya ile General 
Franco'nun hidayete ermeleri, bir za • 
manlar, Almanya lmparatoru Kayzer 
Vilhelm'in giittiigii islam siyasetini hahr
la!Iyor. Kayzer, Sultan Hamidi ziyaret 
ettikten sonra, Suriyeye, Filistine gitmi§. 
biiti.in seyahati esnasmda ba§lna bir akal 
gec;irerek adeta Arabla§ml§, bu k1yafetle 
~amda Salahaddini Eyyubinin mezanm 
ziyaret etmi§, bir Allahii ekber diyip na· 
maz kilmad1g1 kalmi§h. Suriye ve Filis
tin Arablarile bu temas, lmparatorun o 
kadar ho§una gitmi§ olacak ki sonralan, 
heniiz F as biisbiitiin F ransJZ idaresine 
girmeden evvel, F as Sultamm da ziyaret 
etmi~. Agadire harb gemisi gondermi§ti. 
0 da §imdi Sinyor Mussolini'nin yaphgl 
gibi, miisliimanlann hamisi olmaga kal • 
k1~1§h. Eger, bu yiizden Fransa ile harb 
c;1kmak tehlikesi olmasayd1, F rans1z ga
zetelerinin hact Vilhelvm diye alay ettik
leri Kayzer'in Fashlarm gonliinU almak 
ic;in, ihtida etmesi bile beklenebilirdi. 

Biiyiik Harbde, Osmanh Padi§ahl da, 
halifeligine giivenerek islam alemini a· 
yaklanmaga davet etmi§, miisliimanlan, 
di.i§manlan aleyhine ac;hg1 «CihadJ mu· 
kaddes>> e i§tirake ~agJrmi§IJ. Ger<;i, is· 
lam alemi, bu davete icabet etti amma, 
halifenin emrini ters anlamJ§ olacak ki 
mi.isli.imanlan yammiZda degil kar§IIDIZ· 
da gordiik! 

Arablar, Hindliler, miisliiman zenci • 
ler, halife ile harbeden devletlere yiiz 
binlerce asker verdiler, ve kendilerini sa
miiren miistemlekecileri zafere ula§tlT • 
mak ve kendi esaretlerini kendi kanlarile 
devam ettirmek i<;in binlerle ve binlerce 
kurban verdiler. Bu miis!Uman halklardan 
hemen ekserisinin yap!Jg1 fedakarhklara 
pi§man olduklanm, gene kendi itiraflarm
dan anhyoruz. 

Diinyanm, yeni bir harbe dogru gittigi 
§U malarda, miisliimanlara tath dil do
kenler c;ogald1. Bu h1ristiyan devletler, 
islam hamiligini, bir tiirlii payla§amJyor
lar ... Biraz daha gayret ederlerse yakm
da halifeliklerini ilan edecekler. Fa kat 
benim merak ettigim §eY §udur: 

Acaba, miisliimanlar, bu kadar tecrii
beden sonra, halt bu tath dillere inam
yorlar m1? 

bean merkez istihkamlanm1za yakla§tJ • 
gm1 ve bataryalanmJZID yava§ yava§ a • 
te§lerinin azald1gmi garerek pek elim ve 
heyecanh saatler ya§Iyordum. 

T arassud mahalli telgraf hattile dog • 
rudan dogruya lstanbula baglanmlf ol • 
dugundan her on dakikada bir Harbiye 
Nezaretine vaziyeti bildiriyor ve miis -
tahkem mevkiin biitiin fedakarhklanna, 
biitiin gayretlerine ragmen dii§man ta • 
arruzunun tedricen fakat sistematik bir 
surette ilerlemekte oldugunu anlatlyor • 
dum. 

0 anda lstanbulun g~irmekte oldugu 
azab ve heyecan dolu dakikalar da goz· 
lerimin oniine geliyor. boylece biisbiitiin 
iizUliiyor, JstJrab i~inde k1vramyordum. 

F akat bu feci hal ~ok siirmedi. Sa at 
ikiye dogru Buvet ve arkasmdan 1rrezis
tibl bath. Diger bir«;ok dii§man gemileri 
ag1r surette yaralanarak hath harbden 
~ekilmege mecbur oldular. hte o anda 
duydugumuz sevinc biitiin JstlrablarJmi
ZI silip gotiirdii. Ve bizi sonsuz bir zevke 
gi:imdii. 

Miistahkem mevkiin en acemi neferine 
kadar herkesin maneviya!t yiikselmi§ ve 
zafer ne§esi her taraf1 sarmJ§lt. 

Lehimize inki§af eden bu muharebe • 
nin hat1rasm1 son nefesime kadar unuta
bilmeme imHn yoktur.» 

- Bir vale.' a, bir kahramaahk hiU • 
[L11tten sahtfeyt cevfrfllfz} 



CUMHURiYET 
18 Mart 1937 

KU~Uk 
hi kAye Minnettarhk j' Bibliyografya 

0~ Terciime Roman 
verdi: - Demek siz hala minnettarhga ina

myorsunuz ha? Olur §ey degil dogrusu .. 
Doktor Anday, §lipheci manhgile alay 

ediyorduo Arkada§I Vigal: 
- T abii, diye ahld1, tabil. Ban a oyle 

geliyor ki bu mevzuda menfi bir hiikiim 
yiiriitrnek hakSIZhk oluro Uzun soze ne 
hacet doktorum; zannederim mti~terile · 
riniz arasmda, kendilerine yaphgm1z iyi
ligi takdir ederek size kar~I minnettarhk 
duyanlarm yekiinu az degildiro Hem bu 
goniilde gizli tutulan bir minnettarhkttro 

- Sizi geciktirecegim ic;in affmJZl ri· 
ca ederim sir. Saatte 50 kilometrodan 
fazla htzla gidiyordunuz, i§arete dikkat 
etmemi§tiniz. Seyriisefer ruhsatnameniz 
var m1? 

Remzi Kitabevi - istanbul 1937 -
Her biri 50 kuru§ 

cDiinya Muharrirlerinden Terciime
ler Serisi. ad1 altmda Remzi Kitabevi
nin ne~re b3§lad1g1 kitablann bugiine 
kadar c;Jkanlarmm hepsi irian alemimiz 
igin ayn ayn hirer k1ymettiro Bu te~eb
biisiinden dolayt Remzi Kitabevini al
kl§lar ve arkasmm gelmesini temin ic;in 
de temiz basllan, ucuz satllan ve goz 
doyuran bu kitablan karilerimize ha-

- Evet, biraz da oyle .. 
- Amma her yerde degilo Mesela 

duyduklan minnettarhga garib ~ekilde 
mukabelede bulunanlar da vard1r. 1sko~
yah bir dostum bana bir hikaye anlatmi§· 
h. 

Bu zat bir ki§ glinii, otomobille Kar· 
dif ~ehrine gidiyordu. Otomobilde yal • 
mzd1. Bardaktan bo~amrcasma yagmur 
yag1yor, ,ose sel ve c;amurdan goriinmii
yordu. Y ol bombo~tu. 

Bir miiddet sonra garib bir yolcu gor
dii. Onu zifos bombard1mamna ugratma
mak itrin arabay1 yava~latti. Simdi onu 
daha iyj tetkik edebiliyordu. lhtiyar bir 
adamd1, iizerindeki pardesii yamahyd1, 
bastonuna dayana dayana; bu c;amur go
Iii ic;inde ilerlemege c;abahyordu. 

- Zavalh adam, diye dii§iindii. Her· 
halde iliklerine kadar Islanmi~ olacak. 

Tam yolcunun hizasma gelince dur • 
du: 

- Bo§ bir yerim var otomobilde. Ne-
reye gidiyorsunuz? 

- Kardif' e sir. 
- Bininiz. 
- F akat bir bula§Ik bezi kadar 1slak 

ve ~amurluyum sir? 
- Zaran yok. Bininiz. Bu araba 

daha neler gordii. Bu pis havada, bu tu
fanda bir insan yolda btrakilamaz. 

- Cok mahc;ubum sir. Ah bu mel'un 
haval 

Arkada§Im ciizdanmdan bir karne <;I· 
kararak uzath. Polis: 

- 0, dedi, miiddeti bitmi1. Bunu 
dart giin evvel degi§tirmeniz lazimdJ. Si
gorta kagtdmtz? 

Dostum kapmm i<;indeki c;antayt ac;h. 
Burada bir yol haritas1, bir elektrik lam· 
basi, bir pipo, ve bir lngiliz anahtan var
dJ; fakat sigorta kag1d1 bulunamad1. lti
raf etti~ 

- Maalesef garajda kalmJ§ I 
Polis cebinden bir defter c;tkararak: 
- Y az1k, dedi, dort tiirlii ceza vere

ceksiniz: F azla siirat, i§arete dikkatsiz -
lik, giinii gec;mi§ ruhsat tezkeresi ve si · 
gorta kag1dmm mevcud olmamas1. 

Y agmurdan sakmmak i~in otomobilin 
ic;ine sokuldu. Adeta yolcuya dayana -
rak arkada~m ismini, otomobilin nu -
maraslnt, gidecej;(i yeri yazd1 ve selam -
hyarak aynld1. Ceza Kardif'te verilecek
ti. 

Arkada§Im: 
- Aksilik, diyordu, polisle kat§Ila§ • 

masam daha iyi olurdu elbet .. 
Y olcu tuhaf §ekilde ba§lni sallad1. 
Cece olmu§tu. Kardif'in kenar mahal

leleri goriin~yordu. Biraz sonra ihtiyar 
adam: 

- Sir, dedi, ben ineyim arhk. Evim 
burada. 

Araba durdu, arkada~1m yolcuyu 
ugurlad1: 

- Selametle dostum. 
- Ak§amlar hayn olsun sir. Size rok 

minnettanm; lutfunuza mukabele ede -
miyecek derecede fakir olu~uma teessiif 
ediyorumo Lakin bu alicenabhgmJZa kar
~~ nac;iz bir hahra olmak iizere §unu tak
dim etmeme miisaade ediniz. 

raretle tavsiye ederiz. 
Serinin ilki Anatole France'm . Thais • 

adh romamnm Nasuhi Baydar tarafm
dan yap1lan terciimesidir. Bu eseri li
sammtza gevirmek ic;in Nasuhi Bayda
rm kuvvetli kalemi ~ok itina gostermil~. 
Hi<; terciime kokusu yok. Ba~andan so
nuna kadar zevkle okunuyor. Esasen e
serin yalmz Anatole France'm oldugunu 
soylemek onun ic;in en biiyiik tavsiyeyi 
yapmak oldugu gibi; Anatole France'm 
belki en giizel eseri oldugunu ilave et
mek karileri onu her halde okum1ya ka
fi derecede teFik etmek olacaktlro 

!kinci eser $erif Hulilsinin Andre 
Gide'den terciime ettigi .tmmoralish 
dir. Miiellif karilerine kitab1 §U siizler
le takdim etmektedir: c$ayet, baz1 kly
metli zekalar bu dramda acayib bir 
halin te§hirini ve kahramanmda hasta 
bir adam1 gormek isterler, eger bu 
dramdaki ~ok acul baz1 fikirleri fena 
tamr ve onda c;ok umumi bir alaka se
zerlerse, - hatta bu fikirlerde veya bu 
dramda degil, miielliftedir, onun bece
riksizligindedir - c;iinkii, bu kitaba. ~~
tiin ihtiras1m, goz ya§lanm ve btitun 
ihtimam1m dokmii§tiir .• 

Kitabm ba§mdaki Gide'den terciime 
eserler bibliyografyas1 bilhassa biitiin 
terciime eserlerin ba~mda bulunmastm 
temenni edecegimiz degerli bir te~eb

biistiir. 

Mer sin Halkevinde verilen temsiller 

Mersin (Husus!) - Halkevimizin 
temsil kolu bir yl] ic;inde on dort temsil 
vermekle oldukc;:a bir var!tk gostermi~tiro 
Son defa Tarsus Halkevinin a<;1h~1 mii-

lki musiki muallimi aramyor j 
Mugla Halkevinden: 
Mugla Halkevi bandosunu idare et

mek i~in bir, piyano ve keman dersi 
ic;:in de bir muallime ihtiyacimlz var
diro Talib olanlarm vesika suretlerile 
birlikte tekliflerini bir mektubla bil
dirmeleri, her iki muallimligi birden 
yapmak kudretini haiz olanlarm da bu 
hususu aynca ilave etmesi liizumu ilan 
olunur. 

Te§ekkiir 
Zevcim Ali Demirdokene, hastanesin

de yapbg1 iki miihim ameliyatla Isbra
brm dindiren, daimi nezaret ve ihti
mamh tedavisile hayatim kurtaran 
$i§li $ifa Yurdu sahibi operator Naztm 
Armana candan te§ekkiirlerimizi ale
nen bildirmegi bor~ biliriz. 

nasebetile «Yalmz bir kelime» piyesi oy
nanmt§hr. Yukanki resim «Yalmz bir 
kelime» piyesinde rol alan gencleri bir 
arada gostermektedir. 

Te§ekkiir 
Sevgili validemin vefatl dolay1sile 

has1l alan teessii.r ve elemimize bizzat 
veya yaz1 ile i§tirak etmek lutfunda bu
lunan akraba ve dostlanm1za beyani te
§ekkiir ederim. 

Ankara Temyiz mahkemesi raportiirii 
Nail 

Te§ekkiir 
Evvelce vefahm bildirdigimiz Dilber 

Karde§ler miiessesah Tuhafiye Tiirk 
Anonim §irketi miiessis ve miidiri umu
misi Bay ismailin cenaze merasiminde 
bulunanlara ve mektub ve telgrafla bizi 
sayanlara ayn ayn te§ekkiire teessiirii
miiz mani oldugundan muhterem gaze
tenizin tavassutunu dilerizo 

Oglu: Habib Dilber 
ve Dilber Karde§ler ailesi 

Ailesi namma zevcesi Tahire 
Demirdiiken ..-- YILDIZ -·-

:.·.Q"'~: ·· o· o··v-· .. -- 0.o 0 

. ~.- . -- . . 

~- . - . 

. . ' . . . . . 

( Bu aksamki pro~ram ) 
ISTANBUL: 
12,30 plil.kla Tiirk muslklsi - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plil.k ne9riyat1 - H,OO 
son -17,00 ink.llil.b dersleri. Universitedcn 
naklen. Yusuf Hikmet Bayur - 18,30 plil.k
la dans musikisi - 19,30 konferans: Dr. Sa
lim Ahmed (Cihaz1 hazmi tufeylil.tJ) - 20,00 
Sad! ve arkada~lan tarafmdan Tiirk mu -
s1kisi ve halk §arkllan - 20,30 Orner R1za 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Safiye ve 
arkada§lan tarafmdan Tiirk musikis! ve 
halk ~ark1lan, saat ayan - 21,15 orkestra.-
22,15 Aj ans ve Borsa haberleri ve ertesi gil
nun prograrru - 22,30 plil.kla sololar, opera. 
ve operet pargalan - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,20 PiYANO VE ~;)AN KONSERi - 18,40 

QIFTE PiYANO KONSERi - 19 konferans, 
san'at haberleri, fen haberlerl, dlger ha -
berler ve salre - 20,30 BUYUK KONSER -
21,45 kanl}lk yaym - 22,25 Macar edeb!yatl· 
23,15 hava, haberler ve salre - 23,25 JLORO 
KONSERi: ESKi iTALYAN VE INGiLIZ 
ESERLERI - 24,05 DANS ORKESTRASI -
24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 PiYANO MUSiKiSi VE §ARKI .. 

LAR - 18,35 Alman danslan - 19,0~ gra -
mofon - 20,05 ulusal yaym - 20.20 HARPA 
VE SAiR MUSi:Ki ALETLERi KONSERi -
20,50 giini.in akl.Sleri, haberler - 21,15 KU
QUK ORKESTRA VE ~;)AN KONSERi-23,05 
hava, haberler, spor - 23,35 BUYtiK KON
SERO 

BUDAPE§TE: 
20,05 SALON ORKESTRASININ KON .. 

SERi - 20,35 QiNGENE ORKESTRASI -
22,35 haberler - 22,55 l}AN KONSERi-23,35 
lngilizce konferans - 23,55 ORKESTRA 
KONSERi. 

BUKREl}: 
18,05 gramofon, istirahat esnasmda ha -

va, konu~ma - 19,50 konferans - 20,10 OR
KESTRA VE I;>AN KONSERi - 21 konfc -
rans - 21,20 SENFONIK KONSER, J..sti:·a
hat esnasmda haberler, spar, sonra gra -
mofonla konser - 23,50 franstzca, alman -
ca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 konferans - 18,:?.0 §AN VE MUSi .. 

Ki - 19,05 c;ocuklarm zamam - :?.0,05 MU -
siKi - :?.0,45 piyes - 21.05 hava, haberler 
ve saire - 21 ,35 fantezi - 22,05 ORKESTRA 
KONSERi - 22,50 piyes - 24,05 haberler, 
hava, spor - 24,30 DANS ORKESTRASI -
1,35 hava, haberler ve salre - 1,45 gramo -
fono 

VEF AT SiNE~A HNDA PARis [PoToT.J: 

Z .1 G F 1• L D 18,05 KEMAN KONSERi - 18,20 gramo -$eyhiilviizera Kaptan1derya merhum fon, turizm propagandas1 • 19,45 §ARKI -
Hac1 Vesim Pa§a zevcesi ve "Oskiidar LAR VE OPERA PARQALARI - 18,55 tarlhi 

Otomobile hindi ve ~antas1m dizleri -
nin iizerine ald1. Seyahatin bundan son
raki k1smmda hie; konu§ffiadilar. 

Yagmur gittik~e arhyordu. Ak§arn ol
madan Kardif' e eri§mek ic;in arkada~Im 
son vitesle gidiyor, seller arasmda boca
hyan arabay1 idarede bir hayli rnii§kii
lat c;ekiyordu. Bu acele ile iki ~senin 
kavu§tugu yerde, i~aret kulesini gorme
den g~ti. Lakin polis diidiigiiniin ami
rane sesi onu kendine getirdi. Durduo 
Kap1dan tarafta oturan yolcuya: 

Ve arkada~tmm yamna siyah kabb 
bir kitab b1rakarak uzakla§h. 

Dostum derin bir hayrete dii§mli§tii. 
- Carib §ey, dedi, ilk defa olarak bu 

kabil bir adamdan hediye altyorum. Ba
kahm neymi§? Belki de bir miinacat ki
tabJ! ... 

Uc;iincii eser, Mustafa Nihadm Mak
sim Gorki'den terciime ettigi cStepte. 
adh cSerseriler hayatl hikayelerh dir. 
.Tiirk~ede roman• miiellifi Mustafa Ni
hadm bu, zannederiz ilk terciime ese
ridir. Ba§mda miitercimin <Gorki ve e
serlerh ba§hkh bir yaz1s1 var. 

Evlenme memuru Lutfinin validesi Ba- Reviiler Krah kon~ma - 19,05 MUSiKi · 20,05 ORG 
yan Hatice Fiilter vefat etmi~tir. Cena- W ll KONSERi - 20,35 haberler - 21 ,30 konu§ -

- Kap1y1 ac;m1z, dedi. 
Otomobile bir polis gelerek selam 

Universitedeki hadise 
nasd cereyan etti? 

Evvelki ak~am Universite konferans 
salonunun haftal!k mutad konferans1 
verilirken, bir hadise olmu§tur. Diin 
y~ptlgumz tahkikata gore mesele §U §€· 
k1lde cereyan etmi§tir: 

Sah gi.inii ak§ami, Universite Fen Fa
ki.iltesi kimya enstitiisii §efi ordinaryiis 
profesor Frig Arndt •maddenin biinye
si. mevzuu etrafmda konferansm1 ver
mekte ve konferans ta do~entlerden bi
ri tarafmdan terciime edilmektedir. Sa
lon ~~Zlna kadar yiiksek tahsil gencli
gile Universite profesor ve d~entlerile 
dolu bulunmaktad1r. Her sah gi.inii ak
§anu verilmekte olan konferanslar hi
rer saat devam etmekte iken mevzuun 
ehemmiyetli olmas1 dolayrsile bu kon
ferans biraz uzaml§tlr. Herkesin konfe
ransl takib etti~i s1rada Universite Rek
torii birdenbire ayaga kalkarak konfe
rans~IYI devamh bir surette alki~lama
ga ba§laml§tlr. Profesor Arndt bunun 
iizerine konferans1 kesmi§tir. 

Bu s1rada Cemil Bilsel saatini konfe
rans~Iya gostererek konferans vakti
nin uzad1g":tm ve konferansa nihayet ve
rilmesini soylemi§ ve salondan d1§ar1 
~lkmi§tlr. Fakat tam bu s1rada da sa
londan miith~ bir giiriiltii kopmu§, ta
lebenin ekserisi cbiz buraya konferansl 
dinlemege geldik. Konferansm netice
sini anlamak istiyoruz. diye soylenme
ge ba§lamJ§tlr. 

Cemil Bilselle profesor Arndt arasm
da konferans salonunun yanmdaki oda
da cereyan eden miinaka~adan sonra 
profesor tekrar geri gelerek konferan
sma devam etmi§ ve bu suretle mesele 
kapanml§tir. 

'O'niversite Rektorii kendisile gorii§en 
gazetecilere, yemek zamam geldiginden 
talebenin gee; kalmamas1 i~in konferan
sm c;abuk bitmesini liizumlu gordiigii
nii ve Mdisenin kapandt~m soylemi~
tir. 

yesi?.. diye soracak oldum, 
- Kahramanhk hikayesi miL dedi. 

fakat Mehmedcigin oldugu yerde biitiin 
kahramanhk hikayeleri susar!.. 

Ve uzun uzun, sade Mehmedcikten 

konu§tuk. 
Canakkalede can veren Mehmedcik .. 

Oliimiine yanan yiiregimizle ve boyle bir 
oliime gidi§in bize verdigi §erefle ta~krn 
gururumuzla, her~emizle, hepimiz, bu -
giin gene seni, sonsuz bir sevgi ve sayg1 
ile gen~ seni, hep seni amyoruz. 

KANDEMIR 

Fa kat cildi ac;mca hayreti son derece
yi buldu .. Ciinkii bu. yoldaki polisin ar -
kada~tma dort tiirlii ceza yazd1g1 kar • 
neydi! 

Nakleden: 
FER/DUN OSMAN 

iki otobiis kazas1 
Bebekten gelmekte alan ~ofor Bahti

yarm idaresindeki petrol yiiklii 3606 nu
marah kamyonla Bebege gitmekte olan 

vatman Mehmedin idaresindeki 255 nu

marah tramvay Arnavudkoyde ~arp1~ · 
mJ§Iardir. Carpl§ma c;ok ~iddetli oldu · 

gundan her iki taraf ta miihim surette ha
sara ugramt§hr. Bu arada tramvayda 
bulunan yolculardan Samatya Maliye 
memuru 1smail yaralanmt§hr. 

Sofor kazadan sonra karanhktan isti· 
fade ederek ka<;mt§tlr. 

lkinci bir kaza 
Diin sabah Kerestecilerden Eyiibe 

hareket eden 3266 numarah otobiis, Ci
baliden gec;erken lie; c;ocuk caddede be

lirmi~ ve otobiisten kac;m1yarak yollanna 
devam etmi§lerdir. 

Bu eserinde Gorki gerek dogrudan 
dogruya ba§mdan gec;mi§ veya ba§mdan 
gec;enlerden i~itmi§ oldugu vak'alar1 hi
kaye etmektedir. Dokuzu bulan bu hi
kayelerin hepsi de heyecanla okunuyor. 

Ac1kh bir c>liim 

Cenevrede tahsilde iken pek gene ya
§mda elim bi.r kazaya kurban giden 
Feyziati mektebi 1935 - 1936 mezunla
rmdan ve Giimriikler NazJihgmdan mii
tekaid Bay Hilminin torunu ve Ticaret 
Odast Tahkikat masas1 §efi merhum Bay 
Sabrinin oglu Kan-inin cenazesi cuma 
gi.inii saat 11,30 da Cerrahpa§a hastane
sinden kaldmlarako namaz1 Aksarayda 
Valide camisinde kllmd1ktan sonra $e
hidlikteki aile makberesine defnedile
cektir. Allah rahmet eyliye. 

Haydar Rifabn 
eserlerinden 

Etriisk V azosu 
Ili~in Oliimii 
Efendi !le U§ak 
Vikontun Oliimii 
tklimler 

20 Kr 
50 • 
40 , 
30 • 

Sofor, c;ocuklara c;arpmamak ic;in di · 
reksiyonu saga dondiirmii§, fakat on te· ' 
kerleklerden biri kaldmmm kenarmda 
duran <;atallt bir agacm arasma girerek 

kmlmt§, otoblis te hasara ugraml~hr. 
0 ~ olculardan terzi Moiz ba~mdan teh-

tik A~k 
Kii~iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
l"elsefe 
Tarih Felsefesi 
Anar$izm 

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

125 • 
60 hkeh surette yaralanmt§hr. ---Halkevleri balosu 

istanbul Halkevleri namma bir sos
yal yardtm balosu tertib edilmi§tir. Ba
lo 27 mart cumartesi ak§arm Tokathyan 
salonlarmda verilecektir. Balonun ~ok 
giizel olmas1 ic;in bii.yiik gayretle ~ah
;almaktadtr. -···--Biitiin bir mahalleyi tehdid 

eden bir fabrika 
Defterdarda c;omlek~iler caddesinde 

49 numarada oturan $evket Engin lm
zasile aldJgimlz mektubda deniliyor ki: 

cCaddenin ortasmdaki tugla fabrika
smm kaldmlmas1 i~in aylardanberi yap 
hg1m1z miicadele bir netice vermedi. 
Etrafa yapt1g1 dumandan pencere a~h
rtp nefes ald1rmiyan, bah9eye kurumak 
ic;in ~ama~nr ast1rm1yan bu fabrikada 
gegenlerde bir de yangm ba§langl.Cl ol· 
duo S1hhate mazarratmdan ba~ka bir de 
bu tehlikesi olan fabrika bir daha ve 
riizgarh havada ate~ ahrsa biitiin ah
~ab yapllardan miirekkeb koca mahal
lelerin yanmas1 ihtimali de vard1r. Bu 
hususta alakadarlarm dikkat nazarlan

m c;ekmenizi dilerim.t 

Bah~e Mimar1 
M evlud Bay sal 

Dordiincii Vak1f Han di:irdii.ncii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

························································ Biiyiik ~ehir ve kasaba parklar•; 
Amt, meydan, c;ocuk parklar1 ve 
villa bahc;eleri ic;in modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahm deruhde ve taahhi.id 
eder. 

Miiessesat ve villa bahc;elerinin 
daimi nezaretini kiit,iik iicretlerle 
kabul eder. 

Gi<;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve agac
Ciklan; bahc;:e alat ve edevati ve 
ehliyetli vah~IVanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara paras1z gonderilir. 

~ 

SIVASTA 
(Kitabevi) sahibi Kamil 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridiro 

-o MYRNA LOY ve WILLIAM PO E ma, hava, hartanm haberleri, konu§ma -
zesi bugiin saat on bir bu~ukta skii- 22,05 beklenilm!yen program - 22,35 piyes-
darda Ayazmadaki sahilhanesinden kal- tarahndan ll ' mdiye kadar ~oriilme· 24,35 haberler, hava. 
dmlarak Uskiidar Yenicamii §erifinde mi~ dereeede 2engin ve muanam ROMA: 

kilmacakhr. Mevla rahmet rt>vii filmio 18,20 DANS MUSi:Kisi - 18,55 hava, k1~ 

~~-------------~:::::::::::::::::: haberlerl, konu~ma ve saire- 21,45 B~rt . ve 
MARTHA EGGERTH -1 

GARY COOPER·2 
M A RLENE DIE fRlCH - 3 

? ? ? 
YARINKI GAZETELERi OKU YUNUZ 

iPEK 

Bologna lie birlikte: KARil}IK MUSIKI -
' 22,05 Milano'daki Scala t!yatrosundan nak

len: OPERA YAYINI, istirahat esnasmda 

JQBETCi ECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtelif semtlerlnde 

nobet<;l olan eczaneler §Unlardlr: 
istanbul cihetindekller: 
Em!noni.inde (Hi.iseyin Hiisni.i), Kii<;i.ik • 

pazarda (Yorgil, Beyaz1dda (Belk!s), E -
yi.ibde (Mt!IStafa Arif), l}ehremln!nde 

I (Hamd!l, Karagi.imri.ikte (Fuad), Samatya
da (Erofllos), §ehzadeb~mda (Asaf), Ak-

I '•••••••••••••••••••••S•i•n•e•m•a•S•I••••••• sarayda (Etem Pertev), Fenerde (Hiisa
medd!n), Alemdaroa (E~ref Ne~'et), Ba -

TiiRK'te Bugiin matinelerden itibaren ki:%~~u <~~~~i~ctekner: 
lkl bUyUk filim birden Galatasarayda (Kanzuk), Bostanba~mda 

SAVOY OTEL 217 Y E C •• L 0 0 M ·IN O <itimad), Galata, Mahmudiye caddeslnde 

HANS ALBERS 
BRIGITTE HORNEY 

Y <ismetl, Taksim, istiklal caddesinde (Ni -
DANIELLE DA11RIEUX zameddin>, §i§lLde, Kurtulu~ caddeslnde 
MAURICE ESCANDES <Necctetl, Haskoyde <Barbutl, Kastmpa§a

F'evkalade merakh ve hf'yecanl film Zevkli ve ne· eli FransJ7Ca buyiik film 

Bu ak~amdan itibaren SA RAY Sinemasi 
Kadmlarm peresti' etti~i Jonpromye Zarafet kralicesi 

JOHN BOLES ROCHELLE HUDSON 
ile ~irin ve sevimli kii~iik arotist 

SHiRLEY TEMPLE 
biiyiikler i~in bir afk romam ve kiiciikler i~in cazibeli ve 

stvim'i bir hikaye olan 

KIVIRCIK BA~ 
FransiZca sozlii Hlmine ba§hyor. ilaveten : FOKS JURNAL 

Hami$ - Bu filmin dPvammca SHiRLEY TEMPLE.'nin 
Roriilmemi~ fotograflan hediyeten tevzi edilecektir. 

<;ocuklar i~in fiatlar : Balkan ve hususi ~5. duhu•ive 40 kr 

da (Asaf), Be~lkt~ta (All Riza), Sanyer
de (Nurl). 

Uski.idar, Kadtkoy ve Adalardak!ler: 
Uskii.darda (I tim ad), Kadtkoy, So!:i.idlii

~;e~me caddesinde (Arman Hulil.sl), Bii • 
yi.ikadacta (l;)inasi R1za), Hey bell de (Halk). 

AKBA miiessesesi 
Ankarada her dilden kitab, mec

mua, gazete ve k1rtasiyenizi ucuz 
olarak Akbadan tedarik edebilirsi
niz. Cumhuriyet ve diger gazete ve 
mecmualarm Ankarada satlclSidir. 
Cazete ve mecmualar ic;in ilan kabul 
eder. Abone kaydeder. Her dilden 
kitab, gazete ve mecmua sipari§i ka
bul eder. Y az1 ve hesab makineleri
nin Ankara acentas!diT. Parker ka
lemlerinin Ankarada sail§ yeridir. 
T elefon: 33 77. 

Bu ak~am M E L E K sinemas1nda 
BUtUn krd1nlar1n sevecegi ••• 

BUtiin erkeklerin begenecegi 
Nefis Zevkli - Giizel ve merakh bir film: 

8iR KADIN YALANI 
FransiZca sozlii. Bali! rollerde : 

LORETTA YOUNG - FRANCHOT TONE 
Avuca Paramount diinya haberleri gautesi. Yerlerinizi evveldan aldmmz 

Tel. 40~68 

~imdiye kadar goriiimemi§ bir muvaHakiyetle devam eden 

RUS JAPON MUHAREBESi 
" Port Arthur Kahramanlarl , 

Bugiiden 
itibaren MiLLi SiNEMADA Bir hafta daha 

temdid edilmili!tir. 
Ayr1ca bu gUzel 
filime iiAveten 

Ba§ rollerde : 
CASUSLAR KAR~I KAR~IYA 
WILLIAM POWELL • ROSALIND RUSSELL 

•••••••••••••••• Casusluklarla dolu a,k ve ihtiras filmi •••••••••••••••I 
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Paris sokaklar1nda kanl1 
bir ~~rp1~ma oldu 

Halkla polis ve asker aras1nda vukua gelen 
~ok ~iddetli bir ka vga neticesinde 6 ki~i 

oldii, 200 den fazla yarah var 
[Ba§tarat~ 1 tnct sahifese] 

lar, Claude F arrere'in «La Bataille» is
mindeki romanmda almma bir filmin 
gosterilmesinde ham bulunacaklardi. 

Tam sa at 19 da F rans1z sosyal firka
SI meb'uslan, polis memurlanndan mii -
rekkeb bir heyetin himayesi altmda si
nema binasm1 terketmi~lerdir. Bu esna -
da, komi.inist amele, sinema oni.inde ve 
eivannda toplanmJ§lardJ. Bunlann mik
tan, c;oktu. 

Kendilerini zaptetmek ve sinemay1 
hadisesiz bo~altmak icrin birc;ok cumhu -
riyet muhaf•z k1taatmdan miifrezelerle 
SOO polis memuru ve hususi 40 askeri po
lis mi.ifrezesi cr<>girmak mecburiyeti ha
Sil olmustur. 

Ancak komiinistler, kaldmm ta~lanm 
sokmi.i~ler ve barikadlar vi.icude getir • 
mi~ler ve kaldmm ta§larile demir parcra
lan ve muhtelif e§ya atmaga ba§lami§ • 

lardn. 
Si.ivari polis, i.ic; defa hiicuma k1yam 

etmi§lir. <;ok cretin c;arpi§malar olmu~ ve 
bu esnada birc;ok silah ahlmi§hr. 

Bunun i.izerine polis amiri, dagilmadJ
gi takdirde i.izerine ate§ ac;Ilacagmi ihtar 
etmek i.izere i.ir; defa boru c;ald•rmi§, bu
nunla beraber arbedeler gene devam et· 

mi§tir. 
Dahiliye N azm Marx Drom, polis 

mi.idiiri.i Langeron ve Andre Blume!, bu 
~1rada vak' a mahalline gelmi§lerdir. 

Blume!' e iki kur~un isabet etmi§tir. 
Miktan takriben 3000 ki§iye balig o

lan komi.inistler, nihayet cumhuriyet mu
hafiZlarmm si.ivari mi.ifrezeleri tarafm -
dan dagihlmi§lardir. 

Biraz sonra Clichy'de bir takim hadi
seler daha olmu§tur. 20 komi.inist tevkif 

edilmi§tir. 
Baska bir hizJise 

Paris 17 (A.A.) - Di.in gece As -
niers' de de ayni vec;hile kan~1khklar ol
mu§ ve polis miidahale etmek mecbur~. -
yetinde kalmi§tlr. 23 yarah vard1r. Uc; 
ki~i tevkif olunmu§tur. 

V ak' a ned en ~tkm'u;? 
Paris 17 (A.A.) - Clichy arbede

leri miinasebetile Petit Parisien ga7ete -
si, zab1ta memurlarmm belediye meyda· 
nmda toplanmi§ olan sosyalistlerle ko -
miinistlere F ransa sosyal partisi men sub· 
lanmn siyasi mahiyette olm1yan bir tem
silde ham bulunmakta olduklan sinema 
binasma 200 metro uzaktan gec;mek 
§artile sokaklarda gec;id yapmalanna 
mi.isaade etmi§ olduklanm yazmaktadiT. 
Bundan memnun olm1yan ni.imayisc;iler, 
inz1bah temine memur olanlara hiicum 
etmi§lerdir. 

Zab1tanm nasihah iizerine F rans1z 
sosyal partlSI mensublarmm sin•may1 
terketmi§ olduklanm goren ve yollarmt 
kesmiyeceklerini anhyan komi.inistler a -
deta kudurmuslard1r. 

Dormoy, h~lb teskin etmege bo~ yere 
ugra§mi§hr. 

Sozleri, niimayi§c;ilerin kiifi.irleri ara -
smda bogulmu§tur. 

Paris Midi gazetesi, komi.inist partisi 
umumi katibi Thorez' den ni.imayisc;ilere 
birkac; soz soylemesinin rica edilmi§. fa -
kat kendisinin bunu yapmaktan imtiM 
etmi§ oldugunu yazmaktad1r. 

Siyasi mehafil, Clichy karga§abklan· 
nm yalmz bugi.inkii kabine ic;timamda 
degil, yann parlamentoda dahi milza~e-

relere mevzu te§kil edecegi mutaleasmda 
bulunmaktadular. 

Ba~vekilin bir ziyareti 
Paris 17 (A.A.) - Diin geceki ar

bede esnasmda yaralanmi§ olan Ba~v~kil 
muavini Blume1, Beaujon hastanesinde 
Leon Blum'un ziyaretini kabul etmi§tir. 
Blume!, biraz sonra evine donmii~tiir. 
Kendisinin bir yaras1 koltuguna yakm bir 
noktada kolunda, biri de sag bacagmda
dir. 

Clichy Belediye reisi Auffray, birc;ok 
bereler icinde kalm1~tlr. 

Gazetelerin tenkiJleri 
Paris 17 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesi, di.in geceki hadiselerin 
liyetini Ba~vekil Leon Blum'un 
ve miitemadiyen mutavass1t hal 
aramak siyasetine atfetmektedir. 

' mes u-
7.afma 

~areleri 

Populer gazetesi ise, bunun mes'uli -
yetini bazJ polis amirlerinin itidalsizligine 
vermektedir. 

Hiikumetin kararlart 
Paris 17 (A.A.) - Hiikumetin bun

dan boyle karga~ahklara sebebiyet ver • 
mesi muhtemel bi.itiin niimayi~leri menet
mek tasavvurunda bulundugu soylen -
mektedir. 

Bugiin Pariste umumi grev 
yapdryor 

Paris 17 (Hususi) - Amele sendi
kalannm bugi.inkii fevkalade toplant!SI 
yann Pariste umumi grev ilanma karar 
vermi§tir. Diinki.i hadiselere protesto ma
hiyetinde tertib edilen umum! grev ka -
ran ya1mz Pariste tatbik edilece\tir. 

BorsaJa menli tesirler 
Paris 17 (A.A.) - Clichy hadisele

ri borsada fena tesir etmi~ ve milli mi.ida
faa istikrazmm ikinci tertibinin tahmin e
dilen muvaffakiyetli inki~af1 durmu~tur. 
Biitiin k•vmetlerde tenezziil vard1r. 
Diin aksamki proteslo toplanltst 

Paris 17 (A.A.) - Kesif bir halk 
kiitlesi, bu ak~amki miting ic;in. bayrag1 
matem alameti olarak yanya indirilmi§ o
lan Clichy belediyesi binasm,m i:ipiinde 
toplanmi~tir. Bu miting esnasmda fa§ist 
te~ekkUllerinin fili ve tam bir surette dagl
tdmasi taleb olunacak!Ir. 

Aradamada baz1 bagn§malar i§itil
mekte, enternasyonal teganni edilmekte • 
dir. 

Gene mimarlarimiZin 
muvaffakiyetleri 

Turk mimarlan -
nm kudret ve mu
vaffakiyetleri git -
tikc;e tekamlil et -
mektedir. Bu mu -
vaffakiyetler son 
zamanlarda gaze 
<;arpacak bir dere
ceye vasll olmu~
tur. Gene mimar -
lanm1z bugi.in Av
rupanm en yi.iksek 
mimarlarile boy iii- Mimar Rebii Refik 
<;ii§ebilccek bir se- G01·bon 
viyeye yi.ikselmi~ bulunmaktad1rlar. 

Yukanda resmini giirdiigiiniiz mimar 
Rebii Refik Gorbon da gec;enlerde Gala
ta yolcu salonu ic;in yap1lan miisabaka
da birinciligi kazanmak gibi yiiksek bir 
muvaffakiyet ihrazma muvaffak ol
mu~tur. 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 21 

BiZ iNSANLAR 
~========= Y azan: Peyami Safa -'II 

- Sizinle iki vatanda§ gibi konu§aca
gim, dedi, arhk iptidai kismmm ba§mU
allimi degilim. Sizden aynlmaga karar 
verdim. Bu vaziyet, sizin kafamzda azil, 
benim kafamda istifa §eklini ne zaman 
almi§hr? .. Onu da miinaka§a etmiyelim. 
Y ann sa bah mektebden aynhyorum; bi.i
tiin mes'uliyetlerimin, hatta ~ahs1mza kar
§1 bir igbirann yi.iki.inii de iistiimden ata
rak, bir c;antamla vapura biniyorum. Y e
ni bir i§ bulmam geciktigi nisbette haya
timm benim ir;in tahammi.i] edilmez bir i§· 
kence olacagma inanmamz1 da rica ede
rirn. Korkunc tabirile: Siiriinecegim, e -
min olunuz. Gene de size aid hir;bir fe
na hahram olmiyacak. Bana tevdi edilen 
s1mflann inz1ba tm1, degnek salhyarak, 
bagmp c;ag1rarak, yakalardan tutup sar
sarak degil, gozlerimle, hatta bir baki§la 
temin edecek kadar ~ocuklanm iistiinde 
tesir sahibi olduguma hi~ §iiphe etmedi
gim halde en kuvvetli tarafim1 itham et· 
menize kiZmiyorum. Mektebi Celalin 
eline birakmi§SiniZ. Ekseriya geceleri ge
Iiyorsunuz ve idare ile adeta hi~ me§gul 

olmuyorsunuz. Bana aid raporlan dii§
mammdan aldiginiZ ic;in hakk1mda sahib 
oldugunuz fikrin mes'uliyetini sizde bul
muyorum. Mektebdeki vaziyetime dair 
bundan fazla soyliyecek degilim. Bunun 
nazik bir ifadesi vard1r: Anla§amadik. 
Mi.inaka§aya li.izum yok samnm. 

Orhan hemen bir sigara yakh. Mii -
diir de, c;oktan onun telkini altma girmi§ 
gibi dirseklerini masaya dayami§, ba§I• 
nm one dogru «;Ikik, sabit duru§ile Orha
m taklid ediyordu. Onun sozlerine ilk de
fa olarak ehemmiyet veriyormu§ gibi, 
halinde birinci provasm1 yaphg1 itaatli 
bir muhatab roli.iniin acemiligi vard1. 

Orhan da ilk defa olarak «miidi.ir 
bey!» diyecegi yerde: 

- Salahattin Bey! diyerek sozune 
devam etti, aram1zda herhangi bir silsi
lei meratib mevzuu bahsolmaymca iki 
vatanda§ gibi konu§abiliriz. Bu vatanda§ 
kelimesini tekrarlayi§Imm sebebi mevzuun 
mill!, birinci s1mf memleket meselelerin -
den biri olmasJdir. Bir c;ocugun ba§ka bir 
c;ocugun ba§ma bir ta§ atmasm1 alelade 

CUMHURiYET 

Komiinistlerin 
muhakemesi 

Da van1n riiyeti 3 nisana 
taJik edildi 

Bundan bir buc;uk ay kadar evvel ko
mi.inistlik tahrikah yapmaktan maznun 
olarak yakalanmi§ olan §air NaZlm Hik
met, Dr. Hikmet, Cenab $ahabeddin, 
Zeki, Kemal, bastoncu Fcyzi, $iikri.i, 
ihsan ve Sala.haddinin mevkufen, Kad
ri, Siileyman, Bckir, Hasan Basri ve 
Mustafa Refigin de gayrimevkuf olarak 
muha.kemelerine diin Ag1rcezada bli§
lanmi~tlr. 

Diinkii duru~mada evvelii maznunla
nn hi.iviyetleri tesbit edilmi§ ve gayri
mevkuf olan maznunlardan Siireyya 
Pa§a fabrikasmda c;ah§an Mustafa Re
figin askerlik vazifesini yapmak iizere 
sevkedildigi ve bu yiizden mahkemeye 
gelmedigi anla§llml§tlr. Mi.iddeiumumi 
bu maznunun getirilmesine karar veril
mesini istemi§tir. Doktor Hikmet, ay
lardanberi mevkuf bu]unduklanm, Mus 
tafa Refik gelinciye kadar muhakemeye 
devam edilmesini istemi§se de, mahke
me, bu maznunun da cclbi i~-in davay1 
3 nisan cumartesi saat 10 a talik et
mi~tir. 

Bir i!):kence Javast 
Komiinistlik davasmdan sonra maz -

nunlardan doktor Hikmet davac1 san
dalyesine oturmu~. Vas1f ve Salahi a
dmda diger iki ki§i de onunla bcraber 
davac1 mevkiine gec;mi§lcrdir. 

Bunlar, evvelce komiinistlik tahrika
tile zan altma almd1klan bir s1rada bi
rinci §Ubede kendilerine dayak atJldl
gmdan ve i§kence yaplld1gmdan bahisle 
eski birinci §Ube mi.idi.irii Nuri, muavini 
Sadullah ve komiser Emrullah, Saim, 
Hiisni.i Ali R1za ve Nihad aleyhinc da-

' va ikame etmi§lerdi. 
Dava edilenlerden Emrullah, Hiisnii 

ve Ali R1za maznun olarak mahkemede 
haz1r bulunmU§lardJ. Dinlcnen dort §a
hidden lise talebes-i Lutfi, 934 y1hnda 
komiinistlikle alakadar zannedilerek 
tevkif edildigini, bir gece davac1lardan 
Salahinin c;ok fena bir halde ve inliye
rek odaya getirild-igini, bu s1rada ken
disinin de birkac; tokat yedigini ve ken
disini sorguya giitiirdiikleri zamau 50 
kisinin ortasmda doktor Hikmetin yer
deJ upuzun oturtiugunu ve b':. ~~lit;, da
yak yemi§ bir vaziyet arzett1gm1 soyle
mi§tir. 

Diger bir §ahid de ayni ycrde mevkuf 
iken bir hH;k.mk sesi i§ittigini ve ayak
lan sanh bir adam giirdiigunii siiyle-

mi~tir. Son olarak dinlenen Fen Fakiil
tesi talebesinrlen Faruk ta birinci §U· 
bede ayni meseleden mcvkufken iki 
resmi polis arasmda giitiiriilen ayaklan 

sanh birisine raslad1g1m ve kendisinin 

de bu meyanda epeyce dayak yedigini 

ifade etmi§tir. 
Bundan sonra doktor Hikmet, dosya

da biri polisin getirdig-i bir doktor ta

rafmdan, digeri de Tabibi Adli tarafm
dan verilmi§ iki rapor bulundugunu ve 

bunlarm okunmasmi istemi§tir. Polis 
raporunda o s1rada ortahgm karanhk 
olmas1 dolayisile bir kibrit c;ak1larak do

vi.ildiigiinii iddia eden doklor Hikme:in 
ayaklarma bak1ld1gJ ve darb asarma 

tesadiif edilmedigi yaz1h idi. 
fie; gi.in sonra yazllan Tabibi Adli ra

porunda ise baZl ye§il lckelere tesadiif 

edildigi bildiriliyordu. 
Bundan sonra okunan Vaslfm rapo

runda cher nekadar ayaklan §i§se de 
bunun biibrek veya kalb rahatslzhgm
dan husule geldigi anla§JlmJ§tlrt den

mekte idi. 

Bir Alman mecmuasinin ordun1uz hakk1nda verdngi 
maliimata gore seferde 1,300,000 asker ~1karabiliriz 

Kahraman ordumuzdan bir lnt'a yuniyil$ halinde 

Bir Alman mecmuasmdan: 

Mecburi hizmet esas1 iizerjne tensik 
edilmi§ olan Tiirk ordusu, hazerde 
20,000 zabit ve 1 78,000 neferden mii
rekkebdir. F akat, tasarrufa ria yet 1r;m, 
silah altmda buiundurulan efrad say1s1 
140,000 neferi ge~mez. Bundan ba~ka. 
miikemmel talim gormii§ ve askeri ni
zamlara gore tensik edilmi§ 40,000 ne
ferlik jandarma te§kilati da vard1r ki, 
harb vukuunda, ordu emrine verilecck
tir. Aynca, Tiirkiyede hudud muhaf1z 
kitaah da mevcuddur. I 0,000 neferden 
mi.irekkeb olan bu k1taat 17 taburdUI. 
Tiirkiyenin harb zamanmdaki ordu mev
cudt.i I ,300,000 olarak tahmin edilebilir. 
1935-1936 senesi milli miidafaa masraf· 
Ian 57 milyon Turk lirasidir. Ordunun 
heyeti umumiyesi, 1 0 kolordu te§kil eden 
4 ordu miifetti§ligine baghd1r. ( 4 degil 
3) Bu kolordulardan her biri 3 alav 
(9 tabur) te§kil eden 2 firkadan ve h~r 
biri 6 ila 9 bataryahk bir sahra topt;u 
alaymdan miirekkebdir. Bunlara ilave
ten, kolordu k1t'as1 olarak, bir siivari a
layi, bir sahra topr;u alay1, bir istihkam 
taburu, bir muhabere boli.igii, ve bir mo
torlii. vesait boliigii. vard1r. Kolordu cii
ziitamlan haricinde 5 siivari fnkast mev
cuddur ki, bunlardan her biri dorder bo
liikli.i 3 si.ivari alaymdan, bir makineli
tiifek boliigiinden ve bir siivari top~u 
miifrezesinden miirekkebdir. Aynca 3 
mi.istakil dag livas1 vard1r ki bunlann her 
biri dag topc;usile mii.cehhez iki dag pi
yade alaymdan miite§ekkildir. Aynca ~i
mendifer kit' alan, modern ve motorli.i 
malzeme ile l~Ildaklarla miicehhez dafi 
hava kit' alan, istihkam k1t' alan ve mhh 
k1t' alar da mevcuddur. Bu z1rhh k1t' a

lar §imdilik Sovyetlerden almm1~ hafif 

tanklardan miirekkeb olup mevcudlan 

I 50 ila 200 tanka iblag edilecektir. Mo

torle~tirme meselesine devamh bir ehem

miyet verilmektedir. Malzeme tedanki 

meselesi §U itibarla mii§kuldiir ki, bu mal

zemenin biiyiik bir k1smmm haricden te · 

dariki zarureti vard1r. <;:i.inkii, Tiirkiye

de, ancak bir iki tane barut ve mermi 

fabrikasi, bir top tamir ate!yesi ve bir de 

mayin atelyesi vard1r. 

Hava kuvvetleri, Yiiksek Askeri Sura 

tarafmdan tesbit edilen iicr senelik bir plan 

tayyare vard1r. Evvelce Ti.irk Hava Ku
rumuna tevdi edilmi~ olan hava ordusu
nun mall i~leri 1936 senesinde devlet ta
rafmdan ele almmi§ ve biitt;enin 4,5 mil
yona iblag• sayesinde daha biiyiik mik
yasta tahsisatla idare edilmekte bulun
mu§tur. 

1936 haziramnda, Biiyiik Millet Mec· 
li>i, aynca, milli miidafaa ic;in 4 milyon 
ingiliz lirahk tahsisat daha kabul etmi~
tir. Bu tahsisat hava kuvvetlerinin artml
masma, zehirli gazlere kar~I miidafaa es
babmm teminine, S1vas - Erzurum de
miryolunun in§asma ve Trabzondan Iran 
hududuna giden bu yolun yap1lmasma 
sarfedilecektir. 

1936 yazmda, Lehistana, bin beygir
lik F ranSIZ Gnome • Rhone motorlerile 
miicehhez 40 tane «P.Z.L.24» tayyare 
sipari~ edilmi§tir. T ek ki~ilik avc1 tayya
resi olan bu tayyarelerde, Lehistan hava 
kuvvetlerinin bugiin mevcud tayyarelerin
deki motorlerden ve silahlardan daha 
kuvvetli motorler ve te~hizat vard1r. 
Bunlardan her birine 20 milimetrelik iki 
tane Orlikon topu konulmu§tur. Tiirk 
tayyarecileri, yelken uc;u~u ve para§iitle 
atlama derslerini kismen Moskovada go
riiyorlar. Bir miiddettenberi hava tehli
kelerine kar§I miidafaa meselesine de bii
yiik bir ehemmiyet verilmektedir. Bu 
ciimleden olmak iizere Ankarada bir gaz 
maskesi fabrikas1 a~Ilmi§hr. 

Son seneler zarfmda, muvasala yolla
n ~ebekesi de, sevkiilcey§l mi.ilahazalarla 
1slah edilmi§ ve geni§letilmi§tir. 0 suret
le ki, Ti.irk ordularmm hareket kabiliyet
leri artmlmi§ ve ia§e hatlan ~ok munla
zam bir §ebeke haline getirilmi§tir. Bu i
tibarla, ordusunun tec;hizah heniiz tamam
lanmami§ olmasma ragmen, Ti.irkiye, bir 
taarruz vukuunda, Harbi Umumidekin
den c;ok daha teh1ikeli bir has1m olmak 
vaziyetini ~imdiden almi~hr. 

Lindbergin seyahati 

Neticede vaktin gecikmesi yiiziinden mucibince, mi.itezayid bir suratle takviye 

Me§hur Amerikah tayyareci Lind
bergle kansmm buglin §ehrimize gele
ceklerine dair kat'i bir haber almama

IDI§tlr. Alakadar mehafilde Amerikah 
tayyarecinin yarm §ehrimize gelecegi 
ve Ye§ilkiiyde k1sa bir tevakkuftan son
ra derhal Avrupaya hareket edecegi 

bildirilmektedir. Malfun oldugu veqhile 
Lindberg yeni bir riikor tesis etmek 
maksadile MISlr tarikile Hindistana git-dava 24 mart c;ar§amba glinii saat 10 a edilmektedir. Halihamda Tiirkiyede 

talik edilmi§tir. 

bir inz1bat vak' as1 telakki etmeym1z. Bu. 
bir memleket ve tarih vak' as1dJr. Siz, bel
ki Celalin bana koydugu bir te§hisi tek
rarbyarak, benim gene bir «nazariyeci» 
oldugumu soyliyecek veya dii§i.ineceksi
niz. Fa kat ben diinyamn en ameli haki
katlerinden birini haber verir gibi tekrar 
ediyorum: Bu. bir memleket ve tarih 
vak' asidir. Anadolunun is tan bulla mii
cadelesinin bir ki.ir;iik ornegi, bir minya
tiiriidiir. Ayni dava: istanbul bu mem· 
leketin batt1gma inanmi§ ve ink•.raz ve
sikasmJ Sevr' de imzalam1~1Ir. Istanbul 
ic;in kar ISinda durulmaz bir Avrupa fa· 
ikiyeti, bir Avrupa medeniyeti vardn. 0-
na hiicum edilmez, iltihak edilir, yiizde 

yiiz teslimiyetle, miinaka§aS!Z ve miica -
delesiz iltihak edilir. Bab1ali §imdi boyle 

dii§i.ini.iyor. Bab1ali yeti§tirmesi ve Avru· 
pa dostu bir~ok Avrupabla§mi§ Tiirkler, 
rica!, Hariciye memurlan ve bu meyan
da bir ba§§ehbender de bOyle dii§iin -
mii§tii. Ad1 Halim Bey. Allah rahmet 
eylesin. F akat ailesi baki. ;lurada, yi.iz 
ad1m otemizdedir. Kans1 - ismini hala 
bilmiyorum - yani Cemilin anasi da boy
le dii§iiniiyor. Onun gozi.inde Avrupaya 
ba§mi teslim etmiyen Ti.irk, e§ektir. E • 
vine kendi bayrag1 yerine Frans1z bay -
rag1 asm1yan Ti.irk, e§ektir. Buna k1zan 
ve homurdanan Tiirk, e§ektir. Siz de 
mektebe Tiirk bayrag1 as1yorsunuz, s1z 

ekserisi Frans1z modeli olmak iizere 440 

de eseksiniz. Kadmm c;ocugu bunu va -
k1a T ahsine soyledi, fa kat size de. ba -
na da soylemi§ say1hr. «Camm, ~ocuk...» 
diyip gecreceksiniz; evet, c;ocuk ~ocuktur 
ve ~i.iphesiz anasmdan daha masumdur; 
~iinkii, sadece, taklid yolile, anasmm ka
yikc;ISina yap!Ig1 hakareti, o da og1una 
tekrar etmi§tir. Bu hakaretin muhatab1 
yalmz T ahsin olmad1g1 gibi, kaili de 

yalmz Cemil degildir. Cemil anasma ter
ciiman oluyor; muhatablara gelince, bun

lar hepimiziz: Her Turk! Siz bu haka
retten yalmz Tiirk olmadigmizi ilan e -
derek kurtulabilirsiniz. Beni miinferid bir 

vak' ay1 umumile§tirmekle itham edecek

siniz. Bu vak' a miinferid degildir. lstan
bulda ba§~ehbenderin kans1 gibi dii~ii -
nenler bir iki ki§iden ibaret olmadiklan 
gibi halis Tiirke e~eklik izafe edip kafa
sma ta§ yiyenler de yalmz Cemiller de
gildir. Cemilleri ~ogaltmiz, bir istanbul 
olur; T ahsinleri ~ogaltacag1z, bir Ana
dolu olur. «Alemdar ve Peyam» hergiin 
Anadoluya «e§ek» diye bagmyor; Kuv
vayi inZibatiyenin kafasmi Anadolunun 
nas1l paraladigmi da biliyorsunuz. Ayni 
ta§lar yann Ali Kemallerin, Refi Ce • 
vadlann da ba§ml parahyabilir. Onlara 
iltihak ederseniz ... Sizin de! Koy c;ok 
hassas. F rans1z bayraib c;eken yalmm 
camlanm parc;alami~Iardir. S1ra mektebe 
gelebilir. Y almz milliyet hissiniz degil, 

. . . 
ffil§h. 

dirayetiniz de imtihan ge~myor. Bu 
mektebde kalmagl zerre kadar dii§i.inme· 
digime gore meseleyi §ahs! menfaat c;er
c;evesinin nekadar haricinde miilahaza 
ettigimi anlammz. Hatta menfaatini di.i
§iindiigiim bir §ahis varsa, o da kendim 
degil, siz olabilirsiniz. T ahsine gelince, 
biitiin koy onu miidafaa ediyor. Biitiin 
koy, yani biiti.in halk ... <;iinkii istanbul 
dedimse, bu, !stanbul halk1 degil, !stan -
bul hukfuneti demektir. Halkm milll cla
va ile nekadar beraber oldugunu biliyor· 

sunuz ve siz de bu halkm mektebisiniz. 

Bu halktan olm1yan s1mfm c;ocuklan da
ha ziyade ecnebi mekteblerinde okuyor· 
lar. Sizin talebelerinizin yiizde seksen se
kizi memur, esnaf ve i§c;i ~cukland1r. 
T ahsin bunlann vicdanlarmi temsil edi • 
yor. Hatta o c;ocuk, bir ta~ atarak sizin 

ve benim mill! miidafaamiZI da haberi 

olmadan yapml§tlr. Ben size onu koru • 
mamz1 hem rica, hem ihtar etmege gel -
dim. Rica ederek insanhgmiZa, ihtar e -
derek te menfaatinize hitab ediyorum. 
Tahsini kogmak, milli asabiyetin pek zi
yade gergin oldugu bugiinlerde size ta· 
lebenizin yiizde seksenini kaybettirebilir. 
Hep bir anda mektebi terketmezler; fa
kat bu hadisenin sebebleri §iiyu bulduk
r;a miiessesenize kar§I geni§]iyecek nef -
ret, hirer iki§er, halkm ~ocuklanm bura
dan uzakla§tmr. Hadise bir de gazetele-
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Muharrem 
memaya gidiyorum. Oni.imde, 
mmimmi yavrusunu yederek 
yi.iriiyen bir bayan vard1. Ka

dmcagiz, birdenbire durdu. Sanki oniin
de a§Ilmaz bir r;ukur, atlamlmaz bir sed 
peyda olmuvermi§ gibi tela§ gosterdi: 

- Our, c;ocuk, dedi, dur. Bir giimii§ 
para bulayim. 

Ba§I gokte, elleri r;antasmda, aramp 
duruyordu. Ben, bu tela§ masmda onun 
yanma varmi§hm, yiiziinii gorecek kadar 
yakla§mi§hm. Coke dikili gozlerinin ka
pah oldugunu gori.iyordum. Kadm, bir 
yabancmm kendisini seyre daldigmi sez
meden, gozlerini de a~madan el yorda· 
mile c;antadan bir giimii§ lira c;Ikardi ve 
siirme siirer gibi sikkeyi gi:izlerine yana§
hrdi, uzunca bir lahza bakh, sonra r;o · 
cuguna dondii: 

- Yen! ay, hem de muharrem ay1, 
dedi; onu ilk gorii§te paraya bakmak u· 
gur getirir! .. 

Gi.ildiim ve dii§iindiim: Muharrem 
vaktile, obiir aylar gibi kivnk bir parmak 
olarak degil, c;e§id c;~id merasimin gii -
mii§ten yapdmi§ semavi be§igi imi§ gib! 
dogard1, her evde bir velvele yaratJrd1. 

Nir;in ve neden ? .. Bunu ~iiphe yok k1 
bilen azd1. 0, yanh§ bir hesabla, seneba§I 
say1hyordu. Y almz yanh§ m1 ya, bu he
sabm sakathg• da vard1. (:i.inkij muliar -
rem, otuz y1lhk bir devre i~inde yaza da, 
b§a da, giize de, bahara da tesadiif edi
yordu. ikincikanun gibi istikran yoktu. 
Sonra muharrem, islamiyetten once 
Mekke c;evresinde dovii§me ve sogii§me
nin yasak oldugu bir aym ad1 idi. 0 c;ev
re d1~mda ya§Iyanlara -hele takvim baki
mmdan- bir mana ifade etmezdi. 

Bununla beraber muharrem uzun a
mlar bizim muhitimizde en canh bir ay 
tamld1. Kurban ay1 batarken saray ve 
Bab1ali hummah bir faaliyete ger;erdi, 
merasim programlan yapihrdi ve muhar
remin biri ci giinii te§rifata dahil biitiin 
payitaht memurlan rikab resmine davet 
olunurdu. 0 gun, yeni seneyi gosteren 
rakamlan havi taze sikkeler kesilmek ve 
al tiillere sanlarak rikab resminde bu
lunanlara dag!hlmak ta adetti. 

Me§hur ve mec;hul nekadar §air varsa 
onlar da muharremi iple crekerlerdi. <;i.in· 
ki.i o ay ba§mda Muharremiye ad1 verilen 
birer §iir yaz1p §Unu bunu goklere r;1kar · 
mak ve gene Muharremiye diye amlan 
caizeyi almak §airlik an' anesi say1hrdi. 
1Imiyye tevcihah, ri.iesa imtihanlan bu 
ayda yap!ldigi i~in miiderrisler, kad1lar, 
kazaskerler dahi muharremi dortgozle 
beklerlerdi. <;ocuklara muharremden 
dii§en hisse, birbirlerini aldatarak bir iki 
metelik almak ve «muharrem, muharrem, 
muharrem» diye el c;1rpa r;upa aldanan 
arkada§la eglenmekten ibaretti. 

Osmanhlar devrinde muharrem me
rasimmm ne zaman ba§ladigi pek 
belli degildir. <;iinkii V eliyeddin og • 
lu, Baki, N ef'i ve Y ahya gibi §airier 
Muharremiye yazmami§Iardir, ilk vak'a
ni.ivislerin eserlerinde de muharre.m ma
rasimine dair sarih kay1dlar yoktur. Bu 
i~. T anzimattan sonra h1z almi§a benzi -
yor. Biz, son y11larm muharremiyelerini 
okuyanlardamz. 

i§te, i~timai, takvimi, edebl biitiin kiy· 
metlerini kaybetmi§ bir giiniin tarihc;esi. 
0, ii~ be§ y1l sonra boyle bir tahattura 
bile lay1k goriilmiyecektir. (:iinkii bir rna· 
na ta§Imiyor. 

M. TURHAN TAN 

rin diline dii§erse, ~iiyuun ne miithi§ bir 
i~tima! ami! oldugunu gori.irsiiniiz. Ben 
valmz sizin hakkimdaki kararmm degil, 
T ahsini kurtarmak i~in de istifa ediyo • 

rum. <;unkii size bu sozleri bu kadar ra
hat soyliyebilmem ic;in aramizda miisa

vi vatanda~ mertebeleri bulunmak laZim 
gelirdi. Nitekim ilk defa beni bu kadar 
dikkatle dinlediniz. Gec;en seferki gibi 
soziimii yan yerinde keserek koltugunuzu 

ve arkamz1 bana c;evirmediniz. Yiizii • 
niizde insani bir ifade, bir murakabei ne
fis hali var. Ben de pervas1z konu§uyo · 

rum. Kelimeler dilimin ucuna hi~bir 
menfaat endisesinin mukavemetine ugra
madan geliy;r. Size o e§ekler ara~mda 
sizin de bulundugunuzu rahah;a soyli.iyo
rum. Celalin sinsi baki§Ian artJk mukad· 
deratJma hakim degil. Hiirriyet ve hi · 
laftan alacag1 fodlalar i~in bir melctebin 
ir;ine tefrika sokmaktaki hiinerinden en 
di§e etmiyorum. 

Mi.idi.ir, ag1r viicudiiniin altmda kol 
tugunu §iddetle gicirdatarak arkasma 
yasland1 ve gogsiinde fazla kalm1~ hava 
tabakalnm birdenbire bo§altarak Orha 
nm sozi.inii kesti: 

- Amma da i~in doluymu§ ha, Or · 
han Bey l dedi, gene bir siirii nazariye 
parlat1yorsun ama hakh oldugun nokta 
lar da var. 

(Arkast var> 



An 0 S 0 Musolini diin ak§am 
R ~ . h A .. k d t I k Milli kiime ma~larl T rablusa vardJ 

eiSICUm ur tatur ' OS mem e et bu hafta ba~byor Musolini yerlilere hitab eden bir nut-
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[Ba§tarafJ 1 tnci sah!fese] I muvaffak olmu§lar ve davalann en giize-~ da bu derece mes'ud bir surette ba§lad•
Ant~~ta ~ahil hiikumetlerin se~!rl_:r~: line hizmet i~in kendiierine te~ettiib eden g1m1z yakla§ma eserini kuvvetli bir su
Hanc1yem•z Protokol Um~J_ll Muduru vazifenin ehemmiyetini miidnk olarak, rette teshil etmi§tir. 

Hanciye Nazuini kabul ettiler G. Saray-Giine~, B~ik- kunda <<Benim seyahatim, italyarun 
tas. Fener karsdas1yorlar • t 1 k • · b. d J·l·d· d d. 

,Sevket Fuad, Ankara VallSI ve kuman- menfaatlerini arhk unutulmaz bir eser Buoiin hi~ bir noktadan mukadderab
dam ve matbuat erkam tarafmdan kar - olan Balkan Antantmda birle§tirmi§ler - mlz b:' b' 1 ·1 kt J hi~ 

· - · · 1m oar a or u azminJn Ir e 1 1 Ir)) e 1 T. S. K. istanbul bi:ilgesi futbol ajan-

hgmdan: . [Ba§tvarafl ~ tnct sahiJed~l. Vti'§IDU§ olan Libya'dan ve ftalyamn bu 
14/3/1937 de ba§lamas1 takarriir et- Halk, vah konagma g1den yolun Iki memleketteki istimar faaliyetinden bah • 

••land1lar Madam Antonesco'ya buket- d ' b' •r b1~ ebr!: ~~rpl§mama ka, esah~ 1 b ' 
' . ·. • R tr. 1r §ey tr mmiZI ay1rmama ta, ·~ u 
ler venldt. Asken miZlka, umen ve A d h'l d I tl · ·· d · f b' · b' b' · · · k .. . 1• I ld b' .. f ntanhm1za a I eve erm munase- enn men aat IZI 1r mm1zm ar§ISma 

mi§ bulunan mil!i kume mac;Jart 21/3/ tarafmda birikmi§ti. seylemi§tir. 

937 pazar gunu b~§hyacakhr. Trablusun en edJi ailelerinden birinin «- italyan miihendisleri, ftalyan a• 
1 - Bu haftak1 mac;Iar Taksim sta- reisi olan Karamanh, Du~e'ye ho§ geldi- melesi burada, k1y1]annda kuvvetli bir Turk m1l1 mar§ anm ~a 1 ve 1r mu • b 1 · h ·· ]" ] .. · f k' k · · 'II 

I• .. 'f . et en erg~. er tur u apo O]mm ev m- oymamaktad1r. 0 surettedu kt, m1 et-
reze se am resmm1 1 a ett1. d d' F k 1 ht t d 1 · · h db' b' k · d d 

e 1r. a at gurur a ve sa e evazu an enm•z 0 m 1r no tat nazar an a.· 
dmda oynanacakbr. mz demi•tir k I' 1 1 b ~ k bb'" 

2- Birinci mac; saat 14 te Gun _ Ga- ' · • .. v ova 1syonun ta yay1 ogma te§e u .. 
I t e§ Du~enrn kusadrm yaptrgr siine kalkmi§ oldugv u Leman gi:iliiniin Ekselans Antonesco trenden iner in - ari olarak §Unu soyliyebiliriz ki, bizi bag- hi an;ak birbirlerinin ahenktar inki§afml 

mez -~ e;fik Rii§tii Ara~m elini. sika:~~n hyan ~oziilmez rabttalann tam ahengi ve ar~u etmekten ba§ka bir§ey istiyemez. 
kendiSlni mutad be§u§lugu ve zmdehgiie kuvveti, beynelmilel te§riki mesainin en G k T" k' k Romanya, 

a asaray. · • 

3 - ikinci mac; saat 16 da Fenerbah- panayrr ve abrde . muhitindeki §erait kadar miisaid olm1yan 
~e- Be§ikta§. Trablusgarb 17 (A.A.) - Mussoh· §erait altmda giic;liikler i~inde ~ab§ml§ • 

4 - Ayni gi.inde ve ayni sahada iki ni, bugiin beynelmilel niimune!er pana - lard1r. Eger biitun bunlann unutulmut 
mac; yapllaca~ ic;in talnmlann ilan edi- ymnm kii§ad resmini icra etmi§tir. Du~e. oldugu fikrinde bulunan kimse varsa, bu 

b ld ~ · · · · · b tt' ere ur 1ye, gere u ugu 1~m memnumyetmt eyan e 1· giizel misali olarak gosterilebilir lht b k b ' d ezler 
Hariciye Vekilimiz bu mamnuniyet ve M I k t' . . .. k · .. lk"l . . su. an a~ .a. •r §ey ar~u . e e1~ l · 

· · k d' · · A k d .. kt em e e tmizm mu§tere u u enn1 Ztra her 1klSI de kend1lenne uzum u sevmcm en ISim n ara a gorme en d'kl · b b' 1 d b' k · · A • • 

.. !I'd ld ~ .. 1 d' ver 1 en u IT e§me e •r te f1hr ha- ag1r dahili tslahat ve kuvvetlenme eserm1 
len saatlerde haz1r bulunmalart. bundan sonra Jules Cesar't tel!lsil eden fikri kafasmdan c;1karsm.» 

Lik ma~lar1 bir abidenin kii§ad resmini yapmJ§hr. Lordlar Kamarasrnda Adis-Ababa muteve 1 o ugunu soy e 1. k' d' . . · · · lh 
•m tr · muvaffak1yete 1sal etmek I~m su a mu-Misafirlerimiz haikm aiki§Ian arasm- y 1 'II · · · d h kk k 'h · I d 

. 'I a mz mt ehmizm egi], fakat biitiin a a 1 .hya~ an var IT. 

T. S. K. Istanbul bolgesi futbol ajan- Mussoiini'nin ziyareti esnasmda pana- hadisesine Jair miinaka~alar 
hgmdan: yn iizerinde yiizlerce tayyare ~makta Londra 17 (A.A.) _ Lordlar Ka • 

da otomobillerle Ankarapasala gitt! er. insanhgm saadet ve refah1. hte hepimizin Diinyamn bu ktsmmda sulhu ve mua· 

Do.t Nazrrm Baf!Vekili ziyareti hararetle ve samimi olat:,ak istedigimiz hedelerle kurulu nizam1 idame ettirmek 
Ankara 17 (A.A.) - Bu sabah. ~eh- budur. hususundaki daimi menfaatimiz, bundan 

21/3/1937 pazar giinu yap1lacak lik idi. marasmda, Canterbury ba§piskoposu. 

mac;lan: Mussolininin nutku Adis Ababada Mare§al Grazinani'ye 

rimize gelmi~ olan Romanya DI§ l§leri Bay Bakan, bu ak§am bizi etrafmda ileri gelmektedir. 

Bakam ekselans Antonesco Ankarapa - topl1yan bu masada, ekselansmlZin §ah - Bizi birbirimize baghyan muahedenin 
lasta k1sa bir istirahatten sonra yamnda Simzda yalmz dost ve miimtaz devlet a- ilk maddesinin ifade ettigi hakikat, bii
Romanya el~isi T el~maque oldugu hal- damim degil, ayni zaman,h, vasdlan, tiin Rumenler i~in ~ok kiymetli bir ha
de saat 11 de Dt§ I§leri Bakanltgmda enerjisi ve ban§ i~in olan a§ki sayesinde, kikattir. 

Dr. T evfik Rii§tii Aras1 ve onu takiben mufahham metbuunun hayirkar idaresi Ben buraya, bu muahedede ve daha 
de Ba§bakan ismet inonii ile Kamutay altmda, en g1pta edilecek h_edef olan «ba- lbl · · d ] 

canh bir surette ka enm1z e yaz1 I o-Ba§kam Abdiilhalik Renday1 ziyaret et- ri§ ve kuvvet irinde refah» 1 ba•aran bii- I' d 1 k 'f d · · 'I 
" • Ian bu si mmez ost u 1 a esm1 yem e-

mi§tir. tiin asil Romanya milletini tes'id ediyo- mek i~in geldim. 

D11 f~leri Bakam Tevfik Rii§tii Aras, ruz. Fakat bizim dastlug~muz, bir~ok dast-
Ba~bakan ismet inonii ve Kamutay ba§- Romanya milletinin bu muzaffer yii- luklara has mf hiss! gayrifaal bir rna -
kam Abdiilhalik Renda muhterem misa· riiyii§iinde, Tiirkiyede butiin kalblerin hiyeti haiz olmakla kalmamakta hergiin 
fire iadei ziyarette bulunmu§lardlr. karde§ millete daima en biiyiik saadet te- birlikte idame ettirilen gayretlerle ve da-

Bayan Antonesco da ogleden once Ba- menni etmek i~in IDU§terek c;arpmakta ol- imt yap!CI bir te§riki mesai ile itmam 0 -

yan lsmet lni:iniini.i ziyaret ebni§ ve Ba- dugundan emin olunuz Bay Bakan. lunmaktad!l. 
yan lsmet lnonii de An}carapalasa gelerek Kadehin.i Majeste Kral Karol'un §e· Bay Bakan, 
l'ade· · t I · t' refine ve miittefik Romanyamn •an ve 

I Ziyare ey emi§ 1r. ' Bundan dort sene evvel miitecavlZin 
M h · f' 1 b 1 refahma kaldmyor ve ekselanslannm 

U terem ffi_JSa lt_ef Ug_un Og e ye • tarifj hakkmdaki mukaveJenamenin imza· 
rnegini hususi surette yemi~lerdir. ve bizi Iatif huzurlarile §ereflendiren Ba- 51 mes'ud neticesine varan miizahrelerde 

yan Antonesco'nun sihhatine ic;iyorum.» 1 
Atatiirk Antonesco'yu kabul etti siz. memleketiniz adma, birinci panda 

Antonesco'nun nutku b 1 d Ankara 17 (A.A.) - Reisicumhur ir ro oyna Imz. 
Atatiirk, bugiin saat 17 de misafir Ro- Viktor Antonesco, buna a ~agtdaki nu- Balkan antantJ paktmm imzas1 ile ne-
manya Hariciye Nazmm kabJJl buyur- tukla cevab vermi§tir: hcelenen konu§malarda Tiirkiyenin rolii, 

mu§lard1r. <<Bay Bakan, onun, muhterem dt§ bakanmm rolii her 
Reisicumhurumuz, misafiri nezdlerinde SOylediginiz medihkar sozlerden dolay1 halde ~ok daha miihim olmu§tur. 

bir buc;uk saat kadar ahkoymu§lardn. nihayetsiz te§ekkiirlerimi bildiririm. Bu Dt§ i§leri Bakanlarmm duayyeni sifa-
Bu kabulde Hariciye Vekili Dr. Aras s0zlerin bir dost tarafmdan si:iylendigini tmlZin ve suih ve beynelmilel te§riki me-

haz!r bulunuyordu. hissettigim, bildigim ivin bunlar beni has- sai eserine vakfettiginiz bu kadar sene 
satan miitehassis elmi§tir. zarfmda toplad•gmJZ tecriibenin vardigi Mitalirimiz ferefine verilen ziyalet 1 B Jk A 

Burada gi:irdiigiim her§ey, iizerimde otorite i e i§tirak ettiginiz a an n -
Ankara 17 (A.A.) - Doktor T ev- biitiin kuvvetile bir hissi, hayranhk hissini tanhm daiml konseyinin ~ah§malannda fik Rii•tii Aras, Romanya Dt§ Bakam 1 

' doguruyor. riinkii memleketinizde ba - i§ birliginizin biitiin k1ymetini, yakm ar-ekselans Viktor Antonesco ve refikas1 §e· '>-' 
§anlmakta olan muazzam eserin sath1 da, bizzat takdire muvaffak oldum. refine Hariciye ko~kiinde bir ziyafet ver· 

mi~. B. M. Meclisi reisinin ve Ba§Vekilin mii§ahid iizerinde bile ho§ ve iyi bir tesir Gerek Romanya ve Tiirkiye arasmda 
Vekillerin, Romanya el<;isinin ve elc;ilik b1rakmaktan hali kalamiyacak vaziyette - ki hertiirlii dogru miinasebetler ~er~eve
erkam ile D1~ i§leri bakanhgl ileri gelen- dir. si dahilinde, gerek Karadenizde bizi bir
lerinin haZir bulundugu bu ziyafeti kor Modern Tiirkiyenin bu hayranhk his- birimize baghyan menfaatler ~er~evesi 
diplomatikin de i§tirak ettigi biiyiik bir si verici terakkisi her §eyden evvel, zama- dahilinde gerek Balkan Antantt ve ge
kabul resmi takib etmi3tir. mmiZ!n en biiyiik devlet adamlarmdan rek Milletler Cemiyeti ~er~evesi dahilin

birinin, Cumhur Reisi Atatiirkiin etrafm· de aram1zda ancak yakla§ma noktalan 
da toplanan ve birinci adamlardan te§ek· buluyoruz. 

Ziyalette soylenen hararetli 
nutuklar 

Ankara 17 (A.A.)- Romanya Dt§ 
Bakam Viktor Antonesco §erefine veri
len ziyafette, Tiirkiye D1§ Bakam Dr. 
Aras a§agtdaki nutku soylemi§tir: 

«Bay Bakan, 

Samimi ve semereli Atina te§riki me
saisinin ferdasmda ekselanslanmn Tiirki
yeye muvasalat1, bu pek cemilekar ziya
rette, kendisini dost ve miittefik Roman
yaya baghyan kar§Ihkh hissiyatm ve sa
mimi dosth-1gun hakiki tezahiiriini.i gor -
mekte olan Turkiye i~in hakiki bir sevin~ 
sebebi ve Cumhuriyet hiikumeti namma 
ekselansmJZa «memleketimize ho§ geldi -
niz» demek i~in hususi bir zevktir. 

T arihin teselsiilii ve beynelmilel hadi
selerin ke~meke§i i~inde, Tiirkiye ve Ro

manya, kiyasetin icabatmt fark ve temyize 
E-. • ---

kiil eden bir kiitlenin kollektif ~ah§masi· Balkanlarda ve Karadeniz sahillerin-
nm neticesidir. de miiesses arazi nizammm idamesinde 

Turk milletinin yiiksek enerji, sebat ve ayni miisavi menfaatimiz vard1r. Gerek 
vatanseverlik meziyetleri, bu muhte§em uzla§ma yolunda, gerek kollektif emni -
neticeyi vermek i~in bugiin oldugu gibi yet hususundaki te§riki mesaimizle Ce -
sevkedilmeyi bekliyordu. nevre miiessesesmm gayretlerini teshil

Uzun tarihleri esnasmda milletlerimiz de de ayni miisavi menfaatimiz mevcud
kar§•hkh tam§'Illalar ve birbirlerinin kty - dur. 
metini takdir etmeyi de ogrenmi§lerdir. Bu derece ~ok sahalarda diiriist ve 

Bu uzak temasdan, Tiirk milletine kar- dost te§riki mesaimizin dunnada!.l ve za -
§I Rumen milletinin kaibinde derin bir yiflamadan devam ettiriiecegine clair 
hiirmet ve sempatik bir baghhk hissi kal- kanaatimi bildirir, kadehimi ekselans 
mt§hr. Bundan dolay1d1r ki, hie; bir 1rk Tiirkiye Reisicumhurunun, ekselans Ba§
kini, hi<; bir hissi tereddiid, devlet ada- vekilin sihhatlerine, bizzat sizin ve bu -

ffilni c;ok defa uzla§ma eserinde rapats1z rada bulunmayi§mdan teessiif duydugu

eden sebebsiz halk sevk: tabiilerinden muz Bayan Rii~tii Arasm s1hhatlerinize 

hi~ birisiie miicadele etmek mecburiyeti kaldmr ve asil Tiirk milletinin saadet ve 
bulunmamasi, keyfiyeti son seneler zarfm- refahma i~erim.» 

-

r KO$e ~}~~.~!.!~!!' esran 
l burada indi. Beni bekle_. b}!isile gelece • 
I gim ve di:inecegiz! dedi. V<; sa at oldu, 

I ne gelen var, ne giden. Daha fazla da 
bekliyemiyecegim. Gelirse be§ papeli a -
hr, gi:itiiriirsiin.» Azmi yerinde oturam1yordu. Y eni yak

hgl sigaray! sondiirerek asabiyetle bir ye
nisini yaktt: 

- !zah et F erdi! .. dedi. 

- Ben Ye§ilkoye Nuri ile Hasrete - Bunu sana kim haber verdi~ 
- Y e§ilkoylii ~ofor. 

::?eref stadi: Alan gozcusii Halid Galib Trablusgarb 17 (A.A.) - MU'ssoli- yap1lan suikasdden sonra ~1kan hadiseler 

Ezgi.i. ni, panaymn tefti§ine yanm saat tahsis et· hakkmda hiikumetten tafsilat istiyerek 
Dogan - Ortakoy A. takimlan saat tikten sonra yerlilere hitaben bir nutuk d . k' .. 

13 hakem Ahmed Adem Gogdiin. em•~tir 1: 
soylemi§tir. «- Bana gelen haberlere gore, 19 

Altmordu - Fenerytd lma~t· takimlart Du~e. ezciimle demi§tir ki: §Ubat gecesinde ve onu takib eden iki 
saat 14,30 hakem A nan m. ~<- italya bayrag~I, bugiin Akdeniz - I I 
Kas1mpa~a • Galata Gencler A. talo.m- ~ giin zarfmda umumi bir kat iam yap! • 

Ian saai 16 hakem Halid Galib Ezgi.i. den Koufra vahasma kadar dalgalamyor. mi§tlr. Bomba, alev makineleri, tiifek ve 
V oleybol ma~larl Herkes, bu bayraga hiirmet edecektir. rovolverlerle miisellah siyahgomlekliler 

T. S. K. istanbul bolgesi voleybol A- italyan miimessillerile yerli ahali, bu yerli mahallelerde dola§ilrak yerli evlere 
janh~ndan: bayragm himayesi altmda siikun i~inde ate§ vermi§ler ve ate§ten ka~mak istiyen· 

20/3/1937 cumartesi gi.inu Galatasaray ve adetlerine, temayiillerine ve dinlerine Jeri de kur~unla oldiirmii~lerdir. Bu su· 
spar kuliibii lokalinde yapllacak voley- hiirmet edilecegine kani olduklan halde retle olenlerin saym bir ka~ bin tahmin 
bol mac;lan: i§lerile me§gul olacaklardn.» edilmektedir.» 

Davudpa§a • Ortakoy saat 14,30 ha- Du~e. bundan sonra kendisinin Libya Buna cevab veren Lord Plymouth, 
kern Btirhaneddin. seyahatine miiteallik baz1 ecnebi gazete- Craborne'un 8 martta Avam Kamara • 

Topkapt - istanbulspor saat 15 hakem Jerde r1kan haberlerden bahsederek bil • d k 
,. smda verdigi malumat haricin e hii ume~ Btirhaneddin. hassa ~oyle demi•tir: 

H .l.l Gal t G 1 t l-5 30 ha ,. ' te hirbir haber gelmedigini soylemi§ ve I a - a a enc er saa ' • «- Tela~ uyandnmakta olan bu te - " 
kern Todori. b bd demi§tir ki: 

Anadolu - Eyiib saat 16 hakem Bur- essiife §ayan hiicum ve bu a a ortaya «- Biiyiik kan§tkhklar oldugu ve bu 
haneddin. yayilma1cta olan tarihi sabit fikirler orta- esnada italyan askerlerinin yerli halka 

Bursada lik ma~lar1 hga itimadS!Zhk sa~acak ve sulhu tehli - kar§I ~ok sert hareket ettikleri muhak • 
Bursa (Husus1) - Bu hafta Atatiirk keye sokacak mahfiyettedir. Benim seya- kakhr. Bir~ok kimseler oldiiriilmii§ ve 

stadyomunda lik mar;larma devam edil- hatim, ltalyamn mparatorluk azminin azim hasarat yapilmi§hr. Hiikumet bu 
mi.§tir. A car !dman yurdile Akmspor bir delilidir. Biitiin erkek milletlerde bu hadiselere ~ok teessiif eder. F akat bu 
birinci takimlari arasmdaki mac; siftra azim vardtr ve istikbalde bu azme sahib hadiselere sebeb olan vak'ay• da teessiif· 
kar"l iki say1 ile kazanarl Acarhlarm le- olacaklard1r. 1talya, sulh halinde ya§a· I k l 

,. e ar~1 anz.» 
hine olarak cereyan ederken Akmspor- maga haZir olan biitiin milletlerle sulh Hindistanda zehirli gaz 
lularm oyunu bir ihtilaf yuziinden ter- i~inde ya§amak istiyor. 1talyan milleti, 
ketmeleri uzerine yarida kalmi~br. sulhu istiyor, c;iinkii ifa edecegi muslihane kullanrlmamtf 

Durasporla Muradiyespor birinci t_a- bir vazifesi vardJr.» Londra 17 (Hususi) - Hariciye 
lpmlan arasmdaki mar;1 slf1ra kaq1 b1r- ltalyamn unutmryacagr hadise Nazm Eden, Avam Kamarasmm bugiin-
le Muradiyespor kazarum~tlr. kii toplanhsmda kendisine sorulan sualle· 

Acar idman - Akmspor ikincileri ma- Trablusgarb I? (A.A.) - Havas re cevab vererek, fngilizlerin Hindistan• 
, 1 Aktn!Ilar sahaya r 1kmadlldarmda_n Ajans1 muhabirinden: t I 
~ " da zehirli gaz kullan,diklanna dair ta -yap1Iamarru§ ve Acarhlar hiikmen gahb Trablusgarb panaymmn a~Ilmas1 mii-
addolunmu§lardir. nasebetile Mussolini, Mare~al Balbo'nun yan radyosunun verdigi haberlerin tama• 

Duraspor - Muradiyespor ikincileri senasmda bulunmustur. Du<;e. sulha ka- men astlsiz olduf\unu soylemi~tir. 
birbire berabere kalmi§lard1r. 

Hatay1n anayasas1 
hazirhklarl ilerliyor 

[Ba§taraf! 1 tnct sahifese] 
Diger taraftan, eksperler komitesinin 

talebi iizerine, Milletler Cemiyeti sekre-
terliginin sai3.hiyettar servisleri, ekono

mik, finansel, posta, transit, ekalliyetler 
ve gayriaskeri m~seleler hakkmda teknik 
etiitler hazirlaml§hr. 

Komite, yeniden 9 nisanda toplanmi· 
ya karar venni§tir. Komite, ayni zaman
da liizumu takdirinde komiteye miitem
mim izahat vermek iizere mii§ahidlerin 
yeniden Cenevreye ~agnlmalanm da 
kararla§hrmi§hr. 

Heyetimiz doniiyor 
Cenevre 17 (A.A.) - Anadolu a • 

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Numan Menemenciaglu bu gece An

karaya miiteveccihen buradan hareket et· 
mi§tir. Necmeddin Sad1k ile Turk heye
tinin diger azas1 cuma giinii hareket ede
cektir. 

Azmi giildii. Zeki memurunun omzu
na vurarak: 

- Simdi ne yapacaksm bakal1m Fer
dicigim? 

Diye sordu. 
F erdi, sigarasmm dumamm iifliyerek 

cevab verdi: 

Turk - Rumen dostlugunun esast 
[Ba~makaleden devam] 

ven iki memleketin milli menfaatleri, bu 
menfaatlerin dogurdugu milli siyasetler 
birbirine tamamile uygundur. lki devlet 
te, Karadeniz devletidir. iki devlet te 
sulhu sever, iki devlet te, sulhun temeli 
olan statii·konun muhafazasm1 ister. lki 
devlet te, maceradan nefret eder. Onun 
i~indir, ki Montreux' de Bogazlann yeni 
rejimi tayin edilriken, Cenevrede Hatay 
i~in miizakereler cereyan ederken ve Bal
kanlarda sulhun idamesi mevzuu bah -
solurken iki devlet daima birbirine mu· 
zaheret etmi~lerdir. 

G~en §ubatta, ~omanya Ayan mec 
lisinde muhalif azadan biri, Ba§vekilden 
ve Hariciye Nazmndan Montreux kon
feransmin neticesi ve Sovyet Rusyanm 
Karadenizdeki deniz kuvvetleri hak -
bnda bir istizahta bulunmu~tu. 0 zaman 
gene Ayan azasmdan M. Gofen~~ bu 
istizah1 yap an zata §U cevabt vermi§ti: 

«Tiirkiye -bu sozleri soylerken Harici
ye Nazmmrzm Ankaraya yapacag1 zi-

na haber vereceksin. Belli etmeden bun-
larm kimler oldugunu anhyacaksm. Ge
len mli§teri hakkmda ba§ka bir§ey ogre
nemedin mi? 

yareti dii§iiniiyorum- oyle bir miiitefiki· 
mizdir ki, onun §Clrktaki ve Balkanlarda· 
ki menfaatleri bizim menfaatlerimize ha· 
kikaten tamamile tetabuk etmektedir. 
Ankarada, menfaatlerimizi alakadar e• 
den i§ler hakkmda Jaima bir anla§ma 
zemini buldugumuzdan Jolayr t;ok mem• 
nunum. 

Tiirkiye Umumi Harb esnasrnda, mu· 
halif cephede bulunmakla beraber, bey· 
nelmilel biiliin ahvalde, muahedelerin ta• 
Jiline aleyhtar olarak Balkan yarzmada· 
smdaki dostlarrna aid topraklann tama· 
miyetini miidafaa ctmi~tir.» 

- Aman F erdi, yoksa biz aldand•k 
mi ~ Hakikaten Samoilof ba~kas1, Rtz -
kul!ah ba§kast m1? 

aid bir iz bulmak azim ve kararile git -
mi§tim. Onlar R•zkullahm oldiigii giin 
Y e§ilki:iyden ka~acaklard1. V ak1a Samo
ilof'tan izlerini gizlemek i~in son derece 
ihtiyath hareket etmeleri ve bu yiizden 
bizim de izlerini bulamamakligimiz miim
kiindiir. Amma mademki siz Hasrete 
RIZkullahm oldugiinu haber verdmiz. 
Arhk onlann da pek fazla ihtiyata Iii • 
zum gormemeleri lazim gelmez mi~ 

- Sonra? Gelmemi§ mi o zat? 
- Hay1r ... 

- ,Simdi patron urn, bizim (Y ani) de 
sizinle ba§ha§a ii<; dort tek atacag1m. 

- Hay1r .. Y almz icar ve isticar idare
sinin gene bir memuru tarafmdan geti -
rildigini, §i§man, orta boy! u, ya§hca ol
dugunu biliyorum. 

- Siizlerime dikkat et. Bina kirala

mr, kiralanmaz kiracmm kim oldugunu, 

kimleri bulundugunu, nerede oturdugu -

nu ogreneceksin. ,Simdi bana biraz kah • 
val h ..• 

Romanya Ayan Meclisinde, azadan 
bir zatm soyledigi bu si:izler, gayet dog• 
rudur ve iki memleketin menfaatleri bir
birine tamamile uygundur. Nitekim, Ro
manya murahhaslan, Montreux konfe
ransmda Tiirkiyenin tezini miidafaa et• 
mekle Romanyanm menfaatlerini miida
faa etmi§lerdi~. Ciinkii bir Karadeniz 
devleti olan, fakat biiyiik bir donanmaya 
sahib bulunm1yan Romanyanm kiyilanm 
Akdenizden gelecek herhangi bir taarru• 
za kar§t Canakkale Bogazmdaki Turk 
toplan miidafaa edecektir. Lausanne 
(Lozan) muahedenamesi ise Romanya 
k1ytlanm yalmz Karadenizdeki degil; 
butiin diinyadaki donanmalara kar§I ac;1k 
buakmaktaydi. Tiirkiye, Bogazlara ha· 
kim olunca, Romanyamn Karadeniz k1~ 
y1lan, Akdeniz yolile gelecek has1m bir 
deniz kuvvetinin taarruzundan masun bir 
hale gelmi§tir. Bu itibarla, Montreux' de 
verilen kararlar, Tiirkiye - Romanya 
dostlugunu biisbiitiin takviye etmi~tir. 

F erdi, bu suaii belki elli defa kendi 
kendine sormu~. cevab alamam•~ oidugu 
i~in sesmi ~·karamad• ve omuzlanm kal
d!Tarak tereddiid ve ~iiphesini gostermek
le iktifa etti. Bir iki dakika ikisi de ayni 
muammay1 ~ozmek istiyerek du~iinceye 
daldtlar. Nihayet F erdi dedi ki: 

_ Prens hazretlerinin vefah muhak
kak oldugu kadar Samoilof'un. ya~ad1g1 
muhakkak degildir. Amma belk1 Sarno -
ilof'un yerinde bir ba~kasl var. 

A . b' k daha yerinden f1rlad•: zmt 1r ere . . . ... 
- Nereden anladm? Bekc;mm sozun-

den mi? 

- HayiT, yalmz ondan degil. B izim 
a§Jk!ann mra kadem basmalanndan, or· 
tttd& oJm~malanndan ... 

Azmi heyecanmt gii~ zart-.J~rek: 

- Y a Hasret, R1zkul!ahm ba§ka, 
Samoilof'un ba~ka adam oldugunu hi -
Iiyorduysa? .. 

- Evet, mesele burada c;atalla§Iyor. 
F akat ben ba~ka bir§ey de ogrendim. 
Firan kararla~tudiklan giin Ye~ilkoye 
gelen ve bir mii~teriyi fstanbuldan fstas· 
yon caddesine b1rakan §ofor, tam ii~ saat 
bekiedikten sonra orada buldugu bir ~o
fore ~oyle bir i§'arda bulunmu§: «Bira
der, 1stanbuidan on liraya pazarhkla bir 

mii§teri getirdim. Paramn yansm1 verdi, 

Azmi meraktan c;athyacakti. Y azlha
nesine bir yumruk vurarak: 

- Vay iblis vay!... dedi. Samoilof 
sagdtr. Dokuz canh herif ... Bizim zaval
hlan ya oldiirdii, ya kilidledi. 

- ikinci ihtimal daha kuvvetlidir. Fa· 
kat bunlann hepsi nazariye. Biz Rlzkul
Iahla Samoilof'un ayni adam olduguna 
emindik. Buna aid elimizde bin delil 
vard1. Halbuki §imdi i§ degi§iyor. De • 
mek ki hala bu gizli ~irketin reisi etra -
fmda bilmedigimiz deh~etli esrar var. 0-
nun ic;in hic;bir §ey hakkmda kat'i bir ka
rar vermiyerek hadisenin inki~aftm bek -
lemeliyiz. 

- Sen hadisenin inki~afm1 beklerken 
beriki haydud bo~ durur mu? Y a bu Sl

rada ikj a~Ik a~hktan ~i.irurse.,. 
- Hadisenin inki§afma biraz biz yar

d•m ederiz. 

*** 
Sab1k ~erikler 

Gi:ikgiiriiltiileri, f1rtmalar ve yagmur • 
Jar arasmda Samoilof'la U§agi birbirlerini 
gii~ anladiklan i~in h1zh konu~maga 
mecbur oluyorlardl. U§ak, geceyami. ~y
ku sersemligile kar§ISma ~Ikan efendi~I.
nin suallerine yanh~ cevab vermemek l~m 
bir an evvel kendine gelm~ge c;ah§Iyor, 
ellerile gozlerini ugu§turarak: 

_ N e kimse geldi, ne de kapl ~ahmp 
bir§ey soran oldu ... 

_ Biti§ik ko§kii gezen oldu _mu ~ 
- Evet, diin bir ya§h ve §I~man zat 

gezmi~. T ella! getirmi§. Hatta ko§kii be

genmi§ te. 
- T utulmu~ mu ko§k ~ 
- Hayu. Heniiz tutulmamt§. 

- T utuldugunu i:igrenir i:igrenmez ba-

Samoilof, maskeli odaya ~tkh. Lam
balan yakti. Islanan pardesiisiinii ~·ka -

np astiktan sonra bir iskemleye oturdu. 
Saatine bakh: 

Saat bir .. 

DI§anda yagmur, pencerenin kepenk
lerine tekme ve yumruk gibi ~arp1yordu. 
Gokgiiriiltiisii, uguitu, 1shk eksik degildi. 

U§agm getirdigi slit, rec;el ve ekmek • 

ten ibaret hafif yemegi yedikten ve bir 

sigara i~tikten sonra yerinden kalkh. Ka

PIYI kilidledi. Ko§e minderine dogru yii
riidii. 

(Arkast VIU) 

Simdi M. Antonesco'nun Ankaray1 zi
yareti, bu kuvvetli dostlugun samJmJ 
bir tezahiiriidiir ki Tiirkiye ile Romanya~ 
nm daima elele yiiriiyeceklerini ve boy· 
Ieee Balkan ittifakmm <;Ia bir kat daha 
kuvvetlenecegini bir defa daha isbat et• 
mektedir. Siyaset denizinin bu dalgah 
giinlerinde, boyle bir tezahiiriin elbette 
faydast ve kiYJ!)eti vard1r. Onun i~in M. 

Antonesco 'nun misafirimiz olmas1, Tiir· 

kiye efkan umumiyesinde biiyiik bir 

memnuniyet uyand•rm•stlr. 

ABIDIN DAV ER 

23 Nisan 
Size c;ocugu dli$Undurecek 

haftanm ba!;langicidir. 



18 Mart 1937 

ingilterenin en centilmen adam1 

Austen Chamberlain'in 
Oliimii ~ok biiyiik 

teessiirle kar§tlandt 
Miiteveffa, ingiliz siyasi tari
hinde goriilmiyen bir hadise 
olarak 45 sene meb'usluk ve 
muhtelif zamanlarda naz1rhk 
yapm1~ ve Harbden sonraki 
siyasi muvazenede ~ok bii-

Austen Chamberlain 

lngiliz siyas! ricalinden Sir Austen 
Chamberlain'in bir kalb sektesi netice • 
sinde vefat ettigini, diinkii niishamtzda, 
ajans haberi olarak yazmtstJk. Son za • 
manlarda siyasi faaliyeti meb'usluga 
miinham kalm1~ olan Austen Chamber
lain, elli seneyi miitecaviz bir zaman -
danberi, ingiltere siyasetinde biiyiik ve 
parlak roller oynamt§ bir aileye mensub· 
dur. 

Chamberlain ailesi, zengin ~anayici -
lerle ba~hyan bir aile olmakla beraber, 
siyaset sahasmdaki muvaffakiyetlere miis
tenid ~ohretini Joseph Chamberlain sa -
yesinde kazanmt§tlr. 

Austen Chamberlain'in babast olan 
Joseph, altmt§ be~ ya§mda iken bile gene 
goriinen, gayet zarif, gayet §tk, tek goz
liiklii, ceketinin iliginde daima iri bir <;i
~ek takth, agzmdan yaprak sigarast ek
sik olmtyan, biraz magrur tavtrh bir a -
damdt. <;ok nazik fakat c;ok ciddi oldu
gu ic;in kendisine yakla~anlann <;ekin -
memesi, iirkmemesi kabil degildi. Joseph 
Chamberlain, Biriningham belediye reis
liginde, Ticaret ve Miistemlekat nam -
hklarmda bulunduktan sonra, 1903 te 
siyas! hayattan aynlmt§hr. Kabinede a -
za bulundugu miiddet<;e miidafaa ettigi 
ikhsadi himaye sistemleri, Biiyiik Harb
den sonra diinya ikhsad sahasmda hast! 
olan yaziyet neticesinde kendisinin o za· 
man nekadar hakh oldugunu gostermi~ -
tir. 

Chamberlain ailesinin mlimeyyiz vas
ft olan sadelik, ~ahsi kazanca ve ~ahsi 
menfaate ehemmiyet vermiyerek amme 
menfaatini her§eyden iistiin gorii~ ve ni
hayet, riitbe, ~an ve §erefi istihkar edi§, 
Joseph Chamberlain' de biitiin kuvvetile 
tzahiir eden prensiplerdendi. Y etmi~ ya· 
§mda, sthhi vaziyeti, kendisini siyaset 
miicadelelerinden uzakla§mak mecburi -
yetinde btrakhgl zaman, parlamentonun 
bu en nafiz ve en fazla hiirmet goren 
§ahsiyeti, lord bile degil, sadece Avam 
kamaras1 azasmdan Mister Chamber -
lain' di. Bunu kendisi boyle istemi§ ve 
boyle kalmt§tJ. 

Babasmm ya§ma yakm bir ya§ta ve • 
fat eden Sir Austen Chamberlain, bir si
yaset adammda bulunabilecek meziyet • 
lerin en nadir ve en ktymetlileri olan dii
ri.istliik ve sadakate sahib olmak itibarile, 
1ngilizlerin indinde siyasi hayatta baba· 
stm hakkile istihlaf etmi§tir. 

Dostlannm ve dii~manlannm kabul ve 
tasdik etmek mecburiyetini duyduklann· 
dan <;ok daha fazla zeki, c;ok yiiksek 
kiiltiir sahibi ve c;ok biiyiik bir idareci o
lan Austen Chamberlain Cambridge 0-
niversitesinde, ondan sonra Paris Ulu -
mu Siyasiye mektebinde tahsil gormii~. 
1892 senesinde 29 ya~mda iken ilk defa 
\Vorcester Kontlugunda meb'us intihab 
edilerek parlamentoya intisab etmi§ ve 
bilainktta 43 sene parlamento azahgmda 
bulunmu~tur ki, 1ngiliz parlamentosunda 
§imdiye kadar boyle bir hadise kaydedil
memi§tir. 

Bu a:srm ba§langtcmda masile ami -
ralhk sivil lordlugu, Hazine N ezaretinin 
mali sekreterligi ve Posta N amhgt ma
kamlanm i~gal etmi~tir. 

1903 le 1904 arasmda Ba~veHieotten 

yiik rol oynam1~b 

Chamberlain intihab esnasmda 
bir amele ile goru§uyor 

sonra hiikumetin en biiyiik makarru olan 
Maliye Namhgtm ifa etmi~tir. 

1915 ten 1917 ye kadar Hindistan 
Naznhgmda bulunmu§ ve iki Baldwin 
kabinesinde Hariciye N amhgmt deruh
de etmi~tir. 

Miiteveffa, muktedir bir idareci ve 
§ayam dikkat bir hatib olmakla beraber, 
hiQbir zaman muhafazakarlann liderli -
gipe gelmemi~ ve hiikumet riyasetini der
uhde etmemi§tir. 

Uzun seneler Avam kamarasmm rna
nevi bir kuvveti mesabesindeydi. Mute
veffa, oldukc;a munzevi bir hayat gec;irir
di, parlamentoda pek az samimi dostu 
vardt. 

Siyaset sahasmda bilhassa Fransaya 
kar§I gosterdigi dostluktan dolayt §iddet
li hucumlara ugramt§tl. Ciinkii, muanz -
ian, bu dostlugun memleketi, Buyiik 
Harbden sonra 1ngilterenin hakem stfa
tile oynadtgl role muhalif taahhiidlere 
siiriiklemesinden korkmaktaydtlar. 

Locarno muahedelerinde Chamberlain 
ismi Briand ve Streseman isimlerile be • 
raber zikredilccektir. 

Chamberlain, pek c;etin bir rol oyna· 
mt§tlr. (:iinkii hiirriyetine ktskanchkla 
bagh bir mi!ll'ti, ilk defa olarak tarihi bir 
taahhiide girmege sevketmi§ti. 

Sir Austen Chamberlain, siyast haya
tmda oldugu kadar, hususi hayatmda da 
babasmt hattrlatan, goze <;arpacak dere
cede fazla §tkhii;t miistesna, hpkt babas1 
gibi tek gozliiklii, onun gibi vakur, ciddi 
ve ebedi genclige mazhar goriinen bir a
damdt. tdeaJine kar~I oJiinciye kadar fe
dakar kalan babast gibi, Sir Austen 
Chamberlain de, siyasi hayatmt, daima 
bir kimseye veya bir§eye kar§J fedakar • 
hklarla dolu olarak gec;irmi§tir. 1911 de, 
Balfour'un istifasmda, parti riyaseti ve 
Ba§vekalet kendisinin hakkt oldugu hal
de, bunun parti dahilinde bir aynhk do
gurmasi tehlikesini dii§linerek Bonar 
Law't kendi yerine ileri sUren Sir Aus -
ten Chamberlain, sonuna kadar onunla 
dUriist bir mesai arkada~hgt etml§tlr. 
1917 de, maiyetindekileri mes'uliyetten 
kurtarmak ic;in bu mes'uliyeti kendi il • 
zerine alarak Hindistan N amhgmdan 
istifa etmi~tir. 1922 de, kabinesinde Ma
liye Nazuhgt yapt1g1 §efi Lloyd Geor
ge' a kar§I olan sadakati yi.iziinden, onun
la beraber kabineden c;ekilmi§tir. Bonar 
Law'm vefatJ iizerine rakibi Baldwin' e 
meydam serbest btrakmt~ ve Maliye N a-

Chamberlain ge~en sene gekoslovak Cumhur Reisi Benes'le bir miilc2kat esnasmda 
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Van goliinde 
Seyrisefer muntazam bir 

hale giriyor 
Van (Husus1) - Gal idaresi vilayetle 

kazalanm1zm ikbsadi ilgilerini uyan
dmm~ bulunan seyriisefer nakliyabm 
muntazam bir hale sokm~ ve seyriise
fer muayyen giinlerde ve eskisine naza
ran r;ok ucuz iicretlerle gerek yolcu ve 
gerekse e§ya nakli .hususunu gayet emin 
ve saglam bir §ekle sokmu§ bulunmak
tadtr. 

Dogunun incisi ve golden on kilomet
re kadar ir;eride olan §ehirle iskele ara
smda giizel bir §Ose yap1lm1§ ve idare
nin yeni getirttigi modern otobiis ve 
kamyonlarm muntazaman seyriisefer 
etmeleri temin edilmi§tir. 

!dare, golde mevcud mot1irleri 1slah 
etmi§ ve modern bir nakliye i§ini gor
mek iizere haZlrlaml§tlr. Van - Tatvan 
iskeleleri elektrik tesisatile tenvir edil
mi~tir. 

Hiikumetin bu havalideki varhklari
na vc candan r;ah§I§larma §ahid olmak 
ir;in Tatvana kadar gidip orada yapll
makta olan modern fabrika, otel, mii
diriyet ve memurin binalanm gormek 
kafidir. Bu meyanda r;ok k1sa bir za
manda istanbul fabrikalarmda parr;a 
halinde yaptlarak golde montaj yaplla
cak olan motorler de sonbaharda seyrii
sefere ba§lami§ bulunacaklardtr. 

<;ok temenni edilir ki iktisad Veka
letinin kara nakliyah iizerindeki tetki
katl miisbet netice vererek Diyarbekir
Van giizergahml takib eden vilayat ve 
kazalar halkmt muntazam otobi.is se
ferlerile hakikaten §arkm p1rlantas1 o
lan Van goliine isal etsin. 

------
zm stfatile onun siyasetine hizmet et -

mi§tir. 
Avam Kamarastnda teeasiir 

Londra 17 (A.A.) Austen 
Chemberlain'in oldiigii haberi Avam Ka
marasmda derin bir teessiirle kar§Ilanmi~
hr. Eger Chemberlain Avam Kamara -
smda iken olseydi heyecan bundan daha 
fazla olamazdt. 

BUtiin f1rka arkada~lan siyasi muanz· 
Ian da dahil olmak i.izere kendisini <;ok 
sever ve ona biiyuk bir saygt gosterirler
di. Hi<;bir partide dii§mam yoktu ve ten· 
kidcileri de pek azd1. Avam Kamarasm· 
daki intlba §Udur ki, ~ok uzun senelerden
beri hic;bir parlamento azasmm olUmii bu 
kadar derin bir yeis uyandtrmami§h. 

Lloyd George bu oli.im haberini almca 

«Chemberlain hayabmda tamdtgtm en 
namuslu ve en diiriist adamlardan biriy
di» demi§tir. 

MUteveffanm karde~i Maliye Nazm 
Neville Chamberlin, oliim haberi gelince 
derhal Avam Kamarasmt terketmi§tir. 

Bugiin, Kamarada, i.ic; siyasi partinin 
de liderleri, Baldwin, Atl!e ve Sinclair 
mi.iteveffamn hat!rasmt taziz edecekler -
dir. 

Soz soyliyecek lngiliz naztrlarz 
Londra 17 (A.A.) -. Anthony E -

den, bu ak§am radyo ile bir nutuk soy -
liyerek, Hariciye N'lfz.uhgmda selefi olan 
Austen Chamberlain'in senasmda bulu -
nacakhr. 

Ogleden sonra Baldwin, Atlee, Sine· 
lair, Lloyd George da miiteveffa hak • 
kmda nutuklar soyliyeceklerdir. 

lngiliz ve Franstz matbuatrnm 
yazzlart 

Londra 17 (A.A.) - lngiliz mat -
buatt, Sir Austen Chamberlain'in oliimii
nu «biiyiik bir centilmen oldU» serlev • 
hasile haber veriyor. Bu matbuat, eskiden 
Gladestone ic;in de «biiyiik ihtiyar>> tabi
rini kullanmi§h. 

Sir Austen Chamberlain, filhakika ln
giliz centilmenliginin bir niimunesi idi. 

Muhtelif fikirleri ne§reden gazeteler, 
miittefikan miiteveffamn dogrulugu, hu
susi hayatmm barid zarafeti ve uzun sii· 
ren siyasi hayah hakkmda sitayi§Hr ma
kaleler yazmakta ve bu oli.iniin tngiliz 
milleti i~in biiylik bir ziya oldugunu ila
ve eylemektedirler. 

Paris 17 (A.A.) - Gazeteler, ekse
riyetle ba§makalelerini Sir Austen Cham
berlain'e tahsis etmekte ve Fransa ile 
tam bir i§birligi temin ederek sulh yolun· 
da ifa ettigi hizmetleri hahrlatmaktadu -
lar. Bu gazeteler, lngiltereyi matem 
ic;inde btrakan bu oliimiin Fransa i~in de 
bir matem oldugunu kaydetmektedirler. 

Delbosun beyanatz 
Paris 17 (A.A.) - Delbos, Havas 

Ajanst muhabirine beyanatta oulunarak 
§oyle demi§tir: 

«- Miiteveffa Austen Chamberlain, 
bi.itiin F ranstzlara hiirmetkarane muhab
betle kan§tk bir hayranhk ilham etmi§ 
olan bir zattl. Kendisi, dostu Briand'la 
beraber en necib idealizme §eniyetlerin 
keskin manastm ilave eden, bunlan bir 
araya getiren bir havvari ayni zaman -
da bir icraat adam1 olmu§tur. 

Her ikisi de Cenevrede ve Locarno • 
da Milletler Cemiyeti tarihinin en gi.izel 
sahifelerini yazdtlar. 

Her ikisinin de ismi, sulha bagh mil
letlerin minnettar hahrasmda yekdigerle
rine bagh olarak ya§Iyacakhr, 

Tiirkku~u filosu Ankarada 
Tiirk Hava Kurumu reisi F uad Bul
cantn gazetemize miihim beyanab 

Ftlonun Ankarada, Tii.rk Hava Kurumu Umum£ Retsi Fuad Bulca taratm dan tstikbaltne aid tnttbalar 
(Solda tayyare modelt yapan genclerlmzz) 

Ankara 17 (Telefonla) - !stanbulda J do~ya ur;uculukla alakadar ederken, I devarrn ve bu suretle modelciligi og
Hava bayrarmna i§tirak eden Tiirkku§U diger taraftan da yavrularumza kii<;iik renmeleri temin edilecektir. Ayrtca mu
filosu Ankaraya donmii§tiir. Maarif Ve- ya§ta havac1hk sevgisini telkin etmegi allim mekteblerine, Hava Kurumunun 
ka!eti, Tiirk r;ocuklarmda havactbk a§- dii§iiniiyor ve tedbirler al1yoruz. !stifa- model muallimleri gonderilerek mual
ktm uyandLracak yeni tedbirler almak- de ettigimiz vasttalarm en ba§mda tay- lim yeti.§ecek olan genclere modelcili.k 
tadtr. Bu arada, modelciligin yaytlmast yare modelciligi geliyor. Kiiltiir Bakan- ogretilecektir. 
ir;in de bir program haz1rlannmiitJI. Tiirk hg1 ile mutab1k kalmarak yava§ yav~ Modeloili.k dersleri mekteblerde iler
Hava Kurumunun Ankarada ar;bg1 mo- biitiin memlekete yaytlacak bir program leyince memlekette <;ocuklar arasmda 
delcilik kurslarma, bundan boyle mu- yaptlmt~tJI. Programm tatbikma mer- model miisabakalar1 ar;1larak hevesleri 
allimler de devam edeceklerdir. kezden ba§lanacaktJI. Bir taraftan da arttmlacaktJI. 

Turk Hava Kurumu ba§kant, <;oruh Kiiltiir Bakanhgl, mektebleri hava e- i~te kiir;iik ya§ta modelcilikle, havacl-
meb'usu Fuad Bulca, bu sahada alm- hga kar§l alakalart uyandmlan bu 
makta olan tcdbirler miinasebctile, ba- debiyatile alakadar IolacaktJI. yavrular istikbalin kahraman havactla-
na §U beyanatta bulundu: Ankarada ar;bjpm1z modelcilik kurs- rm1 ve yiiksek hava miihendislerini te§-

c- Bir taraftan, gencleri dogrudan lanna mekteb el i~leri muallimlerinin kil edeceklerdir.• 
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Arnavudlukta pe~e 
menedildi 

Tiran 17 (A.A.) - Arnavud kadmla
rmm per;e takmasm1 yasak eden kanun
la alakadar olarak, Kral biitiin §ehirler
de kadmlar ir;in kurslar ar;1larak kendi
lerine okuma ve yazma ve umumi ve a
meli malumat ogretilmesini ve Arnavud 
kadmmm maddi ve manevi inki§afile 
sosyal faaliyete hadim olmasmm temi
nini emretmi§tir. Her nekadar per;e ka
nunu 25 martta mer'iyete girecekse de 
mubtelif sosyal sm1flara mensub biitiin 
kadmlar kanunu §imdiden tatbika ba§
lamt§lardlr. 

F a'izm dii~manhgt 
[Ba~taratl 1 incf sahttedel 

<<Almanyada tazyik altmda ya~tyan 
muharrir ve munevverler ic;in hiirriyet.» 

Sefir arabadan indigi zaman talebe 
tarafmdan itilip kaktlmt§tlr. Ve bu es • 
nada niimayi§<;iler: «Kahrolsun fa§izm, 
fa~zm ki.iltiirii mahvediyor.» diye hagtr
mJ§lardir. 

Sefir, sogukkanhhgmt muhafaza et • 
mi§, talebelerin arasmdan kendine bir yol 
a<;arak Enstitiiye girmi§tir. 

Cap valisine diktator 
salahiyeti verilecek 

Londra 17 {A.A.) - Aeuter ajan
SJ, Cap'tan istihbar ediyor: 

Memlekette nasyonal • sosyalizmi e • 
zip kahretmek ic;in cenubu §arki Afrika 
valii umumisine diktatorliik salahiyetleri
ni andmr salahiyetler verilecektir. Cenu
bi Afrika Birligi hiikumeti, bir beyanna
me haztrlamak iizeredir. Bu beyanname, 
valii umumiye memleket ve halk iizerinde 
naziler lehine tesiratta bulunmaga c;ah • 
§anlarm, tethi§ harekatmda bulunanla • 
rm, diger efradt tehdid veya bunlar iize
rinde tazyik icra edenlerin tehcir edilme
si gibi salahiyetler verildigini nahk ola
cakttr. 

Erzurum Halkevinin me§kur 
faaliyeti 

Erzurum (Hususi) - Halkevimiz mm
takanm en yoksul halkmdan bin kiisur 
kadanm tesbit ederek bunlara daimi 
surette yard1ma koyulmu~ ve §imdilik 
ekmek dag1tmaga ba§laml§tJI. Kurban 
bayrammda hay1rseverlerin teberriiii -

nii kabul ederek birikcn etleri kavurma 

yapan ve bunlart da katlk olarak dajp • 
tan Halkevimizin bu nevi yardtmlanm 

geni~letmet ir;in esash tedbirler almak 
iizeredir. 

Giilhane M uallimlerinden 

Dr. Burhanettin Osman 
seyahatten donmii§tiir. 

Garb misak1 ve 
Bel~ikantn vaziyeti 

£Ba§tarafa 1 tnct sahttede) 
ya ve Almanya tarafmdan verilen cevab
lann ortaya <;tkardtgl meselelerin bu mu· 
lakatta etrafile tetkik edilmi§ oldugunu 
ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Avusturya Bafvekilinin 
Roma seyahati 

Roma 17 (A.A.) - hi haber alan 
mehafilde bir kere daha tebariiz ettiril ~ 
digine gore, nisan aymda Avusturya 
Ba§vekili Schuchnigg'in Romaya yapa
cagi seyahat hi<;bir hususi mahiyet ta§t -
mamaktadtr. Bu seyahat, Roma proto • 
kollarmda mevzuu temas halinde bulun
mak hakkmdaki kayidden dogan bir ZI· 
yaret olacakttr. 

Tataresco Praga gidecek 
Prage 17 (A.A.) - Lidove Noviny 

gazetesi, Romany a Ba§vekili T ataresco
nun oniimlizdeki hafta ba§tnda iki glin 
kalmak iizere Pragt ziyaret edecegini bil
dirmektedir. T ataresco bu esnada <;e -
koslovakya Reisicumhuru Benes ve Ba§· 
vekil Hodza ile gorii§melerde bulunacak 
ve bu gori.i~melerde iki memleket arasm
daki ekonomik ve askeri miinasebetlerin, 
Kiic;iik Antant siyaseti c;erc;evesi dahilin
de inki§aft mevzuu bahsedilecektir. 

Dr. Schuchnig Pe11teye gidiyor 
Belgrad 17 (Hususi) - Avusturya 

Ba~vekili Dr. Schuschnig'le Hariciye Na
zm Dr. Schmit yann Pe§teye gidecekler
dir. halyan Ha_riciye Nazm Kont Cia
no da yakmda Pe~teyi ziyaretle Macar 
Ba§vekilinin son Roma ziyaretini iade 
edecektir. •••• 

Bahkesir Vilayet meclisi 
dag1ldt 

Bahkesir 17 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Umumt Meclis blitc;eyi bir bu
<;uk milyon kiisur lira olarak kabul edip 
dag1ldt. Sthhat i§lerine 96,000, Ziraat ve 
baytar i~lerine 40,000, maarif i§lerine 
450,000, nafta i§lerine 300,000, diger 
hizmetlere de alii yilz kiisur bin lira ay
nldt. Maliyeden miidevver vergilerin de
vir §art ve ~killerinin, husus! idare hiz
metlerini sarsmtJya ugratacag1 goriildu. 
Bu hususta te§ebbiislerde bulunll1ak ic;in 
karar verildi. 

Sadrk Deniz 
Aydmda s1rt hamalh~ 

kaldirildi 
Aydm (Hususi) - Belediyemiz nakil 

vas1talarmm i§liyebilecegi sokaklarda 
s1rt hamalhgmt men etmi§tir. $ehirde 
nakil vasrtalarmm i§liyemiyecegi cad -
de ve sokak bulunmad1gma gore s1rt 
bamalhjp diikkandan arabaya ve ara • 
badan diikkana kadar olan birka<; a -
d1mhk mesafeye inhisar ettirilmi§ de -
mektir. 

Diin ak,am Beyoglunda 
bir tramvay kazast oldu · 

[Ba~tarata 1 incf 8ahifedeJ 
sonra $i§liye gitmek iizere hareket et
mi~tir. Tramvay bir miiddet ilerledikten 
sonra $i§liden Tiinele gitmekte olan di
ger bir tramvayla kar§tla§mt§ ve tarn bu 
mada yukandan gelen tramvaym arka
smdan bir asker ~tkarak, vatman Hiisey
nin idaresindeki tramvaym online gelmi§· 
tir. Vatman, Harbiyeden hareket ettik
ten sonra tramvaya fazla siirat verdigin
den, tramvay online ~Ikan bu zaval!JyJ 
derhal altma almt§ ve birdenbire siirat a
zaltllarak durdurulamad!gt ic;in zavalh 
askerimiz 35 • 40 metro kadar siiriiklen
mi§tir. 

Bu Stri!da fhtiyat Zabit mektebi tale
beleri de talimden gelmekte olduklarm
dan, bunlar faciay1 gormu~ler ve tram
vayt durdurmast ic;in vatmana bagnnu~
lardu. 

Vatman Hiiseyin, bir miiddet sonra 
arabayt durdurabilmi§, bu miiddet zarfm
da da askerimiz, trall}vaym altmda par~a 
par~a bir hale gelmi~tir. 

Bu faciaya ~ahid olanlar ve tramvay
da bulunan yolcular hakh olarak biiyuk 
bir heyecana kaptlmt§lardtr. Halkm bir 
hsmr tramvaym camlanm ktrmJ~ ve vat
roam line; etmek i~in arabaya hiicum et
mi§tir. 

Etraftan yeti§en zabtta memurlan, 
vatman Hiiseyni ve tramvay bilet<;isini a· 
rabadan indirmi§lerdir. Diger taraftan 
hadise Miiddeiumumilige haber verilmi~
tir. 

Tramvay altmda kalan zavalh asker, 
Si§li deposundan kriko getirilip te trarn
vay raydan ahmnc1ya kadar tramvaym 
altmda kalmt§br. 

V eli isminde olan bu zavalh tramva
ym altmdan -hurdaha§ bir hald~ c;tkanl
mt§hr. Feci kaza lizerine tramvay sefer
leri iki buc;uk saat kadar inkttaa ugramt~
br. 

Keyfiyetten haberdar edilen nobetc;i 
Miiddeiumumi derhal vak'a mahalline 
gelerek hadisenin tahkikahna ba~lamJ§, 
vatmanla bilet<;inin nezaret alt!na ahnma· 
sma liiz.um gormli§tlir. 

Bu yiirekler par<;alayJcJ hadise, Har· 
biye ve Pangaltt muhitinde biiyiik bir te
essiir ve heyecan uyandtrmt~hr. 

••• 
Kap1dag yartm adasmda 

define mi var? 
Erdek (Hususi) - !r;el Vilayetinde 

i~leri giir;leri olan iki ki§i, kazam1z kay
makamhgma miiracaat ederek Kaptdag 
yar1m adasmm iizerinde ve Bandtrma
nm kar§lSma isabet eden Tathsu koyii
niin bir bah~esinde define aramak ic;in 
izin istemi.§lerdir. 



CUMHURiYET 

·~---· ., .. 
~~.Cumhuriyet --·--- ... 

H a I k 
Evladhk istiyenlere 

<;>ehremininde Eregli mahallesl Camll?erif 
sokagmda 12 numaral! evde oturan Hedi
ye admda bir kadm dtin matbaam1za ge
lerek kucagmda bulunan blr bu!fuk ay -
11k erkek ~ocuguna bakamad1gm! ve ~ayed 
hay1r sahlblerinden bir klmse lsterse ona 
evladl!k olarak verebllecegini bildirmi~tlr. 
Boyle bir !yilik etmek lstiyenler!n yukan
dak! adrese mtiracaat etmelerl. 

Oniversiteye devan: edip maaf 
alam1yan Emin isimli kariimize: 

i;likayet!niz! ne~redebilmek !~in a!flk ad
resinizin blzce malum olmas1 Jaz1rndrr. 
Bulgaristanh bir muallimin dilegi 

tsim ve adresi b!z.de saki! bir kariimlzden 
ald!g!mlz mektubda denillyor kl: eBen 
Bulgaristandan goc;: etmi§ bir mualllmim. 
Orada lise talebesl iken sekiz ytiz bin temiz 
fakat talihsiz Bulgaristan Ttirkiine mer -
kurevi bir yardrmda bulunabilmek !~in mu
allim olmaga karar verml§tim. Bu karanm1 
tatbik ettim ve ora Ttirklerine c;ok faydah 
bir uzuv olarak l)al!§tlglml zanned!yorum. 
Son tazyikler tizerine ben de buraya goc;: 
ettlm ve Maarifte bir vazlfeye tayin edil
dim. Fakat Bulgaristanda bunca senelik 
emeg!m nazan dikkate almml)""< ve k1 -
demle tekaiidiye de sayilmiyor. Bizler fll -
hakika Ttirkiye sl:rasi hududlarmm hart -
cindeydik fakat kalb!mlz ve tilkiimtiz Ttir
klye lie beraberdi ve c;al!§malanmlz.da da
ima beraberligi g6z6ntinde tutuyorduk. 

Bulgaristanda muallimllk ya?nn~ olan -
larm bu haklan tammrsa , lrada hala 
muallimlik yapmakta olanlarm lstikballeri
ni miiemmen gorerek daha azlml! davrana
caklarma ve daha mtifid olacaklarma kant 
bulunuyorum. 

Bu hususta yiiksek makamlarm d!kkat 
nazarlanm ~ekmen!zl dlierim .• 

Evkaf idaresinden bir rica 
Yanan Adliye !tt!salinde , b!r numaral! 

ttirbe ve tekkenin il)indek! hanede oturan 
Saime admda blr kadm diin matbaamiZa 
gelerek ~oyle derd yanmi9t1r: 

«- 47 sened!r bu tiirbede oturuyorum 
Blna kom~muz Re~adla kocam tarafmdan 
yaptmlm!§trr. Bu sefer her nedense Evkaf 
!dares! b!zden 15 lira kira istemektedlr. 
Dlger ttirbelerde ve tekkelerde oturanlar 
para vermedlklerl halde benlm glbi hayat
ta yalmz kalm1~ 65 Ya.§mda blr !ht!yar ka
dmdan kira istemek §efkat dag1t1r bir mti
essese olarak tanman Evkaf ldareslnden 
beklenlr m! ?:. 

M. Kemalpa~a kaymakamhgmm 
nazar1 dikkatine 

siitunu 
Bir koy mualliminin ~ikayeti 

Ankarada Dahillye Vekaletl !evaz1m mu
hasibi Hamdi Htindemir yamnda Adanal! 
Osman imzasile aldigrmiZ mektubda deni
liyor ki: «Adana koylerlnln blrinde mual
limllk yapanm. Sihhiye Vekaletinin s1tma 
miicadele memuru yetl~tirmek iizere kurs 
ac;acagm1 ogrenlnce oraya mtiracaat ettirr. 
ve bu kurstan pekala derece lie Q1kt1m. 
Miikafat olarak evvela benim g!b!lerl tayin 
etmeleri !az1m gellrken lki senedlr memu
r!yet beklemekteylm. 

Hakk1mm verilmeslne delaletlnlzl rica 
ederim ... 

Karilerimizclen A.M. e: 
Bahsettlglniz tarifede tenzilat hakkmda 

ortada bir rivayet dola~rnl~tl. Fakat tahak
kuk etmed!. Halen ticretlerde miiddetle 
mukayyed blr tenzllat yoktur. 

T oprak kanunu hakktnda 
U§akta Bedesten kar~1smda Keymen o~

lundan G.edik oglu Aliye: Bahsettiginiz ka
nun henuz proJe halindedlr ve mahlyet! 
kat'i olarak belli degildir. Beklemeniz !cab 
eder. 

Bir eczacmm cevab1 
Ge{:enlerde Klrklarellnin ihtiyaclan ba~

hgl altmda ya2ld!glmiz yaz1 iizerine K!rk
larelinde eczac1 Cicioglu Ferldun imzaslie 
bir mektub ald!k. Bu mektubda hul:lsaten 
denlllyor kl: c§ehr!mizin eczanelerlnde ba
Z! llaclarm bulunmad1gma dair size verllen 
haber dogru deglldlr. S!hhlye Vekaletlnln 
kodeksinde mevcud biittin ilaclar vardrr. 
Ancak son zamanlarda kininin bile ye~il. 
kirrn!Zl, beyaz cinsleri {:lktl. Bunlarm hep
s!n! birden bulundurmak lsterlz, fakat 
maddl imkan bulamay1z. Pahal! sat~ me
selesine gellnce buna Tiirklye Cumhurlye
tinin kanunlarmdan ba~ka vlcdamm da 
miisaade etmez. Bizden ~ikayet edenlerl 
dlnledikten sonra bir de bizlerle konu§ul
saydl daha muvaf1k olmaz m1yd!h 

Tirebolucla manilaturact Tay
yib Ersoya: 

f;likayet mektubunuz alakadar yiiksek 
makama g6nderilmi~tir. 

Posta Telgraf U. Miidiirliigiiniin 
nazan dikkatine 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 K 8 9 10 

1r+rn 1 ·rr.Tj 
2 I I I I I 1•1 I I -,-,I 1•1 I 
3 I I I I• 
4 I I 1•1 I 1•1 I I 
5 I I I I 1•1 I I I 
t; 1•1 I I I 1•1 1•1 
; I 1•1 I I 1•1 I I 
b •I I 1•1•1 I I I I 

~~I I I I 1•1 . • , 
=-...-;...1--.;....;;;,.~~~-•-=-1 _.;.I ~I __L 

Soldan saga: 
1 - Biiyiik sokak sergisi, bir i~aret eda

tl. 2 - Eski bir ispanyol Kralil)esi, ~;orba ka
bl. 3 - Bir ~e§ld kapan, ziya. 4 - Telefon
da kullamlan bir tabir, yayla ahlan §ey, 
kag1d saph kibrlt. 5 - K1l!f, ev. 6 - Ortada 
olnnyan ii'<iincti ~ah!S, bir emir. 7 - Eski 
bir M1s1r mabudu, bir Peygamber, bayagl. 
8 - Bir edatm kisaltllmi~ ve kalmla~tml
rnl~l, eline aldlgmi k1rar di:iker. 9 - Bir 
ayak hastal!g1. 10 - Arsa ve tarla, mabud. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Eski bir Yunan filozofu, nokta. 2 -

Qileden ~1km~, Yemen civannda blr yer. 
3 - italyada bir §ehlr, mtikemmel. 4 -
Kahn ve kaba blr kuma§, islam halifelerin
den blrl, bir 9eyin ge<;erken blraktlgl «;iz -
gi. 5 - Bir emir, frans1zca ckti«;iik kilen, 
i:nglliz alfabeslnde bir harfln okunu§u. 6 -
Ne s1cak ne soguk, {:er~eve. 7 - istlkbal. 8 -
A<;1k bir yerl kapamak. 9 - Vekil, eskl blr 
iran hiikiimdan. 10 - Ak1l, esk! devirdeki 
veklller. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 

2 3 4 ~ fl' A H 10 

1j ~I i IKIAIGiol•l i IBIO 
- [ILl I IKI•IHIAIMIUtR 
R MIAizluiRI•Is\AIDIA 
1 AIH !AILI i l•lui•IA 1K 
"Rl i IKI•Iv\AIRINKI• 
~ II•I•I~IAIHI tID . ,y 
'K\A\LIAIYI•I•IAIDIA 
~ •lK\0\LIEIKI•IMIAIL 
91 siA\NI•ITI•IsiAIHIAI 

tO tlpi_AlMI•I s I0 1KINK 

ist. Borsas1 17/3/937 
PARALAR 

Ahs 
621.-
123.-
111.-
120.-

Sahs 
621.-
121l.-
115.-
1?.5.-

GRiPiN 
Soguk algmhgma, ba§ nezlesine ve 
diger nezlelere, gripe, k1nkhga, 

ii§iim ekten m ii tevellid bti tun 

1shrablara kaq1 bilhassa 

mtiessirdir. 

GRiPiN 
En §iddetli ba§ ve di§ agnlanm 

derhal dindirir. 

GRiPiN 
Bel, s1mr, romatizma agnlarmda ha

raretle tavsiye edilmektedir. icabmda 

gtinde 3 ka§e almabilir. 

r Dr. Suphi ~enses • 
drar yollan hastallklan mUtehass1s1 

13eyoglu Y!ldu sinema9t kaq1s1 
leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cu ma rtesl fa ki rl er'"eillipiiiailriiaiisli•z._ .. 
··-----rei.: 43942. 

1452 No lu posta kutusuna 
M. Kemalpa.§a kazas1 Doganc1 karyesin

den ~erif imzasile ald1gmuz mektubda de
niliyor kl: «Romanyarun Filibe kazas1 aha
llsinden iken 926 senesinde Tiirkiyeye goc;: 
ettlm. Hiikumetimden h!c;bir muavenet is
tem!yecegime taahhtid senedi vererek ken
di paramla bir ev ald1m ve burada yerle§
tim. Romanyada brrakt1g1m 16 hektarl!k 
arazlmi ve bir evimi mahkemellk olarak 
kurtarm!§tlrn. Ttirkiye ile Romanya ara
lmda bir anla~a yap1l!p hakk1mm bana 
verilmesl kesbi kat'iyet edince te§ebbiise 
giri§tim. Romanya konsoloslugundan mal! 
vardl.l' diye kag1d ald1m. Fakat gel gelelim 
11151935 te Romanya sefirinin tahkikatm
dan sonra 1~18t935 tarih ve 4351711 numa
ral! karar Bursa Valiligine ve oradan da 
M. Kemalpa~ kaymakamhgma havale e
di:cti~U ha.lde blr tiirlii ellme varmad1. 

is!m ve adresl b!zde saki! Kandu·al! bir 
kariimizden aldlglmlz mektubda deniHyor 
ki: cKand1ra lle izmit arasmda haftada tic; 
giin pasta vard1r. Posta Kand!radan dokuz
da, izmitten de 6gleden sonra saat ii<;te 
hareket eder. Buniara miivezzilerle sat1lan 
gazeteler yetlt?tirlldigi halde abone o -
lanlarmkl izrnlt postanesinde bekletilmek
tedir. Abone gazetelerinin de aynl postaya 
yeti~tirilmest l~ln Izmit postaneslne mii -
racaat ettik, blr netice degil, bir haber l)lk
mach. 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Orahmi 
isvicre Fr. 
Leva 

80.-
18.-

84.-
22.-
r Daktilo Aran1hyorl 

· vaziimasJ 

Yedi nufuslu ve fakir blr hale dii§en ai
lemle bu kagldla edineceglm blrkac;: llra
ya muhtac oldugumu alakadar makamlara 
gazeteniz vas1tasUe duyurulmasm1 yalva
rl.l'lrn.:. 

Fatihte ltlaiye cadclesincle Piri 
sokagrnda A. S. e: 

Bahsettiginlz vaziyet, Mallye Vekaletlnin 
de nazan dlkkatlnl celbetml§tlr ve mtite
rak!m vergilerin taksite baglanmas! husu
sunda karar verilmek iizeredlr. 

Belediyenin nazart dikkatine 
Aksarayda Hahc!lar 211 numarada oku

Ylioularrm!Zdan Ferid lmzaslie ald!g!mlz 
mektubda den111yor kl: «Mahallemlzln Lut
flpa~a 3ad4~si iizerlnde Ta~mekteb dent
len harabenin bostan kuyusu, buralarda 
oymyan yavrular !<;In dalmi blr tehl!ke o
larak durmaktadrr. Bu k~ yagan karlar 
ytiztinden etraf1 da !fiikmege ba~lami~tll'. 

Mahallemlzln bu tehllkeden kurtanlma
S! !<;In alakadar makamlarm dlkkat nazar
larml <;ekmenlzi dilerlm.~ 

Devlet Demiryollar1 ldaresinin 
nazar1 dikkatine 

Lise talebesl bulunan ve Ye~!lkoyde otu
ran bir kariimlz diin matbaam1za gelerek 
bize ~u §ikayette bulundu: cMilletln ba
$mdan defolup giden ~ark DemlryoUan 
~!rketl tal'ebenin ya$ma falan bakmadan 
tenzilalll1 paso verirdl. Halbukl Devlet De
miryollan Avrupa hatt1 !dares! Ye§likoyde 
oturan 18 ya§ml a§km talebeyl bu haktan 
mahrum etmektedir. I~ln garlb cihrti Ba
k!rkoytinde oturan ve 18 ya§ml bitiren tale
benlm bundan baric tutularak paso veril
mekte devam edilmesi keyflyetidlr. 

Alakadar makamlarm dikkat nazarlanm 
yekE'rek blze bu hakk1m1zm lade edl;mes!
ne delaletinlzi rica ederiz ... 

K1demli bir kii'riik memurun dilegi 
isim ve adresi bizde sak11 bir Idarel Hu

suslye tahsildarmdan aldiglm!Z mektubda 
denlliyor ki: cOn seklz senedir devlet me
murlyetindeyim. Mektebe devam eden ii<; 
c;:ocugumla ve kira olan evimle otuz seklz 
lira maD.~? almaktaYJm. Belediye lie tevhld 
edilmeden senede blr maa~ mlktan !kra
miye verirlerdl. Biz de bu para ile odun, 
komiir al!r, baz1 kiil)iik ihtiyaclanmlZ! gi
derlrdlk. etmdi bu fa ll kapandl. 

Beledlyenin her sene bir terfl llstesl <;:1-
kar. Tamdiklanmdan klmsen!n bu li.steye 
dahil oldugunu gormedim. Bar! yenislnl 
hazirlarken yalmz kii<;iik mem urlan dii -
§iinselei. 

Bu hususta aHi.kadar makamlarm dik -
kat nazarlanm ~ekmenizi dilerim. 

Kooperatife kabul edilmemi§ler 
Qatalcanm Kumburgaz koyii halkmdan 

Kemal &,nmez lmzasile aldlglrniZ mekLub
da deniliyor ki: cBirka<; arkada~1mla mm
takam:zm zlrai kredi kooperatiflne ;:irmek 
istedik. Kanuni hl<;:blr mahzur olmad~l 
halde kabul etmediler. Mtiracaatimlzin ka
bulti ll)in ner;oye ba$ vuralrm.~ 

Keyfiyetin b!r kere de ytiksek delaletl -
nizle tekrarm1 rica ederim.:. 

Eyiibliler dilencilerden mii§teki 
Eyiibde oturan askeri miitekaldlcrden 

kaymakam s. Erman lmzasile ald!j);Imlz 
mektubda denlliyor ki: «istanbula gelen 
herhangi bir ecnebi grupu Eytibe ugrama
dan gitmez. Ecneb!leri blr tarafa brrak&ak 
bile buraya gelen herkes dllencl bollu
gundan, dllenci tecaviiziinden yaka silk
meden yapamaz. Bu l§l kendilerine san'at 
ltt!haz eden 25 - 30 k1§1 yapmaktad1r. 

Semt!mlz kaza oldu. Polls te~kllatrm1z 
genll?ledi. Yen! ldareden art1k bu kara 
lekeyi Eyiibliilerln alnmdan sllmesln1 te
menni ederim.:o 

Tirebolucla manilaturact Tayyib 
Ersoya: 

Doktorunuzdan §lkayetl havi mektubu -
nuz alakadar yiiksek makama gonderll -
mi~tir. 

( __ YE_N_I· _ES_ER_LE_R_) 
Medeni Hukukun Esaslart 

Cenevre tintversltesi Hukuk Fakilltesl 
ordlnaryiis profesiirti Albert Richard'm bu 
lsimdekl eserl gene hukuk doktorlanm1z -
dan Re§ad Atabek tarafmdan giizel blr 1!
sanla dllim!ze "evrilmi:;; ve basiimi~tlr. Bti
tiin hukukc;:ulan yakinen alakar.:lar edecek 
mahlyette olan bu eseri hararetle tavslye 
eder!z. 

Bir Tiirk hekimi ve tibba dair 
manzum bir eseri 

Manisa meb'usu ve degerll ediblerlmlz -
den Hasan Ali Yiicel «Bir Turk heklmi ve 
t1bba dair manzum bir eseri~ ba§hgl al
tmda me~hur divan §airlerinden f;leyhinin 
«Nazm-iit-Tabayi~ adl! e.serinin metn!ni 
ne~retml~tlr. Kltabm ba~mda eeyhiye dalr 
uzun ve dikkate $ayan bir etiid vardrr. 
Bu {:Ok k1ymetll eseri edebiyatla alakadar 
herkese hararetle tavslye ve bu eseri vii
cude get!ren degerll edlbimlzl de tebrik e
deriz. 

Tiirkiyede ~ehirciligin 
. Tarihi inki,afi 
Istanb~l Vilayetl Mektub<;usu Osman 

Erginin Iktlsad ve ll)timaiyat Enst!tiistin
de verdigl ikl konferans gene kendisl ta
rafmdan geni~letilrnl§ ve husule gelen eser 
Enstltti kiilllyat1 arasmda kitab hallne ko: 
nularak basilmi~tll'. 

istanbul tarihfnl her cepheden allmane 
tetkik etrnl~ olan Osman Erginln bu kitabl 
yalmz $ehlrcilik bak1rnmdan degil tarlh 
noktai nazarmdan da {:ok miihl~dir ve 
ger~ekten faydal1d1r. Giizel §ehrimizi se
venler ve onun tarlhlle alakal! olanlnr bu 
eserl mutlaka okumalld!r. 

Evimiz 
Darii§~afaka mezunlarmdan ve gene e

dlblerlmlzcten ihsan Devrlmin bu ad al
tmda "1kan kii<;iik hlkayelerinl, canl1 ve 
heyecanl! blr serl olmak tizere okuyurmla
nmiZa tavslye ederlz. 

Flo rill 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen~Zo 
Ley 
Dinar 

5fi5.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-' 
22.-1 
23.-
14.-
52.-
32.-Kron isver 

Altm 1037.-
246.

«;EKLER 
1 Banknot 

1038.-
248.-

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Ce:r:evre 
Sofva 
Amsterd. 
Pra~Z 

Acil1s Kanams 
617.25 618.-

0.7915 0.7930 
17.2625 17.235 
15.0375 15.0210 
4.70 4.6945 

88.70 88.5925 
3.4750 3.4710 

64.48 64.4012 
1.4488 1.4464 

22.6910 22.6634 
4.2220 4.2168 

11.4540 11.44 
1.9675 1.9656 
4.175 4.17 
4.37 42 4.3690 

108.06 107.9288 
34.67 34.6275 
2.7775 2.7741 

24.66 24.69 

Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budapeste 
Biikres 
Beltrrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 3.1122 3.1383 

ESHAM 
Acil1s 

Asian Cimento 14.50 
iSTiKRAZLAR 

Acil1s 
Tiirk borcu I Pesin 19.475 

" ,. 1 Vadeli 19.40 
,. " II Pesin 18.70 
,. » II Vadt>li 18.75 
,. " III Vadeli 18.60 

Ereani 99.-
SJvas - Erzurum I 95.25 

,. ,. II 95.-
TAHViLAT 

AClllS 
Anadolu 1 Pesin 

,. I Vadeli 
,. II Vadeli 

" Miimessil 
Vadeli 

40.-
40.-

42.45 

Kananxs 
14.50 

Kauams 
19.475 
19.425 
18.70 
18.825 
1R.60 
99.
!15.-
95. 

Kapan1s 

40.15 
40.15 

42.45 
.A 

C.._____:.:.:AS_K_ER_LI_l( _;iS-:LE_RI_· _) 
Y edek subaylart davet 

Fatih Askerlik §ubesinden: 
Yerli ve yabanc1 olarak Fat!h ~ubesinde 

bulunan 313 lla 326 dahil dogumlu stiva -
r!, tstihkam, 6lc;me ve l§!ldak yarsubayla -
rmdan serbest meslek erbab1 harte olmak 
iizere 114/937 gtinti vazlyetlerlnl anlamak 
tizere ~ubeye mtiracaatleri llan olunur. 

Halk Sairleri 
Em~nonii Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 

§Ubesl, edebiyatlm!zda iz b1rakm1§ balk 
§airier! ve §iirleri hakkmda k1yrnetli bir 
e.ser ne~retml~tir. Dil ve Tarih ~ubesl rels! 
Halid Bayrl tarafmdan haz1rlanan bu eser 
uzun ve miitemadi b!r c;al!§manm mahsu . 
liidiir. Halid Bayrl, balk arasmda ve bll
hassa Anadolunun muhtellf mmtakalarm
da hala soylenmekte olan halk §iir ve tiir
kiilerile bu tiirkii ve ~ilrlerin ~airier! hak
kmda yapt1g1 tetkik mahsulii olarak bu 
eseri ne~retmekle edebiyat tarlhimize bii
yiik bir hlzmet etml~tir. Edebiyat merak
illarma tavslyeye deger. 

Gannlar. ~onteranslaJ konoreler) 
Miitekaidini Askeriye Cemiyetinin 

Kongresi 
Umum Miitekaldinl Askeriye Cemlycti 

Gene! Sekreterliglnden: 
Cemiyetimizin senelik mutad kongresl 4 

nisan 937 pazar giinii saat 13 te umumi 
merkez blnasmda toplanacagmdan cemi
yette kayidli alan ve temel yasasmm 18 
lnci maddesl muciblnce son sene a!datm1 
dahl tesviye etmi~ bulunan azanm dtihul 
varakalarile zikrolunan saatte te~riflerl ri
ca olunur. 

Dr. Haftz Cerna] 
Lohman Hekim 

Dahiliye miltehaa Is 

Pazardan baska gijnlerde ogleder 

sonra saat (2lh tan 6 va) kadar fstan 

bulda Divanyolunda (104) nurnaral 

hususi kabinesinde hastalanm kabul ~ 

der. Sah, curnartesi gii.nleri sabah 
c9 1h - 12. saatlerf hakiki ftkarava mah
sustur. Muayenehane ve ev telefon 

22398. Kt§hk 21044. 

18 Mart 1937 

'I Emniyet Sand1g1 ilinlar1 

Emlak Ahcdar1na 8 Taksitle Sabs 
AD RESt 

Beylerbeyinde Biirhaniye mahallesin
de Halidbey elvevm Bay1r sokak 
eski 2/2 miikerrer yeni 36, 36/1 
No.lt 
Kadtki:iy Osmanaga mahallesinde 
Kurbalrdere ii<;tincii sokak eski 11 
veni 25 No.h 
Fatih Hara<;<;Imuhiddin mahallesin -
rle M1hcllar sokak yeni Nev~ehirli 
ibrahimna~a caddesinde eski 36/38 
veni 98 No.h 
Kartalda Yeldegirmeni mahalesin -
de Yeldei'inneni sokak eski 82 yeni 
!'197/4 - 6 No.h 
Kartal Maltepe mahallesinde Bag • 
dad caddesincle 1179/1181. 7'?,/75 u -
mumi yeni 4R9/44 - 132/15 No.lt 
Usktidarcla Havreddincavus mahal
lesinde Cesme sokak eski 6 yeni 4 
No.lt 
B8kirkov SakJ:>:,Ciaci Leon vepi 
(Yurdsahibi) sokak eski 5 ycni 9 
No.lt 
Bevoi:!lu Htisevil1'1ga mahallesinde 
Fmn sok"'k: eski 11 veni 16 No.lt 
Fatih Kovilc1dede m::lhallesinde 
r'ar~amba sokak eski 13/19 yeni 19 
No.lt 
Mevlevihanek'IPISJ Mimaracem ma
halle~inde l\II'PvlPvihane caddesinde 
P<ki 75 veni 109 No.h 
Uskiidarda Altunizarle mahall~>sinde 
Re,•lerbevi caddesinde eski 36 veni 
48 No.h 
Kandillide eski Kandilli veni R1hbm 
volu sokak eski 42 veni 25 No.h 

Vastflan ve cinsi 
Muhamm 

kiYmett 
Lira 
700 iki kath ve on odah maa

bah<;e ahsab ev 

Uc kath vedi odah kargir 
bir ev 

Uc kath alb odah kargir 
bir ev 

iki kath alb odalt yarrm 
kargir bir ev 

Uc bur;uk katlt altt odah 
bah<;eli ah§ab ev 

Uo:;tiinde tic odas1 olan 
kargir bir diikkan 

tl'r kat alb odah ve elPk
triiTi h:wi vanm kargir 
1-~ h roeli bir ev 
u(' bur-nk kat ;>ltl orhh ve 
<>lektri)ij )l~vi k!\r,ir hir ev 
iki bth dnrt nrhl1 elek -
trigi havi ahsab bir ev 

Uc kath bes odah elektri.i";i 
havi ahsab bir ev 

Uc kath sekiz odah bah
c;eli ah~ab bir ev 

Tki kath on iic odah ah~ab 
bir vall 

1400 

2300 

1000 

2500 

400 

1000 

1500 

900 

650 

900 

2500 

1 - Artt1rma 19 nisan 937 tarihine dti~en pazartesi giinii saat on dorttE 
Emnivet Sand1gmda yap1lacak ve gayrimenkul muhammen k1ymetini bulurs~ 
en c;ok bedPl verenin iistiinde birakllacakbr. 

2 - Artbrm1ya girmek ic;in o giin muhammen k1ymetin % 10 u nisbe -
tind~ pey akc;esile mtiracaat laz1md!r. 

3 - Bedelin dortte biri pe~in geriye kalam sekiz sene sekiz miisavi tak· 
sitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler odeninciye kadar gayrimenkul Sandtga birinci derecede 
ipotekli kaltr. (1499) 

FAiZLERi indirmistir 
' 

Emlak mukabili ikrazatta faiz hadleri indirilerek 1/1/937 tarihinden iti 
baren kargirlerde: 

% 9 faiz 
% 1 kumusyon 

Ah§ablarda: 
% 9 faiz 
% 2 kumusyon 

almd1g1 muhterem halk1m!Za ilan olunur. (1498) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Muhammen bedel 

Lira 
Ni§anta§mda eski Ekmek fabrikasmda mevcud elli be§ kalem 
ekmek imaline mahsus alat ve edevat ile makineler: 4652 20 
Kagtdhanede «;aghyan kopriisiinden Stinnet koprtistine kadar 
uz1yan alandaki c;axrrm otu ile 1/5/937 ila 30/11/937 tarihine 
kadar uz1yan zaman zarfmda otlakiye hakk1: 400 

Yukarlda yaz11I alat, edevat ve makinelerle ot ~e otlakiye hizalarmdaki 
bedeller iizerinden a<;Ik artbrma usulile sablacakbr. Isteklilerin ve tediye §e
raitile diger §artlanm ogrenmek istiyenlerin 29/3/937 pazartesi giinii saat on 
dortte yiizde yedi buc;uk pey akc;elerile Mill£ Emlak Mi.idtirliigiinde toplanan 
Komisyona gelmeleri. eM.. (1427) 
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U,iitmenin, Grip, Nezle, Ba, ve Di, Agr•lar•n•n kat' 1 
iiACI K ESKiN K A~ E L ER i D i R. s~~i~{p~~~:~i 

•-- 20 Mart Cumartesl gUnUnden ltibaren 
Uzun miiddettenberi musiki takdirkarlarlDa e,siz sesinden 

mahrum buakan memleketin yegane san'atkArt 

Bayan SAfiYE 
Yenl eserlerlle : Beyoglunda 

LONDRA 
blrahaneslnde. Telefon : 40227 

istanbul Defterdarh~ndan: 
Cins ve mevkii Muhammen kirast 

Lira 
Bo~nzi~inde Yenikoyde Koyba~t cadesinde Vapur iskelesi 
yanmda Ananof yaltst denilen 111 No.h sahilhane: 600 
Ayni yer ve caddede 13 No.lt sahilhane: 300 
Kadtkoy Caferaga mahallesinin Yogurt~;u~;e§me sokagmda 
9 No.h diikamn yan payt: 75 

Yukanda gosterilen emlak hizalarmdaki bedeller iizerinden bir ay i~in
de hirer sene mi.iddetle pazarhkla kiraya verilecektir. isteklilerin ve ~era -
itini ogrenmek istiyenlerin 15/4/937 per§embe giinii saat on dorde kadar 
yiizde yedi bu~uk pey ak~;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Ko -
misyona ~elmeleri. cR.~ (1501) 

iKi MUHASiB ARANIYOR 
Bir llirket tarafmdan ta§raya gonderilmek iizere iki muhasib ara

myor. Muamela.tt hesabiyeye hakkile vaktf alan ve askerlikle alakas1 
bulunm1yan taliblerin §imdiye kadar bulunduklan yerlerden aldrklan 
bonservis suretlerini, ya~ ve terciimei hallerini hirer fotograflarile 
birlikte posta kutusu 681 adresine gondermeleri. 

Nizip Belediyesinden: 
Nizip kasabasmdaki Belediyemize aid mevcud elektrik santrahnm tevsii 

i~in normal 51 daimi 62 muvakkat 73 beygir kuvvetinde bir lokomobil ve 
220 - 380 - 40 kilovolt kudretinde miitenavip cereyanh bir miivellit ve diger 
elektrik malzemesi 15/3/1937 tarihinden itibaren 45 giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile eksiltm.iye konulmu~tur. 

Muhammen bedeli «10,000• on bin liradrr. 
Almacak lokomobil vesair malzeme ihale tarihinden itibaren dart ay zar

fmda teslim edilecektir. 
Muvakkat teminat ak~esi (750) liradtr. 
Taliblerin ~eraiti ogrenmek iizere Nizip Belediyesine miiracaatleri. 2490 

sayth artbrma ve eksiltme kanununa gore teklif mektublarmt ihale giinii 
olan 30/4/1937 tarihine kadar Belediyemize gondermeleri ilan olunur. (1484) 

BERBERLERE iLAN 
Sabibinin hastahtt dolay1sile Viyana'om Fort .$erit markab ve 11cak 

havah Hkiz aybk p~rmanant makinesi ve llflluart fabrikan1n van fiahna 
ve bir ~ok lilks berber levaz1m1 ve aynca maamobilya diikkln ucuz fi· 
atla acele aabhkhr. 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin . 
en birinci tart1d1r. 

PETROL NiZAM 
i, aran1yor 

Uzun seneler Adliyede ve icra me
murluklarmda bulunmu~ biri avukat 
yanmda ve yahut bir miiessesenin hu
kuk servisinde i~ artyor. Daktilografi 
bilir. Yaztst iyi ve seri, referans ve 
vesaiki vardtr. 

Sirkeci Yahk1:i§okii caddesi Mersin 
ambarma, telefon (21860) 

BUTUN Kl$ 
CEBiNIZDE 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Buluodurunuz. Bu sayede 

Soguk algtnhgmdan 

Grip, Nezle ve Bogaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRiDOL bogaz ve badem 
cik iltihablarmt da pek ~abuk 
ge~irir. Her eczanede bulunur 
15 tanelik 35, 40 tanelik 70 

kuru~tur. 

KiRALIK BAR 
BeyoA"lu, lstiklll caddesi Rumeli Han Pesaj1nda 6 No. lu Adalet berber Taksimde Maksim Bar kirahkhr. Ga-

Operattir • 

RIZA UNYER 1 - 3, 5, 10 amperlik 200 aded elektrik saati ac;1k eksiltme ile satm 
ahnacakhr. 

~~~~~~~~~~~d~O~k~k~i~n~Jn~a~~m~ii~r~a~ca~a~t:_· ~~~~~~~~~~~ lata, Giimriik sokak, Kiirk~iiba§t Han 
9 No. ya miiracaat. Tel: 41530. 

Belediye Reisliginden: 

2 - Muhammen k1ymet 1450 lirad1r. Dotum ve kad1n haatal1klar1 
3 - Muvakkat teminat 108 lira 72 kuru§tur. mOtehass1s1 
4 - Talib olanlar §artnamesini Kilis Belediye dairesinden istiyebilirler. Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
5 - Eksiltme ve ihale 29 mart 937 pazartesi giinii saat 14 te Kilis Be- a, No. 22, Mavi yapt 

lediye dairesinden Belediye Enciimeni huzurunda yaptlacakhr. ·-~~~-T~el~e:t~on~~· ~2:2~6~83~~~~ 
Talib olanlarm o giin o saatte miiracaat etmeleri. (1489) -

Zayi - Fatih Askerlik §Ubesinden 

Turk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
'imdiye kadal" blnlerce kitiyi zengln etml,tlr. 

6 nc1 ke§ide 11 nisan 937 dedir. 
Biiyiik ikramiye 200,000 liradar. 

Aynca:40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 llrahk 
lkramlyelerle (50.000 ve 200.000) llrahk ikl mUklfat vard1r. 
Dlkkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak~amma kadar 

biletini degi,tirmi~ bulunmahdtr. 
Bu tarlhten sonra bllet Uzerlndeki hakk1 aakll olur. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
2/4/1937 cuma giinii saat 15 te !stanbulda Nafta Miidiirliigiinde (3305) lira 

ke§if bedelli Ni§anta§t Ktz Orta okulu ikinci ktsrm in§aatt a~;rk eksiltmiye ko
nulrnu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymdtrhk i!lleri genel, hususi ve fenni ~artnameleri, 
proje ke§if hulasasile buna mi.iteferri diger evrak dairesinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat (248) liradrr. 
!steklilerin en az (2000) lirahk bu i§e benzer i~ yaptlgma dair gostere -

cegi vesika iizerine Naf1a Miidiirli.igunden almt§ oldugu miiteahhidlik ve Ti
caret Odast vesikalarile gelmeleri. (1439) 

I istanbul Vak1flar DirektOrliigii iJanlan 
Muhammen !Ik 

Cinsi Miktan bedeli teminat !hale giini.i 
11 kalem bez 11700 6543 lira 490 lira 2/4/937 cuma 
ve kuma~ metre 50 kuru~ 76,5 kuru§ saat 15 te 

Gureba hastanesine liizumu alan yukanda cins ve miktan yazth bez ve 
kuma~ kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu§t\lr. ihalesi yukanda yazth 
giin ve saatte Ba§miidiriyet binasmda toplanan Komisyonda yapllacaktrr. Nii
mune ve §artnameler hergiin Levaztm kaleminde goriilebilir. istekliler teklif 
mektublanm «2490. sayllt kanunun tarifah ve~;hile haztrlandtktan sonra iha
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Ba~kan
ltgma vermeleri mecburidir. Posta ile gonderilecek mektublar gene ihale sa
atinden bir saat evvel gelmi§ bulunmalan §artttr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Belediyeye aid elektrik tesisah i~in muhtelif tul ve miktarda izole 

tel, sublon tel ve ba§kaca ~ube hath malzemesi a~;tk eksiltme ile satm alma -
caktlr. 

2 - ~uhammen bedel 983 liradtr. Muvakkat teminat 72 lira 72 kuru§tur. 
3 - Istiyenler ke$if evraktm Belediyemizden istemelidirler. 
4 - Eksiltme ve ihale 29 mart 1937 pazartesi giinu saat 14 te Kilis Bele-

oiye Enciimeninde yaptlacaktrr. Talib olanlarm miiracaatleri. (1488) 

istanbul Giimriik Ba,miidiirliigiinden: 
Giimriik Satl§mdan: S. R. markalt 8583 kilo ve P. Y. C. E. markah 18443 

kilo iki parti sandtkh kesme §ekerin sat!.§ ilam A~:1k SOz gazetesinin 12/3/937 
giinlii niishasmdadtr, (1222) 

aldrgrm terhis tezkeremle niifus kagl
dtmt kaY'bettim. Hiikmii yoktur. 

Kariye camii miiezzinlerinden 323 
numarah N aZim Besen 

Bulana miikifat 
16 mart sah giini.i Yenipostane 

i~erisinde bir~ok anahtarlar bagh 
bir anahtar c;antas1 kaybolmu§tur. 
Bulan :retm Sultanhamammda Ke
babcr kar~rsmda Pipo Pazarma ge
tirildiginde iyi bir miikafatla mem
nun edilecektir. 

Di§ tabibi 

MEHMED RiFAT 
Paris Dariilfi.inunundan mezun Ca

galoglunda istanbul Belediyesi kar§t· 
sma nakletmi§tir. 

OPERATHR 
Dr. Cemil ~erif Baydur 

Cerraht hastaltklar ve sinir 
cerrahisi miitehassrst 

Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~rsmda Zorlu aparhman No. 16 
Pazardan maada hergi.in saat 2 den 

6 ya kadar basta kabul eder. 
Telefon 23289 

1v1emur aran1yor 
Yeni bir marka kamyonet ve bi

nek otomobilleri satmak i~;in gene 
ve ~ah§'kan bir memur aramyor. 
E. K. rilmuz.ile Istanbul 176 No. lt 
pasta kutusu adresine yaz1lmast. 

Doktor- Ill 
Kemal Osman 

Bozkurt 
Slnlr hastahklar• mUtehass•s• 

Cagaloglu Kapahfmn kar,••• No. 24 
Telefon: 22666 

Dr. IHSAN SAMI _, 

BAKTERtYOLOJI 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilib, frengi 
aoktai nazarmdan {Vuserman ve 
Kahn teamiilleri! kao kiireyvab 
sayJlmut. Tifo ve 111tma butahk
an tqhiai, idrar, balgam, cerabat, 

kaz:urat ve au tablilab, Ultra mik· 
roskopi, hususi a.ttlar iatihzar1. 
Kanda Ore, ,eker, KlorDr, Kolles

terin miktarlannm tayini. Divanvolu 

••-• No. 311 Tel: 20981. --· 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
ADEMi iKTiDARA FORTESTi 
Erk~P ihtiyarbyanlar· gencle!ilirir, yorJlUO viicudleri dincle$tirir. Belgev§eklil!'ini ~e~irir. <:elik 11ibi bir viicud kazandmr 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallesi 

Kadikoy Caferaga 

Sokagt 

Bademalh ve 
Agabel 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 
Hisseye gore 
muhammen K. 

Galata Kemanke§ 

Ortakoy 

Calata Kih~alipa§a 

Ortakoy 

Kurtulu§ 

Kuzguncuk 

Oskiidar !cadiye 

Aksaray Langa 

lmrahor 

Ortakoy 

Biiyiikada Karanfil 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Kurtulu~ 

Kartal 

Ortakoy 

Oskiidar Selamiali 

Kad1koy Osmanaga 

Kuzguncuk 

Bebek 

Lebleoici ve Kah· 
veci~Ikmazt 

1kinci ve O<;:iincu 
ve Bayir 

E: Debaghane 
Y: Murak1b 
Zincirlikuyu 
ve Degirmen 
E: Despot 
Y: Kokoroz 

Simit~itahir ve 
1cadiye 

Cifte~mar 

E: Bakkal 
Y: Nefer 

lkinciorta 

E: Fi§ekhane 

Y: (ark1felek 
(a)giCI 

Kurtoglu 

E: Asmah 

Y: Kii~iik"mar 
E: O"iinciiorta 
Y: Kaypakoglu 
E: Papas 

Y: Selamet 

Karadut 

Yozgadyolu 

E: Hacikaymak 

Y: !cadiyeha· 

mam ve T enekeci 
E: Hamamcikuyu 

Y: Yeni 

E: 4- 7 
Y: 20- 17 
E: ve Y: 3-

32/2 

E: 13-15-17-
19-1-3-5-7-

9-2-4-6-8-10 
E: 34 Y: 32 

ila 38 
E: 33 Y: 27 

ve 1 
E: ve 
Y: 2 

E: 28 
Y: 42 

E: 6 Mu. 
Y: 55 

E: 10-51-53 
Ada: 38 

Harita: 1598 
E: 17 
7 Mii. 

E: 9 Y: 13 
E: 28 Y: 48 

E: 3 Y: 34 
mahallen: 15 

E: 25 

E: 18 
Y: 26 

E: 122 
Y: 14 

11 .. 15 
Harita: 45 

E: 110 
Harita: 537 

E: I Mii. 
y: 12/67 

337,50 metro yanmi§ iki 
hane arsast 
9 No.h diikkanm mf miilk 
§erbethane ve berber ge
diklerinden yalmz mf miilk 
berber gediginden miinka
lib 1728 sehim itibarile 
346 sehimle bedeli intik
lab eden vak1f mahallinin 
30 hissede I 7 hissesi 

21 I 3 metro arsa 

187 metro arsa 

Kargir bane ve diikka
mn I I 1 /720 his. 
420 metro arsa 

211 metro arsanm 

342/960 his. 

97 metro arsa 

78 metro arsa 

187 metro arsa 

4456 metro arsa 

25 metro arsa 

110 metro arsa 

Ah§ab hane 

I 12 metro arsa 

Ostiinde ba_§kasma aid ah· 

§ab hanesi olan 138 metro 
kuyulu arsa 
179 metro arsa 

Kargir hane ve arsanm 

1/2 his. 

242 metro arsa 

lOOO » 

400 » 

1870 » 

250 :. 

650 » 

171 » 

100 » 

470 » 

tt2 » 
1120 » 

200 » 
330 » 
620 » 

120 » 

300 » 

420 » 

220 » 

680 » 

170 » 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrim enkuller 31/3/937 tarihine tesadiif eden ~ar§amba giiniinden itiba.ren bir ay 
miiddetle pazarhkla sah§a ~1kanlm I§ hr. Pazarhk i"in talib olanlann sah ve per§embe giinleri saat 1 0 dan 12 
ve 14 ten 17 ye ve bu iki giinden maada hergiin sabahlan sa at 1 0 dan 12 ye kadar miiracaatleri. 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
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Giizelligi ezeli bir bahar gibi 
muhafaza eden bir iksirdir-

Radyolin 
AgiZ hlfzlSSlh
hasmm en bi
rinci §arhchr. 
Di.§lerin sag -
lamh~m, gii -
zelligini, par -
lakh~ temin 
ve idame eder. 
Giinde iki de -
fa onunla fir -
~alanan di§ler 
ve di.§ etleri 
biitiin mikrob -
1ardan masun 
kahr, ag1z da 
bula§Ik basta -
hklardan ko -
runmu§ olur. 

Da·ma Radyolin 
Kilis Belediye Reisliginden: 

Belediyemize aid Gazijen motorunda c;ah~tmlmak iizere bir makiniste 
ihtiyactmtz vardtr. Talib olanlarm evrakr miisbitelerini ve istedikleri iicret 
miktanm Belediye~e bildirmeleri ve gondermeleri ilan olunur. (1487) 

Adliye Vekaletinden: 
A"1k bulunan <;orlu noterligine imtihans1z veya imtihanla noter ola -

bilmek §artlanm haiz taliblerin bir ay i<;inde Adliye Vekaletine miiracaat
leri ilan olunur. c626» (1494) 

• 

En ho§ ve taze meyvalarm iisarelerinden istihsal edilmi§ tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikast oldugundan tamamen taklid edile
bilmesi miimkiin degildir. Hazimsizligi, mide yanmalarmt ek§iliklerini ve 
muannid inklbazlan giderir. Agrz kokusunu izale eder. Umumi hayatm inti
zamsiZhklanm en emin surette tslah ve insana hayat ve canhhk bah§eder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

u 
1937 

RADYOLARINI 
GEL i P 

CUMHURiYET 

KANAA T KiT ABE Vi birkat; senedenberi 
nefretmekte oldugu 

Resimli Ansiklopedik Ne,riyat 
Serisine dort miihim kitab daha ilave etmi,tir: 

Sehirler ve insanlar 
Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Heyeti azasmdan Ali Haydar 

Taner'in Rus muharriri Grigori Petrof'dan terciime ettigi bu degerli eser 
Avrupanm en miihim §ehirlerinin hususiyetlerini ve halkm karakterile 
~ehirler arasmdaki slk1 alaka ve miinasebatl izah eder, ciddi ve esash 
bir tetkik mahsuliidiir. Fiatl 60 kuru§tur. 

Goethe'nin a~klan ve a~k ~iirleri 
Giizide ~airimiz Halid Fahri Ozansoy bu eserinde Goethe'nin haya

bm ve hayatmda ge"irmil? oldugu :t§k maceralanm anlatmakta ve bu 
maceralarm Alman dahisine ilham ettigi a§k §iirlerini Have etmektedir. 
Fiat1 75 kuru§tur. 

Pilot olmak • 1stersen 
Degerli tayyarecilerimizden Mithat Tuncel bu eserinde motorlii. ve 

motorsiiz tayyarelerin nasll yaplldtklanm ve nas!l u<;tuklanm vakrfane ve 
salahiyettar bir lisanla izah etmektedir. Kitabda Planor ve Para§iitler 
i"in de miihim bir yer aynlrnt§tir. Fiat! 100 kuru§tur. 

Radyo nedir? 
Miihendis Niivit Osman ve Ferid Hasib'in almancadan terciime et

tikleri bu miihim eser bir radyo makinesinin esasm1 ilk mekteb talebesi
nin bile kolayhkla anhyabilecegi basit bir lisanla izah etmektedir. Fiat! 
100 kuru§tur. 

Askeri T1bbjye Okulu 
Direktorliigiinden: 

1 - Harbiye okulu yardtrncl s1mf talebe boliigii askeri muallim ve ha
kim klSimlarma Universitenin Hukuk, Fen ve Edebiyat fakiiltelerinden istekli 
okurlar almacaktrr. 

2 - Yiiksek smrflardan olanlar tercih edilecektir. 
3 - !steklilerin lieraiti ogrenmek iizere 20 mart 1937 cumartesi giiniine 

kadar Beyaztdda Askeri T1bbiye okulunda yardimCI sm1f talebe boliigii ko
mutanhgma miiracaatleri. (1461) 

YUce ve gorgUIU 

Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesis mUdUrU : ELENi CORBACIOGLU 

En son ve ,.ok kolay blr uaulle Frans1z liiks metodla iyi dikl~ 
bilenlere 3 ay, az dik 'i bilenl~re 6 ay, c o~:~~tf:,~b~'"!~i:i, 9 ny, 
yiir, tuvalet, roblar, beyaz ,.ama§u, Erkek k· pardes;ii, 
oicama dersleri bayanlara verilir. Yiice 
musaddak verilir Adrea - Kumk 

istanbul Emniyet Direktorliigiinden: 
Zabtta memurlan i~in 214 taklm sivil elbise ile 214 sivil §apkanm imali 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
Elbise ve §apkalar birlikte beher talrnnmm muhamrnen fiatt 24 lira ve 

muvakkat teminatt 385 lira 20 kuru~ur. 
Eksiltme 19/3/1937 tarihine rashyan cuma gilnU saat 15 te Virayet 

Muhasebecilik dairesinde yapllacakbr. Teklif mektublart ihale tarihi olan 
19/3/1937 giinii saat on dorde kadar kabul edilecektir. tsteklilerin ~eraiti og
renmek ve nii.muneleri gormek iizere Direktorliik Muhasebesine miiracaat -
leri. (1161) 

~nakkale Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Yap1lacak i~: Memleket hastanesi kalorifer ve s1cak su tesisati. Ke§if be

deli 11443 lira 72 kuru§. Muvakkat teminat 858 lira 30 kuru~. 
1 _ Bu i§ 12/4/1937 giinii saat 16 da kapah zarf usulile isteklilerine 

verilecektir. 
2 _ Ke§if, proje ve §artnameleri istanbul ve <;anakkale Nafra Mii -

diirliiklerinde goriilebilir. 
3 _ !steklilerin 2490 say1h kanunda yazlh vesaikle <;anakkale Daimi 

Enciimenine miiracaatleri. (1361) 

inhisarlar Konya Ba,miidiirliigiinden: 
Devlet Demiryollarmda veyahud dekovil hatlarmda ($ah!?IDI§ bizzat 

lokomotif kullanmi~, torna, tesviye, dokiim ve makine i~lerinden anlar bi
rinci 51mf bir makinist ustaba§I almacaktir .. Arzu edenlerin §erai~.i anla • 
mak iizere ellerindeki vesikalarile birlikte Istanbulda Galatada Omerabit 
hanmda !nhisarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen ~ubesine veyahud Konyada 
inhisarlar Ba§miidiirliigiine miiracaatleri liizumu ilan olunur. (1500) 

KELEPlR ARSA --
Ye§ilkoyde istasyon ve Fener 

caddelerinde ii~ sokaga naz1r Bus
keto oteli namile maruf 5,000 met
roya karib arsa acele ve kelepir sa-
t!hktu. Galatada Asian Han 5 inci 

kat 1 - 4 numaralara miiracaat. 

Bir miiessesede ~ah§IDak iizere 

karneli giimriik 
kumusyoncusu 

18 Mart 1937 

.. . .. • . . 
t . . • . . . ' . . 
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Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaptlmt~hr. ~ekersiz meyva 
tuzu tertibi ve nekerli limonlu ,ampanya tertibi enfesi nefais nevile· 
ri vardtr. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. ~erbet ve limonata 
yerine diinyanm her tarafmda bu sthhi tertibler kullamlmaktadtr. 
Yiizde bet yiiz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Hasan gazoz ozlerini tercih etmek menfaatiniz icabtdtr. Kava
noz i!;erisinde 25, biiyiik 35, dort misli 50 kuru,tur. Hasan deposu. 
Ankara, Istanbul, Beyoglu, Eski,ehir, Betiktat. 

MAZON MEYV A TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MtDE 

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

D i N L E Y i N i Z. 
mii.stahdem veya maiyet memuru aran
maktadu. istanbul: Bahkpazan Tiitiin 
giimriik Karakol sokak, numara 2 ye 

miiracaat edHmesi. izmir iii Daimi Enciimeninden: 

N. ve 5. Nihat. Galata • Karakoy - Palas 16 Tel. 42023 

so.ntb ve Bo.pnu1Ulrrt.11: Yunaa Nadr 
umumt ne~rtvo.tt tdo.re eden Yazt l11ert 

Mtldtlr1l: Hikmet Milnil 

Cumh.UN11e: matbaa.n 

. (~5987) lira (39) kuru§ ke§if tutarile ve kapah zarf usulile eksiltmesi Han 
edrlm1~ olan Dikili - Ayvahk yolunun yap1sr eksiltmesine istekli "rkmadrgm
dan _2490 say1~1 yasan~n 40 mc1 m~desi g~regince bir ay i~inde pazarhkla eksilt
mesr uzatrld1gmdan Isteklilerin Izmir IIi Daimi Enciimeninin toplantlSl olan 
pazartesi ve Qer§embe giinleri saat 9 dan 12 ye kadar ba§vurmalan ilan olunur. 

•742. ,(1441). 


