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Mev•imia ea ~iJ--· I'Ii•• 

SiN 
BA 
Yazan: all 

Ba~tan sona kl\tlar he~e n dolu 400 
sahifelik bir eserdir1 anesi 100 

dtllisi 12S. 
Ahmed Halid Kitabevi 

Telefon: Ba~muharrtr ve evt: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. !dare ve matbaa losnu 24299 • 24290 --
Hatagdaki miistemlekeciler Ankara • • • ztyarettntn 

kzzzf sofia · kesi/Jifer f Biikre~ veB -e-lg-r-ad-ga ..... z-et_e_le-ri-A-ntonesco'nunse· 

~apka g·lyenler tecavu .. ze ug"ruyor yahatinden ehemmiyetle bahsediyorlar 
'l Ba,vekilimiz, muhterem misafirimiz ,erefine diin Anadolu kuliibiinde bir 

""S·~·~~~~j~~·~~~·ij~ ... ILikin biitiin bu tazyikler · ziyafet verdi, Ankarapalasta da bir siivare tertib edildi. 

Dii~m~mlan bo§a c;Ikmaktadir 
Aras1nda 

Japon Hariciye Naz1rinm 
son nutku, Sovyetler Rus
yasi siyasetinin ba§ka 
memleketlerdeki tesirleri 
meselesinde her §iipheyi 
izale edecek bir sarahatle 
ifade olunmasma son bir 

f~rsat te§kil eder 

Londra: 12 mart 

D ngiltere, Avrupa karasmda kendisini D yalmz garb sulhunun muhafazasile 
mi.ikellef bildigini tasrih etmekle be

raber biiti.in Avrupa sulhuna ehernmiyet 
vermekten de hali degildir. ingiltere Av
rupa k1t' asmm her yant i~in Fran sa ve 
Bel<;ika hududlanna kar§I aldtgi ve §im
di s1k s1k ve pek a<;Ik tekrarladtgi taah
hi.idlere benzer taahhiidler almaktan <;ok 
J;ekiniyor. Ancak taahhiid almak ba§ka, 
nerede olursa olsun sulhun bozulmasr ih
timaline kaT§I alakah veya kaytdstz ol
mak gene ba~kadtr. Oyle vaziyetler var· · 
dtr ki her zaman tecezzi kabul · etmiyen 
~u.I.h diisturunu canlandmr ve onunla bel
liba~lt milletlerj uter istemez alakalan

_dmr. Zannediyoruz ki baz1 devletlerce 
Sovyetler Rusyasma kar§I bir mi.iddetten-

i,kenceye ugr1yan Tiirkmen a,ireti reisi «Erkekle· 

rimiz kalmasa da kadinlarimiZ ~pka giyecektir. 

Milletimizin serpu~unu giymekten kimse bizi mene· 

demez! <;iinkii biz Tiirkiizb> cevabm1 verdi 

~am 18 (Hususi) - Tiirkmen a§i -
reti mmtakasmdaki Tiirkmenden gayri 
unsurlar da §apka giymek temayi.ili.inii 
gostennektedirler. Mahalli hiikumet bu 
hareketi onlemek iJ;in hertiirlii tedbire 
ba§vurmaktadtr. Bu tedbirler tazyikleri 
artlrmaktan ve menfi propagandalan yap
maktan ibarettir. ,Sapka giyeni Allahm 
da F ranSIZiann da sevmedikleri bu men
fi propagandalar arasmda soylenen ve 
baz1 Suriyelilere de garib gelen sozler a
rasmdadtr. Gene bu mmtakada mahalli 
hi.ikllinet adamlanndan baz1 kimselerin 
Tiirkliik aleyhine propagandalar yap • 
makla kalmad1klan, din, renk ve uk ba
ktmmdan aralarmda aynhk oldugunu 

Antakyadaki inztbat kuvvetlert 

soyliyerek birle§mek gayesile <;Irpman 
Ti.irkten gayri unsurlan da birbirine dii§· 

[Arkasz Sa. 3 siitun 5 tel 
tt t t I Ill I I I I I I I tl It II II Itt I I I I I I I Itt Ill I I I II II t lit til I I I I I It lltll Ill I I I I I II t tt Itt tl I II It til II I llllt lit I I I It tt I II I II II tIt II 

Paristeki 
·l{ontii i tl 

arbedeleri 
azirlatni§ 

-------------------
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~--------------------~ Asya Pakt1 
Nisan i~inde imzalan· 

mas1 muhtemel 
Paris 18 (Hususi) - Ankaradan 

bildirildigine gore, Tiirkiye Harici-. 
ye Vekili doktor Tevfik Rii§tii A
ras birkar; giine kadar Bagdada gi
derek, Tiirkiye, Irak, Efganistan 
ve iran arasmda akdedilecek olan 
Asya J;laktmm muzakeresine §ah
san i§tirak edecektir. Asya Paktl
nm nisan aymda imzalanacag1 kuv
vetle iimid edilmektedir. 

beri almml~ olan bazl Vaziyetlerle on Ia• lt l r h 0 "k A t 0 0 t t tt 0 
-- ·--

.!ln muhtemel inki§aflan bu ciimledendir. 1~ a ya r ranszz u ume znz pro es o e z Kont de Chambrun 
_(ekoslovakya ile Merkezi A vrupa vazi-
yetlerini de bu cumleye ithat etmek Ameleler sergideki italyan paviyonunu da i,gal bir suikasd atlattt 
miimkiindiir. Almanya ile italya ve Al-
manya ile ]aponya arasmda Sovyetler etmi,Ier. Kari,Ikbk diin sabah basbyan ve hadisesiz R d b . k. b •. · oma an ert In es I· Rusyasma -veya bu devletlerin kendi id- "' d k d 
dialan v~hile- bol§eviklige kar§I akde- ge~en umuml grev en sonra apan I yen bir kadin, diplomab 
dilmi§ olan itilaflann F ransada oldugu 
gibi lngilterede de ehemrniyetle takib ve tabanca ile yaraladl 
tarassud edildigini soylemekte hata yok- Paris 18 (A. 
t A.) - Fransanm --~ """""'..,.,... ur. 

Sulhun bozulmasi nerede ha§lar, ne sabtk Roma bii • 
zaman ve nastl biter, bunu §imdiden kes- yiik el<;isi Kont de 
tirmege imkan olamaz. lngiltere iki §eyi Chambrun diin ak • 
bi.iti.in samimiyetile istiyor: Sulhun geli§i• §ama dogru §imal 
giizel bozulmamasm1 bir, ic;timal mezheb- demiryolu istasyo -
lerin milletler arasmda kan§tkbk amili ol- nunda bir suikas -
mamasm1 iki. lngiltere tepeden hrnaga da ugrami~tlr. Ma -
demokrat bir memleket oldugu hal de fa- dam F ontange is -
§izm, nasyonal sosyalizm ve hatta bol§e- mindeki hir kadm, 
vizm gibi akidelerin yalmz muayyen hu- mumaileyhe dogru 
dudlu milletlerin kendi memleketleri i~in- rovolverle ate§ ac; • Kont de Chambrun 

de ha§ir ve ne§rolmasma kal'§I bir§ey de- m1§ ve bir kur§Un diplomahn kas1gma 
memege karar vermi§tir. Fa kat bu aki- [Arkast Sa. 6 siitun 6 da] 

deler milletleri yekd1gerlerile -;arpi§hra-
cak bir harb unsuru haline gelecek veya 
getirilecek <>lurlarsa lngiltere buna ta
harnmiil etmemege de karar vermi§ ve 
bilhassa bunu hiJ; ho§ gormedigini ve as
Ia ho§ gorm1yecegini i.Jan eylemek ic;in hi<; 
bir firSati fevtetmemekte bulunmu§tur. 
fngilteredeki bu fikirlerin ve hislerin §im· 
di tatbik mevkiine konulan kuvvetli bir 
sil.ihlanma programile teyid edilmekte ol
dugunu unutmamak lazwdrr. 

!spanyada oynanmakta olan dramm 
i\vrupa sulhu n<>ktasmdan hangi netice· 
lerde karar ktlacagml §imdiden soylemek 
miimkiin degildir. F akat lngiliz noktai 
nazanna gore bu mesele dahilt bir harb 
§eklindeki milli mahiyetini muhafaza e
derek bitmek, yani o badireden nasyona· 
listler dahi galib ~Iksalar sonunda lspan· 
yada vaziyet herhangi renk veya §ekilde 
olursa olsun, behemehal millt bir hi.iku
rnetle taayyiin edebilmek laztmdtr. lde
olojilerin c;arpi§tnasi Avrupa milletlerini 

YVNUS NADI 

Partste son arbedelerden bir intzba 

Paris 18 (A.A.) - Clichy arbedele-1 80 niimayiKi yaralanmi§tlr. 
rinin kat'i bilan<;osu §udur: 6 SI ag1r surette olmak iizere polis me-

NiimayiKilerden 5 ki§i olmii§tiir. fArkas! sa 6 siltun 5 tel .............. E~di§·eye ....... ;;h·;r .. y·~k ........... .. 
Almanlarin, Tiirkiyeden aldiklari tiitiinleri % 40 

eksigine Amerikaya sattJklarJ dogru degil 

............................................................ 
Heyecanb ve garib 

bir iddia! 
Almanya ile italya, orta 
Avrupay1 ve Balkanlar1 

taksim etmi~ler! 
Diinku posta ile gelen Paris gazete • 

lerinden «Temps», 15 kanunusaniden 18 
kanunusaniye kadar, General Goering'le 
Du<;e arasmda cereyan eden ve neticesi, 
teati edilen noktai nazarlann yalmz ls
panyol narbine miinham kalmay:~p Av· 
rupa ve diinya siyasetinin heyeti umumi-

[Arka.s~ Sa. 7 siitun l de] 

•••••••••••••••••••••• Ill IIIII Ill •• ••••••••••••••••••••••••• . . 
lhracattmiZ bu sene 

~ok artt1 

Muhterem mfsafirtmiz Antonesco•nun Ankarada • kar§tlanmasmdan 

Ankara 18 (A.A.) - Ba§bakan Is
met !nonii ve refikalan bugiin Anadolu 
Kuliibiinde Romanya Dt§ hleri Bakam 
ekselans Antonesc<> ve refikalan §erefine 
bir ogle ziyafeti vermi§lerdir. 

Z1yafette Dt§ hleri Bakam Doktor 
T evfik. Ri.i§ti.i Arasla Vekiller, Riyaseti
cumhur Ba§yaveri, Hususl Kalem Di • 
rektorli, Muhaftz Alay1 Kumandam, 

Romanya 'Elc;isi, m~hterem ~isafirin re 
fakat ve maiyetlerinde bulunanlarla Dl§ 
hleri Bakanbgt ve Romanya el<;iligi ileri 
gelenleri haz1r bulunmu§lardrr. 

Ankarapalastaki suvare 
Ankara 18 (A.A.) - Romanya DI§ 

hleri Bakam ekselans Antonesco ve re
fikast §erefine bu ak§am Rmanya el<;isi 

' LArkast Sa. 6 sutun 4 teJ 
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Italyaya hiicum r 
-------------------

Londra ve Paris matbuab M~ssolini'nin 
Trablus seyahatine ,iddetle ~abyorlar 

Du~e, kendisine bir kd1c hediy~ eden . Arablara 
italyan1n biitiin diinya miisliimanlar1na muhabbet 

ve tevecciihiinii gostermek istedigiru soyledi 

Mussoltnt Trablusa girerken 

Trablus 18 (A.A.) - Mussolini ktymetli bir hahra olarak sakhyacagtm. 
resml binalan gezmi~ ve sonra T rablus Bu hediyeyi kabul ederek, Libya tari • 
KadlS!m kabul etmi§tir. Kad1, beynelmi- hinde §U dakikadan itibaren yeni devir 
lei siyasette Mussolini'nin bir<;ok ahvalde ba~ladtgmi anlatmak istiyorum. 

[Arkasl Sa. 7 siitun 3 tel 
400 milyon miisliiman arasmda geni§ bir Uzak yerlerde bir muharebede <;arpi§-

Ka"nunusanJ·de ihracatt• tasvib buldugunu ve biiyiik bir muhabbet hgi zaman ltalyaya kar§I bi.iyi.ik bir sa· 
topladiginl soylemi§tir. dakat gosterdiniz. ltalyaya binlerce gO. 

mtz 15 284 000 Hray1 buldu Mussolini'nin miisliimanlara nutku ni.illii vermek suretile muzafferiyetin te-i<; SAHiFELERDE -
S iinciide: Edebiyat. 

Peyami Safa 
5 incide: Anadoluda san'at tetkikleri. 

Mimar Sedaa c;etintCZ§ 
I JlCJda: Spor haberleri. 

En miihim ihrac mallanmzzdan biri olan tiitiinler sevkedtlirken 

Tutiin piyasam1zda gazetelere kadar I te§ekki.il olan Reemtsma trostiiniin en 
akseden §oylc; bir §ayia ~:kmi§hr: .. . bi.iyiik hissedar ve direktorii iken Yahudi --------------1 ~<blmaij :ngara ~ana)'lmde en muhim - IArkast $a. 4 autun 4 tel 

' ' - Roma 18 {Hususi) - Trablus mi.is- mininde ktymetli bir pay aldmtz. Habe-
Ankara 18 (Telefonla) - 1hracat liimanlan bugiin italyan Ba§vekiline bir §istanda harbeden kahramanlanmz yaz 

ve ithalatimiZtn sonkanun ay:~ zarfmdaki k1hc hediye etmi§lerdir. Mussolini hedi • mevsiminden evvel aramza donecekler • 
vaziyetini gosterir rakamlar ihracatim!zm yeyi kabul ederek T rablus miisliimanla- dir. Bu kahramanlan laytk olduklan hiir• 
ge<;en senelere nazaran misli goriilmemi§ nna hitaben bir nutuk irad etmi§ ve ez • metle kaqtlamahsmtz, 
derecede arthgmi gostermektedir. Sonka- ci.imle demi tir ki: !talya, Libyamn miisliiman ahalisine 

JArkaat Sa. 3 &iltun 5 tel 5~- Bu luhc1 Romaya gotiirerek, en [Arkasz sa. 7 &ii.tun l de] 
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2 CUMHURiYET 

( ve Memleket .Haberleri 

Tarihi tefrika: 62 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

zaferinin izmir panayirJna 18 . m.art 
~erilen ehemmiyet yiidOniiniii kutlulandi 

) 
19 Mart 1937 

Siyasi icmal 
Romanya Hariciye Naz1rl 

Tiirkiyede 

Sa vas yerinin korkunc manzarasl lzmir Belediye Reisi ab- .. . .. .. . .. .. . * 

' ., . nan tedbirleri anlabyor Dun Em1nonu Halkevincle buyuk meras1m yapdd1 
Orada bir ordunun yenildigi degil, ·bir devlebn 1~37. heynelmi- ve zaferimiz hakk1nda konferanslar verildi 

JA. hiren, Atinada toplanan Bal~ 
~ kan anla§masJ konferansmm a~ 

rifesinde, Tiirkiyeyi ziyareti 
beklenen Romanya Hariciye Nazm M. 
Victor Antonesco gene ayni ~ehirde diin 
toplanan Balkan ikhsad konferansmm 
arifesinde yurdumuza ayak bash. Ziya• 
retin gecikmesi mumaileyhin birden ra• 
hats1z olmasmdan ileri gelmi§ti. Bu zi
yaretin bir~ok cihetten buyiik ehemmiyeti 
vard1r. 

_1_ •• ••1.. d ' lei Izm1r panaYJn battJg1 apa~IK gorU uyor U. ic;in temaslarda bu -

Sultan Siileymamn yiiregine kurd dii§
memekle beraber zihninde bir bulut do
gup sondu. Bir an, k1sa bir an vezirine 
bzar ve kmhr gibi olmu§tu. Fa kat o -
nun bahsi o giinkii zafere ve er!esi giin 
yap1lacak i§lere intikal ettirmesi i.izerine 
o miiphem igbirar ve o miiphem inkisar 
gec;ti, eski safhk avdet etti, kalble kalb 
gene birle§ti, tath tath konu§uldu. 

HiinHr, T opkap1 saraymda yaphgi 
gibi nedimini yanmda ahkoymuitu, c;a • 
dmn bir boliigiinde serdirdigi yatakta ya
tmm§h. Uyurken onun nefesini duyuyor 
ve haz ahyordu. T anyeri agamken ge
ne onunla birlikte kalktJ, kahvaltiYJ be
raber ald1, ordu kurnandanlarmi birlikte 
kabul etti, miizakereyi ve miinaka§ayi o
na b1rakti, kendisi - nediminin agzile ko
DU§Ur ve nediminin kulagile duyar - bir 
adam durumunda kald1. 

sertti, te§bihler laiibaliceydi. Hiinkar, 
doksanhk ihtiyann duru~una ve konu§ma 
tarzma tebessiimle mukabele etti, bir a -
vue altm uzatti: 

- AI yigit asker, harc;l1k et. Budinde 
gene gorii§iiriiz in~allah!. (I ) 

Otaga donii~te Krahn bataHkta bo -
guldugu haberi geldi, defterdarlann da 
dii§mandan yirmi bin piyade ve dort bin 
SUVari oJiisu gomdiirdiikleri anla§Ildt. 
Defteri yap1lan bu oliiler, harb sahasm
da dev§irilenlerdi. Batakhga gomuleo. -
lerle nehirde bogulanlann say!Sl oglin ol
dugu gibi bugiin de tarihe mec;hul kald1. 

lunmak iizere An -
karaya giden izmir 
Belediye reisi Boh
c;et Salih Uz diin 
ogleden sonra bera
berinde ayni zaman
da §ehrimize gelmi~ 
olan lzmir Ticaret 
Odas1 umumi H -
tibi Mehmed Ali Dr. BeMet Salih U;; 
oldugu halde Tica • A 

ret Odas1m ziyaret etmi§ ve Odad~ ala
kadarlarm yaphg1 bir toplant~d~ T~caret 
Odalarmm lzmir panaymna I§hra~I me
selesi iizerinde goru§iilmii§tiir · lzmir ~e
lediye reisi bundan sonra gene berabenn
de Ticaret Odast umumi katipi Mehmed 
Ali oldugu halde Turkofis Istanbul §U-
besini ziyaret etmi§tir. . . .. 

Doktor Behc;et Salih Uz ke!ld1s.1le go
ru§en bir muharririrnize 1937 lzmlr pa -
naym ve izmirin iman i§leri hakkmda 
§UnJan soyJemi§tir: .. 

Kumandanlar, zaferin tam oldugunu 
ve dii§man ordusunun son neferine ka -
dar yok edildigini temin ediyorlard1. Fa
kat bu Q_arlak ve c;ok parlak muzafferi -
yetin §erefini Bali Beye bag!§lamakta da 
tereddiid gostermiyorlard!. Dii§mam r,;e
viren, sersemleten, batakhga ve nehre su
ren oydu. Bunu kabul ve ac;Ikr,;a itiraf 
etmek o yigit adamlann ho§una gidiyor
du. 

Sirndi bu zaferi yurda miijdelemek st
ras! gelmi§ti. Hiinkar, en kudretli katib
lere tumturakh mektublar yazd1rd1, tic; 
giinliik yolu bir giinde a~acak c;avu§lar 
sec;ti ve hemen yola c;1kard!. Zamammt
ZID orta yiiriiyii~lii trenleri kadar hJZh 
yiiriimegi ba§aran bu sec;kin ulaklardan 
Y arah Hiiseyin 1stanbula, Cinci Hiise
yin Bursaya, Kurkud Sarna, Miiteferrik 
Mehmed Kahireye, Deli lskender Di -
yarbekire, Diizenigiizel Sinan Karamana, 
Kor Cafer Halebe, Kelemen Celeb Edir
neye gideceklerdi. F akat ic;lerinden Hiin
kan alakaland1ran Y arah Hiiseyindi. 
<:unkii o, yalmz lstanbul kaymakam1 Ka
Slm Pa~aya zafername goturecek degildi. 
V ali de Sui tan a da bir mektub teslim 
edecekti. Katiblerin tiirlii tiirlii kelime o
yunlarile dolu zafernameleri kaleme al
makla ugra§bklari sJrada· Padi§ah ota -
gma kapanmi§b, anasma k1sa bir mek -
tub yazarak kazamlan biiyiik galebeyi 
miijdeledikten sonra yancamna bir gaze! 
yazml§, altma, hasret ve i§tiyak ifade e
den uzun sabrlar ilave etmi§ti. Hurreme 
verilecek mekhtb, Valide Sultanm kiigi
dma bagh olup bundan maksad da Hiin
kann sevgili kansm1 - kanh c;arp!§malar, 
korkunc bogu§malar arasmda dahi - u
nutmadlgtnt saraym en biiyiik kadmma 
hissettirmekti. A§1k Padi§ah, Hurremi 
her yerde du§iindiigunii herkese ve bil -
bassa anasma ihsas etmekten garib bir 
zevk ahyordu. 0 sebeble de sevgilisine 
yazd1g1 mektubu onun delaletile gonde -
riyordu. (2) 

«- Ankarada bu seneki panayi: tc;m 
150.000 lirahk serbest doviz ve hanc?en 
gelecek e§Ya ic;in laz1m ol.an ko~~e~Jam 
istedik. Bunlar verilecekttr. Hukumet 
merkezinde sergiye aid biitiin te§ebbus: 
lerimizi ikmal ettik. Burada da cumar.t~sl 
guniine kadar kalacak ve panayJr I<;m 

Arkada~lmtz Abidin Daver, Eminonu Halkevinde konteranstnz verirken 
ve dinleyiciler 

fbrahim Pa§a, beyler ve pa§alarla ko
nu~asmi bitirince Hiinkara sordu: 

- Ne ferman buyuruluyor? 

- Akmc1lar talana c;1ksm, ordu din-
lensin. Biz da sava§ yerini gezelim. 

Biraz sonra yamnda .. kendi elile ba
§!Da elmash bit sorguc takarak mukafat
land!rdlgl - nedimi, ardmda ikinci vezir 
oldugu halde dii§man kanile prhhla§mi§, 
kesik ke!leler, kopuk bacak ve kollarla 
yer yer benekle§mi~ olan harb sahasm1 
dola~Iyordu. Manzara korkuncdu. 0 
parc;a parc;a cesedler, yutJk bir tarihin 
darmadagm olmu§ sahifelerine benziyor
du. 0 p1htJ p1h!I kanlar, bu peri§an tarih 
sahifelerinden topraga doki.ilmi.i§ miirek
keb izlerin! andmyordu. Orada bir or
dunun yenildigi degil, bir devletin bat!I
gl apac;1k gorunuyordu. 

HiinHr, Turk giiciiniin ezeldenberi 
y1kageldigi tahtlardan, yok ededurdugu 
saltanatlardan birinin daha Mohac sah
rasmda parc;a parc;a uzamp yatbgml ib • 
retle ve dikkatle seyretti, gamh gamh i
c;ini c;ekti: 

- Ibrahim, dedi, adam c;1kart ta §U 
Kral Liii'nin cesedini buldur. Bic;arenin 
hem tacm1, hem camm ald1k. Bari kar -
~1hgm1 verelirn, cesedini bir mezara koy
durahm. 

Sadnazam, Hiinkann bu emrini c;a -
VU§lara devrederken Bosna Alaybeyle -
rinden birinin c;ad1n oni.inde bulunuluyor
du. ihtiyar asker - temizlemekte oldugu 
silahm1 bir yana koyarak - ayaga kalk -
m1§!I, padi§aht selamhyordu. Hiinkar, 
bir gun onceki mU§aVere topJan!Jsma ge· 
len Alaybeyini !amdt: 

- Ibrahim, dedi, bu asker, diin gor
diigiim Koca Alaybeyidir. <:ag1r da ko
DU§, bundan sonra yaptlacak tedbir ne -
dir, diye sor. 

Vezir, Bosnah muharibi i§aretle yam
na davet etti ve Hiinkann meramma ter
ciiman oldu. 0, Mnki kendi yolda~larile 
konu§uyormu§ gibi tekelliifsiiz davrand1: 

- Domuzun, dedi, yatagmda ~ocugu 
olmasm! 

Yap1lan irnha harbinin tam verimli ol
masi ic;in dii§man iilkesine girilmesini, ~ii
mullii bir tarama yap1lmasm1 ileri siirii -
yordu. Fa kat kullandigl dil, sarayda ko
nu§Ulan dile benzemiyordu. Kelimeler 

Zaferden a~k ta hissesini aim!§ de -
mekti, sevgiliye sevincli haberler yollat
mi§tl. 0 halde yola c;Ikiiabilirdi. Hun -
kar, ordunun yiiriiyii§ ic;in sabusJZlandt -
gm1 sezerek hicran yolunu biraz daha u
zatmiya nza gosterdi ve hareket emrini 
verdi. On yedi giin sonra Tiirkler, Bu • 
dinin oniinde bulunuyorlardJ. 

1stanbuldan sonra milll bir iilkii ola
rak tahayyiil olunup duran iic; §ehirden 
birine nihayet vanlml§tl. Sohir de, bin 
yiiz y1ldanberi mu§tak oldugu halis Tiirk 
yiiziine, halis Tiirk sesine yuregini ac;ar 
gibi biitiin kapilarmi ac;1k tutuyordu, ga
libleri bekliyordu. Ordusuz ve Krals1z 
kalan Macaristanm paYJtahtt ic;in ba§ka 
tiirlu davranmrya da imkan yoktu. Mo -
hacda en muhte§em bir zafer i§liyen Turk 
kihei, ayni zamanda Budinin kap1lanm 
ac;an bir anahtar rolii oynami§tl. 0 za
ferle bu netice birbirine baghydi. 

(Arkasl var) 

( 1) Pe9evi tarihi - C: 1 - S: 96. 
(2) cPadi~ah. ihtiyarll~m bozamamtl} ol

dugu mii.stesna bir giizellik sahib! olan va
lidesine de bizzat mektub yazdu 

- Venedlk elclsinin raporu -
Bu miinasebetle bir noktaYJ. tenvir et -

mek lsterim: Vallde Sultan tabiri Osmanl! 
saraymda llkin Uciincii Mehmed tarahn -
dan kullamlnu~trr. Ondan once bOyle b!r 
ta.bir yoktu ve valldeler hakkmda resmi 
te~lfat ta mevzu deglldi. Bizim, Hafsa 
Sultam o lsimle am~umz, kendlsinin ha -
k1katte o slfat1 t~rmasmdandtr. 

. M.T.T. 

Devlet Demiryollarm1n getirdigi yeni lokomotifler 

Devlet Demiryollan tarafmdan AI -
manyaya sipari~ edilen lokomotif ve va
gonlar parti parti memleketimize gel -
mektedir. 

0.. .. ~ ediJeB lokomotif ve 
vagonlardaa bir hsmi ~irkeciye g•lmi§· 

tir. Parc;a halinde gelen vagonlann mon
tajJ burada yapiiacakttr. 

Y eni lokomotiflerin hem siiratleri, hem 
de t;ekrne kabiliyetleri ~;ok yuksektir. 

Resmilniz yeni gelen lokomotif ve va
gonlan gostennektedir. 

temaslarda bulunacag1m. 
Bu seneki panay1r gec;en senekilerin 

c;ok fevkinde olacakhr. 927 lzmir p~na
ym 20 agustosta ac;Ilacak ve 20 ~yl~lde 
kapanacakhr. Bu sene daim~ se~gt bm~
lan kuruyoruz. iktJsad V ekaletJ de TI
caret Odalan paviyonunu c;ok &.iizel ve 
bi.iyi.ik bir §ekilde yaphracakt1r. I~ Ban
kasJ da fevtkalade giizel bir paviyon yap
tmyor. Kiiltur park ve sergi arazisi be§ 
senelik irnar programt mucibince k1sa bir 
zamanda fevkalade bir §ekil alacakhr. 

Dunyanm her tarafma dag1lmak iize
re her lisandan afi§ler yaptmyoruz. Bu
tiin Avrupa ~irnendifer ve vapurlannda 
panaYJra gelecek ewaya yuzde 40 dan 
70 e kadar tenzilat temin edilmi§tir. Bu 
sene ~ok seyyah gelmesini de. temin ede
cegiz. Panay1r miinasebetile Izmire gele
ceklerin biitiin e~bab1 istirahati temin olu
nacakt!r. Beynelmilel bir muzik heyeti, 
varyete gruplan, sair eglence vasJtalan 
celbedecegiz. 

izmir panaymnm §arkm en buyuk pa
naYJn ve bir §ark pazan haline gelmi§ 
oldugunu biitiin diinya gorecektir.» ---

SEHIR ISLER/ 

Sultanahmedde yeniden 
hafriyat yapdacak 

Bir mi.iddettenberi memleketinde bu
lunan profesor Baxter, nisan .aYI zarfn~
da §ehrimize gelecek ve yemden hafn
yata b3.§hyacakhr. 

Bu seneki hafriyat bilhassa, Sultan
ahmedde Bol sokakta iki bin metro mu
rabbl bir sahada kain 9 ve 11 numarah 
Bizans sarmclanmn meydana <;Ikaril
masma hasredilecektir. 

Profesor Baxter'den ge~cnlcrde ala
kadarlara gelen telgrafta, istimlak edil
mesi laztm gelP'l ve avukat Yusuf Ke
nana aid oldugu anla§tlan bu sarmclar
la hafriyat sahasmm bedeli ~la~ .404 bin 
liranm haztr bulundugu btldll'llmekte 
idi. . . 

Bunun i.izerine Vali ve Belediye relSI 
Muhiddin tlstii.ndag, heyeti fenniyeye 
sahanm topografik haritasmm ~tkanl
masmt emretmi§tir. 

Mahallinde tetkikat yapan Heyeti 
Fenniye miidiirii Hii.sni.i.' Hari.ta §Ub~si 
mudiirii Galib, mii.hend1s Talat, hanta 
ve planlan ikmal ederek Belediye Da
·imi Encii.menine vermi§lerdir. 

Sahanm istimlaki, Enciimence karar 
altma almml§hr. 

Afi! i§leri 
Af'f§ i§lerinin 23 marttan itibaren dog

rudan dogruya Belediye tarafmdan ida
resi takarriir ettigi i~in bu i§le me§gul 
olmak uzere bir biiro tesisine ba§lanmt§
tJ.r. Biiroda ~ah§acak memur ve mii.s
tahdeminin kadrosu tesbit edilmektedir. 

Ac1kh bir oliim 
Cenevrede tahsilde iken pek gene ya

§tnda elim bir kazaya kurban giden 
Feyziati mektebi 1935 - 1936 mezunla
rmdan ve Giimriikler Naz1rhgmdan mii
tekaid Bay Hilminin torunu ve Ticaret 
Odas1 Tahkikat masas1 ~efi merhum 
Bay Sabrinin oglu Kaninin cenazesi bu
giin saat 11,30 da Cerrahpa§a hastane
sinden kaldmlarak namazt Aksarayda 
Valide camisinde kllmdtktan sonra ~e
hidlikteki aile makberesine defne~ile

cektir. Allah rahmef eyliye. 

Tam yirmi iki sene evvel 18 mart 
915 te, Turkun Canakkalede kazand1g1 
biiyiik zaferin yJldonumii, diin ak§am 
Eminonii Halkevinde biiyiik merasimle 
kutlulanmJ~hr. Bu biiyiik zaferimizin a
mh§ merasiminde ~ok kalabahk giizide 
bir halk kiitlesi salonu doldurmu§tur. 

Merasime, Halkevi reisi Agah Smmm 
ac;l§ nutkile ba~lanm~hr. Agah Sun, 18 
martta Canakkalede kazamlan zaferin 
biiyiikliigiinii ve Tiirkiin gosterdigi ya -
rarhklan minnet ve ~iikran hislerile an -
ml§tir. 

Bundan sonra Y az1 hleri Miidiiriimiiz 
Abidin Daver, <:anakkale deniz muhare
belerini anlatan bir konferans vermi§tir. 

Abidin Daver, 18 marttaki bahri mu
harebeyi gosteren bir harita iizerinden 
hadiseferi, muharebenin nas1l ba laytp 
nas1l bittigini, dii§man gemilerinin nere
lere kadar sokuldugunu, bu muharebede 
tarafeyn kuvvetlerinin neden ibaret oldu
gunu biitun teferruatile izah etmi§ ve 
du§manlanmllln bile takdirini kazanan 
Turk kahramanhgmm olmez esenm 

canh bir surette gostermi§tir. 

Ayni zamanda <:anakkale harbine aid 

muhtelif ha!Jralar da projeksiyonla gas -

terilmi§tir. 
Abidin Daverin verdigi konferans a! -

ki§lar arasmda bittikten sonra ihtiyat za

bit mektebi harb tarihi ve cografya mu -
allimi 1smail Hakkt da <:anakkale har

binin karadaki safhalanm anlatm!~tlr. 

ismail Hakkmm konferansmdan sonra 

da Samih Rifat, ibrahim Alaeddin, Yu-

suf Ziya, Mehmed Akif, Siil~yman N a
zif, Re§ad Nuri, Enis Behic;, Orner Sey
fettinin <:a.nakkale hakkmda yazd1klan 
§iir ve nesirleri okunmu§tur. Bunlardan 
sonra Kemal Emin, Canakkale sava§ma 
aid kJYmetli hatlralar nakletmi§ ve me -
rasime Canakkaleye dair soylenen halk 
tiirkiileri arasmda nihayet verilmi§tir. 

$i$li Halkevinde 
Dun ak§am Si§li Halkevinde de 18 

mart zaferi hakkmda merasim yapilmi§· 
hr. Merasime, Halkevi reisi Ahmed Ha
lidin bir nutkile ba§lanml§, muallim Ke
nan ve Si§li T erakki lisesinden Atik ta
rafmdan Canakkale hakkmda yaZilan 
muhtelif §iirler okunmu§tur. Bundan son
ra Zeki ve arkada§lan Turk musikisin -
den muhtelif par~alar ~almt§lar ve oku -
mu§lard\r. Bll suretle programm birinci 
kismi bitmi§tir. 

Programm ikinci bsmma, arkada~ -
m1z Abidin Daverin konferansile ba§ -
lanml§hr. Abidin Daver, burada da 18 
mart zaferini anlatml§br. Bu konferans1 
dinlemek ic;in kalabahk bir halk kiitlesi 
salonu, odalan, hatta merdiven ba~lanm 
doldurmu§tur. 

Konferanstan sonra Bedia ve Lusi hi
rer piyano konseri vermi§lerdir. Sonra da 
Halkevi orkestrast garb musikisinden 
muhtelif parc;alar c;alarak merasirne 12 de 
nihayet verilmi§tir. 

$ehremini Halkevinde 
Sehremini Halkevinde de ayni §ekilde 

merasim yapiliDI§hr. Muhtelif hatibler 

tarafmdan 18 mart zaferi hakkmda kon-

feranslar verilmi§tir. 
I I I IIIII I 1 II II 11 Ill lilt I I Ill I Ill II II I I I I Ill I I I 1 I I I I I I Ill I I II I I I I II II I I II I I I II I I I I 111111 I I I I I lilt II II I II II II I I I II II I I Ill Ill 

Bu sene yapda akj Nakil vas1talarmin 
toprak bayram1 ta~Idigi yolcu 

Pazar giinii Halkab mek- Bu hususta dikkate ~ayan 
tebinde kutlulanacak bir istatistik ne~redildi 
Oniimiizdeki pazar gi.inii Halkah Zi

raat mektebinde toprak bayramt yapila
caktJr. Diin istanbul ziraat odast topla
narak toprak bayrammm program1m tes
bit etmi§tir. 0 giin c;iftc;iler toprag1 istira
hate terkedeceklerdir ve kendileri de isti
raha t edeceklerdir. 

Mektebde zirai miisahabeler yap1la -
cak topragm ehemmiyeti ve bilhassa Turk 
topraklarmm k1ymet ve feyiz ve bereketi 
hakkmda konferans verilecektir. 

Bundan sonra mekteb talebesi tara -
fmdan temsiller verilecek, mekteb gezile
cek, bilahare davetliler mektebin ham -

ladigi yemekten yiyeceklerdir. Toprak 

bayrami memleketin birc;ok yerlerinde 

tes'id edilecektir. 
Ayni giinde istanbul ziraat odas1 on 

koye tJmik makinesi verecek, kenevir to

humu ve diger baz1 tohumlar daglta -

cakt1r. ------
Filomuz Y ugoslavya 
limanlar1na gidiyor 

Haber aldlgimiza gore deniz harb fi

lomuz yakmda dost Yugoslav devletinin 

limanlanna gidecektir. Haziranda yaptl

mast ihtirnali olan bu seyahatte Amiral 

Si.ikrii Okan donanmaya kurnanda ede
cektir. 

1stanbuldaki kara nakil vas1talannm 
ta§Jd1klan yolcu adedi hakkmda yeni bir 
istatistik ne§redilmi§tir. Bunun verdigi 
maliimata gore; 30 agustos 1869 sene -
sinde teessi.is eden istanbul T ramvay ~ir
keti 68 senedenberi faaliyette olup bu -
giinku hatlannm uzunlugu 36 kilometro
dur. Elinde 320 araba vard1r. Gunde 
vasati 253 araba i§lemektedir. 1924 se
nesinde birinci mevki arabalarda 13 mil
yon 414,813, ikinci mevki arabalarda da 
45,200,2:11 yolcu ta§miDI§hr. Bu mik -

tar 935 senesine kadar temevviic etmi§; 
nihayet 935 senesinde de birinci mevki 

arabalarda 14,725,385. ikinci mevki a
rabalarda da 44,622,192 yolcu ta§tn -
mi§hr. 

928 senesinde i§e ba§hyan Dskiidar 

Halk tramvaylan bu senenin ancak son 
a!tt aymda faaliyette bulunmu§ olup hat
tm uzunlugu 40 kilometrodur. Y olcu a

dedi her sene tezayiid etmektedir. 935 
senesinde birinci mevki arabalannda 
1,630,681 ; ikinci mevki arabalannda 
4,335,064 yolcu ta§mm!§hr. 

Tiinelin 935 senesinde ta§!d!gJ yolcu 
miktan 6,144,582, Anadolu babliyo 

trenlerinin ta§!dtgt yolcu miktan 2 mil -

yon 580,598 ve Rurneli Benliyo hath -

nm ta§Id1g1 yolcu miktan da 3,024,142 
dir. 

Bizden ba§ka Karadenizde sahili bu
lunan iic; devlet vard1r. Bunlardan ikisile 
ayni zamanda karadan da kom§uyuz. 
Romanya ile kom§ulugumuz yalmz de -
nizdendir. Bununla beraher, her iki dev• 
let, Balkan yanmadasmm en miihim dev
letlerindendirler. Avrupanm cenubu §ar
kisinde olup biten i§lerde sozleri agir bas
bgmdan karada mu§terek hududlan bu
lunan devletler kadar birbirine c;ok yakm 
ve menfaatleri miittehiddir. 

Bu menfaat birligi, ayni gayeleri gii
den Yugoslavya ve Yunanistamn i§tiraki
le Balkan ittifakm1 meydana getirmege 
c;ok yard1m etmi§tir. Maliimdur ki Bal
kan misak1 konferanst ilk defa 1934 se
nesi iptidalannda hamlanm!§ ve ac;Ilml§• 
II. Misak o sesenin 5 ~ubatmda Belgrad

da Tiirkiye, Y ugoslavya ve Romanya 
Hariciye N aZJrlan tarafmdan parafe e
dilmi§ ve 9 §Ubatta Atinada imzalanmJ§• 
tJ. 

F akat bu misakm akdinden daha ev • 
vel yani, 1933 senesi 17 te§irinevvelinde 
Ankarada Tiirkiye ile Romanya arasm
da o tarihte Tiirkiyeye gelen §imdiki 
muhterem misafirimizin selefile Tiirkiye 
Hariciye Vekili arasmda imzalanan 
dostluk misakile Tiirkiye, ilk defa bita• 
rafltk taahhiidii haricinde iizerine veci
beler almi§tl. <:unkii bu dostluk misakm
da her iki devletten biri, iic;iincu bir dev
letin hiicumuna ugrad1g1 takdirde digeri
nin, harici politikaya aid hareketlerinde 
ona yard1m edecegi taahhiid edilmi§tir. 

Ankara muahedesile akidler yalruz 
kendilerinden birine iic;iincii bir devletin 
hi.icum etmesini degil; ayni zamanda o 
devletin Tiirkiyenin yahud Romanyamn 
aleyhine ba§kalarile anla§masmt bile red; 
detmegi kabul etmi§lerdir. 1§te, boy\ec~; 
daha Balkan anla masm .. r-

kiye ile Romanya kendi toprak ve men -
faatlerine kar§I iic;iincii bir tarafm taar • 
ruz ve hiicumuna ve ba§kalarile anla§ma
sma ka111 birlikte yiirumegi kararla§hTml§ 
bulunuyorlard1. M. Victor Antonesco • 
nun ziyareti Tiirkiye ile Romanya ara • 
smda Ankara muahedesile temeli at!lan 
s1ki dostlugu ve birligi bir kat daha tar
sin edecektir. Bundan Balkan anla§maSI· 
nm c;ok istifade edecegi §iiphesizdir. 0 
Balkan ittifaki ki dundenberi Atinada 
toplanan ikbsadi kolllferanst bu ittifaka 
dahil devletlerin denil ticareti ve muva
salalan iizerinde miihim karalar verecek
tir. 

Bu kararlar daha ziyade Romanya 

ile Tiirkiyeye taalliik edecektir. Ciinkii 

Y ugoslavyanm ve Y unanistamn sahille

ri ve deniz yollan diger Balkan anla~ • 

mast memleketlerine pek bagh degildi~. 

Bilakis Romanyamn deniz yollan Tiir • 

kiyeden gec;er. Montreux konferansmda 

Romanya, Tiirkiyenin istikamet ve dost

luguna nekadar bel bagladigiDI, kendi 

deniz yollanmn gec;tigi Bogazlar iizerin

deki Tiirkiyenin davasmt butun kuvvetile 

miidafaa ve iltizam etmek suretile ispat 

etmi§ti. 

Simdiki ziyaretin ehemmiyetini, M. 
Victor Antonesco'nun yiiksek ~ahsiyeti 
bir kat daha artlrmaktadu. Paris sefirli

gi ve Cenevredeki miimessilligi esnasm • 

da, memleketinin harici politikasma bii· 

yiik istifadeler temin eden dost devlet a• 

dam1, son de fa Hariciye N ezaretini de • 

ruhde etmeden evvel, ba§mda bulundugu 

Romanyanm maliyesini yoluna koymak.

la §U buhranh zamanda memleketine bii .. 

yiik hizmetlerde bulunm~tu. ;limdiki va· 

zifesinde Kral Karol ile Ba~ekil M. 

T ataresco'nun tam bir emniyet ve itima• 

dm1 haizdir. Tiirkiyeyi ziyareti her iki 

memleketin miinasebatJ ve Balkan ittifa

kt i.izerinde derin ve faydah inttbalar bt~ 

rakacagma eminiz. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

A bone ~eraiti { T~r~iye 
'i 1~10 

Senelik 
Alb ayhk 

Oc; ayhk 

Bit ayb.k 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

150 • 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr. 

1450 • 
800 • 

~oktur 
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lhtililci or dusunda japon 
zabitleri de varmi§ 

Balkan iktisad 
Konseyi acddt 

.:. 

Bir Balkan Ticaret Oda· 
lar1 Ofisi kurulmas1 da 

kararlash 

Peyaml Safa 

Akmlarile, fetihlerile, kahramanhk ve 1 ondan bundan toplanm~§, bir kahraman 
zafer tecriibelerile zengin ve me§hur bir subaym hallra defterlennden apanlrnl§, 
milletin harb edebiyatJ yoktur. Kendi _ ya§anmami§ ve dogrudan dogruya mii§a
mizden bahsediyorum. Koroglu gibi balk hede edilmemi§ olsun. Duhamel, Do:, -
§airlerinin birka<; eseri, yahud «Ar§a as geles, Barbusse, Remarque ve da~~ boy-

General Franco kuvvetleri Madrid cephesinde diin 
12 kilometro ilerlediler. Bitarafhk kontrol memur

larl Portekize hareket ettiler 
• 

Atina 18 (Hususi) - Bu sabah a -
c;IIacagi evvelce bildirilen Balkan An -
tantl tktJsad Konseyi ogleden sonra saat 
be§te ac;IIdi. Dort Balkan Antantl dev -
letleri murahhas heyetleri i<;timada ha -
ZIT bulunuyorlardi. Yunan Ba~vekili Ge
neral Metaksas si:iyledigi bir nutukla 
Balkan ikllsad Konseyinin be§inci top -
)anti devresinin a,.,Jdig!_nl bildirdi ve ri -
yasete Yugoslavya ba~murahhas1 gec;e -
rek miizakere ba~lad1. 

. d · · ·· h · le harb taraftan veya aleyhtan yuzlerce §lrn engeru t1g1 sureyya cev en» tarzm- • . . . 
d b. "() 1· h b ·b· 'dd. 1 • muharrir arasmda cepheye gitmiyen bu a 1r m1 e m ar g1 1 en c1 1 ve u VI b' )' 

·· 1 · · b"l ·· k ·· 1 v tanesi yoktur ki ancak tiifek tutan IT e m serguze§t enm 1 e nu te soy emege ve . k · · k 1 
d .. ·· v ·1 t ('kk1· eden kahramanhk edebiyatJ yapma 1c;m a em mazmun U§urmege ves1 e e a . b"l v • • 'd k 

D . · 1 · · .. b k 'd · N k tutmak hakkma sahib ola 1 ecegm1 1 ra 1van §air ennm u<; e§ as1 es1, am1 

Salamanca 18 (A.A.) - Franco 
karargahmm resmi bir tebligine gore, 
nasyonalist kuvvetler cenub cephesinde 
yeni bir ileri harekette bulunarak du§ma
nm birc;ok mevzilerini ele gec;irmi§ler ve 
12 kilometro kadar ilerlemi§lerdir. 

Hiikizmelfilere gore 
Madrid 18 (A.A.) Miidafaa 

meclisinin bir tebliginde bilhassa §i:iyle 
denilmektedir: 

«Guadalajara cephesinde hukllinetin 
topc;u ve tayyare kuvvetleri, asilerin mev
zilerini, bilhassa Brihuega mmtakasm -
daki mevzilerini miiessir surette bombar
diman etmi§lerdir. Du§mamn 4 tayyare
sile hiikfimetc;ilerin bir avc1 tayyaresi 
du§mu~tur. 

15 ltalyan askeri, kendi isteklerile 
hiikfimet saflarma iltihak etmi§lerdir. 

Jarama mmtakasmda neticesiz tiifek 
ate&i teatileri olmu§tur. 

Madrid, Avila ve Bilbao cephelerin
de topc;u diiellolan olmu§tur. 

lspanyacla Japon zabitleri 
Londra 18 (A.A.) - Manchester 

Guardian'm diplomasi muhabirine gore, 

birc;ok J apon zabitleri, !spanyol asilerile 
birlikte harbetmektedirler. 

Portehize hareket eden kontrol 
memurlarr 

Loridra 18 (A.A.) - Ademi mii -
dahale mii§ahidligini ifa edecek olan i4 
fngiliz, Lisbonne' a gitmek uzere diin 
Southampton' dan vapura binmi§lerdir. 

Mii§ahidler, fspanya - Portekiz hu -
dudu boyunca seyahat edebilmek ic;in 
beraberlerinde otomobil gotiirmektedirler. 

Avam Kamarasancla bir sual 

Londra 18 (A.A.) - Avam ka
marasmda 1spanyol sulanna gidecek fn
giliz vapurlanm bir tabm kayidlere tabi 
tutan kanunun ikinci braati munasebetile 
Cranborne bir suale verdigi cevabda de
mi~tir ki: 

«- Franco'nun kirahyacagl vapurlar 
muvakkaten fspanyol olacaklarmdan 
kontrol plam bunlar hakkmda tatbik e -
dilmiyecektir. Maamafih bu miihim nok
ta hakkmda bir anla§ma elde edilip e -
dilmiyecegi meselesi biiyiik bir itina ile 
tetkik olunmaktad1r.» 

Bu celsede muhtelif meseleleri tetkik 
edecek enciimenler sec;ildi. Konseyin mii
zakereleri bir hafta kadar siirecektir. 

*** 
Balkan Ticaret Oclalarr Olisi 
Balkan Antantma dahil memleketler 

arasmda ikhsadi mtinasebatm takviyesi 
ic;in c;ok miihim bir hareket ba§larni§Iir. 
Balkan fktJsad Konseyinin Atinada top
lanmasl s1rasmda ortaya alllan bu mese
le, Balkan Ticaret Odalannm mii§terek 
hareketleri ic;in bir Balkan Ticaret Oda
lan Ofisi kurulmasJdir. 

Kemalin, Abdiilhak Hamidin, N acinin, etmesin. 
Fikretin, Safamn, Akifin ktilliyah ic;in- Bizde bugiine kadar yalmz barb ve e-

debiyat degil, biitiin hayat ve edebiyat de birka<; parc;as1, tistune edebi bir c;e§i-
birbirinden ayn §eylerdi. Muharrir ya -din damgas1 vurulamiyacak kadar fakir d 
§amadigtnJ yazmak hakkm1 k.endisin e bir harb dagamg1 viicude getirirler. .1 goren, bakl§lnln zaviyesi yaz1 masas1 e 

Hele Turk romam harbe hi~ girmemi§- duvar takvimi arasmda doniip dola~uken 
tir. Hemen biitun romanciian!lllZln eser- h b 

tasarhyabildigi vak' alan a ire yaz1p 
lerinde harbe aid parc;alar bulunabilirse c;izen, muvaffakiyet sand1g1 ~ey istiare ve 
de, bunlar, yerinde ve dogrudan dogruya te~bih bulmaktan ibaret kalan, tecriibesiz 
bir mu§ahedenin mahsulu degil, tasarla- ve hatJTaSIZ bir hayal adam1yd1. hi gucii, 
rna ve yaki§llrma sahneler olduklan ic;in hayatl ve realiteyi mii§ahede etmek de -
hayatm reel akislerile dolu, ya§anmi~ ve gil, tembel ve bo§ zamanlanm dolduran 
samiml bir barb edebiyatm1 temsil etmek- bir edebi istimna i<;inde hayal meyal tab
ten c;ok uzaktular. Arana tarana, mii§a- min etmekten ba§ka bir§ey olmad1. An
hede mahsulu tek bir harb romam bulun- cak inkiiabdan sonra edebiyahmiZln mis
sa bile onun da muharririnin bir kadm ol- kin bir romatizmadan c;1karak hayatla 
dugu hayretle gi:iriiliir: «Aie§len Com- mes'ud bir bulu§rnlya dogru gittigini go
lek» muharriri Halide Edib. Gene hay- ruyoruz. 
retle goriiliir ki biitiin gelip gec;mi§ Tiirk 0 zamana kadar bir harb edebiyah -
muharrirleri ic;inde, bir kadm fantezisi te- rnlz olmad1g1 gibi • Tiirk muhayyilesinin 
lakki edilse bile, askeri iiniforma giyerek hayal ve mazmun yolundaki biiyiik mu
hic; olmazsa mii§ahid s1fatile istiklal vaffakiyetleri inkar edilmemek §artile -
Harbine i§tirak etmi§ bir tek insan varsa enikunu bir sulh edebiyahmlz da yoktu. 
bu kadmd1r. Turk edebiyah harbden de, sulhten de 
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Balkan Antanli Ekonomi Konseyinin 
gec;en defaki ic;timamda bu mesele tetkik 
edilmi§ ve te§ebbus i§i Biikre§ Ticaret 
Odasma bJrakilrni§II. Biikre§ Ticaret 0-
dasJ, o zamandanberi me§gul oldugu bu 
i§i Rumen hiikumeti vasJtasile alakadar 
Balkan hukumetlerine bildirmi§tir. ikii -
sad Vekaletimizin de tasvib ettigi Bal -
kan Ticaret Odalan Ofisi kurulmas1 fik
ri bugiin kuvveden fiile c;Ikmaktad1r. 

C,:::anakkale taarruzu gibi lstanbulu ayn ya§ad1; <;iinkii hayattan uzakta, bil
dogrudan dogruya tehdid etmi§ bir ya- mem, kahramanlann kihcml takm1ya c;a
man tehlikenin ve Biiyiik Harb maglub- h§hg1 ar§J alanm hangi tabakasmda idi. 
Ian arasmda Tiirklere galib bir millet pa- Topraga ineli birkac; sene var. Onun 
yesi verdirmesi lazlm gelen §erefli muka- i<;in, yeni bir alem ic;inde imi§ gibi §a§km 
vemetin akisleri edebiyatta aramrsa, Aki- goriiniiyor. Polonya Hariciye 

Naztri degi,iyormuf 
Sovyetler Beck'in teb· 

dilini memnuniyetle 
kar,Ibvorlar 

Var§Ova 18 (A.A.) fngiltere 
Krah Altmc1 George'un tac giyme mera
siminde Lehistan Cumhuriyetini Beck 
temsil edecek ve kendisine Contre Amiral 
Uhrug ile Reisicumhurun oglu orta elc;i 
payelilerinden Michel Mosicki refakat 
eyliyecektir. 

Moskova 18 {A.A.) fzvestiya 
gazetesi, yaz1yor: «P olonya Hariciye 

Nazm Beck'in istifa edecegi ve yerine 
de Polonyamn Berlin biiyiik elc;isi Lips

ki'nin tayin olunacag1 hakkmda gazeteler
de bir tak1m §ayialar dola§maga ba§la -
ml§IU. Eger bu haberler hakikate teva

fuk ediyorsa, bundan §U netice c;1kar ki, 
ismi sulh davasile ve F rans1z - Polonya 
ittifakmdan dogan taahhiidlerle tezadm 
bir remzi haline gelen Beck'i arhk hari
cl siyasetin ba§tnda tutmaga ill!kan kal -
mamJ§br. 

Bec'kin yerine Lipski'nin gelecegi ha
berleri de teeyyiid ederse bu da §U de
mektir ki, mevzuu bahsolan §ey Polon -

yanm d1§ siyasetini diizeltmek degil, fa -
kat miinhaman yaftay1 degi§tirmekten 

ibarettir. ~iin't>i.i Lipski bugiin Polonya 
ile Almanya arasmda mevcud hususi 

miinasebabn tesis ve takviyesinde, Bee -
kin ba§hca mesai arkada§lanndan olmu§ -
tur. Beck ne ise Lipski de odur, denebi
lir.» 

lzmirde bir bahkhane 
yap1lacak 

fzmir 18 (Hususi muhabirimizden)
Deniz mahsulleri mtidtirii Mazlum bura
ya geldi. Alsancakta Y enilimanda 150 
bin lira sarfile bahkhane in§a edilecek, 
dalyanlar temizlenecektir. 

Turgudlu belediye reisi 
bir taarruza ugrad1 

lzmir 18 (Hususi muhabirimizden)
T urgudlu belediye reisi Cevdet, ak§am 
evine giderken biri oniine <;lkarak kendi
sine bir kag1d vermi§, cevdet bunu okur

ken taarruza ugrarnl§, demirle ba§mdan 
ag1r surette yaralanrnl§IIT. Mtitecavizler

den ikisi yakalanrnJ§, biri kac;rni§Iir. Ha

disenin sebebi eski bir dii§manhkbr. 

Muglada kurakhk tehlikesi 
Mugla 18 (A.A.) - Bu y1l yagan 

yagmurlar gec;en y1la gore dort!_e bir az

dir. !lin bir y1lhk yagmur ihtiyacl orta -

lama olarak bin iki yiiz milimetredir. 

Mevsim yagmurlan yagmazsa kurakhk 

olmas1 muhtemeldir. 

Art itlatyonlarr 
Mug]a 18 (A.A.) - Bu y1! ic;inde 

biri Mugla, biri Marmariste olmak iizere 

hirer an istasyonu ac;IIacaktu. Bu suretle 

il bal mmtakalannda fazla hal istihsaline 

Ye fenni k.ovanlann tamimine ~ah~IIacak
tlr. 

Filistin Y ahudileri 
korku i~inde ... 

Balkan Ticaret Odalan Ofisinin, Bal
kan Antanhna dahil memleketlerde §ube
leri bulunacakl!r. Ttirkiye §ubesi !stan -
bulda kurulacagl ic;in keyfiyetten !stan -
bul Ticaret Odas1 haberdar edilmi§tir. 
Oda, bu i§in ta tbik §ekillerini tetkik et -
mektedir. 

fin me§hur menzumesile cepheye misafir ~- ---==---------,=---~~~~ 
olarak -misafirt- davet edilen muharrir- Hataydaki miistemleke· 
lerin diirbiinle a[d,klan birkac; sathi inh-
badan ba§ka hi<;bir yaziya tesadiif edil- ciler kJZd softa kesildiler Kudiiste patbyan bir 

bomba 16 ki,iyi yaralad1 
Orfi idare ilan edildi 
Kudiis I 8 (A.A.) - Filistinde va

ziyet, daiml Surette vahamet peyda et - Mu· "lhak bu". treler 
mektedir. Diin ak§am tethi§<;iler, §ehrin ~ 
merkezinde bir dortyol agzmda bir bom

ba atmi§lar ve birisi zab1ta memuru ol- Hiikumet, miilhak biit~e
mak uzere I 6 ki§i yaralami§lardir. 

Kudiis halkmm biitiin mehafiline leri Medise verdi 
mensub Yahudilerin fevkalade meclisi, Ankara 18 (T elefonla) _ Hiikfi _ 

mez. Tiirk edebiyatmda, ya§anrnl§ ve 
duyulmu§ bir tecriibenin samiml akislerile 
ne bir Plevne, ne bir C,:::anakkale, ne de 
bir Sakarya vard1r. 

Karhamanhgml masa ba~mda yaz
maktan ziyade cephede ya§Iyan bir mil
Jete aid olmak §erefi, edebiyahmlZI bu 
biiyiik ay1bdan kurtaramaz. (_;iinkii cep
hede kur§unu yiyen Tiirk muharriri de
gil, Turk ki:iylusiidur. Turk muharriri 
«cephede oldugum i~in kalemi elime a
lamadJm.» tarzmda bir ispirtizme masas1 
agzile hic;bir §erefli mazeretten bahsede-uk ve cemiyet fark. gozetmeksizin, diin met, mtilhak btit,.eleri de Meclise ver _ 

ak§am bir toplantJ ic;in davette bulun - mi~ bulunuyor. Biitc;eleri bildiriyorum: mez. 
t S b b. · t' h t"d' «Nirin bir harb edebiyal!miz yoktur?» mu§ ur. e e 1• vaziye m va arne 1 IT. Hudud ve Sahiller S1hhat miidiirli.igii ,. 

Me I. Y h d"l n' d kt ld k sualinin cevab1, ensede r1kan bir •irpen-c 15• a u 1 e n uyma a 0 u - varidatJ gec;en seneye nazaran 304 bin ,. • 
larl l'nfl" )" I' fad t . ·~~· I k re yaraSJ kadar ar. Jkttr, gi:izi:iniindedir: a 1 e e rnl~ ve lg l§a§ ara ar§l lira fazlasile 986.300 lira, masraf1 "' " 
miicadele ic;in biitiin Y ahudi kuvvetleri- ~iinkii Turk edebiyatc;ISI cepheye gitme-
ni bir araya getirmege karar vermi§tir. 485 ·919 lira, Tahlisiye Umum Miidiir- mi§tir; gittigi zaman da -~anakkaleyi 

Hebron' da Arab miifritleri, telefon liigu gec;en yildan 26 bin lira fazlasile Tiirk muharrirlerinin ziyareti vak' as1 gi
hatlanm keserek bu mmtaka ile payitaht varidah 365•000 lira, masrafi 386•913 bi- miihtirlii balmumile dave! edilerek. 
arasmdaki miinakalatt ink1taa ugratrnl§ - lira, Vakiflar Umum Mudiirliigu 346 pehpehlerle, ma§allahlarla, c;ikolatalar 
lardir. bin 300 lira fazlasile varidatJ 2,733,600 ve kadaylflarla, agzma mamas1 ve cebine 

MrBZrcla da talebe ile zabrta lira, masraf1 2,733,131 lin~o, fnhisarlar bah§i§i konarak bin nazla gitmi§, vatan
biitc;esi I ,372,000 lira fazlasile varidah da§Inln parc;alam~mi bir tiyatro sahnesine 

~arptflt 45,112,500, masrah '7,649,960 lira, An- bakar gibi uzaklardaki c;admmn loca -
Kahire 18 (A.A.) - Nilin ilerisin - kara $ehri fmar miidiirliigii varidatla smdan durbunle seyretml.~hr. Cozleri, 

de Oniversite mahallesi olan Cize' de ta- · · h" b kl d" · b d b' · · masraf1 miitevazin olarak 155,437 lira, I~me I<;: e erne 1g1 iran a 1r merm1 
lebe ile zab1ta arasmda bu sabah bir rar-

,. Posta ve T elgraf biit~esi varidah ge - saplanmas1 heyecanile ac;IImiyan, tepesi-p1•ma olmu§IUT. 1 d 
' c;en seneye nazaran I ,415,000 lira faz- nin ustiinde pathyan §erapnelin a tm a 
ZabJta memurlan, silah istimal et - lasile 7,789,240 lirad1r. Masraf1 aym insan §Uurunun ge<;:irdigi korkunc anm, 

mi§lerdir. Birc;ok talebe yaralanrnl§hr. 'k d d D I D II ins an iradesinin yaphg~ 1 ulvi hamlenin 
Cize zabJtasJ, Kahireden elde bulunan rni tar a IT. ev et emiryo an gec;en 

'd t 3 5 '! ]" milyonda birile kalbi rarpm1yan, bir hom-polis memurlanmn kaffesinin gonderilme- seneye nazaran van a I • rni yon Ira ,. 
fazlasile 26,920,000 lirad1r. Masrafi ve ba:d1manm veya bir siingii hiicumunun sini istemi§tir. b' 
varidah miitevazindir. deh§etini -§imdi benim yaphg1m gi I-

Kahire 18 (A.A.) - Cizede niima- ) b kA~ d ·· · d t ] k 
I I d K Y eni orman kanununa g9re mtilhak ya mz eyaz ag1 uzerm e asar am a 

Yi§ er yap1 digl ma a ahirede diger bir b d 1 ve gevelemekle kalan Tiirk muharriri, iitc;e ile i are o unacak Orman Umum 
takim tale be gruplan sokaklarda dola~- "d" I' ~.. b" . d b I d M milletinin kahramanhk tarihi oniinde ag~ Zl 
IDI§lar ve Ravzatiilyusuf gazetesi idare- mu ur t.igu utc;esJ e ugiin er e ee-

l. "] k · 0 U M"d'" tapyoka ve sut kokan bir mahallebi ro-hanesine hiicum etmi§lerdir. Ise veri ece hr. rman mum u ur- "" 
l .. v .. b"" · · k"l 1 k cugudur; Akifin sevdigimiz C,:::anakkalesi Bugiinkii hadiseler esnasmda ijr za- ugu utc;esme yem te§ 1 o unaca or -

" h f k d 1 h de ic;inde oldugu halde biitiin barb yazJ-bJta memuru hafifc;e yaralanm1•, 9 talebe man mu a aza uman an 1g1 ic;in ta sisat 
• k ) k d D 1 Ian da mahallebi edebiyatmdan ba§ka de, ikisinin yaras1 agu olmak iizere mec- onu rna ta IT. ev et Hava Y oil an i§-

1 'd · b · d b 1 M bir~ey degildir. ruh dii§rnii§ti.ir. etme 1 ares1 iit<;es1 e ugiin erde ee-
l. 'I k · SayJslm unuttum: Fransanm Btiyiik Kudu''ste orfi idare ISe VeT! ece IJT. 
S I T Harbde olen edebiyatc;Ilan ve muharrir-

Londra 18 (Hususi) - Filistinde uriyede ka P iirk parasi Jeri yiizlercedir; yaralanan, sakatlanan, 

yeniden kan§Ikhklar ~Ikt1gmdan bu ge - yapibyor fakat sag kalanlar da biiyiik bir cemiyet 
ceden itibaren Kudiiste idarei orfiye ilan Ankara 18 (T elefonla) - Yeni gii- teskil edecek kadar c;okturlar. Bu cemi-
edilmi§tir. Diin u<; defa bomba atllmi§, mii§ paralanmlZln Suriyede kalplannm yet hala vard1r. Azas1 harbe girmi§ mu-
25 ki§i yaralanmi§, 4 ki§i i:ilmii§tiir. yap1larak piyasamlla siiriilmek istendigi harrirlerdir. Avrupada bir tek harb ro -

Bursa Osmanb BankaSinl haber ahnd1gmdan bu hususta daiml mam gi:iremezsiniz ki - bizde oldugu gi-
soyanlarm muhakemesi kontrol yapiimasJ alakadarlara bildiril - bi - tahmin ve tahayyiil mahsulti, ezbere, 

[Ba~tarats 1 fncf sahttedel 

man yapJBak yolunu tutmakta bulunduk
lan buraya gelen haberlerden anla§Ih -
yor. 
H alhrn ,aphalarrnr ytrlamaytnca 

Haleb 18 (Hususi) - Suriye jandar
malan Cerablus civarmda Hac1veli ko -
yiine giderek §apka giymi§ olan Tiirkmen 
a ~iretinin §apkalanm yutmak istemi§ler -
dir. J andarmalann tehdid ve tecaviizleri 
halkm i<;ten gelen bu arzusunu yeneme
mi§tir. ]andarmalar halkm koyunlanm a
hp gi:itiirmii§lerdir. 

Humus 18 (Hususi) - Tiirkmen a
§iretinin ba~tan a§agi §apka giymi§ olmasJ 
mahalli hiikumet memurlanm fena halde 
kizdirmi§hr. A§iretin oturdugu mmtakamn 
nahiye miidiirii ve jandarma kumandam 
Tiirkmen a§iret reisinin ve ileri gelenler
den 17 ki§inin ellerine kelepc;eler vurmu§ 
ve bu kelepc;eli kafileyi her tiirlii tazyik
ler yaparak Halebe sevketmi~tir. A~iret 
reisine dayak ta atilmi~Ilr. Biitiin bu taz
yiklere ragmen Tiirkmen a§iret reisi, na
hiye miidiirii ve jandarma kumandanma 
demi§tir ki: 

«- Erkeklerimiz kalmasa da kadm
larJrnlz §apka giyecektir. Mensub oldu -
gumuz milletin serpu§unu giymekten kim
se bizi menedemez; c;unkii biz Ttirkiiz! » 

ihracabmJZ bu 
~ok arttJ 

sene 

[Ba§tara.fl 1 inct sahiteseJ 
nun aymda ihracahm1z; 1935 te 9 mil
yon 210,000, ithalalim1z 6.358,2 I 9 li
ra, 1936 mn sonkanun aymda ihracali -
m1z 9,125,000, ithaJalimiZ 6,421,794 Jj. 
ra iken 1937 senesinin sonkanun aymda 
ihracahmlz 15,284,000, ithalahm1z 
5,902,000 lirad1r. Bu vaziyet 1935 in 
ilk aymda 2,851,000 kiisur lira, 1936 
mn ilk aymda 2,703,306 lira olan fazla
hgm bu sene 9,982,000 liraya c;Iktigmi 
gostermektedir. 

__ .,,H.It+41 --

Y abanc1 el~iliklere verilecek 
arsa 

Ankara 18 (T elefonla) - Y abanc1 
elc;ilik ve konsolosluklara bina yapmak 
uzere parasiZ arsa verilmesine mezuniyet 
veren bir kanun layihasi hazulanmakta -

Bursa 18 (Telefonla) - Bursa Os- di. devsirme, i<;indeki sahneler ve menk1beler 
manh Bankasm1 soyanlarm muhake- ...,.,.,..,.,......,,.. ____________ --:_-~ ........ """""""".....,.--==""""=....,.~"""'lb),.......,,., _________ __,=~ 
mesine bugiin de devam edildi. Soygun v QJI liifil QJJ rr ~ @) ~ D lfil lfi'fi1 tUI ~ D a 0 b k 0 ~ IP n 
esnasmda Bankanm muhasebecisi olup 

d1r. 

elyevm Beyoglu ~ubesi memurlarmdan 
bulunan Afif ~ahid olarak dinlendi. A
fif, su<;lulan yiizde 80 nisbetinde te~his 
ettigini soyledi. 

Su<;lular, ~ahidin habr i<;in bunlan 
soyledigini bi!dirt>rek itirazda bulundu
lar. Muhakeme 30 marta talik edildi. 

PARiS BORSASJ 
Paris 18 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan ~unlard1r: 
Londra 106,44, Nevyork 21,78 1/2, Ber

lin 878, Briiksel 366,87 1/2, Madrid -, 
Amsterdam 1191,25, Roma 114,65, Liz
bon 96,75, Cenevre 496,12 1/2, bak1r 
77 1/2 - 79 1/2, kalay 315, altm 142,04, 
giimii§ 20 7/8. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Pabu~larm habr1 i~in 
117!!!!!! ec;en giin, §ehrin en fazla itina 
~ goren, kalabahk caddelerinden 

birinde tramvay bekliyodrum. 
Y ayakaldmmmm ustiinde bir zeytinyagl 
§i§esi kmlm1~; yaglar yerlere yayiimi§; 
§i§e kmklan etrafa sa<;IIml§tl. 

Tam orada, bir sokak siipiiriiciisii, eski 
mutantan ismile bir «tanzifatJ fenniye a• 
melesi» orada durmu§, karmm doyuru
yordu. Biraz sonra yemegi bitti; elindeki 

uzun saph, kiirege benzer fara§ ve sii • 
purge ile yerleri supurmege ba§lad1. 
Tramvay biletlerini siipiirdii; portakal 
kabuklanm siipiirdii; gtibreleri siipiirdii: 

fakat ne kii<;iik zeytinyag1 golune, ne de 
keskin §i§e kmklarma siipurgesini dokun• 
durmad1 bile .. Dikkat ettim, onlann ara• 
smdaki kii<;iik kag1d par<;alanm da itina 
ile siipu11gesile fara§Imn ic;ine c;ekiyor, fa• 
kat §i§e parc;alanna dokunmamaga bil • 
hassa dikkat ediyordu. 

Siipurme i§i bittikten sonra, oradan u· 
zakla§Irken: 

- Arkada§, dedim; bu §i§e kmklan• 
m ben mi siipurecegim? 

Sokak siipiiriicii bay, bana cevab ver• 
megi liizumsuz buldu. 

- Hem§eri; bunlan neye siipiirmii· 
yorsun? Y oksa arkada§m Im gelip siipii• 
recek? 

Bu sevimli Anadolu U§agmm saf yiizii 
giiliimsedi; sonra, tath bir Orta Anadolu 
§ivesile ban a cevab verdi: 

- Onlar, kunduralanmi keser. 
- Y almz senin de gil, hepimizin kun· 

duralanm, hatta ayagmi keser. Onun i~in 
supiirsene! 

Bir iki supiirge darbesile yaglan daha 
iyi yayd1, §i§e parc;alanm da siipiirdii, 
fakat fara§ma almad1: yayakaldmmmm 
kenarma, yolun iisti.ine toplay1p bJraktJ. 

Benimle alay ediyor, sand1m. Yiiziine 
bakllm. Sakin ve ciddi idi. 

- Arkada§, bunlan nic;in, kaldJrmi· 
yorsun? 

- Ayag1rn1 keser, dedim ya ... 
Sonra, ayagmm nic;in ve nasil kesilece

gini ben, kavrayJ§SIZ adama anlatmak 
ister gibi, fara§m ic;ine siipiirdiigii bilet
lerin iistiine ayagile basb, onlan yerle§" 
tirdi. 

F ara§m i<;ine cam kmklarim nic;in sii
piirmek istemediginin sebebini ancak o 
zaman anhyabildim. 

- Sen onlar1 kiirege al, sonra da bOy
le ayagmla basmadan gotiir siipriintii 
sand1gma dok. 

- Kag1dlar ~ar. 
- Sen yalmz kag1d si.ipiiriiciisii mii • 

siin? Bu cam kmklan kag1dlardan fe· 

nad1r. Gelip gec;enlerin kundurasm1, a• 
yagm1 keser. 

Sokak siipiiriiciisii, «ne s()z anlamaz 
adamsm !» gibi yiiziime §Oyle bir baktJ; 
cevab vermeden, omuzlanm silkip cekil· 
di gitti. 

Alii demir <;ivili siipriintiicii pabucla· 
nnm hatm ic;in ~J§e kmklan, yolun ke
nannda kald1. 

Feci bir kaza 
Bir tren makas~tsinln iki 

ayag1 birden kesildi 
Evvelki ak§am 

Harbiyede v u k u 
bulan feci tramvay 
kazasmm efkan u -
mumiyede husule ge
tirdigi teessiir daha 
ge<;meden diin sa -
bah ta Sirkecide 
bir kaza olmu§, bir 
makasc;mm ayaklan 
tren altmda kalarak 
kesilmi§tir. Makas~:t Mustafa 

Hadise §S"yle cereyan etmi§tir: 
Sirkeci garmm nhbm tarafmdaki mar

~andiz katarlarmm durdugu yerde yahp 

kalkan Bursah 30 ya~lannda makasc;1 ls
mail oglu Mustafa, diin sabah erkenden 

kalkrnl§ ve makaslan temizlemege ba~la
mi~hr. 

Mustafa, bir makasm ba~mda temiz -
likle me~gul bulunurken hatta manevra 
yapan lokomotifin c;ektigi vagonlann gel

digini hissetmemi§tir. Bu yiizden ani o -

larak c;arpan vagon Mustafay1 yere yu
varlarnl§, bu arada zavallmm i~i ayag1 

tekerlekler altma gitmi§tir. Makas~mm 
sag ayagm1 tekerlekler tamamen kesmi§, 
sol ayag1 da ezilmi§tir. 

V ak 'a derhal polise haber verilmi§, 
yarah cankurtaran otomobilile Cerrahpa
~a hastanesine kaldmlrnl§ ve ameliyat ya
piimi§Ilr. 

Miiddeiumumilik kaza hakkmda tah
kikat yapmaktadJr, 
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~[:==~=1~=~=~=~=========D===e==l=i===== ~I Tiirklerin harb san'atma 
F atihte, ~i§lide, Kad1koyiinde neka-j baglamaga hamlamrken salonun kapiSI hizmetleri 

dar akraba varsa, Sabri eni§tenin telgra£1- ac;Iidi ve hizmetc;i, doktorun geldigini ha
m ahr almaz, o giin, kadmh erkekli, Bo- her verdi. 
gazic;indeki yahya akm etmi§lerdi. Me- Bir giin evvel, me§hur bir aktl hasta -
sele miihimdi.Hasibe hala ~Jidtrmi§tJ ve hklan miitehasSISma haber gonderilmi§ -
Hasibe halamn c;Iidirmasi, ortaya c;1ka - ti. Doktor o giin gelecegini bildirdigi ic;in, 
cak dalh budakh miras meselesinin ilk Sabri eni§te hlSim ve akrabayi da o giin 
safhasmi te§kil ediyordu. ic;in c;agtrmt§, hem Hasibe halamn hasta-

Simdi, yalmm, iplikleri tarazlanmi§ hgm1 biitiin akraba huzurunda te§his et
Hama kuma§I kaph, yaldizlan yer yer tirmek, hem de, doktorun, kendi bilgisine 
dokiik kanapelerile, kimbilir kac; neslin kar§I duyacag1 takdirkarhgmi etrafa gos
c;ocuklanna, be§ikle mezar arasmda te - terip, bu fmattan da kendine bir §ere£ 
selli memba1 vazifesi goren yerden tavana hissesi ay1rmak istemi§ti. 
kadar yiiksek en dam aynalarile; c;ogu - Doktorun geldigi haber verilince, Sab
nun ad1 tarihe kan§mi§, ne i§e yarad1g1 ri eni§tenin nutku, yoku§un en dik yerin -
unutulmu§ <;e§id c;e§id e§yasile bir antika· de, birden bire bir maniaya c;arp1p da -
c1 diikkam hissini veren, nhhma naZir sa· g1lan <;Ig gibi giiriiltiiye gitti; dinliyenler 
lonunda, Sabri eni§te ve onun etrafm1 derin bir nefes aldilar ve hatib, en hara
alan hisim akraba arasmda bitmez tiiken· retli yerinde kesilen wzlerinin bakiyesini, 
mez bir miinaka§a ba§lami§h. doktora verecegi izahata ilave etmek ka-

Sabri eni§te, gencligini ve orta ya§hhk rarile yerinden f1rladJ. Onun pe§iSITa sa
c;agmm bir kismmi, tahsil bahanesile git- londan <;Ikanlar, Sabri eni§tenin, doktoru 
tigi Avrupada gec;irmi§; memlekete do - merdiven ba§mda kar§Iladigmt, koluna 
nerken, goziinde bir monokl, dilinde siv- girip hararetli hararetli bir§eyler anla -
rilikleri yuvarla§tinlmi§ «R» ler, kafa • tarak salona biti§ik kiic;iik odaya gotiirdii
smda bir miktar kavak yeli ve tikhm hk- giinii gordiiler. 
hm Avrupa e§yasi dolu bavullann yam· Kalabahk tekrar salona dondii. Er -
ma, giderken gotiirdiigii kadar bo§ bir kekler, Sabri eni§tenin, fiitiirist ressam e· 
irfan dagamgi getirmi§ti. linden c;Iknti§ bir tablo kadar kan§Ik ve 

Sabri eni§te, nzk1 ba§kalarmm kesesine zihin yorocu mavallarile altiist alan ka -
dagilrni~ kullardand1. Avrupadan don - falanm dinlemege c;ah§uken, kadmlar, 
di.ikten sonra, onun Avrupa gormii§liigii· Hasibe halanm hastahgma te§his kay • 
ne ehemmiyet veren bir baba dostunuun makla me§guldi.iler. Sabri eni§tenin, ken
tavassutile, bir yolunu bulup bu yahya dine ehemmiyet verdirmek ic;in maya d:z
damad olrnu§, yagh bir kap1ya c;atmanm digi hbbi Ishlahlann hic;birisini kadmca -
hayatta muvaffakiyet temin eden mes • g!Zln haline tatbik etmege imkim yoktu. 
leklerin en ba§mda geldigine inand1g1 Hasibe hala di.ipedi.iz c;Iidirmi§tl. Y ata • 
i~in, bu vaziyete varkuvvetile yapi§ffii§h. gmda taklak atmaga ugra§an, karyola -
Onun, futmadan batmak i.izere olan ge- smm ayakucundaki tahtada yumrukla 
misini kurtarmak ic;in limana can atan davul <;alan, vakit vakit c;tr<;Iplak soyu -
bir kaplan sevincile yah kapiSlndan ic;eri nup, odada anadandogma gezen kosko -
girdigi giindenberi gec;en otuz sene zar- ca bir kadma deliden ba§ka isim verile
fmdan, kaympederin vefah, bankada bi- mezdi. Esasen doktor da birazdan has
rikmi~ bir hayli para ile Istanbulun en i§· tay1 goriince hic; §iiphesiz ayni §eyi soy • 
lek yerindeki yi.iklii iradm Hasibe hala- liyecek, kimbilir, belki de zavalhy1 h • 

ya intikali, «Sabri eni§te» lik mevkiinin marhaneye gonderecekti. 
bu servet sayesinde birdenbire biiyiik bir Doktorla Sabri eni§tenin, salona biti
ehemmiyet ah§J gibi hadiseler olmu~, ve §ilc odaya lcapand1klanndanberi yanm 
S b · · k J- d h 1 k sa at germisti. Salondakiler sabm1zlan • a n em~te, aympe=r en miin a a· " , 
I ·1 · 1·~· • b" · "f kl maga ba§hyorlardi. ini§tenin bir saat ev-an a1 e re1s Igine, z1mm 1r 1tt1 a a se· 
c;ilivermi§ti. vel a<;IIan c;enesi, hi-; §iiphe yak aym 

sac;malan doktora dinletmek ic;in, aym 
~imdi, hlSlm akraba c;ocuklan, yalmm si.iratle i§liyordu. Boyle giderse, Sabri 

toprak avlusile cihanniimas1 arasmda, g1· eni~te hlzim almaga muvaffak olmadan 
cubh merdivenleri, odalan, sofalan dol- ak§am olacak, doktor hastay1 ba~tan sav
dur~p ta§an ClVI!ti!arile, seyyar bir ne§e rna muayene edecekti. Hem doktorun zih
kaynagi gibi ko§U§urken, bi.iyiikler, sa • nini o karmakan~1k laflarla doldurmamn, 
Ianda, Sabri eni§tenin, hastahk hakkm· Hasibe halamn hastahgml te~hise ne fay-
daki izahatJm dinliyorlardi. das1 olabilirdi ki? 

Sabri eni§te, Hasibe halamn, bir giin Arhk, salondakilerin konu§acak mev-
evvel birdenbire patlak veren c;Ilgmhgi, zuu kalmami§, etrafa, miihim kararlar 
oradan buradan kapma tJbbi tabirleri bekliyen insanlann, ag1r, derin siikuti.i 
yalan yanh§ kullanarak, sozde ilmi ~e - -;okmi.i§tii. Herkesin yiireginde, Sabri 
kilde izaha yelteniyordu. Y etmi§e day a- eni§tenin susmasm1 beklerken duyulan 
dig! hayat merdiveninin ucunu, gokyi.i- ofkeli sablTSJZhgm hpkisJ vard1. 
ziini.in derinliklerine dalmi§ kadar uzak Aradan on dakika daha gec;ti. Kuk 
tevehhiim eden Sabri eni§teyi, sinekkay- dakikadanberi doktorla Sabri eni§tenin 
d1 hra§I, siyah vestonunun yakasma iii§ • kapamp kald1klan kii-;iik odamn kap!SI 
tirilmi§ krizantemi, kuavahm siisliyen inci giiriiltii ile ac;11d1; doktor, sac;lan darma
ignesile goren ve manikiirlii, buru§uk el- dagm, yi.izii k1pk1rm1z1 di§an fulad1 ve 
lerine, olc;iili.i jestler vererek sec;me 1sh • kapiyJ, i.isti.inde duran anahtarla iki defa 
lahlarla konu§tugunu i§iten bir yabanc1, kilidledikten sonra, giiri.iltiiye ko§an sa
onu profesor rolii yapan bir aktor zanne- !on halkma doni.ip: 

derdi. - Z1r del~ efendim, dedi, z1r deli. 
Sabri eni§te, ka!'§Ismda elpenc;e divan Bir tek kelime bile sormaga meydan kal

durmasma otedenberi ah§hgl aile efrad1- mad1. Esasen liizum da yak. Derhal t1-
m, bugiin, toplu bir halde, talakatine, il- ~arhaneye gondermek lazlm. Ben §imdi 
mine, irfanma hayran buakmak fmahm b b Ica ma akanm. Sakm kap1y1 armaym. 
elde etmenin zevkile mestolmu§ gibiydi. B h " 

u ranm en §iddetli devrindedir... , 
Hasibe halanm, bir ak§am evvel, sofra-
da birdenbire sa<;malamaga ba§ladigmi, HAM Dl V AROC l..U 
sonra odasma gidip kapandigmi, hi<; kim- 1 -~~~ 
seyi yanma yakla§hrmadigmi, kabil ol- Haydar Rifabn 
dugu kadar c;etrefil tabirlerle uzunuza • eserlerinden 
d1ya anlatmaga giri§mi§ti. Etriisk Vazosu 

- HalanlZin ciimlei asabiyesinde, lli~in Oli.imli 
son zamanlarda bir deranjman hissediyor Efendi tle U§ak 40 • 

20 Kr 
50 • 

gibiydim. F akat bunun, bugiinkii netice· Vikontun Oliimli 30 • 
tklimler 

yi verecegini tahmin etmiyordum. Siz de tlk A~k 100 • 

gordiiniiz ya, odasma kapanmJ§, yamna Kii~iik Hikayeler !~~ : 
kimseyi yakla§hrmiyor, durmadan salla· Mevud Toprak 125 • 
myor. Agzmdan bir kelime lakirdi almak Stalin 150 • 
ihtimali yak. T1bbm bu hastahg" a nas1l bir Lenin Mezhebi 7 5 • 
te§his koyacagm1 kestiremiyorum. Ben Felsefe 35 • 
kendi hesab~ma, buna dogrudan dogruya ,:./1 Tarih Felsefesi 125 • 
cinnet diyemem. Hali.isinasyon veya di - ~~A~n~a~r~~~,.·z..,m~~~--...,--6~0;:.., • .:,•.,J 
vag as yon diyebiliriz. F obi olmak ihtima
li de var. Delirium tremnes boyle olmaz. 
Ben, Avrupada bulundugum zaman, pek 
c;ok asabi ve ruhi hastahk vak' alan gor • 
diim. HalaniZin hastahgmdaki araz1, o
nun tahte§§Uurunda, pek eski bir tarihe 
aid ...• 

Sabri eni§te, etrafmdakilerin, ilmine, 
fazlma kar§J hayranhk §eklinde tefsir et· 
tigi miistehzi nazarlan kar§Ismda, CO§ • 

tukc;a co§IDU§, talebeye ders takrir eden 
bir profesor ciddiyetile, asabi hastahklar 
hakkmda, tababet ilmini altiist edecek 
bir alay safsatay1 SJraya dizmege ba§la

ml§tl. 
Sabri eni§tenin hitabesi bir saattenberi 

devam ediyordu. Salonu dolduran aile 
efrad1, halayt, halanm hastahgmi unut • 
mu§lar, yahya, bilhassa Sabri eni§lenin 

bir zehaba kapiimi§Iardi. Sabri eni§te, 

F rnsiZca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda mlikem . 
mel surette frans1zca ogretmektedir 
Mliracaat iqin gazetede (F.) rfunuzuna 
yaz!lmak JaZJmdrr. --------.. AKBA mi.iessesesi 

Ankarada her dilden kitab, mec
mua, gazete ve kutasiyenizi ucuz 
olarak Akbadan tedarik edebilirsi-
niz. Cumhuriyet ve diger gazete ve 
.mecmualarm Ankarada satJciSidir. 
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 acentasJdir. Parker ka
lemlerinin Ankarada sah§ yeridir. 
TeJefon: 3377. 

hezeyanlarmt dinlemege gelmi§ g!bi I 
5ac;malanm, kendi aklmca bir neticeye •••••••••••••••• 
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cAltr yliz yrl evvelki Turk tabiyesi. 
nin degerini gi:isteren bu kli~ilk eser 
ayni zamanda kiitilbhanelerimizin her 
ilim sahasmdaki zenginligini meydana 
~Ikardigi i~in hususi bir krymeti haiz
dir. Fazla olarak yekunu her giin ka
baran askeri nC§riyabmlZln duni.i de 
ihmal etmedigini gi:isterir ki bu da 
memnuniyetle kaydedilmege layiktrr. 

cTlirklerin Harb San'atma Hizmet
lerh adh bu kitab Ayasofya klitiibha
nesinin 2839 numarasmda kay1dh alan 
cEldeliletiirresmiye Fittabiyetiilharbi • 
ye. adh eserin tiirkr;eye terclimesidir. 
Miiellifi, M1s1r Turk ordusu komutan
lanndan Benlioglu Mehmeddir. Niisha 
da 770 tarihinde arabca olarak bizzat 
yazd1gr niishad1r. 

Kur. Ylizb<l§I Fevzi bu eseri tlirkr;eye 
~evirmi§, Kur. Albay Baki Vandemir de 
caslmdaki ruhu bozmadan yalmz mev
zuu alakadar eden kisimlan ayrrarak 
yeni usul ve iislubla s1raya• koymu§tur. 

Eserin klymeti hak.kmda tam bir fi
kir edinmek ir;in ba§mdaki bir iki si:i
zi.in birkar; satmna birlikte goz gezdire
lim: cGoriilecek ki bu kitab adeta bu
giin bile degerini ve temelini kaybetmi
yen bir cTalimname• gibidir. Bu talim
name ne Frans1z, ne de Alman veya 
diger yabanc1 milletlerin mahd1r; halis 
muhlis Turk oglu Turk Benlioglu Meh
medin cCedlerinden almd1guu soyle
digi) Turk mahdrr. 

Okuyahm ...... Biz mi Avrupahlar-
dan, yoksa Avrupahlar m1 bizden harb 
kaidelerini, tabiye esaslanm alml§ bu
lundugunu bir daha i:ilr;mii§ olahm ...• 

Biiyiik bir hakikati aydmlatan bu sa
hrlarm belagati her ne kadar kifayet e
derse de eser hakkmdaki §U sozler·i de 
kaydetmeden ge<;emiyecegim: cBu iti
barla da bu eser; VIII. Hicri ve XIV. 
Miladi asrm askeri kiiltiir ya§aYI§ma 
Tlirklerin hakim oldugu hakkmda bi.i
yi.ik ve degerli bir delil verm~ oluyor. 
Bununla biz Ti.irkler hakh olarak ovii
nebiliriz.• 

izmirde hi~ yoktan 
bir cinayet oldu 

Sokak ortastnda bir ada· 
mi yarahyarak oldiirdiiler 

1=ir (Husu -
si) - Burada, Ke
r;ecilerde bir cin<l· 
yet oldu. Katil Hi.i 
seyin oglu Ham· 
dulahhr. Maktul dr 
Ahmed oglu Turan. 
Her ikisi, diger i.i c: 
arkada§ile kafa -
yr tiitsliledikten 
sonra Ker;ecilcr 
caddesine gelmi§ · 
lerdir. Turan, bun- Katil Hamdullah 
dan epeyce evvel, Hamdullahm eni§te
sini vurmu§mU§. Bu yiizden aralarm
da, eski ve gizli bir igbirar varmi§. Bir 
rivayete gore, Hamdullah, kendisine de 
bir §ey yapar zannile Turandan korku
yormu§ .. 

Be§ arkada§ karakolun yanmda ayak 
iistli konu§urlarken; Turan; 

- Bana bakm, haydi polise numara 
yapahm, 

Diyerek elini, beline gi:iti.irmi.i§, ta
bancasmr ~eker gibi bir vaziyet takm
mi§tir. Bundan §iiphelenen Hamdullah, 
hemen bH;agma davranmi§ ve Turam 
karnmdan, sag omzundan yaralami§br. 
Katil, bunu miiteakib, elinde kanh ka
masr oldugu halde karakola girmi§ ve 
komiserin kar§Jsma dikilmi~tir. Komi
ser, bu ani vaziyet kar§Ismda derhal ta
bancasmi r;ekerek: 

- Krp1rdama! 
Diyerek bagirmt§ ve namluyu katile 

tevcih etmi§tir."' ~· 
Katil fena bir maksadla deg1l, 

teslim oimak ir;in geldigini soylemi§ ve 
hadiseyi anlatmr§br. Turan, be§ on ad1m 
athktan sonra olmii§tiir. Hamdullahm, 
kan giitti.igu ve Mdisenin bundan ileri 
geldigi de soyleniyor. 

Piyano resitali 
Galatasaray ku

liibli 23 mart sah 
gi.inii ak§am1 r~m 
Frans1z Tiyatro -
sunda bir mlizik 
gecesi tertib etmi§
tir. Muzik gecesin
de gene san'atkar
lanmlzdan Orner 
Refik Yaltkaya pi
yano ile Bach • 
Liszt, Beethoven, 
Chopin, Faure, Vil- Omer Rejik 
la-Lobos'dan mun- Yaltkaya 
tehab parc;alar ~alacakhr. Konser tam 
saat 21 de ba§hyacakhr. 

( ___ YE_N_i __ ES_E_RL_ER __ ) 
Yeni Adam 

168 Inc! sayJSI ~1kt1. Bu kiiltiir mecmua -
s1m karilerimize ehemmiyetle tavsiye ede
r.lz. 

Endi~eye mahal yok 
Almanlarin, Tiirkiyeden aldiklari tiitiinleri % 40 ( Ru aksamki program ) 

eksigine Amerikaya sathklari dogru degil 

[Ba~taraft 1 inc! sahttese 1 
oldugu ic;in Almanyayi terke mecbur ka
lan doktor Sumur Amsterdamda yerle§e
rak gene bu te§ekkiil hesabma §ark mem
lt:ketlerinden ti.itiin almaktadJr. Doktor 
Sumur'un bu maske altmda <;ah§masmm 
bizim tiiti.inciiliigiimi.izde baz1 menfi te· 
sirleri olmaktadir. <;unkii bu zatm direk
tifile memleketimizden tiitiin mubayaa e
den yerli te§ekkiillerden baz!lan buradan 
ald1klan tiitiinleri maliyetinden yiizde o
tuz be§, k1rk eksigine Almanya yolile 
Amerikaya satmak, fakat mukabilinde 
bu tiitiinlerin serbest dovizinin Alman • 
yaya girmesini temin etmek §artile bi.iyiik 
bir sah§ yapmak iizere Amerikahlarla 
mi.izakereye giri§mi§lerdir. 

Almanya hesabma tiitiin alan bu §ir -
ketlerin giri§tikleri bu fe§ebbi.is memle -
ketimizin tamamen aleyhindedir. <;iinki.i, 
bunlar, Almanyadan Amerikaya iddia 
ettikleri gibi yiizde 35 - 40 nisbetinde 
daha ucuzuna Turk ti.itiini.i satt1klan tak
dirde memleketimiz her sene Amerikaya 
sathgi takriben 12 milyon kilo ti.itiini.in 
dovizini kaybedecektir.» 

Memleket ikhsadiyah i-;in hakikaten 
miihim olan bu §ayia iizerinde alakadar
larla temas ederek i§i tahkik ettik. Bir 
kere, Almanyadan Amerikaya Turk ti.i
tiini.i satmak iizere hi<;bir te§ebbiis yapii
mamJ§I!r. Almanyada ekseri sigara fab
rikalarmm birle~mesinden viicude gelen 
R.eemtsma trostii hesabma J memleketi • 
m1zden ti.itiin alan §irketler; Hiiseyin 
Sabri iskec;eli, Mithat N emli, Herman 
Espirer, F elemenk • Ti.irk tiiti.in ~irketi, 
Boruvah zadeler, Abdi Fuad ve M. Po
li<;o firmaland1r. Bu firmalar her sene 
Almanyadan aldiklan talimat iizerine 
muhtelif men§elerden liizumu kadar tii
tiin ahr, i§ler ve sevkederler. 

Bu yerli §irketlerin ba§ka bir vazife ve 
salahiyetleri olmadigi ic;in Amerikahlarla 
boyle bir miizakereye giri§tikleri kat'iy
yen dogru degildir. 

ikinci olarak memleketimizde bulunan 
mtibayaacJ Amerikan §irketleri dogru -
dan dogruya koyliiden ti.itiin almakta -
d1rlar. Amerikah mi.i§terilerimiz, kendi -
lerine gosterilen kolayhklardan, ti.itiinle
rimizin evsafmdan ve fiatlanndan mem -
nundurlar. 

Almanyaya gelince; bu piyasada ~ark 
tiiti.inleri stoku hemen kalmami§ gibidir. 
Bunun ic;in Alman fabrikalan bu sene 
~ark memleketlerinden bilhassa bizden 
fazla ti.iti.in almaktadular. Ald•klan bu 
ti.iti.inler tamamen ihtiyaclanna kar§Jhk -
tlr. Bu sene yalmz Reemtsma te§ekkiili.i 
memleketimizden 17 milyon kilodan faz
la tiitiin almaktadiT. Bu vaziyette AI -
man piyasalarmdan harice Ti.irk tiitiinii 
satacak bir vaziyet yoktur. Yalmz; AI -

manyada yalmz ba~ma c;ah§an ve siga
ret satl§lan iyi gitmiyen Brikman fabri
kasi elinde bulunan ~ark tiiti.inlerinden bir 
stoku. mukabilinde Virjinya tiitiini.i almak 
i.izere Amerikaya satmJ§tlr ki bu satl§ ta 
memleketimizi hic;bir noktadan alaka -
dar etmemektedir. 

V aziyet, Amerikah mii§terileri kay -
betmeyi degil, bilakis fazlasile kazanmay1 
mi.imki.in hlan imkanlar ta§ImaktadJr. 
<;:iinki.i Amerikada §ark tiiti.inlerile yapi
lan harmanlarm sarfiyatJ c;ok artmi§tlr. 
Binaenaleyh, Amerikahlar her sene biz
den daha fazla ti.itiin almaktadirlar. 

Doktor $umur'un vaziyetine gelince, 

bu maruf tiitiincii Reemlsma ile alakasm1 
temamen kesmi~tir. Kendi hesabma tii • 
ti.in ahp i§lemekte ve muhtelif piyasalara 
sa tmaktad1r. En ziyade Yunan ti.itiin -
Jeri iizerinde c;all§maktadir. Bu itibarla 
umumi endi§eyi mucib olan son rivayet 

tamamen asi!SIZdJr. Amerikaldar, tiiti.in
lerimizin en iyi ve devamh mii§terileridir. 
Bu sene lzmir piyasasmdaki canh faali
yetleri ve §imdi Karadeniz mmtakalarm
da yaptiklan hararetli miibayaalar bu
nun en iyi misalidir. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.sik!s! - 12,50 hava

d!s - 13,05 muhtel!f plat ne§rlyatr - 14 
son - 17 ink1lab dersler! Univers!teden 
naklen: Yusuf Hikmet Bayur - 18,30 plak
la Clans mu.sikisl - 19,30 spor mu.sahabele
ri: E\;ref ~efik - 20 Tiirk mus!ki heyett • 
20,30 Orner Rrza tarafmdan arabca soy -
lev - 20,45 Vedia R1za ve arkad~lan ta -
rafmdan Tiirk mu.s!kist ve halk ~arkilari, 
saa+ ayan - 21,15 orkestra - 22,15 ajans ve 
borsa haberler! ve ertes! giiniin progra -
m1 - 22,30 plakla sololar, opera ve operet 
parr,alan - 23 son. 

VIYANA: 
18,05 cocuklara eli~ler! • 18,35 esk! mu

s!k! pan;alar1 - 19,25 seyahat ve sa!re -
20,15 ORK.ESTRA VE ~AN KONSER:i: .. 
21,20 MISrrda \In erika ti'niverslteslndeki 
DUNY A KONSERr - 22,25 konu9ma - 22,35 
VIYOLONSEL VE PIYANO KONSER:i: -
23.15 hava. ha"erler ve salre - 23,25 espe
ranto yaym1 - 23,35 ORKESTRA KONSE
RI - 24.35 haberler. 

BERLIN: 
18,05 ~ARKILAR - 18,35 konu§ma, hu -

kukl nasihatler - 19,05 Layipzlg'den nak -
len: MUSiKi - 20,05 gelecek haftamn prog
ram! - 20,25 gramofonla mar~lar - 20,50 
giiniin akislerl, haberler - 21.15 piyes -
22,05 ASKER! MUSiKi - 23,05 hava, ha • 
berler, spor - 23,35 eski ve mechul blr o .. 
pera - 24,20 gramofonla dans musiklsi. 
BUDAPE~TE: 
18,30 MACAR ~ARKILARI - 19,25 spor, 

gramofon, konferans - 21,20 MlSirdan nak· 
len: DUNYA KONSER:i: - 24,05 lnglllzce 
haberler, konferans - 24,30 CAZBAND TA
KIMI - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 orkestra konseri - 19,05 hava _ ve 

konu§ma • 19,15 MUSIKi: QAYKOVSKI -
N:i:N ESERLERI - 19,15 konferans - 20,10 
~AN KONSERi - 21 konferans - 21,20 Ml· 
srrdan naklen: DUNYA KONSERt - 22,35 
haberler, hava, spar ve salre - 22,50 gra • 
mofonla konser - 23 ,50 fransizca ve alman
ca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,20 MUS:i:Ki VE l;JARKILAR - ~8,35 

ORKESTRA KONSER:i: - 19,05 cocuk1arm 
zamam - 20,05 I}ANLA BIRLiKTE ASKER! 
MUS:tKi - 21,05 haberler, hava ve saire -
21,35 varyete numaralan - 22,05 spor r6-
portaji - 22,35 ORKESTRA KONSER:i: -
23,20 QiFTE PIYANO KONSERI - 23,45 
r6portaj - 24,05 haberler, hava. spar ve 
salre - 24,30 DANS ORKESTRASI • 1,35 
haberler ve saire • 1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 krraat - 18,35 cocuk ~arkJlan - 19,05 

gramofon - 19,20 krsa p!yes • 19,35 konu§
ma- 20,05 PiYANO KONSERi- 20,20 ~AR-

=~----"""'!'~~~-~===~===-----.....,~==~==~ KILAR- 20,35 hava, haberler- 21,20 MI
- ---- - Sirdan naklen: DUNYA KONSERi - 22.20 

DENIZ ISLER/ 
Denizyollari idaresinin 

tarifesi 

V/LAY ETT E gramofon - 23,35 p!yes - 24,35 haberler, 
hava. 

Denizyollan tarife komisyonunun, 
tarifeler hakkmda esash bir karar ve· 
remeden dag1ldigmi ve komisyona i§ti
rak eden tarife burosu azalarmm da 

Ankaraya dondi.igunu yazmi§hk. 
Denizyollarr tarifelerile !khsad Veka

letinde te;;kil edilen mi.itehassrs bir he
yet me§gul olmaga ba§lamJ§hr. Veka • 
letle temas etmek i.izere Ankaraya git
mi§ olan Denizyollarr mlidiirii Sadeddin, 
I§letme miidiirii Zekeriyya da bu heye
tin mesaisine i§tirak etmektedir. De
nizyollarr idaresi tarifelerde tenzilat 
yap1lmasma muhaliftir. Fakat ikhsad 
Vekaletinde ~all{:an heyetin, idarenin 
bilfm~osunu miisaid gordiigli ve tarife 
komisyonunda tenzilata taraftar olan
larm iddialanm Denizyollan idaresinin 
miitalealanna nazat;an daha makul bul
dugu takdirde tarifelerde ti.iccar, nak· 
liyeciler ve halk lehine baz1 indirmeler 
yapmasmm pek muhtemel bulundugu 
soylenmektedir. 

Vilayet binas1 tamir edildi 
istanbul Vilayeti binas1 mi.ikemmel 

surette tamir edilmi~tir. Binanm tamir 
ve temizliginde gosterdigi dikkat ve ih
timam dolay1sile Daire miidlirii AU Rr
zarun faa1iy€ti takdire §ayan goriilmii§
tiir. 

Te§ekkiir 
Oli.imile bizi ~ok miiteessir eden kiy

metli oglum kumcu ve ki:imiirci.i Hakk1 
Alperin cenaze merasiminde ve gerekse 
beyani taziyette bulunup bu lutuflan 
bize biiyiik teselliyetb~ olan merhu
mun blitiin saym arkada§larma ve se
venlerine ayrr ayn te§ekkiire imkan 
bulamadi&"Jndan gazetenizle bu tC§ek
ki.irlimu kendilerine sunanm. 

Efrad1 ailesi namma babas1 
Hur;;id Alper 

Mev lid 
Hassa Mii§iirii Rauf Pa;;anm torunu, 

Bay Ata k1z1 Seminin ruhuna ithaf edil
mek i.izere 21 mart pazar glinii ogle na
mazmr miiteakib Te§vikiye camisinde 
Mevlid okutturulacakhr. 

.-----------------------------~ E1.u~iinden Asri sl·nemada 2 bii~iik Hlimden m~r.~k.~ep 
1bbaren yem program1 gorunuz. 

HENRY GARAY ve Beyoglunda gorulmemi11 biiyiik 
MONiQUE ROLLAND macera ve sergiize:jt filmi 

Y Ildirim Boliigii tarafmdan 

Gece Biilbiilii 
Zengin mizansenli cazip ve 

nefis bir film 

me~hur muganni kovboy 

DiCK FORAN 
ve PAULA STONE tarafmdan -Miistesna bir tilm : 

KIZLAR PANSiYONU (Le Mioche) 

LUCIEN BARROUX ve GABRIELLE DORZIA1 
ve 40 gen~ krz tarahndan temsil edilmi§ Fransrzca sozlii film. 

Pek yak•n_: SAKARY A sinemas1nda 

f:uN matinelerden ba9hyarak . . h .. I i 1: E K . 2 bUyUk 9a eser I p smemasmda birden 

1..,SEYi$MEK ARZUSU 
Ba~ rollerde : 

MARLENE DIETRICH ve GARY COOPER 

ROMA: 
20,10 frans1zca turlzm propagandasi, ya

bancl d111erde haberler • 21,10 haberler ve 
salre - 21,35 fa§lzm haberleri - 21,45 KA
RI~IK MUSiKi - 22.05 OPERET YAYINI, 
lstlrahat esnasmda konn§ma., haberler -
24.05 hava, haberler • 24,20 DANS MUSt
Kist - 24,35 Bari vc Bologna He birllkte: 
DANS MUSiK:i:Si. 

NOBETGiECZANELER 
Bu ak~am §ehrln muhtelif semtlerinde 

nobetl;i olan eczaneler §Unlardir: 
istanbul c!hetlndekller: 
Em1n6ntinde (Be§lr KemaD, Beyazidda. 

(Haydar), KiiQiikpazarda (H. Hu!U.s1J, §eh
reminlnde (Suad), Samatyada (TeofllosJ, 
~ehzadeba~mda <Universlte), Aksarayda 
\Zlya Nuri), Fenerde (Vitali), Alemdarda 
(Ali Rrza), Bak1rk6yde (Merkez). 
Beyo~lu c!hetlndek1ler: 
Galatasarayda (Matkovic), Galata Fm -

drkli caddeslnde (Mustafa Nail), Tak.stm .. 
de <KtirkQiyan), Kalyoncukullukta (Zafiro
pulos). Firuza~ada (ErtugruJJ, l}i§lide <A
Slm), Be§lkta§ta (Siileyman Receb), San • 
yerde (Asa!J, Hask6yde (Neslm Aseo), Ka· 
srmpa§ada (Miieyyed). 

Uskiidar, Kad1k6y ve Adalardakiler: 
Usktidarda (Ahmediye), KadJk6yde Yel· 

de~irmeninde <ti'cler), Biiyiikadada <Halk), 
Heybellde (Tan a~). 

Oliim 
Ebe Anika Eleftriyadi vefat etmi§tir. 

Cenaze merasimi bugiin saat ikide ~i§
lide Rum kilisesinde yap!lacakbr. 

VEFAT 
Silrayi Bahriye azas1 ve miiste§arl 

merhum Midillili Hasan P <l§anm oglu 
izmirde sun'i aza miitehassisi Fahri 
Bayraktarm babas1, Riyaseti Cumhur 
mrzrka heyetinden ihsan, 188 inci alay 
ikinci tabur kumandam binba§l Yavuz 
Kiziltan ve Beykoz Deri fabrikas1 mu
hasebe kaleminde Biirhan Dikmenin 
kaymbabast miitekaid bahriye binb<l§ISl 
Hliseyin R1za Bayraktar vefat etmi§ ve 
cenazesi Kad1koy Miihiirdardaki hane
sinden kaldmlarak Eyiibde aile kabris· 
tamna defnedilmi§tir. Cenazesi pek sev
digi deniz ve kara erlerinin de i§tirakile 
kaldmlan merhum Avrupada sun'i aza 
imalini ilk tahsil eden bir Tiirktlir. 
Muhtelif muharebelerden sonra malUl
gazilerimizin hemen hepsine el ve a
yak yaparak onlarm maluliyetine yar
dim ederek hamiyet ve hazakatini gos
teren merhum pek sevilmi§ muhterem 
bir asker ve san'atkard1. 

2 • B U L B U L L E R 0 J E R K E N A!;Ik te§ekkiir 
Ba§ rolde : I Bir miiddettenberi ugradigim ve en 

Cenabt Hak gariki rahmet eylesin. 

M A R T H A E G G E R T H ~iddetli ac1Ian i~inde kiVrandiglm muh-

11.••••••••••,••••••••••••••••••••-' lik bir illeti, ani te§his etmek ve alela

r T i.i R K' te Bugiin iki bUyUk fillm blrden --.. 

SAVOY OTEL 217 YE!?iL DOMiNO 
HANS ALBERS 

BRIGITTE· HORNEY 
F evkalade merakh ve heyecanl1 film 

DANIELLE DARRIEUX 
MAURICE ESCANDES 

Zevkli ve ne~eli Frans1Zca biiyiik film .................................... 

cele, pek mahirane §ekilde ameliyat 
yapmak suretile beni muhakkak bir 6-
liimden kurtaran cBakirkoy Re§adiye 
Emraz1 Asabiye• hastanesi doktorlarm
dan operator Bay Rami Dileke kar§l 
hasll ettigim minnct ve §iikramn 
bu siitunlar iizerinde alenen arzmr, vic
dan ve insaniyet borcu olarak tanmm. 

Bedri Ziya Ak.tuna 
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Anadoluda = - Bir askerimizi . " . 
~1gn1yen vatman 

w·ndsor Diikii 
San'at tetkikleri -

Londraya dOnerse eski 
saray1nda oturacak 

AMlD Y OLUND A 
-23-

Diin ciirmii meshud mah-, 

kemesinde bir sene hapse 
mahkum oldu 

Rakamlar aras1nda 

Diyar bekir Kalesi Evvelki ak~am 
Harbiyede vuku bu
lan ve bir askeri -
mizin oliimile neti -
celenen feci tram • 
vay kazasmm mes
ulii alan vatman, 
dun ciirmii me§hud 
dordiincii asliye mah 
kemesine sevkedil · 
mi§ ve muhakemesi 

22 may1sta Viyanada evlenecek olan eski Krala, 
Veliahdligi zaman1ndaki hizmetlerine miikafat 

olarak toptan para verilmek isteniyor 

$ ehir Meclisi, i~inde bulundugu· 
muz y1l biitc;esini kalem kalem 
gozden gec;irdi, rakam rakam 

inceledi ve - topyekun - kabul etti. Bu 
netice, keseyi ac;mak, hayirh i§ler ugruna 
bol bol para sac;;mak manasmi tazammun 
ettigi ic;in sevinmege deger ve bize de 
candan, yiirekten «kutlu olsun» demek 
dii§er. 

I 
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• 

~ 
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Dr;:, 

a • 
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t:Jir' 
Piyarib~lr Kalesi ' vE Abidel~tri 

[) 

Diyaroekir surlarile ~ehir i~indeki eserlerl gosterir k7·okt 

Amide dogru [• ] 25/ 1/ 936 

Malatyadan kalkan trenirniz saat yir· 
mi sularmda bizi Elazize buakt1, burada 
birkac; saat vakit gec;irerek sabaha kar§J 
ayn bir katarla Diyarbekire dogru tekrar 
yol almaga ba§lad1k. Elaziz tetkikatJm 
donii§e sakladJgJm ic;in ben bu muvakkat 
mahrumiyete katlanarak aynlmi§tlm. 

$imdi Golciik kenannday1z, bu giizel 
gi:ilii cenub sahilinden, tuli istikametince 
takib ederek Ergani madenine dogru yo! 
almaktayiz, adeta enginle§mek istiyen, 
mavi bir suyun muhteriz ve yumu§ak 
"dalgalarile yalad1g1 sahil volkanik ve ha
§in bir arazinin orijinal giizellikleri ve 
degi§ikliklerile siislenmi§, trenirniz bati 
ve ihtiyath ilerilemekte... Bu betaetin 
"muvakkat sebebleri vanni§ ki birkac; ay 
sonra zail olarak katarlar normal sUratile 
gidip geleceklermi§ .. 

F evzipa§adan Diyarbekire kadar pek 
yeni olan bu hat Cumhuriyet idaresinin 
yarathgJ §aheserlerden birisidir, Cumhu· 
riyet naf1asmm bilfarz ba§ka hic;bir icra· 
ah olmasa da bu hatla tarihe bir mefha· 
ret ~ahifesi ac;mJ§ denebilir.. T rendeki 
yolcular arasmda bu hatta c;ah§anlann 
.luymetli elemanlarmdan oldugunu anla· 
dJglffi bir mi.ihendis arkada~tan ald!glm 
malumata gore F evzipa§adan Diyerbeki
re kadar birkac; saatlik yolda tamam yet· 
mi§ iki tiinel a~Ilmi§ ..• T abil bun a yakm 
da kopriiler sayilmakta ..• 

Binbir heyecan altmda yerinde dura -
maz bir halde pencereden pencereye ka
·"§uyarum. T renimiz bir tiinelden <;Jkiyar, 
bir kopriiye atJbyor, biraz sonra diger bir 
tiinele dahyaruz. Kopriiler ic;inde biiyiik· 
Jeri kiic;iikleri oldugu gibi pek yiiksekleri 
de var... Altrmizdan gec;en irili ufakh 
rrmaklarm bu ha§in vadilerde kopiire ko
piire aki§mda munis ve muti bir tezad 
var ... T abiati yagiz yUziU bir yenic;erinin 
alnmda biikliimlerini c;ozen e~nin sac; -
lan gibi... Bu agacsJZ, ve ye§illiksiz ve 
tabiatin en sert ve ha§in maceralarma 
sahne olmu§ susuz topraklarda, bu Jnnak
lar birer §ofkat ve niivazi§ sernbolii gibi 
akiyorlar .. 

Bakir madenlerinin pek ciddi tesisatJ 
istasyondaki faaliyetten ve civarda kor • 
kunc yamaclara medeniyetin hirer ta -
hakkiim kele~esi gibi sanlmJ§ yollardan 
belli ... 

Bu lli.inellerden, bu kopriilerden hulasa 
biitiin gordiiklerimden a1d1g1m intLbalar· 

-

da bitaraf degilim, bunlann hepsi birden 
milli gururumu kam~Jlamaktalar.. Cum· 
huriyet idaresinin Tiirk miihendisine, 
Tiirk i§c;isine Tiirk parasite ba~artbgi bu 
yiice i§ler TUrk enerjisinin, TUrk zekas1· 
mn hulasa Tiirk giiciiniin ne yaman ~ey 
oldugunu haykmyor ya ... hte beni saa -
dete erdiren bu ses ve bu sesin ifadesi o
luyor ki ben bu saadetin bir nebzesini da
hi nac;iz kalemimle ifadeye muktedir de
gilirn .. Onu ni~in kekelemelerimle karile
rimi yonnaktansa i§in en dogrusunu ya
pacak yurdda§lffiln buralan kendi gozile 
gormesini tavsiye edecegim, tavsiyem 
herkesedir, kitablan arasmda gomiilmii§ 
alimlerimizden, mekteb tatillerini nasi! 
geec;ireceklerini dii§iinen c;ocuklanmlza, 
senede bir ayhk mezuniyetlerini nasrl ge· 
~ireceklerini tasarhyan memurlanm1za, 
en samiml tavsiyem budur. Cumhuriyetin 
muazzam milli ba§anlanm gitsinler de 
yaratJ!dtgJ giindenberi yetim ve metruk 
kalmt~ bu topraklarda gorsiinler, gogiisle· 
ri iftiharla kabaracak ve i~in samimiyeti· 
ne olc;ii bulamiyacaklardtr. 

*** 
Saat on alhdan $Onr~t y~Jumuz dii,z bir 

ovaya dii§tii. Diyarbekire, bu tarihi A
mid ~ehrine yakla§IYOFUZ, biraz sonra 
arayan gozler Amid surlanm gonnege 

ve yekdigerine gostennege ba§ladiiar .. 
Y akla§Iyoruz, nihayet surlan viizuhla 
gonnege ba§ladik. 

Diyarbekir surlanmn bir seyyaha u· 
zaktan yaptJgi tesir c;ak kuvvetlidir. Hele 
trenden inip te araba ile burclara dogru 
yiiriidiigiim vakit, ninemin efsaneler di
yarmdan bana sundugu tarihi hikayeler: 
Kan kaleleri, Hayber kaleleri ve Haz· 
reti Alinin kale kapmm bir elile kopanp 
kiiffar ordusuna atarak yiiz binlercesini 

helak ettigi... !§te bu hikiyelerin ~ocuk· 
luk ruhumdaki azamet ve doh§eti hep 
birden hislerime hiicum etti ... Benim ne 

mimarhglffi, ne de san' at a§inahgim, hep· 
si birden silinmi§, ninemin dizinde, onun 
gozleri ic;ine bakarak sarsddtglffi dakika· 
Ian aynen ya§tyorum.. Megerse ana ve 
nine kucagmdaki telkin kudreti ne ya • 
man §eymi~?.. Bunun ic;indir ki son bu • 
lu§larda cemiyet hereyeyden evvel kiil -
tiirlu, §Uurlu analar istiyor ... Evet, evvela 
ana ... Sonra mekteb .. 

Diyarbekir kaleleri hakikaten bu ef -
sanelere kaynak olan kalelerden birisidir, 
tarihin hangi devrinde ve hangi kavim 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 22 

BiZ iNSANLAR 
~========= Yazan: Peyami Safa ==:ftl 

Soz aramizda, ben senin bu kadar 
hatib oldugunu da bilmiyardum be haz
ret? Sana biz lise kismmda ders verme • 
liymi§iz ama hata etmi§iz. 

lar ... neyse birader, pekala. Tahsin ka
hr. ·Sana gelince ... 

Miidiir, her zamanki ba§tan savma 
iislubile, biitiin ihtilaflari uzla§ma yalile 
degil, miinaka§aSJZ kapatarak halleden 
pi§kin bir oportiinist edasile soy liiyordu. 
Her soziiniin altmda: <<Adam sende, al
dtrma, yok camm. velev oyle alsa da, gee; 
be, v1zgelir, Allah Allah, bak bu biraz 
dogru, kim in umurunda? Eh, belki! Bu 
da gec;:er yahu!>> tarzmda, halk sajesine 
aid miilahazalar gizli imi§ gibi, ayni seri
den oldugu ic;in birinden otekine c;abuk 
ge~en ve c;abuk teessiis eden gev§ek ve 
laiibali pozlann rahathgi ic;:inde idi. Yal
mz. «sana gelince ... » der demez toplan
dJ, ka§lanm c;ath ve biraz dii§iindiikten 
sonra: 

ikmal edilerek bir Mahkum alan 
vatman Huseyin 

sene hapse ve 30 
lira para cezasma mahkum olmu§tur. 

Sorguya ~ekilen vatman Hiiseyin, as
kerin beklenmiyen bir yerden ansiZin 
<;Jkhgmi, bu kazanm mevkiin hususiyeti 
yiiziinden vukua geldigini, bundan ~ok 
miiteessir bulundugunu soylemi§tir. 

Bundan sonra §ahid olarak masile 

Si§li nahiye miidiirii Hulusi, Antero, ko
miser N azmi. Cemil ve Ramazan, polis 
Niyazi, Zeki, Ahmed ve Osman, temiz

lik kontrol memuru ismail, biletc;i Rii§ • 
tii, !htiyat Zabit mektebi talebelerinden 
Altay, Kemal, ,Sem'i ve S1tk1 dinlenmi§· 
lerdir. 

Biletc;i Rii§tii, tehlike zili ~aldig1 hal
de tramvaym durdurulmadJglnl soylemi§, 
ihtiyat Zabit mektebi talebesinden AI • 
tay da kazayi goriir gormez vatmana 
( dur) diye bagud1klanm ve vatmamn 

bu mada hareket etmedigini soylemi§tir. 
Diger talebe Kemal ise hadiseyi goriir 
gormez, askeri, tekerleklerin altmdan 

kurtannaga te§ebbiis ettigini, fakat tram· 
vaym durmamasJ yiiziinden buna muvaf
fak olamadJgim, tramvaym, askeri 30 a
dtm kadar siiriikledigini bildirmi§tir. 

iddia makami da maznunun cezalan· 
dmlmasm1 taleb etmi§tir. 

Neticede vatman Hiiseyin; dikkatsiz· 
lik Ve tedbirsizlikle oliime sebebiyet ver· 
mek suc;undan bir sene hapse ve 30 lira 
ag1r para cezasma mahkum almu§ ve 
tevkif edilmi§tir. 

tarafmdan kurulmu§ oldugu hala kat'i 
olarak tesbit edilmemi§tir. Nisbeten ya· 
kmlara aid bazt kayidlar var. Mesela: 

Hicretin ondokuzuncu ytlmda (M.640) 
Arablardan Ganemoglu fyaz tarafmdan 

Bizanshlardan almmJ§ alan Amid kalesi 
358 sene sonra Tiirklere gec;mi§. Selc;:uk 

hiikiimdarlarmdan Alp Aslanm Suriye 
§ehrine giderken oradan geymesi ve ken· 
disini hediyelerle istikbale c;:Ikan kale mu· 

haflZI Arab kumandamnm huzurunda 

Alp Aslamn kalenin duvanna elini sUr -
diikten sonra gogsiine siinnesi c;ok mani· 
dard1r ki bu hadiseden birka~ sene sonra 
da (H. 477) 1084 te kale Tiirkler ta • 
rafmdan zaptedilmi§tir. 

Amid surlarmm tarihinde kimler go . · 
riilmiiyor ki .. islamlann ve Tiirklerin en 
iinlii hiikiimdarlan, kumandanlan bura

larda macera ya§affil§lar, Harunerre -
§idler, Salahaddini Eyyubiler, Timurlar, 

Uzun Hasanlar, ~ah lsmaili Safeviler, 
hep bu surlar oniinde SaVa§mJ§lar, VUrU§· 
mu§lardJr .. Nihayet (H.920) 1414 te 
gene bir Tiirk hiikiimdan, Osmanogulla
nndan Y avuz Selimin <;ald1ran donii • 
§iinde bu kale gene Tiirklere gec;mi§ ve 
o gUndenberi buras! bir daha TUrk elin· 
den c;IkmamJ§hr. 

Mimar: 
SED AD CETINT A$ 

Biliyorsun ki benirn dJ§anda, seksen ta
rakta bezim var. 0 i§leri bitinneden ken· 
dimi mektebe vakfedemem. Zaten bu i§in 
kedi ne, budu ne? Ac;1klan zor kapati
yoruz. Benim cebime senin ayhgm kadar 
bile para kalm1yor. F akat nedir i§te, bi
zim aile burada, mektebin kazamndan 
ge~iniyor. Simdilik bir i§ te kurmu§UZ, 
hemen bozm1yahm, yiiriitelim diyoruz. 
F akat iptidai hsmmm ac;:1gi geni§liyor. 
T alebe azabyor. Celale sorarsan kabahat 
sende. Neyse, miinaka§a etmiyelim. Ben 
Celali de bilirim, merak etme. Saman 
altmdan su yiirUtiir a. Am a ne yaparsm? 
Bak vaziyeti sana ahbabca anlathm. 
Y alamm varsa kahrolay1m. Sen benim 
yerimde ol da bir karar ver. 

Odadan ic;eriye Celal girmi§ti. MUdiir 
on a iki ii~ a dim dan fazla athrmadan: 

- Az1cik bizi yalmz birak! diye ba· 
g1rd1. 

V e Celal <;Ikmca Orhanm yiiziine 
baktJ, giildii: 

Fort Belvedere $atosu 

Diin §ehrimize gelen Daily Ma~ ga- senevi 25 bin ingiliz lirasJ tahsisat veril-
zetesinin hususi muhabiri yaziyor: mesi hususunda niifuzlanm is tim a! ede · 

Yiiksek salahiyet sahibi bir mahfilden ceklerdir. Bundan ba§ka Diike aynca 
aldigJm malumata gore kat'i olarak be- toptan bir meblag itasi da mevzuu ba
yan edebilirim ki sab1k Kral Sekizinci histir. 
Edvarda aid Fort Belvedere §atosunun Sabak Kral 22 mayzsta evlenecek 
oldugu gibi ve karde§inin bir zaman son- Diger taraftan Daily Express'in yaz· 
ra gelip ikametine tahsis olunmak muha- digma gore Windsor Diikiiniin Madam 
fazasi §imdiki Kral tarafmdan emrolun- Simpson ile 22 may1sta Viyanada evle· 
mu§tur. ~atodaki e§ya hala Windsor necekleri kat'i olarak takarriir etmi§ bu-

lunmaktadJr. 
saraymda saklamyor. 

Windsor Diikii ingiltereye avdet et
tigi takdirde Belvedere §atosunda ikamet 
edecektir. 

Kral oldugu zamanlar kendisine hu -
susi katiblik vazifesini ifa eden Sir God
frey Homas dUn Londradan gelerek Diik 
ile Viyanada ve ingiliz sefirinin ham 
bulundugu bir mecliste uzun uzad1ya ko
nu~mu§tur. 

Soylendigine gore Kral George izdi -

Diger taraftan Diike saray tahsisahn· 
dan verilecek maa§ hakkmda ac;1k mii -

naka§adan miimkiin oldugu takdirde hii
kfunet i~tinab etmekle beraber bu mese· vac merasiminin tac giyme merasiminden 
leyi miizakere i(fin sec;ilen komite azasm- sonraya tehirini rica etmi§ ve Windsor 

dan M. Lloyd George ve M. Winston Dliku de, ailei Kralinin evlenme mera -

Churc'hille, Gal Prensi bulundugu miid- siminde ham bulunmalarJ §artma talikan 
deb;e yaphg1 hizmetlere mukal:iil Diike bu rica)'l kabul etmi§tir. 

Saray kazas1 Memurin Teaviin Sand1g1 

Saray (Hususi) - Kazamizda iki se- memur ve muallimlerden ibaret bulu
nedir faaliyette bulunan Memurin Te- nan hissedarlarmm ani ihtiyaclanm 
avtin ve Tasarruf sand1gmm senelik kar~alamakta, bir taraftan da azasma 
toplanbst yapilmt§ ve hesab gorii~me- tasarrufun zevkini tathrmaktad1r. 
leri arasmda sermayenin bin be§ yiiz Gonderdigim resim, senelik toplan
lirayi buldugu memnuniyetle goriil- hda bulunanlan bir arada gostermek

mii§tiir. Bu te§ekkiil bir taraftan sirf tedir. 
-,.-

Fa kat biitc;ede; hesab melekesi, hesab 
bilgisi kara ciimleden ileri gitmiyenleri, 
hele biit~e inceliklerini kavramaktan aciz 
olanlan dii§iindiirecek rakamlar da yak 
degil. Mesela Konservatuann 48,881 
lira geliri ve 48,881 lira gideri olmast 
gibi!.. B u ho§ sesli miiessesenin masraf1, 
diyelim ki, muayyendir. iradJ nastl yu
varlak bir hesabla tayin olunabiliyor? .. 
Zanmmda aldanmiyorsam Konservatua -
nn ne diikkam, ne de aparhmam vardn. 
Sabit bir gelir temin edecek kaynaklan 
da yoktur. Ancak arama tertib olunan 
konserlerle biraz irad elde ediliyor. Boy· 
le seyya] denilebilecek cezirli, medii bir 
gelirin miiessese masraftm santimi santi
mine kar§thyacagmJ tasavvur etmek, bil
mem ki, ne dereceye kadar dogrudur! 

Ya Mezbahamn 1,667,000 lira irada 
kar§t gene 1,667,000 lira masrafa bag· 
lanmas1 ? .. Eger haberde veya tertibde 
yanh§hk yoksa Mezbahanm yiiz binlerce 
lira kurban eden bir miiessese alduguna 
inanmak laz1m gelecek!.. Biz, daha diine 
kadar Mezbahanm Belediyeye bol irad 
temin ettigini samyorduk. Meger o, bir 
yandan ahp bir yandan sarfediyor ve 
Halic ktyilarmm havasm1 ifsad etmekten 
ba§ka bir§eye yaramtyonnu~. 

* * * 
~ehrimiz biitc;esindeki bu rakamlar ba-

na bir hesab oyununu hattrlath: lspanya 
diktatorlerinden biri Maliye N a mile iic; 
arkada§Inl yamna alarak bir gece eglen
tisine c;1kar. Y amnda N azu var ya, para 
meselesini dii§iinmez. Fa kat miikellef bir 
kazinoya girilince akh ba§ma gelir, Na
zJra so par: 

- Kac;: lira var yammzda? 
- Yinni? 
- Be§ ki§iye yeter mi bu para? 
- Her birimize on ii~er lira dii§tiigii· 

ne gore c;ok bile gelir! 
Diktator, be§ adama on iic;er. on iic;:er 

taksim olunacagJ soylenilen bu yirmi lira· 
y1 havslasma sigduamaz: 

- Bu, der, nasi! hesab? 
Maliye Nazm, koynundan bir kag1d 

<;Jkanr, kalemi eline ahr, SJTa ile be§ tane 
( 13) rakam1 yazar ve hesab kaide,ine 
gore ilkin be§ tane ii~ii toplar ve « 1 5 de
gil mi» diye sorup «eve!» cevabm1 aldtk· 
tan sol}ra birlerin snaland1g1 haneye ge
~er, 16, 17, 18, 19, 20» diyerek i§in 
ic;inden c;tkar! 

Belediye muhasebesince biitc;eye konu· 
Ian Kanservatuar iradile Mezbahanm 
masra£1 da, latifeye cevaz varsa, buna 

benziyor. 
M. TURHAN TAN 

Lindberg'in seyahati 
Amerikah tayyareci Lindberg'le kan 

smm bugiin §Chrimize muvasalatlan 
beklenmektedir. Amerikall tayyareci
nin saat ka~ta Ye§ilkoye gclccegi diin 
ak§am gee; vakte kadar malfun degildi. 
Miralay Lindberg'in bugiin ogleden 
sonra §ehrimize gelerek, bir miiddet is· 

tirahat ettikten sonra derhal Sofyaya 
hareket edecegi anla§llmt§hr. 

mek. Bu memlekette ba§ka tiirlii sok
mez. Yiiriimez ba§ka tiirlii, birader. Bak 
mesela bir mesele olsun, mektebin i~inde, 
tam hallini bir sana soray1m, bir de Ce
lale ... En makul, mantJki, akilane c;areyi 
sen soy lersin; en miinasebetsiz goriinen, 
fakat en kestirme c;areyi de Celal sayler. 
Onunki dogrudur, be Orban, inan bu
na !... <;;iinkii pratiktir. Makul ba§ka, 
pratik ba~ka ... Sana bir misal bulay1m 
amma akhma gelmiyor, §imdi... Birkac;: 

kere bOyle §eyler olduydu ... Our baka· 

bir ah§ dersleri veriyor. Fa kat kur§un-I Orban Beycigim. Bak seninle ac;1k ko -
suz endahttJr, filan diyelim.>> dedin. Bi- nu§tum. 
raz makul ama polis belki maarife yazar, Orhan ayaga kalktJ ve bir miiddet hie; 
miifetti§ gelir, tahkikat, tetkikat... uzun bir hareket yapmad1. Sonradan pi§man 
hikaye; fakat miidafaa makul. Ha ... bir olacag1 bir karann mes' uliyetinden ileri
de §Oyle demi§tin: «Biz de zaten asker de biitiin benligine degilse bile, muha
muallimler de var. Onlarm nezareti al- kemesine beraet kazandumak ihtiyacile, 
tmda ... » diye makul bir yalan! Am a, i~ine dogacak ilk arzuyu bekliyordu. 0-
gelgelelirn, Celal ne dedi? Giildii: na gore, hi~ dii§iinmeden, istifada ya IS· 
«Yok camm, dedi, polis bu silah1 talebe· rar edecek veya karanndan donecekti. 

yJm ... 

Biraz dii§iindiikten sonra bagJrdi: 

nin attJgim ne bilecek? Korunun kapJSJ Birdenbire elini uzatti: 
ac;1k. Giren <;Jkan belli degil. Silah: ta- - T e§ekkiir ederim, dedi, ac;1k ko-
lebe atma~J§l_Ir, der, c;tka.nz. ~ eyle .Is?at nu§tugunuz daha iyi oldu. F akat ben ya· 
edecekler · >> l§te en kes!Jrmes1, azJZlm. rm sabah mektebden aynlacagtm. 

c 
Son derste iic;iincii s1mfa girdi. Kendi

si defteri imzalarken, c;ocuklann da ilk 

~imdi kadrolan hallac pamugu gibi 
ahyoruz. Parlak soyliiyarsun be arka
'da§! Bazilan da dagru! Koy a T ahsini 
c;ok tutuyor. Mektebe meccanen alay1m 
diye bana belki on ki§i gelip gitti. Bir 
c;ocuga verilen ehemmiyete ben §a§mi§ 
kalml§hm dogrusu. 0 kaytk<;I Mustafa 
hadisesini de bilmiyardum. Demin F azh 
Bey bmada idi de o anlattJ. Miinasebet· 
sizlik. Ben a Halim Beyin kansm1 da 
iki defadan fazla gonnedim. Pek oyle 
mendebur bi1 kadma benzemiyordu. 
N eyse, §im::li bir bardak suda frrtma <;I· 
karacak degiliz a... Ge~mi§, gitmi§ ... 
T ahsine dakunmay1z. Bak sana ac;Ik 
s<iyleyim, sen onu bu kadar hararetle 
miidafaa etmeseydin ben kovacakhm. 
Fa kat diin gece yatakhanede aglami§ fi
lan da ... c;ocuklar aclffiJ§lar ... Uc;Uncii si· 
1uftan bana bir heyet te geldi. Sana haber 
vermeden gelmi§ler... vaziyeti anhyor • 

- Y alan degil, dedi, ben bu mektebi 
Celale teslim etmi§im. $imdilik ondan iyi 
vekalet eden yok. 0 da iki ki§iden §ika· 
yetc;i: Sabri Efendi bir, sen iki. Hakh mi, 
hakstz mi, ben bunu dii§iinmem, birader. 
!dareyi ana teslim etmi§im. Sana hak ve· 
rirsem bu sefer onunla ben ugra§mahyim. 

- ~imdi kudurur o! dedi, seni c;eke
miyor hi~! Rakib olarak bir send en kor
kuyor. Akhmdan g.~c;medi degil hani ... 
1kinci miidiirliigii sana vennek... Fa kat 
nazariyecisin karde§irn. N e dersen de. 
Celal kadar becerikli, ac;Ikc;:asJ, dalavere
ci degilsin. Benim idare zihniyetim de 
budur: Alinin kiilahmi V eliye, V elinin 
Kiilahim Aliye giydirerek i§leri yiiriit -

- Hah! dedi, bak mesela, o tabanca 

vak' as1.. Hani biiyiiklerden Kavak Ah

med mektebe gizlice bir tabanca getirmi§· 

ti. Birka~ arkada§ mektebin korusuna <;I· 

karak agaclara ni§an ahr, patlatirlar. 

Polis mektebe gelip silah seslerini tahkik 

etmek istedi. Ben sana da, Celale de 

reylerinizi sordum. Sen bermutad gayet 

akilane §U cevab1 verdin: « T alebeyi po
lise teslim etmek dogru degildir. Bir di
siplin vak' asJ mektebin ic;inde halledilme· 
lidir. Polise soylenecek §ey, karuda, mu
allimlerin nezareti altmda all§ talimleri 
yapiidJgi tarzmda bir§eydir. Y arm bu 
c;ocuklar askeri vazifelerini yapacaklar -
d1r. T erbiyei bedeniye muallimleri arada 

Anladm ya... $imdi ben mektebi bOyle 

bir adama daha kolay teslim ederim. Sa

na gelince ... lafi uzatmiyahm ... sen gene 

mektebde kal istersen, birader. Fa kat 

iki §art! a: Maa§mm yarJSJm feda edersin. 

<;;iinkii biz mecburuz tasarruf yapmaga; 
Sabri Efendiyi de <;JkaracaglZ. Ondan 
F ansi dersleri de bo§ kahyor. Sen in 
acemcen kuvvetli mi? Herhalde bir§ey
ler becerirsin. Lugate bakarsm, edersin, 
yiiriitiirsiin. Bu dersleri de sen al. ikinci 
§art: Celalle ho~ gec;inmektir. Bunun s1rn 
iki ii<; kelimedir be yahu: «Hay hay, c;ok 
dogru mll'Vank. ba§Ustiine !» dedin mi. 
olur biter... Y apamazsan devletle... A· 
rada bir bizi unutmazsm. Belki bir ders 
ac;Ihr, sana ihtiyactmiz olur. Anladm m1, 

hamhk dakikalan ic;:inde, malarm goz

lerini ac;:1p kapiyarak, birbirlerile konu§a· 

rak, teneffiis hiirriyetini dersin ilk daki

kalarmda uzatmalanna miisaade etmek 

adetiydi. Bu miihlet bittikten sonra ba§t· 

m defterden yukan kaldmr, gozlerini ya

n kapar, giiriiltii kesilinciye kadar uyur 

gibi durarak hi<; kim1ldamazd1. Gozka • 

paklanm kaldJrmasi i~in sessizligin yer· 

le§mesi laz1mdi. 

(Arkast var) 



CUMHURiYET 

Bu nasi I mant1k? 
Milli kiime maclarini idare etmek iizere 

-» 

Bulgaristandan bir hakem getiriliyor 
Pazar giinii oynanacak F enerbah~e -~ ve diger kuliiblere bildirmek sure tile ilan 

Be§ikta§ ve Galatasaray • Giinei milli ederler. F ederasyonun verdigi cezalar 
kiime mac;lanmn Kac;ef isminde bir Bul- kat'i ve gayrikabili itirazd1r. 

?ar hakemi tarafmdan idare edilecegini Ma~lari bir Bulgar hakem 
Istanbul Ajanhgmm diin ak§am gazete • idare edecek 
!ere gonderdigi tebliginden anhyoruz. 

Ad! i.istiinde, milli kiime mac;lannm bir T. S. K. lstanbul F utbol Ajanhgm -
dan: yabanc1ya idare ettirilmesindeki manllk-

21/3/937 tarihinde icra edilecek s1zhga dogrusu bir tiirlii abl erdiremi • 
Giine§ • Galatasaray ve Be~ikta§ - F ener· yoruz. Bu c;1gmn ac;1lmasma miisaade e-
bah~e mac;lanm beynelmilel hakemlerden den Federasyonun ne dii§iindiigiinii de 
Kac;ef idare edecektir. 

bilmiyoruz. Y almz §urasi mutlak ve mu- y h k 
an a emler: Cline§ • Galatasaray hakkakhr ki bu gidi§le futbolun aynlmaz T 

bir eiiz'ii olan hakemligi, Turk hakemli- Samim alu, F eridun KJhc;, Be§ikta§ • 
F enerbahc;e Biirhan Atak, ~azi T ezean. 

gini oldiirmekteyiz. 
Seneleree emek vererek birc;ok diiriist Milli kiime haricinde kalan 

ve liyakatli arkada§lan, memleketimizde kuliibler 
ad1 fenaya c;IkmJ§ hakemlik vazifesine Milli kiime harieinde kalan V efa, 
lSlndJrdiktan sonra, i~ide bird_e, miihim istanbulspor, Siileymaniye, Beykoz, A • 
mac;! an yabaneilara Jdare ethrme~ her nadolu, Eyiib, T opk.ap1 ve Hila! kuliib
bakimdan manaSJZdir. Bu, evvela ha- leri aralannda devamma karar verdikleri 
kemlerimize .kar§I bir itimads1zhk goste~- lik mac;larmm yapilabilmesi ic;in ~ere£ 
mek demekhr. l?undan ba§ka onlan bn stadyomunu temin etmi§lerdir 
daha hakemlik i§ini deruhde etrnemek gi- 28 tt b 1 k . d' h ft • · 1 d ·r· mar a a~ 1yaea ve ye 1 a a 
b1 yanh§ b1r yo a sevke eb1 1r ve daha su"recek ol n b 1 k l"bl t • 

d h · d ·rr· k" 1 a u mac; ara, u u er mu a 
~onra a ane .~ ffil 1 u~e rna~ anm b1k kaldiklan takdirde, bir devre daha 
1dare edeeek Turk hakem1 bulunmadJ - ilave edileeektir. 
gl zehabm1 uyand1rabilir. 1 . k l"bl . 'll" k" 

Beynelmilel hakem listesine, vaki mii- Zmlr U U er1 m1 1 ume 
raeaat iizerine adlanm yazd1rdigim1z ma~lar1na hazirlllniyorlar 
Sadi Karsan ve Nihad Bekdik gibi ar • lzmir (Hususi) - Milli kiimeye lz-
kadailann beynelmilel hakemlik vas1f • mir namma i§tirak edecek olan ii~ Ok ve 
lanm bu hareketimizle tasdik ederken Dogan spor kulilblerinin taktmlan onii • 
iki karde§ kuliib ma~ml idare edeeek li- miizdeki pazar mac;lan ic;in antrenmanla
yakatte hakem bulunmad~ma delalet e- ra ba~lamt~lardtr, A~agt yukan ayni kuv· 
den bu hareket en hafif tabirile mana • vette olan bu iki taktmm tnilli kiime he· 
stzdJr. Kald1 ki daha . diin fstanbuldaki sabina yapaeaklan bu kar~la~maya ~im
milli kiime ma~lanm idare etmek iizere diden iki yeni kuliibiimiiziin taraftarlan 
Sadi Karsan, Nihad Bekdik, Said Sa • tarafmdan biiyiik bir ehemmiyet veri! -
lahaddin, ~azi T ezcan sec;ilmi~lerdi. mektedir. 

<;ok samiml soyliiyoruz, bu gidi§le futbo- Kuliiblerimizin birle§rne §ekillerine, 
lu oldiirdiigiimiiz gibi Tiirk hakemlerini isimlerine ve sayJSJna kar~1 bazt itirazlar 
de yok edeeegiz. vuku buldugu, hatta bazt kuli.ibciilerin es-

SabJk Hakem komitesi ba§kam 
Niizhet Abbas ki forma veya firmalarm ipkas1 husu • 

F ederasyonun milli kiime sunda te~bbi.isata giri~tikleri ~ylenmi§ 
ve mesele gazetelere aksetmi~tir. Hal • 

ma~lar1 hakkmdaki buki biiilin lzmir matbuatJ, mi.inewerler, 
mukarreratl biiyiiklerimi.z ve §i.mdiye kadar sporeu -

T. S. K. F utbol F ederasyonundan: lukta ve spor idaresinde ~ah~!p tecriibe-
Milli kiime mac;lan i~in oyunculara lerinden bitarafane §ekilde istifade olu • 

ve bu ma<;lan idare edecek hakemlere nan zevat bile yap1lan birle§menin isabe-
tamim: ti etrafmda toplanml§ bulunmaktad1rlar. 

Hakem raporlart Buraya gelen mevsuk bir habere gore 
Her milli kiime ertesi giinii hakem ra· birle~me keyfiyeti Ankaradaki alakadar

porlan aid oldugu aj an vas1tasile F utbol lar nezdinde de <;ok iyi bir §ekilde kar-
F ederasyonu adresine gonderileeektir. ~tlanmi~tlr. 

Mac;m teferruah biiti.in tafsilatile ha- U§akta bir stadyom yap1hyor 
kern raporlannda yaz1laeakhr. Raporla
rim noksan yazan hakemler mes'ul tutu • 
lurlar. 

lhtar cezalarr 
Bir mac;ta hakemden ihtar alan oyun

cunun sieiline, aldigt bu ihtar tarihile 
kaydedilir ve mac;larda stk sik ihtar al
magi itiyad haline getiren oyuneulara 
F ederasyonun tayin edecegi muhtelif ee· 
zalar verilir. 
Oyundan ihrac ve boykot cezalar~ 

Hakem tarafmdan oyundan ~tkanlan 
oyuncu taktmmm yapaca~ miiteakrb 
ilk mac;ta oymyamaz. 

Cezalarrn tatbiki 
Ma~tan men ve boykot eezalanm Fe· 

derasyon oyuncunun mensub oldugu a • 
ianhklara teblig eder. Mmtah ajanlan 
ve kuliibler F ederasyonun tebliglerini e
hernrniyetle takib ve tatbika mecburdur • 
lar. 

Mmtaka ajanlan F ederasyonun ver • 
digi cezalan, eezaya c;arpan oyuneulara 

Atletizm F ederasyonunea tertib edilen 
miisabakalardan biri de U§akta yaplla
eakur. U§ak, bu mtisabakalar i~in bir 
stadyom yaptuacaktJr. F ederasyon ikin· 
ei reisi mimar ~inasi ~ahingeri stadyom 
planlannt haznlamak ve mahallinde tet
kikatta bulunmak iizere birka~ gline ka
dar U~aka hareket edecektir. 

Basketbol antrenorii 
En eski sporculanm1zdan ve istanbul 

Y. M. C. A. Amerikan kuliibii spor mu
allimlerinden All !lhami basketbol fe
derasyonu tarafmdan antrenor olarak 
angaje edilmi~tir. 

Estonya basketbol tak1m1 
ehrimize mi geliyor? 

Sofya 18 (Husust) - Diinyanm en 
kuvvetli basketbol tak1mlarmdan biri 
olan Estonya basketbol tak1m1 Bulgar 
mill! basketbol tak1mile bir rna~ yap
mak uzere dun Sofyaya geldi. Estonya
lllar Sofyaya gelmeden evvel Avrupa
nm muhtelif .§ehirlerinde alh mag yap-

OKUYUCULARIMIZ 

-·--Diyor ki 
Alanya portakallar1 

ek~i mi, tatb m1? 
Alanya. portakalcJ!armdan imzasm1 F. 

Saum olarak okudugumuz blr zattan ~u 
mektubu ald1k ; 

1 - Tan gazeteslnln Felek siitununda 
Alanya portakallanmn ek~iligi hakkmda. 
iki yaz1 ~JktJ. Bu yaz1larm k1saca hulasas1 
~udur: 

Felek tat!J portakal yemek sevdasma 
d~mU., ve manavmdan biryok yerlere aid 
muhtelif cins portakallar aim!~, fakat hig
birisi hO§una gitmemi§. Nihayet dootunun 
blri, Halde 58 numa.rada satJ!an Alanya 
portakallarmJ tavsiye etml§. Felek ondan 
da blr sand1k almJ§, portakallar gene eqi 
t;JkmJ!I ve kendi ifad.eslne gore bu ofke il~ 
ertesi giinii ellne kalemi a!m1~ ve biittin 
Tiirk portakallanru batmm~, ~tkarml§. 
Bunun Uzerlne Alanyadan bir tiiccar Fele
ge bir CE?Vab olmak ti.zere blr sand1k Alan
ya portf/kah gonderm~ ve c~u portakallan 
ye de ondan sonra uluorta yaz1 yaz:. dlye 
bir lhtarda bulunm~. Felek bu portakal
lan da yeml§, gene kendi dedlglne gore 
hepsl ek11l ~1kmJ!1 ve ertesi giin gazetesin
dekl siitununu cPortakal bab1dad1u yazJ
sma hasretml~. Mesele bundan !baret. 

2 - Ben, ilk yaz1yt biraz hakll gormilii
tiim. Qiinkii rasgele blr yerln portakall da 
kendislne Alanya portakall diye verilmi~ 
olabilir. Fakat Alanyadan gonderllen por
takallan yeylnce de me~hur haklm Ar§l
med'ln cbulduzru dlye hamamdan fJrladi
gmm aksine bu da cbulamadrm, diye yay
garayt bast1 ve avaz, avaz bagrrdJ.... Bu 
miinasebetle hatmma hocam iistad Tahir 
Nadlnln anlatt1~1 blr f1kra geld!. 

Va"ktile gencln biri t1b tahsill 1~ln Pari
se gltmi§. Tahsillni bltlrdikten sonra bir 
miiddet te orada icrayi tababet etmek is
tern!~ ve blr muayenehane ac;arak kapl~ma 
da ta elasnu asm1§. Bunu goren ecnebJler
den blrl, bir giin, §U doktarla alay edeyim 
dlye muayenehaneye gltmi§. Doktor, has. 
talJgJm sormu~. o da czaika ve §amme his
lerlm kayboldu ve zlyal haf1zaya u~ra
drm, deylnce kendislle alay edlldi~inln 
farkma. varan zekl Tiirk doktoru, derhal 
d!§an g1km1~ ve lezzeti ac1 ve fena kokulu 
bir nesneden iizeri yaLd1ZlJ bir hab yaparak 
hastaya getirmi\1, gilzelce c;ij!'nlyerek yut
masmi soyleml!i. Bunu hakiki llli.<; sanan 
zavalll hasta, daha ilk r;lgneyi~te i~ln far
kma varmw ve suratm1 burlli)turmu~, tii • 
kiirmei!;e ba~Jaml~. Doktora bu ne fena ka
kulu ~ey deylnce, doktor da l§te, demli}; 
§ammen ve zaikan yerlne geld!. Blr 'l'iirk 
doktorunun sana Parisln ortasmda boyle 
blr nesne yedirolgin1 de hayatmm sonuna 
ka,iar unutmazsm, hafiZan da diizeldi. 

Baz1 hususi sirke flt;!lan vard1r ki taham
miir hassas1 onlarm mesamatma kadar i§
leml§tlr. ic;lne tat!J iiziim suyu de~ll, hatta 
saf su bile koysamz derhal slrkeye tahav
vU! eder. Kanaatlmce Felegln agzi cida· 
rmdakl gl~ayl muhatide dahl bu ek~lltme 
:tussas1 mevcud olsa gerek ki i«lne Alan
yanm tntl1 portakalml allr almaz derha~ 

sirkeye tahvll ediyor. Bunun tashihl ic;in 
de Felegin hocamm anlattJgJ gibl Pa
rlste tahsil gormil~ bir Tiirk doktorunun 
hazakatine ihtlyacl vardll'. 

m1~lar ve bunlardan bei!iini kazanmi!i
lardtr. Estonya tak1m1 Sofyadan istan
bula gidecektir. 

Uludagda kayak aporlari 
Bursa (Husust) - ::)ehrimizde hava

lar ~k Ismml~tir. Adeta yaz giinlerini 
and1ran havam:o bu letafeti kai'§ISinda 
Mia Uludagda kli? sporlarmm devam 
etmesi, tabiatin Bursaya bah§ettigi ik
lim garabetine ve tezadma bir niimune 
te~kil ediyor. Bu hafta dagda gene e
hemmiyetli bir spor hareketi olmu~tur. 
istanbul Dage1hk kuliibiinden gelen ka
dmh erkekli grup 15 gun Uludagda ka
laeakbr. Diger bir Alman grupundan 
ba~ka Bursadan da bir kafile Uludaga 
~1karak kl:~ sporlan yapm1~br. 

Bir futbol ma~mda iki oliim 
vak'asl 

Ge~en cumartesi giinii !ngilteredeki 
futbol ma~larmda iki oliim vak'asl ol
mu~tur. Bunlardan biri 28 ya~1ndaki 
George Brand adh futbolcunun oyun 
esnasmda tam kalbinin altma isabet e
den kuvvetli bir §iit neticesi ald1g1 dar
beden biraz sonra olmesi, dlgeri de orta 
ya§h bir adamm demi - final magtm sey
rederken halecamndan kendini kurtara
mlyarak ant olarak oliimildiir. 

,~~~.;.~;..-~....;~~~~--.;;;; _____ _____ lllllt Diye bag1rd1. Gene kadm kitabmt e • 

I KJC. • • I linden buakm1yarak ba~m1 c;evirdi. Pro-uC.e minderlnln esrarl fesorii kindar bir bakl§la siizerek: 
y - N e var, ne istiyonsun benden? 

.. ________ Zab1ta roman1 : 7& - Gel biraz benimle. Sana soyliye -
Minderin etegini yava§<;a kald1rd1. Bir Neden sonra karanhga dogru yi.iriidi.i. eeklerim var. 

ki:i~esinden vidah bir ~ivi <;1kard1. Sonra Bi.iyiik bir kapm1~ oniinde -~u~du. Bu 
minderi iki elile tutarak kaldud1. Minder kapiYJ arkasmdakl kol detn!Tlnl k~ld1ra- - Soyle burada. 
duvara biti§ik olan uclanna istinad ede, tak cebindeki bir anahtarla a~tJ. B1r ara• - Hayu, burada olamaz. Atelyeye 
rek duvara dayandi. hga girdi. Hemen bir )amba daha yak· kadar <;1kalrm. 

Alt taraf1 gayet muhkem bir sanduka tl. Bu arahgm sagtnda ve solunda kapl· - 0 halde Nuriyi de beraber alma-
halinde olan ve baz1 gozleri ihtiva ettigi lar vardi. Sagdaki kap1y1 gene"anahtarla hsm. 
anla•1lan minderin altmdan bir demir k · · I d' 

• ac;ara 1~enye ses en 1: - leah ederse onu da c;agmnz. ~im-
merdiven ortaya ~Ikmt§ll. H H t "' 

- asret, asre · · · dilik ona liizum yok. 
Samoilof bu merdivenden a~ag1ya in- Derinden bir ses eevab verdi: 

megve ba•lad1. N . . ., Hasret yatagmdan kalkt1. S1rtma bir • - e 1sbyorsunuz. 
On be~ adnn sonunda topraga ayak- - Beni takib et biraz ... Seninle ko· yiin atkl aldl ve Samoilof'un yiiziine bile 

)anm bash. Buras1 zindan karanhg1 ic;in- nu§acaibm. bakmadan kap1dan Sikh. Arahkta kar~I-
deydi. Saga dogru iki ad1m atarak elile Bir dakika bekledi. Ne ses, ne hareket daki kaptya dogru: 
duvan yoklad1 ve bir diigme bularak bas- vard1. Tekrar seslendi: - Nuri! diye seslenir seslenmez Nu-
h. Gayet ha:fif bir elektrik lambas1 yan- - Hasret, geliyor musun? rinin sesi duyuldu: 
d Cevab 1 k d l'rert'ye - Hasret, nereye g1'diyorsun, sen1' ne-1. a amaymea ap1 an ,.. 

Islak duvarlar ve toprak karanhktan baktt. reye gotiirmek istedigini biliyor musun? 
kurtulamam1§h. 1ki metro ilerisi gene go • Burada bir kerevetin iistiindeki yataga - Atelyeye gideeegimizi ve bana soy-
riilemiyordu. Samoilof merdivenden iner· uzanarak ba§Ueundaki soniik lambanm liyecekleri oldugunu haber verdi. Ba~ka 
ken samlmi§ oldugu ir;in parmakhga da· yard1mile kitab okuyan Hasret yerinden bir§ey bilmiyorum. 
yanarak biraz dinlendi ve sol oogriine bile bm1ldanmamJ§h. Samoilof biraz da- - Dikkat et Hasret ... fnanma ona ... 
elile bast1. Burada bir sarg1 vard1. Yiizii ha sert: · - Merak etme Nuri, beni oldiirme • 
burU§tu. Sanc1 gu<; ge~iyordu. - Hasret!.. dikr;e senden aytramaz. 

Ankara ziyaretinin 
k1ymeti 

[Ba§taratl 1 1nct sahtjesel 

T elemak tarafmdan Ankarapalasta bir 
ak~am ziyafeti verilmi§tir. Ziyafeti ge~ 
vakte kadar si.iren bir resmi kabul takib 
etmi~tir. 

Matbuat Umum Miidiiriiniin 
verdigi ziyafet 

Ankara 18 (Telefonla) - Anadolu 
kuliibi.inde, Matbuat Umum Miidurii 
Vedad Nedim misafir Rumen gazeteeileri 
§erefine bir ak§am ziyafeti vermi§, ~ok 
samimi bir hava ic;inde ge<;en bu ziya • 
fette, Rador ajans1 direktorii Hurtig ve 
Adaverul gazetesinin diplomatik muhar· 
riri Grigaresco'dan ba§ka Turk ve ya • 
bane1 gazeteeilerin ileri gelenleri bulun • 
mu~tur. Ziyafette nutuklar soylenmi§tir. 

Rumen matbuatznzn kzymetli 
nefriyatt 

Biikre§ 18 {A.A.) - Gazeteler, 
Romany a Harieiye N azm Antonesco • 
nun ziyareti hakkmda istanbul ve An • 
karadan gelen haberlere uzun siitunlar 
tahsis etmektedir. 

Bu ziyaretten bahseden «indepon ~ 
dance Roumaine» gazetesi, ba§makale • 
sinde dahi tensikatc;1 Atatiirkun gerc;ek
le§tirdigi muazzam eseri tahlil ettikten 
sonra yeni Turkiyenin ~ark Avrupasm • 
daki hakim roliini.i tebariiz ettirmektedir. 

Bu gazete, Turkiyenin Sovyetlerle 
miinasebat tesis etmesini bilen ilk devlet 
olduguna i§aret ederek muahedelerin ta
dilini ve emperyalist fantazileri bertaraf 
etrnek suretile milletin menafiini idrakte 
biiyiik bir ~uur ve kat'i bir azim gaster· 
digini yaz1yor ve diyor ki: 

« Tiirkiye ve Romany a, hic;bir geni§
leme siyaseti takib etrnediklerinden miin
haman sulhun muhafazasile me§gul olu
yorlar. 1§te bir muhafaza ve miidafaa it
tifaki ni.imunesi olan Balkan Antantmm 
temelini de bu sulh ideali te§kil eyle • 
mektedir. 

Turk ve Rumen milletleri, kendilerini 
biribirlerine baghyan c;ok s1k1 siyasi ve 
ekonomik baglarm tistiinde kar§:hkh mu· 
habbet ve hiirmet hisleri beslemektedirler. 
Bu hususta ileri siiriilebilecek bi.iyiik deli! 
Dobruea Tiirklerinin muhaeereti dolayJ· 
sile Rumen efkan umumiyesinin ittifakla 
duydugu teessiirdiir. Antonesco'nun 
Turk hiikumet merkezini ziyaretine, za
rnan ge~tikc;e daha ziyade kuvvetlenen, 
derinle§en ve §ark Avrupasmda sulh ve 
terakki amili olarak tebariiz eden Tiirk· 
Rumen dostlugu hakirn bulunmaktadtr. 

BelgraJ matbuatrnrn ne~riyatt 
Belgrad 18 (A.A.) - Avala ajan

SI hildiriyor: H iikumetin na§iri efkan 
Samvuprava gazetesi M. Anteneseo'nun 
AnkaraYJ ziyaretine tahsis ettigi bir rna· 
kalede ezeiimle diyor ki: 

M. Antoneseo'nun Ankarada, Balkan 
Antantma has samimiyet havasm1 bul • 
m~ olduguna eminim. M. Antonesco, 
ha§ta Ba§vekil ismet inonii ve onun me
sai arkada§J doktor Aras oldugu halde 
Turk siyasetini temsil edenlerin Tiirk ef
kan umumiyesine biiyiik bir okiide ma
kes olduklanm mahallinde anlami§hr. 

Gazete, yaziSlna §oyle devam etmek • 
tedir: 

D1§ hleri Bakanlarmm mi.ittefik mem
lekette, iyi haztrlanml§ bir orduyu tam su
rette muntazam bir biitr;eyi ve refah ve in
ki§af ic;inde bir memleketi, velhas1l dok· 
tor Stoyadinovi~'in son Ankara seyaha
tinde gordiigli manzaraYJ kendi gozlerile 
gormeleri laztmd1r. M. Antoneseo da 
Ti.irkiyede bunlan gorecektir. 

Gazete makalesine §oyle nihayet ve • 
riyor: 

Tiirkiyenin irae ettigi giizel hayatiyet, 
nizam ve ahenk manzaras1 kar§tsmda, 
dost misafir, kalbinin en derin noktasmda 
ancak sevine hisleri duyabilir. 

Hasret arahgm kap1smdan da ~Ikhk • 
tan sonra kii~i.ik lambanm 1~1gma dogru 
yi.iri.idii. Arkasmdan Samoilof kap1lan 
tekrar kilidledikten ve kol demirini tak • 

hktan sonra ona yeti§ti. Merdiveni c;1k • 

masmt soyledi. Atelyeye girdikleri za -

man f1rhna ve yagmur devarn ediyordu. 

Hasret etrafma bakmdi. Odada yalmz 

olduklanm anhyarak bir iskemleye otur

du. Rengi bembeyaz, yanaklart c;okmti~. 
viicudii birkag gun ir;inde zayiflamt~h. 
Buna ragmen taravetini ve cazibesini ke§

fetmek i~in inee tetkiklere lilzum yoktu. 

Samoilof ko§e minderini bir saniye i -
~inde kapadJ ve masasmm ba§ma gec;e -
rek oturdu. Bogriinde gene sane1 vardt. 

Elile basarak bir tar<lfa egildi, yiiziinii 
ek§itti: 

- Bu sane1 senin hediyen Hasret! de
di. 

Birkac; saniye hi; bir§ey soyliyemedi. 
Hatta mii§ki.ilatla nefes ald1g1 anla§Ih • 
yordu. Hasret, athg1 kur§unun kim olur
sa olsun bir adam tistiindeki tesirlerinden 
miiteessir gozlerini yere egdi ve: 

- Ne yapaym1? dedi. Ben kendimi 
miidafaa etmeseydim belki bugiin sag 
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P aristeki ar bedeleri 
kom ·· nistler haz1 lami§ 

!taiga F ranszz hiikumetini protesto etti 
Ameleler sergideki italyan paviyonunu da i~gal 
etmi~ler. Kar1~1kbk diin sa bah ba~byan ve hadisesiz 

ge~en umumi grevden sonra kapandt 
[Ba§taratt 1 1ncl sahitese~ .I saat II de sona ermi§tir. ~ehir, mutad 

murlanndan ve muhaflzlardan 241 ki§I faaliyet manzarastm almi§tll'. Hic;bir ha-
yaralanmJ§hr. dise olmam1shr. 

.. Umumi ~esai. konfederasyonu biirosu, Halkfzlarzn toplantt•l 
dun fevkalade bu toplantJ yapml§ ve bu Paris 18 (A.A.) _ Muhtelif siyasr 
toplanh nihayetinde konfederasyon umu- gruplar arasmda eereyan eden miiteaddid 
mi katibi Jouhaux• Dahiliye Nazm ve uzun gorii§JI!elerden sonra Cliehy'de 
Marx Dormey'i ziyaret etmi§tir. HalkCI!ar toplanhsl, 3000 ki§inin i§tira • 

Cliehy arbedelerinin mes'uliyetlerini kile bir miting akdetmi§tir. 
tetkik ve tesbit etmek iizere kabine, diin Hatibler, birliklerin feshedilrnesini is
saat 17 de bir ic;tima akdetmi§tir. Zan • temi§lerdir. Thorez'le Mareeau-Pivert, 
nolunduguna gore hiikumet, bundan bilhassa zab1tamn tasfiyesini istilzam e • 
bOyle arbedelere sebebiyet vermesi muh- den Halk~Ilar eephesi programmm har .. 
temel olan her tiirlii ni.imayi§leri mene • fiyen tatbik edilmesini taleb etmi§lerdir. 
decektir. Miting, hadise c;1kmaksJZJn dagllmi§ .. 

Siyasi mehafil, Clichy arbedelerinin tJr. 
siyasi vaziyet iizerinde akisler has1l ede~ 
eegini tahmin etmektedir. Aneak bu me• 
hafil, tahkikat netieesine intizaren siikut 
eylemektedir. 

Diin komunist meb'uslardan Duclos ile 
Thorez, Leon Blum'ii ziyaret etmi~lerdir. 
Gorii§menin sonunda komi.inist firkasJ bi.i
rosu, bir teblig ne~retmi§tir. Bu tebligde 
ezeiimle ~yle denilmektedir: 

«Komunist f1rkas1, zabttanm hath ha
reketini protesto eder. F1rka, Cliehy ar • 
bedelerinden mes' ul olanlann eezalan • 
dmlmalanm ve dahill harbe sebebiyet 
vermi§ olan fa§ist birliklerin feshedilmesi
ni taleb eder.» 

Havas ajansma beyanatta bulunan 
Blum, bu beyannamenin kendisinin ko • 
miinist liderleri ile yapml§ oldugu mii • 
lakata tekabiil etmemekte oldugunu soy
lemi§tir. 

Ayan meclisi koridorlarmda Cliehy 
hadiseleri, ehemmiyetle miinaka§a edil • 
mektedir. Ayan azasmdan bin;ogu, bu 
hadiselerin bir <<vakfe» liizumundan bah
setmi§ olan Leon Blum'un ikhsadl si • 
yaseti dolayisile duymakta olduklan 
memnuniyetsizligi izhar etrnek maksadile 
komiinistler tarafmdan tertib edilmi~ ol
dugu miitaleasmda bulunmaktad1r. 

V .erilen k(lrar 

ltalyanzn protestosu 
Rom a 18 (A.A.) - Sabruh gaze tel e .. 

ri, Pariste zuhur eden hadiseler esna .. 
smda beynelmilel sergideki !talyan pa ,. 
viyonunun da niimayi~iler tarafmdan i§• 
gal edilmi~ oldugunu yazmaktad1r. 

Paristeki italyan sefiri, protestoda bu· 
lunmu~tur. 

• •• 
Paristeki karl§tkbklar Borsa• 

m1za da tesir etti 
Paristeki son kan§Jkhklar Paris Bor ,. 

sasmda seri bir durgunluk dogurmu§, ls .. 
tanbul Borsas1 da bundan miiteessir ol • 
lllU§tur. Dun Borsaya gelen telgraflar, 
bilhassa Oni-Tiirk iizerinde di.i§iik k1y .. 
metliydi. Bunun ic;in dahili §eraitin nor .. 
mal olmasma ragmen Turk boreu tab ,. 
villeri fiatlan bu sabah dii§mu§tiir. 

Evvelki glin TUrk boreu birinci tah • 
villeri 19.55 lirada idi. Diin sagah Pa .. 
risten telgraf gelmemi§ olmasma ragmen 
19,25 lirada ac;Ilrni§ ve ak§am iizeri 19.5 
e kadar dii§ffiU§tiir. 

Paristen gelen Tiirk borcu fiatlart ev
velki gi.in 257 frank, diin ise 251 frankh. 

Fiatlann daha fazla dii§rnege mute .. 
mayil oldugu goriilmektedir. 

Kont de Chambrqn 

bir suikasd atlatb 
Paris 18 (A.A.) - Sol cenah par· 

tilerinin bir heyeti, Blum ile Dormoy'u . 
ziyaret etmi~lerdir. 

[Battaratt 1 tnct aahl!edel 
isabet etmi§tir. Kont de Ghambrun der• 
hal hastaneye naklolunmu§tur. Sthhi va; 
ziyeti tehlikeli telakki edilm~ktedir. 

Gorii§menin mevzuunu Cliehy hadise
leri te§kil etmi§tir. 

iyi malillnat almakta olan mehafil, a· 
kalliyet tarafmdan hiikumetten istizahta 
bulunulmadigl takdirde parlamento ek
seriyetinin Cliohy hadiselerini ve grev 
meselesini ortaya atmamast hususunun 
kararla§hnlmi§ oldugunu beyan etmek • 
tedir. 

Umumi grev bafladz ve bitti 
Paris 18 (A.A.) - Umumi mesai 

federasyonunun evvelki ak§amki hadise • 
leri protesto ic;in bugiin ogleye kadar u
mumi grev Yru>Ilmasl hakkmda verdigi 
karar uzerine, §ehirde faaliyet hemen he
men durmu§ gibidir. Ne yeralh trenleri, 
ne de otobiisler i§lememektedir. T aksiler 
de ancak bu sabah yediye kadar c;ah§ • 
ffil§hr. Biiti.in i§r;iler ve memurlar -vazife
leri ba~larma gelmi~lerse de umumi me -
sai konfederasyonunun tebligi mueibince 
bunlar arkada$larmm hareketine i§tirak 
ic;in <;ah§mamak hususunda bir formiil 
bul aeaklardu. 

Gazeteler, <;tkmi§ ve dag1t1lmi~hr. Sa
at 9 da heniiz hic;bir hadise olmami~hr. 
Ve saat II de de i§c;ileri yerlerine gotiir
mek iizere biittin vas1talar mii§tereken 
barekete gc;eeeklerdir. 

Paris 18 (A.A.) Umumi grev, 

Kadtn, •uika•di ni~in yapmtf? 
Paris 18 (A.A.) - Matin gazete-o 

sinin yazdlgtna gore, Kont de Cham " 
brun'ti diin tabanea ile yarahyan Madam 
Fontanges istintak hakimine beyanatmda 
ezciimle demi§tir ki: 

«- De Ohambrun, buyiik italyan 
devlet adrummn hakktmdaki tevecciihii· 
nii bana kaybettirmi~tir. De Chambrun'e 
baz1 mahrem ~eyler s(jylemi§tim. Bun " 
Ian velveleye verdi ve hakk1mda bedha " 
bane §ayialar ~1kard1.» 

Madam F ontanges, polis komiserin& 
ifadesinde de ilk ate§ten sonra tabaneast~ 
mn nkanmas1 iizerine Chambrun'u oldu· 
remedigini ve buna ~ok miiteessif oldu ,. 
gunu soylemi§tir. 

Ak§amiizeri, Chambrun'un yattJgt has .. 
tane doktorlan taraftndan ne§redilen biil· 
tende, hastanm vaziyeti iyidir denmekte .. 
dir. 

Cumhuriyet - Kont de Chambrun 
bundan 7 - 8 sene evvel Fransantn An .. 
kara biiyiik elr;iliginde mu-vaffakiyetl~ 
bizmet etmi§, bilahare Romaya naklo • 
lunmu§tu. Diplomat gec;en sene hariciye
den r;ekilmi§tir. 

-----
kalmiyacaktlm. 

Samoilof miistehzi ve y1rhc1 bir giilii§
le: 

- Hayatm1 kurtard1g1na mamyor 
musun? 

Diye sordu. Hasret nefret ve istik • 

rahla onun yiiziine bakt1. Omuzlanm is
tihfafkar bir eda ile silkti. Ba§mt c;evir -
di: 

- Ne soylemek istiyorsan cabuk soy
le. 

Dedi. Samoilof gene kadmm, bir bod

rumda ve karanhkta hapis yatmasma ve 

hayatmdan bile iimidini kesmi~ olmasma 

ragmen bu istihfaf1 gosterebilmi§ olmasl· 
na o kadar kizd1 ki di§lerini g1ctrdatarak 
ate§ puskiiren gozlerini Hasrete c;evirdi. 
Hasret gozlerini yerde bir noktaya dik
mi§, bekliyordu. Samoilof kendini topla
di: 

- Seni buraya son defa bana itaat 
etrnege davet etmek iizere ~agtrd1m. Y a 
kabul ederek kendi eamm, sevgilinin ca
nthi ve saadetinizi kurtanrsm, yahud ..• 

Sustu. Hasret tamamlad1: 
- y ahud mahzende ~iiriir, oluriiz, 

degil mi) 

Samoilof cevab vermedi; sigarasmm 
dumamm savurmakla iktifa etti. Hasret 
birdenbire hayk1rd1: 

- Ciiriiyi.ip olecegiz: sana itaat etme
mege karar verdik. Ben de Nuri de .... 

V e bir saniye nefes almaga ~ah§arak ~ 
- Bizi aylarca, y11larca hapsetsen 

faydas1 yok. Hertiirlii tazyiklere hazmz. 
Kendi kendimiz ic;in ya~amak istiyoruz. 

Y ahud oleeegiz. Biz ba~alarma alet o .. 

laeak ve ba§kalarma fenahk yapaeak in

sanlar degiliz. Bizim kahb1m1Z1 giizellet· 

tirdin, fakat buna mukabil ruhumuzu 

adiJe§tirdin. 01§1ffiiZ ~irkinJikten kurtu} ". 

du, fakat i~imiz bir c;arnur halint! girdi. 

Buna raz1 degiliz. ArtJk boyle ya§1ya " 

may1z. Anladtn nu? 
Samoilof sogukkanh ve sa kin: 

- 0 hal de; dedi, sizi eski halini:z:e 
iade edeyim. 

- 1-lazmz. Ben yiiziine bakilamtya " 
cak kadar c;irkin bir Nuriyi senin elinde 
herturlii fenahklara alet olan N uriye ter~ 
eih ederim. Onun da benim hakbmda 
ayni dii~futeede oldugunu biliyorum. 

- Bir sabah uyand1gm1z zaman is • 
tedi2inizin oldugunu goreeeksiniz. 

(Arkast var> 
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Italyaya h ii cum ! Sovyet Rusya ile Havagazi 'irketi 
mahkemeye verildi Di~ macunlannm incisi 

RADYOLiN 
--~------------

Londra ve Paris matbuab Mussolini'nin 
seyahatine ~iddetle ~abyorlar 

T bl 
ou,manlari 

ra usAr d 

[Bartaratl 1 tnct sahttedeJ 
peygamberlerinin kanunlanmn serbestc;e 
tatbilum ve onlara kar§t son derece ria • 
yeti temin ediyor. Bundan ba§ka biitiin 
diinya miisliimanlanna muhabbet ve te
'Vecciihiinii de gostermek istiyor. 

Roma, pek yakmda «;tkaracagl kanun· 
larla sizin mukadderattmzla ne derece a
lakadar oldugunu gO!terecektir. 

Trablus miisliimanlan! Bu sozlerimi 
biitiin evlere yaymtz. 

Miisliimanlar l Bu sozlerim en uzak 
lkoylere, hatta <;ollerin en uzak c;adtrlan· 
na kadar varmahdtr. Bilirsiniz ki ben c;ok 
vadetmem, fakat bir defa soz verdikten 
sonra onu mutlaka tutanm.)) 

lngiliz gazeteleri Mu .. olini'ye 
hiicum ediyorlar 

M. Musolini'nin Trablusgarb seyahati 
miinasebetile lngiliz matbuatmda inti§ar 
eden muhtelif yaztlar arasmda Daily 
Telegraph gazetesi hassaten pek act bir 
lisan kullanmaktad1r. lngiliz gazetelerinin 
mevzuu etrafmda Duc;eye yaptJklan hii· 
cumlarda ezciimle §U tarizlere tesadiif 
ediliyor: 

«Bugiin islamiyetin hamisi stfatile al
kt§lanan Duc;e, sabtk Kayser Guillaume'
un da ~arka yaptlgt bir propaganda seya
hatinde boylece alkt§landtgml, fakat bu
nun kendisine ugur getirmedigini hatula
rna!tdtr. 

Habe§istanm zapn esnasmda miislii -
rnanlan bogazlamaktan ~;ekinmiyen ltal
yanm, §imdi miisliiman milletlerin hiirri
yetine yegane taraftar olmakla ogiinmesi 
§ayam hayrettir. 

Trablusgarbde asayi§in temin ve ltal
ya sulhunun bu memlekette tesis edilebil
rnesi, Trablusun niifusunu 1.500,000 den 
600,000 e nidiren yirmi senelik bir katli
amdan sonra kabil olmu§tur. 

Y eni Roma lmparatorlugu hakiki bir 
Roma sulhu kurmak istiyorsa, eski Ro· 
mahlann niifuz ve ~hreti iizerinde biiyiik 
bir ami! vazifesi gormii~ olan biraz daha 
insani miistemleke usulleri tatbik etme 
lidir .» 

T emps'm bir makalesi 
Paris 18 (Hususl) - Le Temps ga· 

zetesi bu ak§amki makalesinde Mussoli • 
ni'nin Afrikada yapt1g1 giiriiltiilii seya • 
batten bahsederc::k ezciimle diyor ki: 

«Giiriiltiilii niimayi§ler arasmda Afri
kayl ziyaret eden Mussolini ltalyanm 
!ngil tere ve F ransa ile te§riki mesai et • 
miyecegini anlatmak istemi§tir. Akdeniz 
havzast da dahil olmak i.izere her sahada 
!ngiltere ve Fransadan aynlarak Alman· 
ya ile beraber hareket eden ltalya yeni 
bir emperyalist siyaseti takib etmek isti • 
yor. Halbuki halihaztrda Akdenizdeki 

vaziyeti miiphem oldugu gibi, Avrupa • 
daki vaziyeti de zay1flanmt§hr. 

Orta Avrupada Alman niifuzunu te • 
sis etmek istiyen ltalya, lngiltere ve 
Fransa ile te~riki mesai etmedigine pi§ • 
man olacakhr.» 

Bir boganrn saldtrlft 
Dun §ehrimize gelen Daily Express 

gazetesinin Bingazi muhabiri yaz1yor: 
<<Diin Cyrene kurbunda koyliilerin o· 

kiiz arabalarile bir gec;id resmini seyre • 
den Sinyor Mussolini'ye bir okiiz tarafm
dan bir hiicurn vaki olmu§tur. Sinyor 
Mussolini ile birlikte bulunan hava Ma
re~ah Balbo ve digerleri tarafmdan okiiz. 
yakalanml§hr.» 
italya hava kuvvetlerini arftrryor 

Diin ~ehrimize gel en Daily T elgraph 
gaze.tesinin Roma muhabiri yaztyor: 

«ltalya hiikumeti bugtin hava kuvvet· 
lerini fazlala§hrmak hususundaki plan 
hakkmda miitemmim malfimat ne§retmi§ 
bulunuyor. Diin ne§rolunan ve 22 §ubat 
tarihini ta§lyan resmi gazetede verilen 
bu malumat §unlan ihtiva etmektedir: 

ltalyada bir kararga.lu umumi ha -
va erkamharbiyesi tesis edilecektir. 1-
yalya yanmadas1 dort hava kumandan • 
hgma taksim edilmektedir. Ayni zaman· 
da, son zamanlarda tahkim edilmi§ olan 
Pantelleria adas1 da dahil olmak iizere 
Sicilyada da bir hava mmtakast tesis e -
dilecek, bir ikinci kumandanhk Sardun
ya adasmda, ve i.ic;iinciisii de Onikiada • 
larda kurulacakhr. 

Trablusta da ayn bir hava kuman • 
danhg1 bulunacakhr. Cenubi Afrikada, 
Eritrea' de !talya Somalisi arazisinde ve 
Habe§istandaki hava kuvvetleri yiiksek 
kumandanhk emrinde olacakhr. 

Bunlardan maada on he§ miisfakil ha
va filo grupu da kurulacakhr. Hava kuv
vetleri biri orduya, digeri bahriye;ye ve 
iic;iinciisil de miistemlekata aid olmak ii
zere ii«; ktsma aynlacakhr. Bugiin muh
telif riitbedeki tayyare zabitlerinin mev
cudu ( 4062) dir. 1941 de zabit adedi 
(7056) ya iblag olunacakhr. Simdi hep
si de pilotluk etmek iktidanm haiz kiic;iik 
zabitlerin adedi 8144 tiir. Dort sene 
sonra bunlann adedi de 12,647 ye iblag 
olunacakhr.» 

Negiis'iin protes.tosu 
Londra 18 (A.A.) - Haile Sela -

sie, Milletler Cemiyeti umutni' katibi Ave
no!' a bir mektub gondererek Mare§al 
Graziani'ye kar§t yaptlan suikasd dola • 
y1sile Adis-Ababada !talyanlarm icra et
mi§ olduklar1 mukabele bilmisilleri pro • 
testo etmi§ ve meselenin tetkiki ic;in bey
nelmilel bir komisyon te§kil edilmesini ta· 
leb eylemi§tir. 

Heyecanb ve garib bir iddia 
[Ba§tarat~ 1 1nc1 sahltese] I !Jyordu.>> 

y~sine t~jmil e.dildigi §eklin~~ .. miiphe~ Mu?arrir, makalesinde, Die Deutsche 
btr tebhgden 1baret kalan goru§melenn Volswntschaft isimli almanca mecmu • 
gizli taraflanm if~a eder yollu bir ma· nm I mart tar1'hl' .. h d k' k a! · · M f · • . 1 nus asm a 1 rna a e-
kale ne~retml§tlr. aru styast muharnr· den •u parrayr da 'k d' B' k 
I d J B d 

.. I d. • ,. ZI re tyor: « 1r ag 
er en acques ar ~ux, ezcum e 1yor sene ic;inde, Kiir"k A d k 

k' B .. k I I h"kA . . .,.u sya an gec;en ara 
I: «. u muz~ ~rat, hta 

1
ya uk']umetr SI· yolundan da istifade etmek miimkiin ola-

yasetmde yem btr mer a e te§ 1 etmek • cakttr Balkan! k 'k k 1 · · t 1 b' A M d v'J · arm e onom1 uvvet en 
ted~i ~· Y~ IT vus~ryfj v ~~~r e~l • o kadar ar~acakt1r ki, ekonomi baktmm • 
sek t' e I IT • vust~r!ha Ak'ra k'r ' ·k as e .e,- dan arttk lngiltereye miiftaktr kalmlya • 
re ta ya s1yasetmr a tm 1 ma surett e cag' IZ Britanya · t' 'II 1 · k 1 B 'd' · h · 1 k · s1yase 1, mr et enn a • 

I 
rednnke.r g

1
:«' 101 kta h. t.emtGne a mla Gyo- kmmasm1 ve ekonomik istiklallerini silah 

un a 1 p am ter etml§hr. en era oe- k '! -. .. . . 
. k b k" . 'k . d k' uvvetJ e menetmegt umld edlyorsa bu 

rmg, arh cenu u §ar 1 ISh ametm e 1 t kd' d b lk' · b' A ' . 
inki§af1 ve hamhklan yoluna girmi§ olan b~ . IT he, : 1 yenr I r

1
r vrupa harb1 

Hitler Almanyasma baz1 i§tirakler ve te- tztm 
1
.aya IIDIZal ~a 0 acak, fakat Bri • 

. .. k 1.. .. · d tanya mparator ugunu da dev1'recek _ 
mmat gosterme uzumu uzenn e 1srar 

tir .» 
etmi§tir. <;ekoslovakya ile Romanya, bu 
suretle, Almanya niifuz mmtakasma; Muharrir, Alman mecmuasmm bu ya
Yugoslavya, Macaristan ve Bulgaristan ZISindan sonra, «bu sahrlar, 1913 te, 
ltalyan niifuz mmtakasma dahil olmak- cenuba dogru ini§ yaptldtgr ve Bagdad 
tadtr. Avusturya, bu iki mmtaka arasm- hakkmda gazete dedikodulan devam et
da tampon vazifesi gorecek, Hitler tigi devirden kalma hissini veriyor. Bun
anschluss fikrinden sarfmazar edecek ve Ian yazan da ayni miirekkebdir» miita • 
Musolini, Habsburglan tahta getirmekten leasmt ilave edi:'Lflr ve yaziSlna §Qyle de-
feragat edecektir.» vam ediyor: 

Muharrir, lngiliz mecmuasmdan ikti- «Bu cenubu §arki hareketinin pek ya-
bas ettigi bu malumatm, Prusyanm ote • km bir atide ba§hyacagml iddia etmiyo • 
denberi adeti oldugu iizere gene ~iimullii rum. Fikrimce Winston Churchill'in de 
degi§iklikler etrafmda gizli planlar ha - s<iyledigi gibi, bu tehlike muhakkak ol
mlamakla me§gul olduguna deli! te§kil makla beraber, birkac; ayhk, azami on iki 
ettigini soyliyerek mazide, bu kabil plan· ayhk bir miiddet sonra tahakkuk ede • 
J~.,n Avrupanm ba§ma birctok derdler cektir. 
a"i;t1gm1, hatta bizzat Prusyay1 fena va - Sentetik imalat heniiz kafi derecede 
ziyetlere soktugunu ilave ettikten sonra. degildir. iptidai madde ve g1da maddele
Ceneral Goering'in seyahatine sozii nak- ri stoklan bir ablukaya tahammiil edebi
lederek di,ror ki: lecek miktan bulmaml§hr. Kadro nok • 

«Goering'in bu seyanatten as11 maksa· sanlan, motorlii dordiincii ftrkanm ihda
dt, Almanyamn cenubu §arkiye yay1lma s1m ve iki yeni topc;u alay1 te§kilini gecik
projesini biitiin teferruatile izah etmek, tinnektedir. lspanya hadiseleri, yalmz 
Musolini ile bir anla§ma yapmak ve <;e- hava dafi toplanmn miikemmel halde ol· 
koslovakya hududlanm geriletmek ve dugunu gostermi§tir. Rus tayyareleri Al
Ukrayna'ya dogru bir yo] ac;mak mev • man tayyarelerine faik gelmi§tir. Tank
zuu bahsolduguna gore, halihamdaki Jar, son sistem olmamakla beraber, gene 
askeri kuvvetlerin ve barb imalatmm tez- beklenmiyen bir inkisan hayal dogur -
yidi keyfiyetlerini teminat altma almt§h. mu§lardtr. Y eni kruvazorlerde sa<; levha
Coering, oradan Var§ovaya gec;ecek. an- !arm elektrikli kaynak yap1lm1§ klSlmlan, 
Ia§may1 geni§letecek ve c;emberi tamam- teknenin sarsmhlara kaq1 tehlikeli bir 
hyacakh. Geriye, lngilterenin bitarafh- hassasiyet gosterdigini ispat etmi§tir. 
grm satm almak ve Fransanm mi.idaha- Plan mevcud olduguna gore, tatbik1 
lesini, Almanyanm bir garb paktma i§ti- nekadar geciktirilirse geciktirilsin, tehlike 
raki pahasma olarak tahdid etmek ka • hamdu.» 

asm a Bir abone ~irketten 
(Bagmakaleden devam] t • t • t• 

iki safa ay1rarak ic;inden ~lktlmaz biiyiik azm1na IS 1y0r 
bir maceraya meydan vermesinin online Diin, Beyoglu ugtincii sulh hukuk 
gec;ilemez de onun ic;in. $imdi Avrupa· mahkemesinde, di§ tabibi Ruhi Varruk 
mn havasmda ve sulhun mes'uliyetini o- tarafmdan istanbul Havagazi §irketi a
muzlarmda ta§lyan milletlerin nazarmda leyhine ag1lan davamn muhakemesine 
bu fikirler ve bu endi§eler hakim bulunu· devam edilmi§tir. 
yor. lspanya hadiselerini biitiin milletler Davamn esas1 §Udur: 
ve bilhassa en alakah biiyiik milletler gun Ruhi Varm~ on senedenberi havagazi 

kullanmaktadrr. Bundan iig sene evvel 
ge~;tikc;e daha ba§ka bir ehemmiyetle ta· §irketle aralannda bir ihtilaf gtkml§ 
kib ediyorlar. Sovyetler Rusyast aleyhin- ve §irket gazi kesmi§, havagazi saatini 
deki tertibler ilk giinlerdeki kuvvetini c;ok de miihiirlemi§tir. Mesele, mahkemeye 
kaybetmi§tir. intikal ettikten sonra §irket gaz verme-

HatJrlardadrr ki bo§eviklige kar§l ol- gi teklif etmi§, fakat saat kiras1 olarak 
dugu ileri siiriilmek suretile akdolunmu§ 15,5 lira istemi§tir. 
olan bu itilaflar Rusya aleyhinde siyasi Ruhi Vamlk ise, zaten mevcud olan 
mahiyetler gizliyen bir perde say1lm1§h, saatin yeniden agilmas1 igin boyle bir 
ve onlar bu mahiyetlerile fena goriilmii§· talebde bulunulamtyacagml iddia ile Na
lerdi. 0 zamandanberi bu tertibleri itti- fta komiserligine miiracaat etmi§, §ir· 
haz etmi§ olan milletler, hakiki maksad- ketten de yiiz be§ lira tazminat istemi§· 

lannm Rusyaya kar§l aleyhtarhk olma- tir. 
d1g1 hakkmda mukerrer izahlar verdiler. Bu sefer Havagazi ~irketi, istenilen 

paramn saat kirast olmadtgJ.m, davact
En son olarak ]aponya dahi yeni Gene- nm §irkete 15 lira 40 kuru§ borclu bu-

-
ral Hiya§i hiik\imetile bu hususta sarih Iundugunu, Nafta Vekaleti ile yaptlan 
bir vaziyet aldt. mukavele mucibince borcunu vermi-

General Hiya§i hiikumetinde Hariciye yenlerin gazini kesebilecegini iddia et
Nezaretini deruhde etmi§ olan M. Sato m~tir. 

Onu kullananlara di§lerinin temizlenmesi, be-

Diyet meclisi huzurunda harici siyasete Muhakeme, bu iddiaYJ. tevsik edecek 
dair beyanatta bulunarak Japonya ile evrakm §irketten ceLbi ir;in 27 marta 
Almanya arasmda akdedilmi§ olan iti- talik edilmi§tir. 

yazlamp parlamast ve kat'iyyen c;iiriimemesi 
gibi biitiin hayat siirecek bir muafiyet verir. 

liifm yalmz bol§eviklik tehlikesine kar§l Hakimin evini soyan hirSIZ 
oldugunu ve Rusya enternasyonal komii· Yenikoy Mkimi Cevachn evinden 
nist merkezile alakasm1 katettigi takdirde Hamdi admda biri evvelki gece bir<;ok 
Rus - Japon miinasebetlerinin mes'ud in· e§ya galarak ka!;m~ ve diin yakalana
ki§aflan derhal tahakkuk ve tevali ede- rak Yenikoy ciirmii me§hud mahkeme
cegini soylemi§tir. Y eni J apon Hariciye sine verilmi§tir. Hakim Cevad ayni za
Nazmmn bu mesele etrafmdaki beyana· manda mutazarnr vaziyette oldugun
tmm Pariste oldugu gibi Londrada dahi dan davaya bakamam~ ve muhakeme 

Giinde iki defa kullaniniz. 

Daima Radyolin 
I Beyoglu ciinnii me§hud mah~emesine 

Defterdarbk istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
ehemmiyetle ve memnuniyetle kar§l an· nakledilmi§tir. Hamdi bir ay hapse 
d1g1 temin olunabilir. Bu yiizden sulhun mahkum olmU§tur. 

tehlikeye maruz kalmasl ihtimali azaldt· Bir hakaret davasmm neticesi 
gmdan dolayt. 

Ancak sulhun muhafazasma ihtimam Eski Kadmlar Birliginin sab1k reisi 
I · b Nezihe Muhiddin aleyhine diin Beyoglu 

eylemek endi§elerinden ileri ge en ve i- ciirmii me§hud mahkemesinde bir ha-
naenaleyh herhangi bir vesile ile Sovyet· karet davasma balalmt~ ve Nezihe Mu
ler Rusyasma ne sagdan, ne soldan taar· hiddin alh glin hapse mahkfun olmu§
ruz olunmamasmr istiyen bu endi§eli dik· tur. Vak'a §Udur: 

Fener Maliye ~ubesine 936 y1h kazanp vergisinden 222 lira 21 kuru§ borc
lu Hiristo Mihalin i~bu vergi borcunun tahsilini teminen Balatta Karaba~ 
caddesinde 117 say1h diikkanmda tahh hacze alman (Deutsch industrie 
Werke Aktiengesellschafttype B 70 fabri 1857) markah hl!;ki makinesi 20/3/ 
937 cumartesi giinii saat 11 de tahsili emval kanunu hiikiimleri dairesinde ma
hallinde satrlacagmdan gormek ve fazla izahat almak istiyenlerin Fener §U• 
besi Tahsil ~efligine miiracaatleri ilan olunur. (1491) 

MEMURiN KANUNU 
katin ic;in ic;in Sovyetler Rusyasma da Nezihe Muhiddin 9i§liye gitmek iizere 
vazife kiilfetleri tahmil etmekJen bali tramvaya binmek istemi§, fakat kendi 
bulunmad1gmt tasrihe liizum vardtr. Giin iddiasma gore, vatman tramvay1 ansi
ge<;tikc;e garb memleketlerinde lspanya zm hareket ettirdiginden Nezihe Mu
hadiselerinden dolayt Sovyetler Rusyaslm hiddin bir tehlike atlatml§tll'. 

Tramvay bir miiddet gittikten son
muahaze eden fikirlerin !;Ogald1gma dik· 

cMemur» un kitab1 unvam altmda ne§rine ba~lanan ve biitiin memurlan 
aJakadar eden kanunlar serisinin birinci kitab1 olan cMemurin Kanunu» 

gordiigii ragbet i.izerine ikinci defa bast.lmt~tlr. Bu kitabda 788 numarah me
murin kanunile vekaletlere aid memurin kanunlan ve tadillerile bunlar 
hakkmda Biiyi.ik Millet Meclisince itihaz edilmi:;.; kararlar ve tefsirler yazl
hdlr. Fiat! posta iicretile beraber 30 kuru§tur. Tevzi yeri Edirnede Meri~ 
Kitabevidir. (1257) 

ra Nezihe Muhiddin vatmarun onune 
kat etmemek miimkiin degildir. llkonce bakacak yerde etrafma ve havaya bak-
lspanyada, ondan sonra da Fransada tlgm1 gonnti§ ve vatmana online bak
halk cephesi te~kilatmm bilhassa Mosko- masmi ihtar etm~tir. 

Bah~e Mimar1 
Mevliid Baysal 

Dordiincii Valaf Han dordiincii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

va komiinist enternasyonali tarafmdan Vatman Alinin iddiasma gore, Nezi
viicude getirilmi§ oldugunu ve F ransa he Muhiddin bu strada kendisine haka
boyle bir idare §ekline dayanabilse bile ret etmi§tir. Vatman Ali polise miiraca
i•te ispanyanm bu tesir altmda ytktlarak at ederek "ikayet etmi§ ve dun Beyoglu • ~ Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
Avrupay1 ate•liyecek feci bir yangm ciirmii me§hud mahkemesinde davaya • k ADit, meydan, !;Ocuk parklar1 ve 
ba•lang1c1 haline gelmi• bulundugv unu balalrru§ ve hakaret fiili sabit goriilere ' ' .. h ah villa bah!;eleri i!;in modern proje 
kimse unutmuyor, ve herkes buna hergiin Nezihe Muhiddin alb gun apse m • 

• 1 f k t b t il ed'l ve planlar hazular; ke§ifnameler daha ziyade inamyor. kum o mu§, a a u cezas1 ec 1 -
- · t' tanzim eder. Projelerin arazide 

Bunun ne demek oldugvunu anlamak ml§ rr. 
b • • R tatbikatnn deruhde ve taahhiid 

ic;in komiinist enternasyonalinin komii- Bahriye el ises1 gtyen urn eder. 

nistleri sosyalistlerle c;ahiplla birligine sev· k1zlar1 Miiessesat ve villa bah!;elerinili 
ketmi§ olan karanm hattrlamak laz~mdtr. Karnaval dolaYJ.sile bahriye elbisesi daimi nezaretini kii!riik iicretlerle 
ispanya ve F ransa intihablarmm netice· giyerek istiklal caddesinde dola.§an Ma- kabul eder. 
Jeri bu karara baglamyor, her iki mem· rika, Eleni ve Antuvanet isminde tig <;igek, sebze tohumlan; fide ve 
lekette komiinistlerin i§tirakile sol parti- Rum klZl polis ve inzibat zabitligi tara- fidanlar; sus, meyva aga~ ve aga~-
ler iktidar mevkiine geldiler. ispanya Yl· fmdan yakalanmi§lar ve Beyoglu Miid- c!.klan; bahge alat ve edevatl ve 
ktld1, hala yamyor. Fransa ur;urumun ta deiumuligine sevkedilrni§lerdir. ehliyetli vahglVanlar gonderir. 
kenarmdan donerek kurtuldu diyorlar. Ktzlardan ikisi asker elbisesi giyme-

nin memnu oldugunu bilmedik.lerini Katalogu (50) kuru§tur. 
Komiinist enternasyonali karar vermi§ · b lb' · AIA'-adarlara parastz go"ndert'lll'' . soylemi§ler, Antuvanet !Se u e Isenm ...... 

ve bu i§leri elinden gelebildigi kadar te§· bahriye elbisesi degil, sinema artisti Jlllilil:lli111PII!IIIra.•e:::=::=:=::::!lll!:=ldll#ld.S 
vik ve temin etmi§ olabilir, bundan resmi Marta Egertin bir pozu oldugunu ve o- T asfiye Halinde 
Rus Sovyetler hiikfimetine ne? denilebi- nun fotografma bakarak giydigini s6y-
lir. Ne c;are ki diinya nazannda resmi lemi§tir. Evrak noksan goriildtigiinden B •• •• k d 
Rus Sovyetler hiikfimeti komiinist enter- tekemmi.ili.i igin diin Galata polis mer- U yu a a 
nasyonalile stkl Surette alakah saythyor, kezine iade edilmi§tir. Yat Kulu·· bu·· 
ve milletlerarast sulhunun bu yiizden rna· 
ruz bulundugu tehlike ihtimali bu mil- KOLTOR ISLER/ 
nasebetten dolay1 ikide bir korkunc bir Kidem zammi alan muallim
heyula manzaras1 arzetmekten hali kal-

lerin alacagt paralar mtyor. 
Acaba J apon Hariciye Nazmnm be- 1936 eylUliinden itibaren k1dem zam-

yanah Sovyetler Rusyast siyasetinin bu m1 goren 700 muallimin eylulden bu
meselede her §iipheyi izale edecek bir sa· gline kadar g~en zaman i!;in dahi bu 
rahatle ifade olunmasma son bir fmat lademden istifade edecekleri ve bu pa
te§kil etmiyor mu? Boyle bir sarahat sui- ramn biitgenin tasarruf k1smmdan ve-

rilecegi alakadarlara bildirilmi§tir. 
hu seven ve onu behemehal tutmak istiyen Yeniden zam goren 400 muallimin de 
milletler nazannda Sovyetler Rusyasl· evrakr Maarif Vekaletince tasdik edil
mn kadir ve itibanm birdenbire pek zi- mi~tir. Bu listenin de yakmda §ehrimiz 
yade yiikseltmi§ olacagmda §iiphe yok- Maarif mi.idiirliigi.ine gonderileoegi 'li· 
tur. mid edilmektedir. 

YUNUS NADI 

Tramvay az daha denize 
yuvarlamyormu§ 

Arnavudkoyiinde evvelki ak§am bir 
tramvayla bir kamyonun garp1:;.;bgmt, 
bu arada bir yolcunun yaralandrgm1 yaz 
mt§hk. Tramvay, bu ~arpl§mada yoldan 
~1km1§, denize yuvarlanmasma ramak 
kalmt§hr. 

Kamyon §Oforii vak'a mahallinde ol
madlgmdan polisler taharriyata ba§la
mr§lar ve §Ofor Bahtiyarm omuz kemigi 
kmlrnl§ bir halde evinde yatmakta ol
dugunu gonnii§lerdir. 

Emniyet miidiirliigi.i tarafmdan kaza 
hakkmda zab1tay?- yanh§ malfunat ve
ren Tramvay §irketi memurlan hakkm
da kanuni muameleye ba.§lanmt§tll'. 
Tahkikata devam edilmektedir 

Havac1hga kar§I alaka 
uyandirmak i~in 

Lise ve ortamekteb talebelerinde ha· 
vacthga kar§l olan aiakay1 fazlala~br· 
mak hn muallimlerin miimkiin merte-

" - d be talebeyi ir§ad etmeleri ve bu u~.r . a 
gah§acak talebeyi heveslendirmelen 1gm 
Maarif Vekaleti tarafmdan lise ve orta 
mekteb idarelerine hirer tamim gonde
rilrni§tir. Gonderilen tamimde, Tiirkku
§U derslerine girmek istiyen talebenin 
te§vik edilmesi igin her ti.irlii kolayhgtn 
gosterilmesi istenmekte ve bo§ zaman
larda talebeyi bilhassa havac1hk mev
zularile oyalamanm faydalan anlatu
maktadtr. -···-lkramiye verilecek 

Hayvan saYJ.mmda fazlahk meydana 
qtkaran muhtar ve belediye reislerine 
ikramiye verilmesi alakadarana bildiril
mi§tir. 

Turk Anonim .}irketi 
Meclisi idare Ba§kanb&'Jndan: 

Birinci ilan 
Biiyiikada Yat kuliibu Turk Anonim 

§irketinin 937 senesi martmm 16 nc1 
giinii sureti fevkaladede toplanan his
sedaran heyeti umumiyesince :;.;irketin 
tasfiyesine karar verilmi:;.; ve tasfiye 
memurlanm da tayin etmi§ olmalarma 
binaen §irkette hukuku olanlarm tas
fiye heyetinin toplant1 mahalli olan 
Beyoglunda Sentantuan aparhmanmm 
1 numarah dairesine her giin miiracaat
leri ticaret kanununun 444 iincii madde
si mucibince ilan olunur. 

Zayi ruhsatname 
Gemlik Adliye koyi.ini.in Zeytin bag

Ian mevkiinde §imalen <;ahhk, §arkan 
Mehmed Kazrm algt ocag1, garben Ka
trrh kay yolu, cenuben Behget 9akirin 
al~1 ta§I ocag1 ile mahdud devlete aid 
altl doniim bo§ arazide be§ YJ.l miiddetle 
i:;.;letmesine sahib oldugumuz alg1 ta§l 
ocagma aid 6/6/936 tarih ve ilk 7/33 
numarah ruhsatnameyi kaybettigimiz
den ve yenisini almak iizere Daimi En
ciimene miiracaat eyledig·imizden ev
velki ruhsatnamenin hiikmii olmadtgtm 
ve mezkfrr ruhsatname ile big kimseye 
taahhiid ve mukaveleye giri§medigimizi 
hususi ve noterlik marifetile devir ve 
feragat yapmadtg1rruz1 ilan ederiz. 

Gemlik Adliye koyi.inden 
Abdiilbayrak Ali Akm 

TUrk Cimentosu 
ve Kireci Anonim 

~irketi 
Ticaret kanununun 361 inci madde

sile §irket esas mukavelenamesi ahka
mma tevfikan ~irketimiz hissedarlan, 
16 mart 1937 sah giinu sureti adiyede ig
timaa davet olunmu§lardl. Mezkfrr igti
mada nisab1 ekseriyet hastl olmadigtn
dan, hissedarlar, ~irket esas mukavele
namesinin 51 inci maddesi hiikmiine tev 
fikan oniimuzdeki nisan aymm 12 nci 
pazartesi giinii saat 15 te Galatada A
gobyan hanmm 4 iincii katmdaki §irket 
merkezinde ikinci defa olarak alelade 
surette igtimaa davet olunui'lar. 

Ruznamei miizakerat 
1 - !dare meclisi raporile muralub 

raporunun laraati. 
2 - 1936 senesi muamelatma aid he

sablarm kabulu ve idare meclisi azaSl
nm ibrasile mezkur sene muamelati ne
tayicine d~ir idare meclisinin tek.lifi. 

3 - Meclisi idare azas1 intihabmm ic
rasl ve §irket umurunu i~are ile mukel
lef azaya verilecek aidahn tesbiti. 

4 - Ticaret kanununun 323 iincii mad
desine tevfikan §irketle muamelei tica
riyede bulunmak uzere idare meclisi a
zasma mezuniyet itas1. 

5 - 1937 senesi igin bir muraklb tayi
nile aidatmm tesbiti ve murak1bm ma
zereti halinde ifay1 vazife etmek iizere 
diger bir zatm intihabt. 

Laakal 250 hisse senedine malik olup 
ta igtimai mezkfrrda hazl.l' bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan i!;tima tarihinden 
bir hafta evvel hisselerini §irket merke
zine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat 
makbuzlan §irket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

!dare Meclisi 

Ademi iktidar 
Bel gev,ekligine 

en tesirli bir ilac SERVOIN'dir. ihti
yarlara genclik, yorgunlara dinclik ve
rir. Ta§raya posta ile 185 kuru§a gon
derilir. Sirkeci Merkez Eczanesi. 

Doktor 

8E3iR FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat Bankas1 karsrsmda 



HAYAT 
41\1./IKLOPEDI./I 

Hayat Ansiklopedisi, gencligin fikir hazinesi, erkek ve kadmm c;abuk 
ogrenme vasitasi, talebenin en yeni malumatla temasm1 temin eden zengin 
bir kti.ibhanedir. 

Mektebde iken ders1erini daha geni~ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 
ta1ebe ic;in Lundan mi.ikemmel bir ki.iti.ibhane bulunamaz. 

Muallim ic;in, okutacag1 dersler hakkmda fazla bilgi toplamak husu
sunda bundan daha kolay bir vas1ta bulunamaz. 

Mekt~bden c;1ktiktan sonra da hayatta hergiin kar§lla~tJg1m1z yeni 
meselelen anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam birc;ok kitab 
kan~tJrmak ve yaz1 okumaktan kurtanr. 

Bu sebeble Ha?'?t Ansiklopedisi her evin en zaruri e§yasmdan biridir. 
R~dyonuz olmiyabihr, telefonunuz olm1vabilir fakat sizi mazi hal ve is
tikballe temasa koyan Hayat Ansikiopediniz oimazsa eviniz e~ bi.iyi.ik bir 
ihtiyacm1 tatmin edememi~ demektir. ' 

Hayat Ansiklopedisi 10 cildair. ,... 
Bi.iti.in cildleri cikmi§hr. 
On cildin fiah 30 lirad1r. 
Elimizde mahdud miktarda tam tak1m vardrr. Bu tak1miar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak mi.imki.in de.~ildir. Binaen
aleyh Hayat Ansiklopedisini tedarik ic;in bugi.inki.i frrsattan istifade ediniz 
ve ~imdiden bir tak1m alm1z. 

Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha bas1labilmes· uzun zamana 
baghd1r. 

• • 
Bandtrma I~me Suyu Tesisat ve in,aat Eksiltmesi 

Dahiliye . V ekaletinden: 
. Band1rp1~ ~ehri dahilindeki ~ebeke i'in icab eden boru vesair malzeme

~en~ ~eda:1k1 ve born fer~iyatmm icrasile iki depo in~asile sair buna mi.ite
errJ Jmalatm yapilmas1 kapal! zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - !~in muhammen bedeli 61597 lira 98 kuru~tur. 
.2. - 1stek!i!er bu i~e aid ~artname, proje, vesair evrakJ 308 kuru~ mu

tail~111mde Dah1hye VekiHeti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden ala • 
rr er. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma gi.inii saat on birde 
Dahiliye Veka.leti binasmda toplanacak . Belediyeler !mar Heyetince 
yaprlacaktJr. 

4 :-- E~sil~~iye girebilmek it;in isteklilerin a!lai!;rda yazrh teminat ve 
vesa1k1 aym gun saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi& olma -
Ian laZJmdir. · 

A- 2490 sayll1 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak 4330 lira
hk muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin etti,~i vesikalar. 
C- Kanunun dordi.inci.i maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D- Belediyeler imar Heyeti Fen !;>efliginden mi.inakasaya girmek ic;in a1a

caklan vesika. 
. 5 - Teklif mektublan ihale gi.inii saat ona kadar makbuz mukabi-

lmde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile giinderilecek teklif mekttlb
larmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bu
lunmasr laz1mdrr. 

Bu i~ hakkmda fazia mall1mat almak istiyenlerin Be1ediyeler !mar He-
yeti Fer, Seflii!ine mi.iracaat etmeieri. ·522· (1288) 

~iMENTOLU MERMER VE 
~iNi PLAKALAR 

... 

~Bir Al~an. miiessesesi ; " <;imento ile renkli mer mer ve ~1m 
plakalar 1mah usulii , hakkmdaki berabm devretmek arzusun · 
dad1r. Bu mermer, tabi1 mermerden % 80 ucuz oldugundan ra· 
k1bsizdir. Makine yard1m1 olmakslZm imal ediJir. Bu berat her 
Vilayet i~in avr~ ayn sahhkt.r. Alakadar sermayederlarm " Mar· 
mor " rumuzu lie Istanbul 176 numarah posta kutusu adresine 
yazmalar1. 

istanbul 4 uncii icra Memurlugundan: 
Naz1m tarafmdan Emniyet Sand1gma birinc1· de · t k I · I' ·· hl" k f f d h - rece 1po e o up yemm 1 rG eF 1t.~ ·un··\ara md an ~~:1 ~~umiyesine (13560) lira k1ymet takdir edi

e~. t I .. e u_ gerza 9 e ~a a esmm Kuyulu ve Nalband sokagmda eski 1 
~u. mu.kyem 5, 7,_1' : t'nuEmhal~ah, kaltfmda iit; di.ikkam olan kargir otelin sa-

masma arar ven m1~ 1r. 1 vu u raporunda gayrimenkul.. r 
S k - d ld - 1 d G · kui.. un -.-ama§ITCI o agm a o ugu yaZI 1 1r. aynmen un hududu: Sag taraf1 808 harita nu-
marah mahal, sol taraf1 803 harita numarab mahal arkas1 sah·b· dl · 

hd . . • 1 1 sene erm 
u es!_nde bulunan mahal, cephes1 yolla mahduddur. Evsfr 5 numral · 
kat . 0 .. k' . . k . 1 k mm zemm 

• 1. nu came an, zemm1 aros1men o up oca yeri ve asma odas1 olan diik-
kandir. Hana methal bir kap1 vard1r. 7 numarab han kap1s1d1r 9 num 1 .. ·· 
camekan . t k kl" . . . t d .. kk' . ara r onu . ve Is or epen 1, zemm1 r;1men o u an o1up arkada holm r . 
rna ~Ir oda v~ bir musiuk ta§I vard1r. 11 nurnarah iinii istor kepenkli ~~ as_ 
mekanh, zemmi 'imento di.ikkand1r. 7 numarah, han methali o1up z ~a. 
k~rosimen bir ta~hk, bir merdivenalh vard1r. Birinci kat zemini karo:i:rm 
b1r ta~hk, ortada camekan bolme olup bu ta~hklar iizerine alh oda 1 h I' en 
zem'n' k . . I b' , a a ve .. .. - ~. IrmiZI t;m1 ma hz ocakh sabit dolabh 1r mutfak vardrr. Ikinci v 
~r;~ncu k~tl_ar: Birinci kahn ayni te~kilat ve tertibindedir. Gab kat! binam~ 
u.stu, zemm1,_ Gimento, taras etraf1 duvar korkulukludur. Elektrik, Terkos te
Sisah ve hancen birinci kattan itibaren ortada bir ~;~kma vard1r. Umum me
S3ha~J 140 -~2 olup bu saha i.izerine bina mebnidir. l§bU gayrimenkul Tapu 
k~yd1 mu_?J~_mce acrk arthrm1ya konmu§ oldugundan 1/6/937 tarihine musa
dlf sal! gunu saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttJrmas1 icra edilecek
tir .. ~~~hr~a bedeli k1yrneti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde mi.i~
tensJ uzennde birakilacakhr. Aksi takdirde en son arthranm taahhiidii baki 
kalmak iizere arthrma 15 gi.in miiddetle temdid edi'rerek 16/6/937 tarihine 
~~sa~iif c;ar~amba giini.i saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1lacak 
1kmc1 ac:_1k artt.1rmasmda arthrma bedeli k1ymeti muharnmenenin % 75 ini 
bulm.sdigi takd1rde sah~ 2280 numarah kanun ahkarnma tevfikan geri brra
krh~. s;,tr~ .?e~in~ir. ~rthrmrya i~tirak etmek istiyen1erin kiymeti muhamme
nenm ;o 7,o u msbetmde pey akc;;esi veva milli bir bankamn teminat mektu
bunu hamil_ ~ulun:nalan lazimdir. Haklan Tapu sicillile sa bit olm1yan ala
cakhlarla cilger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu hklan ve husu
sile faiz ve masarife dair olan iddialanm evrak1 miisbitelerile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gi.in zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri Ia. 
Zimdtr. Aksi takdirde hakian Tapu sicillile sabit olm1yanlar sat!§ bedelinin 
P.a:ylalimas•~dan har_~c kah~lar. Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiye ve tel
lalne resmmden mutevelhd Beiediye riisumu ve Vaklf icaresi bedeli miiza
yedcden tenzil olunur. 20 senelik Vak1f icaresi tavizi rnii~teriye aiddir. Daha 
fazla malumat alrnak istiyenlerin 1/4/937 tarihinden itibaren herkesin gore
bilmesi iqin dairede a,Ik bulunduruiacak arttJrrna ~artnamesile 934/2480 nu
marah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki gorebilecekleri 
•!i\n o1unur. (1513) 

CUMHURiYET 

Adapazart Belediyesinden: 

1 nisan 1937 den itibaren iic; seneye kadar kiraya verilecek olan <;ark 
mesiresi 25 gi.in mi.iddetle rniizayedeye c;Ikanlmi§hr. 

Bir senelik icar bedeli rnuhammenesinin terninat kar§Iligi % 7,5 hesabile 
750 kuru~tur. 

Mesireyi kiralarnak istiyenlerin bu hesab iizerinden terninahm vererek 
29/3/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da Adapazan Belediye Enciimeninde ya
p!lacak rni.izayedeye i§tirak etme1eri nan oiunur. (1507) 

Aydtn ve 
Tesisat 

Mugla ~ehirleri i~me Suyu 
ve in~aat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden: 
Aydm ~ehrine 5 + 903 kilometrodan ve Mug1a ~ehrine de 0 + 750 kilo

metre mesafeden su isa1esi ve ~ehirler dahilindeki ~ebeke i~;in icab eden 
malzemenin tedariki ve boru fer~iyatmm icrasile sair buna mi.iteferri ima-
1atm yap1lmas1 ve Mugla ~ehri dahilinde iki depo ve Aydm ~ehri it;in de bir 
filitre ve bir depo in~as1 ve her iki ~ehre aid i~ler beraber olarak ayni mii
teahhidc ihale edilmek i.izere kapah zarfla eksiltmiye konu1mu~tur. 

1 - isin muhammen bedeli Mugia i~;in 64729 lira 28 kuru~ ve Aydm 
it;in de 91958 lira 20 kuru~ olmak iizere ceman yekun 156687 lira 48 kuru~tur. 

2 - istekliler bu i~lere aid ~artname, proje vesair evrak1 784 kuru~ mu
kabilinde Dahiliye Vekilleti Belediyeler !mar Heyeti Fen !;>efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma glinii sa.at on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda top1anacak Be1ediyeler Imar Heye
tince yapilacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~;in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat ve 
vesc.iki ayni gi.in ve saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi!l ol -
malan lazimdir. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak Aydm 
ic;in 5848 lira ve Mugla i~;in de 4487 lira olmak iizere muvakkat teminat . 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

mani bulunrnadlgma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden miinakasaya girmek ic;;in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektubian ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile giinderilecek teklif mektubiarmm 
iade1i taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulun
masi 1azrmdir. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat a1mak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 
Fen $efligine miiracaat etmeleri c5l9• (1285) 

;·;;J(~:.Er:R~BsE ·L·A V AKASI. 
.. ' . .. . 

All, Ha1an v~ Hii1eyin. Tarihi, merakh r_oman ~~~t~ Fiatt 5 kuruttur. 

20 agustosta a~1hp 20 eyiQide kapanacak olan 

iZM iR ENTERNASYONAL FUAR'INDAKI 
hazn pavyonlar ve bo§ arsa yerleri 11imdideo kira,anmaktadJr. Tutma k 

stiyenlerin lzmirde Fuar Komitesi riyasetine miiracaatleri 

istanbul Liman isletme idaresinden: 
' idaremizin Kasimpa§adaki arsasma at61ye binalan ve malzeme ambar-

lan yaptJnlacakbr. 
1 - Teminatt c15.000,-» lira olan bu i§e aid teklifler kapah zarfla 2 ni

san cuma gi.ini.i saat 9,30 da $efler Enciimeninde yap1lacakhr. 
2 - Talib1erin ·100,000,-• lirahk bir bina in§aahm yapmi§ olduklanm 

tevsik etmeleri lazimdir. 
3 - Tckliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i~lerdeki tecri.ibe 

ve ihtJsasiarma aid tercih sebeb1eri ara~hn1arak en ucuz fiat verene iha1e 
mecburiyeti olmiyacaktJr. 

4 - Her tiirlii izahat1a beraber ~artname ve projeler ·10,-• lira muka· 
bilinde Galatada Haydar hanmda Fen Servisi !;>efliginden ahnacakttr. (1514) 

inhisarJa~ Umnm MHrWrliiaiinden -I 
I- idaremizin Giinen Yaprak Ti.itiin Bak1m Evine §artnarne ve proje

si mucibince yaptmlacak •2035• lira ke~if bedelli parke kaldmm ve betonar
me ge~idierin in~aah at;Jk aksiltrneye konulmu~tur. 

II - Eksiltme 6/IV /937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata§ta 
Lcv11 z1m ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yapl1acakhr. 

III - Muvakkat teminat ·152.63· lirad1r. 
IV _ 1hale evrak1 hergi.in sozi.i gec;en ~ubeden almabilir. 
v _ tsteklilerin ihaleden en az iki giin evvel tnhisarlar in§aat $ubesine 

gelerek bu gibi i$1eri muvaffakiyetle yaphklarma dair resmi vesaik goste
'ld'kten sonra aiacaklan ehliyet vesikasile kanunen kendilerinden aramlan 

n ~·k ve % 7 5 giivenme paraiarile bir1ikte ihaie giinii yukanda ad1 ge~;en 
~~:~ Komisyo~una gelmeleri ilan olunur. (1519) 

Miktan 
Aded 

225000 
30000 
20000 

700000 
140000 
20000 
8000 

-Tepe kutru 

29 
30 
34 
25 
26 
28 
30 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

trtifa1 

40 
40 
45 
30 
35 
35 
35 

1143000 . k d 'kt b' d 1 
1 N .. · n elmak ;;artile yu an a m1 ar ve e a 1 yaz1 1 

- umunesme uygu .. azarhkla sahn almacakhr. 
•1,143,000· aded kirmizl renkte kapsui P mba gi.inli saat 15 te Ka-

2 - Pazarhk, 31/III/937 tarihin~ rasl~y~ r;ar;omisyonunda yap1lacaktrr. 
batasta Levaz1m ve Mubayaat Subesmdekl. 1m.. saatte at. 7 5 "iivenme 

3 I. t kl 'I · I k · · t in ed1Ien e:un ve t P ' " - s e 1 enn pazar 1 Icm av . .1• Iunur (1523) 

.l
p•uJ.rilo bidikt, •d• •~•n Komi,yon• ••lm•l•n ' '" 

0 ililnlan _

1 Kad1kov Vak•fl=tr Oirp•rtorliiP.'ii 

Miktan 
ken tal 
150 

Muhammen k1ymeti 
Lira 
150 

TeminatJ 
Lira K. 

11 25 
$ilede Avc1koru vak1f ormanlarmm Darhk suyu kenarmdaki $im~ir 

r;al1larmdan kutru 4 santimden yukan oianlardan yap!lacak olan ve yukanda 
miktan ve k1ymeti yaz1h $im~?ir odunu at;Ik arthrmaya Gikanlmi~hr. thalesi 
26/3/937 cuma giinli saat on beiitedir. !steklilerin Kad1koy Vaklflar Mi.idiir -
lligiine miiracaat eylemeleri. (1311) 

19 Mart 1937 

Resimli hakiki bir vak'a 
GENC ve TAZE 

Goriinmenin • yen1 ve kolay usulii 

Sa at 6,45 te bu Saat 6 da yorucu 
bir me§guliyetten 
sonra, buru§uk ve 
yorgun bir yiizU 

yeni ve sihramiz 
c4 te bir. pudray1 
kulland1. Bir mik-

vardi. natisin igneleri 
Bu yeni pudranm cezbettigi gibi ci1d 

1c;m son derece ya-
son derece yap1"ma h 

~- pi§ma assasma ma-
hassasml veren fev- lik gayet ince bir 
kalade inceligi adeta pudrad1r ....... 
yiiziinde gayrimer'idir. En sami- I 
mi dostlarm1z bile §ayani hayret 
teninizin, tabii giizellikten miite-

Saat 
hayret 

7 de 
bir 

§ayani 
tenle 

gene ve teri.Ytaze 
goriiniiyordu. 

Yiiz ve burnun par
lakhgi tamamen zail 
o1rnu§, hatta bi.iti.in si
yah benler kaybo1mu~ 
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. <;:i.in-
ki.i bu pudra cildiniz 
ic;in kuvvetli bir ya
pl~ma hassasma ma
liktir. vellit olmad1gma kail olamlya

caktir. DI§anda, yagmurda ve 
giine§te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis mac;larmda, ic;eride 
s1cak salonda dansta daima cazib 
giizellikte bir tene rnalik olabilir
siniz. 

yiizde leke ve tabaka te!lkil et
mez. Tokaion pudrasm1, cildiniz-

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen miiteessir olmaz ve 

de son derece yapi§ma hassasm1 
veren ve fevkalade ince olan bu 
sihramiz c4 te bir. pudray1 kul-

lammz. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksm1z. 

Binlerce Tokalon mii,terisin den miiessesemize mektub yazan
Iarm mii, ahedeleri kendiliginden gelen eu ktymetli delillerdir: 

( Tokalon krem ve pudralarrnr kullanmaya bafladrgrm giin· 
denberi cildim kendi krem ve pudrasmr buldu) 

Beylerbey ...... K . caddesi .... .. Mu 
(Kremlerinizin bir hafta zarfrnda cildimde gostermif oldu

gu iyi tesirden miitevellid memnuniyetimi isim ve adresimle 
ilin etmenizi rica ederim.) 

Bebek ... lb .•• So ..• No. 11 Ra ••• 
Mektublarm as1llart dosyalartmtzda sakhdtr. 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 
iftligi 

1 - I{aracabey Merinos Yeti~tirme <;iftligi hayvanah ihtiyac1 ir;in 
' 100.000 kilo arpa, 125.000 kilo yulaf, 8.000 kilo m1srr danesi kapah zarf usulile 

eksiltmiye konmu~tur. 
2 - Arpanm beher kilosuna altJ kuru~, yu1afm beher kilosuna alh ku -

ru§, mlSlr danesinin beher ki1osuna alb kurufi fiat tahmin edilmi§tir. 
3 - Eksiltme 26 mart 1937 tarihine musadif cuma giini.i saat on belitir. 
4 - Eksiltme Karacabey Harasmda miite~ekkil Merinos Yeti§tirme C::ift

ligi Satmalma Komisyonunda yapi1acakhr. 
5 - Muvakkat teminat olarak (1050) bin elli lira ahnacakbr. 
6 - !steklilerin giin ve saatinde ve 2490 say1h kanunun tarifah dahilinde 

Komisyona rniiracatleri ilan olunur. (1314) 

lsparta ~ehri i~me Suyu Tesisat 
ve in~at Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden: 
!sparta dahilindeki f$ebeke i~;in icab eden ma1zeme1erin tedariki ve boru 

fer~iyatmm icrasile sair buna miiteferri imalatm yap!lmas1 ve ~ehir dahi -
linde ii<; ~epo in~as1 kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - I~in muhammen bedeli 47719 lira 15 kurm~tur. 
2 - !stek1iler bu i~e aid !iartname, oroje vesair evrak1 239 kurm~ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Be1ediyeler !mar Heyeti Fen ;iefliginden ala -
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma giinii saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince 
yap1Iacakhr. 

4 - Eksiltmive girebilmek ic;in isteklilerin a$ag1da yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi$ olma -
lan lazrmd1r. 
A- 2490 say!l1 kanunun 16 ve 17 nci madde1erine uygun 3579 lira -

hk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordi.incii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mani 

bulunmadi/tma dair imzah bir mektub. 
D- Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden miinakasaya ji(irmek it;in ala

caklan vesika. 
5 - Teklif mektubiarJ ihaie giinii saat ona kadar makbuz mukabi

linde Komisyon Reisli,ltine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mektub
larmm iadeli taahhiidlii olrnas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bu
lunmasJ JazJmd1r. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat aimak istiyeniPrin Belediyeler lmar He -
yeti Fen $efligine rniiracaat etmeleri. •52h (1287} 

YUce ve gorgUIU 

Bi<;Ki DiKi$ YURDU 
Tesis mUdUrU: ELENi CORBACIOGLU 

En son ve ~ok kolay blr usull e f ranstz Hiks metodla iyi diki~ 
ilen!ere 3 ay, az dik ~ bilenl re 6 ay, hi~ bilmiyenlue 9 ay, Tay
rir1 tuvalel, roblar, beyaz <;'Btna~t r1 Erkek kosliimii, reklam pardesii, 
icama dersleri bayanlara verl .!r. Yiice Kiiltiir Direktorliigiinden 
musadda~ zehatnarne verllir Adres • Kurnkap1 Kadu ga cadde~i N.93 

Betonarme Koprii in,aab 
Naf1a Vekaletinden: 

31/3/937 tarihli ~;ar~amba giinii saat 16 da Naf1a Vekaletinde Sose ve 
Kopri.iler Reisligi Eksiltme Komisvonu odasmda !zmir Vtlayetinde ve Mene
men • Muradiye yolu iizerindeki 43 006 lira 29 kuru~ ke~if bedelli betonarme 
Degirmendere kiipri.isii in~aab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme ~?artnamesi ve buna miiteferri diger evrak 215 kuru~ mukabilin· 
de Naf1a VekalPti !;>ose ve Kopriiler Reisliginden almabilecegi gibi tzmir Na .. 
f1a Mi.idurliigi.inde gori.ilebilir. 

Muvakkat teminat 3226 lirad1r. 
Eksiltmiye girebilmek i~;in isteklilerin mi.iteahhidlik vesikasm1 gosterme-

len mP~ruttur. ' 
Teklit rnektublarmm 31/3/937 ~;ar~amba gi.inii saat 15 e kadar Komisyon 

Reisligine verilmesi Iaz1md•r. •528. (1284) 
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Ned en 
• 

'Aspirin ? 
• • 

Cunku ASPIRIN seneler-
denberi her turlu sogukal-' 

g~nl1klarma ve agrllara kar~t 

tesiri ~a~maz bir ila<; oldugunu 
isbat etmi~tir. 

A S P I A I N in fesirinden 

emin olmak i<;in lutfen -

sma dikkat ediniz. 

marka-

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Ortakoyde eski Tramvay yeni Muallimnaci caddesinde Rum ilkmektebi 

ittisalindeki 92 numarab ~atis1 ~okmii~ karakol binas1 enkazi paras1 pe~in ve 
s1rf nakid verilmek ve tehlikenin onii almmak iizere derpal y1khrllarak aza
mi 1k; ay i~inde kaldmlmak ~ar.tile dort yiiz yedi lira 84 kuru:J bedel muka
bllinde, pazarhkla sahlacakhr. Isteklilerin ve diger §etaitini o~renmek isti· 
yenlerin 22/3/937 pazartesi giinii saat ondortte yuzde 7,5 pey ak~elerile Milli 
Emlak Miidurliil%tinde toplanan Komisyona gelmeleri. eM., (1502) 

Bo~ Durma... Para Kazan ! 

Elaziz ~hri i~me Suyu Tesisat 
ve in~at Eksiltmesi 

Vekaletinden: 
El!ziz ~ehrine S + 500 kilometre mesafeden su isalesi ve $ehlr dahilin

deki ~ebeke i~in icab eden boru vesair malzemelerin tedariki ve boru fer -
~iyatmm icrasile buna miiteferri imalatm yapllmas1 ve §ehir dahilinde bir 
ciepo in§as1 kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - lljin muhammen bedeli 91401 lira 77 kuru~tur. 
2 - !stekliler bu i~e aid ~artname, proje, vesair evrak1 457 kuru~ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen :;lefliginden ala -
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma giinii saat on birde 
Ankarada Dahiliye Veka.leti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince 
y apilacaktlr. 

4 - Eksiltmive girebilmek i~in isteklilerin a~agtda yaztlt teminat ve 
vesaik' ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis olma -
lan lazrmdJI. 
A- 2490 saytll kanunun 16 ~ 17 ncl maddelerine uygun 5820 lira

hk muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Kanunun dordiincu maddesi mucibince eksiltmiye ,Prmeye bir manf 

bulunmadiiJna dair im:zah bir mektub. 
D- Belediyeler !mar Heyeti Fen $efli~nden miinakasaya girmek i~in ala

caklan vesika. 
5 - Teklif mektublan fhale giinii saat ona, kadar makbuz mukabi

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile go!).derileeek teklif mektub
larmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelrr:. '§ bu· 
lunmas1 laz1mdrr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Dahiliye VekBleti Bele-
diveler !mar Heyeti Fen Sefligine miiracaat etmeleri. •520,. (1286) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYUK Pi VA NGOSU 
$imdiye kadall' binlerce kl,lyl zengin etml,tlr. 

6 nc1 ke§ide 11 nisan 937 dedir .. 

Biiynk ikramiye 200,000 lirad1r. 
A yr•ca:40.000, 26.000, 20.000, 15.000, 10.000 llrahk 
ikramlyelerle (50.000 ve 200.000) lirahk lkl mdklfat varchr. 
Dlkkatr 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak~am1na kadar 

biletini degi~tirmi~ bulunmahd1r. 
Bu tarlhten sonra bllet Uzerlndekl hakk1 sak•t olur. 

EKSiLTME iLANI 

Mudurnu C. H. Partisinden: 
1 - Eksiltmiye konulan ~ Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk

evi kurag1 yaptlma i$idir. 
2 - Bu kuragm bedeli ke1,1fi c5772» lira olup in~aata liizum olan mevcud 

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

3 - Eksiltme 22 mart 1937 pazartesi giinii saat 14 te Mudurnu Cumhuri
yet Halk Partisi !I~e Yonkurulunda yapllacaktlr. 

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

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in eksiltme ve arttrrma yasa ve tiirugu 
hiikumlerine tevfikan bedeli ke!ifi iizerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat te
minat ak~esini makbuz mukabilinde Parti kasasma yatmld1ktan sonra talib· 
ler eksiltme i!iine girebilecekler ve ihaleyi miiteakib bu teminat akc;esinin aza· 
mi be~ gi.in i~inde % 15 e ibla~ edilmesi f,larttlr. 

6 - Miiteahhidlerin kendileri mimar veya miihendis olmadtgl takdirde 
~~aatta mimar veya miihendis bulundurmalan ve inf.1aat hitammda yap1 -
lacak ke~ifte kabul edilmi§ olmas1 ~arttlr. 

7 - !n~aata talib olanlarm en son 21/3/1937 giinii saat 12 ye kadar mii • 
racaat etmi~ bulun alan laz1md1r. 

8 - 1n~aat eksiltme i§i bittikten sonra en ge~ 15 nisan 1937 giiniinden 
ftibaren in~aata ba:?lamlacak ve nihayet 15 birincite;?rin 1937 giinune kadar 
(6) ay i~inde tamamen bitmi§ ve teslim edilmi~ bulunacaktlr. (1391) 
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URA Butiin diinyamn en miiessir ilacu:hr. 
Ameliyatstz memeleri mahveder, 

kan1. agrry1 derhal keser. 

Siz de bu kremden 
,a,may1n1z 

Ci.inki.i; 
Bi.itun cihanda elli senedir daima us
tun ve e~siz kalmt~tlr. 

KREM BALSAMIN 
Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tecri.ibe 
mahsuli.i olarak vucude getirilmi~ ye
gane sthhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
~ohretini soz ve §arlatanhkla degil, 
s1hhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York gi.izellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii
kafatlm kazanmi§ olmakla isbat et
mi~tir. 

KREM BALSAMIN 
Giindi.iz ic;in yags1z, gece i~in yagh 
ve halis ac1badem kremleri. Tanm
mt~ ecza, 1triyat ve tuhafiye maga
zalarmda bulunur. 

Deposu : lngili.z Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu • istanbul 

ingilizce • Frans1zca 
Tiirk~e, Almanca, ltalyanca, muha
sebe ve muhaberah miikemmelen 
bilen organizasvon ve miidiirliik 
yaf)mt,, iyi referanala bonsert>isi 
haiz 27 ya,Jnda Tiirk t11baas1 bir 
g~ne gerek lstanbu:da g~rekse A
nadoluda 1, auvor. Milraeaat: .. M. 
R " po'lta kutusu 11. Pangalh ~ 

Istanbul •••• .. 

Sulta.nahrned 1 inci sulh hukuk M
kimliginden: 

Davacr Ay~e F1tnatm BeyazJdda Met

canaga mahallesinde Fuadpa§a cadde
sinde 29 numarah hanede mukim Yu

suf, Osman, Tahir ve istanbul Vaklflar 
Ba~miidurlugi.i aleyhlerine a~tJg1 izalei 

~iiyu davasmm miiddeaaleyhlerden Yu
suf, Osman ve Tahirin ikametgahlan-

mn m~huliyetine binaen ilanen yap1lan 
tebligata ragmen mahkemeye gelmedik

lerinden g1yablarmda icra klhnan du
tUljmasmda: izalei ~i.iyuu istenilen gay
rimenkuliin kayid suretinin celbine dair 

evvelki ceslede verilen karar mucibince 
tapuya yaz1lan tezkere tizerine gelen ce-

vabda kafi sarahat goriilemediginden 
yeniden sorulmasma ve ikametgablar1 

me~ul olan muddeaaleyhlere yapllan 
muameleden bahisle muameleli gryab 

kararmzn 20 gun mi.iddetle tebligine ve 
muhakemenin 12/4/937 tarihine rash
yan pazartesi gi.inii saat 10,30 a birakll

masma karar verilmi~ oldugundan ta- , 
rihi nandan itibaren be~ gun i~inde iti
raz etmedikleri takdirde vak1alar1 kabul 

ve ikrar etmi§ say1laca~mza karar ve
rilecegi teblig makamma kaim olmak u-
zere ilan olunur. (31084) 

•"·emur aran1yor 
Yeni bir marka kamyonet ve bi

nek otomobilleri satmak ic;in gene 
ve c;ah~kan bir memur aramyor. 
E. K. riimuzne istanbul 176 No. h 
posta kutusu adresine yaz1lmas1. 

istanbul ikinci iflas memurlu~undan: 

Miiflis Degirmenci Yorgi Efremidiye 

aid ve Cibalide Ta§ iskelesinde 60(1/58 

No. h Halk degirmeninde mevcud ve 

evvelce sahlan makinelerden baki ma

kineler ve teferruat ac;lk arturma ile 

satllacaktrr. tstiyenlerin 23/3/937 sall 

saat 10 da mahallinde haz1r bulunmalan 

ilan olunur. (31093) 

oPERATHR 
Or. Cemil ~erif Baydur 

Cerrahi hastahklar ve sinir 
cerrahisi mi.itehassisi 

Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~lSlnda Zorlu apartrman No. 16 
Pazardan maada her,gi.in saat 2 den 

6 va kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

s·tRE 
1000 
VEREN 

:TARLADIR 

Kartal Kazast Malmiidiirliijiinden: 
Mevkii No. Cinsi D6nfun Klymeti 

L.K. 
Ba~Ibiiyiik Narli ~iftli~ Tarla 8 60.00 

Yukanda cins ve mevkii yazl11 gayrimenkuliin vergi borcundan dolay1 
takarriir ettiginden mezkUr mahallin 15/3/937 tarihinden itibaren 20 giin 
muddetle miizayedeye konulmu~tur. 

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

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 i~letme 
Umum Miidiirliigiinden: 

D. D. B4 numarah gidi~ - doni.i§ tarifesi haziran 1937 sonuna kadar olmak 
iizere iic ay daha temdid edilmi§tir. (636• (1522) 

Cerrahpa~a Hastanesi 
Bevllye $efl Dr. 

<1', 

lhsan Arif Derman 
BeyoA-Iu Istiklil cad, ~ekerci Hae1 

Bekir iistiinde 2 nci kat. 
.. ___ Tel. 44486 ____ 1 

.,. __ Dr. lhsan Sami • 

Oksiiriik ~urubu 
~ksii.riik ve nefes darll.gl, .bo~ • 

maca ve Jozanuk 6ksiiriiklerl i~in 
pek tesirli ilAcdrr. Her ectanede ve 
ecza depolannda bulunur. 
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HASAN ZEYTiNY AGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihan~iimul bir 1;16hrete sahibdir. ~erbet gibi 
tathdtr. Tababette i<;mek suretile kullamltr. Yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tathlarda nefasetine payan yoktur. Kum, tas, bobrek, 
mesane, idrar yolu, bilhassa safra, sanhk ve karaciger hastahklarmda, 
zaaft umumide bol bol H A S A N Z E y T t N y A C I i<;iniz. 

~i§esi 50, biiyiik 75, tam litrelik teneke 115, 1;1i§e 125. 

7 ! litrelik teneke 600 kurustur 
' 

Hasan deposu: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir. 

istanbul DefterdarbiJndan: 

Cinsi ve mevkii 

Dolmabah<;e Saray1 kar§tsmdaki Baytldtm ve Yoklama bah-

Muhammen 
bed eli 

Lira 

~elerinde yeti§ecek otlar. 30 
Haskoyde Aynahkavak ko§kii bah<;esinde yeti§ecek otlar. 13 
Dolmabah<;ede Saray kar§Ismdaki Bayildrm bah<;esinde mev-
cud dut agaclarmm mahsulii. 130 

Yukanda yaz1h ot ve dutlar hizalanndaki bedeller u:j:erinden, a<;tk art
trrma usulile satJlacaktJr. isteklilerin, tediye ve sair §eraitini ogrenmek isti
yenlerin yiizqe 7,5 pey ak<;elerile 22/3/937 pazartesi giinii saat ondortte Milli 
Emlak Miidiirliigunde toplanan Komisyona gelmeleri. eM,,. (1263) 

Adliye Vekaletinden: 

Sev ilmek i~in 

Hofi& g i tmeli ve 
GUzel b ir ten o l mah 

Bir~ok kadmlar, eski usuller daire • 
sinde yapilmt§ olan adi giizellik krem
leri kullanmakla sukutu hayale ugrar
lar. En iyisi fennin en son terakkiyatlru 

takib ederek asrile§melidirler. Parisli 
me~hur giizellik mi.itehassiSI Jean de 
Parys, iddia ediyor ki §imdi, bi.iti.in 
kadmlar, en son ke§fi olan GU'NIJOZ 
KREM SIAMOISE't kullanarak nermin, 
yumU§ak ve bir c;ocuk cildi gibi ac;tk 
bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada §effaftrr ve cildin mesamatrm 
kapamadan pudrayt bi.iti.in giin sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizleme ir;in 
GECE SiAMOISE KREMi (Gold cream) 
kullanmtz. Be§erenizi bi.itiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracaktrr. Muvaffaki
yet garantilidir. Merrmun kalroadJ~ruz 
takdirde paramz iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

Be§inci icra memurlugundan: 
Dairemizce mahcuz olup paraya r;ev-

A<;Ik bulunan Nev§ehir Noter muavinligine talib olanlardan, imtihanstz rilmesine karar verilen istanbulda Ve
Noter olabilmek §artlanm haiz olanlarm Vekalete ve imtihanla girmek isti- fada Kovac1lar caddesinde Ytld1z gara
yenlerin mahalli Adliye Enci.imenine bir ay i<;inde miiracaatleri ilan olunur. jmda bulunan ve Bahaeddinle Celale 

•••••••••••••••••••llllli"ii16ll25ii»•••llllli(1ii4ii93r) aid olan 2569 numarah Ford marka 

II- ~ taksi otomobilile 3964 numarah Reo 
Devlel Demiryollan i,lelme Umum Miidiirliigtinden mark a kamyonun satt§l 2313/937 tarihine 

musadif sal1 giinii saat 2 den 4 e kadar 
mezkur garaj oni.inde yaptlacagmdan 
satl§a i§tirak etmek istiyenlerin ma

Muhammen bedeli c60.000· lira olan vagon yedek aksamt 3/5/1937 pazar 
tesi gi.ini.i saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ah· 
nacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin c4250.- • lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikala.n, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah ni.is 
hasmda inti~ar etmi§ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve teklif 
lerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komjsyon Reisligine vermeleri lazrmdrr. 

~artnameler 300 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde ~tilmak 
tac:br. (1462) 

hallinde haztr bulunacak memuruna 
mtiracaatleri ilan olunur. 

• KARDOL 
ismindeki bu yeni ilii~tan 

HABERiNiZ VAR Ml? 

Asab bozu kluklar1n1n , 
heyecan ve ~arp•nblar•n 

tek ve tesirli ~aresi 

YEN/ CII~TI 

. . 
MARHONI BAYILERINIZDEN ISTEYINIZ 

isletmesinden: 
' 

Akay 
1 - Yalova kaphcalarmda in~aatJ ikmal edilmekte olan otelin ah§ab 

·obilyasile perdeleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Eksiltmiye aid evrak ~unlardtr: 
A - Miinakasa ~artnamesi 
B - Ah~ab mobilya listesi 
C - Perde listesi 
D - Ah~ab mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni ~artname 
F - MiifredatJ mi.inakasa ~artnamesinde yazth planlar. 
3 - Eksiltme Karakoyde idare Merkezinde ~efler Enciimeninde 22 

mart 937 tarihli pazartesi ~i.ini.i saat 16 da yapilacaktir. 
4 - ikinci maddede yazi11 evrak ve planlar iki lira mukabilinde idare 

veznesinden almabilir. 
- - Taliblerin yazJli giinde nihayet saat 15 e kadar tekliflerini Encu-

men Reislii(ine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazimdtr. (1049) 

Bayanlann candan arkada~l: Ayba§lannda kullandiklan 
1' FE M i L ,, TUVALET BEZLERiDiR. I Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan L hUmOmetleri i~in vekili : i$ Ecza Deposudur. 

M. M. Vekaleti Hava Miiste,arbgindan: 
Hava Miiste§arhgt ve Kayseri .Tayyare fabrikas1 iqin 126-210 lira iicretli 

iic; almanca miitercim ahnacaktJr. Isteklilerin imtiham yapdmak i.izere 25/3/ 
937 tarihine kadar Hava Mi.iste~arhgma istida ile miiracaat etmeleri. 

c638• (1520) 

Ankaray• ziyarete haz1rlan•n•z 

KOmiir ~fu=~t~~~f~~ 
teshin aleti se~ilecek ve Tiir-

sergl
.Sl•Ddekiyede kullamlmasini tamim 

i~in kolayhklar gosterilecektir 

.__....,., .. 

ROYAL 
~ i KOLATASI 

LEZZET 
iTiBARi LE 
EMSALS IZO IIl 

TAR1H • 
Y ALAN SOYLEMEZ 
Vak'alan, oldugu gibi mi.ita
lea edebilmek i<;in, i.izerinden 
biraz zaman gec;melidir. Bu
nun gibi bir giizellik miistah
zarmm degerini anlamak iqin 
onun icadl i.izerinden en R§agt 
birkac; ytl ge<;mi~ bulunmalt
dlr. 

KREM PERTEV 
Di.in ortaya ahlan bir giizel
lik miistahzart olmadt~ i<;in 
hakkmdaki hiikiim r;oktan 
verilm~tir. 0, cildin gtdast ... 

Cildin hayah. 

Zayi - Kabata§ lisesinden ald1g1m 
diplomami kaybettim. Yenisini alaca-
grmdan hiikmi.i yoktur. Komiirle i~liyen vasitalarin en iyi 

819 Hamdi B.K.S. 

Harlcen kullanllar eski ve yeni 
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

Sinir ve soguk 
algtnhgandan ileri 
gelen tiddetli . 
agrllara teskirT 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araym1z. 

•·---------. ve en elveri~lisi tesbit olunacakbr. 
Daktilo Aran1hyor 

1452 No lu posta kut usuoa 
yazdmas1 

Miistamel 

Buz makinesi istiyoruz 
Satmak itsiyenlerin G alata Mah· 

mudiye caddesi 44 numarah 
mat azaya muracaat leri. 

Sa/Ub ve B~muh.arnrt: Yunu• Nadi 
Umumt ne$rtyatt tctare ecten YaZI /flerl 

Mildtlril: Hikmet Miinil 

23 Nisan 1937 KEYFLE iCiYOIJUM 

ADEM iKTiDAR • 
I 

ve B E L G E V !? E K L i G i N E K A R !? I 

• 

rabletleri. Her eczanede arayan1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin}Galata, istanbu 


