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M. Antonesco. avdet ediyor 

Evvelki ak~am Ankarada Rumen sejaretin de verilen ziyatetten inttbalar: SaOda Muh terem Ba§vekilimiz ini:inii ve re/ikalart; 
solda Maaam Antonesco Biikre§ sefirimiz Hamaullah Subhinin refikasile bir arada, a§ag,da M. Antonesco, 

Rolanda elr;isinin refikasile gi:irii~iiyor 

Milli varltklar1n 

Milletler aras1 
Ahengi 

lu $e in sozlerindeki 
derin hikmetler 

Umumi Harble onun gozler 
karartan neticeleri goriildiik
ten sonra insanhga Atatiir· 
kiin gosterdigi yolla devamb 
·bir saadet temin etmek, zi-
mamdarlarm en belliha§h va· 

.zifeleri olmak laz1m gelirdi 
ve hi.li. mesele bundan 

ibarettir 

tc:::! aym misafirimiz Romanya Ha
.;;;;;J} riciye N azm Bay Antonesco 

ile e§i evvelki giin Hariciye Ko
nagmda §ereflerine verilen ziyafetten son
ra, Ankarapalasta Bi.iyiik ,Sefimiz Ata· 
tiirkiin yamnda mevki almi§lardir. Baz1 

· Vekillerin de ham bulunduklan ve za
ten se~ili bir halk tarafmdan dol • 

Ba§vekilimizin Rumen 
matbuabna eyanab 

ismet inonu 12 ni anda Bel rada idi or 
Pek yak1nda bir ekonomi heyetimiz 

Biikrete giderek . temaslarda bulunacak 

Antonesco diin Ankaradan agrzldz 
Diin mevsukan ogrendigimize nazaran 

Ba§vekiiimiz ismet lnonii, refakatinde 
bir heyet oldugu hal de; dost Y ugoslavya 

Ba§vekili doktor Stoyadinovi~'in ge~en 
te§rinievvelde yaptJg1 ziyareti iade etmek 
iizere 12 nisanda Belgrada hareket ede
cektir. 

Ba,vekilimizin Rumen matbuahna 
beyanall 

Ankara 19 (A.A.) - Ba§vekil ls
met inonii, Rador ajans1 vas1tasile Ru
men matbuatma a§agidaki beyanatta bu
lunmu§lardir: 

«- Blitiin memleket, miittefik mille· 

tin muhterem mlimessili Antonesco ve 
refikas1m hususi bir sevin~le kabul etti. 

Ekselans Antonesco ile yaptJgimiz bii
tiin gorli§melerde, kendisinin miilahaza
larmdaki vliztlhu ve noktai nazarlann· 
daki dogrulugu hassaten takdir ettik. Bu, 
Romanya hi.ikumetile §ahsi bir temasta 
bulunmak i~in mes'ud bir vesile te§kil ey
lemi§tir. 

Miinasebetlerimizin esas hatlan, Bal
kan AntantJ ile ve iki memleket arasmda
ki anla§malarla tesbit edilmi§ olmakla 
beraber, bu §ahsi temas iki memleketin 
idaresinde hakim olan prensiplerin tesa· 

[Arkast Sa. 6 siitun 5 te] 
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Atatiirkiin hususi konu§ma yolile ve Du~e jj BI. r Avrupa har hi. 
fakat kendilerine mahsus ~ok kolay " 
bir itiyadla pek giizel soyledikleri ba-
Zl sozler bir gazeteci arkada§IIDIZ tara • k . t de · 
fmdan not edilmi§tir. Biiyiik ~fin tarihe a~'ma JS em em» Iyor 
mal olmaga layik olan bu sozlerini aynen ~ 

~~~~ar~:~ea ::~!~~~~~ ~a~::~~e:d~ns;:k ltalya -lngiliz munasebatl gene gergin 
muhtac ve maatteessiif mahrum oldugu 
direktifi ihtiva etmek itibarile biiyiik e· 
hemmiyeti haizdir. Filhakika bugi.in diin-

-ya hakiki ve yi.iksek mes'uliyetlerini hak
kile miidrik geni§ ve derin kavrayi§h bii
yiik adamlara kafi miktarda malik olma· 
manm azab ve Ishrabmi c;ekiyor. 

Bu samimi aile ve halk sofrasmda 
:Atatiirklin temas ettigi mevzu milletlerin 
insanhk camiasmdaki mevki ve vazife!e
rine taalluk etmi§tir. Atatiirkiin vicdani 
kanaatine gore her milletin saadeti ancak 
biitiin insanhgm saadetile tamam olabilir. 
Milletleri idare etmek mes'uliyetini de
ruhde edenler bittabi evvela kendi mu· 
hitlerinin icablanna cevab vereceklerdir. 
F akat bu kafi degildir. Bu birinci vazi· 
fenin derhal yamha§mda diger milletle· 
rin hay1r ve saadetlerine hizmet etmek 
vazifesi de ayni ehemmiyetle yer almi§· 
hr. Bizden nekadar uzakta bulunursa 
bulunsun kiire lizerinde tekevviin edecek 
hadise olmaz ki vazifesini bilen bir devlet 
adammm dikkat ve alakasm1 ~ekmesin. 
Onun ic;in milli saadete hizmet olunur
ken ayni saadetin insanhk camiasmda ta-

Musolini, Negiisiin tac giyme merasimine davetinin, 
bu merasimde bir italyan heyetinin bulunmt

yacagt manastna geldigini soyledi 

hakkuk ve inki§afma c;ah§Ilmaktan biran Mussolini Tobruk'ta yerli Balila'lar taratmdan selamlantrken 

bile geri durulmamak lazimdir. Londra 19 (A.A.) - Mussolini,lile Selassie'nin davet edilmesinin Kral 
YUNUS NADI Daily ~ai~ gazetesi muhabirlerinden Altmc1 Geor,ge'un tac giyme merasimin-

(Arkast $a. 5 sutu11 a tel Ward ~nee e beyanatta bulunarak .tla· 1Arkast Sa. 5 sii.t¥n 4 te) 

Tiirk- Holanda 
ticaret itilaf1 diin 

imzaland1 

Bu muahede ile 21 milyon· 
luk kredi temin edildi 

Atatiirk sOyliiyor 
Tiirkiye ve dostlar1 kuvvetlidir. 

Diinya rahatsiziiklarile daha 
iyi me~gul olabiliriz 

Ankara 19 (Telefonla) - Yeni Milletleri sevk ve idare eden ,efler, kendi 
Tiirk - Holanda ticaret anla§masl da bu 
alr.~am iktJsad Vekaletinde miiste§ar Fa- milletleri kadar, biitiin milletlerin de meVCU• 
ik Kurdoglu ile Holanda ticaret heyeti d• d • • A •1• 1 1 d 1 
reisi Baron Von Harkisma tarafmdan 1yet Ve saa ebn1n ami I 0 ma 1 lr ar>> 
imzaland1. Bu ticaret mukavelenamesi da- Dost Rumen §oyle demi§tir: 
ha evvelki anla§mayi itmam eder mahi • Hariciye Nazmmn «- Milletler garro 
yettedir. Heyeti umumiyesile bir kul le§· Ankara ziyareti, Bli- ve keder bilmerr.e • 
kil eden bu anla§malann diger ticaret an· yiik ,Sefimiz Ata • lidir. ~eflerin vazi • 
la§malanna nazaran bir hususiyeti vard1r. tiirki.in, bi.itiin diin- fesi, hay ali ne§' e ve 
Ve bu §ekil memleketimizde ilk defa ola- )'·aya misal te§kil e- §evkle kar§Ilamak 
rak tatbik edilmektedir. decek kiymetli fikir- hususunda milletle • 

r Arkast Sa. 6 siltun 4 te] [erinin izhanna bir nne yo I gostermek· 

Balkan .ikt1sad 
Konseyinin mesaisi 

ilerliyor 
General Metaksas te,vik 

edici sozler soyledi 
Atina 19 (Husu • 

si) - Diin miizake
relerine ba§hyan 
Balkan Antantl ik
tlsc.d konseyi bu -
giin enciimenler ha 
linde mesaisine de
vam etmi§tir. Bu 
enciimenler ticaret, 
ikhsad, miinaka -
lat ve turizme aid 
i§lere bakmakta -
dlr. GeneraL Metaksas 

Mtinakalat enciimeni diger mesele
lerle beraber Balkan devletleri arasmda 
sivil ve turist tayyareleri seferlerinin 

[Arkas~ Sa. 6 siitun 2 de] 
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Fransa Dahiliye 
Nazn-1 agir yarab 
Komiinist partisi son 
Paris karga,abgmdan 
polisi mes'ul tutuyor 

Dahiliye N aztrt 
M. Dormoy 

Paris 19 (A. 
A.) - Populaire 
gazetesi, Dahiliye 
Nazm Dorrnoy'un 
Clichy' de almi§ ol
dugu ve bidayette 
hafif gorlinen yara
mn agirla§mi§ ol • 
dugunu ve ~ok ince 
ihtimamlara ve teda
viye liizum goster ~ 

mekte bulundugu • 
nu haber verrnek • 
tedir. 

Komiinist liderinin sozleri 
Paris 19 (A.A.) - Diin ak§am saat 

[Arkast Sa. 6 siitun 1 de] 

Tiirk maliyesinde 
mes'ud inkisaflar 

' 
Memleketin i, saha ve 
hacmt ge~en seneye nis· 
betle ~ok inki~f etmi,tir 

Ankara 19 (T elefonla) - 1936 • 3 7 
mali biitc;emizin varidatimizm nev'ini gos· 
tren B cedvelindeki rakamlar memleket· 
te i§ saba ve hacminin, g~en yJla naza· 
ran geni§ledigini ve umumi istihlak sevi • 
yesinin yiikseldigini g(isterir mahiyettedir. 
1936 ma?i y1lmda glimriik has1latmdan 
ba~ka muamele, muhtelif maddeler istih-

[Arkast sa. 6 siltun 1 de] 
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Suriye heyeti Ankaradan 
ge~ecek 

Ankara 19 (T elefonla) - Cenevre
de bulunan Suriye heyeti memleketlerine 
donerken yolda Ankarada birkac; giin te· 
vakkuf edecegi bildirilmektedir. Bu miid
det zarfmda kendilerine baz1 kordiplo
matik mehafil tarafmdan ziyafetler veri· 
lecegi soylenmekredir. 

vesile te§kil etmi§ tir. 
bulunuyor. Evvelki . Vaktile kitablar 
ak§am aziz misafiri- kan§tlrdim. H11yat 
miz §erefine verilen hakkmda filozofla • 
ziyafetten sonra, rm ne dediklerini 
Ankarapalasta top • anlamak istedim. Bir 
lanan ricalimiz ve bsm1, her §eyi kara 
M. Antonesco, Ulu goriiyordu. «Ma -
Onderin oray1 te§ • dem ki hic;iz ve aifi· 
riflerile ayn bir maz- ra varacag1z, diin • 
hariyet kazanmi§ - yadaki muvakkat o· 
lardir. Atatiirk dost miir esnasmda ne§' e 
Rumen Nazm ve ve saadete yer bulu-
refikalan, Hariciye Ulu lJnderimiz namaz» diyorlar.:h. 
ve Adliye Vekillerimizle bir masada O· Ba§ka kitablar okudum. Bunlan da • 
turuyor, en he§U§ simasile etrafmdak1lere ha ak1lh adamlar yazmJ§lardJ. Diyorlar· 
iltifat ediyordu. d1 ki: «Mademki, sonu nas1l olsa sifudir, 

Bliyiik ~efimiz bu S!Tada hesbihal ha bari ya§adigimiz miiddet~e §en ve §ahr 
Iinde, haziruna hitab ~tmi~ ve ezciimle olaiim.» [Arkasz Sa. 5 siitun 1 de] 
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Miithi' bir haile 

Amerikada bir kollej berhava 
. . . . 

oldu, 700 ki~i oldii 
Y arah yekunu da 250 yi buldu, yangtn yerinde 
evladlartnm cesedlerini aramaga ~ah,an ana ve 
babalar1n hali ~ok hazin bir manzara te~kil ediyor 

Afrikada da 300 amele kazaya kurban gitti 
New-London «Texas» 19 (A.A.)

Miithi~ bir infilak, Tyler biiylik kolejini 
berhava etmi§tir. Olen talebe ve muallim
lerin miktan 670 olarak tahmin edilmek· 
tedir. Enkaz altmdan ~imdiye kadar 300 
cesed ~tkanlmi§tlr. . 

Texas valisi James, milli muhaf1zlara 
yard1ma ko§malanm emretmi§tir. New
London civannda orfi idare ilan edil • 
mi§tir. 

Bu infilakm, mmtakada kain bir pet
rol sahasmdan ba§hyarak kolejin pek ya-

kmmdan ge~en bir petrol borusunun pat· 
lamasmdan ileri gelmi§ oldugu zannedil· 
mektedir. 

F aciamn blan~osu 
New-London «Taxas» 19 {A.A.)

~imdiye kadar Tyler mektebi enkaz1 al
tmdan 339 cesed ~Ikanlmi§hr. Olenler 
miktannm 600 veya 700 e balig olma • 
smdan korkulmaktadir. 

Roosevelt, son derece miiteessir olarak 
K1Z1lha~a miiracaat etmi§tir. Ktzilhac; 

[Arkast Sa. 6 siitun 3 te] 
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Londra heyecan i~inde! 
Mm. Simpsona 

kat'ilesmesi 
dair talak karar1n1n 

sevindirdi halk1 
Miiddeiumumi tahkikabn bitmedigini soyliiyor. 
Londrablar eski Kral sevdigi kadtnla evlene· 

bilecegi i~in memnuniyet gosteriyorlar 

Madam Stmpson 

Londra 19 (A.A.) - N e§redilen 
resmi bir teblige gore, Londra mahkeme· 
si bugiin sa at 1 0,30 da Sir Boyd Merri
man'm riyaseti altmda Mrs. Simpson'un 
bo§anma i§ini tetkik edecektir. 

Kral Edvard VIII 

Zannedildigine gore, Muddeiumumi 
bo§anma karannm verildigi tarih olan 
ge~en 27 ilkte§rinden sonra cereyan eden 
gizli anla~, gayrikanuni ikametgah ta~ 

[Arkast Sa. 6 siitun 6 da) 
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Tarihi tefrika : 63 Y zan : M. Turhan T n 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Bo~ zaferinin ganimetleri 
Bu zaferde ordu yuz bini 

Sadrazamsa 50000 koyun 

miiteca viz esir, 
kazanm1stt! 

' 

Ordu sevgilisine kav~an bir a§tk he
yecanmt ta§Iyarak §ehre girdi. Yuz bin 
ki§i tek bir adam gibi hareket ediyordu ve 
sevgiliye saygt gosteriyordu. N e kimsenin 
burnu kanamJ§, ne bir evden bir kiremid 
dii~mii~tii. Ti.irk ve Macar - ger<;ekten 
mi.itehassis a§Ik ve ma§Uk gibj - kar§JJa • 
§IP kucakla§rnJ§lardJ. Galiblerde gurur, 
maglublarda hicab ve Jshrab yoktu. Kan, 
kayna§JVermi§ti. 

Ibrahim Pa§a, seferi tertib eden, yi.iz 
bin ki§ilik bir orduyu - tarla <;ignetmek -
sizin, kay bozdurmaksmn, hatta bir tu
tam ot kopartmakstzm - aylarca yiiriiten 
ve Mohac zaferini kazanan bir ba§ stfa
tile Padi§ahtan iistiin gorlinmege yelte
niyordu, Budinin efendisi gibi bir taVJr 
ahyordu. Macaristanm en zengin adamt 
ve Macar tacmt vaktile muhafazaya me
mur edilen iki as1lzadeden biri alan ]an 
Zapolya'ya da Kralhk vadeden oydu. 
Hi.inkar, Pe§tede ayagm1 opmege gelen 
k1hcsJz asJ!zadelere nediminin vadini, 
kendi sozii olarak, tekrar etti ve bu su -
retle onlara, ibrahim Pa§amn agzmda 
kendi dilinin ya§adtgtnl iigretti. 

Vezir, §ahsi dii§iincelerine Hiinkann 
miidahale veya mumanaat edemiyecegi
ni herkese hissettirmek i<;in gun ba§ma bir 
fmat yarahyordu: Budini siisliyen Her· 
giil, Diyan ve Apollon heykellerini ls • 
tanbuldaki sarayt online dikmek, eski 
krallardan Matyas Korunyusun pek zen· 
gin kitabhanesini de gene kendi saraytna 
koymak i.izere Tuna iizerinde bulunan 
ince filoya ta§ttll, mali ve ikhsadi i§lerde 
i~ yarar miilahazasile birka<; bin Y ahu
diyi 1stanbula yolladJ, bir yandan da 
Budini uzaktan ve yakmdan tehdid ede
bilecek vaziyette bulunan kaleleri di.i -
~iirmek tedbirleri aldt. 

Hiinkar, bu i§ler yaptltrken sadece av 
tglenceleri tertib ediyordu, gazeller ya
ZJyordu. 0 ytl i<;in yap1lan §eyleri, elde 
edilen kazanclan kaf\ goriiyordu, bir gi.in 
once lstanbula danmek istiyordu. Tuna, 
Hurremin pencerelerine yaslanarak sey
rettigini kuruntulad1g1 Marmaraya dog
ru uzanan giimi.i§ bir yol gibi goziinii ~;e
liyordu, i<;ine alevli i§tiyaklar ak1ttyordu. 
Fakat iradesini nediminin iradesine bag
lamJ§h, onun muvafakati olmadan don· 
mek emri veremiyordu, sevgilisini di.i§line 
dii§une Budin baglarmda dola§Jyordu. 

lbrahim Pa§a, i§lerin kendi plamna 
gore ve muayyen hadde kadar yi.iri.idi.i • 
giine kanaat getirdikten sonra efendisinin 
dilegine uysalhk gosterdi, istanbula do • 
niilebilecegini mujdeledi. Budine girile • 
lidenheri bir<;ok kaleler dii§iiriilmli§tii, 
birc;ok askeri kuvvetler imha edilmi§ti. 
ArtJk, Turk gi.iciine biitiin o mmtakada 
boyun egmiyecek bir yer ve bir can kal
mamJ§ gibiydi. Ordunun elde ettigi ga -
nimet te, daha fazlasJ istenemiyecek ka· 
dar c;oktu. Y almz Ba<;ta toplantlan ga -
nimetten Sadnazamm hissesine elli bin 
koyun dii§mii§tii. Esirlerin sayJSl ise yiiz 
bini a§Iyordu. Budinde biraz daha dur
mak, bu yiiz binlerce davan: s1gm he
der etmek ve o dizi dizi esiri av b1rakmak 
neticesini verebilirdi. K1§ ta gelip <;atmak 
iizereydi. Sadnazam, i§te bundan oturii 
orduya geri donme emrini verdi, Padi§a· 
h1 sevindirdi. F akat onu bilhassa sevin -
diren Y arah Hiiseynin bu donu~ masm· 
da ve Ni§ Bogazma girilirken istanbul • 
dan donerek Hurremden getirdigi mek • 
tubdu. Her giin gidip gelen ulaklar da 
ondan §a§maz bir Jtttrad ve intizam ile 
nameler getiriyorlard1. Lakin Y arah Hii
seyin, Mohac zaferi sonunda yaztlan ga
zelin cevabtm sunuyordu. 

Hunkar, her ci.imlesinde bir safa ale
minin, bir a§k gecesinin hahralarma tel
mihler giiliimsiyen ve sonu: «Arhk gel, 
ben cariyen hasretinle erimeden gel, lut· 
fedip gel, marhamet edip gel!» feryadma 
baglanan bu mektubu okuyunca sevinc • 
den kabma s1gamaz, yerinde duramaz 
oldu, iki menzilin bir yap1lmasmJ em -
retti, yiiriiyii§ii hJzlandJrdJ, daglan ve su
lan • l:lurremi dii§une du§une - a§h, ni -
hayet lstanbula ula§tJ. Sevgilisi, zafer 
ne§' elerini unutturan ve bamba§ka ne§' e
ler vadeden ilahi bir kucak gibi sarayda 
bekliyordu ve o, zeka ile giizelligin bir
le§mesinden viicud bulan bu kucaga ah· 
hrken (201) giin siiren yolculugun bi.itiin 
yorgunluklarmdan sJynldigmt sezmi§ti ! ... 

Hurrem ~ah§Iyor ! 
Hiss! muselles gene aksamJ§ gibiydi 

ve Hunkar, a§k ile zevk arasmda muva
zene kurm1ya <;ah§arak vazife duygusu • 
nu unutrnu§tu. F akat o muvazene de a§k 
lehine bozulmak istidad1 g&teriyordu, 
Hurrem. gun ba§tna artan ni.ifuzile efen· 
disinin kalbini kendi iradesine baglamJ§ 
bulunuyordu. Onun §imdi bir k1z <;ocugu 
da vardt ve Padi§ah, babahk zevkini an
cak bu yeni yavrunun giilii§lerinde bulup 
bahtiyar oluyodu. 

T ahtiitac iizerinde hi~bir hak iddia et
miyecek, babasma hic;bir zaman rakib 
olm1yacak ve evvelki devirlerde ~ehzade
lerin yapttklan gibi isyanlar tertibine kal
kJ~mtyacak olan kii<;i.ik prenses, i§te bu 
yi.izden seviliyordu, gozbebegi mesabe • 
sinde tutuluyordu. Hurrem, erkek c;ocuk
lann §ahsmda hayatJ ve saltanah i<;in teh
like seiinsiyerek !inirlenen kocasmm ba
bahk §efkatini hududsuz bir comerdlikle 
bzma sac;tJgmt goriir gormez planmda e· 
sash degi§iklikler yapml§h, emellerine bu 
klZl alet ederek ermegi iilkii edinmi§ti. 

K1Z1n ad1 Mihri.imahtJ. Heniiz be§ik
te bulunmasma ragmen ayla, gi.ine§le il
gili bir mahluk oldugu da seziliyordu. 
A§km l§lgt, giizelligin her rengi onda gii
liimseyip duruyordu. 0 l§lk babasmdan, 
arnekler anasmdan ge<;meydi. Bunu Sul
tan Si.ileyman da apa<;Jk gordiigii i<;in iki
de bir Hurreme tak1hyordu : 

- Yavruya yanh§ ad koyduk. Mihrii· 
mah degil Hiisniia§k demeliydik. Onda 
benim <t§kJm, sen in hiisniin ya§Jyor!.. 

Diyordu. Hurrem de kiZI ic;in §imdi
den diiglinler kuruntuluyordu, tela§ gos
teriyordu. Hiinkar, giizellik ve zeka ila
hesi olarak tamd1g1 kariSlmn henliz siit e· 
men bir <;ocuga koca se<;mek, diigi.in yap
ma'k, saray kurmak i<;in fikren <;ITptm§Im 
gordiik<;e ne§' eleniyor, kas1klanm tuta tu
ta giiliiyor, latifeler savuruyordu. 

Hurremin masum bir tahayyi.il gibi 
gorunen bu dii§iincelerinde nastl bir mak
sad gizlendigini bilse ha§metli tac1dar 
§i.iphe yok ki giilmezdi, titriye titriye ag· 

]ard1• 0 maksadt sezinsemedigi ic;in §imdi 

kahkahalar savuruyordu ve kaderi - bil

miye bilmiye • kendine giildi.irmii§ olu -

yordu. 
Evet, Hurrem, biitun iimidlerini kJzt-

na baglamt§t!. Onu evlendirdigi giin, Ma
hidevranm ogluna mezar yolunun a<;Jla-

cagma §imdiden kanaat besliyordu. 0, 
kendi kara hulyalanm tahakkuk ettire -

cek, ogullanndan birini Padi§ahhga <;t -

karacak olan damadt bile se<;rni§ti. Go

ri.imcesi Hafise sultam, mahir bir istic -

vab ile, siiyletirken ibrahim Pa§ayt kiin

deden atabilecek insant da ogrenmi§ti. 
(Arkas' var> 

Biirhaniye Halkevinde verilen miisamereler 

Biirhaniye (Hususi) - ~oktand1r oz
ledigi Halkevine kavu§an genclerimiz 
derhal faaliyete g~erek muhtelif sa
halarda ~ah§malarma ba§lamt~lar -
dtr. 

Bilhassa pek klsa bir zamanda iki pi-

yes haztrlamaga muvaffak alan tiyat_ro 
ktsm1 azalar1 san'atlarile bliytik takdtr
ler kazanmaktad1rlar. Yukanki resim 
ilk defa temsil edilen Himmetin Oglu 
piyesinde rol alan gencleri bir arada 
gostermektedir. 
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( eehir ve 
Belediye - Evkaf 
ihtilaft halledildi 
Heyetin kararlar1ndan 

dortte ii~ii Belediye 
lehine verildi 

Evkafla Belediye arasmda senelerden· 
beri muhtelif i§ler iizerinde <;1kan ihtilaf
lar mahkemeye intikal etmi§, zaman za
man her iki daire birbirinin aleyhine da
valar a<;ml§h. Nihayet bu ihtilaflann bir 
hakem komisyonu tarafmdan tetkik ve 
halli muvaf1k goriilerek ihtilafh butiin 
i§ler bu komisyona havale olunmu§tU. 
Uzun zamandanberi bu hususta tetkikat 
yapmakta olan komisyon mesaisini bitir
mi§; karanm vermi§tir. Hakem komisyo
nunun karan gerek Belediyeye ve gerek 
Evkaf !daresine de teblig olunmu§tur. 
1htilafh i§lerden dortte ii<;ii Belediye le
hine neticelenmi§tir. 

Belediye lehine neticelenen i§ler ara
smda bilhassa sular, mezarhklar, sebiller 
ve kiitiibhaneler i§i vard1r. Mezarhklar 
i§i hakkmda verilen karara gore 926 se
nesinden sonra Belediyeye devri icab e
den ve fakat daha evvel iizerlerine Evkaf 
idaresi tarafmdan bina yaptmlm1~ bulu
nan mezarhklarm bedelleri de Belediye
ye verilecektir. Belediyenin bu §ekilde 
Evkaf idaresinden alacag1 para miihim bir 
yekun tutmaktad1r. Hakem komisyonu; 
ihtilafh i§lere dair olan kararmt verirken 
biitiin i§lerde tapu kayidlerine ve tarihi 
vesikalara istinad etmi§tir. 

Bu karar hukuk mahkemesine ibraz e
dilerek mahkemeden bir tahkimname a-
lmacakhr. 

ADLIYEDE 

Y etilkoy hattmda tenzilat 
fazlala§Iyor 

Devlet Demiryollan Avrupa hath 
banliyo ktsmmda tatbikl dli~lini.ilen ten
zilath tarife N af1a Vekaletine takdim e
dilmi§tir. Yeni tarife tasdikten geldigi 
takdirde nisan ba§mdan itibaren tatbik 
edilecektir. 

6grendigimize gore, yeni tarifenin ~
sas1 §Udur: ~imdiy~ kadar yalmz b~ 
kJstm istasyonlar ic;m muteber alan gi
dip gelme yiizde 50 tenzilat ylizde 60 a 
c;tkanlmaktadtr. Yalmz gi~~e ic;in .. M
Ien mevcud ylizde 30 tenztlat ta yuzde 
50 ye <;IkanlmaktadJr. Aynca Florya 
ic;in gidip gelme fevkal~d~. tenzilath bi
let ihdas1 da dii§i.inlilmu§tur. 

HALKEVINDE 

F elsefe konferans1 
Eminonli Halkevinin tertib ettigi fel

sefi konferanslar serisinin 13 i.inciisli 
dun Edebiyat Fakilltesi doc;entlerinden 
Sabahaddin Rahmi tarafmdan Halkevi 
konferans salonunda verilmi§tir. Fran
sada ic;timai romanlarm cemiyet ilze
rinde tesiri mevzuu etrafmda verilen bu 
konferansta Sabahaddin Rahmi, bu ka
bil romanlarm ferdler lizerindeki tesir
lerini izah etmi§ ve Frans1z edebiyatm
da yer tutmu§ romanctlarm meslek ve 
eserlerini izah etmi.,stir. 

M mleket Haberler J 
~ark ~imendifer ~irketi Kmi:~:"~eT,::~:~e.~y•· M hatile biiti.in dunyanm dikka• 
Hiikumete sab~ karar1n1 kabul ederek tmJ ve bahusus ingilterenin 

T hiddetini tekrar ltalyan politikast i.izerine 

tamamen tarihe kartstJ <;evirdigi bir mada, italyanm diger bir 
' mustemlekesi Erythree (Eritre) hakkm• 

~irket tasfiye edilirken haklar1 korunm1yan Tiirk 
memurlar1 diin eski idareyi protesto ettiler 

Dunku heyeti umumtyeden btr intiba 

.Sark Demiryollan .Sirketi heyeti umu· 
miyesi di.in fevkalade olarak yaptlmt§ ve 
bu toplanh ile $ark Demiryollan $irketi 
resmen tarihe kan§IDI§hr. Diinkii i~tima
m bir hususiyeti de toplantl esnasmda 
haklan yenilmek istenen Turk memurlan
mn hali tasfiyede .Sirketi Noter vasttasile 
tazyik etmeleri olmu§tur. Boyle bir vazi
yet Tiirkiyedeki imtiyazh §irketler tari
hinde ilk defa vuku bulmaktadu. 

T oplant1ya saat II ,30 da ba§lanrnl§· 
tJr. Naf1a Vekaleti namma Devlet De
miryollan T arifeler ldaresi Reisi N aki 
ve $irket nezdindeki hukumet komiseri 
Salahaddin ham bulunuyorlard1. Evvela 
$irket idare meclisinin hi.ikumete satJldt
gmJ ve satma §eraitini bildiren meclisi i
dare raporu okunmu§ ve kabul edilmi§ -
tir. Bu suretle §irketin tasfiye haline gir· 
mesi icab ettiginden Dovio, Bakl, Sa -

saryo, Gusmiller ve Bi§aryii' den miirek· 
keb bir tasfiye heyeti se<;ilmi§tir. Bu sua
da §irketin Tiirk memurlanmn te§kil 
ettigi merkez grupu namma harekete me· 
zun Muradm vekili avukat Ali $evket im
zasile N oterlik heyeti umumiyeye bir pro
testoname tevdi etmi§tir. Bu protestona • 
mede §irkete ikramiyeler i<;in bir haftahk 
bir anla§ma miiddeti verilmek ve bu miid
detin hitammdan sonra kanuni yollarla 

bu hatckm istirdadma <;ah§tlacagt bildi -
rilmekteydi. 

Ogrendigimize gore §irkete ytllarca e

mek vermi§ olan Ti.irk memurlar bir an

la§ma olmad1g1 takdir~e mahkeme karan 

sonuna kadar hukumetin ilk mubayaa 

taksiti olarak hiikumete verecegi 240,000 
liraya haczi ihtiyati koydunnak kararm
dadular. 

da verdigi bir kararla da Avrupa politi-

kasmJ biisbi.itiin kan~tlrrnJ§ttr. 
Eritre MISlr Osmanh idaresinde bu • 

lundugu zaman, K1Z1ldeniz sahillerinde 
bu memlekete tabi olan yerlerden ltal -
yamn aldtgl arazinin mecmuuna verilen 
isimdir. Ba~hca limanlan Musavva ve 
Asab'du. Merkezi da,hilde bulunan 
Asmara §ehridir. italyan ordular1 ~imali 
Habe§istana kar§J yaphklan istila hare
katmda bu ~ehirleri i.issiilhareke olarak 
kullanmJ§lardJ. 

lngiltere, M1smn K1Z1ldeniz sahilleri
nin ltalyanlarm eline ge<;memesi 1<;in vak
tile <;ok ugra§mt§h. <;iinku, biiyiik bir de
niz devleti halini alan ltalyanm bir giin, 
KIZildenizde, ingilterenin 1mparatorluk 
yollanm tehdid edebilecegini tam altrnt§ 
sene evvel takdir etmi§ti. Fa kat Osmanh 
idaresinin zafl, ltalyanlann bu dl"niz sa
hilinde ve gene MlSira tabi Hind Okya
nusundaki Somali sevahilinde yerle~me -
lerini kolayla§hrml§ ve lngilizlerle Fran· 
SJZlara da bu yagm1ya ortak olmaktan 
ba§ka yapacak bir i§ kalmaml§h. 

MIS!nn K1Z1ldeniz ve Hind Okyanusu 
sahillerine yerle§tikten sonra, ltalyan!a· 
rm ilk i§i lngilizlerle denizde rekabete 
kalb§mak olmamt§hr. Onlar, daha ziya• 
de Afrikanm i<;erilerine dogru sokulma
ga c;ab§rnl§lardtr. Habe§istam istila i<;in 
Eritre' den 1896 da yaptJklan sefer, Ha
be§ hiikiimdan lkinci Menelik'in muka -
vemeti kar§JSmda hezimet ve felaketle 
neticelenmi§ti. F akat, ge<;en !ent', ltal • 
yanlar hem bu lekeyi temizlediler, hem 
de biitiin diinyamn ve bahusus lng'iltere
nin muhalefetine ragmen, biitiin Habe • 
§istam istila ederek Afrikanm ortasma 
yerle§tiler. 

Afrikamn karasinda ve i~erilerinde bii
yiik emellerine nail olan ve eski Roma 
imparatorlugu gibi Afrikada muazzam 

.......................................................................................................................... bir miistemleke kuran ltalyanlar, §imdi, 

bir • • erotnci Garib sarhosluk! 
' 

Kendisini tutmak istiyen Sokakta, kocastnt. istiyen 

KJZJ!deniz ve Hind Okyanusu sahillerin· 
deki miistemlekelerinden ingiliz lmpara· 
torlugunu denizden tehdid edecek bir 
vaziyet almaktadular. Musolininin son 
karar1 buna §i.iphe b1ra ·rna 1gm an, i.i

tiin diinya ve ba'husus ingiltere hayret 
i~;inde kalml§hr. 

memuru yarala 1 adrn mahkum oldu 
Me§hur eroin ka<;ak~tlarmdan Orner 

ile Ali, evvelki ak~am saat 17 de doku
zuncu ihhsas mahketnesine jandarma re
fakatinde sevkedilmi§, bunlardan Orner 
beraet etmi~. Ali tevkif edilml§tir. 

Orner serbest buak1lmca ortadan kay
bolmu§ ve Ali T evkifaneye sevkedilmek 
iizere mahkeme salonundan <;Jkarken e
linde bir paket sigara ile bir kutu kibrit 
oldugu halde goriinmii§tiir. 

Orner bu s1rada Alinin yanma yak • 
la§ml§: 

«- ~unu al hapiste i~;ersin» demi§ 
ve elindekileri vermi§tir. 

F akat vaziyetten §iiphelenen su~lunun 
yanmdaki jandarma, hemen sigara ile 
kibriti alml§, kibrit kutusunu a<;mca i<;in
de iic; paket eroin bulmu§tur. 

Bu vaziyeti goren Orner, kac;maga 
ba§l ami§ hr. 

] andarma, Omeri bir arahk yakala • 
ffil§Sa da elinden ka<;maga muvaffak o -
Ian eroinci siiratle gi.imriik binasmm mer
divenlerini inmi§ ve kaptdan fubyarak 
sokaga <;1kmak istemi§tir. 

Lakin yoldan ge<;mekte alan gumruk 
muhafaza memurlanndan 396 numarah 
F erid, ka<;makta olan serseri k1yafetli a
damJ gormii§ ve kendisini derhal yaka
lamJ§hr. 

Orner, bunun iizerine memur ile dogii
§e ba§lamJ§ ve bir arahk eline ge<;irdigi 
bir cisimle F eridi sag goziinden tehlikeli 
surette yaralami§hr. 

F erid yaralanmasma ragmen eroinciyi 
btrakmamt§, az sonra patud1ya diger 
memurlar da yeti§mi§ ve az!lt suc;luyu ya
k~hyarak .. Miiddeiumumilige tevdi et -
ffil§lerdir. Orner de hakim kararile tevkif 
edilmi§ ve T evkifhaneye sevkedilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 
Etekle nakliyabn men'i geri 

kald1 
~~hir dahilinde e§ekle nakliyatm 

men 1 hakkmda Belediye riyaseti ma
kam~ tar~!m.dan ~ehir Meclisine yap1lan 
tekhf ~ulkiye Enclimenine verilmiise 
d_e encume.n, meclisin bu it;tima devre
smde tetkikatlm bitirememi.§tir. Bina
enaleyh bu mesele tekrar meclisin nisan 
i~tima devresinde gorii~iilecektir. 

Kazalara mani olmak i~in 
tertibat 

istanbul Seyriisefer miidlirliigii is
tanbul ~ehrinin haritas1 ilzerinde Viya
na Belediyesince tatbik edilen bir usulli 
tatbik etmege ba§laml§tlr. Bu usule go
re §ehrin her hangi bir yerinde kaza o
lursa harita iizerinde bu yere i.§aret ko
nulmakta ve bu yerlerde kazalarm onli
ne gegmek i~in tertibat alinmaktachr. 

_. ' 
Evvelki gece Beyoglunda istiklal cad

desinde gayet garib bir vak'a olmu§ ve 
diin ciirmii me§hud mahkemesine akset
mi§tir. Hadise §udur: Kocas1 lznikte bu
lunan bir kadm evvelki gece adamak1lh 
sarho§ olduktan sonra saat 24 malarm
da 1stiklal caddesinde kaldmmm iizerine 
yatrnJ§ ve: 

«- Kocam1 isterim, nerede ise bulup 
getirin» diye feryada ba§lamJ§, boylelik
le etrafm siikunetini bozmu~ ve ba§ma 
bir suru halkt toplarnJ§hr. Polisler tara
fmdan yakalanan Mel~hat diin Beyoglu 
ciirmii me§hud u<;iincii sulh mahkemesin· 
de: 

italya deniz kuvvetlerinin ba§hca iiss~ 
Spezia'dad1r. \=iinki.i, !talya Fransaya 
ve in~iltereye kar§J kendisinin ~imal ve 
garb sahillerini miidafaa i<;in biiyiik de
niz kuvvetlerini ftalya yar1madast ile 
Korsika ve Sardunya ve Sicilya adalan 
arasmdaki Tireniyen denizinde bulun • 
durmaktadu. Bu denizdeki bahrl kuv • 
vetlerin ba§kumandam Am ira! Foe ltal· 
yan lmparatorlugu i<;in hayatt ehemmi -
yeti haiz bir vazife ile ve en seri vastta ile 
Eritre'ye gitmek i<;in emir almt§hr. ~im
diye kadar bu miistemlekenin idaresi ba· 
§Jna bir sivilin yahud bir askerin tayin e
dilmesi mutad idi. ilk defa, bir amiralin 

«- Ben namuslu bir kadm1m. Orta- hem de nefsi italyanm deniz cihetinden 
koyde bir eglenceye gitmi§tim. Oradan emniyet ve selametinden mes'ul bir deniz 
doniiyordum, ne yapttgtmt bilmiyorum» kumandamnm K1Z1ldenizin garbindeki 
§eklinde ifade vermi§ ve rezalet <;1karta- Italyan miistemlekesinin ba§tna getirilme
cak de recede sa rho§ olmak su<;undan iki si, ftalyamn burada, Rados yahud T ob· 
giin hapse mahkum edilmi§tir. ruk'ta viicude getirdigi deniz iislerinden 

MOTEFERR/K bir yenisinin ve belki daha mi.ikemmelinin 

Donanmam1zm seyahati 
Donanmam1zm Yugoslav limanlanm 

ziyaret edecegini yazm1~bk. Yaphg1m1z 
tahkikata gore, mayts ic;inde yap1lacak 
alan bu ziyareti biitiin donarunamn de
gil, sadece mekteb gemisi olan Hamidi
ye kruvazorliniln yapmast daha ziyade 
muhtemeldir. 

!ngiliz Krall Altmc1 George'un resmi 
tetevvi.icii mlinasebetile yap1lacak de
niz §enliklerine de Kocatepe muhribi
nin i§tirak edecegi soylenmektedir. 

Sanayi mektebi mezunlar1na 
ragbet 

istanbul Sanayi mekteqinde Mien 370 
kadar talebe mevcuddur. Mektebin bu 
sene son smlfmdan 37 talebe mezun 0 • 

lacakbr. Devlet Demiryollan mektebe 
miiracaat ederek demircilik ~ubesinden 
mezun olanlarm kaffesini bu sene ida
reye almaga talib oldugunu bildirmi.§tir. 
Bundan ba§ka Karablik fabrikasmm in
§aab dolay1sile mektebden mezun ola
caklarm ktsml azam1m bu fabrika da 
istemektedir. 

T APU VE KADASTRODA 
Kadastro ~ah§malari 

Eminonli kazasmm kadastrosunun ha
zirana kadar ikmali ic;in gelen emre u
yu1arak geceli gilndlizlii ~ah~1lmakta
d1r. 

Bu kazanm kadastorsu bittikten son
ra Baktrkoy ve Kad1koy cihetlerinde 
kadastro te§kilatl yap1lacakbr. 

Diger taraftan Hal binasmm vaziyeti 
tasarrufiyesi de Kadastro miidlirlliglin
ce tetkik edilmektedir. Bunun etrafmda 
Belediye ile baz1 muhaberat cereyan et
mektedir. 

Musavva yahud Asab'da alelacele te -
sis edilecegine ve biitlin miistemlekenin 
denizden gayrikabili taarruz bir hale ge• 
tirilecegine §iiphe bJrakmamaktadJr. 

Ayni zamanda, italyanlar geceli giin· 
diizlii binlerce amele c;ah§tJrarak Asab 
limamndan Habe§istamn §imal kap1s1 
Mille'ye demiryolu yap1yorlar. Bu hat 
me§hur Dessie daglan iizerinde yi.izlerce 
kilometroluk tel hatlarla Habe§istamn 
kalbigahma baglanacaktu. Bu in§aat bit· 

tikten sonra F ranSJZ Somalisindeki Ci .. 
buti limanma ve buradan Adis-Ababa· 

ya giden F rans1z demiryoluna hacet kal· 

rn1yacakttr. ltalyanlar bir taraftan Ha .. 

be§istanda yerle§erek lngiliz - M!Slr Su· 

dam ve ingilterenin §arki Afrika miis .. 

temlekeleri arasmda hakim bir vaziyet 

ahrken diger taraftan KIZIIdeniz sahilinde 

kurmakta olduklan miistahkem noktalar 

ve buyiik deniz ve hava yollarile lngiliz

lerin Hindistan deniz yolunu tamamile 

tehdid edebileceklerdir. ftalyanm bu ha· 

mhg1 ingilterede derin endi§elerle kar

§Jlanml§tlr. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

A bone ~eraitl { Tiir~iye 
'i i~m 

Senelik 
Alb ayhk 
Ct; ayhk 

Bir ayhl 

1400 Kr. 
750 • 

400 • 

150 • 

Bari9 
i~in 

2700 K11 

1450 • 

800 • 

Yoktur 
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SON HABERLER. •• 
TELEFON T£LGRAF ve TIELSiZLE 

ltalya lspanyaya Habe§ 
asker leri gOndermi§ 

Bir Franstz gazetesinin Almanya ile italyanin 
General Francoya zehirli gaz gondermege karar 

verdikleri iddias1 Berlinde hiddet uyand1rdi 
Salamanca 19 (A.A.) - Umumi zehirli gazler gondermege karar verdik -

karargahm tebligi: lerini bildirmektedir. 
K1t'alanm1z diin Naranco'daki mark- /talyanlar /spanyaya Habe~ 

sist mevzilerini i~gal ederek 10 mitralyoz askerleri gonderiyorlarmtf 
gtinam etmi§lerdir. Londra 9 (Hususi) - !spanyol A-

Marksistlerin biitiin cephelerde ve bil- jansma gore, !talyanlar Habe§istandan 
hassa Guadalajara cephesinde Cadiel ve !spanyol F asma, oradan da ispanyaya 
T ayuna nehirleri arasmda yaphklan §id- Habe§ muharibleri gondermektedirler. 
detli taarruzlar tardedilmi§tir. Ayni ajans Portsaid' den 400 Habe§in 

Milisler, Oniversite mahallesi mmta - Ceuta limanma, Masava limamndan bir 
kasmdaki taarruzlan neticesinde muha - ltalyan vapuruna bindirilen 2000 Habc· 
rebe sahasmda 300 alii b1rakm1§lard1r. §in de F asa gonderildigini haber vermek

Cenub cephesinde bir kiZII avc1 tay - tedir. 
yaresi dii§iiriilmii§tiir. 1talyan mehafili bu haberleri tekzib 
Hiikumet kuvvetleri Brihuega'yt etmektedir. 

geri almtfla r General Franco'nun beyanatz 
Madrid 19 (A.A.) - Hiikumet Pontevedro 19 (A.A.) - General 

kuvvetleri, diin saat 19 da Brinhuega'y• Franco bir miilakat esnasmda !spanyol 
stirdad etmi§lerdir. Hiikumet kuvvetle· devletinin fa§ist bir devlet rejimi olaca~b
rinin umumi karargah1 asilerin Guadala- m ve maamafih kendisine mahsus ball 
Jara mmtakasmdaki son taarruzundan hususiyetleri de bulunacagmdan. bu re
evvel Brihuega'ya yerle§mi§ hulunuyor· jimin Portekiz, italyan veya Alman re-
du. j:mlerine benzemiyecegini soylemi§tir. 

Pek miihim bir sevkulcen noktast o- lspanya hiikumeti Fast Fransa ve 
Ian Cifuenles kasahasl hala hiikumel lngiltereye satmaga kalkmr11 
kuvvetlerinin elindedir. Paris 19 (A.A.) - ]our gazetesi, 

T ekzib edilen bir havadis Valancia hiikumetinin F ransa ve !ngi]-
Berlin 19 (A.A.) - Diplomatik tereye 1spanyol F asm1 satmak teklifini 

mahfiller, Mme, T ahoui' mn « Y eni b!r mevzuu bahsederek 16 §ubatta yap1lan 
yalan» addettikleri ne§riyatma kar§l §id- bu teklif hakkmda FranSIZ Hariciye Ne
detle hiicum etmektedirler. zaretinin §imdiye kadar bu kadar ketum 

Oeuvre gazetesine yazd1g1 bir maka - davranml§ olmasm1 hayretle kar§thyor ve 
lede muharrir bir Alman garnizonundak1 diyor ki: 
k1t' alann !spanyaya nakledilmi§ oldugu- «Halbuki gene bu esnalarda Franco
nu kaydetmekte, Rom a ve Berlin hiikfi- nun Fast Almanyaya sathg1 ileri siiriile
metlerinin General F ranco'nun emrine 1 rr.k tahkir edilmek istenmi§tir.» 
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18 mart zaferinin 
yddoniimii 

Canakkalede askeri 
merasimle kutlulandt 
<;anakkale 18 (A.A.) - Gene! 

Harbde Tiirkiin namus ve hayatmt kur
taran ve muazzam birka<; devletin c;ok 
kuvvetli donanmalanm ac1 bir peri§an • 
hkla maglubiyete ugratan 18 mart q 15 
y1h <;anakkale deniz sava§mm 22 inci 
y1ldoniimiine rashyan 18 mart per~emhe 
giinii, bu §erefli zafer giiniiniin kutsal ha
tuasml yadetmek iizere sabah sa at 1 0 Ja 
miistahkem mevki komutanhgmca ~ehid
ler abidesi civannda askeri bir loren ter
ib edilmi§tir. Biiti.in siiel k1t' alarm, me-

murlann ve binlerce halkm i§tirakile ya -
p1lan loren c;ok parlak olmu§tur. Halkcvi 
reisi ve bir deniz subayr tarafmdan bu 
§anh sava§m Tiirk ulusu ic;in ebedi ifti
harlara degen emsalsiz kahramanhklan 
zah olunmu§tur. Miistahkem mevki ko -

mutam bu bi.iyiik sava§m azametini ve 
k1ymetli §ehidlerin unutulmaz fedakar -
hklanm yadettikten sonra §ehidler abide
sine c;elenkler konulmu§tur. Torene as -
ker k1t' alanmn bir gec;id resmi ile nihayet' 
verilmi§tir. 

Saat 16 da halk Partisi tarafmdan 
Cumhuriyet alanmda tertib edilen ve bin
lerce halkm ve mekteblilerin i~tirakile 
yap1lan ikinci bir torende rnuhtelif hahb
ler tarafmdan Tiirk ordusunun gec;mi§ 
sava§lardaki ornek kabul etmiyen kahra
rnanhklan ve bugiinkii giivenli mevcudi -
yetleri ate§in hitabeler ve Tiirk yavrula -
nmn luymetli manzumeleri ile ordumuza 
§iikran borc;lan sunulmu§ ve mekteblile -
rin alkl§lan ic;inde devam eden gec;id res
minden sonra Atatiirkiin yiiksek katma, 
diger biiyiiklerimize §iikran telgraflannm 
yaZJ!masma karar verilmi§tir. 

Memleket ba§tanba§a donanml§ ve fe
ner alaylan yapdml§hr. Biitiin halk he
yecanh bir sevinc;le bugiiniin kutsal ha
t1rasm1 kutlulaml§hr. Gece, miistahkem 
mevki tarafmdan Halkevinde biiyiik hir 
tcplanh tertib olunmu§tur. 

Y eni tayinler 
Ankara 19 (Telefonla) - Meb'usluga 

sec;ilen Atlf Baymd1rdan ac;1k olan Zi
raat Vekaleti miiste~arhgma Tefti§ he
yeti reisi N aki, tefti§ heyeti reisligine 
Orman umum miidiirii Bekir tayin edil
diler. Miilhak biitc;e ile idare edilecek 
orman umum miidiirliigiine Ziraat Ve
kaleti orman §Ube miidiirlerinden Fah
reddinin tayini kararla~tmlml§hr. 

istanbul Varidat miidiir muavini Ali 
Kemali istanbul Varidat tahakkuk mii
diir muavinligine terfian tayin edildi. 

Maliye Vekaleti mii§avir avukatlarm -
dan Lutfi ve ~ernseddin de terfi ettiril
mi§lerdir. 

Bel~ika Krabn1n 
Londra seyahati 

iki Hiikiimdar ilk defa 
kar,dasacaklar 

Bri.iksel 19 (A.A.) - Kral Leo -
pold'un gelecek pazartesi giinii Londra
ya gidecegi teyid edilrnektedir. 

Bu ziyaret miinasebetile Belc;ika sefiri, 
Krahn §erefine bir ziyafet verecek ve bu 
ziyafete yiiksek mahfillere mensub bir -
c;ok zevat davet edilecektir. 

Sah giinii ingiltere Krah tarafmdan, 
Belc;ika Kralmm §erefine hususi mahiyet
te bir ogle ziyafeti verilecektir. Bu ziya
fette iki Kral ilk defa olarak temas ede
ceklerdir. 

Kral Leopold, per§embe giinii Briik -
sele avdet edecektir. 

Bir Belfika Nazm Londrada 
Londra 19 (A.A.) - Harb mezar

hklan ingiliz • Belc;ika cemiyeti reisi 51· 
fatile halen Londrada bulunan Belc;ika 
Devlet Bakam Hymans, Belc;ika hiiyiik 
elc;isinin mumaileyh §erefine verdigi ak -
§am ziyafetinde Eden'le gori.i§mii§tiir. 

Star gazetesinin bildirdigine gore Hy • 
mansm bu seferki Londra seyahati, garb 
pakh hakkmda Londra, Paris ve Belc;i
ka arasmda mevcud anla§mazhklarla s1k1 
surette alakadar bulunmaktad1r. 

Almanlara gore 

Berlin 19 (A.A.) - Voelkisher Be
obachter gazetesi, <<Bir karar vermek la
Zim» serlevhas1 altmda yazd1g1 bir ma
kalede garb pakh meselesi hakkmdaki 
Alman ve italyan te~ebbi.islerini tetkik 
etmekte ve maksadm yeni Avrupa siya -
setinin kan§lkhklanm ihtiva eden bir sis
tern bulmak degil, ac;1k, sade ve giri§il • 
mesi kolay bir gaye takib etmek oldugu
nu kaydeylemektedir. 

Amerika grevci kadmlarmm 
garip bir harekP.ti 

Nevyork 19 (A.A.) - Polis bugiin 
yetmi§ kadmm grev ilan ederek ic;inden 
c;1kmak istemedikleri bir magazayJ zorla 
bo§altml§llr. Kadmlardan hir k1sm1 polis
ler magazaya girince gotiiriilememeleri i
r,:in hemen soyunmu~lar, fakat polis bu 
manavraya kulak asrnam1~ ve kadmlan 
oldugu gibi ~ml <;1plak hapishaneye go
tiirmii~tiir. 

P AR.iS BORSASI 
Paris 19 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 106,43, N evyork 21,78, Berlin 

878, Briiksel 366,75, Madrid -, Amster
dam 1191, Roma 114,60, Lizbon 96,75, 
Cenevre 496, bak1r 77 - 79, kalay 297,10, 
altm 142,4 1/2, giimii~ 20 3/4, kuqun 
31,18,9. 

CUMHURiYET 

HAdise!er aras1nda 

Sineklere dair vecizeler 
te:::! on giinlerde, gazetelerimizde 
;;;;;;J} sineklere dair haza vecizelere 

tesadiif ettim. Atalarimiza ve 
kendime aid ol&~nlan da i~ine kata -
rak hunlan a'ag1ya s1rahyorum: 

Ut; sinek, olmii1 bir okiizii bir as • 
landan daha t;abuk yer. (Ankara rad
yosunda doktor Nevzad taralmdan 
verilen bir konleranstan) 

Bazrlarmm agrzlarmda emmege, 
bazrlarrnrn agrzlarrnda sokmrya mah
sus hortumlar vardrr. Ayaklarmda 
200 ulak yastrk bulunur ki tutunduk
larr yerlere kendilerini bunlarla tea
bit ederler. ( Ayni konleranstan) 

Akreb sinegin yanrnda zarararz bir 
hayvan gibi kalrr. ( Ayni konlerans • 
tan) 

Bu ya.z; lstanbulda sinekler pek t;o· 
galacaktrr. t;iinkii bu sene krf az ol
du, ainekler olmedi, beherinin aiirfe
sinden bir milyon ainek tiireyecektir. 
( Belediye erkcinmdan birinin miita -
leasr) 

Bu muhakemeyi lstanbulda, $i~lide 
yapsaydmrz agzrnrz1 at;amazdm•z, 
t;iinkii it;ine sinek dolardr. ( H iiseyin 
Cahidin lzmit muhakemesindeki IIOZ· 

lerinden) 

Sinek kiit;iiktiir amma mide bulan
dtrrr. (At alar sozii) 

Anlryana aivrisinek aaz; gelir, an -
lamryana davul :zurna az gelir. ( Ata
lar &ozii) 

Eski Istanbul yangrnfarr ve kopek
lerile me11hurdu, yeni Istanbul sinek • 
lerile tarihe girecektir. ( Bu siitunun 
muharriri) 

Sonbaharda yaptrklarr biiyiik Me
cidiye koyii taarruzile lstanbulu bir 
hamlede letheden ainekler, 11ehirde 
iyice yerle1tiler. Bu i~gal ordu&unun 
ilkbahar ve ~z; manevralarrnda pen· 
cere at;mak kabil olmryacak. ( Bu &ii· 
tunun muharriri) 

Venedigin, Miinihin giivercinleri 
gibi lstanbulun ainekleri de buraya 
bir~ok aeyyah t;ekecektir. ( Belediye
nin turi:zm diihileri) 

PEYAMI SAFA 
M. S. Y. imzalJ mektub sahibine: Ba

~nmdan geyti. Fa"kat bahsettlginiz uzuv iis
tiinde degll. Ya.lmz onu de~l~tlrdlm. Fo.rk 
bundan ibaret. P. 8. 

Tiirk - Bulgar ve 
Y unan denizyollar1 

Sofyada, tarifeler i~in 
yapdan toplanb iyi 

neticelerle bitti 

Sofya 19 (Hususi) - Turk, Bulgar 
ve Yunan demiryollan miimessilleri ara
smda mii§terek bir tarifenin tathikl ic;in 
bir miiddettenberi burada devam eden 
mi.izakereler sona ermi~tir. Bu miizake -
rata Tiirkiye Devlet Demiryollan nam!
na i§tirak etmi§ olan Devlet Demiryol • 
I an tarifeler dairesi reisi N aki ve hare
ket dairesi reisi ;;erefeddin 1stanbula ha
reket etmi§lerdir. 

Buradan aldlglmJZ malumata gore 
Sofya konu§malannda yumurta. tiitiin, 
yemi§ler, ya§ meyva, sebzeler ve kavunla 
karpuz nakliyat1 tarifesi gorii§iilmii§tiir. 
Bu metalarm hepsinin iizerinde gerek 
Yunan §imendifer idaresi, gerek Bulgar 
demiryollan • Tiirkiyeden ihrac halinde
yiizde 20 den yiizde 70 e kadar tenzi -
lah kabul etmi§lerdir. Ayni §ekilde Turk 
hat! an da tenzilat yapacakhr. Y almz her 
srmf ir,:in kabul edilen tenzilat ffi"mleket
lere gore degi§mektedir. 

~~~ 

Cumhuriyet- Tiirk heyeh diin sahah 
Sofyadan gelmi§ ve Ankaraya gitmi§tir. 

Avusturya Ba§vekili Pe§tede 
Budape§le 19 (A.A.) - Avusturya 

Ba~vekili Suchschnigg tayyare ile Viya
naya hareket etmi§ ve tayyare meydanm· 
da, Ba§vekil, Hariciye N aZin, ltalya El
<;isi ve Alman maslahatgiizan tarafmdan 
selamlanml§hr. 

Oli.im 
Tiiccardan Miinir Gencerin e§i, dok

tor Aziz Fikret, Elektrik §irketinden 
Fehim, Siimer Banktan Siihamn baldl
Zl ve tiiccardan Ibrahim ve Siret Genc
erin yengesi Bayan Afet Gencer miip
tela oldugu hastahktan kurtulam1yarak 
gene ya§mda ailesini biiyiik bir matem 
i~inde b1rakarak diin gece vefat etmi§
tir. Cenazesi bugiin saat on dortte Ma<;
kada Kag1dhane caddesinde Miinir 
Ahmed apartJmanmdan kaldmlarak a
ile makberesine defnedilecektir. Ke -
derdide ailesine taziyetlerimizi sunanz. 

~~------/ 
URDDAN 

.AZILAR. 
Yazan: ismail Habib 

DADA$ VE BAR 
Bu mezhebin adetleri iyi silah kul
lanmak, giizel cirid oynamak ve pa

rava ehemmiyet vermemektir 
Bah Anadolunun zeybegine kar§lhk 

Erzurumun <<dada§» 1 var. Dada§ kiil -
hanbeyi degil kabaday!dlr. Kiilhanbey -
lerine «ito tahm1» deniyor. Zeyhek k1 • 
yafeti klsa donda r,:1plak bald1r, kahn ku
§akta kulakh b1c;ak, ve yahk feste uzun 
piiskiildii. Bunlardan birini kaldmmz, di
gerleri de duramaz; hu k1yafet bir kiil • 
dii; §apkadan sonra fes ve piiskiil kalkm
ca zeybek giyini§i hayattan siliniverdi. 
F akat kasketle de uyu§abilen dada§ k1 -
yafeti hala oldugu gibi duruyor. 

Bacak kiSlmlan dar, yukan k151mlan 
geni§ kesilmi§ «z1pka» denen poturun ar
ka tarah havas1 bo§alhlarak yassJlatJlml§ 
katmer sahhh hir koriik gibi sarkar, ona 
<<Zigva» deniyor . .)aldan, Trahlus ipek
lisinden, veya T osya yerlisinden hir ku -
§ak; diigmeleri ve yakalan kaytanla i§ -
Ienmi§ kolsuz yelek. Ayaklara c;evik bir 
eda veren hafif yemeninin taban derisi 
uc; taraflan kalk1p geriye dogru «poc;ik» 
admJ alarak kJVnhr. Siis namma saatin 
giimii§ kordonu ve bir ko§esi ipek veya 
s1rma ile i~lenmi§ «mahra~a» denen hii • 
yiik mendil. 

Zeyhegin gencine <<kJZan» denir, da • 
da§ olmak istiyen gene namzed de blylk
lan terledikten sonra «ahhabhk» denen 
~alglh, ic;kili, oyunlu aleme; varsa aga -
beyisi, yoksa akrabasmdan biiyiik bir da
da§ himayesinde merasimle takdim olu • 
nur. K1yafet ~artlarmm hepsine riayet e
den gene dada§Jn aynca sar,:lan almndan 
tepeye kadar s1f1r rnakine ile c;evreleme 
kesilmi§ ve sar,:lar yalmz kafanm arkasile 
kulak yanlannda hlrakilml§hr. Dada§hk 
bir nevi mezheb gibi. 

Bu mezhebin ibadetleri iyi silah kul -
lanmak, giizel cirid oynamak; milli oyun
lan iyi hilmek, ve paraya ehemmiyet ver
memektir. Mezhebde en esash iki akide 
kimseden korkmlyacak ve kimseyi oldiir
miyeceksin. Korkmak en biiyiik aytb, ol
di.irmek ondan daha ay1b. Kavga ister 
degnekle, ister han<;erle, ister silahla ya -
pllsm; kafa, gogiis, karm gibi olcliiri.icii 
yerlere vurulmaz. Maksad hayat degil 
galebedir. Yigitsen, yen, hatta yenil, .gene 
oylesin; oldiirdiinse, yenmedin, yigitligi 
lekeledin. 

Sonra dada§hk kanunu mucibince ha -
simla r,:arpl§lrken silahta denklik laz1rn. 
Y umrukla gelene degnekle, degnekle ge• 
lene ta§la, han<;erle gelene tabanca ile 
kar§l koyamazsm. Ostiinliigii kendinde 
bulacaksm, silahta degil. 

Dada§hhk ruhlanna o kadar koklii 
sinmi§ ki harb cephelerinde yaraland1k • 
Ian zarnan bile korkmu§ goriinmemek ic;in 
yerlerini terketmezler ve zahitler tedavi 
ic;in onln geri gondermekte gi.i<;liik ~eker
lermi§. T emiz, fakat c;ok az §iir yazan 
Kernaleddin Kami Erzurumludur. «Da -
da§» isimli kiic;iik bir §lirine §oyle ba§lar: 

Dediler: - Davranma du~Wn kapana 
Ya c;ek bu;agmt, ya gel amana. 

Gece karanhgmda pusuya dii§en dada§ 
cevab verir: 

Dedim ki: - Dada§l doguran ana 
Ta§tr mt karnmda igilecek ba§? 

Dada§ oyunlannm adma «bar» deni • 
yor, bu aSJTlardanberi boyle amlmakta -
d1r. Barlann say1s1 bir diizineden fazla. 
lr,:lerinden «han<;erbar» Ia <<koroglu» ikiz 
olarak, digerleri iir,:ten be§e kadar insanla 
oynamr. «Ho§bilezik», «daldalar» gibi 
baz1larmm giifteleri de var. Barlar fi • 
giirleri ve tempolarile birbirinden ayn) -
maktad1r. En ba§ta, elinde mendil, oyunu 
idare edene «harba§», onun yanmdakine 
«koltuk», en sondakine de di.imenci rna -
nasma «por,:ik» deniyor. Bar oymyanla • 
nn hepsi tig gibi. Zaten o oyunlan ne 
gobekliler oymyabilir; ne onlan oym -
yanda gobek kahr! 

Barlann «ahbabhk» denen alemlerde, 
ahbablar tarafmdan, oymyanlara tek ka
dehle rah yudumlatmak, tek ag1zhkla si
gara nefesletmek gibi guya karde§ligi 
temsil i<;in uydurulmu§ taraflanm gee;; 
fakat i<;kiye vesile olsun diye degi[ de, 
iyi bilenler tarafmdan mf oyun diye oy
nandrgl zaman harm seyrine doyum ol -
muyor. l§te terbiyeli dart delikanh; dor
dii de gergin hirer yay gibi. 

ilk oyuna «sarho§bar» Ia ba§lamyor. 
«Barba§» mahrama denen mendilini <;I -

kard1; rnendil §imdi bir bayrak gihi ehem
miyet alml§hr. Eller yekdigerine tarakla-

narak omuz hizasmdan yukan kaldmld1. 
Govdeler intizarda, hareket sadece ayak
larm tabanmda; burunla okc;e arasmda 
belirsiz bir tahhrevalli hareketi ayaklan 
oynahyor. Sanki ayaklann altmdan vii • 
cudiin akimilatoriine hareketin elektrigi 
doldurulmaktad1r. 

hte hareket ayaktan bacaga, bacak • 
tan govdeye, govdeden omza r,:1kh; hop; 
«sekme>> ba§hyor, ol~iilii ve tempolu yii
riiyii§ler, <;algmm her degi§en nagmesi 
hemen jestleri degi§tirmektedir; saga so
la ko§ar gibi Sl<;rayJ§larla ~te «a§lrma>> 
hareketlerine ge~i]d;; bir tempo daha, a
cele acele oturup kalk1yorlar; bacaklar 
halis <;elikten kasnaklann c;evik esneyi§li 
kavisleri gihi. 

«Ho§bilezik»: Kollar omuzlara uzan -
d1; govdeler yekparelenmi§ vaziyette; o
yun c;ok ag1r ba§hyor, sanki dart govde
nin perc;inlenmesinden klm1ldamaz hale 
gelmi§ kiitleyi giic;liikle hareketlendirme
ge r,:ah~1yorlar. Meger o kiitle bir pire gi
bi c;evikmi§. hte birden sekmeler ve Sl<;· 
ramalar ba§lad1, hareketlerin temposuna 
han<;erelerin giiftesi de i§tirak ediyor: 

Altm yuzuk, ho~ bilezik 
Kol da nazik: ooooy 
Ben yarimden aynldtm 
Bana da yaztk... Oooooy 

«Delio»: Barlarm en civeleklisi; 
temposu oynak, havas1 §akrak; ba§
tan govdeler yana§lk, kollar sar
klk; hareket dizlerde, dizler hare
kette; SIT a ayaklarm, ayaklar Sl· 
ralandl; ayaklar ar,:rhyor; one arkaya, 
saga sola; bacaklarda c;evirmeler, hele -
zonlar; hop hop; oyuncular aynld1; eller 
bellerde, eller §aklallhyor, dizlere vuru
lan eller; §ak §ak... Delio, kopiik gibi, 
elva gihi; f1k1r f1k1r, t1k1r hbr. 

«Hanc;erhar» ve «koroglu», bunlarda 
yalmz iki ki§i; ilkinde, iki elde iki hanc;er; 
Sag el yukanda, oteki e[ onun kaT§JSinda 
yumak c;evirir gibi doniip duruyor; sonra 
ayni yumak hareketi c;ifte olarak devam 
etti. lki miibarezede iic;er defa yiiriiyii§ 
hareketleri; bacaklarla, kollarla, govde
lerle heraber hanr,:erler de boyuna ha • 
rekette. Hanr,:erler, bel arkalarmdan, 
koltuk altlarmdan, bacak aralanndan, 
ani, keskin, §im§ekleme ciimbii§lerle pml 
pml raksediyor. 

«Koroglu» nda iki elde iki hanc;er ye
rine sag elde bir kama. Yiiriimeler, ko§ -
malar, diz k1rmalar. Viicud hanc;erbar -
dan daha c;ok hareketlere i§tirak ediyor. 
Sua ile taarruz ve miidafaa; hamleyi at
! at, hamleyi yap. Saldmrken doniiveri§, 
donerken saldm§. <;omelir vaziyette yay
lanarak h1z ah§. Rivayete gore bunu 
Koroglu ile Ayvaz oynarml§ ve oynar • 
ken soylenirlermi§ te: 

- Koroglunda gor bt9agt 
Yerde surunur sa~;agt. 

- Vur ayvaztm vur, don ayvaztm don 

Y eniden dort delikanlmm «daldalar», 
«demiraga», «lamzara» harlan ve ni • 
hayet biitiin barlarm en sonuncusu, fakat 
en giicii olan «heykari»: Ok<;eler kalk1k, 
bi.itiin s1kJet ayakJann on klsmmda; diz)er 
titrek, dizler hiinerli hiinerli titretilerek, 
bacaklar ag1r ag1r kavislendirilip, bacak
lann kmla kmla, biikiile biikiile, dolana 
dolan a c;okti.iriilii§ii; ve bald1r §akuli, bud 
ufki, zaviyei kaimeli bacagm mihveri et
rafmda donii§lerden sonra, akropotik ha
reketlerin en c;etinlerini emeksiz, eziyet -
siz, pel te§ekeri sucugunu biiker gibi ko • 
lay kolay yap1vererek; dort ki§iyi tek ki
§i haline koymu~ gibi harikulade bir 
ahenk uygunlugile biitiin harlan bir san
tim falso yapmaksiZin bitirmek. 

Hay1r, bu oyunlan oyle biitiin hakk1 -
m vererek oynamak sonradan ogrenmek
le olamaz, onlan oyle oynamak i<;in in • 
sanda uzun amlar ic;inden batm hahn bi
rikmi§ bir kabiliyetin rniras1 gerek. 

ISMAIL HABIB 

Macaristan ve Kralbk 
Londra 19 (A.A.) - Reuter ajan

smm Budape§teden ogrendigine gore, A
vusturya kralhgm iadesi ic;in Macarista
m kand1rmaya c;ah§maktad1r. Ball meha
filde Ahnanyanm tevessiiiine mani olmak 
ic;in hunun yegane <;are oldugu kanaat1 
vard1r. Fa kat Macaristan hun a itiraz et
mektedir. Bu hususta da bilhassa ltalya 
ve Yugoslavyanm buna muanz oldugunu 
ileri siirmektedir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Mel'un bir iftira 

A ziz okuyuculanmdan Raufi 
Kostem bana yazd1g1 bir mek
tubda §Oyle diyor: 

<<M e§hur miicrimleri, canileri kazrkla· 
mak suretile oldiirmek usuliinii, biz Tiirk· 
lerin, hala tatbik etmekte oldugumuzu 
bilmiyordum. Bunu, bana, bugiin kiire • 
mizin her tarafmda ilmi bir krymet ka • 
zanarak milyonlarca elde fa§mmakta bu· 
lunan «Nouveau petit Larousse illustre» 
nin 1937 tabmm 346 ncr sahifesinde go• 
ziime ili§en <<Empaler» kclimesi ogretti. 

H azreti i sanrn merkadini islamlarm 
elinden almak it;in II • 13 iincii asrrlar· 
da hrrisfi11an Avrupa tarafmdan ie§kil 
edilmi§ alan hat;lr seferlerinin serkerdele· 
ri «Pierre l'Ermiie» lerin, «Gouthier>> le· 
nn, «Gaudefroy de Bouillon» lann ve 
sairenin pis kokulu taassublanm bir tiirlii 
kiiflii . kafalarmdan alam1yan bugiinkii 
Frans!z liigalt;ilerinin Empaler kelimesine 
misal olarak Tiirklere lay1k gordiikleri 
bu ag1r iftirayr, milli §Cref ve haysiyeti • 
mize herhangi bir §ekilde dokunuldugu 
zaman bihakkin tugyan eden Abiden Da· 
vere bildirmege karar verdim. Bu miif • 
teri, kindar ve her zaman miiteassrb ka • 
lacak T iirk dii§manlanna uygun muka· 
beleyi sizin kaleminizden bekliyorum.» 

Mektubunun son k1sm1m biraz degi§ • 
tirdigimden ve hakklmda yazd1g1 liyaka
timden fazla takdirkar sozleri ~lkard!glm· 
dan dolay1 okuyucumun heni mazur gar· 
mesini rica derim. 

Mektubu almca, hemen bahsettigi 
Larousse lugatinin muhtelif eski ve yeni 
tah1lanm tetkik ettim. Hepsinde Empaler 
kelimesi §U ~ekilde izah ediliyor: 

«Enfoncer dans le fondement du sup• 
plicie un pieu, ou pal, qui traverse les 
enirailles: Les T urcs empalent encore les 
criminels notoires.» 

Kelimenin tarifini aynen terciime et .. 
mege liizum gormiiyorum: 

«l§kence veya hedeni miicazata ugn• 
yana, harsaklanndan ge<;ecek surette ka· 
z1k sokmak» demek olan bu tarifin altm
daki misalin aynen terciimesi §Udur: 

«Tiirkler, hiila, mefhur canileri 
( yahud miicrimleri) kazrklarlar.» 

Bu F ranSJZ lugatinir. oniimde duran ve 
193 5 tarihini ta~1yan tabmm bir ko§e
sinde «200 iincii basi§» oldugu yaz1h. 
Bir hesaba gore 200 iincii baSI§ 200,000 
niisha demektir. Larousse Kitabevi, bu 
kiic;iik lugati, her y1l yeniden bashgm1 
iddia ettigine gore, 193 7 hasl§mm, her • 
halde iki yiiz bini hayli ger,:m1§ olmas1 
lazlmdlr. Demek ki senelerden ve sene· 
lerdenberi, - kiic;iik resimli Larousse lu • 
gatinin ka<; y1ld1r <;1khgm1 hilmiyorum .. 
yiiz hinlerle niishada, hep bu rnel'un ifti
ra ile dimaglar zehirlenmektedir: 

«Tiirkler, hala me§hur canileri kaztk· 
larlar.» 

193 7 senesinde bu rezil misali veren 
Larousse tab1lan, hir de utanmadan ne§· 
rettikleri biitiin lugatlerin, her hadise, her 
§ah1s, her memleket hakkmda en canh, 
en dogru malumah verdigini iddia ederek 
kendilerine reklam yap1yorlar. 

Eski devirlerde kimin kimi kaz1klad1-
gm1 bugiin kan§hrmay1 faydah bulmu • 
yo rum. Fa kat, Larousse lugatinin hu al
~ak<;a misali, bugiin kullanmak suretile 
yaphg1 §enaat, eskiden miicrimleri ve ca
nileri yahud da harb esirlerini kaz1kh • 
yanlarm yaphklanndan daha fena bir 
cinayettir. <;;iinkii bi.itiin bir milletin milli 
§erefine tecaviiz etmektedir. 

Tiirki.in, bu kadar domuzca bir iftira
ya ugramasma tahammiil edilemez. Y a
pilacak i~. Tiirkliik aleyhinde bir siirii 
yalanlan ihtiva eden bu gibi lugatleri 
adamak1lh hir tetkik ettikten sonra, hi~ 
olmazsa yeni tahllarmda, bunlan tekrar 
ettirmemek ic;in elden gelen gayreti sar • 
fetmek olmah ve hunlar diizelmedikc;e 
Larousse Kitabevinin kitablanna Tiirki
yenin kap1lanm kapamahd1r. 

Ah, bir Propaganda Vekaleti! diye 
i§le bi.itiin bu gibi l§ler i<;in feryad ediyo· 
ruz. 

-

Ziraaat V ekili Antalyada 
Antalya 19 (A.A.) - Diin §ehrimize 

gelen Ziraat Vekili Muhlis Erkrnen diin 
ak§am umumi meclisin tatili miinasebe
tile tertib edilen ziyafette hulunmu§, hu
giin hocekc;ilik mektehinde bir ders ver
mi~tir. 

Vekil bugiin ogleden sonra Manav .. 
gat' a gidecektir. 

Zirai kombinelerin 
miinakasast 

Ankara 19 (T elefonla) - Zirai 
komhinelerin miinakasasJ 15 nisanda ya
p!lacaktlr. ilk olarak 200 kombine c;ah§
tmlacakllr. Kombineler kurulduklan 
mmtakanm bu seneki harmamm yapabi
leceklerdir. 



~[==~=.~=~u=~~====E=n=b=ii=y=ii=k=b=u=d=a=l=a=h=k=] 
Kitab elinden kaymt§, gozleri bir nok- 1hsan da her nekadar kaptyl c;arpma· 

taya dikilmi§ti. Alnmdan ter taneleri SIZI· d1ysa da <;Ikip gitmi§ ve bir daha Han • 
yor, nefes alamiyormu§ gibi giic;liikle yut- damn yiiziine bakmami§ti. Bakmami§b, 
kunuyordu. Parmaklanm c;enesinin altm- c;iinkii onu gi:irmemi§ti. Gormemi§ti, c;i.in
dan yakasma sokarak c;ekti ve boynunu, kii ihsan yalmz evden degil istanbuldan 
damarlanm §i§ire §i§ire, agzmm uc;lanm da ka<;mi§, Ankaraya gitmi§ti. Iki senedir 
a§ag1 dogru sark1tarak iki tarafa uzath. hal a Ankaradaydt. V e mf Handana te • 
Sonra ba§ml arkaya itti. Gi:izlerini kapa- sadiif etmemek ic;in !stanbula gitmiyordu. 
d1. Ve hayatmda en biiyiik dii§iincesiz -~ ~vet, evet. Ke§ke o giin evde~ sakin 
ligi... Hay1r, en biiyiik hatay1.. Gene sakm c;Iklp ta Ankaraya kac;acagma, o 
hay1r, en biiyiik budalahgi yaptig1 gunii ilk hiddetle kap1y1 c;arparak <;Iksaydt. 
bir daha ya§amaga ba§lad1: F akat lstanbulda kalsaydt. Ah, o giin 

0 giin?.. 0 giiniin iizerinden nekadar ihsan hiddetini yenmi§ti de i~te hayatm • 
zaman gec;mi§ti? Hesab etti. 0 giin ey- da en biiyiik budalahgi yapmi§b. Ne diye 
luliin on altisiYdt. Sene: 1934. Demek yapmt~h sanki bunu? Ha, hiddetini ye -
ki tam iki sene, alt1 ay olmu§. nerek dii§iinmii§tii ki: 

Saat iic;te bir roman btrakmak ic;in ni- Eger buradan <;Iktp giderse Handan 
§anhsma ugrami~ti. iki ay sonra evlen • eme!ine muvaffak olam1yacak fakat ge • 
mege karar verdikleri ni§anhsma. ne lhsan dii§tiigii budala n~anh mevki-

Kaptyt Handanm annesi Nebile Ha • inden kurtulamtyacak. Oyle bir§ey yap • 
mm a<;mi§ ve Handanm postaneye kadar mahyd1 ki aldatan kendisi, aldattlan, ap
gittigini, biraz beklerse §imdi gelecegini tal ve budala mevkiine dii§en Handan 
saylemi§ti. ihsanm da ufak bir i§i vardt. olsun. Duda!Jannda ac1 ve alayc1 bir te
Kitabt uazatarak: bessiimle Handanm mektubunu tekrar 

- Hayir hammefendi, demi§ti. Ben kagidlarm arasma saklamt§, ve ona §Oyle 
zaten sadece kitabi buakmak ic;in gel • bir mektub yazmi§h: 
dim. Bir i§im var. Handan bir yere git- «Handan, 

miyecekse ak~amiistii gelirim. Sana bugiin biiyi.ik bir itirafta bulun • 

N ebile Hamm: mag a gelmi§tim. Annen evde olmadtgmi 
- A. o nastl soz oglum, bir yere gi- si:iyledigi zaman adeta sevindim. Ve ki • 

decek olsa da senin gelecegini duyunca tab1 buakmak bahanesile odana girerek 
elbette gitmez. Y almz benim ellerim kir- sana mektub yaz1yorum. <;iinkii bu itira· 
li. Hizmet<;i izinli de i§ler benim ba§Ima fi mektubla yapmak soninle yiiz yiize 
kald1. Sen o kitabt Handanm odasma gelip te -konu§maktan c;ok daha kolay. 
btrakiver, demi§ ve ocaktaki yemek ya - Handan, ben gidiyorum. Nereye di • 
nacak, diye hemen mutfaga ko§mu§tu. ye sorma. Gidiyorwn, ve bir daha gel • 

ihsan ic;inde tuhaf bir heyecanla Han- memek iizere gidiyorum. <;i.inkii onunla 
damn odasma dogru yiiriidiigiinii hatu • yeniden ban§ tim. 0 kim? diyeceksin. 0. 
byordu. <;unkii bu odaya ilk defa giri • senden evvel sevdigim ve evlenmek iste
yordu. Solda bir karyola, yamnda bir digim kadm. Bir meseleden dolay1 aynl~ 
komodin, solda bir dolab, bir tuvalet ve mi§hk. Ben biraz da ondan intikam almak 
obiir kO§ede de iizerinde kagi<llar, kalem- ic;in seninle evleniyordum. Halbuki ge -
ler, kitablar bulunan bir masa. c;en giin onu gordiim ve ... ban~hk Han~ 

1hsan romam bu ~asaya b1rakarak dan. ~imdi onunla gidiyorum. Beni affet. 
donerken gi:izii birdenbire, bo§ kag1dlarm Allaha tsmarladtk.» 
arasmdan bir ucu goziiken yazth bir ka- Bu mektubu yazdtktan sonra parma • 
g1da, ve ~u iki kelimey-e ili§mi§ti: gmdan yiizi.igiinii (,:Ikararak masanm iize-

«Sevgili Nuri.» rine birakmi§ ve yaphgmdan memnun, 

Nuri mi~ Nuri de kimdi~ Handanm Handamn annesine tekrar gelecegini si:iy
Nuri isminde hi(,:bir akrabas1 yoktu. Oy- liyerek <;tbp gitmi§ti. 
leyse?... hte iki sene, alh ay evvelki hadise. 0 

Kagtdi almak i(,:in birdenbire elini u • giinle bugiin arasmda ihsan Ankaraya 
zatmi§, sonra gene geri c;ekmi§ti. Onun gelmi§, ona tesadi.if etrnemek t(,:in lstan • 
bu mektubu olmma&a hakkt var miydt? hula gitmemi~ 'te gene de kendisini sat • .. 
Y oktu. Y a Han damn kendisinden ba§ • mak istiyen o kiZl unutamami§h. 
kasma sevgilim demege hakki var m1y - Kanapenin arkasma dayad1ib ba§ml 
dt? kaldudt ve biraz evvel elinden kay an ki-

ihsan, bogucu bir tereddi.idden sonra tab! tekrar ald1. Y anan ve bulan an goz· 
ate§ gibi yanan ve titriyen parmaklarla !erie ismini bir daha okudu: «Kendini sa· 
mektubu alml§ti. Evet, bu, Handanm tan kadm. Y azan: Handan Yusuf.» 
biraz evvel postaya atmak i~in gotiirdi.igii lhsan bugiin bir kitab almak ic;in ugra
mektubun miisvedde&iydi. Oda et - d1g1 kitabc1da bu romam gordiigii zaman 
rafmda donm~. bogaz1 kurumu§, yiizii neredeyse yere dii§ecek kadar sendele • 
alev, alev yanm~. ve hpki bugiinkii ~ibi mi§ti. Handan roman yazml§ , hem de 
almndan ter taneleri SIZmi~tJ. Ah! 0 kendi romamm yazmi§h demek. Han -
mektub! ihsamn bittiin hayahm y1kan, dandaki edebiyata olan istidad1 evvela 
mahveden o mektub! lhsan ke§fetmi§ ve onu daima roman 

ihsan mektebdeyken ezberden hep yazmast k:in te§vik etmi§ti. Hatta ~imdi 
t1f1r ahrdt. Evet, o mektub, mektebdey- hatirhyordu. 0 miithi§ hadiseden iic; dort 
ken on on be§ defa okudugu §iirleri bir giin evvel sinemadan donerlerken Han -
tiirlii ezberliyemiyen ihsanm haf1zuma dan birdenbire: 
nasi! olmu§tu da bir okuyu§ta bir daha - 1hsan demi§ti, iki ay sonra sana bir 
oradan gi.inlerce, aylarca hatta senelerce siirprizim var. 

silinmemek iizere kazilmi§II. V e lhsamn bi.itiin 1srarlanna ragmen 
Ne yaz1hydi o ~ektubda: bu siirprizin ne oldugunu si:iylememi~ti. 
<<Sevgili Nuri, Demek o zamanlar romam yaziyormu§. 
Sana mi.ithi~ bir haberl Evleniyorum. bitirince kendisine surpriz yapacakmt§. 

Dur yavrum, birdenbire hiddetlenip mek· Ne cesaret!.. 
tubu elinden fulatma. Dinle beni. Evle- lhsan kitabc1ya parasm1 vermegi bile 
niyorum amma seninle mi.inasebetimi kes~ unutacak kadar bi.iyiik bir tela,Ia romam 
miyorwn ki. Dii§iin N uri, evlendikten almt~ ve odasma ko~mu§tu. Fa kat heye • 
sonra ayn bir evim olacak. Hatta oto • candan bir tiirlii ba~hyamtyor, sahifeleri 
mobilim bile. Kocam evde yokken bana titriyen parmaklarla (,:evirip duruyordu. 
gelirsin. Seninle ne giizel otomobil gez • Ve laalettayin ac;tigi bir sahifede gozleri 
meleri yapanz. Gi:irsen aptahn biri. Hie;- evlerinden fiThyarak, bogazt diigiimlene
bir §eyin farkma varmaz. Amma paras! rek, alnmdan terler stzarak ~unlan oku -
c;ok.. .. » mu§tu: 

Mektub daha devam ediyordu. Fakat «Sevgili Nuri, 

ihsan ancak bu kadanm okumaga taham- Sana miithi§ bir haber! Evleniyorum. 

miil edebilmi§ti. Dur yavrum, birdenbire hiddetlenip mek-
Ni§anhsmm odasmda boyle bir mektub b I' d f 1 

miisveddesi bulan bir adam ne yapar? 
Kap1y1 c;arphgi gibi ~tkar gider, bir da • 
ha da o ni§anlmm yiizi.ine bakmaz, de • 
gil mi? 

tu u e m en tr atma, dinle beni. Evle -

niyorum amma seninle miinasebetimi kes

miyorum ki! Du§iin Nuri ... ilah .... >> 

BEYZA BIRSON 

Muglada yapdan futbol miisabakalar1 

Mugla (Hususi) - Burada Milas, 
Bod rum, F ethiye ve M armaris futbol ta
kimlannm i§tirakile biiyi.ik alaka toph -
yan bir turnuva yaptlmt~hr. Bu mac;lar -
da Mugla Milas! 3~0, F elhiye de Mar -
marisi 2-0 yenerek finala kalmi§Iar ve 

bu iki finalist tak1mm ma<;mi da Marma
risliler 3~2 kazanmaga muvaffak olmu§~ 
lard1r. 

Gi:inderdigim resim di:irt tak1mm tur~ 
nuvaya ba§lamadan yapttklan ge<;id res
minden bir am gi:istermektedir. 

CiJMHuRiYET 

Bibliyografya 

Tiirk Koyliisiiniin 
Kallunma Y ollar1 
Bilgi Bastmevi - i zmir 1937 -

Fiatt yaztlt degil 

Cumhuriyet Halk Partisi koyciiliik 
davasmt programma koydugu bir mad
de ile esash bir surette ele aldtgt gun
den beri bu sahada biiyiik bir hamleye 
me~nuniyetle §ahid oluyoruz. 

Iptida hahranuzr tazelemek t<;m 
programm bu 71 inci maddesine birlik
te bir goz gezdirelim: « Yeni Tiirkiye
nin hayatmda, koyii, her baktmdan 6-
nemli sayanz. Koyliini.in saghgr, giiler
yiizliili.igii, kiiltiir ve devrim anlayi~m
da degerli ve ekonomik alanda varhkh 
olmas1 biitiin <;ah§ma kollanm1z ic;in 6-
nemli i~ olarak g6zoniinde tutulacak
hr.• 

Bu suretle c;izilen yol iizerinde elbet
te kolayhkla ilerlemek kabil olacakhr. 
.Trakya Umumi Miifetti~ligi Koy Bii
rosu Yaym Serisi. nde ne§rolunan 43 
risale bu kalkmma hareketinin canh bir 
misali oldugu gibi yurdun birc;ok k6§e
lerinde de bu harekete htz veren giizel 
te§ebbiisler vardtr. 

Bunlardan biri olmak iizere Hamdi 
Akmanm Odemi§ ve civan koyleri i<;in 
hazirladigt cTiirk Koyliisiiniin Kalkm
ma Yollan~ adh bu risalesini gostere
biliriz. 

Hamdi Akman bu kitabda koyii ve 
koyciiliigii dogrudan dogruya alakalan
dtran birc;ok ana meseleler iizerinde 
durmll§tur. Sozlerine misal olarak aldJ
gt ddemi§ koyleri esasen ornek olabile
cek derccede inki§af etmi§ bulundukla
rmdan bu eserden iki suretle de istifa
de kabildir: Biri yaprlabilecek §eylerin 
tatbikattm ogrenmek, digeri bu tatbi
katin , krsa bir zamanda bile olsa, neti
celerini gormek. 

cTiirk koyl iisiiniin ~alkmma yollarb 
her b iri ayn bir mevzu tahlil eden otuz 
ii<; bahse aynlarak yaZilffil§hr. Hepsi de 
c;ok istifadeli. Yalmz tesadiifen elimize 
gec;en, resimleri de giizel bastlml§, bu 
eserden istifade etmek istiyeceklerin 
nastl tedarik edebiJ.eceklerine dair bir 
kaytd bulamad1k. 

101 ya~1nda baba 
olan adam 

Skeet ve 90cuklan 

Daily Mail gazete~nin yazd1gma 
gore, Britanyanm amdidelerinden Geor
ge Skeet ii<; giin evvel N arfolk' da 104 
ya~mda olarak olmii§tiir. Mrs. Skeet, 69, 
60 ve 6 ya§mda i.ic; erkek evlad ve 3 ya
§tnda da bir k1z evlad birakmi§hr. 

Skeet 92 ya§mda oldugu halde ve i
kinci defa olmak iizere 19 ya~mda bir 
k1zla evlenmi§tir. 98 ya~mda bir erkek 
evlad1, 101 ya~mda ga bir k1z (,:ocugu 
diinyaya gelmi§tir. 

Skeet ilk kansile 75 sene evvel evlen~ 
mi~ ve 63 sene onunla mes'ud bir hayat 
gec;irdikten sonra oJiimi)e kat§IJa~mi~hr. 
Birkac; zaman bekar kald1ktan sonra ken
disine bakmak i.izere yanma aldigi gene 
ktzla evlent'ni~ ve kendisinin sozlerine na
zaran «yiiz senelik hayahmda en dogru 
hareketi modern bir ktz almakla yaphm» 
demi~tir. __._ .... -...... 
lki musiki muallimi aramyor 

Mugla Halkevinden: 

Amerikada yer le§en 
Tiirklerin hamiyeti 

Vatanda~larmnz Adana felaketini duyar duymaz 
derhal aralar1nda 1163 dolar tophyarak Ankara 

K.Izday ~ubesine gonderdiler 
Amerika Birle§ik Cumhuriyetlerinin 

Detroit §ehrindeki «Turkish Orphan As
sociation» nam1 altmda c;ah§an Tiirkiye 
Cumhuriyeti Himayeietfal Cemiyeti Det~ 
roit merkezi, Adana feyezam neticesinde 
felakete ugnyan vatanda§lara yardtm 
olmak iizere aralannda toplamt§ olduk~ 
Ian 1 163 dolan Ankara Kmlay Cemi
yetine gondermi~lerdir. 

Uzun senelerdenberi ana vatandan u
zak dii~mii§ olan karde~lerimizin goster
dikleri bu yi.iksek hamiyet kar§Ismda mii
tehassis olmamak ve kendilerini tebrik 
etmemek kabil degildir. Bu ianeye i§tirak 
eden vatanda§lanmizla iane miktarlanm 
bildiriyoruz: 

Ti.irkiye Himayeietfal Cemiyeti Det
roit Mich. sand1gmdan olan yardtm 
300, Elazizin Gi.ir§an koyiinden ibra • 
him Halil 56, Elazizin Hal karyesi aha~ 
lisinden Mehmed Hanifi 40, Paluli Mus
tafa 1smail 35, ,Seherli Nuri <;avu§ 30, 
Elazizin Dade§ koyiinden lokantaci 
Mehmed Orner 30, Giridli lokantaci ib
rahim 30, Himayeietfal Cemiyeti Reisi 
Elazizli Mustafa Nuri 30, Elazizli Mu
hiddin 25, Dersimli Hasan 26, (:ungii~lii 
kahveci Siileymen 25, ic;meli Yunsir N u
fal 20, ,Seherli Ali ve refikasi Rut 17, 
Kahveci Kigili Halid 15, Ktbnsh Salih 
Zeki 1 0, Sehirli sara<; Ali 10, Ki.irde ~ 
mikli ibrahim 1 0, Halil Katib 10, Pa~ 
lulu Rasi.il Devi~ 5, Ahmed Keki Kigi 
5, Hasan Ali Savanh Kigi 5, Ali Ha ~ 
san Kigi 5, Hasan Mehmed Kerbuk Ki
gi 2, Makedonyah Siikrii 5, Remzi 5, 
Elazizin Kinederic; koyiinden F elek Mus-

tafa 5, Tepecikli Nuri Ahmed 5, Ma -

kedonyah Hacmm refikas1 2, Ktbnsh 

Dervi§in kerimesi 5, Hmr Agamn mah

dumu Sm1 2, Ferhad Mustafa 5, Ma -

kedonyah Hilmi Rifat 5, Dersimli bak -

kal HIZlr 5, Elazizin Saray koyi.inden 

berber Mehmed 5, Tepecikli Cihanger 

Ahmed 5, Sehirli Halil 5, Tirukc;i Orner 
5, Ibrahim Allahverdi 5, Ahmed Tahir 

Adana feldketzedelerine yardtm eden va
tanda§lardan solda yukanda Mmtata is
mail, sa{jda ibrahtm Halil, a§a!}tda solda 

Nuri <;avu§, sa{jda Mehmed Hane/i 

10, Elazize tabi Miiriidii koyiinden Ha
fiz Ahmed 1 0, Berber ibrahim 2, Ciin
gii~lii Hasan 4, Receb Sabin 0,50, 
Dersimli otelci Hiiseyin 5, Kayserili ber
ber Hact Mustafa 10, $ahin Ibrahim 2, 
Giridli Mustafa Halil 5, Mikeil Kigili 

5, Kahveci Hasan Musa 4, Karadenizli 

ibrahim 2, Meri 0,50, Malatyab Zeki -

nin mahdumu Hamdi 2. Malatyah Ze -

kinin kerimesi K1ymet ile 1brahim Hak

kmm kerimeleri Amerika dans oyunla • 

nndan 42, Mardinli Haci Kermozade 

Abdullah 10, Y emenli Arab Ahmed 

Ali 2 dolar teberru etmi~lerdir. 

CEMIYETLERDE 

Soforler cemiyetinin yeni 
idare heyeti 

$oforler cemiyetinin yeni heyeti idare 
intihabt, Ticaret Odasmca tasdik edil

mi§ ve evrak diin cemiyete gonderilmi§

tir. Bu itibarla yeni bir idare beyeti in
tihabt yap!lacag1 etrafmda uydurulan 
haberlerin asrlstz oldugu anla§Ilmakta-
d1r. -···-10, Demir Osman Hugulu 5, Giridli Hu~ Te§ekkiir 

seym 5, Lulah Hiiseyin 5, Hi/aliahmer K arde§im Siileyman Nam1gm feci 
sandikemini flyas 5 Kayserili Must~fa SUrette vefah dolaylsne kimsesiz btrak
s d k 3 K' d · j. E · 3 K T hgr benim ve kizmm 1sbrablanna sevgi 

a 1 · me enc; 1 mm • aysen 11 ile i;~tirak eden dostlanm1za sayg1 ile 
herb~; Hac! 10, Kayserili Saban 5, 11- te§ekkiir ederim. 
yas Orner Dersdivanh 5, Perdikli Cerna! Karde§i Gilman 

Bugiin i P EK 
sinemasmda 

Goriilmemi§ ve duyulmami§ 
bir f1rsat 

Senenin en biiyiik 2 filimi birden: 

1-BULBiiLLER oTERKEN 
Martha Eggerth 

2-SEVi~MEK ARZUSU 
Marlene Dietrich - Gary Cooper 

Daima yenilk... Daima goriilmemi~ numaralar ..• 

TEPEBA$1 GARDENi'nde 
Bu ak§amdan itibaren: Me~hur akrobatik dansorler 

BOY ZOFF RADVANY 
ve 10 ki.lden mUrekkeb sonderece asri revU caz 

GONDAS. BEKEFFY 
yar1n saat 17 de biiyUk matine 

Hattanm en giizel tilmi 

0 P ·E R A D A B i R GECE 
(Oi e. Stund~ der Versuchng) 

Smeman1n tdeal ~ift artisti alan 
GUSTAV FROEHLiCH ve LiDA BAAROVA 

taraftndan fevkalade bir sutl'tte yarat.Ian bu giizel fi1 m 

5 U M E R sinemas1nda 
Kemall muvaffakiyetle dt>vam edivor. iliiveten Fox Jurnal ve canh resimler 

Yarm saat 11 de matine. Diihuliye 35 kuru' 

T U R K' te iki fevkalade film birden 
HANS ALBERS 

BRIGITTE HORNEY 
Almanca 

SAVOY OTEL 217 

CHARLES VANEL 
FransJzca 

YE~iL DOMiNO 

Mugla Halkcvi bandosunu idare et
rnek ic;in bir, piyano ve keman dersi 
ic;in de bir muallime ihtiyacumz var
dir. Talib olanlarm vcsika suretlerile 
birlikte tekliflerini bir mektubla bil
dirmeleri, her iki muallimligi birden 
yapmak kudretini haiz olanlarm da bu 
hususu aynca iH'tve etmesi liizumu ilan Heyecan ve merak filmi Hissi ve muhte~em 

20 Mart 1937 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL; 
12,30 plii.kla Tiirk musikisl - 12,50 hava .. 

dis - 13,05 muhtelif plak ne11rlyat1 • 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,00 ~e· 
hir Tiyatrosu komedi kJSm.l tarafmdan 
(Tristan Bernar'm La Gloire Ambulanerel • 
20,00 Fasll heyeti - 20,30 Orner R1za. to.• 
rafmdan arabca soylev - 20,45 fas11 heyeti, 
saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 Ajans 
ve Borsa haberleri ve ertesi gtinun progra· 
m1 - 22,30 plakla sololar, opera ve operet 
par~alan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,05 gramofonla mu.siki - 19,20 ropor • 

taj - 19,35 halk l}arktlart - 20,05 hava, ha .. 
berler, spor - 20,15 konu:;;ma - 20,40 AV .. 
RUPA HALK ~ARKILARI • 21,20 OPERA 
VE OPERET PARQALARI • 22,55 fil!mlere 
dair, haberler, hava ve salre - 23,25 CAZ • 
BAND TAKIMI - 24,35 son haberler. 

BERLiN: 
17,05 eglencell yaym, spor - 19,15 plyes-

20,20 KEMAN KONSERi • 20,50 giintin a
kisleri, haberler - 21,20 TRIO KONSERi • 
21,35 OPERA YAYINI: Hanneles'in goke 
seyahatl - 23,05 hava, haberler, spor - 23,35 
GECE MUSIKlSI - 1,05 gramofonla dans 
musikisi. 
BUDAPE~TE: 
18,05 PiYANO iLE ~AN KONSERi-18,35 

mektub kutusu - 19,05 QiNGENE ORKES
TRASI - 20,05 eglencell yaym - 21,20 OPE
RA VE OPERET PARQALARI - 23 haber
ler - 23,20 QiNGENE ORKESTRASI - 24,20 
CAZBAND TAKIMI - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 BUYUK ORKESTRA KONSERi .. 

19,05 DANS MUSiKisi - 20,20 kon!erans • 
20,40 opera binasmdan naklen: KARMEN 
OPERAS!, istirahat esnasmda haberler, 
spor - 23,50 almanca ve frans1zca haber -
ler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 ORKESTRA KONSERi - 19,05 co

cuklann zamam - 20,05 FiLiM ~ARKILA· 
RI • 21,05 haberler, hava ve saire - 21,35 
KONSER • 22,05 Milano'dan naklen: OPE· 
RA YAYINI - 23,25 ORG KONSERi - 24,05 
haberler, spor, hava ve saire - 24,30 OR -
KESTRA KONSERi, istlrahat esnasmda 
haberler, hava ve saire. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 nasihatler - 18,20 ~ARKILAR .. 

18,30 Stra.sburg'dan nakil - 21,43 konu~ -
rna - 21,55 gramofon - 22,05 beklenllmiyen 
program - 22,35 OPERA VE OPERET 
PARQALARI - 24,35 haberler, hava - 1,05 
dans musikisl. 

ROMA: 
18,20 KARI~IK KONSER - 18,55 hava, 

turizm propaganda.st , yabancJ alllerde ha
berler ve saire - 21,45 Bar! ve Bologna He 
blrlikte: KARII?IK MUSi:Ki • 22,05 BUYitK 
KONSER 

SC: - j 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~am 11ehrln muhtelif semtlerinde 

ni:ibet~i olan eczaneler §Unlard1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Mehmed Kaztml, Beya -

zrdda (Asador), Kii~Ukpazarda (Hikmet 
Cemil) , Eyiibde (Mustafa Arifl, ~ehremi· 
ninde <Hamdi), Karagumrukte (ArlO, sa
matyada (Rtdvanl, ~hzadeba~mda (Ham
dil, Aksarayda <§eref), Fenerde (Emllya
diJ, Alemdarda (EsadJ, Bak1rkoyde (iste
pan). 
Beyo~lu cihetlndekller: 
istikliU caddesinde (Della Sudal, Tepe

ba~tnda (Kinyoli), Galatada <Hiiseyin Hiis
niil, Taksimde (Llmonciyanl, fii4lide (Nar
glleclyanl, Kastmpa~ada (Asafl, Ha.skoy • 
de (Barbut), Be§ikta§ta (Nail HalldJ, Sa
nyerde (Osman). 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakller: 
Uskii.darda (Imrahor), Kadtkoy, Moda

da (Sthhatl, Biiyiikadada (§ina.sl Rtza), 
Heybelide <Halkl. 

( YENi ESERLER ) 
Giindiiz 

Bu kiymetli san'at ve fikir mecmuas1 
bugiin c;tkan 12 nci saytsile 2 nci cildini 
tamamlami§hr. Bu saytda: Peyami Sa
fa, Ahmed Muhib, Ya§ar N abi, Cevdet 
Kudret, 9erif Hulfisi, Mirac; Kattrcwglu, 
Tank Zafer, Feridun Fazll, Mustafa 
Nihad gibi en tanmmt§ imzalarm en son 
makale, ~iir ve hikayelerile, M. Gorki
den ve 9arl Bodler'den terciimeler var
dtr. Okuyuculanmtza tavsiye ederiz. 

Muhte§em Siileyman 
Hergiin <;Jkan eserler arasmda dikkatl ~e

kenlerl mahduddur. Bunlardan blr tanesl, 
eski Valilerden All Kemali tarafmdan ter
ciime ve tabooilmi~ olan cMuhte~em Sii
leyman~ nammdaki eserdir. Tarlhe mera· 
kt olanlar, ba~tana~afp vesalka miistenld 
olarak yazJlmtl! ve pek biiyiik blr !tina ve 
sadakatle terciime edilml~ olan bu giizel, 
ayn1i zamanda bu edebi kitabl mutlaka 
okuma!Idtrlar. ikbal kutiibhaneslnde sati· 
lan bu c!ddi eserl okuyuculariiDtza hara.-
retle tavslye ed.::..e::_:_r.::lz:_. --------

r·~IK sinemada • 
Bugiin 

$en Miilazim 
GUSTAV FROEHLICH 

Ayr1ca Afrika Avc1lar1 
Yalmz maymunlar tarafmdan 
oynamlan ' ~nceli komedi .. --·-

IT 
s Hergiio ilk seansta 
i 

Wonder Bar N 
E 

ve diger seanslarda M 
A OLOM PERISJ 

olunu.~r· .. ~~~~ .............. ~::::::::::::~~i~li:v:e:t:e~n~E:k~l~e:r~d~U~n~y~a~h~a~b~e:r~l~e;r~i~::::::::::::~!.::~~~~~~~.:~~~:.: 
BugUn 

1: s 
I Miki Mavs ve Foks Jurnll 

M ELEK 
slnemas1nda BiR KADIN YALANI 

Nefis - Zevkli - Giizel ve IV' erakh frans1zca sozlii filim. 

LORETTA YOUNG 

FRANCHOT TONE 

iliveten: PARAMOUNT DUNYA HABERLERf ~8-----------•• 
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Ata iirk' sOyliiyor Milli varhklarm 
· • • Milletler aras1 

Tiirkiye ve dostlari kuvvetlidir. Ahengi 

Diinya rahatSIZIIklarile daha Atatiirkiin k-Iym-[B-e;-l~m-s:-.:~~~~;e:e:;::n 

Du~e «Bir Avrupa harbi 
a~mak istemem » diyor 

ltalya -lngiliz wunasebat1 gene gergin Agztni a~acag1na .. .. .. ' 
• 1 b•J• • altyoruz: 

o ... a I IriZ «- Tiirkiye, Romanya ve diger 
• me~gul IYI 

Milletleri sevk ve idare eden ~efler, kendi 
milletlerin de mevcu

diyet ve saadetinin amili olmahdtrlar» 
kadar, biitiin milletleri 

dostlart kuvvetlidirler. Hi~bir taraf· 
tan bize gelecek bir§ey beklemem, 
beklemege de liizum yoktur. i§te bu 
siikunet i~inde biitiin diinyay1 miita
lea etmek ftrsab bizdedir. «Diinyanm 
filan yerinde bir rahats1zhk varsa ba
na ne ? .. » dememeliyiz. Boyle bir ra
hatsJzhk varsa, bpln kendi aram1zda 
olmu§ gibi, onunla ali.kadar olmah • 
YIZ. 

Musolini, Negiisiin tac giyme merasimine davetinin, 
bu merasimde bir italyan heyetiniri bulunmt

yacagt manasina geldigini soyledi 

gozunu a~ ..• 
I'R\ i.in tramvayla Culhane Park1 
l!::::::!/ oniinden gec;:iyordum. Alayko~-

kiiniin altmdaki ko§eyi ktvnhr
ken vatman birdenbire frenlere sanld1. 
Y ole ulan kafa kafaya getiren yam an bir 
htzla arabayi durdurdu. Sonra ba§Jnl 
yola uzattl, hala raylar arasmda durup 
etrafa bakman birine bag1rd1: [Ba~tara/1 1 fncf sahltedel 

Bugiin i~in degil, yarrn 
i~in ~alr~malr 

sm, huzurdan mahrumdur. Onun ic;:in ben 
sevdiklerime ~unu tavsiye ederim: 

Ben, kendi karekterim itibarile ikinci 
hayat telakkisini tercih ediyorum, fakal 
§U kayidler i<;:inde: Butun insanlrgm var· 
hgmi kendi §ah1slannda goren adamtar 
bedbahttrrlar. Besbelli ki, o adam ferd 
s1fatile mahvolacaktrr. Herhangi bir §ah· 
sm, ya§adtk~a memnun ve mes'ud olma
SJ i<;:in lazJmgelen §ey, kendisi i<;:in degil, 
kendisinden sonra gelecekler ic;in <;:ah§ 
maktu. Makul bir adam, ancak bu su • 
retle hareket edebilir. Hayatta tam zevk 
ve saadet, ancak gelecek nesillerin §ercfi. 
varlrgt, saadeti i~in <;:ah§makta buluna · 
bilir. 

Milletleri sevk ve idare eden adam
lar, tabil evvela ve evvela kendi milleti
nin mevcudiyet ve saadetinin amili olmak 
isterler. 

F akat ayni zamanda biitun milletler 
i<;:in ayni §eyi istemek laztmdrr. 

Biitiin diinya hadiseleri bize bunu a • 
~rktan ac;:rga ispat eder. En uzakta zan
nettigimiz bir hadisenin bize bir giin te· 
mas etmiyecegini bilemeyiz. Bunun i<;:in 
be§eriyetin hepsir~ bir viicud ve bir mille
ti bunun bir uzvu addetmek icab eder. 
Bir viicudiin parmagmm ucundaki acr • 
dan diger biitun aza muteessir olur. 

«Hi.dise nekadar uzak olursa ol • 
sun bu esastan §8§mamak li.zJmdtr. 
f§te bu dii§ijnii§ insanlari, milletleri 
ve hiikUmetleri hodbinlikten kurta
rtr. Hodbinlik §ahsi olsun, milli ol • 
sun daima fena telakki edilmelidir.» 

Bir insan boyle hareket ederken, <<ben-
• <len sonra gelecekler acaba boyle bir ruh

la c;:ah§t!grmi farkedecekler mi ?» diye 
bile dii§iinmemelidir. Hatta en mes'ud 
olanlar, hizmetlerinin biitiin nesillerce 
me<;:hul kalmasrm tercih edecek karakter
de bulunanlardrr. 

Herkesin kendine gore bir zevki var. 
Kimi, bahc;:e ile me§gul olmak, guzel <;:i
<;:ekler yeti§tirmek ister. Bazr insanlar da 
adam yeti§tirmekten ho§lamr. 

Ci~ek ve adam yeti~tirmek 
Bahc;:esi_nde ~i~ek yeti§tiren adam, <;:i

~ekten bir§ey bekler mi? Adam yeti§tiren 
adam da c;:i<;:ek yeti§tirendeki hislerle ha
reket edebilmelidir. 

Ancak bu tarzda du§iinen ve <;:ah§an 
adamlard1r ki, memleketlerine ve millet
lerine ve bunlarm .istikbaline faydah ola
bilirler. Bir adam ki memleketin ve mil
letin saadetini du§unmekten ziyade ken
dini du§unur, bu adamm ktymeti ikinci 
derecededir. Esas ktymeti kendine veren 
ve mensub oldugu millet ve memleketi 
ancak §ahsiyetile kaim goren adamlar, 
milletlerinin saadetine hizmet e~mi§ sa
yJlmazlar. 

Biiyiik gallet 
Ancak, kendilerinden sonrakileri dii

§iinebilenler, milletlerini ya§amak ve iler
lemek imkanlarma nail ederler. Kendisi 
gidince terakki ve hareket durur zannet
mek, bir gaflettir. 
Diinya milletleri akraba olmuflur 

,Simdiye kadar bahsettigim noktalar, 
ayn ayn cemiyetlere aiddir. Fa kat blitiin 
diinya milletleri a§agtyukan akraba ol
mu§lardJr. Ve olmakla me§guldi.irler. 

Bu itibarla, insan, mensub oldugu mil· 
tetin varhgmt ve saadetini dii§iindugii ka· 
dar, butiin cihan milletlerinin huzur ve 
refahmr dii§unmeli ve kendi milletinin sa· 
adetine ne kadar k1ymet verirse, bi.itiin 
dunya milletlerinin saadetine hadim ol
maga elinden geldigi kadar c;:alr§mahdrr. 

Biitiin ak1lh adamlar takdir ederler ki, 
bu vadide c;ah§makla hi<;:bir §ey kaybe
dilmez. Ciinku diinya milletlerinin saade
tine c;:ah~mak, diger bir yoldan kendi hu
zur ve saadetini temine c;ah§mak demek
tir. 

Diinya milletleri arasrnda 
yalnrz kalrnrrsa 

Dunyada ve diinya milletleri arasmda 
siikun, huzur ve iyi ge~.im olmazsa bir 
millet kendi kendisi i<;:in ne yaparsa yap-

Kuvvetliyiz, lakat ..• 
Tiirkiye, Romanya ve diger dost -

lartrmz kuvvetlidirler. Hi~bir taraf • 
tan bize gelecek bir§ey beklemem, 
beklemege de liizum yoktur. i§te bu 
siikunet i~inde, biitiin diinyaya mii -
talea etmek ftrsab bizdedir. «Diinya
mn filan yerinde bir raha.tstzhk var
sa bana ne ?..» dememeliyiz. Boyle 
bir rahatstzhk varsa, bpln kendi ara
m•zda olmu§ gibi, onunla ali.kadar 
olmahytz. 

Hi.dise, nekadar uzak olursa ol • 
sun, bu esastan '8§mamak lazamdtr. 
t,te bu dii§iinii,, insanlan, milletleri 
ve hiikumetleri hodbinlikten kurta • 
m. Hodbinlik fahsi olsun, milli olsun 
daima fena telakki edilmelidir. 

0 halde konu§tuklartmJzdan §U 
neticeyi ~·karacagtm: T abii olarak 
kendimiz i~in biitiin li.ztm gelen §ey· 
leri dii,iinecegiz ve icabmt yapaca • 
g'IZ. Fakat bundan sonra biitiin diin· 
ya ile alakadar olacagaz. 

Bir misal 
Krsa bir misal: Ben askerim. Umum! 

Harbde bir ordunun bll§tnda idim. Tiir
kiyeJe diger ordular ve onlann kuman· 
danlan vardz. Ben yalmz kendi ordumla 
degil, iiteki ordularla da me§gul oluyor· 
dum. Bir giin Erzurum cephesindeki ha· 
reketlere aid bir mesele iizerinde durdu • 
gum srrada yavc!rim dedi ki: 

«- Ni~in size aid olmryan meseleler· 
le ugra§tyorsunuz i» 

C evab verdim: 
«- Ben, biitiin ordularrn vaziyetini 

iyice bilmezsem kendi ordumu naszl sevk 
ve idare edecegimi tayin edemem .. » 

Bir devlet ve milleti idare vaziyetinde 
bulunanlarm daima gozoniinde tutmalarr 
liizzm gelen mesele budur. 

Bu miinasebetle muhterem misafirleri· 
mize §Untz diyecegim: 

«- Ben dii~iindiiklerimi sevdik
lerime oldugu gibi soylerim. Ayni 
zamanda liizumlu olmryan bir sozii 
kalbimde ta~rmak iktidarrnda ol
mryan bir adamrm; ~iinkii ben bir 
halk adamryzm. Ben dii~iindiikleri
mi daima halkrn huzurunda soyle
meliyim. Y anlz~rm varsa, halk be
ni tekzib eder. Fa kat ~imdiye ka· 
dar bu apk konu~mada halkrn beni 
tekzib ettigini gormedim.» 
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BiZ iN SANLAR 
~=========Yazan: Peyami Safa ='d/ 

Bu sefer kiirsudeki yerine oturur otur· 
maz giiriilti.i kesilmi§ti. Mektebden istifa 
ettigini miidiirden ba§ka hi<;: kimseye soy· 
lemedigi halde bu farkm nereden dogmu§ 
olabilecegini dii§iiniiyordu. Srmf defteri
ne son imzasm1 atarken i<;:ine dolan tees· 
siirun yiizundeki akislerini kan§tirmak ve 
dagrtmak i<;:in oksiirdu. Hep ayni ipretle· 
ri gizlemek i<;:in gozlerini talebelere dogru 
kaldtramamJ~ti. Oniine bakh. !lkonce bu 
s1mfa veda etmek istedigi i<;:in ondan ev • 
velki derslerde, oteki ~ocuklara istifasm
dan bahsetmemi§ti. Bu. T ahsinin stmfJy
dl. 

Bir daha oksiirdii; bu sefer de sesinde 
be)irecek bir kederi on)emege <;ah§Iyordu. 
Son bklrdtlar da kayboldu ve smtfa tam 
bir sessizlik c;okti.i. 

Biitiin <;:ocuklar, daha kap1dan i<;:eri 
girerken, onun halinde bir fevkaladelik 
sezmi§lerdi. Sab1rh bir hareketsizlik i<;:in· 
de, rengi hergiinkiinden fazla uc;uk yiizu
ae dikkatle bakarak, sessiz beklediler. 

Orban gozlerini bir kald1rd1 ve gene 
indirdi. F azla buru§uk bir sesle, agtr ag1r, 

dedi ki: 
- Bugiin ders yapm1yacagrz. Konu· 

§alun. <;unku i<;:inizde beni sevenlere • ya
ni, belki de hepinize, degil mi? • can s1 • 
ktcr bir haber verecegim: Mektebinizden 
aynhyorum. Sevginizden <;:ok emin oldu
gum i<;:in hi~bir niimayi§ beklemem ve is· 
temem. Bu sessizliginizi bozmayrmz. Ay
nlrrken, al<;:ak sesle, yalmz bir: «Cule 
gule muallim bey!» diyeceksiniz. Bugiin 
ogleyin istifa ettim. Oteki Simflara iki 
dersim vardt, fakat ilkonce size veda e -
diyorum. Sizden sonra oteki smtflara da 
iki§er dakika ugnyacagrm. Aynlmamm 
sebebini de sormaymrz. Mektebinizle da· 
ima aram iyi. Belki gene ders vermege 
gelirim. llkonce size veda edi§imin sebe· 
bini soyliyeyim. Bugiin, benim haberim 
olmadan, mudure giderek arkada§tniZ 
Tahsini mudafaa edi§inizi c;:ok begendim. 
Bu fikir ilkonce kime geldiyse evvela o· 
nu tebrik ederim; sonra miidiire giden • 
Jeri ve nihayet butun smrfmtzt tebrik ede· 
rim. Ben de size T ahsinden bahsedece • 
gim. Belki biliyorsunuz - miidiire kadar 

Atatiirk sozlerinin iptidasmda milli ve 
insani iyilik olarak yaptlan i~lerden do • 
lay! gurur ve iftihar avazelerile ortahgt 
<;:mlatmaga mahal ~lmadtgma ve hatta iyi 
i§ gorerek gelecek nesillere saadetler ha
mltyanlarm me<;:hul kalmagr tercih etme
leri muvaftk bile olacagma dair bir k!Slm 
vardtr. Biiyiik ,Sef online <;:rkan mevzuu 
derece derece a<;:arak, hatta Balkanlann 
c;:en;evesinde bile kalmryan en insani bir 
alicenabbkla, biitiin insanltga te§mil ey • 
lemi§tir. Miiteveffa Vilson'un alicenab 
hayalinden dogan Milletler Cemiyeti fik
rinin insanbgt sevip kucaklamakta bu ka
dar ciddi ve realist olabilmi§ olacagr ha· 
kikaten c;:ok ~iiphelidir. 

Atatiirkiin bu sozlerinde Balkan An • 
tantma bile sarahatle temas etmemi§ ol • 
masr dikkate layrktn. Bugiin diinya bile 
gorerek, bilerek kabul ve tasdik ediyor ki 
Balkan Antanh harbsonu diinyasmm in· 
sanhk §erefine )ayrk en giizel eserlerinden 
biridir. Halbuki biz yakinen ve yakmdan 
biliriz ki bu eseri ibda edenlerin ba~mda 
bizzat Atatiirk bulunuyordu, ve Balkan 
Antantr baska milletlerin de miitekabi • 
len temin ;lunaoilecek saadetlerinin ide
al bir misali olmak iizere ortaya konmu§ 
ve tahakkuk ettirilmi§tir. Ve bilhassa dik· 
kate laytk olarak Tiirklerle Y unanhla • 
nn dostluklanm tesisten ba§hyarak ... 
Umumi Harble onun gozler karartan ne
ticeleri goriildiikten sonra insanhga Ata
turkiin gosterdigi yolla devamh bir saadet 
temin etmek zimamdarlann en belliba~lt 
vazifeleri olmak laztm gelirdi, ve hala 
mesele bundan ibarettir. 

Gidilecek dogru yolu bulamamaktan 
dolay1 1shrab <;:eken dunya i<;:inde Balkan 
milletleri hi<;: olmazsa kendi <;:evrelerinde 
bugiin sulhu ve yann saadeti temin ede
cek kombinezonu viicude getirmekle ha
kikaten en §erefli i§i gormu§lerdir. Ata • 
tiirkun derini ve uzagl goren sozlerinden 
ilham alarak bugiin yalmz kendi ~evre
miz sozunu dar ve nakafi buluyoruz. 
Filhakika Balkan Antanti ona dahil 
devletlerin elli milyonluk §UUrlu nufusile 
bugun diinyanm diger taraflanndaki i§
lerinde dahi soz sahibi olacak bir biiyiik 
devlet manzara ve mahiyetini haizdir. 
Atatiirk bu soz sahibliginin yalmz diger 
milletlerin JStlrablanm azaltmakda ve sa· 
adetlerini arhrmakda kullamlmasml tav • 
siye ediyor. 

Butiin diinyanm huzur ve sukun isti
yen insanlan arasmda takdirler uyandl· 
racak bu derin hikmetlerle dolu sozlerin 
Balkanlarda memnuniyetlerle ve alkt§ • 
l~rla kar§rbnacagmda bizim §uphemiz 
yoktur. 

YUNUS NADI 

<;:rkhgmiZa gore muhakkak biliyorsunuz • 
ki T ahsinin Cemile ta§ atmas1 bo§ yere 
degildir. Cemil gibi, annesi de T ahsinin 
babasma 0 fen a sozi.i soylemi§ ve ... 

<;ocuklardan birkac;1 bagtrdJ: 
- Biliyoruz efendim ..• 
T alebelerden biri ayaga kalkh: 
- Efendim, dedi, Cemilin yahsma 

Franstz bayrag1 ashlar. Benim agabe • 
yimle arkada§lan u~ kaytkla yahmn o • 
niinden ge<;:tiler ve camm1 ta§ladtlar. Ce· 
milin annesi !brahimin babasma da «§U 
Turk inadmt baak !» dedi, bir gun. ibra· 
himin babas1 manavdtr. 

Bi.itun ~ocuklar, cesaretsiz bir gulii§me 
ile en arka mada oturan ibrahime bak • 
!ilar. Giiriiltii ba~laml§h. 

Orhan smrfa dogru tesbihini salhyarak 
<;:ocuklan susturduktan sonra devam etti: 

- Demek her§eyi biliyorsunuz. 
<;ocugun biri bagtrdl: 
- Efendim, Frans1z bayragmt indir

meseydi o yahya kundak sokacaklardr. 
Cemilin annesi korktu. 

- Peki ... Yeti§ir. Goruyorum ki siz 
her§eyi biliyorsunuz. Anadoluda kadm • 
lara vannc1ya kadar ahali du§manla bo
gu§urken burada bir Turk evi yabancrla
nn bayragmt asryor, hem de vatanda§lara 
hakaret ediyor. Arkada§mlzm babasm1 
hapse attmyor. hte ben de bu arkada§t· 
mzdan bahsedecektim. Onun kimsesiz ol-

- Agzm1 ac;acagma gozunii ac;: be 
herif. Beni az kald1 katil edecektin! 

Hakhydt, bir hamlede arabay1 dur
durmasaydJ bir cana ktyacaktr, mahke
melere dii~cekti, mahkum olacaktt, hap· 
se girecekti, mahvolup gidecekti. Bere
ketversin ki sogukkanh ve c;evik davran· 
d1, hem katil, hem de -manen- maktul ol
maktan kurtuldu. Y almz bu kadar m1 ya; 
bende de garib bir tedai uyandtrdt. 0-
nun o heyecanh demde haykrrdrgr soz, 
agza taalluk eden darbtmesellerimizden 
biriydi ve ben, umumi to~tan ba§Ima isa· 
bet eden rsttrab hissesini hazma c;ah§Hken 
ag1z ke~imesinin dilimizde ald1gi yen 
du§iiniiyordum. 

Mussolini'yi ellerinde «Ya~a jmparatorlugun muessist» yaz1h 
bayraklarla kargtltyan Arablar 

Bu miibarek kelime neler ifade etmez 
neler?.. Sularm gole, yahud denize do
ki.ildiikleri yere «c;ay agzt» deriz. Kl· 
h<;: gibi, b1c;ak gibi §eylerin keskin tara• 
fma gene ag1z dedigimiz gibi, kalem, a
nahtar, lagrm ic;in de ayni kelimeyi kul
lanmz. Ag1z atmak, tefahi.ire; agrz ac;:tlr• 
mak veya ac;tlrmamak, slZilttya, §ikayete 
yer verip vermemege; agtz a~mamak si.i· 
kuta; agtz aramak, kurnazhkla bir ada
mr soyletip esronm c;almaga; agtz yor
mak, bo§ yere soyJenmege; agtz bozmak 
sogiip saymaga; agrz suyu salyaya; agtz 
kalabahgl <;:ok soylemege delalet eder. 
Bunlardan ba§ka ag1z ag1za, bir ag!ldan, 
agzr bozuk, agzt bo~. agzi buyiik (iddi
asJ· bol demektir), ag1zpersenegi, agzrpek, 
agiZ satmak, yanm agtz tabirleri de var· 
drr. Agza dii~ek, §ohretin ho§a gitmiyen 
cinsini; agza bakmak, ba~kalanmn so
zile kalkrp oturmayr, yumu~ak agrzhlrk, 
uysalhgt; dii~man agz1, iftirayt ifade e
der. Agz1 var, dili yok tabiri, sessizlik
te ve her hale tahammiilde ifrata varan
larm vasfrdtr. Agtz kavaft, gazetl'cilige 
miilayim du§en tabirlerden olup c;alc;e -
neligi gosterir. Siinbiilzade Vehbi, agtz 
kavaflanm §oyle tarif ediyor: 

[Ba§taratt l incf sahitese] 

de hi<;:bir italyan heyetinin bulunmJyaca· 
gl manasma gelmekte oldugunu soylemi§
tir. 

das1, bu itilafl teshil edecektir. Bu mih
ver, Avrupada karga§alrklar ihdas1 i<;in 
degil, sulh ve nizaml tesis etmek mak • 
sadile viicude getirilmi§tir. 

Mussolini, ftalyamn mustemlekat nok
tai nazarmdan tatmin edilmi§ oldugunu 
ve Afrika ile alan ticaret meseleleri ve 
bilhassa Kenya ve Sudana muteallik me· 
sail hakkmda !ngiltere ile dost<;:a anla§ -
maga amade bulundugunu ilave etmi§tir. 

ltalya Londraya heyet gondermiyor 

lspanyadan bahseden Mussolini, §oyle 
demi§tir: 

«- Sizi temin ederim ki, biz General 
Franco' dan, ne Baleares adalannda de
niz ussii, ne de lspanyol F asmda bir~ey 
istedik. ispanyada bulunan ve miktarlan 
izam olunan italyan goni.illi.ileri, i§lerine 
geldigi zaman memleketlerine donecek • 
lerdir, megerki, miktarlan daha ~ok o -
Ian diger goniilliilerin de !spanyadan ~e
kilmeleri hakkmda umuml bir itilaf vii • 
cude getirilsin. 

halya, lspanyanm mulkt tamamiyetini 
hatta dolay1sile tahdid edecek hi<;:bir §ey 
yapmam11t1r ve yapmtyacaktlr. 

fspanyadaki dahil! hiirb bittigi zaman 
ltalya, arhk lspanyol i§lerile me§gul ol • 
mamak tasavvurundadJr.» 

1 ngiliz • ltalyan ticaret meselelerine rii· 
cu eden Du<;:e. ltalyamn !ngiltere ve 
F ransaya kar§I hi<;-bir zaman hasmane 
hisler beslememi§ oldugu ve halen de 
beslememekte bulundugunu beyan etmi§
tir. 

Ba§ka bir suale cevab veren Musso ~ 
lini, §oyle demi§tir: 

«- Ben, en basit Hr ve zarar pratigi 
noktai nazanndan bile !talyayJ korkunc 
muhataralara maruz baakmak suretile 
bir Avrupa harbine ahlarak ltalyaya her· 
hangi bir menfaat temin edecegine kail 
degilim.>> 

Mussolini, Habe~istanda yap1lacak i§
lerin ~ok zamana ve enerjiye miitevakktf 
oldugunu kabul etmi§ ve binaenaleyh 1 • 
talyamn Afrikada miistemlekeleri bulu • 
nan Avrupah milletlerle mesai birliginde 
bulunmasmm tabii oldugunu soylemi§tir. 

Locarno ve garb misakma gelince, f. 
talya, bu hususta elinden geleni yapmaga 
amadedir. Berlin • Roma mihverinin ih· 

dugunu da biliyorsunuz. Hepiniz onu se· 
verseniz kimsesizligini unutur. Ben de o
nu size emanet ediyorum. Hepiniz ona 
karde~lik edeceksiniz. 

Orban ba§mJ ileri dogru uzatarak tek
rarladJ: 

- Karde~! Anhyor musunuz? Onun 
her§eyini dii~iinen bir karde§ I <;unkii o • 
nun babast milliyetini miidafaa ettigi i~in 
hapse girdi. Y ani sizi, beni, hepimizi 
miidafaa ettigi ic;in... Demek biz onun 
<;ocuguna borcluyuz, hepimiz borcluyuz. 
Ben mektebden <;:lktyorum ama onu unut
mryacagtm, stk stk buradaki muallim ar
kada§lara mektubla, telefonla soraca • 
gtm. 

<;ocuklar T ahsine baktilar. Kaytkc;:t 
Mustafamn oglu, boynu hi<;: goriinmiye • 
cek tarzda ba§I omuzlanmn arasma kJstl
mt§, oniine bakarak, iistiine yagan tesir
lerin altmda ezilmi§ gibi oturuyordu. 

Orban bu tesirleri dag1tmak ic;in ayaga 
kalktJ: 

- Onu karde§ gibi seveceginizden e • 
minim, dedi. 

Londra 19 (A.A.) - fyi haber a -
lan mahfillerde beyan edildigine gore 
Grandi, Krahn tac giyme merasiminde 
1talyanm bir delegasyon tarafmdan tem
sil edilniesi muhtemel olmadtgrm Bi.iyiik 
Britanya hiikumetine ihsas etmi§tir. 

Britanya mahfilleri, bu merasimde 1 · 
talyanm, Grandi tarafmdan temsil edi -
lecegini zannetmektedirler. 

Aga Han·, Musoliniye cevab veriyor 
Londra 19 (Hususi) - Hind miis

lumanlan reislerinden Aga Han bugiin 
Kahirede irad ettigi bir nutukla Musso
lini'nin son nutuklarma cevab vererek de
mi§tir ki: 

«- Muslumanlann yeni hamilere ih
tiyaclan yoktur. MISir ve Sudan hudud
larmda 1talyan Ba§vekilinin irad ettigi 
nutuklar hususi maksadlar takib etmekte
dirler. Hindistan miisliimanlanna gelin
ce, onlar mureffeh ve mes'ud bir hayat 
ya§amaktadalar.» 

Bak1rkoy Bez fabrikasmda 
kii~iik bir yangm 

Diin saat 15 raddelerinde Baktrko
yiinde Siimer Bankm Baktrkoy Bez fab
rikasmda bir yangm ~tkmt§hr. 

Fabrika idaresi, bir taraftan kendi va
st.t_asile yangtm sondiirmege c;ab§trken, 
dtger taraftan da itfaiyeye miiracaat et
mi§tir. 

Baklrkoy itfaiye grupu derhal gelmi§ 
ve fabrika dahilinde bir miktar pamuk 
yandtktan sonra ate§ sondiiriilrnii§tiir. 

Yaptlan tahkikat sonunda hallac; daire
sindeki hallac; makinelerinden birinden 
gec;en pamuk ytgmlan arasmda bulu
nan kiic;i.ik bir tei§m makinenin ic;inde 
bir §erare <;Ikard1g1 ve bu yiizden pa
muklarm ate§ aldtgi anla§llml§tir. Yan
gm hallac; makinesinin ic;inde c;tkhgi ic;in 
bu makine de hasara ugrami§ ve hasar 
1500-2000 liray1 bulmu§tur. Fabrika Gii
ven Sigorta §irketine sigortali oldugu 
ic;in sigorta bu paray1 derhal fabrika 
idaresine tediye etmi§tir. , 

Sonra kendi ahlak prensipini c;ocuklara 
da yadigar b1rakmak arzusile i<;:inden mii
cadeleye giri§t. ,Soyle soylemek istiyor • 
du: «On a acrytmz demiyorum. Merha • 
mete liizum yok. Merhamet her zaman 
guzel bir his degildir. Ona actmaym1z, 
borcunuzu odeyiniz. 1nsan alacakhsma a-

c1r mr? Hay1r I !nsan alacakhsmdan uta
mr. Siz de borcunuzu odemezseniz ondan 
utammz. T ahsin ned en merhamete lay1k 
olsun? BabaSJ da, o da kendi hallerine 
gore hirer kahramandtrlar. Kahramanlara 
acmmaz, minnet duyulur.)) F akat o gune 
kadar kendi felsefesini eski ahlak an' a -
neleri yerine koyan §ahst bir terbiye siste· 
mi tatbikma nefsinde salahiyet gorme -
mi§ti. Bu cesaretsizlik, belki de ic;inin u • 
mulmadtk tugyanlarile s1k s1k tekzibe ug
nyan kendi gorii§iine kar§I gene kendi 
§iiphelerinden doguyordu. Bu ana kadar 
stmfm gi.izel hassasiyetini idare eden en 
buyiik duygunun merhamet oldugunu in
kar edebilir miydi? Nietzsche §imdi bu • 
rada, onun yerinde olsayd1 ne yapardt? 
S1mf1 T ahsine baghyan en buyuk alaka
ya, kuvvetli adam idealinin <;:engelini ta
karak biitiin merhamet baglanm kopanr 
m1ydt? 0 zaman bu smtfta te§ekkiil eden 
cemiyet ruhu, §U tesbihin ipi gibi koparak 

taneleri oraya buraya dokiilup sa<;:Jimaz 
m1ydt? F erdleri peri~an etmez miydi? 
Merhamet insamn en i<;:timai hassasiyeti 

degil midir? Bu §Uphe ona ilk defa ola
rak bu kadar sarahatle gelmi§ti. Elindeki 
tesbihin tan·e]erini ~ekerek dii§unuyordu: 

«Merhametsiz cemiyet olabilir mi? Ni • 

etzsche her§eye ragmen bir anar§ist degil· 

Bazl esnaj eder ama rahat 
llit; t;ekilmez hele ziillt hirjet 
Yoktur anlarda mua:zez l1ir te. ct 
(}ok yigitba§zlart ba~ namerd 
Nicesi nakdi hiyel sarrajz 
Nicest olmu§ agzz hajjafi! 

Atalanm1z agtzdan birc;ok mesel de 
darbetmi§lerdir. Bunlardan birini vat
mandan duyup yazdrm. Hatmma gelen 
birka~ tanesi de §udur: 

Agzile ku~ tutsa gene nafile; ... Agz1· 
m haytra a<;!... Agzmda bakla tslan
maz 1 .. Agza dad, bogaza feryad! ... 

f§te savu§turulmu~ bir tramvay kaza· 
smdan c;rkan ftkra! .. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Bay Zlya. Balctya: 
iltifatmtza te~ekktir ederim Hem kel 

hem fodul tabirindeki fodul i9i~ ash ebiil: 
ftizul oldugu r!vayet olunan arabca b!r ke
llmeden bozmadu, denilmekted!r. Arab -
cada ltizumsuz konu~an ve haddin! b!lml
yen adam demek oldugu g!b! tiirkqede de 
f~dul, kendinl begenen, klbirll ve c;;ahmll 
k1mse mevklinde kullamlmaktadtr. 

M. T. T. 

23 Nisan 
Size GOcugu dii~iindiirecek 

haftanm ba:'?langJctdtr. 

di. Fa kat istedigi ahlak, bir anar§i ahla
kma benzemiyor mu ?» 

<;ocuklar onun arada bir ders ortasm
da bOyle dii§iinceye dalmasma alr~1ktrlar. 
0 zaman birbirlerile konu§maga ba§lar • 
lardt. Bu sefer gozlerini ondan ay1rma • 
dtlar. 

Orhan birdenbire ba§Jm kaldJrdt ve sa• 
atine bakh. Dersin bitmesine yirmi daki
ka vardJ. Bu muddet i<;inde oteki SJmflara 
veda edebilirdi. Kiirsiiden indi. (:ocukla
nn bir k1sm1 ayaga kalkmt§h. Orban ka -
p1ya dogru yuruyiince oturanlar da kalk· 
t1lar. Butun s1mftan iniltiye benzer bir 
ses yiikseldi. Orhan bir elini yukan kal -
dJrmt§tJ: 

- Sessiz duracaksm1z! dedi, beni yal· 
mz bu memnun eder. Ders bitinciye ka • 
dar, i~eride ben varmr~Jm gibi sessiz otu
runuz ve kitablannlZl kar1~hnmz. F arze
diniz ki ben daima ve hergiin buradavrm. 

Allah a tsmarladtk! 
- Ciile gule muallim bey! 

Orban smrftan c;:1kmca dt§anda bir sa· 
niye durdu ve ic;:eriyi dinledi. Hafif m1 • 
nlttlardan fazla disiplini tecavuz eden 

bir giiriiltii yoktu. Gozlerini ya§artabile· 
cek bir hiiznii dag1tmak ic;in h1zla yurii • 

di.i. 
t Arkas1 var> 
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Tiirk ikbsadiyabnda 
mes'ud inki~aflar 

f!~IiiE 
istanbul kros 

1937 biit~emizin varidatm1 gosteren rakamlar; ~mpiyonlugu 

memlekette i~ saha ve hacminin g~~ecek yda ~a- y ar1n Mecidiye koyii ile 
zaran ~ok geni~Iemi~ oldugunu gostermekted1r tug)a harmanlari ara-

[Ba~tara/1 1 fnct saht!edel Havza komiirlerile Zire madenlerine 
lak vergileri, inhisarlar safi geliri, miida- hasn takarrur etmi~tir), giimriik resm1 
faa pulu, ikhsadi buhran, muvazene, 46,950,000, muamele: 22,640,000, da
bugdayJ koruma gibi nisbetleri iizerinde hili istihlak vergileri: 18,822,000, oyun 
hi~bir tadilat yap1lmamJ~ olan vergiler - aletleri resmi 30,000, kara ve deniz av 
den dahi tahminden fazla gelir elde e .. vergileri: 375,000, nakliyat vergisi: 
dilmi~tir. 850,000, semineler riisumu: 150,000, 

Bir taraftan bugdaym kJymetlendiril - damga resmi: 6,415,000, tapu har~lan: 
mesi yolunda alman tedbirler koylii yurd- 1 ,000,000, mahkeme har~lan: 1 m11yon 
da5lanm1Zin istihlak kabiliyetini arhrdJgJ 530,000, pasaport ve kan~1larya: 800 
gibi harici ticaretin diizelmesi ve mahsul- bin, motor har~lan: 520,000, diger har~
lerin mi.istahsili de memnun edecek bir fi- lar: 135,000, hayvan saghk zab1tasJ: 
at haddini bulmas1, ticaret hareketlerim 100,000, fnhisarlar geliri: (Umumi istih
arhrm•~. haynh bir salah eseri mii~ahede lak seviyesinin seneden seneye gos!e:digi 
olunmu~tur. Sanayi programmm tatbik1 inki§af dolayJsile 33,000,000, tutiin ve 
dolaytsile yer yer kurulan fabrikalar ve muskirat miidafaa pulu: 3,700,000, 0 _ 

i§lemege ac;!lan madenler, bir kmm va • yun kag1dJ: 30,000, i§letilen emlak be 
tanda§lann i§ buhnasm1 temin etmi§, ik- deli: 24 I ,000, em val ve emlak satJ§l: 
trsadi kalkmmarim bu muhtelif tezahur - 1, I 40,000, Dabhane hasilah: I 0,000, 
leri binnetice umumi istihlak seviyesim resmi matbaalar has!lah: 25.000, umu
§ayam m~mnuniyet bir dereceye ~Jkar- mi mektebler hasJ!atJ: 15,000, diger mu
"'ll§hr. esseseler hasJiah: 100,000, kJ!avuzluk ve 

Vergilerin tahakkuk ve tahsil i§lerin _ romorkorciiliik hasJlatJ: 191 ,000, Kon
de elde edilen iyi neticelerde Maliye te§- ya ovas1 sulama idaresi: 60,000, ikhsadi 
kilat kanunile yap1lan idari 1slahahn te- buhran: 12,750,000, muvazene: 1 i 
siri de goriilmii§tiir. Oniimiizdeki sene milyon 250,000, hava kuvvetlerine 
kontrol te~kihitJ da ikmal edileceginden yard1m vergisi 4,800,000, bugday1 
vergi tahakkuk ve tahsilatmdaki inki§afm koruma vergisi 7,000,000, fenerler ha-
·iyadele§ecegi bekleniyor. sJ!atJ 650,000, miikerrer sigortadan ah -

;.:,. ·· d k' nan 150,000, hazine muamelelerinden vnumi.iz e 1 y1l ic;inde kontenjan re • 
iiminin daha fazla geni§letilmesi mukar • mi.itevellid varidat 1,770,000, tayyare 

d . B 1 resmi 2,900,000, askerlik miikellefiyeti 
rer IT. u suret e cedvel haznlamrken I 17 ·· k )' , 0,000, kiymetli evrak 200,000, mu-
rrumrii ge 1rinin daha ziyade artacagv 1 da 

·· d b 1 ayyen masraflar kar§1hg1 varidat: 
noni.in e u undurulmU§tur. 156,000, eski alacaklar 72,000, cezalar 

Muhtelif varidat membalannm nevile- I 25 OOO f b I 0 
~oyledir: • • stan u niversitesi has1latJ 

75,000, miiteferrik hasilat 2,000,000. 
Hayvanlar vergisi: 1\000,000, ka - Musul petrollan hissesi: Petrollann 

smda yapdacak 
istanbul Kros ~i ~ampiyonasmm 

son miisabakas1 yarm Mecidiye koyii 
ile Tugla harmanlan yolu arasmda ya
p!lacaktJr. 

28 martta Ankarada yap1lacak Tiir
kiye Kros miisabakasmda istanbulu 
temsil edecek atletleri se<;me mahiye
tinde olan miisabakada atletler diger Jar 
ko§ularmdan fazla bir enerji sarfede
cekleri ic;in be§ bin metroluk yol iize
rinde hayli c;eki~meler olacaktlr. 

Ekip kq§usu olarak yap!lacak bu mii
sabakada ferd itibarile birinci, ikinci ve 
ii~iincii gelmek suretile derece alanlar 
Ankaradaki miisabakalara se~ilecekler
dir. 

Kros mevsiminin son miisabakas1 ge
rek ferd itibarile ve gerekse tak1m iti
barile birinci olacaklan taayyiin ede
cektir. 

Miisabakaya pazar sabah1 saat onda 
i;)i§li tramvay deposu oniinden ba§lana
caktir. 

Hakemieri davet 
istanbul atletizm ajanhgmdan: 
1 - 21/3/937 pazar giinii Mecidiye 

koyii ile Tugla harmanlan yolu arasm
da yapllacak olan Kros §ampiyonasmm 
be§inci mlisabakas1 ic;in davet - edilen 
hakemlerin saat 9,30 da $i§li tramvay 
deposu oniinde bulunmalan rica olunur. 

2 - ihsan Blor, Cezmi $ahingiray, 
ylizba§l Hiisameddin, Nuri, Zeki, M. 
Nuri Vural, Ahmed Said, Receb, Cahid 
$ahingiray, Firuzan. 

Milli kiime ma~Iarmm 
hakemlerine dair 

Beynelmilel Spor Temaslan organi
zasyon komitesinden: 

.anc: 20,700,000, veraset ve intikal: tesisah ikmal edilmi§ ve ku~ad resmi ya-
400,000, madenler ri.isumu: 650,000 pllrnl§ oldugundan hissemizin fazla ola
(maden nisbi resminde ihracat miktanna cag1 talunin edilmi~ ve bu sene 800,000 
"<Ore yapilmakta olan tenzilatm yalmz lira varidat konulmu~tur. 

19 mart 1937 tarihli Cumhuriyet ga
zetesinde, Bay Niizhet Abbas, pazar gii

- nii yapllacak mill! kfune mac;larmm bir 
ec:nebi hakemin idaresinde cereyanm1 
ho§ gormemektedir. 

- ------
~ ransa Dahiliye Naz1r1 

ag1r yarah 
Balkan ikbsad Konseyi

nin mesaisi ilerliyor Biiyiik fedakarhklara katlanarak ge
tirtmek tasavvurunda oldugumuz ec-

[Ba~taratt 1 incf sah!fese] [Ba~tara/1 1 tnct sahttese] nebi hakemler, gerek futbolcularmuza 
J de komi.inistler tarafmdan ki~hk Ve- inki.§afm1 da tetkik edecektir. Bu me- ve gerekse hakemlerirnize, birer mual

:odrom' da tertib edilen mitinge biiyiik bir selenin miizakeresinde sivil tayyare di· lim vazifesi gorecekler ve memleket 
kalababk i~tirak etmi§tir. Saat 20 den iti- rektOrii Fotopulos Yunanistam temsil sporu bundan azami istifadeyi edecek
baren salon dolmu§ ve miting ba§lamadan edecektir. tir. Yoksa, Bay Niizhet Abbasm yazd1g1 
vvel kap1lan kapamak zarureti basil ol- Yunan heyeti biitiin konsey azalanmn gibi, hakemlerimizin dogrulugundan zer 
'U§tur. ~erefine bugiin bir ogle ziyafeti ver- rece §iiphe edilmi.§ degildir. 

Cl . h B 1 d' R . mi§tir. r:;>unu da istitrad kabilinden arzede -JC y e e 1ye e1s muavini Nail-
d Ba•vekr·l M Metak•aatn nutku yim ki, Bay Ni.izhet Abbasm sayd1g"1 e .• cereyan e en kanh vak'alardan poii- 'f • " 

At . 19 (A A) B lk Ant t · hakemlerden hic;.biri, oni.imiizdeki pazar sm ve bilhassa fa•istlerin •eriki ciirmii 0 • ma · · - a an an 1 IS· 
' • t' ' k · k · d" t 17 d giinkii ma~larm idaresini kabul etme-

lan ikinci derecede memurlann mes'ul ol- l§an e onoml onseyl un saa e 
lugunu soylemi§tir. Hariciye Bakanhgmda toplanml§tlr. mi.§lerdir. 

B<l§vekil Metaksas s6yledigi a~l§ nut- Yanh§ tefsire mahal kalmamas1 i~in, 
Komiinist lideri Duclos, Clichy'deki kunda, Balkan murahhaslarm1 selam- keyfiyetin tavzihini dileriz. 

r.:iisademelerin mes'uliyetini La Roque lanu§ ve dost ve miittefik dort devlet a- G I k I b ·1 o a atasaray spor u ii ij mu-
1 e eriot'ya yuklemek lazJm geldigim rasmdaki te§riki mesaiye yorulmaz gay-
iddia ederek demi§tir ki: retlerile sag lam bir esas bulan ekono- rakabe he yeti i~tima1 

«- Tam te§kilath bir tahrik sistem1 mik konseyin tesisindenberi ald1g,. yolu Galatasaray spor kuliiblinden: 
kar§Jsmda bulunuyoruz.» ehemmiyetle kaydederek demi.§tir ki: Mart i~inde toplarunas1 mutad yiiksek 

IIA"ll' h [L l b" b k c- Bu te§riki mesai yalmz bilfiil e- murakabe heyeti i,.timal; 
r~.tl r a Rfl ar rr eyanname onomik sahada degil, fakat §·imendifer- ~ 

net;rettiler ler, denizyollan, posta miinakali1tl ve 27 mart 1937 I 
Paris 19 (A.A.) _ Milli halk~Ilar turistlik gibi daha az miihim olmlyan Cumartesi giinii saat 14 te kulUb lo-

. sahalarda da miisbet net1·c 1 · t· kalinde yap!lacag"mdan, yliksek mura-J<;timai komitesi bir teblig ne§rederek e er vermt§ rr. 
CI h Daimi komiteler te~kil olunmU§, mun- kabe heyeti azasmm behemehal gelme-

ic y hadiselerini protesto etmi§ ve ya- tazam t~knik konferanslar tertib edil- leri rica olunur. 
p1lacak bir tahrik hareketinin nereden ge- mi.§ ve yeni yeni hedefler rizilmi~tir. 1· 
I. 1 · h Ik h · · · d ~ ~ zmir kuiiiblerinin birle~tmesi ITSe ge sm a cep esmm tesam.i iinii ve Heniiz bir ay var ki, siyasi konseyin . :r 
fa~izme kar§I miicadelesini haleldar ede- toplantlsmda dort devlet arasmdaki mu: Izmir 19 (Hususi muhabirimizden) -
-.iyecegini bildirmi~tir. nasebatm nekadar samimi ve dostane Federasyon ikinci reisi Nasuhi ve gene! 

Blum izahat verecek oldugunu bir kere daha mii§ahede et- s~kreter Nizameddin izmir kuliiblerinin 
mek :fJ.rsabm bulduk. Miinasebetlerimi- blrle~elerinin c;ok yerinde ve iyi bir 

Paris 19 (A.A.) - Blum, Clichy zin bu vas1flan Balkanlarda refah ve karar oldugunu soylediler. 
vak'alan hakk1nda parlamentonun sosya- sulhun garantisidir. - -
'ist grupu azasile gori.i§mi.i§ti.ir. Ba§vekil, Ekonomik konseyin vazifesi de, mil- Miithi!l bir haile 
sah gunii mecliste bu hususta beyanatta letlerin hayatmda en miihim sahalar· Y 

[Ba~tara/l 1 inct sahifedeJ 

te§kilah, daha §imdiden tayyare ile dok
torlar ve hastabaktc1lar gondermi§tir. 

'>uJunacaktJT. dan biri oldugunu bize ogreten barb SO· 
Sag cenaha mensub iki meb'us, hiiku- nu tecriibesinin bize ogrettigi ekonomik 

metten bu hususta izahatta bulunulma51_ sahada bu neticeyi tamamlamakhr. Va
.,1 istemi§lerdir. zifenizde muvaffak olmak ic;in her §ey 

vard1r: Efkar1 umumiyemiz buna haZlr-
'<.olonel de La Rocque'nin mec- lanmi~ bulunuyor. Hiikfunetlerimiz de 

muasrm flkarmtyorlar hlisnii niyet besliyor. Memleketlerimiz 
Paris I 9 (A.A.) - Kitab sendika- arasmda mevcud c;ok s1kl te§riki mesai

lan komitesi, Clichy hadiselerine kar~1 nin ekonomik sahada miitemadiyen da
protesto mahiyetinde olmak i.izere albay ha ziyade Slklla~acag,.ndan §i.iphe etmi
de La Rocque'un Franstz sosya) flrkasJ- yorum.• 
nm na~iri efkan olan Flambeau mecmua- Metaksas, gerek kendisinin §ahsan, 
smm bu hafta inti~anna mani olmaga ka- gerek ba§mda bulundugu Yunan hiiku
rar vermi§tir. metinin yard1mma konseyin giivenebi-

lecegini bildirmi§ ve celseyi ac;ml§br. 
Gazetelerin ne~riyatr Balkan murahhas heyetleri reisleri 

Paris 19 (A.A.) - Komiinistlerin Yunan Ba§vekiline cevablar vermi§ler
na§iri efkan olan Humanite gazetesi, dir. 
diinkii umumi grev dolayJsile §oyle yaz- ~----~ --- ---~~--""""!""""!~
maktadu: tidarda bulunmad•klanm kaydettikten 

«h<;iler diin bir kere daha siyasi rii§d- sonra diyor ki: 
lerini isbat etmi§ler ve disiplin dairesinde «Bizi kalkmma ile ihtilal §lklanndan 
hareket etmi§lerdir. Halk cephesinin te· birini tercih etmek 1zhrannda bulundura
~ekkiiliindenberi i§~iler esasen daima di - cak zamam geciktirmege yanyan muvak-
siplin dairesinde hareket etmi§lerdir.» kat bir anla~maya dogru gidiyoruz.>> 

Excelsior, §U satulan yaz1yor: Y eni bir kanun 
«Amele sendikas1 vazifelerini unutarak Paris 19 (A.A.)- Parlamento Laval 

yalmz kendi haklanm koruyan hakimi - hiikumeti tarafmdan memurlann maa§l· 
yeti altmda keyfi bir rejim, yani yalmz na konulan yiizde 1 0 nisbetindeki vergi
kendi keyfine hizmet eden bir hayat m1 nin kaldmlmas1 hakkmdaki kanun layi • 
tesis etmek istiyor?» hasm1 el kald1rmak suretile kabul etmi§· 

I.. jour pzetesi, radikaiierin ~timai 1 tir. Bu karar 618 milyo11 frankhk yeni 
meseTeTerin mes"uliyetini kabul edecek ik- bir tahsisatm kabuliinii inta~ edecektir. 

Mahalli hastane, agzma kadar dolu • 
dur. Cesedler, yakmdaki magazalara ve 
kiliselere konulmu§tur. Kiliseler, ayni za
manda yar~hlara da tahsis edilmi§tir. 
Y arahlar m1ktannm 250 ye balig oldugu 
soy lenmektedir. T etanos a~1smm gelmesi 
beklenilmektedir. <;i.inkii yarablarda te
tanos araz1 goriilmektedir. Y arablann 
bir~ogu da sadme tesirile bihu§ bir hal
de bulunmaktadJrlar. <;ocuk velileri, bii
yiik bir heyecan ve teessiir i~inde c;ocuk
lanmn cesedlerini tammaga ugra§makta
d1rlar. Bu hal, hazin bir manzara arzet

mektedir. 

Bir tiinelde yangrn 
Detroit I 9 (A.A.) Bu aym 18 in· 

denberi 2000 grevci tarafmdan i~gal e • 
dilmekte olan ve Chrysler fabrikalannm 
altmdan gec;en bir tiinelde yangm ~1k -
ml§hr. 

y angm §imdiye kadar sondiiriileme -
mi§tir. 

Bir Afrika madeninde olenler 
Londra 19 (Hususi) - Cenubi Af

rikada bir maden o,eagmda buglin bir in
filak olmu~. 300 ki§i olmii§tiir. Kurban
larin k1rk1 Avrupah, miitebakisi de yer!i 
ameledir. 

Zorlu miisteri 
' ---- M. Antonesco geliyor 

Para vermeden bira i~

mesine miisaade edilme· 
digi i~in rezalet ~1kard1 

Pek vak1nda bir ekonomi · heyetimiz 
Biikre~e ()'iderek temaslarda bulunacak 

' """ Hasan oglu Kaztm admda biri g~en-
d k [Ba§taraft 1 inci sahifesc 1 

lerde bir meyhaneye gi ere epeyce ~~- nudiinii ve hayatiyetini yeniden kaydet-
tikten sonra para vermeden savu§mak is- • d h · d d 1 · t' mege a a ztya e yar 1m ey em1~ 1r. 
terken yakalanml§ ve bir ay hapse mah - Biitiin Turk milleti Victor Antones-

kum olmu§tu. co'nun §ahsmda, dost ve miittefik asil 
Kazim cezasm1 ~ekerek hapisten ~1k - Rumen milletini selamlam1shr. 

mJ§ ve evvelki gun Arnavudkoyiine gi - Rumen milleti nezdind~ en dost ve 
derek Akmt1burnu kazinolarmdan birine en sade hissiyatmm terciimam olmalanm, 
girmi§ ve bira istetml§hr. Garson Kaz1 · sizin vasttamzla Rumen efkan umumi • 
mm k1yafetini. hal ve tavrm1 begenmedi ·yes in in mi.imessillerinden rica ederim. 
gi ic;in biranm parasm1 pe§in istemi§ ve Memleketimize devlet adamlannm her 
Kaz1m «sonra verecegim>> demi~tir. Fa- ziyareti, memleketimizde milletin umu -
kat garson paray1 pe§in istemekte devam mi heyecanile kar§Jlanm(§br. Romanya
edince Kaz1m eline gec;irdigi bir §J~ey; ya §Unu temin edebilirsiniz ki zamanla 
kazinonun camlanna sallaml§ ve bi.itlin baghhgtmtzm kuvveti ve birligimizin e
kazinoyu bir dakikada allak bullak etm;§ hemmiyeti artmaktadir. 
fazla olarak garsonu da bir yumrukla ~uras1 §ayani memnuniyettir ki, mii -
goziinden §i§lemi§tir. Zorlu rnii§teri dlin nasebetlerimiz sikJla§tJk~a beynelmilel sa
Beyoglu ciirmii me§hud mahkemesind.t hada sulh eseri de bundan pek ziyade 
~uhakeme edilmi§ ve hakim Hayreddi kazanmaktad1r. Beynelmilel sulh dost -
r:m: Ian, Balkan An tanh beynelmilel te§ek-

«- Peki yanmda bira paras1m ve1e- kiiliinden ve Tii~iye ile Romanya ara-
cek paran var m1yd1>> sualine smdaki bu derece s1k1 miinasebetlerden 

«- Bizde para ne gezer beyim biz memnun ve ayni zamanda emin olmah -
metelige kur§un atJyoruz.» Cevabm1 ver- d1r. 
mi§ ve hakimin: Reisicumhur, Antonesco ile tema-

«- Paran olmadtgi halde ne diye ga- smdan hususi ve bariz bir zevk duymu§
zinoya oturup i~mek istersin» sua line de: tur. Kendisi, bana, Antonesco ile yaptJg1 

konu§malanndan pek ziyade memnun «- Camm istedi, siz benim kahyam-
ka!dJg-InJ anlatm1• ... r. Bu. Antonesco I·c;I'n 

mJSiniZ» cevabmt vermi§tir. Neticede bu •" 
hakiki bir muvaffakiyettir. 

zorlu ve ziigiird mii~teri 3 ay hapse mah- Ekonomik ve kiiltiirel miinasebetler i-
kum olmu§tur. 

Tiirk - Holanda ticaret 
itilaf1 diin imzaland1 

[Bagtarafl 1 fnct sahltese I 

Imza merasiminden sonra lkhsad Ve
kili Celal Bayar hem normal §ekilde, hem 
de smai ve te§ebbiise dayanan i~ler i<.;in 
kar§1hkh taahhiidlere girmege miisaid a
lan bu yeni anla~mamn Tiirkiye ile Ho· 
Ianda arasmdaki ikhsadi miinasebetleri 
inki~af ettirecegini soyledi. 

8 sene miiddetle ve kabili tecdid ol · 
mak ~artile 21 milyon Tiirk liras1 kredi 
temin edildigini, bunlarla liman in~aat1, 
vapur in~aah ve endiistri i§lerimizl~ ala -
kah diger i~ler iizerinde mutabtlt kahn -
d1g1 takdirde taahhiidlere giri~ilecegini, 
ve mukabillerinin afyon, bilumum hubu
bat, sigara ve §arab gibi mahsuller'.mizle 
odenecegini ve bugiinkii ticaret uzlasma
sile ge<;en defaki anla§manm kat;ile§tigini 
soyledi. Bundan ba§ka Holandan;n ii • 
ziimden kiloda aldJklan resmi 3 florine 
indirdiklerini bey an etti. Ve dedi k1: 

«- Bu anla§ma ile hiikumetlerimiz 
Holanda firmalan miisaid §erait derme
yan ettikleri takdirde ayni hudud ve §era
it dahilinde anla§mayJ §imdiden kabul ve 
tasvib ettiklerini ilan etmi§ oluyorlar. 

Netice itibarile Holanda gibi ileri bir 
memleketle boyle bir uzla~ma yap!lmasJ
m miistakbel miinasebahm•z i~in iyi ve 
memleketimiz hesabma da faydah bir i§ 
telakki ediyoruz.» 

Holandah heyet reisi de imzalanan an
la~manm iki memleketin ikhsadi miina -
sebetlerinde bundan bOyle biiyiik inki§af 
imkanlanm hamhyacagm1 soyledi. Son 
anla§mamn esaslan hakkmda aldigJm 
malumata gore imza tarihinden itibaren 
meriyet mevkiine girecek olan mukavele 
1 mart 1938 e kadar muteber olacaktJr. 
Mukavele bu tarihten iki ay evvel fes -
hedilmedigi takdirde yeni bir 14 av hk 
miiddet i<;in kendiliginden uzahlml§ ~la
cakhr. 23 eylul 1934 tarihli Tiirk - Ho
landa ticaret anla§masJ yerine kaim olan 
bu mukabele mucibince: 

A listesinde yaz1h Holanda menseli 
mallar serbest<;e, B listesindeki Hola~da 
ve Holanda deniza~m memleketleri men
§eli. mallan bu mallar i~in verilmi~ kon -
tenjan miktan dahilinde Tiirkiyeye ithal 
olunacaklardtr. A ve B listelerinde bu -
lunm1yan mallara gelince bunlar ithalleri 
esnasmda Tiirkiyede mevcud genel it
halat rejimi karamame hiikiimlerine tabi 
tutulacaklardJr. Bilmukabele C listesinde
ki Turkiye men§eli emtia serbestc;e, B lis
tesinde yaz1h olanlar da kontenjanlar 
miktan dahilinde Holandaya girebile -
ceklerdir. Bundan ba§ka anla§rniya bagh 
bir mektubla Holandada almmakta olan 
2 sent inhisar resmi Turkiye men§eh ii • 
zumler i<;in I sente indirilmi~tir. Bu §uba

trn 27 sinde imzalanmi§ olan Tiirk - Ho

landa klering anla§rnasJ bu anla§mamn 

miitemmim bir ciiziidiir. 

Yumurta piyasas1 yiikseliyor 
Uzunca bir miiddettenberi duran yu

murta ihracabm1z son giinlerde canlan

maga b<1§lam1~tlr. Bilhassa <;ekoslovak
yaya yap1lan ihracat piyasayi bir hayli 

a~ml§ ve f,iatlar1 k1smen yiikseltmi§tir. 

Aynca italyaya da ihracat yapllmakta

dlr. 

Avusturyaya yumurta ihrac1 imkan

lan aranrrn§sa da bu imkan heniiz bu

lunamam~tlr. 

<;in <;ok iyi §eyler tesis ettik. Biikre§e ta-
lebe gondermegi dii§iiniiyorum ve baz1 
faki.iltelerimiz i~in Romanyadan birka~ 
talebe bekliyorum. Gene nesiller, birbirle
rini daha iyi anhyacaklar ve birbirlerine 
daha ziyade baglanacaklardir. 

Meziyetlerini ve sulh i~in gayretlerini 
takdir etmi§ oldugumuz .biiyiik devlet a
dam! Tataresco'nun ziyaretine bii -
yi.ik bir sevinc;le intizar ediyoruz. Bu zi
yaret memleketimiz ic;in hususi bir bahti
yarhk te§kil eyliyecektir.» 

Misalirimiz Ankaradan ayrrldt 
Ankara 19 (T elefonla) - <;ar§am

ba sabahmdanberi Ankaranm misafiri a
lan dost ve miittefik Romanya Hariciye 
N azm Victor Antonesco refakatindeki
lerle birlikte bu ak§am 7,1 0 da eksprese 
baglanan hususi: vagonla lstanbula hare
ket etti. 1stasyonda. kesif bir halk taba
kasJ aziz misafirimizi gormek ve ugur

lamak ic;in birikmi§ti. Balkan Antantl 
devletleri sefirlerile diger sefirler ve resmi 
iiniforma giymi§ olan ata§emiliterler te§yi
ciler arasmda yer almi§lardi. 

Misafirimiz s~at tam 7 de yanmda Ha
riciye Vekilimiz T evfik Rii§tii Aras ol
dugu halde istasyona geldi. Askeri ban
donun c;aldJgi Rumen ve Tiirk milli 
mar§lan dinlendi. Be§ dakika sonra Ata
turk namma Ba§yaver Celal, Ba§vekil 
!smet lnonii ile refikalan istasyona geldi
ler. T renin hareket anma kadar c;ok sa
mimi konu§malar yapdd1 ve misafirimiz 
alki§lar arasmda §ehrimizden aynld1. 

Misafirimi:zin beyanah 
Misafirimiz bugiin hareketinden evvel 

Ankarapalastaki dairesinde Tiirk gazete
cilerini kabul ederek §U beyanatta hulun· 
mu~tur: 

«- Ankara seyahatim, dost ve miit • 
tefik devlet reislerine Romanya 01§ Ba
kam slfatile, hiirmetkarane tazimlerimi 
arzetmek ve onlann hiikiimetlerile temas 
etmek i~in son aylarda yaphgtm ziyaret
ler serisine dahil bulunmaktad1r. 

Tiirkiyenin mukadderatJm idare eden 
Bii.yiik Devlet Adamm1 tammakla ken -
dimi pek bahtiyar addediyorum. Onun 
eserine kar§I uzaktan hissettigim hayran
hga §imdi Ona yakinen ve Onu bugiinun 
biiyi.ik meselelerinin biitun doneleri iize -
rinde bir gori.i§ ve karakteristik bir a<;1k -
hkla ifade ettigi fikirleri dinlerken duy • 
dugum hayranhk inzimam etmi§tir. 

Keza, miimtaz Ba§vekilinizi tammakla 
pek bahtiyar oldum. Ba§vekille ve ken • 
disile Cenevre ve Atinadaki te§riki mesa
imize devam ettigim dostlim Rii§tu Aras
la yaphgrm goru§meler ac;1k bir samimi -
yet ve tam bir kar§Ihkh anlayJ§ havas1 
ic;inde cereyan etmi§tir. Oniimuzde mev
cud biiti.in meseleler hakkmda tam anla§
ma mevcud oldugunu mii§ahede ve tesbit 
ve, Balkan Antant1 eserini daima daha 
ziyade miiessir hal" getirmek i~in vaki 
gayretlerimize devam ederek, bizi birbi
rimize baghyan rab1talan daha ziyad~ 
takviye hakkmdaki kat'i arzumuzu teyid 
ettik. 

Ziyaret, guzel memleketinizi daha ya
kJndan tammak i~in pek ziyade k1sa idi. 
Bununla beraber bu k1sa ziyaret degerli 
mesai arkada§lannm yard1mile Biiyiik 
Devlet Reisiniz tarafmdan ba~anlan mu
azzam eseri gormek ve hayranhkla takdir 
etmek imkamm vermektedir. 

Ankara, bu c;ok guzel muvaffakiyetin 
remzidir. Hi~ bir§eyi mevcud olm1yan bir 
yerden birka<; sene i<;inde f1§kiran ve me
deniyetin ve terakkinin biiti.in son ba§a -
nlanm bir araya tophyan bu §ehir, dqgu· 

nun en miitec~sir hikayelerini geride b1 -
rakarak, Biiyiik bir Devlet Adammm 
ve iradesinin, milletine olan baghbgmm 
ve muzaffer olmak hususundaki karan • 
mn nelere muktedir oldugunu bi.itiin di.in· 
ya oniinde ispat etmektedir. 

Ankara, modern Tiirkiyenin miilhem 
oldugu yarahcl dinamizmin in'ikastdtr. 
Onu tamd1ktan sonra Biikre§e, biiyiik 
dost millet i<;in tam bir hayranhk ve ni· 
zam ve ban§ unsuru olan ittifakJmizm is
tikbali i<;in de tam bir itimadla doniiyo • 
nm.» 

Antonesco bu beyanatmdan sonra ga• 
zetecilerle hasbihallerde bulundu. Ve 
gazetecilerin muhtelif suallerine cevab 
verdi. Bu arada Sevla'nm ne§rettigi ki· 
tabla ispanyada olen Rumen goniilliileri 
meselelerinin kapanmi§ oldugunu soyle· 
mi§tir. Aynca Ankaramn giizelliginden 
bahseden dost misafirimiz bilhassa baraja 
ve Tiirklerin in§a kudretine kar§I hayran• 
bklanm ifade etmi~tir. 

N et;redilen teblig 
Ankara 19 (A.A.) - Romanya 01§ 

Bakam Ekselans Antonesco'nun ziyareti 
miinasebetile a§agidaki teblig ne§redil • 
mi§tir: 

«Ekselans Antonesco, Ankara ziyare-
ti esnasmda, Cumhur Ba§kam Ataturk 
tarafmdan kabul edilmi§ ve Ba§vekil ls
~et inonii ve 01§ i§leri Bakam T evfik 
Ri.i~tu Arasla uzun ve dostane goru§me· 
Jerde bulunmu~tur. Bu gorii§meler esna • · 
smda §imdiki beynelmilel vaziyetin ve A
tinada Balkan Antanh Daimi Konseyi• 
nin son toplantJsmda ittihaz edilen karar• 
!ann siiratle tatbik mevkiine konulmasl 
tedbirlerinin geni§ ve teferruath bir su • 
rette tetkikine tevessiil edilmi~tir. !ki miit
tefik memleketin devlet adamlan goru§ .. 
melerine mevzu te§kil eden biitun mese .. 
Ieier hakkmda aralannda tam bir gorii~ 
birligi mevcud oldugunu memnuniyetle 
mu§ahede ve tesbit fJTSattm bulmu§lardtr. 

Bundan sonra, Romanya ile Tiirkiye• 
yi dogrudan dogruya ilgilendiren mesele· 
!ere temas eden Ekselans lsmet !nonii, 
ve iki memleket Hariciye N az1rlan Aras 
ve Antonesco, iki dost memleketin ge .. 
ni~lemesini gormek arzusunda bulunduk• 
!an ekonomik miinasebetlerine hususi bir 
ehemmiyet atfetm;§le· ve yeni bir ticaret 
anla§masmm esaslanm koymak iizere 
salahiyettar mehafilile temasa girmek 
maksadile pek yakmda bir ekonomi he .. 
yetinin Bi.ikre§e gitmesini kararla§tiTml§ .. 
lardtr. 

Bu anla§manm imzasma intizaren, mii· 
badele hacminin fazlala§hnlmasi ic;in iki 
hiikumetin kar§1hkh hususi kolayhklar 
gostermeleri kararla§tmlmi§tJT. 

Aynca, iki dost ve miittefik memleket 
arasmda kiiltiirel mi.inasebetlerin takvi .. 
yesi ic;in, talebe ve profesor teatisi ve kar
~t!tkh iiniversitelerde ihtiyari Turk ve 
Rumen dilleri kiirsiileri ihdas1 takarriir et· 
tirilmi~tir.» 

Biikret; elfimizin ziyafeti 
. Ankara 19 (A.A.) - Romanya Dt§ 
f§leri Bakam Ekselans Antonesco ve re
fikalan §erefine Biikre§ el<;imiz Suphi 
T ann over ve refikas1 tarafmdan Marma
ra ko§ki.inde bir ogle ziyafeti verilmi§tir. 

Londra heyecan i~inde! 
[Ba§taratt 1 inci sahtteseJ 

yini, hakikate mugayir beyanat, gayri -
me§ru mi.inasebat hakkmda kafi deliller 
elde edilmemesi gibi hadrseleri mahkeme· 
ye bildirecektir. 

Miiddeiumuminin beyanalt 
Londra 19 {A.A.) - Mrs Simpso· 

nun bo§anma meselesi hakkmda mtiddei· 
umumi bu sabah beyanatta bulunarak 9 
ilkkanun 1936 tarihinde Stephenson is • 
minde birinin miiracaat ederek baz1 hl· 
diselerin mahkemeye aksetmemesi ve bo· 
§anmamn muvazaa suretile elde edilm;§ 
olmas1 dolay1sile bu husustaki karann 
kat'i mahiyette olamiyacagmi soyledigini 
bildirmi§tir. 

Miiddeiumumi, filhakika dosyada bu 
§ekilde bir miiracaat bulundugu muddet~e 
bo§anma hakkmda kat'i bir karar veriie
miyecegini ilave eylemi§tir. 

Ba§miiddeiumumi, kraliyet miiddeiu .. 
mumisinin bu i§in tahkikinden vazg~me-
leri i~in gerek kendisinin gerekse ba§mlid~ 
deiumuminin tazyik edildigi hakkmda 
baz1 mektublar geldigini bildirdigini be • 
yan etmi§tir. 

H alkm sevinci 
Londra 19 {A.A.) -Mme. Simp .. 

son hakkmda verilen talak karannm mer'i 
olduguna dair alan haber, Londra halk1 
arasmda bi.iyuk bir heyecan uyand1rmi§• 
hr. Gazeteler, ogleyin hususi niishalar ~~
karml§lardJr. 

Halk, utnumiyetle Windsor Diikuniin 
sevdigi kadmla evlenebileceginden dolayJ 
sevinc izhar etmektedir. 
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--Hi KAYE. 
ESRARLI KOY 

G!l9Cn gun A 4 

merikadan yeni gel
mi~ bir arkada~Jma 
rasladnn. Bana bir 
vak'a anlath. Ha -
yatta bu kadar miit
hi~ bir faciaya pek 
az rasgelinebilir. N e 
Jse, fazla mukad
demeye li.izum yok. 
Sozu kendisine ter 4 

kediyorum: 
- Bundan bir

kac; sene evveldi. 
Kolumbia' da, V ene
zuella hududuna ya
km bir kasabada 
idim. Bir ak~am kahvelerinden birinde 
Martelli isminde garib taVJrh bir ltalyan
la tam~hm. Altm arayJCJSI im~. T alihi 
yard1m etmi~. Epeyce bir serve! yapml§. 
Adam oldukc;a sarho~tu ve hissediyordum 
ki soylemek istedigi bir<;ok ~yler vard!. 
Yam an bir s1r bogazmda bir ceviz tanesi 
gibi tJkamp kalmi§h. Biraz kurcalad1m. 
<;:enesi a<;Jld1. Korkun<; ve merakh mace4 

rasm1 biitiin a<;Ikhgile ortaya doktii. Mar
telli bir giin bir tesadiif neticesi bir Zen
ci ile bir Amerika yerlisinin t;ocugu olan 
bir melezin hayatlm kurtarm1~, yerli sihir
bazlar gibi acayib bir kudret ve niifuza 
sahib goriinen bu adam da Martelli'ye 
§iikran borcunu odemek i<;in: 

- Mademki, demi~. sen altm arayl
CJsm. Sana oyle bir J!lemba gos!ereyim 

beraber kapamp zinciri tak1hyor. Bu ne 
ya .. Melez rehber ortada yok.. Acaba 
~iikran borcu diye kendisini tehlikeli bir 
yere mi getirdi. Minnettar olan bir ada
rom bunu yapmasma imkan var m1? 

Martelli uzun zamandanberi oralarda 
ya§ad1g1 it;in bereketversin ekseri yerli 
lisanlanm c;atpat biliyor. Hem en • kap1y1 
a~an siyah golgeye hitab ediyor: 

- Koyiin reisini gormek isterim .• 
- Bugiin olamaz, yann! 
- Pekala, oyleyse bana bir yatacak 

yer gosteriniz! 
- Ark am dan gel! 
Altm arayJcJsmJ bir kuli.ibeye gotiirii

yor. Orada hafif bir mum 1~1gmda saman
dan bir yatak ve kurumu~ bir but parc;as1 
gozune c;arpiyor. Kap!Cl hic;bir §CY soyle
meden uzakla§IP gidiyor. ki zengin oll ** * Martelli bu alakas1zhga pek aldlf -
m1yor. Omuzlanm silkiyor, kuru etten 

hte as1l hikaye burada ba§hyor. Al- bir parc;a yiyor, samanlann iizerine uzan
tm, altml diye goziinii hlrs biiriimii§ o- mak iizere iken yerdeki parlakhk gozle
lan Martellinin bu teklif kar§lsmda Hi· rini c;ekiyor .. Vay canma!. Altm .• 
kayd kalmasJ miimkiin mii? Hemen me- !talyanda arhk uyku ve yorgunluktan 
lezi yamna ahyor, silahl.a.nm tak1p takJ§· 

eser yok.. Ay I§Jgmda sabaha kadar 
tmyor, yola <;Ik1yorlar. Uc; gun, iic; gee~ 

d c;ah~1yor. Koyiin biitiin sokaklannda ser-
orman i<;inde garb istikametine ogru 
durmadan, dinlenmeden yiiruyorlar. Bu pili bir halde bulunan bu klymetli rna

den tozlanm topluyor, beraber getirdigi 
mada ba§lanndan ge~en birc;ok sergii· 
ze~tlerin bizce pek ehemmiyeti yok. A;;- torbalara dolduruyor .. 

I 0 kadar dalml§ ki sabah olmu~. gii-
hk, yorgunluk, c;ec;e sinekleri, y1lan ar, 
canavarlar, yamyamlar ve saire.. Bun- ne§ <;lkmJ§ .. 0 farkmda degil.. Y anmda 

k birisi bagmyor: 
Ian gec;elim. Nihayet bir ak§am uza tan 
bir zenci koyii goriiniiyor. Fa kat ortahk- - N e topluyorsun o altmlan .. Bun • 
ta hic;bir hayat eseri yok.. Sanki oliiler dan sonra senin ic;in boyle §eylerin ne e

koyii... Martelli melez rehberinin yi.izii- hemmiyeti var!.. 
ne bak1yor; 0 derhal cevab veriyor: ftalyan ba§mJ ka!dJrdJgJ zaman kar -

_ f§te altm koyii .. i~eri gir, avuc;la §Jsmda kirli bir yorgana bii1iinmii§, yii· 
yerden topla .. Ama, bu derin siikut ve zii maskeli bir adam goriiyor. 
hareketsizlik seni korkuttu galiba .. Bura- - N e ic;in ehemmiyeti olmasm? 

d · AI ·1 1 - Y a, demek sen bizden degilsin ha? Sl seneJerdenberi me emyet a em1 e a a-
d 0.. 1 j h" - Biz den degilsin ne demek? kas1m kesmi§ bir yer ir. Y e o masa !<; 

altmm kJYmetini bilmezler mi? - Evet, anla§Jhyor, seni buraya ge· 
tiren tek sebeb sade altm h1rs1! 

Gittikc;e koye yakla§IJOrlar. Cah, top-
rak ve dallardan yapJI!)ll§ yuvarlak kulii· Bir kahkaha firlatarak yorgam atJ-

d b .. ·· k.. ·· f yor ve yiiziindeki maskeyi <;Jkanyor. 0 beler .. Onlann etrafm a utun oyu Jr-
dolayJ ~virmi§ gayet kuvvetli bir c;it... zaman Martelli korkunc bir feryad kopa

nyor .. c;unkii kar§Jsmdaki her taraf1 ya-
Giine~in kiZII renkli ba§l d~nyaya son rah, bereli bir ciizamh degil mi? T abii 

ziya selamlanm gonderiyor. Italyan sa- burasl da ciizamhlar koyiil 
ga, sola segirtiyor.. Bir kapl bulmanm lc;eri girdigi zamanki siikut ve esrarm 
imkam yok.. Lakin giiniin bu saatinde manasml §imdi anhyor!. T orbalan mt· 
koydeki bu siikuta ne mana vermeli? .. Ia ymca kac_;Jyor, ka<;lyor .. 0 diin ak~am 
Herhalde ~imdiden yatml§ olamazlar ya. zorla ac;tudlgl kapldan bir ok gibi fJr • 
M uhakkak burasm1 terkedip ba~ka bir 

N 
. b" k hyor!. 

tarafa gitmi§lerdir. ihayet J§te IT a- * * * 
p1 .. Martelli <;izmesile vuruyor, vuruyor. ~imdi pek biiyiik bir servete sahib 
Elbet ic;eride birinin bulunmas1 lazJm.. Martelli'nin bu kadar yakmdan temas et
Cunkii kanadlar i<;eriden siirgiilii .. Ka - tigi halde cuzama tutulmam1~ olmast bir 
ranhgm tamamile bastJrdJgt bir anda ka- harikadJr. N e malum diyeceksiniz .. A • 
p1 yan a<;1hyor. ftalyanm i~eri girmesile merikada bu c;e§id hastahkla malul ada-
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<;ocuk portreleri 
m1 pek serbest gezdirmezler. Y almz her 
an menhus illetin viicudiiniin herhangi bir 
noktasmdan tepivermesi ihtimali onu mu
temadi bir azab ic;inde ya~atJyor!. Bir de 
hayahm kurtard1g1 adamm kendisine boy
le c;ok feci ve tehlikeli bir oyun oynam1~ 
olmas1 muammasm1 c;ozemiyor.. Bir giin 
ona tekrar rasgelip bunun sebebini og • 
renebilse belki biraz rahathyacak! 

Filim yddizlari 
• Kiic;iik Re§id cCumhuriyet. sinema 

Yenimahallede Fikret 

siitunlarmda §U havadisi yiiksek sesle 
okuyor, klic;iik Rasim de dinliyordu: 

- Denebilir ki Holivudda §imdiye ka
dar en az bir kocadan olsun bo§anma
IDI§ bir y1ldiz yoktu!:o 

Rasim: 
- Var, ben biliyorum! 
Diye bagud1. 
Re§id: 
- Haydi oradan, dedi, sen sinema 

muharririnden daha rru iyi bileceksin? 
- Niye bilmiyecegim .. Shirley Tem

ple'in ba§mdan hie; boyle §ey gec;medi. 

CUMHURIYET 

CEMRELER 
Eshi atalarrmrz 
Anlatryorlar bize: 
Kr, bitince cemreler 
Goke, yere, denize 
Diiferler birer, birer!.. .,. 
Cemre oyle bir~ey ki 
Anlatrlamaz sozle: 
Ne yenir, ne yutulur, 
Ne seyredilir gozle, 
Ne de elle tutulur! .• .,. 
Sayan cemre duferinif 
ilk once gokyiiziine: 
Bitermif o zaman kr'l; 
Bulutlar bir diiziine 
Kafar, goh urnrrmrf! .. 

o\1 

Eonra ikinci cemre 
Diifiiyormuf topraga: 
T oprak olunca srcak, 
Ba,larmrf Ufrlmaga 
Cifekler kucak kucak! .. 

:(. 

I srtrrmr~ en sonu 
Denizlerdt>hi genif, 
J.:l •. •• d • , v ~uwz, errn suyu •.• 
Cocuhlar! .. Boyle imi'l 
Ba;yan cehmenin hu;yu! .. 

:(. 

Bilmeceyi dogru ~,;i:izenlerden bize fo-j 11 - Beyand 47 nci ilk okul 28 Nilii
tograf gi:inderenlerin resimlerini basm1- fer Rasim. 
ya devam ediyoruz. Fakat burada resmi 12 - istanbul 49 uncu ilk okul Mii.fid 
~1kanlar mutlaka hediye kazanml§ de- Yorulmaz. 
gillerdir. Miikafat alacaklarm isimleri 13 - Vakflkebir ilk okulu Nafiye. 
her ay ne§rolunan bliylik listeye basrhr. 14 - Fatih Ni§anca caddesi 23 numa-
Soldan saga s1ra ile: rada tffet. 

1 - Krqehir orta okul 288 Kocaman. 
2 - .Ak,?ehir orta okul 773 Zeki. 
3 - Ankara Atatlirk ilk okulu Asian 

Giirbay. 
4- Mardin Muammer kalar. 
5 - Trakya Pmarba§l ilk okulu Er• 

dogan Ozer. 
6 - Aydm 1nhisarlar ambar memuru 

15 - Adatepe harb gemisi ii~cii bO
llikte Mehmed Ayral. . 

16·- Kocamustafapa§a ilk okul Ya§ar 
17 - Samatya 52 nci ilk okul 46 Cay-

maz. 
18- Ankara Yenihayat ilk okulu 401 

Cahid. 

Gordiik hele rok 'liikiir Kemal SOnmez. 
Onlarrn diiflugiinii!.. 7 - Galatasaray lisesi 1052 Taceddin. latikbali temin 
Jsrndz su, gok, toprak; 8 - Bahkesir piyade alayi ba§~aVU§ - Oglum, ben bir ayhkc;1 adarrum. 

klz1 Emine Giineri. Malrm yok, miilklim yok.. Senin istik-
llhbaharrn diigiinii 9 - K1rklareli orta okul 276 Necdet balini temin i~in ne yapmam1 istersin? 
Yakrnda ba,lt;yacak!.. l;)enkan. - Babac1g-Jm, §imdilik bana bir c~ 

N. R. 10 - Nigde orta okul 171 ilhan <;e- kumbarasb al da, iitesini sonra dii§ii-

~l tn~e::::r::::a~k:;l::t =~=e~y~l=.e=:::::r-::1 c-er_. --,-u-b_a_t _v_e_M........,_a-;;-u~-' u_l_m_a_c_a_s1------..) 

~inde bir imtihan 

c;mliler bazan tu -
hafhkta Amerikahla
n g~iyorlar. Mesela 
orada Hang-Kes §eh
ri Universitesinde bi:
imtihan esnasmda bir 
miimeyyizle talebe -
den biri arasmda ce
reyan eden bir mii
kaleme bunun son 
misallerinden biridir. 
Mlimeyyiz, talebenin 
en miistaidlerinden 
birine tarih imtiha
nmda soruyor: 

- EcdadimJzdan Ming hanedanmm 
muharebeye giderken takbklan maih
muzlar ne renkte idi? 

Talebe big §a§kmhk eseri gi:istermi
yor: 

-Bay miimeyyiz, diyor, eger onlarm 
bana hangi madenden oldugunu soyler
seniz, ben de size rengini arzederim. 

Miimeyyiz k1zryor, bu haZlr cevab ta
lebeyi takdir etmesi lazrm gelirken Sl
fin bas1yor. 
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<;ocuk portreleri 

Kalamt~ta llhan Dilmantn 
giizel bir pozu 

l;)u gordiigi.inliz 
yer bir sergi bina
Sldlr. Farzedin ki 
otomobilin kap1s1 
a~Ihyor ve i~inden 
siz iniyorsunuz. Bu 
sergide gormedigi -
niz, g~mediginiz 
hic;bir oda ve salon 
kalm1yacaktrr. Yal
mz §U §artla ki her 
yerden ancak bir 

defa g~ecek, ora -
ya bir kere daha 

donmiyecekisiniz. 

Bu yolu yukan
ki resmin iistiinde 
k1rm1zl kalemle ~i

zip gi:isteriniz! 

Bu bilmeceyi 

dogru ~i:izenlerden 

birinciye 5, ikinci
ye 2, iic;iinciiye 11i· 
ra miikaf.at verile -
cek ve dig6, 100 ki
§iye milnasi.b hedi· 

yeler dag-Jblacak -
br. 

Cevablarm martm sonuncu gunu - dogru ~ozenlerden bize fotograf gon -
ne kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesi. derenlerin resimleri de miikafat kaza
adresine gi:inderilmesi laz1md1r. Gee; mp kazanmad1klarma balo.lmaks1zm 
kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi gazeteye bas1llX. 
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YAZISIZ HiKAYE 
0 0 

® 

7 

[ FAYDALI BiLGiLER I 
Gergedan boynuzundaki 

., 
ugur 

c;in Slk slk fela
ketlere, ihtilillere, 
yangmlara maruz 
kalan bir memle
kettir. Onun i-c;in 
zengin, fakir orada 
herkes iizerinde bir 
ugur e§Yasl ta§Ir. 
Son zamanlarda 
gergedan boynuzu
nun en miikemmel 
bir ugur alamet' 
oldugu rivayeti or
taya yaylld1g-J ci - _ ____.._.. 
hetle bu maddenin 
klymeti pek ~k ar~t1r. Bilhassa Ma
lezya adalarmda ve cenubi Afri:kada 
gergedan aVlna ehemmiyet verilmi§ ve 
az zaman ic;inde bu hayvanlarm nesli 
tiikenme tehlikesi ba§g6stermi§tir. Bu
nun iizerine baz1 Avrupah tiiccarlar 
sun'i gergedan boynuzu ,i.mal edip <;ine 
sevketmi§lerse de c;inliler i§in farklna 
varml§lar ve mallan geri ~evirmi§lerdir. 

Kania yapilan tablo 
Japon ressmm 

ito Hikoro, Ja
pon hiikiimdar1 
Mikado'ya olan 
sonsuz sadaka
tini gostermek 
i.izere sade ken-

di kan1m kullanarak lmparatorun bir 
resmini · yapriuya karar vermi§ ve sol 
kolunun· damarmdan zaman zaman kan 
s1zdlrarak imparatorun ayakta bir tas~·"' 
virini viicude getirmege muvaffak ol
mu~ur. Fakat bu i§i yaparken ressam 
o kadar fazla kan kaybetmi§tir ki table 
bitince hastaneye kaldrr1hp tedavi edil
mesi icab etmi§tir. !to Hikoro gec;en
lerde tamamile afiyet bularak hastane
den <;Ikml§tlr. 

~itmanlara yaaak! 
Malfun ya, Amerikaya girecek muha

cirl~rin bazt §artlan haiz olmalan la
zimdrr: 0 zamana kadar higbir vec;hile 
mah.kfun olmamak, s!hhati yerinde bu
lunmak, CEfuinde muayyen miktarda 
paraSl mevcud olmak! Fakat Almanya

nm Breslav §ehrinden Ameri:kaya giden 
Karl Stein isminde bir Alman bu §art-

larm hepsini haiz oldugu halde kabul e
dilmemi§tir. Ni~in? Yiiz yirmi kilo ag-Jr
llkta oldugu ic;in! 

Amerikah memurlar 120 kilo ag-Jrh
gmda bir adamm srhhatinin tam olam1-
yacag-Jm, her hangi bir i§te c;all§masl
nm imkam bulunamtyacag1ru ileri siire
rek zavailiyi memleketlerine sokma
mt§lardlr. Karl Stein de bavulunu slrt
layinca geriye di:inmege meobur olmu§
tur. 

--:::--1 

50 lira miikafatb i 
( 

Biiyiik miisabaka ; 
--- ~ 

«<;ocuk haftasn> 'ere- \i 

fine Nisan bulmacast ~ 
25 lirahk para ve 25 lirahk 

e1ya miikafa~I i 
Birinciye 10 Lna 
tkinciye 7,5 » 
O~iinciiye 5 » 
Dordiinciiye 2,5 » 

Diger yiiz kitiye miinasib 
hediyeler. 

!?imdiden haznlammz! 



(~Cumhuriyete.l 
u=u @I u ~ ~ lUI l.t: lYI lfil tb!l 

Maarif V ekaletinin nazar1 
dikkatine 

Maari£ Vekaletine bagh istanbul kii
tiibhanelerindeki tarihi asan tetkik et
mek uzere bir cKitab tasni£ komisyonu» 
vard1. Ben bu komisyonun umuru tah
ririyesinde <;ah§tyordum. 

(1 mart 937 tarihinden itibaren tahsi
sat kalmadtgmdan bahisle §imdilik ko
misyonla beraber vazifemize nihayet 
verildigi) teblig edilmi§ ve fakat <;ah
§lp hak etmi§ oldugumuz kanunuevvel
den - §Ubat 937 tarihine kadar i.i<; ayhk 
maa§tmtz verilmemi§tir. Hukfunet he
sabma i.i<; ay <;ah§hnhp hakktmlZ heniiz 
verilmediginden dolaYl ge<;irmekte ol
dugumuz stkmh, ve <;ektigimiz tshrab 
htkkmda izahat vermege stkthyorum. 
Bu babda alakadarlara tevali eden hu
susi ve resmi mi.iracaatlerimize heniiz 
bir cevab verilmiyor. Acaba bizim der
dimize kim <;are bulacak? 

Kitab tasnif komisyonu umuru tah
riresinden kadim Ti.irk yaztlan mii

tehasstst Osman Fevzi 

Bulgaristamn Razgrad kazast 

Kladentsi koyiinden Hakkt Recebe: 
Bahsettig!nlz mesele hakkmda Sofya se

faret!m!ze miiracaat!n!z! tavs!ye ederiz. 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 II 1 8 9 10 

..,.,-.--

I I I I I I IT I• 11 
2 I \ I I 1•1 I I I 
3 1•1 I I I I I 1•1 
4 I I I I 1•1 1•1 I 
f I 1•1 I I I I I I 
~ I I I I 1•1 I I I• 
~ I 1•1 I• 1•1 I 
sl&l I 1•1 1•1 I 

1 :,, 1•1 I I I 1.1•1 I I 
L J l ]-.L J J___L_ 

Soldan saga: 
1 - §ark vilayetlerim!zl. tetk!ke ~lkan 

faal Vekilim!z. 2 - B!r flltlr iizerinde inad, 
anlayi§li. 3 - Dersini bllen talebeye eski
den verilen ~ey. 4 - Arabca ckalemlen, 
nota. 5 - Blr emir, tecriibe etmek. 6 -
Osman!t Imparator!ugunun eskl beyllkle
rlnden blrl, dola~ma. 7 - Ekserlya otede 
tab!rin!n online gelen kelime, tem!z. 8 -
Nota, blr stfat, eskl unvanlardan birl. 9 -
Da!ma. yerinde duran, 1iz tiirk~e cgiizel 
san'ab. 10 - Tarladakl bugday mahsulii, 
cedvel tarztnda yaztl~ kagtd. 

Yukaridan a§ag1ya: 
1 - Stzlanma, b!r sua! edat1. 2 - Mer

kez, b!r balik. 3 - B!r hiikiimdar unvam, 
emre kar§I gelen. 4 - Yumurtanm az pi~
~~. kiSa zaman. 5 - Qogalmak, iran dl
linde csu), 6 - Blr emir. 7 - Bir yere 
g!tmek, ingi!iz alfabeslnde b!r harfln o -
kun~. 8 - Elblsenin kol kenan, blr pey
gamber. 9 - Bir renk, fedak:irllk yapma.. 
10 - Ko~u blr memleket, kii~iik blr hay
van. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 5 II 1 R II 10 

II PIAINIArYIIIR!•IBU\1 
2 tiZ]AIBIEIL •ITIAIS 
a Tl I IPIAI•I I I ~I I IKI• 
4 AILiol•loiKI•IKIAIV 
5 Gl I ILIAIFI•IHIAINIE 
s o1•1 tILl t l~l•IM,•Iz 
~ RIA •I tIs IAI•IAIDI t 
8 •I s IAI•I• s IAIKIAIR 
'IIF t L i Is t lri•IRI•I 

1o A R A ZIt •Jlll.~AIH 

Kay1b ilan1 
50 LiRA MOKAF AT 
Taksimden Alman hastanesine giden 

yolda kii<;Uk ptrlanta ta§h bir gogus ig
nesi kay'bolmu§tur. Bulana 50 lira ikra
miye verilecektir. Gune§ kulubi.i kapt
CtSma mi.iracaat edilmesi rica olunur. 

i~ aran1yor 
Uzun seneler Adliyede ve icra me

murluklarmda bulunmu~ biri avukat 
Yanmda ve yahut bir muessesenin hu
kuk servisinde i§ anyor. Daktilografi 
bilir. YaZlSl iyi ve seri, referans ve 
vesaiki vardtr. 

Sirkeci Yahk6§ki.i caddesi Mersin 
ambanna, telefon (21860) 

A~1k Arttlrma ile Satlfl 
:;iehrimizin en eski firmast olan A. 

Ba~ikyan ve ~- _K~pamactyan mobilya 
magazasmda, Ist1klal caddesi No. 48, 
Parmakkapt (Ytldtz sinemas1 kar§ISln
da) a<;tk arthrma ile sah~ma 21 pazar 
gi.inu devam edilecektir. 

Beheri 1 biife, 1 dresuar, 1 masa ve 6 
sandalyadan ibaret hayli asri ve kiibik 
yemek oda taktmlart, be§ par~adan mli
rekkeb ve ceviz koku kaplama kiibik 
mi.ikemmel yatak ada takimt, gene ce
viz koku kaplama ve bir divan, iki kol
tuk, bir masadan murekkeb yegane sa
lon tak1m1, valona kaplamalt bir kana
pe, u<; koltuk, bir masadan mi.irekkeb 
yegane salon takimt, portmantolar, bir 
kanape, iki koltuk maroken talnm, iki 
yanh buyuk yazthane ministr, tonet dort 
k6§e masa, maroken ve hezaren sandal
yalar, <;ini sobalar, duvar saatleri, som 
cevizden mamul Frans1z malt Louis 
XV salon, hayli biirolar, ve yazthane e§
yalar. Emsalsiz bir !ngiliz kasa, Ri<;
mont - indiana markalt gayet giizel bir 
piyano - pianola. 

ist. Borsas1 19/3/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Beldka Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ahs 
1113.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-

Sahs 
619.---
126.-
115.-
125.-
84.-
22.-

575.-1 
23.-
66.-
75.-
23.-· 
28.-
22.-
23.-
15.-
52.-
32.-

Silin Avusturva 
Mark 

21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Zloti 
Pene"o 
Ley 
Dinar 
Kron fsvec
Altm 1037.-

246.
EKLER 

1038.-
248.-Banknot 

I c 
Lonrda 
New-York 

i Paris 

Ac1hs Kanams 
617.- 618.-

0.7918 0.7920 
17.25 17.2025 
15.0437 15.0194 
4. 7025 4.6945 

88. 73;1~ 8~.5!125 
3.4775 3.4.718 

64.505f: 64.4012 
1.4184 1.4455 

I 
Milano 
Briiksel 

I Atina 
'Cenevre 
'Sofva 
Amsterd. 
Prae" 
Viyana 
Madrid 
lJerlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
Belnad 
Yokohama 

22.70 22.6634 
4.2236 4.2160 

11.4586 11.44 
1.97lfi 1.9658 
4.1766 4.17 
4.37fi0 4.3690 

l"U037 107.9288 
34.6840 3!.6275 

2.7786 2.77-12 

I 
Moskova 
Stokholm 

E 

24.64 24.63 
3.1434 3.1383 

SHAM 
Acdts Kanams 

Anadolu Sm. 
% 60 vadeli 23.- 23.-

Asian Cimento 14.40 14.40 
iSTiKRAZLAR 

Acd1s Kanams 
Tiirk borcu 1 Pesin 

• • 1 Vadeli 19.30 19.40 
• "' n Vadeli 18.70 18.85 

Ere" ani 99.- 99.-
TAHViLAT 

Acd1s Kanams 
Anadolu 1 Pesin 

~ 
• I Vadeli 40.40 

I 
Tehlikeyi 
Biiyiimeden 
•• 
Onleyiniz! 

40.40 
_j 

Buyuk, kii<;uk birc;ok hastahklar 
soguk algmhgile ba§lar. Miluob

lar u§i.iyen viicude hucum ederler. 
N ezle ve kmkhk ba§gosterir. Hara
ret yukselir. Arhk en korkulacak 
hastahklar ic;in bile zemin hamlan-

mi§ demektir. 

Kendinizi U~uttUQUnUzU hisseder 
etmez derhal bir ka~e 

GRiPiN 
ahn1z. 

( 
GRiPiN SJZJ gripe kar§J ko-
rur. GR1P1N en §iddetli ba§ ve 
di§ agnlanm gec;irir. GR1P1N 
u§i.itmekten mi.itevellid bel ve 
sinir agnlanm, bi.itiin SIZI ve 
sancilari dindirir. 

\ ) 

GRiPiN 
Ka~eleri 

fcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

BUtUn eczanelerde sabhr. 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocasu kendi kendine 

bi~ki, diki!f ogrenmek istiyenler 
ir;in yazllmi~tu. 

Kadm elbiselerine aid olan bi 
rinc:i cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira 
dtr. Ta~raya posta parast ahnmaz 

Prova ve tatbikata aid ii<;iincii 
cild de sahlmaktadu. 
Sati§ yeri yalnu Be~ikta~ Diki~ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

._ ___ Telefon 43687 ---· 

CUMHURiYET 

Istanbul Barosu 
Ba$kanl1g1ndan: 

Dahili nizamnamemizin 12 nci maddesine gore Baromuz Heyeti Umumi
yesi 20 mart 937 cumartesi gi.inu saat 15 te istanbul Ag1rceza mahkemesi sa
lonul'Jda toplanacakbr. 

Arkada~larm gelmeleri rica olunur. 
Ruzname: 

1 - Yeni kaydolunan arkada~larm takdimi ve bu vesile ile ikinci baf;ka
nm nutku. 2- Yeni kanun layihast hakkmda malumat. 3 - Muddeti biten 
birinci ve ikinci baskanlarla be§ iiyenin yerlerine yenilerinin se~ilmesi. 4 -
Mali raporun okunmast. 

Afvon ilbayhgindan: 
10 mart 937 Riini.inde birinci ihalesinin yaptlaca,gt evvelce ilan edilmi§ 

alan !I merkezine bagh iscehisar koylindeki Somaki mermer ocaklar1 25 
sene muddet ve senede c150~ metre mikabt ta§ ~1karmak ve % 5 bu~uk 
msbi resim vermek uzere talibine birinci ihalesi yaptlacakttr. !halei kat'iye
si 25 mart 937 per~embe gi.inu saat 15 te icra olunacakbr. Talib olanlarm bel
li giin ve saatte ilbayhga ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Afyon Ticaret 
Odas1 Ba~sekreterligine muracaatleri ilan olunur. (1399) 
---- ··------------

s AT I s 
' 

i L A N I 
istanbul Dordiincii icra memurlugundan: 

23596 ikraz numarasile Mehmed ve Hidayet taraflarmdan bar<; alman 
(2600) lira mukabilinde Vaktf Paralar Mudurliigi.ine birinci derecede ipotek
li olup paraya c:;evrilmesine karar verilen ve tamamma yeminli u<; ehli vu
kuf tarafmdan c9089· lira ktymet takdir edilmi§ alan Beyoglunda Kamerhatun 
mahallesinjn Kiraz sokagmda eski 10, 10 mukerrer yeni 16, 18 N:o.l! sag ta -
rafl duvarct Andon hanesi, sol taraft Simun sokagmda 10 numarah ~1kmaz 
mahal ve Marika ve Zitiiye haneleri, arkas1 Hiristo ve Aleksandros Valni ve 
Katarina arsalan, cephesi tarik ile mahdud altmda dukkam olan kargir apar-
hmamn mslf hissesinin evsa£1 a11ag1da yaz1bdtr. · 

Ev!;afi umumiyesi: Aparhman altt kathdtr. 
18 numaralt di.ikkan; oni.i camekalf ve istor kepenkli olup zemini karo

simendir. 
Zemin kat: tl'c:; mermer basamakla girilen zemini karosimen bir antre 

olup buradan i.i~ mermer basamakla ~tktlan diger bir koridor uzerinde mer
diven altt ve komurli.ik ve mozaik merdivenle ~tk1lan koridorda kaptst harab 
diger komi.irluk ve arkada bir aydmbk mahalli olup birinci kata mermer 
merdivenle c:;tkthr. 

Birinci kat: Sahanltgt karomisen 1 No.h daire olup bu daire bir koridor 
iizerine dart ada bir hala, zemini kirmtzt <;ini mermer ki.ivetli bir mutfakhr. 

2, 3, 4, 5 inci katlar: Birinci kahn ayni olup altmct kata ~tkan merdiven 
ahllabdtr. 

Altmci kat: Bir koridor uzerinde ii~ oda, bir mutfak bir haladtr. 
Zemini ktrmtzt ~ini, kazanl!, mozaik tekneli ~ama~1rhk ve onunde zemini 

<;imento olan tarast vard1r. Ve dem.~r merdivenle ~tktlan diger bir taras var
dir. Bunun zemini kirmtzt ~inidir. On cephede katlarm hirer balkonlart olup 
on, arka ve yanda birinci kattan itibaren c:;1kmast vardtr. Elektrik ve su te
sisah olup bina muntazamdtr. 

Sahas1: Hepsi 107 metre murabbat olup bundan 94 metre murabbat bina, 
13 metre murabbat bah<;e yani aydmhkhr. 

Yukanda evsaf ve hudud ve mesahast gosterilen apartrmamn mstf hissesi 
ac:;tk artt:rm1ya konmu!? olup ~artnamesinin 25/3/937 tarihinden itibaren dai
remizde herkes tarafmdan gorulebilecegi gibi 26/4/937 tarihine musadif pa
zartesi gi.ini.i saat 14 (on dart) ten 16 (on alb) ya kadar dairemizde a<;tk art
hrma ile sablacakhr. Arthrma bedeli muhammen kiymetinin ylizde yetmi§ 
be~ini bulmadtgt takdirde en son artttranm taahhiidii baki kalmak iizere 
11/5/937 tarihine musadif sah gunii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde ya
ptlacak olan ikinci arthrmasmda gayrimenkul gene muhammen ktymetinin 
yiizde yetm_i~ be~?ini buldugu takdirde en son arthrana ihale edilecek ve bul
madlgt takdirde 2280 numarah kanun hi.iki.imlerine tevfikan sah$1 geri btra
ktlacakttr. 

Taliblerin muhammen krymetinin yiizde yedi buGugu nisbetinde pey 
ak<;esini veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan la
ztmdJr Muterakim vergilerle vaktf icaresi ve belediyeye aid tenvirat ve tan
zifat rusumu sah!i bedelinden tenzil olunacakhr. Taviz bedeli mii!iteriye aid
dir. ~004 numaralt icra ve iflas kanununun (126) net maddesinin dordiinci.i 
ftkrasma tevfikan bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla diger al&
kadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve ma
sarife dair alan iddialanm ilan tarihinden itibaren •20· yirmi gi.i\1 i~inde ev
rakt mi.isbitelerile bildirmeleri aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olma
dtk<;a sahf? bedelinin payla§masmdan hari~ kalacaklan cihetle alakadaramn 
i11bu maddenin mezkur ftkrasma gore hareket etmeleri ve daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 934/2660 dosya numarasile muracaatleri ilan olunur. 

(1537) 

Devlet Demiryollar1 
isletme 

' 

ve Limanlar1 
Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Hareket ve Munakal&t servisimiz i~in miisabaka ile en az orta tah-
sili bitirmi§ olanlardan istasyon memur namzedi almacakhr. 

2 - Musabaka imtiham Sirkeci, Haydarpa§a, Ankara, Kayseri, Adana, 
Malatya, Afyon, Bahkesir, izmir, Mudanya, Erzurum i§letme merkezlerin
de yaptlacaktu. 

3 - Miisabaka imtiham: Fen bilgisi, hesab, hendese, memleket cograf
yast ve yabanct lisanlardan yap1lacakhr. Yabanct dil veya lise derecesindeki 
tahsil ayni notlann kazamlmast halinde tercih hakkmt verir. 

4 - Mlisabakaya i~tirak edebilmek i<;in taliblerin bulunduklan i~l~tme 
mtr..taka mi.idi.irli.iklerine a!iag1daki ftkralarda yaz1h §artlara aid vesa1kt ve 
altl.!lar vesika fotografile beraber pulsuz bir istida ile muracaat etmeleri ge
rektir. 

~artlar: 
A) TUrk olmak: 
B) Ya~1 18 den a11agt ve 28 den (dahil) yukan olmamak, 
C) En az iki sene iic:;n askerlikle al&kast olmadtgma dair askerlik §Ubesin

den vesikas1 olmak 
<;) iyi hal eshabmdan 'olduguna ve devlet hizmetinde ~ahf;:ttrtlmasma mani 

bulunmadtgma dair alakadar makamatm musaddak vesikasi bulunmak, 
D) Miisabakaya istirak etmeden evvel, idaremiz merkez s1hhat heyetleri 

t~rafmdan muayene edilerek faal serviste <;ah§maga mani bir guna sth
ht anzast ve hastabgt olmamak 

laztmdtr. ' 
5 - Sthhi muayene vesikas1 istida verildikten sonra idaremizce temin 

edilir (talibler sthhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayeneleri 
yaptmhr). 

6 - Ayni ~rtlan haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler yalmz 
telgraftan imtih&\l'J edilirler. 

7 - Ell:. son miiracaat tarihi 10 nisan 937 ye kadardtr. Bundan sonra va
ki olacak muracaatler muameleye konulmaz. 

8 - Musabaka imtiham 17 nisan 937 cumartesi gi.inii saat on dortte ya
pllacakttr 

9 - Kazananlara 11ehri 57 lira iicret verilecektir. tsimleri de gazetelerle 
ilan edilecegi gibi kendilerine aynca tebligat yaptlacakhr. (1540) 

Umumi Miidiirluk 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
Akademi Mimari Tatbikat Biirosunda yaPilan in§aat projelerinin elek -

trik kalorifer ve bilumum sthhi tesisatma aid hesabat planla~t ve mi.inakasa 
evr~kml haztrlamak iizere. tecrubeli v~. miiteh~ss1s bir tesisat mi.ihendisine 
ihtiya~ vardtr. Ayda 300 hraya kad~r ucret venlecektir. Taliblerin vesikala
rile. birlikte Akademiye mi.iracaatlert. (1508) 

Galatasaray Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
I · · ·n Ortakoyde bulunan ilk ktstm binasmda ~artnamesi mucibince 
,tsem1z1 . 5/4/1937 t · .. .. 

2147 lira 33 kurU!i ke1~if ic:;indeki tamtrat pazar. est gunu saat 14 te 

I. t b 1 L' ler Muhasebecilig~inde toplanan Okul Kom1syonunda ac:;tk ek -
s an u tse • k 'lt t . k "f d'" "lt · 1 kttr Bu i~e aid fenm ve e st me 11ar namest e§I ve tger s1 mes1 yapt aca . ,. .. 

evraklar okulda. goriilup ogremhr. . . . 
161 lira 5 kurustan ibaret muvakkat temmat thale saatmden evvel Mu-

hasebe veznesine yattnlacaktir. . .. ~· . .. 
isteklilerin en az 1500 lirahk bu i~e benzer 1~ g?stereceg1 vesa.Ikler uze-

rine almi~ oldugu muteahhidlik ve Ticaret Odast vestkasJ veya temmat mak
bnzlarile belli giln ve saatte Komisyona gelmelerl. (1561) 

20 Mart 1937 

Zarf Usulile Eksiltme ilan• Kapab 
Naf1a · Vekaleti Sekizinci Daire 

Su i~Ieri 
Samsun 

Miidiirliigiinden: 
1 - <;ar§amba ovasmm kurutulma ameliyatmdan olmak iizere Aptal 

trmagmm 1slaht i~in projesine gore yaptlacak ameliyat ve in~aat 25/3/937 ta. 
rihinden itibaren 30 gun mi.iddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konul
mu~tur. 

2 - Ke~if bedeli 32421 lira 12 kuru§tur. Bu in§aat i<;in mevcud evrak 
!1Unlardtr: 

A- Ameliyat ve in~aat resimleri. 
B - Ke§if ve hulasai ke§if cetvelleri. 
C- Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
D- Hususi §artnamei fenni. 
3 - Ikinci maddede yazilt evrak 162 kuru§ mukabilinde Su l§leri Mi.i· 

diirli.igiinden tedarik edilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek i~in Nafta Vekaletinden bu gibi i§ler yapabile· 

cegine dair ehliyet vesikasma malik olmak laztmdtr. 
5 - Eksiltme 26/4/1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Sam

sunda Su i~leri Miidiirliigunde toplanacak Komisyon huzurunda yaptla -
cakbr. 

Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayth kanunun hii
ki.imlerine gore usuliine tevfikan haztrlanm111 ve mi.ihurlenmi~ olan zarflarm 

Su !~leri Mi.idiirli.igi.ine makbuz mukabilinde verilmi~ bulunmaltdtr. Bu sa -
atten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Ve posta~a vaki olacak taahhurlar 
nazan itibare almmaz. 

6 - Bu ameliyatm muvakkat teminat miktan 2431 lira 50 kuru§tur. 
7 - i§i iizerine alan miiteahhid Yiiksek Vekalet~e ihalenin tasdik olun

dugu kendisine yazile teblig edildigi tarihten itibaren 15 gun i~inde muvak
kat teminatmt kat'i teminata iblaga ve ayni miiddeti i<;inde mukaveleyi no
terlikten tescile mecburdur. (1444) 

istanbul Liman i~Ietme idaresinden: 
idaremizin Kastmpa~adaki arsasma atolye binalart ve malzeme ambar

lart yaptmlacakbr. 
1 - Teminatt cl5.000,-» lira alan bu i~e aid teklifler kapah zarfla 2 ni

san cuma gi.inu saat 9,30 da Sefler Encumeninde yaptlacakttr. 
2 - Taliblerin c100,000,-~ lirahk bir bina in~aatmt yapm1~ olduklanm 

tevsik etmeleri lazrmdtr . 
3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i~lerdeki tecrube 

ve ihbsaslarma aid tercih sebebleri ara~tmlarak en ucuz fiat verene ihale 
mecburiyeti olmtyacakhr. 

4 - Her tUrlii izahatla beraber ~artname ve projeler c10,-• lira muka
bilinde Galatada Haydar hanmda Fen Servisi Sefliginden ahnacaktu. (1514) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - Idare mustahdemini i~in ·440~ aded pelerin a~tk eksiltme ile ah

nacakttr. 
2 - Muhammen bedeli •4840•, muvakkat teminah ·363• lira olup ek· 

siltme 2/4/1937 cuma giinu saat ·15~ te Ankarada P. T. T. Satmalma Komis
yonunda yaptlacakhr. 

3 - istekliler teminatlanm !dare veznesine yahnp alacagt makbuz 
veya kanunen muteber banka mektubu ve ~artnamede yaz1lt vesikalarla ek
siltme giinii saat c15~ te mezkur Komisvona miiracaat edeceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankarada P. T. T. Levaztm Miidurliigi.inden, !stan 
bulda P. T. T. Levaz1m Ayniyat Subesi Mi.idiirlUgunden verilecektir. 

Onye 
Elektrik 

Belediye 

c598~ (1442) 

Miinakasa ilant 

Rivasetinden: ... 
1 - Nafta Vekaletinden tasdikli proje, ke§ifname ve fenni §artnamesi 

mucibince tl'nye kasabasmda elektrik tesisatt yaptlmast 26/2/1937 tarihinden 
12/4/1937 tarihine kadar 45 giin muddetle ve kapalt zarf usulile eksiltmiye 
kap.ulmu$tur. 

2 - ihale 12/4/1937 tarihine musadif pazartesi glinii saat 5 te U'ny 
Belediye dairesinde mute§ekkil Belediye Encumeninde yaplla'cakttr. 

3 - Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptmlacak ·3000~ lira muham
men bedelli santral binast baric olmak uzere) •24924~ yirmi dart bin dokuz 
yi.iz yirmi dart lira bir kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminat miktari 1870 liradtr. 
5 - Proje ve teferruab, fenni ve hususi ~artname ve mukavele proje

si sureti be§ lira bedel mukabilinde tl'nye Belediyesinden ve istanbulda 
'l'aksimde ~ark aparhmanmda elektrik miihendisi Hasan Haletten almabilir. 

6 - Teklif mektublan, §U vesikalart ihtiva edecektir: 
A.- Teklifi yapan bir ~irket oldugu takdirde sicilde kayidli oldugu ve 

halen faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilam tarihinden sonra 
almmu~ resmi bir vesika, §irket sirgUleri veya noterlikten musaddak vekalet
name. 

B.- Muvakat teminat makbuz veya banka mektubu. 
C- Bugiine kadar bir elektrik tesisattm muvaffakiyetle bitirdigine dair 

kabul raporu veya musaddak sureti. 
isteklilerin eksiltme ~artnamesi mucibince tanzim edecekleri teklif mek

tublanm eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Beldiye Riyasetine ver
meleri veya bu saate kadar yeti~tirmek uzere gondermeleri ilan olunur. (1250) 

Kapah Zarfla Eksiltme ilan1 
iran Transit Yolu in~aat ~efliginden: 
7/4/937 Gar11amba gi.inu saat on be11te Erzurum Vilayeti Nafta Miidiirliigii 

odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda 99,889 lira 86 kuru~ bedeli ke
llifli Agn Vilayeti dahilinde Transit volu uzerinde Sa~tepe He KlZllyoku~ ara
smda ktsmen haztrlamm~ ve k1smen hari~ten gelecek ta11la yeniden in~a 
edil ecek 17 + 000 kilometrelik f?Ose ile tesviye, imalah smaiye ve tamiratl 
miitemadiye ekip binalarmm noksanlarmm ikmali i~lerinin kapah zarfla 
eksiltmesi yapilacakhr. 

Evrak1 ke~fiye. 11artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri biitiin ev
rak Erzurum ve Agn Vilayetleri Nafta Mildi.irli.iklerinde goriilebilecegi gibi 
500 kuru11 mukabilinde Erzurumda iran Transit Yolu in~aat :;iefliginden de 
ahnabilir. 

Muvakkat teminat 6245 lirad1r. 
1stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 say1h nushasmda c:;1kan 

talimatnameye gore N aft a Vekaletinden ahnmt!i vesikalan ihtiva etmek l?ar
tile 2490 say1b artttrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat 
dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublanm 7/4/937 pazartesi gunii sa
at on dorde kadar Transit Yolu !n!iaat Komisyonuna vermeleri laztmdtr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1062) 

Erzurum 
1 - Eksiltmiye konulan i1?: Erzurum Numune hastanesinin kalorifer 

i~idir. 
2 - Kesif bedeli 12700 liradtr. 
3 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - Bu i~e aid evrak ~unlardtr: 
A- Plan 
B- Umumi ~artname 
C- Baymd1rhk i~leri genel !iartnamesi 
D- Ke~if ve silsilei fiat cetveli. 
5 _ Eksiltme 9/4/937 cuma gi.inii saat on be~te Nafta Mi.idi.irliigii oda-

smda yarJ1acakt1r. • 
6 _ Eksiltmiye girebilmek ic:;in isteklilerin dokuz yiiz elli ii~ lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan ba~ka agi1;1daki ~artlar1 haiz bulunmast 
laz1md1r: 

7 _ Simdiye kadar bu gibi isleri yaphgma dair Nafta Vekaletinden al· 
m1~ oldtl?u ehliyet vesikastm ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odas1 vesikasmt ibraz etmesi. 
9 _ i~bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve tstanbul Nafta 

Miidiirlii.giinden okuyabilirler. 
10 - Teklif mektublan yukanda be~inci maddede yaZih saatten bir sa

at evveline kadar Erzurum Nafla Miidiirliigii odasmda te!iekki.il eden Komis
yon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublar be~inci m~~
dede y11ztll saatten bir saat evveline kadar gelmir? olmas1 ve du; zarflan mu
hiir mumil iyice kapattlm1~ ve mi.ihiirlenmi!i veva imza edilmi§ bulunmast 
§arttlr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1531) 



20 Mart 1937 

Nazilli 
Eksiltme 

Pamuk Islah 

ffkri ~Fik ~~ 
J 1 UMOBIL ve MAKiNiST OKUlU 
Takslm • STADYOM 

3 aybk yeni devre 9 Nisan'da 
ba,IJyaeakhr. $ofor olacaklar 
~imdiden miiracaat eclebilir. Ama-
iirler: Teorik ve pratik ge~ire· 

cekleri imtihanlara hazJr.aDir. 
Program isteyin iz. 

Telefon: 42508 

ilan• 

istasvonu Direktorliigunden: 
1 - Miiessesemiz i~in (Garvens) markah ve sekiz in~ kutrunda iki aded 

kompila santrifuj tulumbas1; artbrrna, eksiltme kanunu hiikiimleri dairesinde 
satm almacakhr. Yirmi beygir kuvvetinde motora (akuple) baR-lanmi~ ola -
cakhr. Dart tekerlekli arabas1, alastiki ve izole baglamas1 emme sepeti, ayar 
siizgi.isii, (Klape) <;e~meli hunisi 6 • 8 rnetrelik emici iki hortum ve verici 2 
deve bo:vnu ile 3 metrelik iki diiz boru ve 8 dane flanG ve iki manumetre gibi 
biitiin teferriiatile birlikte ve komple olacaklardtr. Bunlar nihayet 28 may1s 
1937 giini.i Nazilli Gimendifer istasyonunda teslim edilmi~ olacaklardtr. Teslim 
ve teselliimii miiteakib bedelleri Nazilli Malsandtgmdan tesviye edilecektir. 

2 - Eksiltme 24 mart 1937 ~;an;amba giinii saat 15 te Nazilli Malmiidiir
liigunde toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile yapilacak, teklif muvaf1k 
ve mutedil goriildiigu takdirde ihale edilecektir. Taliblerin kanu:n hiikiimle· 
rine uy_gun olarak haztrhyacaklan Detayh teklif mektublanm sozii ge\;en 
giinde nihayet saat 14 e kadar Komisyona vermeleri laztmdtr. 

3 - Muvakkat teminat 250 lirad1r. 
4 - Tulumbalar sozii ge<;en giinde teslim olunmadtgr takdlrde teminat 

ak<;esi irat kaydolunacak ve miiteahhid 200 lira tazminat verecektir. 
5 - ilan, pul ~ibi resmi masraflar miiteahhide aiddir. 
6 - Fazla malumat almak istiyenler Nazilli Pamuk Islah 1stasyonu Di-

rektorliigiine miiracaat edebilirler. (1422) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletimizde tesis edilecek dosya odas1 1~m kapall zarf usulile 43 ta

ne l;elik sa~ dolab yaptmlacaktlr. ihale 5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 15 
te Vekfllet Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. Muhammen bedeli 3750 
liradir. Bu i~e aid ~artname ve resimler paras1z olarak Komisyondan alma
bilir. Muvakkat teminat 281 lira 50 kuru~tur. !steklilerin ihale giiniinde Sa
tmalma Komisyonunda haztr bulunmalan ilan olunur. c599• (1447) 

• 
I 

ENTERNA 
Z M i R 
YONAL FUARI 

20 Agustos - 20 Eyliil 1937 

istanbul Defterdarbgindan: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Kad1koyiinde Osmanaga rnahallesinin eski Sogiitlii(;e§me yeni 
Cilek ve Dut sokaklarmm birle~tigi ko~ede altmda bir diikkam 
bulunan eski 122 !lliikerrer yeni 23, 27 No.h evin tamam1: 
Beyaz1dda eski <;ar~1 yeni Beyaztd mahallesinin Eskiciler soka
gmda 4 No.h diikkanm tamam1: 

4065 

270 
Yukar-1da cins ve mevkileri yaz1h emlAkin hlzalarmdaki bedeller i.izerin

den ac;:1k art1rma usuli1e ayn ayn sat1~1 on giin uzablrni~br. lsteklilerin ve 
tediye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 29/3/1937 pazartesi giinii saat on dortte 
yiizde yedi buc;uk pey akgelerile Milli Emla.k Miidiirliigiinde toplanan Ko -
misyona gelmeleri. eM.» (1549) 

I Devlel DemlryollarJ if(etme Umam Miidiirliiiiinden 
Muhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve kahve rengi mu~am· 

ba ile 1900 metre muhtelif eb'adda Lineleum mu§ambasi 24/3/937 c;ar§amba 
giinii saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Birinci t~letme Komis
yonu ta:afmdan kapah zarf usulile satm almacakt1r. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 657 lira 30 kuru~luk muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettigi vesikalart ve Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 nu· 
marah niishasmda inti~ar etmi§ olan talimatname dairesinde almmi§ vesika 
ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri la
zur.dtr. 

Bu i~e aid ~artname ve mukavele projeleri Komisyon tara.fmdan para-
stz olarak dagtblmaktadtr. (1256) 

~ 

4/3/1937 tarihinde eksiltmesi yap1lan bobin kurutma ve enjekte tesisati· 
na talib ~Ikmadtgmdan yeniden teslim miiddeti temdid edilerek eksiltmiye 
konmu§tur. 

Eksiltme 17/5/937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarfla Ankarada 
!dare binasmda yaptlacaktlr. 

Muhammen bedeli 6000 liradtr. 
Bu i~e girmek istiyenlerin c450. lirahk muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettigi vesikalan Resmi Ga~tenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah niis
hasmda inti!lar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif 
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iaz1md1r. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
§ada 'feselliim ve Sevk ~efliginden dagthlmaktadtr. (1486) --Muhammen bedeli 2873 lira 10 kuru~ olan 25 kalem ila~ ve tibbi malzeme 
5/4/937 pazartesi giinii saat 10 da Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Ko
misyon tarafmdan ac;tk eksiltme ile satm almacaktir. Bu i~e girmek isti -
yeJ:?!~rin 2~5 lira. 4~ kuru~l':k muv~k~at teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettig1 vesa1kle btrhkte eks11tme gunu saatine kadar Komisyona mi.iracaat • 
len laztmdtr. Bu ~e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dagttil • 

fi:lak ve Evtam Bankas1 ilanl;•>l 
SATILIK CiFTLIK 

ROMA 

I 

Denizyollart 
I$LETMESI 

Acentalan: Karakoy KopriibB§J 
feL 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

Trabzon Postalar1 
Pazar, sall 12 de, per~embe 16 da 

izmir Siir' at Postas1 
Cumartesi 15 te 

Mersin Postalar1 
Sah, Per~embe 10 da 

kalkarlar. 

Diger Postalar 
BAR TIN - Curnartesi, 

CarGamba 18 de 
- Pazar, Sah, 

PerGembe 9,30 da 
MUD ANY A - Pazar. Sah, 

Per~embe, Cuma 
8.30 da 

tzMlT 

BANDIRMA - Pazartesi, Sah, 
CarGamba, Per
~embe, Cumar
tesi 20 de 

KARABiGA - Sah, Cuma 19 da 
A YV ALIK - Sa h. Cum a 19 da 
lMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin Postalarma 
kalkt iinleri iik almmaz. 1545 

'ARABI 
Kibar aleminin ne§'e kaynatJ.du. 

Dot'um ve kad1n hastallklar• 
mOtehaSSISI 

Ca§alo~lu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yapt 

T eleton 22683 

Be)"koz sulh mahkemesinden: • 
Beykozda Yahkoyiinde Meydan soka

gmda oturan Dursun Kaptana: 
Fatma tarafmdan aleyhinize a(;tlml§ 

olan nafaka davasmm 15/3/937 saat 
10 da alan duru§mamzda ikametgahi
mzm belli olmamas1 hasebile bir ay 

I 

I 

A Pi 0 L de derhal ge~er. U~iimek· 
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agnlar1 hemen keser 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yiiksek .Miihendis Mektebi binasmm bulundugu arsa dahilinde yap
tmlacak 214296 hra 7 kuru~luk ke~if bedelli pansiycm binast in§ast ve tesi
sati kapah zarf usulile eksiltmiye konulrnu~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi ve buna rnerbut hususi ve fennt prtlar, 

Pansiyon projesi, taksirnah dahiliye listesi, tablili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk ~leri genel !iartnamesi 
D - Plan ve projeler. 
istekliler hu ~artnameleri ve evraln 11 lira bedel mu.kabilinde mekteb 

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

mii§suyunda Yuksek Miihendis Mektebi binas1 i~indeki arttmna ve eksiltme 
Komisyonunda yapliacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i\;in isteklilerin 11965 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan ba~ka a§agrdaki vesikalan haiz olup getirmesi lazundtr. 

A - Nafta Vekaletinden ahniillll yap1 miiteahhidligi ehliyet vesikast. 
B - 5QOOO lirahk i~ yapbgma dair Nafta Vekaietince tasdikli vesika. 
C - 937 yrlma aid Ticaret Odast vesikaSL 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah miihendis veya mimar ol· 

mas1 veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda ~in yapllacaglDl ve 
in~aat miiddetince ~in ba~mda bulundurulacagmt taahhiid etmesi Iaztmdtr. 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 i~;indeJd Artbrma ve Ek
siltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublann nihayet ii~;iincii madded~ yaz11I saate kadar gelmi~ ol
masi ve d1~ zarfm miihur mumile iyice kapatllm~ bulunmast ~artt1r. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilinlan 

Aksarayda Pertevniyal Valde Camisi me~Jigi 
Kopriiba§mda Yenicami meyzinligi 

Yukanda yaz1h cihetler il;in nizamname ve(;hile nisanm yedinci l;Br§amba 
giinii saat on dortte Ba~miidiirliik Tevcih Enciimeninde miisabaka imtiham 
yaptlacagmdan talib olanlarm dilek\;elerile imtihan saatinden evvel Mebani 
Kalemine miiracaat eylemeleri. (1538) 

~ 

SATILIK 

•• 
Oksiirenlere 

KANZUK 
oksiiriik ,urubu 

Gogiis nezlelerile had vc miiz
min kasabat iltihablarmda, zatiir
ree, zatiilcenp ve bogmaca oksiiriik
lerinde .;ok faydah bir ilacdu. Go
jiisleri zay1f olanlara aynca tavsiye 
olunur. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

BEYOl'iLU - iSTANBUL 

Miistamel 

Buz makinesi istiyoruz 
Satmak itsiyenlerin Galata Mah

mudiye caddesi 44 numarah 
magazaya muracaatleri. 

M uhasib aran1yor 

istanbulada Cagaloglunun en 
serefli mevkiinde ve Son Posta 

Zonguldakta bir miiessesenin mu• 
hasebe i§lerini tedvir edebilecek 
V4fl 35 ten fa:rla olmamak 11artiJe 
bir Turk gencine ihtiyae vard1r. 
Giimriik muamelabna a~ina veya 
lisan bilenler tercih olunaeakbr. 
Galata Unyon hamnda 64 numa-' Matbaas1 karststnda bes 

' ' 
par~a arsa 

K1ymeti Pey paras1 Metre Harita Emlak 
L. K. L. K. M2 No.s1 No.s1 

3654 00 274 50 261 59 12 
3060 00 229 50 255 60 46 
3180 00 238 50 265 61 46/1 
3180 00 238 50 255 62 46/2 
3180 00 238 50 265 63 46/3 
Cagaloglunda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Catalc;e§me sokakla-

rmda Evkafa aid be~ parr;a arsa yukanda yazll1 ktymet ve miktar ve mesahasi 
iizerinden satihga <;Ikanlmt§br. ihalesi 5/4/937 pazartesi giinii saat on be~te 
Cember.lita~ta istanbul Vaktflar Ba~miidiirliigii thale Komisyonunda yapila· 
cakhr. Isteklilerin Mahlulat Kalemine gelmeleri. (1539) 

•ava miiracaatleri 

<;alatca hukuk hakimliginden: 
Kestanelik koyiinden Kadri klZl Ha

cerin ayni koyde miitekaid binbB§I $iik
rii aleyhine ikame ettigi bo§anma dava
smm icra kllman muhakemesinde miid
deaaleyh $iikriiniin ikametgah1 m~hul 
bulundugundan kendisine ~1kanlan gt
yab kararmm teblig edilmedigi cihetle 
hukuk usul muhakemelerinin kanunun 
141 inci ve miiteakib maddeler·ine teV!i.
kan miiddeinin miiddeaaleyhe iddianin 
§ahidle ispat edileceginden bahisle be~ 
giin zarfmda gtyab kararx yazdtrmasma 
ve miiddeaaleyh $iikriiniin de sekiz giin 

------------------------------ zarfmda itiraz etmesine ve ilan miidde

inhisarlar Konya Ba.miidiirliigiinden: 
Devlet Demiryollarmda veyahud dekovil hatlarmda ~ah§ml§ bizzat 

lokomotif kullanmi!j, torna, tesviye, dokiim ve makine i~lerinden anlar bi
rinci sm1f bir makinist ustaba§l almacaktir. Arzu edenlerin §eraiti anla -
mak uzere ellerindeki vesikalarile birlikte tstanbulda Galatada Omerabit 
hanmda lnhisarlar Umum Mi.idiirliigii Tuz Fen ~ubesine veyahud Konyada 
tnhisarlar Ballmiidiirliigi.ine miiracaatleri liizumu ilfm olunur. (1500) 

tinin 10 giin olmasma karar verilmi§ ve 
muhakeme giinii 2/4/937 cuma giinii 
saat 10 a talik edilmi§ oldugundan ilibu 
gtyab karan gazete ile ilanen teblig o-
lunur. (31130) 

muddetle nanen tebligat yaptlmasma RESSAMLAR o·· G"' RETMENLER AMATo·· RLER" 
~e duru~manm 16/4/937 cuma saat , , •• 
10,30 a btraktlmasma karar verilmi§tir. 
0 giin ve vaktinde bizzat veya vekil 
vas1tasile mahkemeye gelmeniz lazun
dtr. Gelmediginiz ve vekil dahi gonder
mediginiz gibi mazeretinizden dahi 
mahkemeyi haberdar etmedig·iniz tak
dirde davamn delilleri toplanarak du
ru§Illamn gtyabmtzda olarak neticelen
dirilecegi teblig olunur. 

i KELEPIR ARSA -

I Ye§ilkoyde istasyon ve Fener 
caddelerinde ii~ sokaga naztr Bus
keto oteli namile maruf 5,000 met
roya karib arsa acele ve kelepir sa-

Lbhkttr. Galatada Aslan Han 5 inci 1 
kat 1 - 4 11umaralara miiracaat. tJ 

~orlu sulh hukuk mahkemesinden: 

Corlunun $ehsinan mahallesinde 

mu.kim iken 18/2/937 tarihinde vefat e

den Oksiizceli Alinin mahkemece tere

kesine el konuldu~undan alacak ve bore 

lularmm ve bu hususta alakas1 bulunan 

larm bir ay i(;inde alacak ve borclanm 

tnahkemeye kaydettirmeleri, aksi tak

dirde kanunu medeninin 569 uncu ve 

En iyi cins yagh, sulu, afi~ boyalarile ftrc;a, tual vesair ressam malzemesinin 
biitiin l;e§itleri ucuz fiatla Yenipostane cad. Memduh Aygiinde bulunur. 

istanbul Gayrimilbadiller Komisyonundan· 
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Semti ve mahallesi 

Cengelkoy 

Boyac1koy 

Biiyiikdere 

Galata Ok~umusa 

JCad1koy E. Osmanaga 

Y. Hasanpa~a 

Cengelkoy 

<;engelkoy 

JCocarnustafapa§a 

Sokag1 

E. JCilise 

Y. T annverdi 

Maslakbaglanyolu 

Emlak No. 

E. 13 
Y. 21 

E. 7 
E. Bay•r Y. Mekteb 

Miirdiim 

E. 3 
2 

E. Ulusluk 

Y. Ta§Ocagl 

JCuleli caddesi 

Derebeyi 

Alifakih caddesi 

E. 17 Mii. 

E. 35 
Y. 84/1 

84/2 84/3 

E. 6 Mii. 

6/1 Y. 8-10-12 

E. 471 
Y. 419 

No. taj 421 

Cinsi ve hissesi 

14 7 metro arsa 

6431 metro tarla 

225 metro arsa 

83 metro arsa 

Harab ~imento fabrikasml 

havi 13 doniim bag yeri 

Kargir deponun 1,5/4 
hissesi 

Bah~enin 1 /8 hissesi 

Ah~ab baraka 

Hisseye 

muhammen 

150 » 

560 » 
400 
590 » 

2400 » 
JCapah 

3800 » 
JCapah » 

200 » 

50 » 

ESAS NO. SI MEVKU VE NEV't DEPOZlTO mevaddi saire ahkam1 haklarmda tat- T ophane Ekmelc~iba§l E. JCadirileryoku§u 

ve 'O~iinciised 
E. 91·91 mii. 

Y. 111 ve 1 

I 00 metro arsa 600 » 
222 Kiic;iik~ekmecede i~inde muhtelif binalan havi 

otuz alb tapu senedile mutasarnf oldugumuz 
Alibey ~iftligi. 
(Tapu senedlerinde yazth hududlar mucibince) 

4140 L. 

Tafsilati yukanda yazth ~;iftlik, pe~in para ile ve kapah zarf usulile 
arttirm1ya konulmu~tur. ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesadiif eden cuma 
gi.in~ saat onda ~iUbemizde yaptlacakttr. 

Isteklilerin ~ubemize miiracaatle tafsilat ve bir lira mukabilinde hirer 
§artnarne alarak ~artnamede yaz1h hiikiimler dairesinde teklif mektublarmt 
o giin saat ona kadar §Ubemize vermeleri. c692• (1324) .,....,_ 

SA TILIK CIFTLIK 
ESAS NO. SI MEVK:tt VE NEV'i DEPOZtTO 

263 Kii~iik~ekmece ve ispartakule civannda otuz bir 
tapu senedile mutasarnf oldugumuz Tahtakale 
c;iftli~i. 
(Tapu senedlerinde yaz11I hududlar mucibince) 

2700 L. 

Tafsilati yukartda yazth ~iftlik, pe~in para ile ve kapali zarf usulile 
artbrmtya konulmuGtur. ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesadiif eden cuma 
giinii saat onda ~ubemizde yapllacaktir. 

lsteklilerin $Ubemize miiracaatle bir lira mukabilinde hirer §artname ala
rak §artnamede yazlli htikiimler dairesinde teklif mektublarmt o giin saat 
ona kadar §Ubemize vermeleri. c693:o (1325) 

bik edilecegi ilan olunur. 

General Dr. Besim 
Orner A~ahn'1n 

BAZI ESERLERi: 
Ktstrhk 

Kuru§ 
50 

Kadm ha.stallklari • Halk i~in 
Klzlaruruz i\;in - Korunma 
Gencligi koruma, ~ok ya§ama 
Yiiz ytl Y!!Jiamak il;in 
Uziim ve iiziimle tedavi 
Tiirk (;Ocugu yB§amahdtr 
Bir harem agasmm a§ki (Tiirk
<;eden frans1zcaya terciime) 

Dr. lhsan Sami 
TIFO A$151 

120 
25 
25 
20 
50 
80 

50 

Tifo ve parat.fo hastalrklarma tu
tulmamak i~in tesiri kat'i, muafi· 
veti pek emin taze B§Jdlr. Her ec· 
:ranede bulunur. Kutu'lu 45 kurustur 

Bebek Alipa§a 

Bebek Alipa§a 

Aksaray E. Katib

kastm Y. Yah 

Biiyiikdere 

Kadtkoy Ziihtiipa§a 

Y. JCadirileryoku§U ve 
Nobetc;i 

E: Y enimahalle 

Y. Bebekbagl 

E. Y .mahalle 

Y. Bebekbag1 

E. Cuhac10glu 

Langa bostanlan de

runu Y. Nam1kkemal 

caddesi 

E. 36 83 metro arsamn 

Y. 36 1/3 hissesi 

E. 24-44 760 metro arsanm 

1/3 hissesi 

E. 18. Kuliibesi olan bostanm 

Y. 16-16/1 3/9 hissesi 

Lambrinos E. 9-11 453 metro arsa 

E. Umraniye E. 17 m. Kargir hane ve bah· 

Y. ltridede Y. 19 c;enin 2/3 hissesi 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on giin miidcletle satl§a ~1kanlml~t1r. lhaleleri 2/4/937 

cuma giinii saat 14 tedir. Sat!§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

10 » 

60 » 

240 A~1k 

1020 KZ. 

guniine dii§en 



Ayda 12 lirahk kil~i.ik hir 
taksitle hakiki R. C. A. radyosu· 
na sahip olabilirsiniz. 

Sizde Filarmonik Orkesfrasz mz var? 
Hayzr, Azizim, R. C. A. Radyosu .. 
Musiki ne$riyat•n• bu derece tabi i !;ekilde aksettiren bir ahize $im· 

diye kadar gorUimemi$tir. 

Bi.itUn dUnyan1n en iyi musiki programlan, sanki salonunuzda ~ah· 

n1yormu$ gibi, A. C. A. tarafmdan ne$redilir. 

R. C. A. ntn muhtelif nevileri vard•r ve bunlar piyasaya en ehven 

$erait ve fiyatlarla ~•kar1lm1$l1r. 

R. C. A. Diinyan1n en Biiyiik 
Radio Te§kilahna sabipti.-- B i R .A D B R L E R • "VE /-.!2. 

i~TANBUL• ANKARA• ir.I'AiR 

ls1nmak i~in butun k1' kalorifer 
ocaklar1nda, salamandra ve 
kok sobalar1nda kulland1g1n1z 

•• . , I 

n1 
Yemeklerinizi pi$irmek i~in mutfak sobalarznda 

ve maltzzlarda da gakmalzsznzz. 

Diger mahrukattan, 
kabili istifade kalori, 
kolay yanma, ~ok 
dayanma ve .zayiat1n 
azl•i• itibarile kat kat 

iistiin olan T U R K 
ANTRASiTi, 
bunlara nisbetle en 
ucuz ve en idareli ko
miirdiir. 

lsznmak i~in oldugu gibi yemeklerinizi pi$irmek i~in de 

Tiirk Antrasitini Kullan1n1z ! 

V ekaletinden: 
5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Vekalet Malzeme Eksilt· 

me Komisyonunda 6284 lira 52 kuru§ muhammen bedelli 101 par.;a mobil~ 
yamn kapah zarf usulile eksiltmesi yap1lacakhr. 

Kalkleri Vekalet Malzeme Mtidtirliigiinde bulunan 101 par.;a mobilyaya 
aid eksiltme §artnamesi ve teferriiah paras1z olarak mezkiir Miidiirliikten all· 
nabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuru§tur. 
isteklilerin t eklif mektublanm Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sa

yih niishasmda ne§redilmifl talimatnameye gore ahnm1§ miiteahhidlik vesi
kasile birlikte 5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Ankarada Vekalet 
Malzeme Miidiirliigiine vermeleri IazJmdJr. (1521) HALK 

TIFZA~ b1~aklar1 
TORK halk1 i~in ve herkesin 
KESESiNE GoRE uygun yap· 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden: 

tmlm1~ bir HALK mahdu, 
Memleketin her tarahnda 10 

tanesi 15 kuru11a sabhr • 

ViKiNG 
demek 

Emsaline faik aut 
makinesi 

demektir, 

.JiirK~oropa zta. $ti. 
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Telgral ZIRAT Istanbul • Telofon : 41106 

AGZA 
Serlnllk 

ve Rahya 
verlr. Hazm1 

Kolayla~trrrr. vr
tamlnce zenglndlr. 

Tl\NLITLtRDU1 Slll!lnlniZ 

Doktor ---a 
Kemal Osman 

Bozkurt 
Sinlr hastahklar• mUtehass1s1 

Cagaloglu Kapahfmn kar§tSl No. 24 
._ ___ Teleton: 22666 

Sah.fb ve B~muharrtrt: Yunu• Nadi 
umuml ne~rtyat1 tdare eden Yazs lflen 1 

M1ld1lrll: Hikmet Miinil 

cum[l.urava matbaasr 

Tiitiin ve sigara satmak ic;in ruhsat tezkeresi talebinde bulunacak dlik
kancllarm sag, sol ve kar§1 taraflarma clOO· metre mesafe dahilinde tiitiin 
satJciSl bulunmamas1 me~ruttur. 

Bu ~eraiti haiz olm1yan diikkanc1lara tezkere verilemiyeceginden bey -
hude mliracaat etmemeleri ilan olunur. (1533) 

ER 
Sinir agrllar1, asabi oksiiriikler, 
zay1fhk, uykusuzluk, bafi ve yar1m ba, 
agr•s•, ba, donmesi, bayg•nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

hklar• giderir. 
Giinde 2 - 3 kahve ka~1g1. Her eczanaden arayiDIZ. 

~ARK iSPENCiYART LABORATUARI T. A. ~. 

Miidiirliigiinden: 
6/4/937 sah giinli saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirltigiinde (2468) lira 

ke~if bedelli Usktidar Cezaevinde yaptmlacak esaslt tamirat i~leri a.;1k ek
siltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymdrrhk i~leri gene!, hususi ve fenni ~artname
leri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde gorlilecektir. 

Muvakkat teminat (186) lirad1r. 
isteklilerin en az •1500• lirahk bu i~e benzer i§ yaphgma dair gosterecegi 

vesika iizerine Naf1a Miidiirliigiinden alm1~ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalarile ~elmeleri. (1524) 

MiDENiZE 
dikkat ve lY! HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi .;ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa i~ki i~enler mi
delerini tahri§ ederler. Ve EK$1-
LlK, HAZIMSIZLIK, ag1rhk ve 
ba§ donmeleri hissederler. 
MAZON ME.YVA TUZU 

\ HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 

' 

• • YANMALARINI GiDERiR. 
lNK!BAZI defeder. Bugiinden bir 
§i§e MAZON alm1z. Hi(;bir miima• 
sil miistahzarla klyas kabul etmez. 

M A Z 0 N islm, H 0 R 0 S markasana dikket. 


