
Karadenizde 

Sinob liman1 
Bu limam behemehal ihya 
etmeliyiz. Tabiat itibarile 
de memleketimizin en gii
zel yerlerinden biri olan 
Sinob ve havalisinin pek 
az himmetle parlak bir is· 
tikbale namzed oldugu 
hakkmda bizim ~ok sami· 
mi bir kanaatimiz vard1r 

S inoblu bir bildik gazetelerimiz
den birinde Karadeniz limanla
rma dair okudugu bir makale

C:len almarak bize yanayaktla bir mektub 
gondermi§tir. Makale bilhassa Samsun 
ve T rabzon limanlanndan bahsediyor
m~. Buna biz !nebolu ve Eregli lima~ 
lanm da ilave edebiliriz. Bunlann hepsi 
laz1m §eylerdir. Sinoblu bildigin yandtgl 
nokta ise yok olan limanlarm vi.icude ge
tirilmesi i~in bu kadar emekler ve rnas
raflar goze ahndtgt halde biitiin Karad~ 
niz ktyJianmtzda en tabii liman olan Si
nobun ihyast hi~ dii§iiniilmemekte olma
sidJr. T abii ve tarihi olan bu liman bir 
§irnendifer hattile geni~e bir hinterlandm 
ihtiyaclanna cevab vermege haydi ha
ZJrdir. Okuyucumuzun mektubundan ay
lllen §U sabrlan ahyoruz: 

«- 13 milyon sarfile Samsuna yapt
lacak Iiman yerine Havzadan Vezirkop
rii • Boyabad yolile Sinoba gelecegi u
mudlarile ya§adigtmiZ bir demiryolunun 
Samsuna yap1lacak limandan daha ucu
za mal olacagt fen heyeti tarafmdan ra
porla bildirilmi§tir.» 

Bu miitaleada okuyuc~uzdan aynl
(hgimlz bir cihet varsa o da Samsun li
manma bedel Havza - Sinob iltisakmm 
yap1lmas1 teklif veya arzusudur. Bizce 
Sinobun ihyast Samsunun ihmaline asia 
sebeb olmamak icab eder. Mes'ud cum
hunyet devnmizde inki§afma henuz yeni 
ba~laml§ olan memleketimize Karadeni
zin bu mmtakasmda yalmz bir tek liman 
laz1m degildir. Ek:onomik hayahn inki§a· 
f1 bizi hem Samsunda bir liman yapmaga, 
hem de tabii ve tarihi Sinob limantmlZI 
ihya etmege sevkedecektir. Hatta bu bii
yiik limanlann yamba§lannda diger kii
~Siik limanlar yap1lmas1m dii§iinmege bile 
mecbur edecektir. Mesela Zingal $irke
tinin faaliyeti sayesinde kendi orman 
servetinin istismar edilmesi neticesi olarak 
birdenbire yepyeni ve kendi haline gore 
g1pta olunmaga deger bir zenginlik mer~ 
halesine yeti§iveren Ayanc1k kasabast i~in 
bile, hi~ olmazsa bir iki vapurun dolduru
lup bo§altJlmasmt her mevsimde miimkiin 
ve kolay kilacak, kii~iik bir limana ihti
yac vard1r, ve §imdiden belirmi§ olan bu 
ihtiyacm halli i~ini memleketin o bolge
sinde ba§hyan faaliyetin kendisi tekeffiil 
edecek hale gelm~tir. T e§ekkiir olunur ki 
memleket ekonomisinin inki§a£1 itibarile 
bugiin biiyiik kiic;iik birc;ok imkanlan der~ 
pi§ edecek vaziyetlere gec;mi§izdir ve 
gec;mekteyiz. 

Mesele §udur: Sinob !imam nas1l ihya 
olunabilir ve nasll yeni bir inki§af dev~ 
resine yeti§tirilir~ Bunun ic;in filhakika 
Sinob limamnm varhgmdaki biiyiik kiy-

- metin geni~e bir hinterlandla istismarma 
ihtiyac goriiniir. Liman faaliyeti getirilen 
ve gotiiriilen ~yamn ~oklugu ile sabit 
olahilecek bir keyfiyettir de onun i~Sin. 
Ancak i§leri §imdiki §ekillerile ve miktar
larile gozoniinde tutarsak miitalealanmlz
da isabet bulunmaz. Her§eyden once 
§imdiki }stihsal derecemizin c;ok az oldu
gunu kabul ve teslim etmek zaruretind~ 
yiz. Biz §imdiki istihsal.imizi kalite (key
fiyet) itibarile iyile§brmege oldugu kadar 
hntite (miktar} itibarile de ~ogaltmaga 
mecburuz. Hatta heniiz el siiriilmemi§ 
nice servetleri yaratmak mevkiindeyiz. 
Memleketimiz bu imkanlardan asia mah~ 
rum degildir. 

Okuyucumuzun esasta yerden goke 
kadar hakk1 var: Sinob limantmlZl hebe~ 
mehal ihya etmeliyiz. Bu o limana bag~ 
lanabilecek Hfi bir hinterlandm ne gibi 
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Dost Naz1r avdet eHi 
M. Antonesco'nun gazetemize beyanat1 . 
''A t t .. k 0 b .. .. k a ur ..• , ugu 
adamdan da biigiik!, 

gerek «Habsburg'lar:In gerek Viyanaya ve 
Pe~i:eye avdetine Kii~iik Antanta dahil 
devletler asia miisaade etmiyeceklerdir>> 

r---·- ----

Solda: Aziz misajirimiz Dolmabah(}e r1 httrmnda ve motorde; sagda Madam Antonesco Saraylan gezerken1 3aljda Valt • 
Muhiddin Us tii.t1;,dag Madam . Ant~nesco'ya beyant ho~ii medi ediyor • 

Salt giiniindenberi aramtzda bulunan I R ' · ' . B' k•t• •· . 
b~'iik misafiri~iz Antones~o ~iin s~bah- « omanya a~ve I IDlD 
kt ekspresle ref1kas1 ve ma1yehndek1 ze - . . ~ 

vatla beraher Ankaradan ~ehrimize don ~ • . • b 1 kl 
~U§t?r· tia!.da~a§a gan~da Val.i M.~ .~ ZI·yaretine sa lfSIZ I a 
h1ddm Ustiindag, Emmyet Duektoru 

Salih K1hc ve kalabahk bir balk kiitlesi • • . ·d • · 
taraf~dan ka~§.'lanan dost ve. mi.iuefik IDtizar e Iyoruz» 
devletm Hanc1ye Nazm §ehn gezmek 
arzusunu izhar ettiginden, mororle dog-

rue~ Dolmabahc;~ nhh~ma c;Jkmi§ ve ev- .. Harl"c"tye Vekl"ll"mi"ZI"n beyanatl 
vel~ sarayt gezmi§lerdir. Antonesco bun-
dan sonr11- gene motorle Sarayburnuna 
c;1karak F ener patrikhanesini ziyaretle 
Patrik tarafmdan kabul edilmi~tir. Orto
doks Patriki misafir Namla zevcesine 
mutad oldugu iizere altm hirer hac; hedi-

Ba,vekille 
Biikre'i 

Hariciye Vekilimizin yaklnda 
ziyaret edecekleri anla,Jbyor 

ye etmi§tir. Ankara 20 (A.A.) - Tiirkiye Hari- «-Victor Antonesco'nun ziyaretin ~ 
Patrikhaneden donii§te misafirler ciye Vekili Dr. T evfik Rii§tii Aras, den ne kadar memnun oldugumuzu, bii-

T opkapt saraym1 ve Ayasofya miizesini Rador Ajansma a§agJdaki beyanatta bu- tiin harekatJm1zla gostermi§ oldugumuz 
f Arkast Sa. 7 sutun l del Junmu~tur: f Arkasz Sa. 5 sii.tun 4 tel 

·······x;~;ik;·d;kr·r;~i;~~·~ .................. ,.ngiri~ .. ··ame·iesi ........ .. 

HataY yasas1 tesbit edilirken ... 
F ransizlarla aram1zda 

fikir ihtiliflan ~1kb 
Fakat ana yasay1 haZJrbyan heyetin, Konsey 
kararlar1 d1,1na ~Ikmaga salahiyeti olmadlgindan 

neticede projenin kabulii muhakkak say1byor 

Numan Rifat Menemencioglu Cenevreden geldi 
Hatay Anaya • 

samu ve statiisiinii 
miizakere ve tesbit 
etmek iizere Mil -
letler Cemiyeti ta -
rafmdan aynlm1s 
olan komitede mem
leketimizi temsil e
den heyet reisi Nu 
man Menemenciog 
lu diin sabahki eks 
presle Avrupadar 
§ehrimize gelmi§tir 

Hariciye umum' 
katibimiz · Cenevr· 
miizakereleri hak 
kmda kendisile go · 
rii§en bir muharri -
rimize §U beyanatta Numan Ritat Menemenci~lu muharrtrimizle kon~~uyor 

bulunmu§tur: rmdan miirekkeb bir te§ekkiil degil, Mil-
«- Mesaisine i§tirak ettigim komite letler Cemiyetinin ayn ayn tayin ettigi 

biliyorsunuz ki devletlerin murahhasla ~ [Arkast Sa, 7 siltun 4 te] ..... pa;iste ...... c·ereyaii ....... eae~ ..... 
kanh hidisenin i~yiizii 

Basvekil . Blum hadiseyi bir talom tah
rikat~tlartn eseri diye ta vsif ediyor 

FransJZ Sosyal partisinin Marsilyada yapmak 
istedigi bir toplanbya miisaade edilmedi 

~ok ac1 bilin~osu 
Koca kollej 30 saniyede berhava oldu 

Hddtse giinii. komii.nistlertn sokaklarda viicude getirdikleri barikadlardan birt 

Paris 20 (A.A.) - Parlamentonun Ida yap1lan tahkikatm ilk neticelerini bil~ 
s~syalist grupunun. topla~b~mda. Ba~ve - dirmi~tir. T ahkikata nazaran balk cep • 

G.. . . L d kil Leon Blum, Chchy hadJselen hakkm~ (Arkasl Sa. '1 sutun 5 tel or1ng1n on raya IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHitlll 

gelmesini istemiyor Musolini'nin lspanyadaki 

Enkaz albndan fimdiye kadar 455 cesed 
•• 

~1karddJ. Olenlerin hepsinin de kafataslar1 
par~alanm1' olarak bulundu 

Tac giyme merasiminde 
Von Ribbentropun bu

lunmasJ muhtemel 
Paris 20 (A.A.) - Havas ajansi

nm iyi bir membadan ogrendigine g(ire, 
fngiltere Hariciye N azm Alman Ha
riciye Nezareti nezdinde gizli bir te§eb-

[Arka-" Sa. 7 sii.tun 6 dal .. ·········· ........................... II Ill················ 
Alman - A vusturya 
miinasebab gerildi 

Viyana 20 (A.A.) Avusturya -
Alman miinasebetlerinin geriledigi, bil • 
hassa matbuatta gittikc;e miitebariz bir §e
kilde goriilmektedir. 

Bu sabah ~1k;n Viyana gazeteleri, 
Almanyaya kar§l Berlinle Viy_ana ara • 
smdaki ciddi gerginlik zamanmt hahrla~ 
tan miitearnz bir lisan kullanmaktadJrlar. 

ltalyanlara telgraf1 
ispanya harbine goniillii gondermemek 

hususunda aldJgJmtz tedbirleri ademi 
miidahale komitesine bildirdik 

New-London 20 (A.A.) - Tylerl Enkazdan ~zkarzlan cesedler 
felaketinin bilan~osu 455 olii, 94 yarah New-London 20 (A.A.) - Cesed
ve iic; ka)'lbdan ibarettir. Enkaz altmda· lerin enkaz arasmdan ~1kanlmast i§i bit -----.... -------~..lki ~esedler kam.ilen ~Jkanlznl§hr, - !Arlc~a sa,~ siitun i tel 

Gazeteler ekseriyetle Alman matbuatl 
tarafmdan Avusturya hakkmda i~ae e
dilen kasde miistenid haberlerin bir liste
sini ne§retmektedirler. 

• [Arlcass sa,' siLtun 4 tel 

Jarama cephesinde hukilmete mensub bataryalardan birinin topu ate1 ederken 

Madrid 20 (A.A.) - Havas Ajan-~ fmdan zapt1 esnasmda ele gec;irilen bir 
smm muhabirinden: asi bayrag1, Madride gonderilere~ mat• 

Brihuega'mn hiikumet kuvvetleri tara· [Arkas~ sa. 6 sutun 4 tel 



Tarihi tefrika : 64 
CTercih;ne ve iktibas edilemez) 

Basimrahur Riistem sahnede! 
' 

Kirmizi Rusyab Osmanh imparatori~esi, haileler 
kahramani olabilecek adam1 ger~ekten iyi se~mi,ti 
Hafise, kendi kacastm Sadnazam yaptir
mak i~in Hurreme enikanu dalkavukluk 
ediyardu, bi.itiin devlet adamlan hakkm
da jurnal veriyordu. F akat kacasmm fel
ce ugramas1 ve !brahimin de kalayhkla 
ytktlmaz bir mevki tutmas1 iizerine fikri
ni degi~tirdi. ikbal hmm1 kalbinden ata
rak hmc ile harekete gec;ti ve Hurremle 
daha samimi aldu. .?imdi kacasm1 yiik -
seltmek ic;in degil, ibrahimi alc;altmak 
ic;in c;areler anyardu. E§inin hakkt olan 
bir makam1, devlet ugrunda en kiic;iik bir 
zahmete katlanmadan, yurdun bir avuc; 
topragma bir tutam su vermeden i~gal e
den bu adamt bir tiirlii affetmiyardu. Ka
casma inme gelmesini de hep anun Sad
nazamhgt gasbetmesine hamlettiginden 
ta§tdtgt hmc; gittikc;e yamanla§tyardu. 
Bundan i:itiirii hergiin yengesinin ziyare
hne geliyordu. 

- Civamm, diyardu, ~evketlu kann
da~tmm sakah senin elinde. Ne dilersen 
ana yapttrabilirsin. Halbuki sozii gec;mez 
Hasekiler gibi davramyarsun, elindeki 
fmati tepiyarsun. Bir giin gelir, bu gii
zellik kalmaz, yiiziine bablmaz. Y anagm 
al, dudagm hal iken bir §eyler yap, ken
dini tamt, kul ki:ile sahibi· a!. 

H urrem, daima tecahiil edip sorardt: 
- Nitmeliyim, §tmankhk mt yapma

hytm? Ki§i haddini bilmek gerek. Tan
nom bana verdigi nimet yeter. Efendi -
min saghgmdan gayri dilegim yak. 

Hafise Sultan, titizlenir ve hmcma 
maglub alarak han! han! soylenirdi: 

- Vezir gidisi hem §evketlu kann -
da§tma, hem de sana ortak kesildi. Pa
di§ahm adt yalmz. hutbelerde okunuyar, 
agtzlarda dala§an Ibrahim Pa§a. Ocakh 
anu biiyiik biliyor, beyler, agalar anun 
etegini i:ipiiyor, yedi di.ivelin elc;ileri gene 
anun rikabma yiiz si.iriiyar. Ostelik ka
rmda§tm da geceyanlarma kadar onunla 
kahyar. Efendini candan seviyarsan biraz 
canhhk gostermeli degi] misin? . Sen bu
r ada kannda§tmm yalunu beklerken sa
raYJmda beni hafakanlar tutuyor vallahi. 

u devlette hangi vezire harem dairesin
de yatak odast verlidi? .. Hangi Padi§ah, 
gecelerini vezirile ba§ba§a gec;irdi? .. Pa
dt§ahlann i§ine kan~tlmaz diyeceksin am
rna bu kadan da fazla. Senin yerinde al
sam kiiplere binerim, ktyametler kapa -
rmm, efendimi elimden almak istiyen, 
bana artak kesilen adamm goziinii c;tka -
rmm. 

Hurrem, hemen hergiin tazelenen bu 
sitemlere kar§I kayidsiz goriiniir, duda -

gmt bi.ikiip du§iiniir ve sonra kendine has 
olan incelikle ahk gorUmcesini sorguya 
c;ekerek ibrahime rakib c;tkabilecek dev
let adamlanm ogrenmege c;ah§trdt. 

hte bu muhavereler suasmda Ba§im
rahur Riistemin kuvvetli bir §ahsiyet al
dugunu ve onun, himaye edildigi takdir-

de lbrahimi kiindeden atabilecegini, en 
kan§tk, korkunc i§lere de el atmaktan c;e· 
kinmiyecegini ogrendi. 

RUstem, Padi§ahm da gozdelerinden
di, kale alarak saraya almdtktan sonra 
z<:kasile sec;kinle~erek c;arc;abuk silahdar
hga yiikselmi§, Mohac harbi sonunda da 
Bc.§imrahur yapt!mt§tJ. Hafisenin kocas1 

Mustafa Pa§a, inmeye ugraytp yatalak
la§mca kansma bu RUstemi tavsiye etti· 
ginden a da Hurrem nezdinde gene HIT
vat! miidafaaya ba§lamJ§ bulunuyordu. 

Ktrmtzt Rusyah Osmanh lmparato -
ric;esi, kendine candan bagh bir harema
gast vasttasile Ri.isteme ufak tefek emir
ler gonderip onun i§e yararhgmt ve ayni 
zamanda str saklar bir adam aldugunu 
smamakta gecikmedi. Y atalak vezir, ha
ileler kahramarn olabilecek adamt ger -
c;ekten iyi sec;mi§ti. Rustem, daha ilk st
nant§ta zekasmt, becerikliligini ve cesa -
retini isbat ederek Hurremi sevindirdi. 
Ktsa bir mUddet ic;inde de: «Sadakat 
gosterirse, gozii kapah davramp emro -
lunacak i§leri yaparsa Mihriimah sulta

nm kocas1 alacagi» miijdesini aldt. 
Riistem bu vadin uzun ve pek uzun 

y11lar ic;inde yerine gelecegini biliyordu. 
F akat sayth giinlerin c;abuk gec;tigini de 
bilenlerden oldugu ic;in hie; iiziilmeden 
bekliyardu ve tela§stz bir itimada bUrii -
nUp Hurreme kolelik yaptyordu. 

Hafise sultan, entrikact yengesine bir 
adam daha tamtmi§h: lskender <;elebi!.. 
Bu adam, Y avuz devrinden kalma bir 
maliyeciydi. Hiinkar, saltanatm her §ey
den once paraya muhtac oldugunu c;ok 
iyi takdir ettiginden, lskender <;elebi de 
lmparatorluk maliyesini gerc;ekten miis • 

tesna bir kiyasetle idare ed-ip hazineyi 
altmla ttkltm ttkhm doldurdugundan bii
yUk bir sevgi ve sayg1 kazanml§h. Hiin -
kar, bu smanmi§ devlet adammm iistiine 
taz kondurtmazdt, candan severdi. Ayni 
zamanda o, ba~h ba§ma bir kuvvet te§· 
kil ediyordu. Kubbealh vezirlerinin alt
mt§ar, seksener ve bizzat Sadnazannn 
dort yiiz kolesi varken onun -iic; yiiz m
mah ba§hk ve iist!Uk giyen- alh yiiz kole&i 
bulunuyardu. (Arkast var) 

Beyoglu Halkevinde yapdan spor bayram1 

nun Beyoglu Halkevinde muvatfa ktyet kazanan gene kulanmzz 
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' ( 3ehir va M mleket Habarleri ) Siyasi icmal 
Eroin ve kokain 

ka~ak~dar1 I Cok miihim 
bir tasavvur ~irket halinde ~ah,bklari 

i~in hiikumet esasb 
tedbirler abyor 

Memleketimizde kac;akc;thkla mUcade
le tedbirleri stktla§hnldtkc;a ve kac;akc;tlar 
amanstz bir takibe ugrahldtkc;a kac;akc;t -
lar da o nisbette vas1talanm tekemmUl et
tirmekte ve i§lerinin devammt temin ede
cek tedbirler almaktadular. Bu hal bil
hassa en karh kac;akc;thk alan uyu§turu
cu maddeler kac;akc;thgl hadiselerinde 
goriilmektedir. 

50 milyon lirahk kii~iik 
tasarruf hesabt borsadan 

ge~irilmek isteniyor 

Son zamanlarda mahkemeye dii§en 
kac;akc;t!arm etrafmda derhal diger ka
c;akc;tlann yerle§tikleri, evvela anu mah
kemede mUdafaadan, yakahyan memur· 
!ann i§kence yapttklart iddiasmdan ba§h· 
yarak hapisanede kendisini, dt§anda ai
lesini beslemek yoluna gittikleri goriil
mektedir. Ancak bu suretle dahilde ki
losunu birkac; hraya mal ettikleri uyu§tu
rucu zehirleri haricde kilasunu 20.000 
liraya kadar satmak yolunu bulmaktadtr
lar. Uyu§turucu madde kac;akc;t!an bu 
§ekilde devlet miicadele kuvvetleri kar§t• 
smda bir §irket halinde c;ah§maktadtr -
lar. 

Bu hal kac;akc;thk i§lerile miiteselsilen 
alaka!t olan makamlann goziinden kac;
mamt§ ve buna gore tedbirlerin almmast 
lUzumlu gorUlmU§tiir. 

MOTEFERRIK 

Y edikule Rum hastanesine 
Atatiirk biistii dikilecek 

Bugiin saat 15 te Yedikule Rum has
tanesinde Atatiirk aruh dikilecektir. 
Hastane mii.tevellilerinden miirekkeb 
bir heyet istanbul Valisini ziyaretle bu 
merasime davet etmi§lerdir. Merasim
de nutuklar soylenecektir. 

Kubilay abidesinde ihtifal 
yapdacak 

Menemende miirteciler tarafmdan §e
hid edilen Kubilaym ~ehadetinin ytl
doniimii miinasebetile Egelilerden mii.
rekkeb heyetler Menemene giderek bu 
inlolab kurbam i~in dikilen abide onlin
de ihtifal yapacaklardll', 

Nevruz 
Yarm Nevruzdur. !Ikbahara ayak 

bash~m1z bugiinii tes'iden §ehrimizde
ki iran konsoloslugunda mutad mera
sim yaprlacakttr. 

lzmir Belediye reisi gitti 
Ankaradan ~ehrimize gelen !zmir Be

lediye reisi Beh~et Uz diin !zmire don
mii§tiir. !zmir Belediye reisi §ehrimizde 
bulundugu miiddet~e izmir scrgisi hak
kmda alakadarlarla gorii§mii§tiir. 

Toprak bayrami 
Bugiin memleketimizin her tarafmda 

toprak bayrarru kutlulanacaktll'. Bu mii.
nasebetle Halkah Ziraat mektebinde 
taprak bayrarm yaptlacakttr. 

ONIVERSITEDE 

Maruf bir Franstz profesorii 
§ehrimize geldi 

Paris Oniversitesi profesorlerinden 
doktor Debre diin Pe~teden istanbula 
gelmi§, profesor doktor HulO.Si Beh~etle 
Universite namma daktor Muzaffer ~ev 
ki tarafmdan kar§llanml§tlr. Profesi:ir 
Debre yarm saat 6,15 te Universite kon
ferans salanunda Aerodyne iizerine 
konferans verecek ve a ak§am kendisi
ne Oniversite namma Parkotelde bir 
ziyafet verilecektir. 

Prafesor, ikinci kanferans1ru c;ar§am
ba giinii Esytheme Naveux mevzuu ii.
zerine verecek, ayni ak§am Frans1z kon
solosu tarafmdan §erefine bir ziyafet 
verilecektir. 

Doktor Hulusi Beh~et, Frans1z profe
soriine bugii.n h~-ust bir c;ay verecektir. 

Oniversite kadrosunda 
degi§iklik 

tJniversite memurin kadrosunda bu 
sene miihim degi~iklikler olacakt1r. tJ
niversite RektOrliigii, vazifeleri pek faal 
almtyan bir ktslm memuriyetleri tama
mile ilga etmege ve buna mukabil va
zifeleri faal alan baz1 memuriyetlerin 
kadralanm geni§letmege karar vermi§
tir. Bu degi§iklikler hemen her fakiil
tede yapllacakhr. 

CEMIYETLERDE 

Borsa acentalan birligi mUhim bir 
mesele iizerinde me~gul olmaktadtr. Bir
ligin gelecek aym 16 smda yaptlacak 
heyeti umumiyesinde gi:irii~Ulecek olan 
bu meselede kii<;iik tasarruf ashabmm bu 
tasarruflanndan daha biiyUk gelir ve 
memleket ic;in de daha fazla fayda has1l 
almast istihdaf edilmektedir. 

Hamlanan formU!de kUc;iik tasarruf 
erbabma milli istikraz tahvillerile Mer
kez Bankast hisse senedlerinin ufak tak
sitlerle verilmesi ve bu suretle bugiin 
mevcud 50,000,000 lirahk kU~dk tasar
ruf hesabmm barsadan gec;irilmesi dii§ii· 
niilmii§tiir. Bu suretle biiyUk mali bir ha
reket yarattlmt§ olacakttr. Borsa acen
talan birligi bu hususta bir proje haztr
Iamaktadtr. 

Baro 
he yeti 

A umum1 
topland1 

Baro reisi, avukatlar 
kanunu hakk1nda 

izahat verdi 

Avukatlarm diinkii toplantunndan 
bir tnttba 

Istanbul barosu heyeti umumiyesi diin 
A~reeza maH.keme~i salonurtda top1an
mt ttr. B.aroya kaydedilpti§ olan J 4 :yen: 
aza umumi heyete takdim edi)mi§ ve a
vukathk meslegi hakkmda bir soylev ve
rilmi§tir. 

Bundan sonra soz alan Baro Reisi 
Hasan Hayri Tan avukathk kanunu ve 
Ankaraya gitmi§ olan arkada§lanmn me
saisi, fi§ ve tefti• meselesi hakkmda iza
hat vermi§tir. Avukathk kanunu layiha
smda yaptlan yeni tadilata gore Baro 
ve Baro reisi hakkmda Adliye V ekili 
veya onun adma mahallin en bUyiik Ad
liye memuru tefti~ yapabilecek; avukat
lar tse ancak medis inzibatlan vasttasile 
tefti~ edilebileceklerdir. 

Fi§ meselesine gelince: Hakimler ka
nununda oldugu gibi her avukatm Tem
yiz mahkemesinde fi§leri bulunacak ve 
yeni ~ekle gore bir avukat jki sene zarfm
da ve kotU niyetle T emyize miiracaat e
der ve 1 00 liraya kadar para cezasile 
be§ defa mahkum olursa iki sene miid
detle T emyiz mahkemesinde avukathk 
hakkmdan mahrum kalacak ve tekerriirii 
halinde biisbiitiin temyiz avukathgmdan 
iskat edilecektir. 

Hasan Hayri, hukuk usulii muhake -
mesinin 927 ytlmdanberi tatbik edildigi 
halde ~imdiye kadar Istanbul Barosunda 
kayidli hi9bir avukata bOyle bir ceza 
verilmediginden sitayi§Je bahsetrni§ ve 
bu maddenin Istanbul Barosunda hi<;bir 
zaman tatbik sahas1 bulamtyacagmt Umid 
ettigini beyan etmi§ ve bu dilegi hazirun 
tarafmdan siirekli alkt§larla kar§tlanmt§· 
tJr. 

Bundan sonra Bara birinci ve ikinci 
reisliklerile mUddetleri biten be§ azanm 
sec;imine gec;ilmi§ ve reislige gene Hasan 
Hayri Tan, ikinci reislige Mekki Hik -
met, azahklara da Beraat Zeki, F aru
ki, Ismail 1st Y usuf Sinan, Ekrem llha
mi intihab olunmu~lardtr. 

,-\. 

Fransan1n i,Ieri ve 
Avrupa politikasi 

Sigortacdann 
diinkii toplanbsi 
Esas nizamnamenin 
bazt maddelerinde 
degi,iklikler yapild1 

Sigorta §irketleri prodiiktorleri M;ili 
ReasUrans binasmda dUn bir topla11ti 
yapmt§lardtr. Yaptlan konu§malarda ev
vela azaya, Milli ReasUrans hisses .nin 
yiizde elliden yetmi§ be§e iblagt miinase
betile dairei merkeziye ile birlik arasmda 
kumusyon parast ve kredi meseleleri yU • 
zUnden hast! olan ihtilafm son safhas1 
hakkmda ma!Qmat verilmi§tir. Bundan 
sanra da esas nizamnamede yaptlmasma 
zaruret hast! olan tadilat hakkmda mU
zakere ve mUnaka§alar yaptlarak nizam • 
namenin baz1 maddeleri degi§tirilmi§tir. 

IE ransa dahili i§lerinin bozuk ol~ r mast bu bUyiik devletin Avrupa 
ve dUnya palitikastndaki ehem " 

miyetli rali.inii mUteessir etmektedir. Son 
zamanlarda bu i§lerde dikkate §ayan bir 
salah peyda olmu~tu. Blum kabinesinin 
aldtgi tedbirler ve c;tkardtgt kanunlar bir 
taraftan sanayi ve ticaret erbabmt korkut• 
mu~. diger taraftan sermayedarlarm ser~ 
mayelerini harice kac;trmalanna sebeb ol~ 
mU§!U. 

Degi§en maddeler §Un!ardtr: 
Eski nizamnamede prodiikti:irler birli • 

gi heyeti idaresi dart asli ve iki yedek a
zadan miirekkebken yaptlan tadilatta as
Ii aza alttya ve yedek aza da iic;e iblag 
edilmi§tir. Bundan ba§ka eskiden nizam
name heyeti idareye tecziye hakkt tam
mazken tadilatta heyeti idare ceza verme 
salahiyetine malik k1lmmaktadtr. 

Alman kararlara gore, bundan bOyle, 
prodUkti:irler birligine dahil olmtyan si • 
gortactlardan i§ almamayt ve bu gibilerle 
i§ yapmamay1 gozonUnde bulundurmala
n hususunda sigorta §irketleri nezdinde 
te§ebbiisatta bulunulacakhr. 

Ayrtca, gerek sigortactlann ve gerek 
prodiiktorlerin sigorta mevzuatmda ya -
pacaklar1 ihlalleri (infraction) Ian ceza · 
stz btrakmamak ic;in lktisad Y ekaleti ko
miserinin dahil bulundugu bir komisyon 
boyle yolsuz i§ gorenleri cezalanduacak
hr. Bu komisyon 22 mart 1937 den iti
baren faaliyete gec;ecektir. 

Mill! Reasiirans hissesi yUziinden da1 -
rei merkeziye ile prodUktorler birligi ara
smda C<tkan ihtilaf1 halletmek ic;in de diin, 
Milli ReasUrans umum miidiirii Refii 
Celal Bayar hakem intihab edilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

Dahili elektrik tesisab yapa
caklar hakkmda talimatname 

Hiikfunet~e. dahili elektrik tesisatl 
yapanlar hakkmda bir talimatname ha
ztrlanmt~ ve bu talimatnamenm bir nus
Mst Vil§y~te gonderilmi§tir, Bu tali
matname mucibince ehliyetname vesi
kast almaml§ olanlarm badema elektrik 
enstilasyonu yapmalanna miisaade e
dilmiyecektir. Talimatname bunlara ne 
suretle ehliyet vesikas1 verilecegini gos
termektedir. 

Belediye makine §Ubesi mii
diirii hakkmda tahkikat 

yap1hyor 
Belediye Makine §Ubesi mii.diirii Nus

rat haklonda Belediye miifetti§leri tara
fmdan tahkikata ba~larunl§br. Soylen
digine gore, bu tahkikatm hedefi c;op ve 
makine i§leridir. Tahkikatt Mii.fetti§ 
Hayri idare etmektedir. 

Hususi mezar tarifesi 
Zincirlikuyudaki yeni mezarllkta hu

sust kabir satm almak istiyenler ic;in bir 
tarife haZ1rlanmaktad1r. Bu tarife ~e
hir Meclisinin nisan i~tima devresinde 
tetkik edilecektir. Tarife 50, 30, 15 lira 
olmak ii.zere ii.c; klsma ayrlimt~br. 

100 bin lirahk istikraz 
Belediye Kooperatif mii.dilrii Baha 

dUn ak§am Ankaraya gitmi§tir. Orada 
Ziraat Bankasile temas ederek Belediye 
hesabma yiiz bin lirahk bir istikraz ak
di ic;in te~ebbii.satta bulunacaktlr. Bu 
para ile kooperatif te~kilatl tevsi edile
cek ve memurlara yard1m nisbeti ge
ni§letilecektir. 

INHISARLARDA 

~arkta tiitiinlerin 1slaht 

Neticede frank istikranm kaybetmi§, 
altm ve ecnebi parasma nazaran ktyme· 
tinin dU§urUlmesi mecburiyeti tekrar ken· 
disini gostermi§ ve bu yiizden memleketin 
ticari ve ikttsadi vaziyeti kararstzhga ug~ 
ramt§hr. Para i§i boyle sarsmhya ugrar· 
ken hUkumet, bUtc;esindeki milyarlarca a~ 
<;Igi kapatmak, bunun iizerine de i~sizle
re ~ah§acak yeni i§ler bulmak ve bUtUn 
diinyanm silahlanmast kar§tsmda bizzaru
re silahlanm artlrmak ic;in icab eden mu• 
azzam tahsisata kar§thk bulmak mecburi
yetinde bulunuyardu. Bu vaziyet kar§t • 
smda vergilerin artmlmasma imkan al~ 
madtgmdan F ransa hiikumeti, para i§ini 
dUzeltmek ic;in !ngiltere ve Amerika ile 
bunlarm dilek ve prensiplerine uygun bir 
surette uzla§maktan ba§ka bir c;are yok· 
tu. 

Y ani altm esasma donmek, altm itha~ 
lini ve bunun muamelesini serbest btrak • 
mak ve kambiyo i~lerine kontrol kaytd· 
Ian kaymak icab ediyardu. Blum sasya~ 
listlerin ve kamiinistlerin malum umdele
rine ragmen bunu yaph. Adeta Fransa, 
!ngiltere ve Amerika ile para i§lerinde bir 
blak yaptt. Yukanda soyledigimiz gibi 
bUtc;e ac;tgmt ve ic;timai masraflan ka • 
patmak ve silahlanma tahsisahm bulmak 
ic;in de istikraza muracaat etti. 

Mumaileyh istikraz §eraitinde kapita~ 
lizmin ve liberalizmin bUtiin icablannt 
yaph ve hatta faizlerin ve itfa bedelleri~ 
nin tediyesinde istikraz senedleri hamil• 
lerini frank, sterlin ve dalar istemekte ser· 
best btraktt. Sosyalist hUkumetinin bu 
tarzt hareketi dahildeki ve haricdeki ser· 
maye sahiblerine ve para biriktirmekle 
me§hur Franstz koy!Ulerine hakikaten iti· 
mad telkin eylediginden kabinenin istedi
gi on bu~uk milyar frankhk istikraz der• 
hal mii§teri buldu. Ba~vekil Blum umu .. 
mun itimadmt saglamla~hrmak i~in ic;ti .. 
mal kanunlara bir fastla verecegini de 
vadetmi§ti. 

Mumaileyhin burjuvazi devletlerinin 
arzulanna uygun hareket eylemesi, kapi· 
talizmi kuvvetlendirecek surette tedbirler 
almast, ve bahusus ic;timai degi§ikliklere 
bir fastla vermi§ bulunmast komUnistleri 
ve bunlann tesiri altmda azalan bir mil· 
yondan dart milyona ~tkan amele sendi
kalarmt fena halde ktzdtrmt§hr. Bunlar 
Parisin amele mahallesi Clichy' de bir 
fa§ist partisi bulunan Social Franc;ois'mn 
bir sinemada milliyetperverlik hislerini 
kuvvetlendirmek ic;in hamlanan harb fil~ 
mini gostermesi vesilesile hiikQmet kuv~ 
vetlerile c;arpl§hlar. 

Bu hadisenin akabinde komiinistlerle 
amele sendikalan kuvvetlerini gostermek 
iizere Pariste yanm giinliik bir umumi 
grev yapttlar. 1934 senesi §ubatmda Pa~ 
riste cereyan eden bir dahili barb ~tk " 
masma ramak kalan kanh hadiselerin ha~ 
hralan tekrar canlandt. Blum kabinesi ne 
kadar liberalizme ve kapitalizme ho§ go• 
rUnmege c;alt§sa da kamiinistlerle amel~ 
sendikalanmn vaziyete hakim olmaga az .. 
mettikleri bir daha meydana C<tktJ. Bu 
grev Paris umumi mqherindeki ltalyan 
§Ubesinin grevci amele taraftndan i§gali 
Uzerine bir diplomatik zorluk dahi ~ " 
kard1. 

Bu son hadise Fransada tekrar zihin• 
leri heyecan ve te§evvii§e ugratmt§hr. Bu 
hal F ransanm beynelmilel mevkiini mii .. 
teessir etmektedir. F ransanm dahili ah " 
vali saglam bir surette istikrar bulmad1K• 
<;a Avrupadaki siyasi vaziyet dahi dalga .. 
lanmaktan kurtulamtyacakttr. 

Muharrem F evzi TOGA Y 

!nhisarlar idaresi flark vilayetlerinde 
tlitiincii.ltigii tslah ic;in esash bazt tedbir
ler almaktadtr. Bu mmtakada, idarenin 
harmanlarmda iyi ve daimi yer tutacak 
evsafta tiltiin yeti§tirmek ic;in koylliye 
en iyi usullerle ziraat yaptlmasl ve tii
tiinlere fenni §artlar dahilinde baktlma
Sl i§i bizzat inhisar idaresi eksperleri 
tarafmdan ogretilmektedir. ~ark vila- Hayvan vergisi kaydma 
yetlerinde tiitiin yeti§tirmege miisaid ba§laniyor 
alan sahalarda tecrii.be ziraatler.j yaptl-

b Hayvan vergisi kanununa tevfikan 
maktadtr. inhisarlar idaresi u maksad-
la bu mmtakalarda birka<; tecriibe tar- vergi almacak hayvanlarm kaytd mu· 

Beyoglu Halkevinin spor ,ubesine de
vam eden ktz azalan dUn hocalan MU
beccelin nezareti altmda bir spor §enligi 
yapmt§lar ve salonu dalduran yuzlerce 
mUmtaz davetliye c;ok gUzel anlar ya§at· 

da giizel estetik danslan ve grupc;a yap!· 
lan miizikli rond ve ritmik jimnastikler 

takib etti. 

Esnaf cemiyetleri merkez 
binas1 

Esnaf cemiyetleri merkezi ve dispan
seri ittihaz edilecek alan Tiirbedeki bi
naya aid mukflvele diin -imzalarunl§hr. 
Esnaf cemiyetleri nisan ba§mdan mayts 

ADLIYEDE 

Bir baytar mahkemeye 
verildi 

Maltepe Mezbahas1 baytar1 Fehminin 
mesai saatinde vazifesi ba~mda bulun
madrgt, yap1lan tefti§ler neticesinde an
IS§tlml~ ve vazifede ihmal su~undan 
mahkemeye verilmi§tir. 

1 l d amelesinin bu ay sonuna kadar yapll· 
last tesis etmic:tir. Bu tar a ar a oralarm ,. . mas1 lazr:nd1r. Kay1d muameleleri ~ehir 
iklim ve toprak §eraitme uyacak en iyi . · t h ve kasabalarda belediyelerce, ki:iylerde 
tiitiin tipinin tesbiti 1~m 0 

. .U~ tecrii- ihtiyar heyetlerince yaptlacakhr. Def
beleri yaprlmaktadu. $ark __ tut~nciileri- terlerin haz1rlanarak kaytd muamelesi
ni yeti§tirerek, onlan tecrubelt ve var-

mt§lardu. . A • 

Hep beraber soylenen tsttklal mar§tle 
reis Ekrem T urun ktsa bir nutkundan 
sonra c;ok muntazam ve tam bir spor kt· 
yafetli elliden fazla ktz miizikle jimnas· 
tik hareketleri yapttlar. Bunu paraleller 
de, minderde, tahta at iizerinde ve halka
larda muhtelif <;ah§malar ve numaralar 
takib etti. Bunlan da Samiyenin yalmz 
ba§tna ve dort arkada§ile hakikl balerin
ler kadar ve bazt hareketlerde anlardan 

Musiki ile bedii hareHh mezcedip ye· 
ni bir ahenk viicude getirmekte cidden 
muvaffak olan ktzlanmtz son numara o
larak Beyoglu Halkevinin ba§ harfleri
ni, yargun dii§en viicudlerini yerlere se -
rerek tebariiz ettiroiler ve uzun uzun tak· 
dir dalu alkt~ tufanlan topladtlar. 

Gene neslimizin endam tenasUbiinii 
ve ahlak tenmiyesini temin eden bu gibi 
miizikli ve bedi! spor hareketlerini ilk 
defa ve taplu olarak bizlere gostermege 
muvaffak olan Beyoglu Halkevile spor 
hocast M Ubecceli hararetle tebrik ederiz. 

sonuna kadar bu binaya yerle§ecekler
dir. 

Odaya kaydi laz1m gelen. 
cemiyetler 

Cemiyetleri olm1yan mii.teferrik san
at ve mesleklerdeki esnafm Ticaret 0-
daSina kay1dlan laz1mdtr. Oda bu es
nafa ii.c; ayltk bir miiddet vermi§tir. Bu 
miiddet bitmek iizeredir. Maamafih §im 
diye kadar birc;oklan kaydolwunU§tur. 

4 79 t~ne kahve degirmeni 
~alml§ 

Kii.c;iikpazarda bir basktil ve terazi 
imalathanesinden 479 tane kahve de
girmeni ~alan ve bunlar1 muhtelif §ahts
lara satan mezkur diikkanda ~1rakhk e
den Rifat yakalanm1~, bu degirmenleri 
satm alanlar da tesbit edilmi§tir. Maz
nunlar ciirmii me§hud mahkemesine 
sevkedilmi§lerdir. 

llklt bir unsur haline getirmege <;ah§an nin en kisa zamanda yapllmasl vilayet~ 
!ere bildirilmistir. 

!nhisarlar idaresi koyliiye tohum da-1•---------------
grtmaktadtr. idaren~n Zira~t Fen §Ube
si mii.diiril ve bir zrraat mutehass1s1 bu 
i~ler hakkmda n:ahalle~ tet~ik~tt~ bu-
lunmak iizere Dryarbektre gttmt~tlr. 

YurddBIJ 
Yarm !c;ln ve dalma giivenece~ln en lyl 
dost artt1rma hesabmdrr. Onu hergiin 
di.i;;iln ve hergiln c;ogal t. 

L Ulu.sal Ekonoml 
ve 

Artttrma Kurumu 

Cumhuriyet 
Niishast 5 kuru§tur. 

A bone ~eraiti {· Tiir~iye Hari~ 
't f~JD i.;in 

Senelik 
Alb ayhk 
()~ ayhk 

Blr ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 

750 • 1450 • 

400 • 800 • 

150 • ll:oktur 
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SON HABERLER ••• · 
·, . .. TELEFON TELGAAf ve TELSiZLE 

ltalyan donanmas1 b .. u-
yiik bir manevra yap1yor 
Bir FransiZ gazetesinin iddias1na gore Trablus

garb italyan hakimiyetine girdigindenberi 
niifusunun ii~te birini kaybetmi' 

Trablus 20 {A.A.) - Mussolini'nin 
Caete ve T obruka seyahati esnasmda 
deniz manevralanmn birinci k1sm1m ic!a 
eden iki filo, donii§te ~ok daha miihim 
manevralar yapacaktir. Bu manevralara, 
on bin tonilatoluk yedi kruvazor, be§ bin 
'Ve yedi bin tonilatoluk alb kruvazor, iki 
torpito muhribi filotillasl, li~ tayyare f!· 
losu ve miiteaddid denizalh gemisi i§h· 
r ak edecektir. 

Mussolini, gidi§te oldugu gibi, donii§· 
te de Pola gemisine binecektir. 

Roma 20 (A.A.) - Mussolini, diin 
T unus ile T rablm.garb arasmda, T rab
lustan hududa kadar uzanan sahil yolu
nun son k1sm1m tefti§ etmi~tir. 
Fransrz gazetelerinde miitalealar 

Paris 20 (A.A.) - Journal gaze
tesi, Mussolini'nin Ward Price'e verdigi 
miilakah mevzuu bahsederek diyor kt: 

«Mussolini, T rablusgarbe yaptlgl 
seyahat hakkmda, yalmz baz1 bedbahane 
telmihleri protesto etmekle kalmaml§, fa-

kat resmi beyana~tna atfen c;ok sakin hir 
eda ile bu telmihlerin hatah oldugunu ha
riz bir §ekilde gostermi§tir.» 

Ami du Peuple, ayni mevzu etrafmda 
diyor ki: 

«Herhalde Mussolini T rahlustaki em· 
peryalist tezahiiratmdan Almanyanm ki
nlacagmt hissetmi§ olacak ki, Roma
Berlin mihverinin Avrupada kart§ikhklar 
c;Ikarmak i~in degil, fakat sulh ve nizam1 
muhafaza ic;in yaratildigml soylemege lii
zum gormii§tiir.» 

Ordre da diyor ki: 
«Mussolini, Ward - Price'e soyledigi 

biitiin sozlerde iyi bir Avrupah gibi ha • 
reket etmek istemi§tir. Herhalde ~ok yu
mu&ak davranml§ oldugu muhakkaktlr.» 

Petit }ou.mal gazetesi ise diyor ki: 
«M ussolini, kendini alemi islamm ha

misi ilan etmi§tir. F akat §Urasi da muhak
kak ki, Trablusgarb ftalyanm hakimiye -
tine gec;:eli niifusunun siiliisiinii kaybet • 
mi§tir.» 
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Koy kalktnmasi i~in Bel~ikantn istedigi 
ahnacak tedbirler teminat 
Dahiliye Vekaleti ta
rafindan bir kanun 

projesi haz1rlandJ 
Ankara 20 (T elefonla) - Koylii 

yurdda§lanmllln kalkmmasmt temin ede
cek olan miihim bir kmm tedbirler de 
bir kanun projesi halinde tamamen ham· 
lanmt§hr. Dahiliye Vekaletinin hamla
digl bu proje ile mevcud koy kanununun 
bir~ok maddeleri degi§tirilmekte ve yeni 
hiikiimler ilave edilmektedir. 

Bu yeni kanunun ~tkanlmasmt icab 
ettiren sebebler arasmda bilhassa §Un • 
lar zikredilmektedir: 

Memleket niifusunun yiizde 87 sini te§· 
Jcil eden koyliiniin kalkmmas1, devletin 
kalkmmas1 demek oldugundan devletin 
inktlab hamlesini koylere gotiirmek ve 
b1zJa yiiriitmek kat'i Ve aciJ zaruretJer Sl• 

rasma g~mi§tir. Resmi kanallarla topla
nan malumata gore muhtarbkla idare edi
len 38.500 koyiimiiz vardtr. Bunlardan 
11,175 inin niifuslan 150 den a§agl olup 
150 fazla koy saytsl 27,305 ten ibarettir. 
Niifusu 150 ile 300 arasmda 11,796, 300 
ile 500 arast 8,655 koyiimiiz vard1r. 

Niifusu 150 den a§agl koyler kanun
larm gosterdigi koy i§lerini degil, hatta 
muhtar ve korucu gibi koy adamlannm 
y1lhklanm bile kar§lhyacak halde degil
dir. 

Niifuslan 150 ile 500 arasmda olan 
koyler de esash faaliyet ve eser gostere
bilecek kabiliyet ve kudretten mahrum
dur. Bu manzara ve vaziyet: 

A - Her§eyden evvel dagtmk koy
lerin toplu bir idare albna almmast, 

B - Ki:iylerin te§kilatlandmlmasl, 
C - hlerin planla§tmlmasl, muraka

beye tabi tutulmas1, 
D - Gelirlerin artmlmasl zaruretini 

uyandmm§hr. Y eni proje i§te hu mak
sadl aria hazulanml§tlr. 

Kontenjan rejiminde 
yapdan bir degi~iklik 
Ankara 20 (Telefonla) - Umumi kon

~ njan rejiminin vekaletlere aid V lis
tesinde bulunan 366 • C, 367, 368 ve 370 
pozisyonlarma giren pamuk iplikleri 
G. !. R. rejiminin klering listesine alm
mi~hr. 

Balkan lkbsad konseyinin 
faaliyeti 

Atina 20 (Hususi) - Balkan Antantl 
ikhsad konseyi enciimenler ve miite
hassis heyetler halinde tetkikatma de
vam ediyor. Bu heyetlerin tetkikahn· 
dan ahnacak neticeler umumi heyetin 
son toplanhsma arzedilecek ve heyeti 
umumiyenin tasvibi ahnacaktir. Kon
sey, miizakerelerin hitammda ne§rede
cegi bir resmi tebligle verilen kararlan 
ilan edecektir. 

Atina 20 (Hususi) - Belgraddan bu
ra gazetelerine gelen telgraflarda Yu
goslavya ikhsadi mahfillerinin Balkan 
Antanh ekonomi konseyi kararlanm 
biiyiik bir alaka ile beklemekte olduk
larl bildirilmektedir. 

Ankara Halkevinde halo 
Ankara 20 (Telefonla) - Ankara Hal

.. evi Sosyal Yardtm komitesi tarafmdan 
bu ak§am saat 10 da Halkevi salonlarm
da bir balo verildi. Balo ~ok glizel oldu. 

ingiltere ve Fransa baZI 
'artlarla bunu vermege 

haz1r bulunuyorlar 
Londra 20 (A.A.) - Daily Ex -

press gazetesinin yazd1gma gore, Bel~i • 
ka Krah Leopolod, Londrada ikameti Sl· 
rasmda Fransa ve !ngilterenin Bel<;ika 
bitarafhgmi garanti edeceklerine dair 
Edenden teminat istiyecektir. Bu temi -
nata mukabil 1ngiltere ve Fransa Bel • 
~ikadan §Unu istiyeceklerdir. 

1 - Bel~ika topraklan hi<;bir devlet 
tarafmdan askeri bir lis olarak kullaml
mtyacakhr. 

2 - Belc;:ika, Fransa ve 1n-giltereyi, 
dii§man hir memleketin hava taarruzun • 
dan haherdar edecektir. 

lngiliz lilosunun manevralart 
Londra 20 {A.A.) - !yi malumat 

alan deniz mehafilinden ogrenildigine 
gore Akdeniz filosu ile yapt1g1 manev -
ralardan di:inen anavatan filosu Man§ 
denizinde hava kuvvetlerinin ve denizaltl 
gemilerinin i§tirakile manevralar yapa • 
cakhr. Manevralarda hava ve denizalh 
ftlolan taarruz edecektir. Bu mmtakadan 
itibaren filo cenub sahilleri hava miidafaa 
kuvvetlerinin takibine ugnyacakttr. Man§ 
denizinin merkez mmtakasmda Portland 
a~tklannda denizaltJ gemileri filoya pu • 
sular kuracaktu. 

Biiyiik Millet Meclisi a~1hyor 
Ankara 20 (Telefonla) - Bir miiddet

tenberi kl§ tatili yapmt§ olan Biiyiik 
Millet Meclisi pazartesi glinii toplana
cakttr. Bir<;ok meb'uslar ~ehrimize gel
diler. Meclisin pazartesi giinkii ruzna
mesinde 3 kanun layihasmm geri veril
mesine clair Ba§vekalet tezkeresi oku
nacak, baz1 kat'i hesab raporlan tasdik 
edilecek ve jandarma kanununun 18 in
ci maddesinin tefsiri hakkmdaki Ba~
vekalet tezkeresile Milli Miidafa ve Da
hiliye Enciimenleri mazbatast okuna -
cakttr. 

*** 
Biiyiik Millet Meclisi yarm tekrar <;a-

lu~ma devresine girecegi cihetle §ehri
mizde bulunan Biiyiik Millet Meclisi a
zasmdan miihim bir k1sm1 Ankaraya 
donmii~Ierdir. 

Tataresco Praga hareket etti 
Biikre§ 20 (A.A.) - Ba~vekil Ta· 

taresco, refakatinde Harbiye mi.iste§aTI 
General Glatz oldugu halde, bugun Pra· 
ga hareket etmektedir. lyi haher alan me
hafilde samld1gma gore, Tataresco'nun 
Prag' daki miilakatlan esnasmda hilhas· 
sa Romanya • <;ekoslovakya ve Roman· 
ya • F ransa miinasebetlerinin inki§afl 
mevzuu bahsedilecektir. 

Son zamanlarda Rumen siyasi meha
filinde, Prag'la Biikre§ ve Biikre§le Pa
ris arasmdaki Kii<;iik Antant muahede
lerile tamamile kahili telif iki tarafh yeni 
muahedeler akdedilmesi ihtimali tsrarla 
mevzuu bahsolunmaktad1r. 

Bir Polonya - Almanya 
ihtilafl ml? 

Vai'§Ova 20 {Hususi) - Polonya 
gazeteleri Almanyada ya§Iyan Leh ekal· 
liyetinin tazyik gordiigiinii ileri surerek 
Almanya aleyhinde §iddetli yaztlar yaz
maktadirlar. 

CUMHURiYET 

HAdiseSer aras1nda 

Atatiirkiin diinya gorii'ii 
[E:9} iitiin insanhiJ. tek bir uzvi
(g) yet gibi miitalea eden Ata-

tiirk «En uzakta zannettigi
miz bir hadisenin bize bir giin temas 
etmiyeaegini bilmeyiz.» dedi. Yalmz 
bu ciimle i!<inde bile geni§ bir diinya 
gorii§ii sakhdrr: Tahlil edildigi za
man, bu fikrin oniimiize koydugu ci
han, par'ralan birbirine eksiz, vahdet
siz ve darma.dagtmk bir yap1 degil, 
birbirinden en uzakta ve alikastz go
riinen unsurlan arasmda bile gizli 
ve !<8Pf8§tk bir miinasebet §ebekesi 
kurulmu§, tam bir ahenk biinyesidir. 
MiUetlere en dogru yolu 'rizecek bir 
gorii§ bu en uzak nisbetleri kavramt§ 
olmahdtr. 

Par!<amn faniligini ve biitiiniin e
bediligini kabul eden Atatiirk i!;in 
hakiki saadetin §arb, nefsimizin kor 
ve mahdud isteklerini 8§8rak, «bir» in 
degil, «hep» in iyiligine ko§maktn. 
Boylece oliimiin iistiinden de athya
rak istikbale dogru uzanmz. F erd 
par'rast, muhitinden etra.fma dogru 
geni§liyen sonsuz halkalarm !rer'reve
si i!<inde insanhk biitiiniiniin saade
tine ko§tugu nisbette mes'ud olacak
hr. Bu gidi§in hazzt ve ne§esi, insam 
bedbin olmaktan kurtanr; ~iinkii 
par!;amn sonu stfudtr ama biitiiniin 
sonu yoktur ve ona (biitiine) yara
dJgimtz nisbette sonsuzlugun biiyiik 
sevincini duyanz. Bunun i!;in, bed
bahf ferdler gibi bedbaht milletler de 
yalmz kendilerini dii§iinenlerdir. 

Milliyet!;iligi birinci plana koy
makla beraber onu hemen geni§ bir 
insaniyet'rilik idealine baghyan Ata
tiirkiin dt§an politikam1za !;izdigi is
tikamete bakanlar, bu diinya gorii§ii· 
niin fili sahada §imdiye kadar ne 
muvaffakiyetli safhalardan ge'rmi§ 
oldugunu daha iyi anlarlar. Tiirklii
gii insanhga baghyan Atatiirk, milli 
ve be§eri idealler arasmdaki tezadla
rm ahenge vardmlmast i!;in tutula
cak yol iizerine parma gmt uzallyor: 
Y ani §imdiye kadar kendisi tarafiD· 
dan tutulmu§ olan yol iizerine. 

PEYAMl SAFA 

• • Veraset vergtsJ ----
Varidat ~ok azald1gJndan 

bir tamim gonderildi 
Ankara 20 (T elefonla) - Vera set 

ve intikal vergisi hastlatmm giinden giine 
azaldigl goriilmekte ve sebebinin, vari • 
dat memurlarmm alakastzhgt oldugu an
la§tlmaktadu. Bu miinasebetle Maliyece 
hayli §iddetli bir tamim yaztlml§tlr. Bu 
tamimde deniliyor ki: 

«Varidat memurlan iyice bilmelidirler 
ki. yalmz kendilerine gelen evrak ve be
yannameleri tetkik ve muamelesini ifa et· 
mekle vazifelerini ikmal etmi§ say1lmaz • 

lar. Masast yanmdan kimlldamiyan, ka • 
nuni hak ve salahiyetlerini kullanm1yan, 
kanuni vazifelerinden haherdar olm1yan 
ve diger e§has ve miiessesatm varidat ida

resine kar§t olan vazife ve mecburiyetle
rini bilip takih ettirmiyen bir memur, 
varidat te§kilatmda ~ah§acak evsaft haiz 

addolunamaz. Maiyetlerinde bulunan 
varidat memurlanm sevk ve idare ve on
lann faaliyetlerile yakmdan alakadar ol

maga mecbur bulunan malmudiiru, vari
dat mudurii ve defterdarlarm dahi diger 
hususlarda oldugu gihi veraset ve intikal 
vergileri tarhiyatmm ald1gt bu elim vazi
yette de pek hiiyiik hissei mes'uliyetleri 
bulundugu muhakkaktlr.» 

~imali ~inde de ayr1 
bir hiikumet mi? 

Londra 20 (Hususi) - Pekinden ge
len haberlere bak1ltrsa Japonya §imali 
<;inde Man<;uko gibi miistakil bir devlet 
te§kil etmek niyetindedir. 

Bu devletin ismi Mongkokuo olacak 
ve ba§ma Prens Teh Wang getirilecek
tir. 

Bu havadis <;inde biiyiik bir heyecan 
uyandtrmt§tlr. Bu sebebden Nankinle 
Tokyo arasmda baz1 yeni -ihtilaflar trlk· 
mas1 muhtemeldir. 

lnhisar lar V ekili <;ank1r1da 
<;ankm 20 (A.A.) - lnhisarlar Vekili 

Ali Rana Tarhan bugiin §ehrimize gel
mi§tir. Belediye tarafmdan Parti kona
gmda §ereflerine bir ziyafet verildi. 
Vekil, ziyafet esnasmda biitiin meslek 
sahiblerile gorii§erek memleket i§leri 
hakkmda malfunat ald1. 

Vekil bugiin yamnda Vali ve Beledi
ye reisi oldugu halde <;ankmya 15 kilo
metro mesafede bulunan memlehalara 
giderek tetkikatta bulunmu§tur. 

Paris sergisi 22 may1sa tehir 
edildi 

Paris 20 (A.A.) - Echo de Paris'nin 
salahiyettar mehafilden ogrendigine go
re, beynelmilel Paris sergisinin a<;th§l 
22 may1sa kalm1~ttr. 

rr- SON HATIRALAR: ~~~~~~~l 

SARA Y ve OTESi 
Halid Ziya u,akhgil _ .A 

Alay ve gidi§ler 
-2 

Cuma selamhklanndan sonra, resmi 
elbiseler degi§ip alay ve terkibah da en 
basit hir §ekle inmi§ olunca hiinkarm hu· 
susi gidi§leri olurdu. Bu gidi§lerin bir de 
hafta ortalannda vukua gelenleri vard1. 
Hay~tmm en biiyiik kism1m bir nevi mah
pusiyet i~inde ve s1k1 bir nezaret altmda 
ge~irmi§ olan bu zat hava almak ve biraz 
teferriic etmek ihtiyacm1 ancak Dolma· 
bah(_;enin lo§ dairei mahsusasile Zincirli
kuyu koskiiniin arasmda, nadir fmatlarla 
ve muttarid gidip geli§lerle tatmin etmek 
mecburiyetinde iken artik istiklaliyetine 
sahib ve arzulanna hakim olunca seyran· 
lara a§ITI denecek bir geni§lik verdi. Biz 
ikimiz de yaverlerle beraber bu gidi§lerin 
daimi maiyetini te§kil ederdik ve pek az 
istisnalardan ha§ka zamanlarda hunu esa· 
ret kay1dlannm en agm olarak telakki 
~ylerdik. Ka~ kere, bilinemez, ni~in c;:ift
lik unvanile susledikleri Balmumcu ko§k· 
lerinde yahud onun hi~bir hususiyet ca· 
zibesine malik olm1yan bah~esinde, uzun 
intizar saatlerini nas1l gec;irmek laztm ge· 
leceginde miitehayyir, avdet zamanim 
sablTStzhkla bekledik durduk. Hiinkarm 
buraya bir meclu'biyeti vard1. Arama 
veliahdlik devrinin kendisine mahsus ye
gane tenezziih mahalli olan Zincirlikuyu 
ko§klerine kadar da uzamhrd1. lki ii~ de
fa Ayasagaya da gidi§ oldu. Ayasaga -
nm metin ve iyi §eraitle in§a edilmi§, bir 
kii~iik kasu ttlakma §ayan addedilebile
cek, mt iizerinde mebni hir ko§kiinden 
ba~ka. a§agl kismmda hir geni§ sofa §ek· 
Iinde, tamamen harah olmaga yiiz tut· 
mu§ bir hinast ve bunun yanmda kirli su· 
lannm uzerinde biisbiitiin batmak zama· 
nma muntaz1r kohne sandalile bir de bii
yiik havuzu vard1. 

Eski hahrlarmdan bahsetmekte ~iiyiik 
bir lezzet duyan Sultan Re§ad bu havu· 
zun etrafmda vaktile genclik. zamamnda 
viicude getirdigi bah~eden ve orada yeti§· 
tirdigi ~i~eklerden bize tafsilat verir, ve 
soylerken iizerinden otuz kirk senelik 
mihnet yillanm atarak sanki hayalinde o 
g~mi§ i:imriin lezzetlerini tekrar ya§atml§ 

olurdu. 
Mesane hastahgmm $iddet zamanla

rmda, nekadar ag1r gidilirse gidilsin, ge· 
ne kendisine tshrab veren araba seyramn· 
da k1sa bir yola liizum goriince lhlamur 
kasnm tercih ederdi. Bu lhlamur kasn 
ne Balmumcu ko§kleri gi'bi mesela Eren· 
koyiiniin eski sade binalan kadar alelade, 
ne de Zincirlikuyu kasn ya'hud Ayasaga 
ko§kleri gibi metin ve miikellef olmamak
la beraber saray denemiyecek kadar da 
sade degildi, bilakis biribirinden olduk~a 
fas1la ile aynlmt§ iki binadan te§ekkiil 
eden bu lhlamur kasnmn as1l padi§aha 
mahsus olam pek biiyiik itina ile tezyin 
edilmi§, hir kiic;iik aile ikametine ancak 
kifayet edebilecek kadar ki.i(_;iik olmasm· 
dan kat'mazar adeta bir ufak saray ha· 
Iinde viicude getirilmi§ti. 

Bu tezyin ve tekelliif kay1dlanm gene 
bu gidi§ler vesilesile birer kere gormek 
nasi'b olan Beykoz, Kalender ve Maslak 
kamlannda bulamad1k. lhlamur ko§kii 
Dolmabah~e. <;1ragan, Goksu ve, Bey
lerbeyi saraylanmn ufalhla ufa!hla haddi 
ekalle indirilmi§ bir niimunesiydi. 

Araba seyranlanna zorlukla taham· 
miil eden Sultan Re§adm en ziyade mah· 
zuziyetini mucib olan deniz seyranlanydt, 
ve bu seyranlan yapmak i~in eskidenbe
ri hiinkarlann pek zevk ald1klan saltanat 
kay1klanna binilirdi. Bu kay1klarla deniz 
seyranlan Abdiilhamid zamanmda tama
mile metruk oldu.gundan kaytklar da bu· 
lunduklan yerlerde ~uriiyiip doki.ilmekte 
idiler. Eski an' anelere pek meftun olan 
yeni Hiinkar bu kay1klann tamir edilme· 
sini istemi§ti. Hatta pek miizeyyen, v~ 
san' atkarane oymalarla, kakma sedefler· 
le i§lenmi§ olan Hiinkar kay1gmm tamiri 
i~in eski bahriye zabitlerinden Vas1f Bey 
nammda bir zat bulunarak onun himme
tile bu san' at eseri hali aslisine getirilebil· 
mi§ti. Bu Hiinkar kay1gmdan ba§ka bir 
de, §imdi ne haldedir bilmiyorum, Avru· 
pa mi.izelerinde eski hiikiimdarlann riiku
buna mahsus arabalar kadar (bugiin hi
la !ngiliz Krallanna mahsus ve miistesna 
merasimde miistamel saltanat gerdunesi 
bu kabildendir) muhafaza ve te§hir edil
mege lay1k hir ki:i§klii saltanat kaYJgt var· 
dt ki Almanya fmparatorunun lstanbul
da miisafereti vesilesile miikemmel bir 
surette tamir olunmu§ ve, sonra tam 1m
paratora ikram edilmek masmda, kimbi
lir nas1l bir ihhar iizerine miitevehhim Pa
di~abm iradesile tekrar kay1khanesine 
t,;ektirilerek mi.iebbed uykusuna terkolun-
TIIU§tu. 

Yeni Hiinkann bu ko§klii saltanat ka
yigma bindigini habrlam1yorum, fakat 
yedi ~ifte saltanat kaYJgllll stk !tk ham· 
lattr, ve bazan bir iltifat1 mahsus olmak 

iizere ba~mabeynci ile ba~Htlbi de, ken· 
dilerine mahsus olan dort ~ifteden alarak 
maiyetinde hulundururdu. Biz bu deniz 
-seyranlanm bir nimet kahilinden adde
derdik, ve elbette Hiinkar kay1gmda bu
lunmanm k1ymetini takdir etmekle hera· 
her kendi kendimize, bu kay1k seyramm 
bize mahsus dort c;iftede ~akalarla, gi.ilii~
lerle, hikayelerle si.islemege miireccah na
zarile bakard1k. N as1lsa ayn ayn araba· 
larda yap1lmak mutad olan kara seyran· 
larmm, lhlamur, Be§ikta§ ve Y !ld1z so
kaklanndan ta§an hazin tesirler altmda 
ag1r ag1r si.iriikleni§lerine mukabil Boga
zm mavi sulanm yararak giden bu miikel
lef kay1klar, hamlecilerin pml pml u~u
l§an hilali gomleklerile adeta u~mak zev· 
.kini vererek bizi hayalen tarihin mes'ud 
zamanlanna gotiirmii§ olurdu. 

Bu kay1k seyranlan ya Goksuya ya -
hud Beylerheyi sarayma vukua gelirdi. 
Beylerbeyi sarayma nisbetle pek kii~iik 
olmakla heraher Goksu kasn tezyinata 
bogulmu§, cephesi ve §ehni~inleri adeta bir 
oya gibi i§lenmi§ bir binad1r, hele Beyler
beyi saray1 bugiiniin Cumhuriyet sarayt 
olan Dolmabahc;e ile !stanbulun bir ziy
nctidir. 

Bu saraylardan bahsedilirken ne Fran
sanm, !ngilterenin, Almanyamn ve !tal
yanm saraylanm, ne de uzaktan tarif ve 
tasvirlerile a§inai peyda edilmi§ olan §ark 
ka§anelerini dii§iinmemek icab eder. 
Garb saraylan mimari hyJ11etlerinden 
ba§ka mermerlerinin, dogme demirleri
nin. duvarlanm ve tavanlanm orten en 
buyiik iistadlar tarafmdan yaptlmi~ re
simlerinin, hele birer san'at nefisesi mahi
yetinde olan e§yasmm miistesna ehemmi
yetile hirer §aheserdir. 1stanbul saraylan 
bu noktai nazardan telakki edilmege mu• 
tehammil olmamakla beraber hututun 
ahengi, cephelerin tezyinatt, dahili tak
simatta mesahalann mebzuliyeti, velhasll 
umumi heyeti itlbarile hakikaten ~rin 
en muhte§em mefahirinden saYJhr. 

Hunkann kaYJk seyranlan arasmda 
byde p.yan bir habray1 tesbit etmek is
•terim: 

Bir gun Sultan Re~d hem§irelerine 
hir ziyaret icrast arzusunda oldugundan 
bahsetti. Henuz hayatta ii<; hem§iresi 
vard1: Cemile, Seniha ve Mediha Sui· 
tanlar. Stra ile bunlara hirer ziyaret yaptl· 
d1. Padi§ahm maiyetinde hizler, yaverler, 
ve bendegandan birka~t vard1. Hiinkar 
merasimi mahsusa ile ayak basbgt nokta· 
dan itibaren is.tikbal olundu ve o nokta· 
dan ba§hyarak ko§kiin methaline kadar 
~iizergahma serilmi§ olan dibalann, ~1-
larm iizerinden yiiriidii. Maiyet bunlan 
<;ignemege ktya~tyarak kenardan takib 
etti, pek te isabet etti. Zira birinci defa 
anhyam1yarak hayretle, digerlerinde ol· 
duk~a bir heves ve memnuniyetle gor· 
diik ki sultanlann haremagalan bu dlba· 
Ian ve ~allan tela§la tophyarak karma
kan§tk bir halde bendegamn rakih ol
duklan arabaya yahud kaflga ahyorlar. 

Bu ne demektir? !Ik defa hastl olan 
merak halledilmekte gecikmedi. Saray 
adetlerine vaktf olanlar izah ettiler ki 
saltanat makamma calis olan zat bOyle 
hir ziyaret yapmca onun ziri paf1na fer· 
.~ilen bu nefis §eyler §ukran makammda 
maiyetine hediye edilil'!lli§. 

Esvahdba§mm de!aletile ve belki de 
Hiinkann tensibile ~u dibalarla §allar 
tevzi edildi. Ba§mabeynci ile ba§katib ve 
seryaver bu haktan -mademki bu bir hak 
imi~- istisna edilemedi elbette, bendegan 
da ehemmiyetlerine gore hirer par~a ile 
.bundan mustefid oldular. 

Kaytk seyranlanndan ba§ka Hiinka
nn vapurla da seyranlan olurdu. Uzun· 
ca seyranlar i~in Ertugrul, k1salan i~in 
Sogiidlu kullamhrdt, ve bunlarda ekse· 
riyet iizere Sadrazam Hiiseyin Hilmi 
Pa~a da -Hiinkar tarafmdan davet ya· 
hud kendi tarafmdan g()sterilen arzu iize· 
rine· bulunmu~ olurdu. 

Bu suretle hmite, $ileye, Herekeye, 
Bursaya hirer !eyran yap1ldt: Bursada 
Hiinkar birka~ giin kald1. Maiyetind.e 
gelmi§ olan §ehzadelerine de Bursa kO§
kiine miicavir hususi bir ko§k ihzar edil
mi§ti. 

Bu Bursa seyram adeta kii~gk bir se
yahatt §ahane mahiyetini almt§ ve ona 
gore istihzarata ve !Perasime vesile te§kil 
etmi§ti. Hazinei Hassa memurlan bu kii
~iik seyahatte ileride vukua gelecek olan 
miihim mikyasta seyahatler i~in hir mii· 
marese fmah bulmu§ oldular. 

Ben bu giizel Tiirk §ehrini bu vesile 
ile bol bol gezdim ve bol bol sevdim. 0 
kadar ki eger fstanbuldan aynlmak icah 
ederse gidip omriimiin son y!llanm ya 
thahrast daima ruhumu ok§1yan lzmirim
.de, yahud ye§il manzaras1 liayalimi dol
duran Bursada ge~irmegi dii§iiniirdiim. 

Butiin bu isimleri ge<;en saraylann, ka· 
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Sarayda kad1n1n 
oynadtgt rol 

Kad1koy Halkevinde mil
him bir konferans verildi 

Kad1koy Halke
vinde evvelki gece 
maruf tarih<;i ve e
dib M. Turhan Tan 
tarafmdan cSaray
da kadmlarm oy -
nad1klan roh mev
zulu r;ok §ayani dik
kat bir konferans 
verilmi~tir. Biiylik 
bir merak ve alaka 
ile dinlenen bu kon 
ferans siirekli al- Maruf tariht;imiz 
kt§larla kar§tlan - M. Turhan Tan 
mt§hr. 

Kad1koy Halkevinin konferans salo
nu hmcahm<; dolmu§, salonun etrafm
daki odalar, merdiven ba§lan, her taraf 
bir dinleyici kalabahgile <;evrilmi§tL 
Buna ragmen yiizlerce ki§i de yer bula
madtgmdan geri donmek mecburiyetin
de kalmi§lardtr. 

Konferanslara kar§l Kadtkoyliilerin 
gosterdigi bu yiiksek alaka, Kachkoy 
Halkevinin biiyiik bir konferans salonu
na §iddetle muhtac oldugunu gosteren 
bir misal olmu§tur. 

Halkm, bu gibi kiiltiir hareketlerine 
ka!§t olan alakasmt arhrmak i<;in Ka
dikoy Halkevine her halde biiyiik bir 
konferans salonu temin edilmelidir. 

M. Turhan Tan, konferansma §Oyle 
ba§lamt§hr: 

cMusahabemizin mevzuu, Sarayda ka
dmlarm roliidiir. Bu mevzu, hepiniz bi
lirsiniz ki, ~ok geni§tir, tarih kadar ge
ni§tir. Bir degil, on degil, yiiz musaha
beye mihver te§kil edebilir. Ayni za
manda bu mevzu, cinsi latifin pek te le
hine goriinmiyen hakikatleri ihtiva et
mektedir. Onun i<;in kii<;iik bir istitra
da liizum goriiyorum: 

Muhterem dinleyicilerim. Kadm gii
ne§e benzer. Giine§siz hayat nastl ta
savvur olunamazsa, kadmSlZ hayat ta 
miimkiin degildir. Sonra gline§, nasll 
her yere girer ve her yere l§Ik gotiiriir
se kadm da hayatm her cephesinde te
sirini gosterir. Giine§e kapah kalan ko
§eler gibi kadm oziine a~limyan yiirek
ler de mutlaka karanhktlr. 

Fakat unuhruyalrm ki mahZl hayat 
olan giine§, bazan mahZl felaket te o
lur. Bunun en bariz misali 'kurakhklar 
ve giine§ <;arpmaSl yiiziinden vukua ge
len oliimlerdir. Kadm da, hpla giinelJ gi
bi arastra be§eriyete zarar vermi§tir. 
Saraylarda kadtmn oynad!W, roller, i§
te bu zararh i§lerdendir. 

Bu nokta)'l §6ylece tesbit ettikten son
ra mevzuun enginligi iizerinde de bir 
nebze durmak isterim. Hepiniz bilirsi
niz ki Saray denilen gayritabii miies· 
sese, kiirenin her tarafmda kurulmll§, 
aSlrlar ve as1rlarca be§eriyetin ba§ma 
bela kesilmi§tir. Buglin de heniiz ayak
ta duran saraylar vardtr. Fakat biz, bii
tiin saraylarda kadmlann oynadlgi rol
lerden bahsedecek degiliz.• 

M. Turban Tan, bu mukaddemeden 
sonra biitiin diinya tarihinde rol yapm1~ 
olan kadmlarm isimlerini sayml§ ve bi· 
zim topraklanmtzda gomiilii olan kadm
larm tarihine g~mi§tir. 

Maruf tarih<;imiz, ~eyh Edebalinin 
la.ZI ve Sultan Osmanm kar1s1 Mal Ha
tundan ba§hyarak, Abdiilmecidin goz
desi Y1ldtza kadar Osmanh tarihinde 
menfi rol eyn1yan kadlnlann hayatlru 
hikaye ve memlekete yapttklar1 fena
ltklan ayn ayn tahlil etmi§tir. 

M. Turban Tan, Osmanh Sara)'lnda 
rol oyn1yan ve hepsi gayritiirk olan 
kadmlarm igrendirici ve ibret verici 
maceralanm bitirdikten sonra kadtmn 
buglin de saraylarda rol oynamakta de
vam ettigini s()ylem~ ve: 

c- Uzun soz ne hacet: l~te Madam 
Simpson• diyerek alkt§lar arasmda kiir
sliden inmi§tir. 

- ---
mlarm, ko~klerin mii§terek bir vasft var• 
d1, Mia da oyledir: Metrukiyetten ve 
imar hususunda himmet mahrumiyetinden 
miitevellid harabi bali. Garibdir ki saray· 
!ann tamiri i~in hiikOme~e her sene 
mubim bir para tahsis olundugu halde 
.bunun ihtiyaca g(jre sarft aynile tahsisab 
seniye ve ziyafet seyahat masarifi kar~t· 
~Ihgt kahilinden Hazinei Hassaya btra• 
k1lmak gayet tabii ve mantiki iken nastl· 
sa Maliye Namhgmda bulunduklan za· 
man Cavid ve Nail Bey tarafmdan ayr1· 
ca hir heyet te§kil edilmege liizum go· 
riilmii~ ve burad_a i~ tiirlii muamele ve 
kutasiye girdabtna tutularak hi~bir za
man vaktinde ve liizumunda tamir i§leri· 
nin yiiriimesine imkan bulunamad1, tahsi· 
satin hir biiyiik k1smt da beyhude yere 
koskoca bir heyet te§kilatmda israf edil· 
mi§ oldu. Me§rutiyet idaresinin bu usulii 
uzun muddet devam ederek saraylann 
hali harahisi de gi.inden giine ar~l~br. 
Cumhuriyet idaresinin biiyiik i§leri en 
hsa ve (_;abuk vasitalarla ba§armak usu· 
Iii, elhette bu saraylarm da yeniden ha· 
yat bulmasma ve hatta bir kaza neticesi· 
le yanan ve lstanbul saraylarmm en gii· 
zeli olan <;1raganm bile herhangi bir §e" 

kilde ve istimalde tekrar meydana ~Ika· 
rak Bogazm en giizel hir noktasmda rna· 
temgir harabe halinden kurtulmasma fiT· 
sat bulacakttr diye iimid olunmahd1r. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 



l" ~~~"a~~ Kadma merhamet l 
~===========,/. 

- Y ann Ada lara gitsek mi ~ Bu gii-~ - Bu ne! diye hayk1rd1. 
zel havada yelken a<;mak nekadar ho§ Kadmm sahiden tuhaf bir hali vard1. 
olur!.. Rengi atm1~tt, makiyaj1 bi<;imsiz ve 

Gene ktz konu§urken gozlerini yan ka- zevksizdi. Bu, Giizidede goriilmii~ §ey 
p1yor, Memduh ise sevincinden adeta degildi. 0, saatlerce ayna kar§Ismda tu
kendinden ge<;iyordu. Kendini birdenbire valet yapardt. 0 halde §imdiki bu peri -
oyle hafif, oyle hafif hissediyordu ki... §anhk neydi bOyle~ Gozlerinde fer, kol 
«Cencle§tim» demiyor, «gencim» di - larmda kuvvet kalmamt~ti. Eski vakur 
yordu. Bu gene ktz ona kimbilir ne giizel endamt c;okmu§tii adeta. 
bir istikbal vadediyordu. Guzide kuvvetsiz bir sesle agtr agtr: 

Dudaklanm bir tshkla ok§tyarak evine - Memduh ... geldim ... dedi. 
dondii. Senihanm giizel hayali goziine Memduh onun soziinii kesti: 
ne§e veriyordu. -Sus... Bo§una kendini yorma ... 

Kaptci: Anhyorum ... 
- Sizi bir bayan aradt, dedi. Bir saat Biiyiik bir hayretle, biiyiik bir merha-

oluyor. Gene gelecekmi§. met onu altiist etmi~ti ... Demek aynhk, 
Kapicl tarif etmeden, Memduh bunun magrur ve soguk Giizideyi bu hale sok-

Giizide oldugunu anlamt§!i. mu§tU, oyle mi? 0 giizel endam sekiz 
Memduh ondan aynlmak ic;in lzmir • giinde sarktk bir kiilc;e haline gelmi§ti 

den kac;mi§U, §imdi buraya muhakkak bir ha! ... 
skandal c;tkarmaga geliyordu. Memduh: 

Memduh kendi ken dine: - Demek beni bu kadar seviyordun, 
- Bo§una yoruldun, kiZlm, diye soy- oyle mi? diye fiSIIdadt. 

lendi. Celecegin varsa gorecegin de Giizide bir koltuga c;Okerek cevab 
var ... Cec;ti Borun pazan. hakki yoktu ... 

Hakikaten on dan bikmt§h arttk. Cer- Giizideye uzun uzun bakti: Istirab 
c;i bir zamanlar bu kadmdan ho§lanrnl§ • c;:eken kadm, onun yiiziinden bedbaht o· 
t1. Ciizidenin miitenasib bir endam1 ve Ian bir zavalh ... 
giizel bir yiizii vardt. F azla giizel ka - Memduhun ic;i parc;alandt. 
dmlar, fazla giizel bahc;elere benzerler: 0 ak§am kalkan vapurla lzmire 
Bu bahc;elerin kaptlan daima herkes ic;in dondiiler. 
ac;tk kalmahd1r. Bunlan inhisar altma Bir iki sene gec;ti. Ciizide gene her 
almak, hem biiyiik bir zevk vermez, hem zamanki tahammiil edilmez Ciizide ol -
de pahahya mal olur. Giizide hakikaten mu§tu. Memduh mes'ud degildi. «Fakat, 
tahammiil edilmez bir mahluktu: Kalb • diye dii§iiniiyordu, onu affetmeliyim, go· 
siz ve hissiz olduklan halde daima yal- riinii§te bOyle amma, ic;inden beni sever.» 
takc;1hk bekliyen kadmlardan... Sonra Giizidenin biiyiik masraflan, i§lerdeki 
da buluttan nem kapan ve kendisine kafi birkac; talihsizllk yiiziinden Memduh gii
derecede ihtimam edilmediginden §ika _ niin birinde biitiin servetini kaybetti. 

yet ederdi. Memduhun arast onun yii • 0 zaman Giizide: 

d b - Azizim Memduh, dedi. Senden 
zii·n· .en iitiin arkada§larile ac;llmt§h. 
G d M d hi 

iiziilerek aynhyorum amma, ne yapa -
uzt e, em u a da ikide birde bo-

ZU§urdu. Cerc;i pek kasirga kopmazsa da y1m, benim gibi bir kadm sefalet ic;inde 

bir evet, bir haytr ic;in yagmur serperdi. ya~Iyamaz. 
K d Memduhun dudaklannda act, fakat 

a m surat asrnaz, kafa tutardt. 
M d miisamahakar bir tebessiim belirdi: 

em uh kendi ken dine dii~iindii: N d b I d 
C 

y - e en oy e iyorsun, Ciizide ~ 
. - iizide beni degil, param1 sevm4-h! Benden ayn ya§Iyamiyacagmt pekala 

V k bilirsin. Biitiin varhgmla beni sevmesen 
e adtn ~~·md1' de Memduhun degY1'l, t 

y oyle peri~an bir halde stanbullara kadar 
paranm pe§inden ko~uyordu. arkamdan gelir miydin? .. 

F akat Memduhun bugiin zay1f dav· Kadm omuz silkti: 
ranmasma hic;bir sebeb yoktu, Ciizide o- - 0 gi.in beni getiren vapur nht!ma 
nun i~in bir§ey ifade etmiyordu arttk. yana~amami§tl, futmah havada kay1klar· 

Bilakis kuvvetli olmahydt: Gilzel ve Ia karaya c;1kmak mecburiyetinde kald1k. 
gene Seniha ne iyi bir kadm olurdu ona... Dalgalar arasmda epey zahmet ~ektik. 

Kapi vuruldugu zaman §en bir sesle: Halimin pen§anhgl riizgardan, yiiziimiin 
- Giriniz, dedi. renksizligi deniz tutmasmdandtl 
Giizide ic;eri girdi. Nakleden: 
Memduh istemiyerek: F. VARAL 

Tiirkiye - Holanda • t1caret anlasmas1 
' 

Tiirkiye - Rolanda ticaret mukavelesinin Ankarada merasimle irnzalandigl· 
m. ~ildir~~~t~~· Yukandaki resimler ikhsad Vekilimizi Rolanda ticaret heyeti 
relSlle goru~urken ve Rolanda heyeti reisile Faik Kurdoglu arasmda muka· 
velenin imzasm1 gostermektedir. 

-

T ii R K' te iki fevkalade film birden 
HANS ALBERS CHARLES VANEL 

BRIGITTE HORNEY DANIELLE DARRIEUX 
Almanca Frans1zca 

SAVOY OTEL. ~17 YE,iL DOMiNO 
Heyecan ve merak filmt Hissi ve muhte~em f11im 

IUiveten Ekler ctUnya haberlerl - Bugiin saat 11 de tenzi ''ith matine 

..-•--•Si RLE Y TM PE LE' in---
c;ocuklan egJendiren ... Biiyiikieri alakadar eden ... En giizel tilmi 

JOHN BOLES ve ROCHELLE HUDSON ' 
ile beraber temsll ettikleri FraDSJZCa sozlii 

KIVIRCI~ BA~ 
Filmidir. Bu hatta, biitiin Istanbul halk1 

SARAY SiNEMASINA 
ko~uyor. ilaveten FOKS JURNAL, SHiRLEY T£MPLE'in goriilmemi!l 

fotogratileri hediyeten dag1hlmaktad1r. <;ocuklar i,.in fiatlar : 
Balkon ve hususi 25, duhuliye 20 kr. 
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Kral Lir 
Tiirk Yurdu Bastmevi - istanbul 1937 

Fiatl 50 kuru§ 

cKral Lir• terciimesini Seniha Bedri 
Goknile borcluyuz. Shakespeare'in bu 
muazzam eseri ilk defa olarak Abdullah 
Cevdet merhum tarafmdan 1905 te Pa
r.iste tiirkt;eye <;evrilm~ ve l<;tihad kiil
hyatmm 28 inci kitab1 olarak 1912 de 
1stanbulda tabedilmi§ti. 

cKral Lir• in ilk temsili tam 331 se
ne evveldir. Mevzuu anlatmtya liizum 
var m1? Kral Lir'in ii<; klzile olan mace
rasim her halde okuyacaksm1z. Eser as
lmda yirmi sekiz sahne olarak yaztlml§
hr ve olduk<;a uzundur. Bir<;ok lisanla
ra terciime edilmi:j ve terciime edilirken 
umumiyetle kisalt!lmt§hr. 

Seniha Bedri Goknil bu terciimesini 
frans1zca metinlerden de istifade §artile 
Schlegel ve Tieck adlt iki Alman mii
tercimin eserini esas tutarak yapml§tlr. 
Kitabm ba~ma bir mecmuada 91krn1~ o
lan iki yazt da ilave edilmi§tir. 

Cenab :;iahabeddinin Shakespeare hak
kmdaki eserinde de cKral Lir• hakkm
da §U giizel sattrlar var: cKral Liyer. 
senelerce emniyet korliigii ic;:inde ya§l
yan bu ihtiyar da bir ·giin gozlerini a
<;mca ne goriiyor, hayah ya§amtya de
ger bir hayat degilmi§. :;ieyhiihatinden 
vast[ oldugu rii§tii dimagi onu bittabi 
zehirliyecek. 0 da arttk goz yummaktan 
korktugu i<;in uyuyamaz ve uykusuz u
zun ya§anmaz: Gozlerini ilk at;tl~ anda 
gordiigu hakikatin inamlmaz <;irkinligi 
onu <;Ildirttyor ve bu ciinundan ancak 
oliime g~ebilir .• 

Cenab :;iehabeddin, Shakespeare i<;in 
de §U sozleri soyliiyor: cShakespeare bil 
hassa bir haile §airidir ve en biiyiik §a
ir oldugu gibi haile yazanlarm da en bii
yiigiidiir. Onun ismi zikredilince cihan 
sahnesine otuz Iayemut §ehkar yuvar
hyan giiriiltiilii bir ~iir seylab1 hahra 
gelir. Remen daima sahne i<;in dii§iin
dii ve denebilir ki her riiyasm1 sahne
de ya§atti. Onun emsalsiz san'ah saye
sinde sahne §iirin en yiiksek tecelliya
tma mazhar olm~tur. Biitiin §airlerden 
evvel o hissetti ki sahnede §iire iki ha
yat kuvveti mevcuddur. Biri mi.imessil
lerin san'atile canlanmak, digeri bir ce
maati be§eriyenin kar§u:mda ya§amak.• 

Tiitiin • ptyasast 

Son klering vaziyeti tiitiin 
piyasas1na tesir etti 

Almanya ile aramtzdaki son klering 
vaziyeti tiitiin piyasamtzda da mahsus 
bir tesir yaprnt§tlr. Alman fabrikalan he· 
sabma Marmara ve Karadeniz mmtaka· 
lanndan tiiti.in alan muhtelif firmalar bu 
yiizden tereddiid ve mii~kiilata ugrarnt§· 
lardtr. Bunlardan biiyiik bir kac; miies ~ 
sese milli bankalarla yapttklan anla§ma· 

larla kredi temin ederek i§lerine devam 
imkanmt bulmu§lardtr. Fa kat birc;ok ah-

Cilar, vaziyetin inki§afma intizaren mu· 
bayaa i§lerinde teenni ile harekete ba§" 
laf!lt§lardiT. Bu arada piyasamtzdan tii • 
tiin almak iizere §ehrimize gelmi§ iki Al
man tiiccan da klering paralannm oden
memesi yiizilnden tiitiin alamamt~lardtr. 
Bu hal Bursa ve Kocaeli mmtakalannda 
tiitiin sah§lanna tesir yapmt§ ve fiatlar 
biraz dii§mii§tiir. 

F akat, Karadeniz piyasasma bu vazi
yetin bir tesiri olmamt~ttr. \:unkii bu mm
takada 1nhisarlar !daresile Amerikan 
§irketlerinin hararetle mubayaata devam 
etmeleri piyasay1 dii§mekten kurtarmt§ 
hr. 

Amerikadaki facian1n 
~ok ac1 bilitn~osu 

Koca kollej 30 saniyede berhava oldu 
Enkaz albndan 'imdiye kadar 455 cesed 
~JkarJldJ. Olenlerin hepsinin de kafataslar1 

par~alanm1' olarak bulundu 

[Ba§taratt 1 Inc! sah!fede J 

mt~tlr. Milll muhaftz ktt' alan kumanda
m albay Parker, mektebin enkazt altm • 
dan 425 cesed c;Ikanldigmi ve ta§lann 
altmda da ba§ka cesedlerin de bulunma· 
Sl muhtemel oJdugunu soyJemi§tir. 

Simdiye kadar yarahlarm adedini tes
bit etmek miimkiin olamamt~ttr. Kazaze
delerden biiyiik bir k1smmm yaralan pek 
agirdtr. 

lnlilahtn sebebi 
New-London 20 (A.A.) - Tyler· 

deki infilak faciast, mektebin duvarlanna 
niifuz eden bir miktar gazin bir klVllcirn· 
Ia ate~ almast neticesinde vuku bulmu§ • 
tur. 

Talihin istihzast 
Tylers 20 (A.A.) - Mekteb ka • 

zasmm, bina altmdan gec;en gaz boru • 
lannda vuku bulan bir infilaktan ileri 
geldigi arhk tesbit olunmu§tur. 

T alihin §U act istihzasma baktn ki, en
kaz altmda bulunan bir ta§ tahtada §U 
yaztlar tebe§irle yazilmt§ bulunuyordu: 

«Petrol ve gaz tabiatin bize en biiyiik 
lutfudur. Eger onlar olmasaydt bu mek· 
teb de burada bulunmiyacak ve biz de 
derslerimizi ogrenmek i<;in gene burada 
bulunm1yacakttk.» 

lhi fahidin iddiast 
New-London 20 (A.A.) - Tyler 

kolleji, faciasmm iki §ahidi, mektebin bir 
nitro • gliserin i§tiali neticesinde harab 
oldugunu ve harabeler arasmda nitro • 
gliserin bakiyesi bulundugunu gosterecek 
deliller ibraz edeceklerini teyid ve beyan 
etmi§lerdir. 

Askeri istintak mahkemesi, bu iddiayi 
tetkik etmektedir. 

lnlilah nastl oldu? 
Ne.w-London 20 (A.A.) -Tyler • 

deki mekteb, per§embe glinU ogleden son-

ra c;ocuklann c;1kma zamanmdan biraz 
evvel yiktlml§hr. 

Resmi makamat tarafmdan bildirildi • 
gine gore, infilak vuku buldugu zaman 
mektebde 700 den fazla talebe ve 40 ta
ne kadar muallim bulunuyordu. Bina 30 
saniye i'<inde tamamen yikilmt~ltr. 

Baz1 kimseler, mekteb binasmm altm
da bir petrol tabakast hast! oldugunu soy
lemekte iseler de bu hususta heniiz sarih 
malumat mevcud degildir. 

Kazadan sonra civardaki biitiin petrol 
tarlalarmda i~ler. derhal tatil edilmi§tir. 

H azin sahneleT 
New-London 20 (A.A.) - fnfilak· 

ta olenlerin cesedleri bugiin enkaz altm
dan c;tkanhrken yiirekler parc;ahyan sah
neler olmu§tur. Ezilmi§, parc;alanmt§, ta
nmmaz bir hale gelmi§ olan bic;are yav -
rucuklann analan, babalan, arkada§lan 

§urada burada kurulmu§ alan c;adnlan 
aghyarak, bagirarak, hirer hirer dola§ -
makta ve c;ocuklanm tammaya c;ah§mak

tadir. Siddetli ve devamh bir yagmur, 
siyah bulut tabakalan bu elim man;zara
ya daha biiyiik bir fecaat vermektedir. 

Memleketin her tarafmdan ko§up gelen 
gazeteciler bu feci vaziyet ic;inde ne ya· 

pacaklanm §a§Irmi§ bir haldedir. Resmi 
malumat oliilerin 425 kadar oldugunu 

bildiriyorsa da, mekteb miidiirii oliilerin 
500 den fazla oldugunu iddia etmekte • 
dir. 

iJlenlerin halataslart parfalanmtf 
New-London 20 (A.A.)- Texas'm 

biitiin noktalarmdan yardtmlar gelmek • 
tedir. Doktorlar, 425 kaza kurbanmdan 

ekserisinin kafataslan parc;alanmak sure
tile oldiiklerini ve adedleri 175 i bulan 

c;ocuklarla tnuallimlerden birc;oklannm 
ya§Iyamiyacaklanm beyan etmi§lerdir. 

Adapazar1nda yap dan lik ma~lar1 

Adaspor - Gencay tak1mlart bir arada 

Adapazan (Rususi) - Kocaeli mm- bir kalabahk oniinde oynanan ma<;t Ada 
takasmm heniiz neticesi almamtyan sporlular 3 - 1 kazand1lar. Oniimiizdeki 
936 senesi lik mat;larma hakem ~azi pazar giinii final ma~t olarak !zmit id
Tezcamn idaresinde devam edilmi§tir. man Yurdile Adaspor taklmlan tzmitte 
Adasporla Gencay arasmda ve biiyuk kar§liB§acaklardlr. 

Bugiin i PEK 
sinemasmda 

Goriilmemi§ ve duyulmamt§ 
bir ftrsat 

( Rn aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plii.kla TUrk musildsi - 12,50 hava

dis - 13,30 Beyoglu Halkevi gosterit kolu 
tarafmdan bir temsU - 14,00 son - 18,30 
varyete miizigi: Ambasador'den naklen • 
19,30 konteran.s: Selirn Sun Tarcan Ordu 
saylaVI, (RomaJ - 20,30 Miizeyyen ve arka
da§lan tarafmdan Tiirk musikls! ve halk 
~arkilan - 23,30 Orner R1za tarafmdan a
rabca soylev - 20,15 Muzaffer ve ark.ada§· 
lan tarafmdan Tiirk mus!kisi ve halk §ar
kllan, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 
Aj ans ve Borsa haberleri ve ertesi giiniin 
program! - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan - 2:>,00 son. 

ViYANA: 
18,45 MUSiKi - 20,05 spor ve salre .. 

20,15 konu~ma - 21 I?ARKILAR - 21,05 !ian 
konseri (gr...mofonla) - 21,25 roportaj .. 
22,15 piyes - 23,15 haberler, spor ve sa!re .. 
23,35 PIYANO KONSERi - 24,10 gramo .. 
ton - 24,35 haberler. 

BERLIN: 
19,05 piyes - 19,55 AK§AM MUSiKisi ., 

20,45 spor haberleri - 21,05 halk piyesi .. 
23,05 hava, haberler, spor - 23,35 DANS 
ORKESTRASI. 

BUDAPE§TE: 
17,50 KONSER • 18,50 kar1~1k yaym ., 

20,20 QINGENE ORKESTRASI • 21,20 ko
nu~ma - 21,45 OPERET PARQALARI • 
23,05 haberler - 23,15 DANS ORKESTRASI-
24,15 QINGENE ORKESTRASI • 1,10 ha· 
berler. 
BUKR~: 
18,05 ASKER! BANDO, istlrahat esnasm

da konferan.s - 20,20 m!lletlerin zamam -
20,40 KORO KO~SERi - 21,15 plyes - 22,15 
GECE KONSERI, istirahat esnasmda ha
va, haberler, spor - 24 son haberler. 

LONDRA: 
17,50 ASKER! BANDO - 188,35 ~ocukla· 

rm zamam • 19,05 ORKESTRA KONSERi .. 
20 konu§ma • 20,20 ORKESTRA KONSE• 
Ri - 22 dini yay:m, haberler, hava ve saire• 
23,10 PAZAR KONSERi - 24,35 son. 

PARiS [P.T.T.]: 
.18:05 koro konseri - 18,35 KARII?IK MU

SIKI - 19,35 piyes - 20,35 havadls - 21,35 
hava, haberler - 21,50 konu~ma, spor -
22.35 ESKI FRANSIZ f?ARKILARI - 24,35 
haberler, hava - 1,05 DANS MUSiKist. 

ROMA: 
18,05 SENFONiK KONSER, lstlrahat es

nasmda spor, hava - 20,55 baz1 sahneler -
21,35 konu~ma - 21,45 kan~Ik muslki-22.05 
Naooll tlyatrolarmdan b!rinden naklen: 
OPERA Y A YIN!, istirahat esnasmda ha .. 
berler, konu§malar, en sonra hava. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am ~ehrin muhtellf semtler!nde 

nope~! olan eczaneler ~unlardu: 
Istanbul cihetindekiler: 
Em!noniinde (A. Minasyan), Beyaz1dda 

(Cemill, Kii<;iikpazarda (Necatl Ahmed), 
Eyiibde (Hlkmet AtlamazJ, §ehrem!nlnde 
(Nazun Sadik), Karagiimriikte (Kemal), 
Samatyada (Erofllos), l;>ehzadeba:,mda (:ii!· 
ma~l Hakkll, Aksarayda (Sarun), B'enerde 
(HiisameddlnJ, Alemdarda (Abdtilkad!rJ 
Bak1rkoyde (Hila!). ' 

Beyoglu cihetindekller: 
Galatasarayda (Kanzuk), Tepeba~~mda 

(Giine§), Galata, Top<;ularda (Sporldis), 
Takslmde (N!zameddinl, Tarlab~UJmda (Nl
hadl, §i~lide (Halk), Kasimpa§ada (Mii· 
eyyed), Haskoyde (Nis!m A.seol, Be§ikt~UJ
ta (All RIZa), Sanyerde (Nuri) . 

Uskiidar, Kadiktiy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Selim!ye), Kadikoy, Pazar-

yolunda (R!fatJ, Biiyiikadada (Halk), 
Heybellde (Tan a~>. 

MEVLiD 
Tahran biiyiik el<;imiz Bay Enis A

kaygenin k!Zl Jale Akaygenin ruhu i<;in 
22 mart pazartesi giinii ogle namaztm 
miiteak1b Te§Vikiye camisinde Mevlid 
okutturulacagmdan arzu eden bilciimle 
akraba ve dostlarm te§rifleri rica olu
nur. 

1RT1HAL 
Haydarp~a hastanesi eski Ba§hekim

lerinden General doktor Mehm~d keri
mesi, Ziraat miihendisi tabiat doktoru 
Nurullah ihsan Tolan halas1 Bayan Fat· 
rna iffet Tolan diin gece vefat etmi§tir. 
Cenazesi pazar giinii saat on birde E
renkoyiinde Kokarpmar 38 inci ilkmek
teb kar:?ISlndaki k5§kiinden kaldmlarak 
istasyon camisinde namaz1 kllmd1ktan 
sonra Sahray1cediddeki aile makbe -
resine defnedilecektir. 

T Senenin en biiyiik 2 filmi birden: 
oros Gender Bir liginin 

1-BiiLBiiLLER oTERKEN OLOM 
toplanbal Cidde Riisumat NaZirlarmdan Ali Rt-

Toros Gencler Birligi lrongre divam Martha Eggerth zanm oglu ve <;anakkale redif f1rkas1 
ba~kanh~ndan: 2 • 5 E V i ' M E K A R Z U S U kumandam mirliva Hasan Tahsin P~a-

20/3/937 cumartesi giinii Eminonii Marlene Dietrich • Gary Cooper I mn damad1 esbak izmir polis miidiirle-
Halkevinde yap1lan toplanhda raporlar Pu din saat lJ de tenzilath mati"e rinden Cemil evvelki giin Be~ikta§taki 
iizerinde miinaka~alar uzun siirdiigiin- l•••••••••lli-iilililii•iillillilliiiliiiiliiliiiiiiiiiii••••••••• evinde vefat etrni§, cenaze namaz1 Si-
den ve vaktin darhg1 dolay1sile rapor- ••••••••••••• nanpa§a camisinde kllmdtktan sonra 
larm tetkiki heyeti umumiye kararile I Tiirk~e Sozlii • Ortakoy aile kabristamna defnedilmi§· 

kongre divamm1za b1rakild1. Yeni top- R US J A p 0 N Muharebesi I tir. 
lantl tarihi aynca ilan edilecektir. • Merhuma Allahtan rahmet, ailesine 

Misli goriilmemi~ muva~fakiyetJerle d_e_sa_b_t_rl_a_r_d_i_le_r_iz_. _______ _ 

Frns1zca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Franstz bayam ktsa zamanda miikem . 
mel surette franstzca ogretmektedir 
Miiracaat it;in gazetede (F.) riimuzuna 
yaztlmak laztmdtr. 

T s Hergfin ilk 1eansta 
i 

Wonder Bar .N 

A E 
ve diger aeanslarda M 

A OLOM PERISI 
N s 

I Miki Mavs ve Foka Jurna 

M i L L i 5 i N E M A D A devam ediyor. Osmanh Bankas1 
Osmanh Bankasmm Galata idarei 

merkeziyesile Beyoglu §Ubesi vezne
leri, gelccek nisarun birinci per§embe 
giiniinden itibaren, a§ag1da yaZih saat
lerde a<;1k bulunacakt1r: 

Aynca ilaveten 

CASUSLAR KAR'I 
Ba~ rollerde : 

WiLLiAM. POWEL - ROSALiND RUS -;EL. Hevecan. a§k ve ihtiras filmi Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar 
Saat 14 ten 16,30 a :o 

Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12 ye :o 

Mezkur Bankanm Yenicami §Ubesi 
veznesinin a<;Ik bulundugu saatler a§a· 
gtda gosterildigi ve<;hile, halile ipka o
lunmu§tur: 
Adi giinlerde: Saat 9 dan 16 ya kadar 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12 ye :o 

BugUn 

MELEK 
LORETTA YOUNG BiR KADIN YALANI FRANCHOT TONE sinemas1nda 

Nefis - Zevkli - Giizel ve M erakh franstzca sozlii filim. 
•••••••• Bugiin saat 11 de tenzihith matine -------~ •-------- iliiveten : PARAMOUNT DUNYA HABERLERi - Bugiin saat II de tenzilath matine ------• 
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Belediyeye aGik mektub 
T ramvaydan athyanlar 
i~in kesilen cezalarda 

isabet var midir? 
Hele durak yerine bir metre ~ala inilirse! 

- Merkeze kadar gelir misiniz? 
- Neden? 
- T ramvaydan atladtgmtz ic;in ... 
Ben tramvaydan atlamadtm. F akat 

ynkasmda 2513 numara yaztlt polis me· 
muru atladtgtmt iddia ediyor. T ramvay 
durak diregi bulundugumuz noktadan bir 
metro ileride bulunduguna gore ya tram· 
vay durak yerinde durdugu zaman arka 
kaptst direkten bu kadar uzakta veya ben 
bir metro evvel atlamt~ttm. Araba kalk· 
mi§ ve uzakla§mt§ bulundugu ic;in §ahid 
gostermege de imkan yok. Y anh§ ta olsa 
«kanun miimessilinin» soziinli dogru te· 
lakki ederek merkeze gittim. 

Polis merkezinde 
Merkezde, ic;inde biri bo§ olmak iizere 

'iki masa ve listii ba§t muntazam, muhte
lif ya§!a birka<; ki§i bulunan kiic;iik bir 
odaya girdik. Acaba burada gordiigiim 
bu zatlar da benim gibi gafil mi davran
dJ!ar da yakalandJiar? 

!tiraf ederim ki beni getiren memur 
'l;ok nezaket gosterdi. Bo§ bir masa ar -
kasmdaki iskemleyi masanm online ge -
-tirerek ban a oturacak yer gosterdi. Fa
kat benim niyrtim oturmak degil, cezam 
ne ise onu verip gitmekti. 

- Ceza ne kadar? 
- 102 kuru§! 
- Buyurunuz! I 02 kuru§u veriyo -

rum. 
- Biz para alamay1z! 

. - Ya kim ahr? 
- Memuru var, birazdan gelecek. 

Bekleyiniz. 
Memuru beklerken ben oradaki «hem

-talih» yurdda§larla gori.i§tiim. Bilmem 
ne k1z san'at mektebi muallimlerinden 
·Bay Panayot diyor ki: 

- Tramvaya binerken birdenbire a
raba kalktt. Polis tramvaYJ durdurdu. 
Tramvay yolda yiiriirken biniyorum diye 
beni buraya getirdi. 

Elektrik §irketi muhaseb.e dairesinden 
Bay Sevket, avcundaki liraYJ gostere -
rek: 

- Cezay1 vermiyecegim. Ba§ka ne 
muamele varsa yapsmlar. Ben §ahidle is
hat edecegim. Tramvay yiiriirken ne in
dim, ne bindim. 

!stiklal caddesinde, Nuri kundura 
magazasmdan oldugunu soyliyen Bay 
Mihail anla!iyor: 

- Diikkan zaten istasyonun kar§l -
smda. Boyle oldugu halde diikkana git
mek ic;in tramvaydan atlamakhg1ma hie; 
bir liizum yok. F akat atladm dediler ve 
buraya getirdiler. 

Memurlardan birine sordum: 
- Ne oldu? Bugiin boyle ani olarak 

bu faaliyet ned en? 
- Ne yapahm. Bize em1r geldi ... 

Cevabm1 verdi. 
Nihayet memur geldi. Koca bir def

ter de makbuz getirdi. Lutfetti ve ben -
den ba§ladt: 

- Pulunuz var m1? 
- Ne pulu? 
- 1ki kuru§luk makbuz pulu ... 
Mesele c;etin. Halk yakalamp polis 

merkezine gelecegini bilmedigi gibi ya -
kaland1g1 takdirde de listiinde makpuz 
pulu laZim olacagm1 bilmedigi ic;in kim -
senin pulu yak. Pul almak i<;in de «suc;-
1u» yu merkezden dJ§an sahvermek ol -

maz ... Bu takdirde polis memurlanndan 
· birini gonderip pul aldumaktan ba§ka 

c;are yok. Maamafih, nereden ise pul 
c;abuk geldi. 

.?imdi makbuz yaz1hyor: 
- !sminiz? 
- V. Birsonl 
- Babamzm ismi? 
- Cezay1 verecek olan benim, ba -

bam degil. Kanunen soy ad1 vermek 
Hfi degil mi? 

- Degil, babamzm ismi lazJm. 
- Y a§JniZ kac;? 
- Ceza ya§a gore degi§iyor mu? 
- Y ok, degi§miyor, fakat makpuz-

da «ya§» hanesi var. Onu da doldurmak 
laz1m. 

i§i uzatmamak ic;in baba ad1 ve ya§ 
olarak bir§ey soyledim. 

Sonra elime verilen makbuzu tetkik 
ettim. 

lsmim V. Birson yerine, Mehmet 
Birson olmu§. Diger haneler de hep yan
h~ doldurulmu§. 

Sm;un i§lendigi zaman: !stiklal cad-
desi. 

Suc;un i§lendigi yer: 20/3/937. 
Alman para, rakam ile: Bir. 
Alman para, yaz1 ile: 1 
Fa kat yanh~hklar bu kadarla da bit

miyor. T ramvaydan, «yi.iri.irken de gil du
rurken» atlamad1g1m halde «yiiriirken 
atladm» diyerek benden bir lira ve iki 
kuru§ ceza ald1lar. .?imdi de bu suc;u 
lstiklal caddesinde yap!Jgtmt tahriren 
iddia ediyorlar. Y oksa Me§rutiyet cad
desi de 1stiklal caddesi mi oldu? Bunda 
miltereddid bulundugum ic;in merkezden 
<;1kmca polisin beni «su~IU>> diye yaka
ladtgl yere gittim. 

Su~ yerinde 
HaYJr, buraya !stiklal caddesi ismi 

verilmemi~. ingiliz sefaretile Galatasarayl 
ko§esi arasmdaki §U kavisli birkac,: metro
luk cadde Me~rutiyet caddesinin sonunu 
te§kil ediyor. Tam dortyol agzmda da 
i§aret memuru bulundugu ic;in, yalntz 
tramvaylar degil, biitiin nakliye vas1ta -
Ian buradan durarak ve kalkarak adeta 
yaya adam siiratile gec;tikleri ic,:in halk 
pek tabit olarak buralarda tramvaydan 
inmege ab§ml§ bulunuyor. Bu ah§ma yii
riimek kadar tabil bir hareket. 

Beni yakahyan memurla diger bir po
lis memuru, tramvaylarm en yava§ladtk
lan tam kavis yerinde bekliyorlar. Giin 
cumartesi. Saat bir raddeleri. En kala
bahk, halkm en dalgm bulundugu bir 
zaman ... 

Ben bu noktada 15 - 20 dakika dur
dum, uzaktan yakalananlan ve nas1l ya
kalandtklanm gordiim. Belediyenin mak
sadt ceza almaksa mevki c;ok yerinde .. 
y ok, maksad kazalann online ge<;mek 
ise, intihab edilen yer c;ok yanh§. Bu i§i 
tramvaym siiratle gittigi diiz yerlerde 
yapmak gerek. Hem de durak yerlerin -
de degil, durak yerleri arasmda. Kaldt kt 
ba§ka memleketlerde halk durak yerle -
rinde kolayca binsin ve atlasm diye degil 
yalmz tramvaylann, otobiislerin bile ka
ptlanm sokiiyorlar. Bu mesele «yasak» 
demekle halledilmez. Ben bugiin gor -
diiklerimi yazd1m. Y ann da dii§iindiik -
lerimi soyliyecegim. 

V. BIRSON 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 24 

BiZ iNSANLAR 
'========== Y azan: Peyami Safa =':# 

D 
N ehariler gittikten sonra, Orban, mek

tebin on tarafmda ve deniz iistiindeki 
bahc;eye <;Jkll. Ortadaki biiyiik c;am aga
ctnm dallanm kopardJklarJ ic;in, bina sa
hibinin §ikayeti iizerine, buras! talebelere 
yasak edilmi§ti. Orban, ellerini arkasma 
koyarak, tek ba§tna, bu harab ve sessiz 
bahc;ede gezinmege ba§lad1. Hava ogle
denberi lodosa c;evirdigi ic;in soguk de
gildi. Orban denize dogru yakla§ll, dur
du, bu havay1, denizin kokusunu ve hiir
riyetini bir tek unsur halinde kine doldu
ran geni§ bir nefes aldt. 

Bu mektebde son ak§arnJydJ. Galib 
bir ihtimalle §U parmakhg1, §U nhhm1, §U 
yemekhanenin beyaz ko§kiinii hir daha 
gormiyecekti. Bu fikir ona tahmin etme
digi bir hiiziin verdi. Galiba istikbalin 
korkulan da bu duygusunun ic;ine kan§l· 
yordu. Bunu sezince, ertesi gi.in, mekteb
den aynldtktan sonra ne yapacagm1 dii

tiindii ve Istanbul tarafma bakh. Kaba

ta§tan oteye §ehir sis arkasmda yok ol-

mu~tu. Ertesi giin, Kopriiye c;tkmca ne
reye gidecegini hie,: bilmiyordu. Amcas1 
Elazizde idi: Orban onunla da, Aksa
rayda oturan yengesile de, ana tarafmm 
akrabasile de, hepsile dargmdt. Annesi 
oldiikten sonra Konyaya giden bi.iyiik 
teyzesinden de mektub almtyordu. Bii
tiin akrabanm boykotundaki adtgl belki 
ilk defa bu kadar §iddetle hissetti. Sebe
bini goziiniin online getirmek istemedigi 
halde gene o miithi§ kavgay1 hallrhyordu. 
0 sesi, kendi sesini unutamaz ki. Bin de
fa o haykm§ aklma gelir. «Ahmak sof· 
talar !» diye bagiTmJ§IJ. Zaman gec,:tikc,:e 
bu isyamm daha garib buluyor. Simdi 
gene o §iddet kendisine pek yabanc1 gel
di. Babasmm her zamanki taassubile onu 
miinaka§aya tahrik etmi§ olmas1 kafi bir 
sebeb degildi. Hem amcas1 o giin bir ke
lime soylememi§ti. Y engesi cahilane mii
dahalelerle onu biraz k1zdmyordu. Ebe
diyet, kader, iradei ciiz'iye meseleleri .•. 
Babasmm «Allah» kelimesile ba§hyarak, 
«Alc;ak! Zmdtk! Mel'un evlad! Defol !» 
diye biten korkunc,: ofkesi, onu senelerce 

CUMHUR1YET 

J Festival hazD'hg1 
Komite diin toplanarak 

yeni kararlar verdi 
Istanbul festival komitesi Belediye 

reis muavini Ekrem Sevencanm riyase • 
tinde diin haftahk toplan!JsmJ yapmt§llr. 
Bu toplanttda, festival malarmda yap! -

lacak sergiler etrafmda gorii§iilmii§, giizel 
san'atlara, ince eli~lerine ve mizaha aid 
yeniden baz1 sergiler tertibi kararla§ll -
nlmt§tlr. 

Festival komitesi, gelecek hafta spor 
programm1 biitiin teferriiatile hamhya -
cak, bu hususta alakadar federasyonla -
ra da malumat verecektir. Y ap1lacak 
spor eglenceleri arasmda Bogazic;ini · yii
zerek ge<_;mek miisabakasl en mi.ihim 
mevkii tutacakllr. Bunun i<;in ecnebi de
niz federasyonlanna miiracaat edilecek 
ve kazanan ekipe istanbul §ehri tarafm
dan degerli hirer hediye verilecektir. 

F estivalin ilk gilnlerinde biitiin §ehir 
tenvir edilecegi gibi lstanbulun muhtelif 
semtlerinde de eglenceler tertib oluna -
cak, bu suretle biitiin istanbul halkmm, 
festivale i§tiraki temin edilecektir. Pro -
paganda ic,:in bastmlacak el programla
rmm kapak resimleri ic;in san' atkarlan -
m1z arasmda bir miisabaka ac;tlacaktJr. 
Miisabaka §artlan oniimiizdeki hafta 
zarfmda tesbit edilecektir. Festival he -
yeti aynca bir fotograf miisabakast da 
yapacak!Jr. istanbulun tarihi abideleri ve 
tabil manzaralan bak1mmdan en giizel 
iki fotograf1 almaga muvaffak olan a
matorlere c;ok giizel birer hediye verile -
cek ve miisabakaya i§tirak edenlerin e -
serleri te§hir olunacakhr. 

Ada a~Iklar1nda bir deniz 
canavar1 yakaland1 

'J It 
• <r rr 

Yakalanan cleniz canavan 

Evvelki giin Biiyiikada ac;1klarmda 
k1h<; bahg1 avlamaga pkan Astm ve 
Mevlud isminde iki bahkc;mm oltasma 
biiyiik bir deniz canavan tak1lmi~br. 
Bahkc;ilarm bulundugu kay1g1 biiyiik 
bir siiratle c;ekmege ba~hyan bu cana
var, etraftan yeti§en diger bir bahkc;1 
tarafmdan Zlpkmla oldiiriilmii§tUr, 

Bu deniz canavan dun Bahkhaneye 
getirilmi§tir. Canavarm 1700 kilo kadar 
oldugu soylenmektedir. Bugiinden iti
baren halka te§hir edilecektir. 

Almanyaya ihracat meselesi 
Almanyamn Tiirkiyeye yap1lan ihra

cah tahdid ettigi yolunda bir §ayia do

la§hgml yazrm§hk. Piyasanm fevkalade 
alakasm1 celbeden bu §ayia tahakkuk 
etmemi§tir. Yalmz Almanya mukabil 
bir tedbir olarak Tiirkiyeden vaki ola
cak ithalati ic;in prim vermemektedir. 

l?u §ekilde Almanyanm memleketi
mize mal ihrac etmesile Almanyadaki 
bloke Tiirk paralar1 odenecektir. 

evinden uzakla§hran isyam, Dariilmual
limin hayatJ ... 

Bahc;enin parmakhgmdan dt§anya c;tk
tl ve nhlim boyunda gezinmege ba§ladt. 
«Son manej ... » diye dii§iinmii§tii. Bu 
manej Celalin tabiri. Miidiire Orhanm 
aleyhine verdigi bir raporda bu tabiri 
kullamyordu: « T alebe ile me§gu) olaca
gl yerde, ftrsat buldukc;a nhhma c_;1karak, 
ba§ onde ve eller arkada mane) yapl· 
yor.» 

Orhamn gene ba§t oniinde ve elleri 
arkasmda. Fakat, evet, bu son manej. 
Ba§mJ kaldnd1 ve mektebin cephesine 
bakll. Be§ ay. Hayatmm be~ ay1 burada 
yak oldu. <<KazandJgtm tecriibe nedir? 
Pedagoji noktai nazanndan s1fu. Y almz 
bir§Cy ogrendim, ki pedagoji diye bir ilim 
yoktur. insan ruhunu insiyak ve temayiil 
dilimlerine aytran kaba bir tahlil ki de
run) hayatm kiilc;elerinden bihaber. Hal
buki c;ocugu da, biiyiigii de bu kiilc;eler 
idare ediyor. Hic,:bir temayiil, hic;bir kuv
vet, kabiliyet, meleke, fakiilte, hic;biri tek 
ba~ma amil degil. Bunu Dariilmuallimin· 
de iken bilseydim, Sah' Beyin yiiziine 
<<Ahmak pedagog!» diye bagmrd1m. Da
riilmuallimin, bana koruda silah atan c;o
cuklann polise kar§l nas1l miidafaa edi
leceklerini ogretmedi. Vak' a kaT§IStnda 
ben manllg1mla yalmz kald1m. ldareyi 
yalan sovlemeiZe tesvik ettim. Onu da 

Mu(ilan1n ·imar1 
Bu sene biit~esine 
125 bin lira fazla 
tahsisat konuldu 

Yap1lacak islarin bilanGosu 

a 
Guzel Muglacla Cumhuriyet meyclam 

Mugla (Hususi) - l?ubatm b~langi- somaki mermeri and1ran gayet giizel 
cmda toplanan Vilayet Umumi Meclisi, granit ta§la yapllm1ya ba§lanrnl§hr. 
be§ haftahk mesaiden sonra vilayetin tl'zerine konacak heykel ic;in acr1lan 
937 - 938 hususi biitc;esini yapml§br. Bu miisabakaYJ gene heykelhra§lanm1zdan 
seneki biitc;enin varidat ve masraf ye- Nusrat Hakk1 kazanrru§, bu i§ iizerine 
kunu 541,178 lirad1r. Biitcrede masarif i§- ihale edilmi§tir. Atatiirkiin asked ktya
leri ic;in 166,839 lira, s1hhat i§leri ic;in fette ayakta bronzdan yap1lacak hey-
27,843 lira, nafianm adi tahsisat ktsm1 keli oniimiizdeki Cumhuriyet bayraml
ic;in 25,570 lira, ziraat ve baytar ic;in na kadar haz1rlanacakttr. 
17,921 lira ayr1lmt§ttr. Cumhuriyet meydan1 kenarma bir 

Fevkalade tahsisat k1smm.da .. 124,83_7 Halkevi ve otel yapllacaktlr. 
lira vardtr. Bu paranm 77 bm kusur h- V'l. t' .. d .. t iht' a 

· · ·· b k' · d -1• 1 aye m gun en gune ar an 1y -rast nafta l§lenne, mute a lSI e VI a- b b'l k b" .. k . , . cma ceva vere 1 ece uyu ve mo-
yette yemden yap1lacak slfat 1stasyon- d h t 1 kt 
lan, niimune fidanhklari, dam1zhk ay- ern as ane ya~l aca tr. . 
g1r satm ahnmas1 ve sair i§lere tahsis Kazalarda yemden 4 . tane yat~h .nk-
d 'l kt' mekteb ve Bodrumda btr Halkev1 bma-e 1 ece tr. . • k 1 d · 
U i M r b lik b' imar s1 yap1lacak. V1layette ve aza ar a st-
.m~m ec IS €§ sene ll' fat istasyonlar1, tavuk istasyonlan, nii-

proJeSI de yapmt§tlr. f'd 1 k1 · ed'l kt' 
V • 1 k b" "k 11 mune 1 an 1 an tes1s 1 ece tr. ilayette yap1 aca uyu ve esas . . .. . .. 

imar i§lerini hazlrhyan, bunlarm tahak- Trakyadan getmlen numuneler~e go-
kuku ic;in geceli giindiizlii c;ah§an Va- re :arlac:k tnn_i an k~':,anl~~ ~.?Yl.:re 
limiz Recai Goreli yapllacak ba§hca ~~gih aca • e~m ar1c1 1g1 oy umuze 
miihim imar i§leri hakkmda Cumhuri- ogretecek an 1stasyonlan kurulacakttr. 
yet namma bana §U malfunatl vermi§tir: Vilaye:imizde biiyiik bir inki§af ~e 

c- Muglada yeni plana gore tanzim ilerlemege medar olacak bu faydah 1§

edilecek Cumhuriyet meydanma bir A- lerin bircrogu 937 1 938 senesi ic;inde ba
tatiirk amti yaptlacakhr. Kaidesi su- §arilrnl§ bulunacaktll'. 
reti mahsusada Bodrumdan getirilen Etem 
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.... ~~R~~anya Ba,vekilinin ziyaretine sabirsiZhkla 

intizar ediyoruz» 
[Ba§taraft 1 inct sahttede) 

.i~i11. tekrar soylemege liizum yoktur. Bu 
ziyaret verdigi neticeler dolaYJsile ik1 
memleket arasmdaki mlinasebat ic;in pek 
faydah olmu~tur. 

Beynelmilel vaziyeti beraberce tetkik 
ettik. Balkan Antanh konferans1 miina
sebetile Atinada son yaptJgiiDIZ toplan
tm!.ll ac;1k ve sarih kararlarmdan sonra 
~imdi yaptlan bu temas bilhassa verilen 
kararlann tatbik mevkiine konmasJ ic;in 
pek faydah olmu§tur. Bu temasa, Ba§· 
vekilimle birlikte nisanm ikinci haftasma 
dogru bulunmag1 iimid ettigimiz Bel
gradda Stoyadinovic; ve Yugoslav dost
lanmtzla beraber devam edilecektir. 

Konu§IDalanmtzdan sonra ne§redilen 
tebligde de gormii§ oldugunuz vec;hile 
inki§af ve teksifini arzu ettigimiz Tiir
kiye ile Romanya arasmdaki ikllsadi mii
nasebetler ve ki.iltiir sahasmda bir i§bir
]igi tesisi meselelerini lay1k olduklan e
hemmiyetle mi.itenasib bir §ekilde tetkik 
ettik. V erdigimiz kararlardan her biri • 
nin matliib §ekilde tahakkuk etmesinin 
Romanya ile Tiirkiye arasmdaki le§riki 
mesainin daha feyizli olmasma yard!ID 
edeceginden eminim. 

Bunun ic;in Tataresco'nun miimkiin 
oldugu kadar c;abuk olmasmt temenni et
tigimiz ziyaretini biiyiik bir memnuniyet-

beceremedim. Celal daha miikemmelini 
buldu: 

T optan inkar! Celal Dariilmuallimin
de okumadt, benim gibi fransJzcayl og
renmek ic;in teneffiislerini bile feda etmek 
§oyle dursun, belki, alt1 aydan fazla du
ramadtgtnl itiraf ettigi Miihendis mek
tebinin her dersinde c;aktsile SITalarm ke
narmt yonttu. Simdi bana buradan aya
gJml kestiriyor. <;iinkii Celal pedagoji 
bilmeden, bir§ey biliyor: Hayatm ki.ilc;e 
halinde, adt bile konmarnt§ bir siiri.i girift 
temayi.illerle idare edildigini biliyor, ki· 
taba bakmadan bunlan seziyor. Belki 
miidiiriin hakkt var ve ben sadece bir na
zariyeciyim.» 

!c;ine dii§en bir §iiphenin derinligini ol
c;er gibi uzun bir nefes aldt: «0 hal de 
benim inandtgtm biitiin nazariyeler boy
le: yani sac;ma» diye dii~iindii. Halbuki 
materyalizme nekadar inanm1~h. Dariil
mualliminde sangm1 c;tkarmaga mecbur 
edildigi giinden, bahasmm miras btrak
hgl tesbihin piiskiiliini.i kopararak onu 
avudarmm bir sakiZI gibi oyalanmak j. 

\;in kullanmaga karar verdigi giine kadar, 
materyalizm onda biitiin isyanlanm idare 
eden bir tek imand1. Simdi de oyle de
gil mi? Fa kat, biraz ... N ecati ne diyor? 
«Materyalizm de bir nazariye, Madde
yi bir tarafmdan gorii§. Bir tecrid. 
Maddenin sembolik bir izah1.» lki defa 

le bekliyoruz. Ba~vekilimizle benim bu 
ziyareti yakmda iade etmegi, giizel ve 
biiyiik bir memleket olan dost ve miitte
fik RomanyaYJ gormegi arzu ettigimizi 
soylemekle size yeni bir§ey ogretmi§ ol
muyorum. Bana gelince, ben §ahsan ec
nebi memleketlerine yapacagtm seyahat
ler esnasmda miimki.in oldugu kadar stk 
Romanya yolunu tercih edecegim. Mese
la Cenevreye yapacag1m seyahatlerde 
bir Balkan memleketinden gec;mek icab 
ettigi ic;in Romanyamn misafirperverli • 
ginden istifade ederek bizim ic;in pek aziz 
olan bu giizel memleketten de gec;mekten 
geri durmtyacagnn. 

Romanya Hariciye N azm ile Madam 
Antonesco'nun memleketimizi terkettik -
Jeri §U mada bu ziyaretten nekadar mem
nun kaldtglmtzt bir kere daha kaydetmek 
isterim. 

Muhterem dostlanmlZln, burada yal -
mz hiikumetin degil, dogrudan dogruya 
temas ettikleri insanlarm da emellerini 
ve maksadlanm anlad1ktan sonra memle
ketlerine dondiiklerini timid ederiz. Eger 
hislerimizin samimiyeti, elde etmegi ~id
detle arzu ettigimiz neticeyi hastl etmi§· 
se, kendimizi bahtiyar addedecegiz. Bu 
ziyaretin bize verdigi zevki ve buakligi 
iyi ha!irayt hic;bir zaman unutamtyaca • 
gJz.» 

\fOk uzun miinaka§a ettiler. Necatinin fel
sefesi ve edebiyah pi§kin. F akat Orban 
bir tiirlii o «teceddiid ilmi ve felsefi kii
tiibhanesi» nin kil renkli san kapaklarm
dan kanaatlerini aytramtyor: Madde ve 
kuvvet: hiiceyre, hayatm esas1; Lamar
kizm; tekamiil nazariyesi; hassasiyet bah
si ve ahlak ... «Hassasiyet marazd1r!» 
diyordu Baha T evfik: ve kameri kubbei 
semada ac;tlmt§ ta altmdaki giimii§ nehir
leri dt§anya akttan bir delik zanneden 
Ahmed Ha§imle alay ediyor. Biltiin §a· 
irlerle alay ediyor. Necati «bunlar i§
porta felsefeleri ... Nietzsche'yi okuyu
nuz, Orban Bey, Nietzsche'yi ... » demi~
ti. Fa kat o da merhametlere, vied an azab
lanna, miskin hassasiyetlere dii§man, 
Nietzsche de. 

Demin stmftaki tereddiidii hatmna 
geldi. <;ocuklara merhamet aleyhinde 
bir telkine cesaret edememi~ti. Stmftan 
c;tkarken merhamete benzer hislerle goz· 
Jeri doldu. T ereddiidii arhyordu. «Hepsi 
nazariye mi ?» diye dii§iindii. Bu mek
tebden onu kovan da nazariyeler mi? 
Hay at bu kadar rnl ba§ka? 

Arka bahc;ede oyrttyan c;ocuklann her 
zaman soyledikleri bir §arkt kulagma ge
liyordu: 

Bu agaclar, giizel ku§lar ... 
Yiiriiyelim arkacla§lar! 

Gene gozleri dolacak oldu. Bu mek-

5 

Kalp ak~e gibi 
(E=I ski kagJd!anmi kan§tmrken eli
~ me bir mektub gec;ti. Vakti;e 

matbuat aleminde c;ok sevgi ve 
c;ok sayg1 kazanmJ§ bir listaddan kalma 
san renkli, mahzun yiizlii bir armagan. 

Ostad, mektubun yaztldJgt giiniin iis
lubile bana oglid veriyor: 

«Hasebin (soy temizligi demek isti
vor) edebe, sevincin emniyete, htstmh
gm sevgiye, aklm tecriibeye ihtiyac1 var
dJr. Edib olm1yanlann asaleti bir para 
etmez, sonu §iipheli sevindere bel bagla
namaz, sevi§miyen hJSJmlar has1m say!• 
hr, tecriibesiz aktl, dalalet getirir.» 

«Hikmet, her hareketin bir fayda te
min etmesini emreder. Giine§e kar§l mum 
tutmaktan, kumsala tohum atmaktan, 
s1zgm sarho§a yemek sunmaktan ne <;I· 
kar?» 

«Bildigini biliyorsan alimsin, senden 
istifade olunur. Bildigini bilmiyorsan ga
filsin, uyandmlmahsm. Bir§Cy bilmiyor, 
fakat bilmedigini biliyorsan insafm var 
demektir, kolayhkla ir§ad olunabilirsin. 
F akat kafan bo§ olup ta bu bo§lugu bil
mi)'Orsan karacahilsin, senden sakm1lmak 
gerektir.» 

«Bakar kor olma. Erken uyanmay1 
kargadan, yerinde yaltaklanmayt kedi
den, emir dinlemegi andan, mal toplama· 
Yl kanncadan ogren. Belletenin degil, 
bellenenin k1ymeti vard1r.» 

«Tavus ayag1, gii[ dikeni, deniz kopli
gu, ate§ dumam, ~arab himan olmakta ne 
zevk var?.. Sevilmek istiyorsan tavus, 
giil, deniz, ate§ ve ~arab ol.» 

«Cahil sac;malamaktan, gafil bocala
maktan, aceleci sendelemekten, obur has
talanmaktan kurtulamaz. Onun ic;in ca
hil, gafil, acul ve ekul olmaktan sakm.» 

<<Suna buna benzemege ozenme. <;e
kirgenin ba§l ata, boynu file, gogsi.i asla

na, kanad1 kartala, aya~ deveye, kuyru· 
gu yilana, karm akrebe benzer ama kJy· 
meti stf1rdJT I» 

«lhtiyar olmadan gencligini, hastalan
madan sJhhatini, ollim gelmeden hayahm 
ganimet bil. Son pi§manhk fayda vermez 
ve elden c;tkan nimet, geri gelmez.» 

«Cismin istirahati az yemekle, ruhun 
istirahati az giinah i§lemekle, kalbin isti
rahati az yorulmakla, dilin istirahati az 
konu§makla temin olunur. Ne ifrata, ne 
de tefrite dii§. Her§eyde itidal gozet.» 

«Bir hilesini gordiigiin, bir yalilnmi 
duydugun adamdan sakm. <;iink~ bile 
de, yalan da (bir) degildir l» 

~:{.:(. 

Mektub bu bi\,:imde devam ediyor, 
sahifeler dolduruyordu. Okudum, oku
dum ve yoruldum. (:iinkli kelimeler, 
ciimleler halis ak\,:e gibi kulaga ho§ gelen 
bir ses, lath bir tmnat \,:tkarmtyordu. 
Kalb akc;e sadas1 aksettiriyordu. Bu yiiz-

den ic;ime garib bir hiiziin c,:oktii ve mek
tub, parmaklanmm §Uursuz bir hareke
tile, ytr!Jldt, parc,:a parr;a sepete dokiildu. 

M. TURHAN TAN 

Kalay azahyor ve fiah 
yi.ikseliyor 

Sanayi i§lerinde son zamanlarda go
riHen madeni ham maddeler darhgm
dan sonra kalay darhg1 da ba§laml§tlr. 
Dlinya fiatlarmm yiikselmesi ve az mal 
gelmesi yiiziinden kalay fiatlan kiloda 
iki lira kadar yiiksclmi§tir. Bunda biraz 
da ihtikann amil oldugu goriilmektedir. 

tebde, hergiin, kapl aralarmda, sofaiar
da, bahc;ede, c;ocuklann teker teker hirer 
mmltJ halinde, yahud iic;er be§er hep 
bir arada, par<;a par<;a veya ba§ta;ba§a, 
tekrar tekrar soyledikleri bu ~arkmm, 
ruhunun ic; ko§elerine ne derin bir soku
lu§la sokularak hayahna kan§hgml his
setmi§ti. Senelerden sonra, giiniin birin
de, kendi ruhunun i<;inde bir hafriyat ya
pacak olursa bu sesi, bu am dipdiri bulup 
r;tkaracak m1ydt? Bu c;ocuklardan c;o
gunu bir daha gormiyecek. Onlan neka
dar sevmi§ oldugunu ancak §imdi anhyor. 
Onlarm arasmda yalmzltgtm nekadar u· 
nutmu§tu. Bunu dii§iinmek ve buna yan
mak ta m1 miskin bir hassasiyet? Fakat 
bu nekadar dogru bir his, gogsiinii ve 
bogazmt nas1l stkJ§hnyor, bir ta§ kadar 
ag1r, fakat bir «madde» dej?il. Madde 
olmadt~J ic,:in «yok» mu? Halbuki neka
dar var! 

V ar ama Orban onun olmamasm1 is
tiyor, korkuyor ondan, §Uurun ic;ine han
gi anlarda, ne miktar, ne vezinde, nere
den ve nas1l dolacagm1 hilmedigi bu ci
simsiz ve kendi ba§ma buyruk enerjinin 
baskmlarmdan korkuyor. $imdiye kadar 
ne oldu? Carib! Hayatmm en biiyiik 
vak' alarmda bu kuvvet onu siiriikledi. 
Babasile kavga ettigi giine kadar evden 
kac;1p gidecegini bilmiyordu. 

(Arkasz var) 
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Milli kiime ma~larina bu· 
giin T aksimde ba§laniyor 

Galatasaray Giinefle, 
F enerbahr.e ile karsda,;acak 

' ' ... 
Milli kiime ma~Iannm ilk kar§tla§ma

Ian bugiin Ankarada Genclerbirligi ile 
Ankaragiicii, izmirde O~okla Dogan -
spor, §ehrimizde de, T aksim stadyomun
da, Galatasarayla Giine§, F enerbah~e 
ile Be§ikta§ taktmlan arasmda yaptla -
cakhr. 

F utboliimiiziin terakkisi i~in sarfedilen 
gayretlerin birinci ve esash hamlesi olarak 
kabul edilen bu ma~lar §ehirlerde, mev
zii kalan rekabeti geni§leteceginden bii
yiik ve umumi bir alaka ile takib edile -
cekleri §iiphesizdir. 

fzmir kuliibleri arasmda vuku bulan 
birle§meler milli kiimeye bu §ehirden i§
tirak eden taktmlan olduk~a kuvvetli hi
rer hale koymu§ bulunmaktadtr. Birle§
meler Ankara kuliibleri arasmda da o] -
dugu takdirde milli kiimede birinciligi 
kazanmak her bir tahmuruz i~in ~ok zor 
ve o nisbette de §erefli bir mesele ola -
cakhr. 

Bugiin T aksirn stadyomunda kar§tla
§acak taktmlardan hangilerinin oyunu 
kazanacaklanm kestirmek kolay degildir. 
Kurban bayramt miinasebetile tertib edil
mi~ dostluk kupast ma~larile neticelerini 
ele ahp mukayeseler yapmak ve nisbetler 
kurup tehminlerde bulunmak ise hatah
dtr. Bahusus dort taktmm da kadrola -
nnda bir iki fakat esash bir degi§iklik 
mevzuu bahistir ve bu da degi§ikliklerin 
netice iizerinde biiyiik rol oymyacaklan 
§iiphesizdir. 

Bugiin birinci oyunu oyntyacaklardan 
bilhassa Gal41-tasaray takunmda miihim 
tadilat yaptldtgt si:iylenmektedir. Bu ta
dilat, elde mevcud oyunculann yerlerini 
degi§tirmekten ibaret olmakla beraber 
Sanktrmtzthlarca ehemmiyetle telakki e
dilmektedir. T adil keyfiyetinin en esash 
noktastm, son zamanlarda oynadtgt o -
yunlarla kimseyi tatmin edemiyen Lutfi
nin sol miidafi veya merkez muavin oy
nattlmast ve yahud hi~ oynattlmamast 
meselesi te§kil ettigini duyduk. Lutfinin 
sol miidafi oynattlmast bir dereceye ka
dar muvahksa da merkez muavin yerinde 
hi~ muvaffak olamadtgma gore onu bOy
le mi.ihim bir ma~ta bir defa daha tecriibe 
etmek hatah bir hareket oldugu kanaa -
tindeyiz. 

Giin~ taktmmm miidafaa hatlanncla 
mutad oyuncular ikame edilecektir. Y al
ntz sola~tk mevkiinde Kurtulu§lu bir o -
Yuncunun oynattlmast mevzuu bahistir. 

Bizce, Lutfi merkez muavin oynahl
madtgt takdirde, her iki taktmm miida -
faast a§agt yukan ayni ktymet ve ayar
da bulunacagma gore netice, muhacim 
hatlannm ~ah§ma ve muvaffakiyetlerine 
bagh kahyor demektir. 

F enerbah~e taktmmda kaleci Hiisa • 
meddinin yerinde Necdetin oynahlmast 
Sanlaciverd taktm i~in ehemmiyetli bir 
degi§iklik saytlamaz. Saglam bir miida
faa gerisinde her kaleci hemen hemen 
aynj derecede muvaffak olabilir. San -
laciverd taktmdaki astl miihim degi -
§ikligin merkez muhacim Ali Rtzanm 
oynahlm1yarak yerine ba§ka bir oyun -
cunun g~irilmesidir. Bu yer i~in Naci 
ile Muzaffer mevzuu bahistir. Muzaffer 
bu yerin ehli ve laytk1 ise de idmammn 
azhgt dolayisile N acinin tecriibe edilme
si muhtemeldir. F az1hn tekrar sol miida
fi oynattlmast ile de Lebibin bir tiirlii 
dolduramadtgt gedik kapat!lmt§ olacak
tir. 

Bugiin az tadilata ugnyacak takun -
lardan biri de Be§ikta~tu. Sagi~ten ba~ -
ka bir yerde oynahlmasmm hatah bir ha
reket oldugu, Siyahbeyaz takunt te§kil 
edenlerce kabul edilen Hakkmm sagma 
ve Hayatinin yerine Rtdvan, soluna da, 
merkez muhacim yerine Naztm g~iril • 
mi§lerdir. Hiicum hattmdaki bu muvaf
fakiyetli tertibe mukabil, cevval ve seri 
bir hiicum hath kaT§mnda, harekatmda 
biraz yava§ olan Enverin merkez muavin 
yerinde i§ gorebilmesi §iipheli ise de Hiis
nii ile F aruktan miite§ekkil miidafaa hat
tmm mukemmdiyetini unutmamak Ia -
ztmdtr. 

Bugiinkii ma~lann ikisini de Bulgar 
hakem idare edecektir. 

Voleybol miisabakalar1 
lstanbul Voleybol ajanhg1 tarafmdan 

tertib edilen turnuvalara diin Galatasaray 
kuliibii salonunda devam edildi. 

Eyiib taktmt Anadoluyu 15-10, 15-5 
maglub etti. 

Ortakoyle, Davudpa§a kendi miisa -
bakalarma gelmediklerinden maglub sa
ytldtlar. Hila!. lstanbulspora maglub oldu. 

Halkevi kuliibleri final 
miisabakast 

Eminonii Halkevinden: 
Evimiz spar fiUbesinin himayesinde 

14 kulUbtin futbol taklmlan arasmda 
tertib etm~ oldugu lik rnac;larma faSl
lastz olarak devam edilrn~tir. 

21/3/937 pazar gtinii saat 15,SQ da Ba
kirkoy sahasmda Aksarayla Akmspor 
arasmda bu rna~larm finali yapllacak ve 
galibine Evirniz tarafmdan bir kupa ve
rilecektir. 

lzmir kuliibleri arasmda ihti
laf ba,gosterdi 

lzmir (Hususi) - Kulublerin tevhidi 
etrafmda verilen karar, Altayhlardan 
baZilan arasmda ho§nudsuzlukla kar§l -
lanmt§tlr. Bunlar «kuliibiin forma veya 
firmasmm ibkas1 laztmdi» demektedirler. 
Bu arada imzastz olarak ve adeta §U rna· 
ruf saadet zinciri §eklinde, Altayhlara 
baz1 mektublar gelmi§tir. Bunlardan bir 
tanesini gonderdim. Aynen §oyledir: 

«Altayh, sana dort ogud; 
I - Kuliibiiniin ismi ve tarihl for • 

mast Tiirkiyenin her tarafmda.. Balka~ 
larda ve merkezi Avrupanm biiyiik §e -
hirlerinde tamrur. Bunu unutma I 

2 - Her millet tarihi ile iftihar eder 
ve onun §an ve §erefile ya§ad1gt gibi her 
miiessese de mazisine dayanarak oguniir. 
Kurulu§ tarihinin yirmi be§inci ytlmda • 
sm. Bunu hatmndan ~tkarma I 

3 - Seni yok etmek istiyenlerle mii· 
cadele et:. Hak senindir, ytlma I 

4 - Oz Altayh isen kendin gibi bil
digin yedi arkada§ma aynen bu yaztlan 
varakalardan birer tane gander ve her bi
rinden yedi Altayhya bu ogiidlerden hi
rer tane gi:indermesini iste !» 

Oksford ve Kembri~ kiirek
~ileri Sen nehrinde miisabaka 

yapacaklar 
Paris 20 (A.A.) -Oxford ve Cam

bridge Oniversitelerinin me~hur ekipleri 
3 nisanda Sen nehri uzerinde Surennes 
ile Saint - Claud arasmda i.i~ bin metro 
iizerinde bir kaytk yan§t yapacakttr. 
Me§hur ingiliz tak1mlarmm yabanc1 
memlekette yapacagt bu ilk musabaka 
toplanttsma bizzat Franstz Reisicumhuru 
fahri riyasetini vadetmi§tir. 

lngilterede ta~ 
• • • gtyme merastmt 

Lordlar1n imtiyazlarini 
tesbit i~in bir mahkeme 

kuruluyor 
lngiltere Kralm~hta <;Ikma merasi

mi i~in yap1lmakta olan hamhklardan 
§iiphesiz haberiniz vard1r. Bu haz1rhk -
!arm en biiyiikleri bundan 7-8 ay evvel 
Tacema §ehrinde ba§lamt§tlr. Tacema 
§Chri eskidenberi zarif ve ktymetli kiirk
lerin merkezi olarak tanmmt§bT. Di.inya -
mn dortbir tarafma k1ymetli mensucatmt 
gonderen ve luks kurk piyasasmt elinde 
bulunduran bir merkezde, §imdi i~iltere 
Kralmm tac giyme merasun1 ic;in yiiz 
binlerce kiirk hamlanmaktadtr. 

Malfim oldugu gibi lngiltere, eski 
adetlerine bagh bir memlekettir. Kahn 
kahn kitablar ve dosyalar, tac giyme me· 
rasimlerinden, bu merasimlerde kullam -
Ian elbiselerden, kiirklerden ve peruk -
lardan bahseder. Lordlann, kontlann ve 
memleketin biitun aristokratlannm bu 
merasimlerde giyeceklei hususi kiirkleri, 
peruklan ve diger alameti farikalan var~ 
d1r. 

Kontlar ve Iordlar kendi imtiyazlanna 
ve eski haklanna biiyiik bir taassubla 
bagltd,rlar. Bu hususta kimse ba~kalann
dan geri kalmak istemez. Bunun ic;in her 
tac giyme merasiminden evvel bir mah -
keme kurulur. Burada herkes eski kitab
larda ve vesikalarda yazth olan imtiyaz
lanm ileri surer ve merasimdeki yerini 
tesbit ettirir. 

1Ik defa olarak bu mahkeme !kinci 
Richard'm tac giyrne merasimi i~in top
Ianmt~br. Mahkeme, Lord .?anselye'nin 
riyaseti altmda biiyuk merasimle a~t -
hr. imtiyazlanm hattrlatmak ve merasim
de yerlerini tesbit ettirmek istiyen lordlar 
avukatlarile mahkeme huzuruna <;tkarlar 
ve haklarmt ispat ettikten sonra bir vesi
ka alarak giderler. 

*** 
imtiyazlar §Unlardan ibarettir: <<T ac 

giyme merasirninde Krahn muhtelif hiz -
metlerini gormek, yani bir elbise ile me
rasimde bulunmak. Mesela Errol Kontu 
merasimde altm ba§ltkh giimii§ bir bas -
tonla bulunabilir. Halbuki Londra Valisi 
Lord Mayor, ancak elinde kristal bir 
kiire tutar. Birincisinin bu imtiyaZI aile -
sinden intikal etmi§tir. 

Y edinci Eduard'm tac giyme merasi -
mi i~in toplanan mahkemede, Newcastle 
Diikii ile Shrewsbury Kontu ayni imti -
yaz ve haklara malik olduklartm ileri 
siirmii§lerdi. Bu imtiyaz da §uydu: Me
rasimde Krala sag eldivenini vermek. 

Mahkeme neticesinde bu hak New -
castle Diikiine verilmi§tir. 

Be§inci George'un tac giyme merasi ~ 
minde bir lord, eski vesikalar ibraz ederek 
merasimde kendisi ve ailesi i~in 45 metro 
siyah kadife kuma~ ve 23 yer istemi§. 
Mahkeme kendisinin kadife hakkmt ta -
mmt~ fakat 23 yer hakkmdaki iddiasmt 
reddetmi§tir. 

Bereket versin, son zamanlarda ta~ 
giyme merasimlerinde ziyafet verilmiyor. 
Bunun i~in bir~ok giiriiltiiler olacagt kuv
vetle tahmin edilebilir. <.;unkii bu ziya
fetler de imtiyazlara dayanan bir~ok me
rasime tabidi: 

Bir lord ailesi krahn ~orbasmt, bir di
geri ekmegini pi§irirdi. T a thsma vann -
ctya kadar bu §ekilde devam edip gi -
derdi. Carib imtiyazlardan biri de, bir 
lordun kraldan evvel onun bardagmdan 
§arab i~mesidir. Ben oyle zannediyorum 
ki, bu merasim yakmlarmdan baztlanm 
muhtelif vesilelerle oldiirten Borjia'larm 
saraylannda yap1lsaydt buna kimse ce -
saret edemezdi. 

Zeynel Akko~ 

' sonra: 

- Olsun; sana tabi olmtyacag1z. 
- Fa kat bununla da kurtulamiyacak-

smtz. Ben size emeklerimin ve size yap
tigun masraflann heba olmasma miisaa -
de etmiyecegim. 

Hasret birden ayaga kalktt. <.;attk ka~
lannm altmda hiddetle parhyan gozleri· 
ni Samoilofa dikerek: 

- Ba~ka s<:iyliyecegin var mt ~ Ba§ka 
yapacak bir§eyin var mt? istersen otura· 
ytm, yiiziimdeki sahte deriyi ~tkar. Fakat 
onun altindaki temi- ruhu sana teslim et
miyecegim. 

Samoilof dudaklarmt biiktii ve ba§tnt 
salhyarak: 

- Ben seni daha zeki ve basiretli bir 
ktz samrd1m Hasret; meger sen nekadar 
gafil ve toymu§sun. Bu faziletkarhk. bu 
kaba namuskarhk nereden geliyor sana? .. 
Herturlii tehlikeden uzak ve rahat, miis
terih, sevgilinle ba~ba~a ya§amak durur -
ken aktbeti mec;hul bir maceraya attlma~ 
mn manast var mt? Hele bugiin burada, 
bemm ehmde ak1betm me<;hul da degil • 

I - Hasret, dedi, eger athgm kur~unun 

I yarast birka~ giin daha ge~miyecek olur
sa yataga dii§ecegim ve belki kurtulmtya-

dir. Y a benim dedigimi kabul edeceksin 
ve dostuna da ettireceksin; yahud a§a -
gtda hergun etinizden, kammzdan, cam· 
mzdan bir l..tsmtm vererek oliip gidecek -
smtz. 

- ikincisini tercih ediyoruz. 

- Ben seni §U birka<; giin i~inde her -
§eyi goriip anlamt§, hic;bir iimid kalma • 
dtgma kanaat getirmis samyordwn. 

- Evet, hi~bir iimidimiz yok. Senin 
oldiigiinii samyorduk, Mia sagsm. Belki 
izimizi arayan olur, bizi buradan kurta -
ran birisi bulunur, samyorduk. Giinler 
g~ti, bu iimidimiz de bo§a <;tktl. Arhk 
anhyoruz ki birbirimizi gormeden, yalmz 
sesimizi duyarak ve birbirimize cesaret 
vererek oliip gidecegiz. F akat sana tes -
lim olmtyacaglz. 

Samoilof birden, elile bOgriine basa -
rak ktvranmaga ba§ladt. Yuzii o derece 
sararmt§b ki Hasret hayret ve merakla o
na baktyor, aralanndaki muhaverenin 
mevzuunu unutmu§ gibi adeta ona yardtm 
etmek istiyordu. Birka~ dakika ktvrandt, 

cagun. F a~;at ben send en bunun aciS!rit 
gene hayatinla ~tkaracag1m. 

- Buyurun, hazmm !... 
Samoilof gii~ nefes alarak ayaga kalk

tt. Elile ko§e minderini gostererek: 
- Ge~. dedi, haydi ..• 
Ve igilerek minderi kaldtrdt. Hasret 

bir bodruma degil, guzel bir bah~eye gi
diyor gibi ~vincle ilerlerken minderin u· 
cuna dayanan Samoilof ona dogru igildi: 

- Hasret pi§man olacaksm. Dii§iin ki 
kim oldugunu, kimin kiZI oldugunu, seni 
nerede buldugumu bile bilm!yorsun. Seni 
ihya etmek elimdedir. 

Has ret durdu: 
- Kammm bir as~l kant oldugunu se

ziyorum. Y a§arsam bir gun beni dunyaya 
getirenleri gorecegime de eminim. Fa kat 
artlk bir gun bile senin gibi soysuz bir a -
damm soziim ona evladt, yahud kanst 
goriinmege bile tahammulum yok ... 

- Seni ihya etmek elimde oldugu gi
bi haftalarca hergiin oldurmek te elimde
dir. 

- Hergiin azamm bir ktsmtm kesmek 

Musolini'nin lspanyadaki Fransrz kadmlari ve 

It I I I f medeni haklar 
a yan ara te gra I Ayan Meclisi nihayet 

ispanya harbine goniillii gondermemek 
hususunda aldJgtmiz 

miidahale komitesine 
tedbirleri ademi 

bildirdik 
[Ba§taraft 1 inci sahijede] 

buat mensublanna gosterilmi§tir. 
Bu bayragm bir tarafmda ktrmtzt -

san - kmruzt renkler, diger tarafmda da 
mavi zemin iizerine italyanca «Bruciamo 
non Luciano» ibaresi yazthdtr. Bu iba· 
renin manast §Udur: 

«$evk ve gayretle yamyoruz, fakat 
parlamtyoruz.» 

General Miaja, gazetecileri kabul ede
rek milislerin ileri hareketlerine devam 
ettiklerini ve asilerin de §irnal istikame
tinde ka~ttklanm beyan etmi§tir. 

Hukumet, Brihuega'nm zaptmdan 
sonra ele ge~irilen Mussolini tarafmdan 
c;ekilmi§ bir telgrafm metnini matbuata 
vermi§tir. Bu telgraf Guadalajara mm
takasmda ~arpt§an ltalyan ktt' a! anna hi
tab en yaztlmt§hT. Telgrafm metni §U -
dur: 

«Pola gemi&ile Trablusgarb'e gitmek
te oldugum §U strada Guadalajara'da 
vukubulan biiyiik muharebe hakkmda 
malumat aldtm. Lejionerlerimizin dii§ma
mn mukavemetini ktracaklanndan eminim. 
Beynelmilel kuvvetler, ezilmelidir. <;iin
kii bu kuvvetlerin maglubiyeti bize as -
keri ve siyasl buyiik bir muvaffakiyet ka
zandtracakttr. Lejionerlerin cesurane ha~ 
reketlerini yakmdan takib ettigimi ken -
dilerine soy leyiniz.» 

Bu telgraf 16 martta Brihuega'da hu· 
sus) bir yevmt emirle i talyan k1t' a Ianna 
teblig edilmi§tir. 

Brihnega harbinin talsiliitr 
Valencia 20 (A.A.) - Cumhuriyet

c;i orduya mensub olup ge~en hafta 
Brihnega mmtakasmda italyanlann he ~ 
zimetile neticelenen muharebeyi takib e
den biiyiik riitbeli bir hava subayt §U be· 
yanatta bulunmu~tur: 

gel en son haberlere nazaran Franco kuv
vetlerinin erkamharbiyesi, Guad.1lajara 
uzerine yaptlan ileri h·areketi durdura -
cakttr. 

Bunun sebebi, arkast kesilmeden ya · 
gan yagmurlar dolaytsile yolun bu son 
haftalar zarfmda orta ~apta ve ag1r tcp· 
!ann ilerlemesine mani olacak de!ecede 
bozulmu§ olmastdtr. 

Soylendigine gore, havalar duze!me -
dik~e. F ra.nco ktt' alan milislerin tahki -
mat yapma~ma mani olmakla iktifa ede
rek kendi vaziyetlerini tslah edecekler ve 
kuvvetlerini tophyacaklardir. 

Bir ihtiliilci general istila etti 
Salamanka 20 (A.A.) -Havas bil

diriyor: 
General Franco, Fas komiseri ve Af. 

rika kuvvetleri ba~kumandam General 
Orgaz'm istifas1m kabul etmi§tir. 

lngilterenin lspanya siyaseti 
Londra 20 (A.A.) - Dahiliye Ba

kam John Simon, Plymouth'da soyledigi 
bir nutukta demi§tir ki: 

«- ingiltere i~in Ispanya l§lerinde 
yaptlacak iki §ey vard1: Ya miidahale 
etmek, ya da kenarda durmak. lngiltere
nin ademi miidahale siyasetini, tercih et
mi§ olmasmm iki sebebi vard1r: Biri !s
panyol milletinin bu dahiii harbi bizzal 
kendisinin neticelendirilmesi, ikincisi de 
Ingiliz miidahalesinin beynelmilel bir 
harbi intac edecegidir.» 

lspanya hadiseleri karfrsznda 
Tiirkiye 

Ankara 20 (Telefonla) - lspanya
ya Tiirkiyeden goniillii asker sevkine ma
ni olacak tedbirler hakkmda Hariciye -
miz tarafmdan devletlere ve azasmdan 
oldugumuz lspa~ya i§lerine ademi miida
hale kontrol komitesine tebli.gatta bulu -
nuldu. Muvaffakiyetimizi en miinasib bir an

da ba§hyan mukabil taarruzumuzun c;ok 
iyi haztrlanmt§ olmasma borcluyuz. Mu- Tiirkiyeden yabanct askerlik hizme -
harebe sahasl iizerinde uc;tum ve diyebi- tine girenlerle memleketimizde asker ya· 
lirim ki ilk defadtr ki 1talyanlar, yanla- zan yerli ve yabanctlara kar§t kanunla • 
rmda istinad edecekleri Alman veya ls- nmiZda esasen miieyyideler mevcud ol -
panyol k1taatt olmakstzm harbetmi§lerdir. makla beraber Vekiller Heyetinin tatbik 

Bende basil olan inhba §Udur ki, hal- ve ilanma karar verdigi hususlar §Unlar-

yanlar Habe§ ~eferi kahramanlarmm yal- dir: 
mzba§larma da nelere kadir olduklanm ispanyada cereyan etmekte olan mu
gostermek istiyorlardt. Fa kat hi~bir ~ey harebeye, ne bir tara fa, ne de diger ta
gosteremediler. Bizimkiler kuvvetli bir rafa yard1m etmek uzere vatanda~Ian -
taarruz kar§tsmda onlan kolayca hezimete mtzm i§tiraki caiz olmtyacagt gibi Tiir -
ugratabileceklerini isbat ettiler. ltalyan kiyede gerek yerli, gerekse yabanctlann 
kttaatmm biitiin vesaiti de italyan mamu- bu maksadla asker yazmalan da mem • 
Iatmdandt. Y almz tayyareler en son sis- nudur. Bu memnuiyete ragmen gidenler 
tern Alman Yunkersleriydi. Bunlar ag1r olursa haklarmda kanunlaruntz ahkam1 
yaglarla i~liyen dizel moti:irlii bombardt- tatbik edilecektir. 
man tayyareleri olup bir ton agtrltgmda Diger taraftan zabttaya da bu husus
bombayt saatte ii~ yiiz kilometro suratle ta Lhtm gelen takayyiidatm icrast i~in 
nakledebilmektedir. Bu tayyarelerden emirler verilmi§tir. 
§imdiye kadar ancak 6 tane gorduk. Fa- Fransrz gazetelerinin nefriyatt 
kat birini Pozablanco mmtakasmda, iki- Paris 20 (A.A.) - lspanya hadi -
sini de Guadalajara cephesinde dii§iir - seleri bugiin gazetelerde uzunuzadtya 
diik. Diger u~ii de takib tayyarelerimiz mevzuu bahsolmaktad1r. 
tarafmdan miihim surette hasara ugra - Figaro'nun, Londra muhabiri bildiri-
ttlmt§tlr. yor: 

Hiikii:metriler ilerliyorlar Eden, Alman, Franstz, ltalyan ve Sov-
Madrid 20 (A.A.) - Saat 23 te yet el~ilerini alelacele toplanttya davet 

cumhuriyetc;i kuvvetlerin ak§amiizeri Na- etmi§tir. Buna sebe"h Eden'e Sovyet 
val Potro'ya girdikleri haber verilmek - Rus.yamn fevkalade miihim tebligatta 
tedir. Bu koy Brihuega'nm 27 kilome.t- bulunmu§ olmas!d!r. Aldigtm haberlere 
ro §imali §arkisinde, Almadrones'in on gore, Sovyetler, ispanyamn kontrolu 
kilometro §imali §arkisinde ve Abane - hakkmdaki anla§madan fevkalade mem
des'in 8 kilometro cenubu garbisindedir. nuniyetsizlik gostermekte ve c;ok miihim 
Bu son iki mevki asilerin son taarruzla - tadilat yap1lmasmt istemektedir. Sovyet 
nnda cumhuriyetc;iler cephesini yardtk - notas1 pazartesiye tetkik olunacaksa da 
Ian noktalard1r. Eden, notamn ehemmiyetine binaen der-
.. , lhtilalci harekiih - hal alakadar devletlere tebligine liizum 

Salamanca 20 (A.A.) - Buraya gormii§tiir.» 

suretile m~? Hazmm ..• 
- Haytr ... Sevgilinin a~hktan, susuz

Iuktan, tsbrabdan, uykusuzluktan krvran
dtgmt sana duyurmak sure tile ... Onun bu 
muthi§ tshrablar i~inde oldiigiinu sana 
gostermek suretile ... 

Hasret, derin, sonsuz bir nefretle o -
nun yiiziine bakh: 

- Al~ak ••• 
Diyerek demir merdivenlerden inme -

ge ba§ladt. Bu mada oda kaptsmm i:iniin
de bir ttktrh i§itildi. Kaptyt vuruyorlar -
dt. Samoilof Hasrete: 

- Y ava§! diye seslenerek kaptya gel-
di. Dt§andan bir ses: 

- Profesor, a~tmz 1... 
Diye sesleniyordu. 
Hasret a§agtdaki zaytf I§Igm yardtmi

Ie topraga basbgt zaman derinden ismi -
nin ~agmldtgmt duydu; dinledi. Bu Nu
rinin sesiydi. Mera~ etmi§. acele Hasre
tin aktbetini ogrenmek istemi~ti. Hasret, 
o tarafa yiiriidii. Karanhkta kaplyt bul
du. DI§andan seslenerek: 

Buraday1m Nuri, geliyorum l. .. 
Dedi. Arahk kaptsmm kol demirini 

kaldudt. Kapmm anahtan iistiindeydi; 
a~h. Bu toprak ve karanltk yerde Samo
ilof gelinciye kadar sevgilisine biraz da -

ha yakm olmak ate§ile ba§ml onun kilid
li oldugu mahzenin kapiSina dayadt. Ka
pmm arasmdan: 

- Nuri, dedi, beni tehdid etti. Hep 
ayni si:izler ..• 

N uri de kapmm oteki tarafmdan yak
la§ml§, ba§tnl iki parmak otede bu kahn 
ve IS!ak kaptya dayamt§tl: 

- Metin ol Hasret. Bu hayduda tes
Iim olma ... lstedigini kabul etrniyecegiz. 
Ben bir gun kurtulacagtmiZI muhakkak 
addediyorum .• 

- Evet amma ... Korkuyorum. 
- Hay1r, haytr ... Onun tehdidlerine 

aldtrma. 0 bize bir§ey yapamtyacakttr. 
Bizi burada hapsetmesi daha ziyade biz
den korkusundandtr. 

- Bir iimidim var Nuri. .. Atttg1m 
kur§un oogriine isabet etmi~. Bizi buraya 
kadar siiriikledigine, kilidledigine gore 
ben onun yaralanmadigmt samyordum. 
Halbuki oyle degil... F ena bir yaras1 
var. Hatta kendi itiraf etti ki birh~ giin 
i~inde sanctlardan kurtulamazsa yataga 
dii§ecektir. 

- Ke§ke ... 
- Evet... Fa kat o zaman bizi kim 

kurtacak? 
U2iaktan bir ttkntt i§itiliyordu. Hasret 

evli kad1nlara haz1 sartlar • 
albnda bu hakki verdi 

Paris 20 (A.A.) - Ayan mecliS 
evli kadmlara medeni haklar vermek ii~ 
zere hukumetin medenl kanunda teklif 
ettigi tadilati ik·inci ktraatinde kabul et~ 
mi§tir. Bu tadilat modern hayatm kadm.a: 
tern in ettigi mevkii vermektedir. T adilata 
nazaran evli kadm kocasmtn miisaadesini 
almakslZin medeni hayahn butun hu • 
suslanndan istifade edebilecek, kazanc 
sahibi olabilecek, fakat gene kocasmm e-o 
vinde oturmaga mecbur olacakhr, Bu • 
nunla beraber bir koca, kansmm ticaretk 
i~ti~aline mani olabilecektir. F akat bu 
hak koca tarafmdan suiistirnal edildigi 
takdirde, kadm mahkemeye miiracaate 
serbest biraktlmi§hT. 

Balkan Basm Birligi Turk 
komitesinin i~tima1 

Ankara 20 (A.A.) - Balkan Basin 
BirJ.igi Turk milleti komitesi bugiin Ulus 
gazetesinde F alih Rtfkt Ataym reisligin-o 
de toplanmt~hr. T oplantmm mevzuu A• 
tinada i~tima etmi§ alan Balkan Anta!l-< 
tt Basm Birliginin verdigi kararlardan 
Tiirkiyenin hissesine dii§enlerin tatbilu 
ic;in gereken kararlann almmas1 idi. 

Yiiriirliigiine konulmasma te§ebbus eo 
dilen birlik kararlanndan ba§hca §unla~ 
dtr: 

Balkan Antanh memleketlerinin eko-o 
nomi, sosyal, hayah edebiyat folkolrunu. 
ve kalkmmalanm anlatan bir mecmua <;1-
kanlacakttr. Dergi iki ayda ne§redilecelC 
ve her niishas1 Antant memleketlerinden 
birine tahsis edilecektir. 

Atina toplanhsmda Politika enciime-o 
ni, Antanta dahil herhangi bir memlekd 
gazetesinin gerek kendi vasttasile ve ge-o 
rek yabanct kaynaklardan aldtgl ve miit• 
tefik memleketlerden birinin aleyhinde bir 
yaz1 ve haber polemikleri ne§retmemele • 
rini istem§ti. Tiirk milli komitesi, diin • 
kii toplanttsmda bu hususun da gazete-o 
lerimize bildirilmesini karar altma almt§• 
br. 

Antant memleketleri el~iliklerinde hi
rer matbuat ate§eleri bulunmast ve Bal .. 
kan kiitiibhaneleri, Balka.n sergileri a~tl .. 
mas1 hakkmda Atinada verilen kararlarla 
musiki ve tiyatro sahalarmda memleket
lerin birbirlerini tammalanna yard1m ede
cek miizik ve sahne eserlerinden viicude 
getirilmesi hususundaki karann alakah 
makamlara bildirilmesi de kararla§mt~ • 
hr. 

T e§viki sanayi k~nunundan 
istifade edenler 

Ankara 20 (Telefonla) - Teflviki sa• 
nayi kanunu muafiyetinden istifade e
den rnuesseselerin ruhsat tezkeresi al .. 
malan ve harclan vermelel'i lazrm gel· 
digi alakadarlara bildirildi. 

Tramvaydan atbyan. 
lardan ceza abn1yor 
Belediye zab1ta nizamnamesince, 

tramvaylar hareket halinde iken inmek 
ve binmek yasak: oldugu halde ytllar~ 
danberi bu yasaga aldm§ eden olmad1gt 
igin tramvaylarm oldiirdiigti ve sakat 
ettigi kimselerin saylSl rntihim bir ye
kO.na balig olmw~tur. 

Diinden itibaren §ehir dahilinde bu 
yasaga kar~1 hareket edenlerden ceza 
ahnmaga ba§lanml§ ve iki yiiz kadar 
kiic;iik ve biiyiik §ahts yakalarum§tir. 

Yalmz bu ~te bir aksakhk olmll§, ce
za makbuzu olmadtgmdan cezaya ~ar• 
pllan halk saatlerce Emniyet rniidiirliii• 
giinde ve polis rnerkezlerinde kalrnl§• 
lard1r. 

bu sesi i!}ittikten sonra Samoilof'un ko~ 
minderin bu kadar a<;1k buakmt§ oldugu
nu hattrlad1 ve §a~h. Hemen kend oda • 
sma g~ti. Kerevete uzandt. 

Bodrumda ayak sesleri yakla§tyordu. 
Hasret, gizli bir korku ile titredi. Acaha 

haydud herif biraz evvel soyledigi §ey • 
leri derhal tatbika kalkmaz mt? Y a za • 

valh Nuriye bir fenahk ederse? .... 

Hasret burada birka~ dakika daha 

bekledi. Ayak sesleri yakla§tikcta yakla§"" 

h. Luzumundan fazla yava~ ve ihtiyatli 
ad1mlart, Hasret elinde olmtyan bir he

yecanla dinliyor, hemen o dakikada miit~ 

hi§ bir facia ile kar§tla§maktan korkuyor 

gibi ikidebir titriyordu. 

- Simdi hangi tarafa sapacagtz ba .. 
bahk? 

Hi~ tammad1gt bir ses i§itti. Bu kimin 
sesi? Evin i~inde Samoilof'un ihtiyar hiz~ 
metc;isile U§agt yani curiim ortaklan Has
retin tammadtgt adamlar degildi. Mer• 
yemle Lebibin sesine benzemiyen bu ses 
hem evin i~indekilerden ba§ka birisinin, 
hem de tamamile yabanct birisinin sesiy• 
di. 

<Arkasl var> 
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Dost Naz1r avdet etti 
M. Antonesco'nun gazetemize beyanat1 
r-·--

Madam Antonesco Romanya Sefarett balosunda muhabtrimtzle goril§ilrlcen 

[Ba§taratl 1 1ncf sah!teseJ I rasmda tam bir ahenk bulundugunu soy
de gezerek, Perapalas oteline donmii§ • lemek isterim. Prag, Belgrad ve Biikte§ 
ler ve ogle yemegini orada yedikten son- menfaatlerinin mu§terek oldugu kanaa -
ra saat 13 te hareket eden Romanya va- tindedirler. 
purile memleketlerine donmii§lerdir. Balkan paktr ve Bulgaristan 

Muhterem misafirimiz Galata nhh- Bulgaristanla aram1zda tam bir dost-
mmda Vali, Polis Miidiirii tarafmdan luk mevcuddur. Balkan pakh Bulgaris
te§yi edilmi§ ve bir miifreze polis tara • tana kar§l daima ac;tkhr. Biz bunu her 
fmdan selamlanml§hr. vesile ile tekrar ettik. Balkan AaotantJ 

Ankaradan son derece memnun ve her zamandan ziyade deruhde ettigi Bal
ne§eli olarak donen Antonesco Topkap1 kan ahengini korumak ve ba§armak az -
saray1 miizesini c;ok begenmi§ ve bir bu- minde ve kuvvetlidir. Bu sozler Balkan 
c;uk sa at kadar miizede kalml§hr. N azu An tanh etrafmda uyandmlmak isteni!en 
bilhassa hazine dairesinde te§hir edilen ~iiphelerin dii§manhk demek oldugunu 
k1ymetli ve tariht asarla alakadar olmu§· isbata kafidir. 
tur. Rus - Rumen munasebatz 

M. Antonesco'nun beyanatr Sovyet Rusya ile dostuz. lyi kom~u ve 
Dost ve miittefik devletin Hariciye iyi dost. F akat miittefik degiliz. Y ani, 

N azm diin hareketinden evvel muh- aram1zda bir ittifak yoktur. lki taraf bir· 
telif meseleler hakkmda §U beyanatta birine tam bir sayg1 gostermekte ve mev-
bulunmu§tur: cud itimad1 bozacak bir harekete kalkl§· 

Atatiirke hayranlrk mamaktad1rlar. 
«- Eserine kar§J uzaktan biiyiik bir Hatay davasrnda Tiirkiye haklzdrr 

hayranhk hissettigim Atatiirke hiirmet • Hatay davasmdaki Tiirk noktai na · 
Hrane tazimlerimi arzetmek ve bu vesile zan daha ilk giinde Romanyada tama -
ile bu miistesna §ahsiyeti yakmdan gor • mile miisbet bir hassasiyetle kar§IlandJ. 
mek ve dinlemek §erefine nail oldugum- Biz ilk andan itibaren Tiirkiyenin clava
dan dolay1 kendimi c;ok bahtiyar addedi- sm1 hakh gormii~tiik. Bu dava iddia edil
yorum. Gozleri bu deniz kadar engin. digi gibi revizyonist bir manaya c;eki!e . 
T1lsumm bilmeden bakmca c;oziilmez bir mezdi. Tiirk siyaseti diiriist ve merddir. 
muamma tesirini yap1yor. Fakat adma Biz buna inandJglmlz ic;in ve hic;bir ba
dostluk denilen miftahla yakla§mca o dise bu inanctmiZI bozmadJgl ic;in pro • 
miiheykel viicudiin ic;inde miikemmel, ha- pagandalar kulak asmadtk. Zaman ve 
rikulade bir insan biitiin esranndan s1y - hadiseler bize hak verdi.» 
nlarak beliriyor: Atatiirk ... Biiyiik A- Mm. Antonesco'nun tahassiisleri 
damdan da Biiyiik... irinde insanltg~m .,. Diin ~abah Topkapl saraym1 gezen 
en iyi ve temiz ~uygularla kaynadlgt bir Madam Antonesco da biiyiik bir merak-
volkan ki lavdan dostluklan insam yaka- la miizenin her tarafm1 tetkik etmi§, bil
rak sanyor. Ah ..• Ankarapalasta hera • hassa valide sultan ve harem dairelerinde 
rinde bulunmak §erefini kazandigJm am her taraf1 tetkik etmi§tir. Madam Anto· 
hie; unutmtyacagtm. nesco bu mada kendisile gorii§en bir 

l•met lnonii Bukrefe gidiyor arkada§Jmlza demi§tir ki: 
Ba§vekil lsmet lnoniiniin §ahsmda ta- «- Atatiirk inktlabmm biiyiikliig"jnii 

md1g1m biiyiik devlet adamma kar§l duy- anhyabilmek ic;in modern AnkaraYJ, ye
dugum hayranhk ol<;iilmez. Muhterem ni Tiirkiyeyi ve §imdiki Tiirk kadmlanm 
Ba~vekil, Ankarada bana gosterilen gordiikten sonra behemehal hiirriyoet ve 
dostluklann Biikre§te de Tiirkler ic;in giine§ J§Jgmdan mahrum harem dairelerini 
aynen mevcud bulundugunu gorecekle • gormek lazJmdrr. Tiirk kadmlannm Su 
rinden emin olabilirler. hapisanede nas1l ya§ad1klanm dii -

Nisan ortalanna dogru Romanya · §iindi.ikc;e ve bugiinkii Tiirk kadm,nm 
Ba§vekili T ataresco'nun Ankaraya ya - Avrupadaki hemcinslerinin bile nail ola
pacagi resmi ziyaret, !smet lnonii tara • mad1klan biiyiik hiirriyeti gozoniine ge
fmdan ayni ay ic;inde iade edilecektir. tirdikc;e, Atatiirk mucizesinin kuvve;ni 
Bu fmattan istifade ederek Doktor Ara- daha iyi anlamaktay1m. Be§eriyetin ve 
sm, §efine refakat edecegini kuvvetle ii- milletlerin kokiinii te§kil eden kadm1 ~u 
mid ediyorum.» gordiigiimiiz karanltk, havas1z ve giine§-

Orta Avrupada Alman niilusu siz hapisaneden kurtanp her sahada er-
Muhterem misafirimiz bundan sonra keklere miisavi hak veren Cumhuriyet 

Almanyamn Orta Avrupa siyaseti ve rejiminin en kuvvetli istinadgahlan his: 
niifuzu hakkmda son giinlerde bizzat ~iiphesiz Tiirk kadmlandJr.» 
Alman gazeteleri tarafmdan c;1kanlan Rumen gazP.telerinde Atatiirkiin 
§ayialara tern as ederek demi§tir ki: beyanatr 

«- Bu meselede Romanyamn vazi- Biikre§ 20 (A.A.) - Biitiin gazete· 
yeti ac;1khr. Memleketimizin siyaseti dii- ler, biiyiik harfler ve biiyiik ba§hklarla 
§iiniilerek ve Rumen milli menfaatlerine Atatiirkiin Ankarapalastaki beyanahm 
uygun olarak tanzim edilmi~tir. Alman - ne§retmi§lerdir. 
yanm bu nevi iddia ve temayiilleri bizde Adverul gazetesi, «Reisicumhur Ata
hic;bir §ekilde iyi kabul goremez. Roman- tiirkiin hikmet dersleri» ba§hgile yazdl
ya ne ikhsaden, ne de siyasi babmdan g1 uzun bir ba§makalede bu beyanah tef
hic;bir §ekilde vasilik altma sokulamaz. sir ve tahlil etmekte ve Atatiirkiin dev
Romanya Alman iktJsadi arzulanm ken- let zimamdarlannm vazifeleri hakkmda
di iktJsadi menfaatlerile gayrikabili telif ki dii§iincelerinin yiiksekligini tebariiz et
bulmaktadu. Bizim Almanya ile oldu- tirmektedir. Gazete yaz!Sim, Atatiirkiin 
gu gibi Fransa ile de orta Avrupayla !n- Turk • Rumen dostlugundan hararetle 
giltereyle, Balkanlarm ve diinyanm her bahsetmi§ oldugunu kaydederek bitirmek
tarafile ikhsadi angajmanlanmlz vard1r tedir. 
ki bunlar Romanyanm milli menfaatleri- Rumen gazetelerinde 

dostra nefriyat ni te§kil ederler ve milli Rumen siyaseti 
bu menfaatler iizerine miiessestir. N e yol
lanm, ne ekonomisini, ne ithalat ve ihra
catJm tek elin ic;inde toplamak Alman -
yanm arzusuna gore inhisara almak ha
tasJ Romanyadan beklenmez. 

Habsburglarm doniifu 
Habsburglann Viyanaya veya Pe~te

ye avdetleri bu iki memleket tarafmdan 
iddia edildigi gibi Avusturyamn veya 
Macaristamn dahili bir meselesi addedi
lemez. Bilakis haricde miihim akisler ya
pacak olan bu mesele tamamile bir hari
ci siyaset i§idir. Bu miinasebetle resmen 
soyliyebilirim ki, hiikumetimiz Stoyadi • 
novic;'in Yugoslav meclisinde soyledigi 
noktai nazan ayner tekrar etJnekten ~e • 
kinmez. Habsburglar ne Viyana, ne de 
Pe§teye avdet edemezler. Kiic;iik ltilaf 
buna ac;1kc;a miimanaat eder. 

Bu hususta Kii~iik ltilaf devletleri a-

Biikre§ 20 (A.A.) - Radar AiansJ 
bildiriyor: Rumen gazeteleri Hariciye 
N azm Antonesco' nun Ankara ziyaretine 
artan bir ehemmiyet vermektedir. Ata
ti.irkiin Ankarapalastaki beyanatl Roman
yada derin bir tesir yapml§ ve gazeteler 
bu beyanat1 «Biiyiik bir Turk - Rumen 
tezahiirii» ba§hg1 altmda ve biitiin bir 
sahife iizerinde ne§retJni§lerdir. 

«Universul» gazetesi, eski Osmanh 
lmparatorlugu N azularmdan «Beser
ya» nm <<Tiirkiye ve Romanya» arasm
da ba§hkh bir makalesini ne§retmekte· 
dir. Eski O~manh N azm diyor ki: 

«Antonesco'nun ziyareti, iki devlet ve 
millet arasmdaki c;ok samimi miinasebat1 
takviye ve teyid ic;in yeni ve mes'ud bir 
fJTSat te~kil etmi§tir. Bu miinasebetler 
yalmz ittifak muahedesinde degil, fakat 
daha derin bir tarzda Turk ve Rumen 

CUMHURIYET 

Karadenizde 
Sinob liman1 

[Ba,makaleden devamJ 

yeni faaliyetlere zemin olabilecegi husu
sunda esash tetkikler istiyen bir i~tir. T a
biat itibarile de memleketimizin en gi.izel 
yerlerinden biri olan Sinob ve havalisinin 
pek az himmetle parlak bir istikbale 
namzed oldugu hakkmda bizim c;ok sa
mimi ve yerinde edinilmi§ kat'i bir kana
atimiz vard1r. Ismail Habibin memleket 
yaZ!lan ic;inde Sinobu tasvir edenleri oku
dugumuz zaman yi.iregimiz s!Zlamakla 
beraber pek az zamanda §imdiki ataletin 
mevkiini biiyiik bir faaliyete terkedebile
cegi umudlanm1zdan hie; bir§ey kaybet -
medik. 

Sinob ve havalisinde yap1lacak tetkik
lere Sinobun kendisinden ba§lamak belki 
en muvaf1kt1r. Sinobda vaktile biiyiicek 
bir faaliyet mevzuu olan bahks:1hk son 
y1llarda bir gerileme devresi gec;irmekte
dir. Halbuki cumhuriyet devrine lay1k 
olan odur ki Sinobdaki bahkc;1hk san'ah 
§imdi eski devri golgede buakacak yeni 
bir faaliyet §ekli arzetJneliydi, arzetJneli
dir, ve bizce behemehal arzedecektir. 
hte bir i§ ki, eger lay1k oldugu ehemmi
yetle ele almu ve oyle de ileri gotiiriiliir
se, kendi ba§ma Sinoba yeni can verebi
lir. Sinobda istihsal ve imal olunabilecek 
bahklarm mecmuuna daima mii§teri var
dJr, ve bunlara §imdi yava§ yava§ bahk 
yemege ah§an ve bu yolda nekadar te§
vik olunsa yerinde olacak olan kendi 
memleketimiz pazarlanm da katabiliriz. 

Bu i~i kim yapsm sualine bizim vere
cegimiz cevab onun bizzat Sinoblular ta
rafmdan yap1lmasJ en dogru oldugundan 
ibarettir. Eger ihtiyac varsa hi.ikumetten 
yard1m istiyebiliriz, ve Cumhuriyet hii
kumeti yerinde bir yardlffil asia esirgemez 
ve onun behemehal c;aresini bulur. Elve
rir ki kendisine arzolunan i§ memleket 
ekonomisi bak1mmdan iyi tetkik ve tesbit 
edilmi§ bir i§ olsun. 

Bahkc;1hgi §Oylece bir misal diye soy
ledik. Sinob ve havalisinde yap1labilecek 
i§ler c;oktur, ve or.larm hepsinin tetkikile 
peyderpey tahakkuklan neticesindedir ki 
Sinob ]imam yeniden hayat bulmu§ ola
cakhr. 

YVNUS NADI 
~- ~ 

milletlerinin ruhunda yazllmJ§ bulunu -
yor.» 

Makalede Tiirk milletinin yiiksek va· 
s1flan medih ve sena edildikten ve Tiirk· 
lerin ekalliyetlere kar§t asia milliyetlerini 
kaybettirmek siyaseti takib etmemi§ ol
dugu ve asularca hakimiyeti altmda 
bulundurdugu milletlerin nk, hars ve 
dinine daima riayet gosterdigi ehem
miyetle tebariiz ettirildikten sonra deniyor 
ki: 

«Menfaatlerin ayni olmas1, mii§terek 
tehlikeler, hic;bir ihtilaf unsuru bulun
mamasJ ve iki milletin kar§Jhkh muhabbe· 
ti ve buna inzimam eden idarecilerin ki
yaseti ve dogruluklan, Tiirk - Rumen 
miinasebatmm daoima daha sikl, daima 
daha samimi olacagmm k1ymetli bir ga· 
rantisidir.» 

Viritoru] gazetesi de §oyle yaz1yor: 
«Antonesco'nun Ankara ziyareti Ro

manyanm biitiin kom§ularma kar§l besle
digi samimi dostluk tezahiirleri ~erc;eve
si dahilindedir. Bu dostluk anla§mamn 
ve sulhun yiiksek menfaatleri iktizasm
dandu. Tiirk - Rumen yakmhgmm hik
meti bu umumi sulh isteginde ve menfaat 
birligindedir. hte bunlar iki memleketin 
refah ve siikunet ic;inde inki§afmm yega· 
ne garantisini te§kil eder.» 

«Eupta» gazetesi de diyor ki: 
«Antonesco, Rumen milletinin hari· 

ci siyasetinde bir temel addettigi ittifak
larm tarsin ve takviyesi yolundaki mes'ud 
gayretlerine ((Ok k1ymetli yeni bir§ey da
ha ilave etmi§tir.>> 
Bulgar gazetelerinin· mutalealart 

Sofya (Hususi) - Romanya Ha
riciye Nazm Antonesco'nun Ankarayt 
ziyareti biitiin Bulgaristanda biiyiik bir 
alaka ile takib edilmekte ve gazeteler ba§· 
makalelerini bu ziyarete tahsis etmektedir· 
ler. Sofyada c;1kan Utro gazetesi Montro 
muahedesinden sonra Rumen Meclisin· 
de bu muahede hakkmda sorulan sualler· 
den uzun uzad1ya bahsettikten sonra §Un· 
lan yazmaktad1r: 

«- Rumen Meclisinin 12 ~ubat tarih· 
li celsesinde Hariciye N azm Antonesco 
biitiin bu suallere §U cevab1 verdi: 

«- Bizim memleketimiz kapah bir 
denizin sahillerinde bulunmaktad1r. Bu 
kapah denizin anahtarlan Tiirkiyenin e· 
lindedir. Romanya, sulhu seven bu kuv· 
vetli devletin miittefiki olmakla bahtiyar· 
d1r. T arihin kendisine verdigi bu yiiksek 
vazifeyi c;ok iyi takdir eden Tiirkiyenin 
Bogazlarm serbestisine hale! vermiyece
gine ben kat'iyetle eminim. Bu hususta 
bizim miittefiklerimizin en kuvvetli te
minah Tiirkiye Cumhuriyetile olan dost
lugumuz ve ittifaklmJzdJr.» 

Rumen Hariciye N azmnm bu sozleri 
bugiinkii Ankara seyahatinin gayesini bi· 
ze ac;1kc;a gostermektedir. Romanya ken· 
disini Bogazlar tarafmdan temin etmek 
istemektedir. 

Hatay yasas1 tesbit 
edilirken ... 

[Ba§tarats 1 inc£ sah!tese] 
eksperlerden terekkiib eden ve Milletler 
Cemiyeti konseyine hamhkta bulunma
ga memur edilen ilmi hir heyettir. Bu iti· 
barla, mesaisi siyasi degil, dogrudan dog· 
ruya teknik sahada cereyan eder ve bit
tabi tetkikah daha uzun zamanlara ihti
yac gosterir. 

Komiteye vermi~ oldugum pro)emn 
birinci klSim tetkikah c;ok esash bir su • 
rette yapJ]mi§ ve heniiz bir karara vasll 
olunamamakla beraher komite azasmm 
hakkile tenevviir etmesi sayesinde i§imiz 
c;ok ilerlemi§tir. 

Paskalya tatili dolaYJsile ic;timalan 9 
nisana talik ederek aynld1k. Y eniden 
toplantlm1zda esasen tetkik edilmi§ olan 
meselelerin hirer hirer intac ve kat'i neti· 
cenin tesbit edilecegi tabiidir. 

Boylece Milletler Cemiyeti konseyine 
gelecek ic;timamda Hatay ic;in bir Statu: 
ve anayasa projeleri ihaz1rlanm1§ olarak 
takdim edebilecegimizi kuvvetle iimid e
diyorum. Size §U kadar soyliyebilirim ki 
c;ok esash noktalann bir k1smt hakkmda 
F ransrz eksperile aramda kuvvetli noktai 
nazar ihtilaflan belirmi§ ve bu devrede 
izale edilememi§tir. Konseyin 27 kanunu• 
sani tarihli resolution'undan inhiraf et -
mege komitemizin salahiyeti oimad1g1 
cihetle bu karara mutabtk olan noktai 
nazanmm arkada§lanmca kabul ve tas • 
dik edilecegine §iiphem yoktur.» 

Bayrr, Bucak nahiyeleri hakkrnda 
mii,ahidlerin likri lehimizde 

Milletler Cemiyetinin miitehass1s ko • 
mitesi Bay1r, Bucak ve Hazne nahiyele
rinin vaziyetini tetkik ederken mii§ahid • 
leri dinlemi§ ve mii§ahidler heyeti reisi iki 
nahiye halkmm tiirkc;e konu§malan ha • 
sebile isk~nderun Sancagma iltihaklan 
laz1mgeldigi miitaleasmda bulunmu§tur. 
Heyetimiz ile evvelce miitehass1slar ko -
mitesine ayni tezi bildirmi§tir. 

Buna mukabil Fram1z murahhast ge
rek Tiirkiyenin noktai nazanna, gerek 
mii§ahidlerin gorii§ tarzlarma itiraz et -
mi§tir. -------
Almanya - Avusturya 

miinasebab gerildi 
[Ba§tarats 1 tnci sahttese] 

N cues Wiener Journal, bu gibi haber
lerin ne§redilmesini 11 temmuz tarihli 
Avusturya - Alman itilafma ka111 bariz 
bir taarruz mahiyetinde telakki etmekte
dir. 

Avusturyada endi,eler 
Londra 20 (A.A.) -Times gazete· 

sinin Viyana muhabiri bildiriyor: Avus
turya hiikumeti, Berlinle Roma arasm· 
daki s1k1 te§riki mesaiden endi§eye dii§ • 
mege ba§lamJ§tlr. <;;unkii italyamn Ha
be§istanda lsp_anyadaki i§lerinin 1934 te 
Avusturya ic;in o kadar miiessir olan 
yardlmlm bugiin kendisine ayni tarzda 
yapabilmek imkamm verebilmesi §iipheli 
goriiliiyor. F rans1z miidafaa istikraz1 ve 
ingiliz silahlanma programt Tuna ve 
Balkan memleketlerini teskin etlni§ ve 
son zamanlarda ba~gosteren endi§eleri 
ktsmen ortadan ka!dJrml§hr. 

Roma protokolunun ufuncu 
yrldoniimii 

Trablusgarb 20 (A.A.) - Mussoli
ni, Roma protokollanmn imzasmm iic;iin
cii y1ldoniimii miinasebetile Schuohnigg 
ve Daranyi' den hararetli selamlan ve 
Avusturya ile Macaristamn Roma proto
kollanna §iddetle bagh olduklan hakkm
da teminatJ ihtiva eden bir telgraf almJ§ -
!Jr. 

Mussolini, verdigi cevabda te§ekkiirle
rini ve ii(( memleket arasmdaki i~birliginin 
inki§af1m temin eden mezkur protokol • 
!ann imzasmdan dolay1 tebriklerini bil • 
dirmi§tir. 

Schuchnigg Viyanaya dondii 
Viyana 20 (A.A.) -- Schuschnigg, 

Viyanaya avdet etmi~tir. Ba§Vekil derhal 
Schmidt ve diger hiikumet adamlarile 
gorii~mii§tiir. 

Avusturya Ba,vekili Peftede 
neler gorii,tii? 

Londra 20 (A.A.) - Avusturya • 
Macaristan arasmdaki gorii§melerden 
bahseden Daily Mail gazetesinin Viya
na muhabiri diyor ki: 

« hi haber alan Viyana mehafilinin 
sand1gma gore, Schuschnigg'in Buda -
pe§tedeki gorii§meleri esnasmda ltalya
nm F ransa ve lngiltere ile bir muhasa
maya girmesi takdirinde iki devletin ltal
yaya kar§J takmacaklan vaziyet hassaten 
mevzuu bahsedilmi§tir. 

Ayni zamanda <;;ekoslovakya siyasi 
ve ekonomik miinasebetleri de gorii§ii] • 
mii§tiir. .. , 

Diin ak§amki yangm 
Dun ak§am T ophanede Karaba§ rna • 

hallesinde tek kath ah§ab bir kahveden 
yangm c;Jkml§, yeti§en itfaiye tevessiiiine 
meydan vermeden ve kahve k1smen yan
ffil§ oldugu halde sondiirmii§tiir. 

Pariste cereyan eden 
kanh hcidisenin i~yiizii 

Basvekil Blum hadiseyi bir tak1m tah
rikat~darin eseri d~ye tavsif ediyor 

Franstz Sosyal partisinin Marsilyada yapmak 
istedigi bir toplanbya miisaade edilmedi 

[Ba§tarat~ 1 inc! sahifesc] I 
hesi niimayi§c;ileri F rans1z sosyal partisi 
mensublannm toplandtklan sinemadan 
uzakla§hnlmak ic;in Clichy c;ar§ISI istika
metine sevkedilmi§lerse de baz1 tahrikat
c;Ilar alay1 ikiye ay1rarak sinemaya dogru 
gotiirmii§lerdir. 

Blum siyasi gruplann tahrikatma ni -
hayet vermek laz1m geldigini ehemmiyet
le kaydetmekle beraber Frans1z sosyal 
partisi gibi kanun c;erc;evesi dahilinde te
essiis etmi§ partilerin ic;timama mani ol
mamn imHns1zhgmJ belirtmi§tir. T ahki -
kat devam etJnektedir. 

Hadisenin talsilatr 
Diinkii posta ile gelen Paris gazete -

Jeri, Pariste, Clichy' de vukua gel en ar· 
bedelere dair bir!;ok tafsilatla doludur. 

F ranstz sosy a! partisile front populaire 
arasmda patlak veren bu arbedeler, sos
yal partisinin, 17 mart gecesi saat 20,30 
da Olympia sinemas1nda yapttg1 bir top· 
!anti neticesinde zuhura gelmi§tir. 

Bu toplantmm yaptlacagmt ve miralay 
de Ia Rocque'un da i§tirak edecegini ha· 
ber alan halk arasmda §iddetli bir aksii
lamel has1l olmu§ ve bu te§ebbiisiin mu -
kabil bir toplantt ile kar§JlanmasJ karar -
la§tmlml§hr. 

Front Populaire tarafmdan hamlanan 
bu mukabil hareket, once sosyal partisi
nin yapacag1 ic;tima1 dag1tmak te§ebbiisii 
§ekJinde ba§Jai'!li§S8 da, bunun online ge· 
c;ilemiyecegi anla§Jlmca, mukabil hare• 
ketin, alelade bir niimayi§ten ibaret kal· 
masma c;ah§JlmJ§tlr. 

Saat 18 de, sosyal parti azasmm sine
rna binasmda saat 3 tenberi ic;tima ha • 
Iinde bulundugunu haber alan niimayi§ -
c;iler, binay1 ku§atlni§lardJr. Bundan son
ra, hadise, her an biraz daha artan bii
yiik bir kalabahgm sinema binasma civar 
biitiin sokaklan doldurmasile ba§hyarak 
bir sokak muharebesine inktlab etJni§, sa· 
at 19 da, civar sokaklar, polis efradile 
dolu kamyonlar tarafmdan ku§ahlml§, 
diikkanlar kapanml§, bazt binalann pen
cerelerinden, ni.imayi§c;ilerin iizerine su ~ 
lar dokiilmii§, oteberi atilml§br. Bu ma· 
da ilk silah sesleri i§itilmi§tir. Silah sesle
rinin gitgide artmast i.izerine imdad dii -
diikleri c;almaga ba§lami§, zab1ta efra -
dmdan ve halktan ilk yaralananlar da bu 
srrada kaldmmlara serilmi§tir. 

Bu patJrb saat 21 ,30 a kadar siirmii~ -
tiir. Bu mada, Dahiliye Nazm Marx 
Dormoy, yanmda Ba§vekalet hususi ka
lem miidiirii Andre Blume ve polis mii
diirii oldugu halde arbede mahalline gel· 
mi§tir. 

Blume}, o mada co§kunlugun son had· 
dine gelen halkt yah§hrmak iizere soz 
soylemege te§ebbiis etmi§, fakat bir kur
§Unla vurularak yere yJlktlml§hr. Kendi
sini, daha ba§ka yarahlarla birlikte bele
diye binasma nakletmi§lerdir. Sokakta, 
arbede, gitgide artan bir §iddetle devam 
ediyor, seyyar imdadJ smhi memurlan, 
civar hastanelere ve tedavi evlerine, dur
madan yarah ta§JyorlardJ. Saat 18 de 
ba§hyan c;arji§malar, saat 23 e kadar 
devam ettikten sonra, o saatte, birdenbi
re denecek §ekilde kesilivermi§ ve Clichy 
yava§ yava§ siikunete kavu§mu§tur. 

Arbede esnasmda, Ba§vekil Leon 
Blum, Operada bulunuyordu. Vak'a 
kendisine haber verilince, yamnda zevcesi 
bulundugu halde alelacele Reanjon has
tanesine gelmi~ ve hadise hakkmdaki taf· 
silatt yQJda ogrenmi§tir. Bu mada has -
tanede yiiz kadar yarah tedavi altJna a
lmml§ bulunuyordu. Y arahlar arasmda 
goziinden bir kur§un yemi§ bir kadm, 
oliim halinde yarah 17 ya§mda bir erkek 
c;ocuk, niimayi§c;ilerin ayaklan altmda 
kaldmmlarda ~ignene bir hamile de bu· 
lunuyordu. Basvekil saat bir bus:uga ka· 
dar hastanede -kalm1~tJr. 

Kanh bir §ekilde biten bu niimayi§ es· 
nasmda ilk kur§unu kimin athg1 henuz 
anla§Jlamamt§tlr. Adliye tarafmdan yapt
lan tahkikatta tesbit edildigine gore, 2 
bin el silah teati edilmi§tir. 

Parlamentoda miinakafalar 
Paris 20 (A.A.) -Sol cenah par

tileri delegelerinin bir ic;timamda komii • 
nist meb'uslardan Jacques Duclos, bir • 
liklerin lagvedilmesini istemi§ ve siyasi 
mesailin hususi mesaile tercih edilmesi 
laz1m gelecegini ilave etlni§tir. 

Radikal • sosyalistlerden Cesar Cam
pinchi, cevaben kanun prensiplerinden 
aynlmamak lazlm geldigini ve herkes i<;in 
hiirriyetin ancak bu suretle temin edile • 
bilecegini soylemi§tir. 

Leon Blum, parlamentonun biitiin 
partilerinden ni.imayi§ ve mitinglerin 

Vak'a esnasmda yaralanan bir polis 

miimkiin oldugu kadar tahdid edilmesini 
istiyecegini bildirm~tir. 

Delegeler, Clichy hadiseleri hakkmda 
parlamentoda cereyan edecek miizake
relerle umumt grevin, Clichy' de olenlerin 
cenaze merasiminden sonraya b1rakJlma • 
sma miittefikan karar vermi§lerdir. Eger 
baz1 meb'uslar, bu husustaki miizakerele
re derhal ba§lanmasmt taleb edecek olur
larsa, parlamento miizakerelerin tarihini 
oturmak ve kalkmak usulile tesbit ede • 
cektir. 

iilenlerin cenaze merasiml 
bugiin yaprlacak 

Paris 20 (A.A.) - Leon Blum, 
Max Dormoy, Paule Faure ve umumi 
i§ konfederasyonu mi.imessilleri arasmda 
kararla~tmld1g1 vec;hile Clich' deki kar • 
ga§ahklar esnasmda olenlerin cenaze me
rasimi pazar giinii saat 13 te yapllacak
!Jr. 

Cenaze alaYJ Lafayette &okagmda u
umumi i§ konfederasyonunun yamnda 
te§kil edilecek ve Clichy'ye dogru hare
ket edecektir. Sacco ve Vanzetti meyda
nmda olenler i~in bir katafalk viicude ge
tirilecek ve meydanda miiteaddid hatibler 
nutuklar soyliyeceklerdir. 

M enedilen bir toplantz 
Paris 20 (A.A.) - De la Rocque 

partisinin Marsilyada pazar giinii ~in 
tertib ettigi bir toplanhYJ polis menet • 
mi~tir. 

De la Rocque'un bir ihtarz 
Paris 20 (A.A.) - Frans1z sosyal 

partisi reisi de Ia Rocque diin ak§am ga· 
zetecilere beyanatta bulunarak kendi par
tisine kar§J istisnai tedbirler almamas1 
hakkmda hiikumete ihtaratta bulunmu§ 
ve aksi takdirde bunun tevlid edecegi ne
ticelerden hic;bir mes'uliyet kabul etJni -
yecegini soylemi§tir. 

Blum salr gunu bir nutuk soyliyecek 
Paris 20 (A.A.) - Blum gerek sos

yalist partisi parlamento grupu ve ge
rak halkc;1 cep~e meb'uslan oniinde yap
llgl beyanatta, oniimiizdeki sah giinii bii
yiik bir nutuk soy]iyerek kendisine tev • 
cih edilen biiti.in siyasi suallere cevab ve· 
recegini bildirmi§tir. 

Matin gazetesinin bir iddiasi 
Paris 20 (A.A.) - Matin gazetesi, 

Bium'un meb'usan meclisinde ekseriyeti 
muhafaza etmekte oldugunu ancak ta • 
raftarlarmdan hepsini tamamile memnun 
edemedigi ic;in taraftarlan arasmda ay -
nlma temayiillerinin gitgide artmasmm 
oniine gec;emiyecegini yazmaktad!r. 

Gene Pariste bir grev 
Paris 20 (A.A.) - Figaro gazete -

sinin yazd1gma gore, Paris miilhakat.n
dan birinde c;ocuk bak1m evleri ve mek· 
teb miistahdimini grev ilan etmi§tir. 3,000 
s:ocuk bu sabah yemeksiz kalml§llr. 

"ingiliz amelesi 
[Ba§taratz 1 tnci sahitcse] 

biiste bulunarak miifrit sol cenah firkala
nnm General Goering' e kar§l duyduklan 
husumet dola)'Isile tac; giyme merasiminde 
generalin, Alman hiikumetini temsil et -
memesini istemi§tir. 

Amele hrkas1 §eflerinden baz1lanmn 
bu hususta Hariciye N ezaretine evvelce 
miiracaat etmi§ olduklan hattrlardad1r. 
Bunlarm ileri siirdiikleri deliller, hiikfi • 
mete General Goering'in Londrada bu
lunmasmm tehlikeli olacagt kanaatini 
verdigi tahmin edilmektedir. lngiliz ta • 
lebelerinin gec;ende sefir Von Ribben .. 
trop' a kar§J yapt!klan dii§manca niima • 
yi§ler belki Almanlara, sol cenah f1rka• 
Ian tarafmdan tahrik mahiyetinde telakkl 
edilebilecek hareketlerden ic;tinab etmele
ri lazungelecegini gosterf?i§tir. 

Zannedildigine gore lngiltere hiiku -
meti Almanyanm Von Neurath tarafm
dan temsil edilmesini teklif edecektir. 

Fiihrer, bu teklifi kabul etmedigi tak· 
d!rde 1talyan hiikumetinin Grandi hak
kmda tatbik ettigi bir usule imtisalen Von 
Ribbentrop' a fevkalade sefir unvanmm 
verilmesi ihtimalden uzak degildir. 
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Yiiksek lkbsad mektebinde 
bir dayak hadisesi 

Diin matbaarmza Yiiksek ikhsad ve 
Ticaret mektebi talebelerinden iic; ki~i 
gelerek ufak bir kabahat yiiziinden 
mektebce agu surette cezalandlnldlk
lanm ve imtihanlan ald1klan muvak
kat tard zamamna tesadiif ettiginden bu 
yiizden birer senelerini de kaybetmek 
tchlikesinde olduklanm siiylemi~lerdir. 

Talebelerden biri ayni mekteb mual
limlerinden biri tarafmdan fena halde 
diivi.ilmii~ oldugunu da iddia etm~tir. 

Alakadar makamlarm nazari dikkatini 
celbederiz. 
Bu kadmm hakkt ni~in verilmiyor? 

Be$1kta§ta Diklllta~ maha!lesl Sincab so
kak 29 numarada Latife lmza.sile aldlgJmJz 
mektubda denlliyor kl: cYedi c;ocuk ana.sl
y~m. Kanunl. ikramiye hakk1m1 almak iize
re bundan diirt sene evvel Be$1kta$ kayma
kaml!gma miiracaat etmi~tim. Muamelem 
tekemmiil ettlrlldi, S!hhiye Vekaletine giin
derildi, oradan da paranm verllmes! !c;ln 
istanbul Slhhat Miidiirlii~iine yaz1ld1. Fa
kat bu paray:1 blr tiirlii verm!yorlar. ic;lnde 
yiizdiigiimiiz sefalet en hiid devres!ne vas1l 
olmu~?tur_ ikramiyen!n verd!rilmesine dela
letinizi rica ederim.:. 

Kaytb arantyor 
1936 y!lmm agustos ay:~nda Tokadtn Al

mus nahiyesinin Mamu ktiyiinden Emin og
lu Osmamn oglu 331 dogumlu Fazll kaybol
mul?tur. Kendisin!n hayat ve mematmdan 
haberdar olanlarm Krrklarellnde 126 net a
lay, blr!nci tabur, blrincl biiliik erlerinden 
Ibrahim oglu Sallhe haber vermeleri rica 
edilmt";ktedir. 

~ 
ist. Borsas1 20/3/937 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 

: Kron Cek 
, Silin Avusturva 

I
. Mark 

1 
Zloti 

1 Pene:o 
· I .. ev 

Ahs 
!:15.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

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

Sah~ 
619.-
126.-1 
114.-
125.-
~4.-

22.-
575.-
23.-
1111.-
75.-
2:1.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

Dinar 
Kron isver 
AHm 
Banknot 

·'1~7.

?.dfl
«;EKLER 

103R.-
248,-

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 

Ardts }{ ~tnams 
617.50 618.-

0.7912 0.7906 
17.2350 17.2225 
15.0315 15.0194 
4.6983 4.6945 

~~.6640 88.5925 

GONON BULMACASI 
1 2 8 4 ~ ll 7 8 9 10 

~-II I I I I 1.---1 
2 _I I I I 1•1 I I I \ 
~ J I 1•1 I I I I I 

I I I 1•1 I 1•1 I 

t; 1•1 I I I 1•1 I I 
I I I 1•1 I I 1•1 

Soldan sa~a: 
1 - Giizel ya.zJ. yazma san'ab. 2 - Ge

llnln pec;esl, gerlde kalml§ sokak. 3 - Bii
yiikc;e, Allaha yalvar1~. 4 - Pantalonun blr 
k1smt. arabca cbaba:., sporcularm cya~a!, 

s1. 5 - Yayla atJlan, bir edatm klSaltJln11-

~~. bilgl. 6 - Koyun yavrusu, bir adamm ba
basmm karlS!. 7 - Talebe, Allah. a - Diig
menln gec;tigi yer, !rans!Zca cbaba,. 9 _ 
Fa.s1la, gelir. 10 - Latife eden. 

Yukandan a§agJya: 
1 - Macera fillmlerlnln kahramam blr 

artist, yemek. 2 - Tevakku! mahalli, mu _ 
vakkaten kullamlan ~ey i~in verllen iicret. 
3 - Alaturka bir makam, be§ hassadan bi
rinin Aletl. 4 - Altabenin iki hart! yanya
na, A.siiristanda oturan. 5 - Bir say:1, bir 
emir, Almanyada bir kanaL 6 - Alfabede 
bir harfin okunu~u. viicuddeki ~i§, eski Ml
Slr mabudu. 7 - Sinlrli, kiilhanbeyl. 8 -
Agzm duydugu zevk, <;lngeneler!n toplay1p 
sa.ttigl. 9 - Veresiye degil. 10 - Blr §eye 
m~teri bulamamak. 

Evve1ki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 li 6 1 8 9 10 

~~~~IOIKIRIOfKlAIYIA •1 
2 t ISIRIA Rl•lziEIK 1 
a KI•IA F EIRI t INI• R 
4 AJKIL A MI•IMI.!FIA 
b YIEI•Io EINIEIMIE K 
6 EIFILIAIKI.ITIUIRI• 
; riAI•IN '•IEI•IsiAIF 
s •ILIAI•IA zi•IAIGIA 
9 1NI•Is AlB Ilri•IA Rl 

to EIKJtiN ' •ILWs_lr~ 
0 0 0 

(.._A_S_KE_Rl_II_J.S_l£_RI_) 
~ubeye davet 

Stra Sicil K. 
No. No. 

573 23707 
579 30267 

Mehmed oglu Avn! 318 
Ali Osman oglu Mehmed 
Kb1m 317 

589 42000 ibrahim oP;lu Said 322 
Yukand11. adlan yaZ111 subaylann 

~ubeye miiracaatleri ilan olunur. 

Sat1hk arsa 

CUMHURiYET 21 Mart 1937 

AVRUPA, AM ERiKA ve iN Gil TERE'de I - ~ 

BugUn15o.ooo.ooo -~~-E-~~n~i·y~•-'~-S~a.~n·d~•-6~•~-i-l_a~n~l-a_r~•~~ 
Miinevver kadm • 

ve cild merakblan Emlak ahc•lanna sekiz taksitte sab§ 

Diinyamn en biiyiik cild alimleri 
tarafmdan son defa formiile edilen 
VENUS terkibi krem kullamyorlar. 
~iinkii: VENUS kremi ~ok hususi 
ve mahrem bir terkiple, cilde gtda 
vererek onun yafama kabiliyetini 
arttrtr. Uzun miiddet tuvalet gor
memi, yiizlerde bile VENUS gece, 
giindiiz ve .act badem kremlerinin 
yapttgt tesir ancak bir harika keli
mesile ifade olunabilir. VENUS 
kremi ve miistahzaratt tantnmtt ve 
maruf eczane, ttnyat ve tuhafiye 
magazalarmda satthr. 

Piano Ticaretevi 
Baldasare Kardela ve ~ki. 

AKORT ve TAMIRAT 
Diinyamn en me~?hur piyanolan: 

Steinwavy, Pleyel, ibach 
ve diger markalan 

Tiirkiye ic;in yegane miimessilleri 
Taksim, Zambak sok. 6 

Frans1z konsoloshanesi yanmda 

---- Tel. 42.334. 

ADRES! 

tl'skiidar Hacehesnahatun mahallesi 
Camii~?erif sokak eski 7 Mii. yeni 
13/1 No.h 
Uskiidar Rum Mehmedpa§a mahal
Iesi Uncular sokak eski 57 yeni 73, 
75 No.ll 

VASIFLARI 

Ah§ab iki buc;uk kath 6 oda ve bir 
kuyulu 

Aheyab biri iki kat digeri bir bu~uk 
kat iki§er odah 

Ah§ab iki kath 6 odah 

Gayrimenkulun 
cinsi 

Bir ev 

Ev 

Diikkanh bir ev 

Muhammel'l 
ktymeti 

760 

706 

526 

tl'skiidar Kazasker Ahmedefendi ma
halesi Sahtekkesi sokak eski 13, 13, 
13, yeni 19, 21, 19/21/1, 19/21/2 No. 
tl'skiidar Arakiyeci Hac1mehmed rna. 
hallesi Nuhkuyusu caddesi eski 81 ye
ni 107 NoJ1 

BahceU ah§ab iki bur;uk kat sekiz 
oda ve terkosu havi 

Kad1koy Caferaga mahallesi Bahc;e 
sokagi eski 48 yeni 54 No.h 
tl'skiidar A<;1kti.irbe Ahmedc;elebi ma
hallesi Uzunyol sokak eski 10 yeni 16, 
22 No.lt 
Yenikap1 eski Katibkas1m yeni Yah 
mahallesi Katibr;e§mesi sokag1 eski 
5 yeni 5 NoJ1 
Kad1koy Caferaga mahallesi Tevfik 
sokak eski 1, 3 Mii. yeni 14 NoJ1 
Erenkiiy SahrayJCedid mahallesi Ka
Yl$dagl caddesi eski 15, 15 Mii. yeni 
158, 158 No.h 

Kargir bahceli 3 kat 6 oda 3 
elektrik ve terkosu havi 
Ah~?ab iki buc;uk kat 13 oda 2 
ve elektrikli 

sofa 

sofa 

Kargir iki kat 6 oda kuyu sarm~ ve 
elektrigi havi 

Aheyab iki kat dart oda iki sandtk 
odas1 iki sofa ve elektrigi havi 
Ah~?ab bir bucuk kat bir daire sekiz 
oda bir sofayt havi bahc;ali 

Bir ev 784 

Bir ev 1572 

Bir ev 2056 

Bir ev 1921 

Bir ev 884 

Bir ev 1856 

1 - Arthrma 23 mart 937 tarihine dii§en sah giinii saat on diirtte yapllacak ve gayrimenkul en r;ok bedel verenin 
iistiinde kalacaktlr. 

2 - Artbrm1ya girmek ic;in muhammen ktymetin % 10 u nisbetinde pey akc;esi yabrmak Iaz1md1r. 
3 - Bedelin diirtte biri pe§in geriye kalan1 sekiz senede sekiz miisavi taksitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4 - Taksitler iideninciye kadar gayrimenkul Sandtga birinci derecede ipotekli kahr. 
5 - Fazla izahat ic;in Binalar Servisimize miiracaat laztmdtr. (1290) 

istanbul C. H. P. ilyonkurul Bcr,,kanhgindan: 
A) Eminonii Halkevi yanmda yaptmlacak spor ve konferans salonu ve tefer· 

ruah binas1 kapah zarfla eksiltmiye konmu§tur. Ke~if bedeli (57.914) 
lir&d!r. . -- . ·-

B ) Projesi (290) kuru~ bedel mukabilinde Eminiinii Halkevi Ba~kanhgmdan 
almabilir. 

C ) Eksiltme 9 nisan 1937 cumartesi giinii saat 16 da Cagaloglunda Parti 11-
yonkurul merkezinde yap1lacakbr. 

D) Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
E) Mu\'akkat teminat (4.145) lira (70) kuru§tur. 
F ) !steklilerin Belediye heyetinden fenni ehliyet vesikalan almi~ olmalan 

laz1md1r-
G) Teklifler 9 nisan 1937 cumartesi giinii saat 15 e kadar Cagaloglunda Par

ti !Iyonkurul merkezinde !n~aat Komisyonuna verilecektir. 
H) Miiteahhidin bu i§i ba§arabilecegine dair Naf1a Fen heyetinden bir ve • 

sika ibraz etmesi ~?artbr. (1576) 

Beyoglu Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
inhisralar ldaresinin Beyoglunda istiklal caddesinde 77 No.h kundura 

boya salonu miisteciri olii inhisar memuru Ahmed Vefik refikas1 Huriye 
aleyhine ar;bg1 iki bin otuz iki kuru§ alacak davasmm cari duru§masmda; 
miiddeaaleyh Huriyenin ikametgah1 mer;hul oldugu bildirilmesine mebni yir
mi gun miiddetle ilanen tcbligat icrasm.a karar verilmi~ oldugundan muha • 
keme giinii olan 12/4/937 saat 10 da mal:kemede bulunmakhgtmz ve yahud ve
kil giindermekliginiz teblig makamma kaim olmak iizere ilan olunur. (1567) 

Adalar sulh mahkemesinden: 

Atinada Orfios caddesinde Senandisis 
kahvehanesinde sakin Sofiya ve ayni 
mahalde oturan Katerina ve Yanyada 
Ayo Kozma sokagmda 41 No. 11 evde 
sakin Panayot Diyamandopuloya: 

A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterrl. 
Pra2 
Vi van a 
Madrid 
"Berlin 
Varsova 
lluilaneste 
qiikres 
neJ!!I'ad 
Yokohama 
Mo .. kova 
43tokbolm 

3.4744 3.4716 
64.4534 64.4012 

1.4468 1.4456 
??,6817 22.6634 
4.2:t32 4J!3 

11.4493 11.44 

Beyaztdda Soganaga mahallesi Mur 
sokagmda 13 numarah biitiin Marmara
YI goren 157 metro murabba1 arsa sa
hhkhr. Yamndaki 14 numaraya miira
eaat edilmesi. 

OERWAL 
Bl<;.~l AI..INIZ.. M'MNUN 

Liileburgaz Kaymakamhg1ndanr 
Kazam1z dahilinde yaptmlan giic;men evleri ic;in Seyidler istasyonunda 

teslim edilmek §artile altmt§ bin Marsilya benzeri kirernit Kaza lskan Ko • 
misyonu tarafmdan 29/3/937 giinii pazarhkla satm almacaktlr. 

Fazla bilgilenmek istiyenlerin hergiin Liileburgaz !skan dairesine mii • 
racaatleri ilan olunur. (1449) 

Letter Diyamandi ile ~ayian ve mii~~ 
tereken mutasarnf bulundugunuz Bii
yiikadada Nizam caddesinde Nizam ve 

Bakkal sokaklarmda kain parsel 3, ha~ 

rita 157 ve kap1 23/25 numarah altmda 

diikkant olan kargir iki hanenin gayri

kabili taksim oldugundan ac;1k arthrma 

ile sattlarak ~iiyuun izalesi hakkmda 

sazii gec;en Lefter Diyamandinin vekili 

avukat Valyas aleyhinize izalei ~iiyu da

vasl a~ml§tlr. ikametgahm1z sarih ola

rak gasterilmediginden tebligat ifas1 

m~kiil bulundugu cihetle ilanen teb~ 

ligat yaptlmastna karar verilmi§tir. u

ru§ma giinii olan 21 nisan 937 tarihine 

musadif ~ar§amba giinii saat 10 da biz-. 

zat gelmediginiz veya bir vekil gander~ 

mediginiz takdirde g~yabm1zda muha

kemeye balolacaj:tl teblig makamma ka

im olmak iizere ilan olunur. (31088) 

1.967!1 1Jlll60 
4.1732 4.17 
4.0080 4.0050 

1 lli!.01fl0 107 .!1?8fl 
3d.6!'i">ll 34.6275 

2.7763 2.7760 
24.6R 24.61! 
:t 1410 3.1383 

ESHAM 

I
' Aeths 
Aslan Cimento 14.45 

, iSTIKRAZLAR 

Tiirk borcu I Pesin 
,. • 1 VadeH 
,. ,.. II Pesin 
,. » II Vadeli 

Ere:ani 
%2 ,. 

Acths 

19.35 
18.80 
18.80 
99.50 
73.50 

TAHViLAT 

Anadolu 1 Pesin 
• I Vadeli 
,. II Vade1i 
,. Miimessil 

Pesin 

A cuts 

40.40 
40.30 
40.30 
42.55 

Kanams 
14.40 

Kanams 

19.55 
18.80 
18.90 
9!1.50 
73.50 

Kanams 

40.40 
40.30 
40.30 
42.55 

'================J 
Ticaret ve Zahire Borsasmda 

diinkii muameleler 
FIATLAR 

Cinsi ~ag1 Yukarl 
K. P. K. P. 

Bugday yumu§ak 
Bugday sert 
Arpa 
Qavdar 

6 5 
6 20 
4 10 
4 35 

MlSJr san 4 24 1/2 24 32 1/2 
I~ fmd1k 
Yapak Anadol 
Yapak Trakya 
Var~ak de'l'i.si 
Kunduz derl.sl 
Tilki derisi 
Tav§an der!sl 

Bugday 
Qavdar 
Arpa 
Razmol 
Kepek 
Sus am 
Un 
Yapak 

Razmol 
Ku§yemi 
Tiftik 

52-
52-
75-
1400 
1200 
430 

22 
GEL EN 

G i D E N 

55-

1600 
800 

22 

475 Ton 
30 :t 

75 :. 
30 :. 
15 :t 

61 ~ 

92 :. 
13 ) 

396 Ton 
5 ~ 

8 :t 
DI§ FiATLAR 

Bugday : Llverpul 6,25 Kr. 
Bugday · ~ikago 6.31 ~ 
Bugday : Vlnipek 6,24 ~ 
Arpa : Anvers 5.53 :. 
M1.~1r : Londra 3.61 :. 
Keten T.: Londra 7.60 ~ 
Fmd1k G.: Hamburg 79.35 , 
Fmdtk L.: Hamburg 79,35 :. 

Dr. Suphi !ienses 
drar yollan hastallklan mUtehass1s1 

Dr. IHSAN SAMi 

Gonokok A!fiSI 
Beyoglu Ytldtz sinemas1 kar~JIJ 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cum a rtesl feklrleroiiieilipiiaiilr•i•ii•iiz•l Tel. : 43942-

Belsoguklugu ve ihtillitlanna kar~ 
pek tesirli ve taze a§lchr. Divanyolu 
Sultanmahmud turbesi No. 113 

Kapab Zarf Usulile 

Erzurum V aliliginden: 
Eksiltme -

1 - Eksiltmiye konulan i§: Erzurum Muallim Mektebi yapiSmm biti
rilmesidir. 

Ke§if bedeli iki yiiz kirk iki bin alt1 yiiz yetmi§ bir lira kirk sekiz ku~ 
ru~tur. 

2 - Bu i~e aid §artnameler ve evrak §Unlard1r: 
A- Eksiltme ~artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymd1rhk gene! !?artnamesi 
D- !n~aata aid fenni §artname 
E- Ke~?if cetveli 
F- Proje. 
Talibler projeyi Baymd1rhk Bakanhgmda, Erzurumda Baymdtrhk Miidiir

liigundp giirebilirler. !stekl.iler ~artname ve evrak1 saireyi on iki lira on ku
ru§ mukabilinde Ankara, Istanbul ve Erzurum Kiiltiir Direktiirliiklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 nisan 1937 cuma giinii saat 14 te Erzurum Kiiltiir Di. 
rektiirliigii dairesinde yap!lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakbr. 
. 5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin on lie; bin u~ yiiz seksen dart 

hra muvakkat te~inat vermesi ve bundan ba§ka a~agidaki vesikalan haiz 
olup giistermeleri laz1mdir. 

A- 1936 y1Ima aid Ticaret Odas1 vesikasi. 
B- .Bayi~d~rhk Bakanhgmdan en a§agi yiiz elli bin lirahk bu nevi in§a

ab yapab1lecegme dair almml$ vesika. 
6 - Teklif mektublan iic;iincii maddede yazll1 saatten bir saat evveline 

.kadar _E~~1;1rum Kiiltiir Direktiirliigii dairesine getirile~ek ~.ksiltme Komisyo
nu Re1shgme makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 1le gonderilecek mek _ 
tublarm nihayet iiciincii maddede yazlli saate kadar gelmi§ olmas1 ve dl§ zar
fm miihiir mumile iyice kapablmt~ olmasi ~arttrr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1532) 

Kilis Belediye Reisli~inden: .... 
Belediyemize aid Gazijen motorunda caheytmlmak iizere bir makiniste 

ihtiyac1m1z vard1r. Talib olanlarm evrak1 miisbitelerini ve istedikleri iicret 
miktanm Belediyeye bildirmeleri ve ~iindermeleri ilan olunur. (1487) 

Adliye Vekaletinden: 
Ac1k bulunan Giinen noter muavinligine imtihans1z noter olabilmek §art

lanm haiz taliblerin bir ay icinde Vekalete ve imtihanla noter olacaklarm 
mahalli Adliye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. c656• (1551) 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Sahn almacak 14.000 Turk liras1 muhammen bedelli bir aded ~ift devirli 

Tipo makinesinin pazarhg1 29 mart 937 pazartesi giini.i saat on be§te Devlet 
Bas1mevinde yapllacakhr. 

~'Iodel vesair evrak Direktiirliikte bedelsiz olarak goriilebilir. 
Isteklilerin yiizde yedi bucuk muvakkat teminat (bin elli) lirayi Devlet 

Bas1mevi veznesine pazarhk saatinden once yabrml§ bulunmalan ilan 
olunur. (1575) 
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Erkekler nezdinde 
Nas1l Muvaffak Oldum? 

Giizelligim asri zamantn bir mucizesile 
0/0 50 nisbetinde artm1~tir. 

Cildim, hemen yan ol
mu~ bir halde idi. Bu
ru:jmu~. solmu~ ve ih
tiyarlaml~tl. Maama
fih karakterim heniiz 
gencdi. Dans1 seviyor
dum, fakat hi~ kimse 
beni dansa davet etmi
yordu. Buglinun erkek
leri, gencligi anyorlar. 

Nihayet bir cild 
miitehass!Sl ile isti
~are ettim. Dedi ki: 
Cildimin cBioceh i cil
di terii taze tutan kly
metli cevheri - azalml::;hr. Fen, son 
zamanlarda cBioceh i gene hayvan
larda gizlenmi;~ cild hliceyrelerin
den istihsal caresini bulmaga mu -
vaffak olmu~tur. Fen son zaman
larda cBioceh i gibidir. Bu cevher; 
11imdi cildinizi beslemek ve gencle§
tirmek icin matlub nisbet dairesin
de Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuddur. Vakit kaybetmeden 
bunu tecriibe ettim ve resimlerde 
goriildiigli gibi memnuniyetbah::; 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 
miknatisin ~eligi cezbettigi gibi 
cilde son derece yapt::;ma hassast
m veren hususi ve klymetli mad-

deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandtm. Hemen 
hemen gayrimer'i olup sudan, yag
murdan ve tagayyiirat1 havaiye
den kat'iyyen muteessir olmad!gl 
icin banyonuzu ahrken veya s1 -
cak bir salonda dans ederken ter
leseniz bile yii.ziinii.zde sabit ka
hr. Bu yeni pudranm !jayani hay
ret ve orijinal renkleri vard1r. Bu 
cazib ke~if pek biiyii.k ve mali 
fedakarhlarla Tokalon miiessese
si tarafmdan temin edilmi11tir. 
Ve Tokalon pudrasma kan~tml
mi~tlr. Her yerde Tokalon krem 
ve pudrasmt araymtz. 

Binlerce Tokalon mii~terisinden miiessesemize mektub 
yazanlann mii$ahedeleri, kendiliginden gelen ve kty
metli delillerdir: 

(Krem ve pudralarmtzt kullanmak suretile yiiziimii -
ziin diiz ve piiriizsiiz hale geldigini gordiim. Bu hal ar • 
kada$larmun bile nazar1 dikkatini celbetti.) 

•1-11&•1 M. F. S.M. Bursa 
(Tokalon kreminin yiizdeki kabarcJklar, ic;il!. c;ok i,sti

fadesini gordiim. Bu krem ve e&siz pudralann1z sayesin
de diizl1:fin ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. 0 • • . • Fatsa I 
Mektublann astllar1 dosyalarmnzda sakhdtr. 

Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Km1k Belediyesi !_;;ehir haritas1. 
2 - Sehir haritasmm ihtiva ettigi mesaha c65» hektar olup 32/50 hek

tan meskun 32/50 hektan gayrimeskftn arazidir. 
3 - Muhammen bedeli: Meskun kl:?mt c25» lira gayrimeskun klsmt 

clO» liradlr. 
4 - ihale miiddeti 15 giindiir. 
5 - Yap!lacak haritanm fenni ke~ifnamesi ve krokisi dairede mahfuz

dur. Talibler Belediyemize ba!ivurarak ogrenebilirler. 
6 - !hale kapah zarf usuliledir. 
7 - !hale 3 nisan 937 cumartesi giinii saat 15 te Belediye Enciimeni 

huzurunda icra edilecektir. · 
8 - i$tirak edecek talibler % 7,5 teminati muvakkateyi Belediye San-

dt~na teslim edecektir. . 
9 - Teklif mektublarmni. 7 nci maddede yaz1h saatten bir saat evveline 

kadar Ktmk Belediye Enclimenine verilmi§ veya gonderilmi~ olmas1 laztmd1r. 
10 - !§tirak edecek taliblerin N afta Bakanhgmdan bu seneki yapt1g1 

i§ler hakkmda musaddak ehliyetnamesini ibraz etmesi :;~arttu. (1562) 

·-KOLiNOS-... 
Di$ MACUNU 

DiinyaniD her tarafandan lezzetinin ho11 olmasmdan ve di~ etlerini ve 
minelerini tazeledigindea dohry1 milyonlarca bayan ve baylartn sevdigi 

Methu r Amerikan Kolinos Dh; Macununu Kullan1n1z 
Sararm1,, eilb1z ve donuk di,lerinizi, bu macun ~aftlacak bir siiratle 
temizliyerek beyazJahr ve ger,.ekten inci gibi bir hale getirir. Muzad1 

taaffiio bir krem olmaamdao. aj'udaki mikroblara tamamen imha eder. 
Nefeae ho,, eazib ve latif bir raviba verir. 

Her tarafta bulunur. Aray1n1z. -
istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 

!dare ihtiyact i~in ahnacak dokuz metrelik 63 aded, 12 metrelik 50 aded 
ki cem'an 113 aded kestane telgraf diregi ac1k eksiltmiye konulmu~tur. Ek. 
sil.me 5/4/937 pazartesi giinii saat 14,30 da istanbul Yenipostane binas1 bi
rinci katta tstanbul P. T. T. Vilayet Miidurliiglinde mlite§ekkil Ahm Sabm 
Komisyonunda yapllacakbr. Beber diregin muhammen bedeli 550 kuru~, 
hepsinin 621,5 lira ve muvakkat teminat 46 lira 61 kuru~tur. Taliblerin §art
namesini gormek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere eksiltme giin 
ve saatinden evvel mezkur Miidiirliik !dari kalemine miiracaatleri. (1564) 

Ziraat Vekaleti Silo Komisyonundan: 
Ziraat Vekaleti Silo Komisyonu Teknik Biirosunda c;ah§mak iizere iicretli 

olarak bir ressam, lisan bilen bir daktilo ve teknik yaztlan almancadan tlirk
~eye ~evirebilecek muvakkat bir miitercim almacaktlr. 

fsteklilerin imtihan edilmek iizere vesikalarile beraber nihayet 31/3/937 
tarihine kadar Gankaya caddesinde Siimer aparbmanmda Silo Komisyonu 
Teknik Biiro Reisligine miiracaatleri. «655» (1552) 

Galata Maliye ~ubesi Tahsil ~efliginden: 
2600 ton Kandilli ylkanmi§ maden komiirii 
111 a Kok komiiru 
10 a Tiirk Antrasiti 
1 tane Amerikan yaz1hane 

Vergi borcundan dolay1 haciz altma almm1~ olan yukanda cins ve mik
tan yazth komiirle yazthanenin 26/3/937 cuma giinii saat 11 de Kuruc;e::;me. 
ae tramvay durak yeri 107/2 No.h Yeni depoda a~1k arthrma ve pe~in para 
ile satl§l yapllacaktir. 

Hergiin mahallinde goriilebilir. 
Al1Cllarm sati§ giinunde orada bulunmalan, (1578) 

lN 
KENAN 

Edirne icra ve iflas memurlugu tasfi
ye idaresinden: 

Miiflis ~irkete aid konserve fabri.kas1 
a~agtdaki evsaft haizdir ve gosterilen 
~artlarla satlllga ~tkanlmt~hr: 

1 - Fabrika be§ paviyonla ikisi e§· 

~an miismireli ii~ bah~eden ibaret olup 
Edirnenin S1nkmeydam nam mevkide 
ve kii~uk bir ada halinde arazi ve eb
niyey.i havidir. 

2 - Fabrikamn iki tane kii~iik Dizel 
mot1irii, buhar kazam ve otoklavlarm
dan b~ka konserve imaline yanyan 
miiteaddid makineleri ve teneke kutu 
yapm1ya mahsus biitun makine ve pres
lerle tertibah vard1r. 

3 - Biitiia makineler yeni denecek 
kadar mukemmeldir. Pek az kullaml
ffil~hr. Binalar k1smen kiremid aktar
masi gibi az tamire muhtacd1r. 

4 - Muhammen klymeti (12925,30) 
liradan ibarettir. 

5 - Bedeli sekiz taksitte 1idenmek, ilk 
taksit pe§in olarak nakden verilmek ve 
vadesinde veri.lmiyen taksitler muacce
liyet kesbetmek, borclarm tamarm 1ide
ninciye kadar fabr·ika ve teferriiatl bi
rinci derecede alacakhlar lehine ipotek 
edilmek, 

6 - Taliblerin %7 nisbetinde pek ak
~esi yahrmalan, tellaliye ve ihaleye aid 
hare ve masraflarla pullarm kaffesi 
mii.§teri tarafmdan 1idenmek me§ruttur. 

7 - ilk ihalesi Edirne Adliye dairesin
de Baro odasmda 7/4/937 tarihine mu
sadif c;ar§amba giinii saat 15 te yapila
cakhr. Haddi laytkmt bulmazsa ikinci 
arttlrma ayni §eraitle 2.2/4/1937 per
~embe giinii saat 11 de olmak mukarrer
dir. isteklilerin tasfiye memurluguna 
miiracaatleri ilan olunur. (31171) 

Sinir zafiyetine 
fevkalide bir ilic 

KARDOL 
Eczanelerden aray1n1z. 

Edirne Noterligine 
(A. ~ener) yazth imza bi~imindeki 

miihliriimle Osmanh ve Ziraat Banka
larile muamele yapmaktay1m. Ayni za
manda bu mahkuk imzamm yanma el 
yaztsile ve bizzat A. ~ener imzam1 ah
yorum. Be~ giindenberi sozu gec;en rnah
kuk imzam1 kaybettim. Yenisini yaph
racagrm. Bunun haricindeki imza ve 
miihiirlerin beni ilzam edemiyecegini 
ve Edirne Noterliginde 29/1/1935 tari
hindeki imza tasdikl ve 14/1/1936 da 
Ziraat Bankasma verilmi§ kefaletli bore 
senedi bu imzalanmt havi olup andan 
sonra mezkur imzalartmla bir muamele 
yap1lmami~ bulundugunu ve §ayet bu 
imzalarrmla yap1lm1~ ve bana izafesi 
mevzuu bahsedilen her hangi bir vara
ka, deyin ikran, hibe, rehin, kefalet gi
bi zimmetimi me~gul edebilen ve beni 
ilzam ve malen mes'ul edecek olan her 
hangi bir akid veya sukutu hak iddia 
ve ihtimali varsa vclev ecele miistenid 
bulunsun ve muddeti hul\H etmemi~ ol
sun ilan tarihinden itibaren bir hafta 
zarfmda taraftma ibraz1 ve talebi lazrm 
gelecegini ve aksi takdirde hiikiimsi.iz 
olaca~m ve her tiirlii dava ve taleb 
hakkmm iskat edilmi§ bulunaca~m ve 
bana izafesi miimkiin olam1yacagm1 ve 
13 mart 1937 den itibaren kaybolan mah 
kUk imzamla zuhur edebilecek evrakln 
keenlemyeklin olduklanm ii~uncii §a
hlslara ve alakadarlara bildiririm. Bu 
~ekildeki ilanm Edirnede (Edirne Pos
tast) ve !stanbulda (Cumhuriyet) gaze
telerile ilamm dilerim. 

Edirnede Karacakoy c;iftligi sahi'bi 
Ahmed ~ener 

Bursada Sat1hk 
Bursada «;ekirgede, Cadde iistiinde, 

havadar ve nezareti ~ok giizel elektrik 
ve suyu mevcud, yagh boyah, yedi oda 
bir mutfak ve tekmil mii§temilatile iki 
aded ayn ayn hususi c;elikli siCak su 
banyosunu havi ~ifa oteli sahhktlr. Ta
lib olanlarm Askeri Ttbbiye mektebin
de binba§I Basriye mektubla veya §ifa
hen miiracaat etmeleri. 

Malatya ~ehri l~me Suyu Tesisat 
ve in~at Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden: 
Malatya §ehri dahilindeki §ebeke ic;in icab eden boru vesaire malzeme • 

lerin tedariki ve boru fer~iyatmm icrasile sair buna miiteferri imalatm yapu
mast kapah zarfla eksiltmiye konulmu!jtur. 

1 - !§in muhammen bedeli 100,000 liradtr. 
2 - !stekliler bu i~e aid !jartname ve proje vesair evrak1 500 kuru~ mu· 

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efli~inden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 1937 tarihine rashyan cuma giinii saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetince 
yaptlacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin a$agtda yazth teminat vesai
ki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi.§ olmalan 
Iazrmd1r. 

A - 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 6250 lirahk mu
vakat teminat. 

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
c- 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye iirmiye bir mani bulunma

dlgma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efligi.nden miinakasaya girmek i~in 

alacak!an vesika. 
5 - Teklif mektublart ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin

de Komisyon Reisligine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulunmas1 lbtmdtr. 
Bu i~ hakkmo.a fazia izahat almak istiyenlerin Dahiliye VekAleti Bel.e-

diyeler !mar Heyeti Fen Sefligine muracaat etmeleri. c587:. (1446) 

Bayanlann candan arkada~l: Ayba§lannda kullandtklarJ 

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

hUmQmetlerl l~ln v kill : u; Ecza Deposudur. 

Defterdarbk istanbul Tahsilat Miidiirliigi.inden: 
Aded 3 numara 
6000 !dare !li~esi 

70 Lamba karpuzu 
70 Yemi§lik cam 
~ Saloa,hk 

6208 

Diiziine 
130 30 No.h Iamba §i§esi 

28 Yuvarlak idare !?i~esi 
~ 20 No.h lamba §i§esi 

173 

Tahtakalede Halil banda 14 say1h magazada icrayi ticaret eden Davit So· 
meke aid olup vergi borcundan dolay1 tahh hacze alman yukanda cinsi ve 
miifredatl yazth e::;yalarm 22/3/937 pazartesi giinii saat 10 da mahallinde sa
h§lan icra kllmacagmdan gormek ve :tazla izahat almak istiyenlerin Hocapa::;a 
Maliye l;lubesi Tahsil l;lefligine miiracaatleri ilan olunur. (1546) 

KERBE.LA VAKASI 
A!t, Hasan ve Hiiseyin. Tar•hi, merakh roman <:tkb Fiall 5 kuruttur. 

Oniversite Rektorliigiinden: 
Paris 'O'niversitesi Ttb Fakiiltesi tanmmi$ profesorlerinden ve Akademi 

azasmdan Pr. Dr. Debre 22/3/1937 pazartesi saat 18,15 te cAcro~ynie• ve 
24/3/1937 ~aqamba saat 17 de cErytheme noueux~ hakklnda Universite 
konferans salonunda iki konferans verecektir. (1577) 

Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Amasya lnhisarlar dairesine avanstan on be§ lira borclu muteve:tfa Ziraat 

memuru Miinir kar1S1 Medihanm ikame.tgaht me~hul olmas1 dolaytsile tebli -
gatm ilanen yaptlmasma mahkemece karar verilmi~ oldu~ndan yevmi muha
keme olan 15/4/937 tarihinde saat 10 da Ama~ya Sulh Hukuk Mahkemesi sa
lonunda hazu bulunmas1 ilan olunur. (1566) 

KUMBARA 

• 
Kanzuk Pastilleri-. 

KULLANINIZ! 

Sizi nezle ve 1iksiiriikten korur. 
Bogaz ve akciger nahiyelerini te
mizler. 

AgiZJkokusunu giderir. Ses kiSik
bgmi ac;ar, yolculukta, tozlu ve 
mikr(lplu yerlerde, yagmurlu, riiz
garh, sisli havalarda: 

KANZUK PASTiLLERi 
KULLANINIZ. 

ingiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu -istanbul 

Nlotorlii Vas1talar 
Adnan H alet Ta,prnar 

Otomobil kullananlara ve ,ofor
lere, motor iflerinde ~ah,anlara la
z•m b:i.r kitabd1r. KitabcJlardan ara
ymtz. 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat Ye 
lkbal, Beyoglu Hatet Kitabevi. 

OPERATtsR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerraht hastahklar ve sinir 

cerrahisi miitehasSlSI 
1 Ca~aloglu C. a Partisi Merkezi 
kar~lSlnda Zorlu aparttman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 va kadar basta kabul eder. 
Telefon 23289 

Miistamel 

Buz makinesi istiyoruz 
Satmak itsiyenlerin Galata Mah

mudiye caddesi 44 numarah 
magazaya muracaatleri. 

TORKtYt.UE EN c;o·K 
kullanllan ve satllan 

<;Unkfi HALK b1~ag• hem ucuz 
ve keskin ve hem de yegane 

oz Tfirk mahd1r. 

10 tanesi 15 kuruttur. 

0 

BIRE~ 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-·-
,, - • ' 'Jifn .:0 

-
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HA~ARAT UYANMADAN 
LE YUVALARINI • 

I TAHR • 
I B EDiNiZ 

Ge~en sene gibi bu sene de sinek afetine ve hiicumuna ve hacrarahn istilasiDa maruz kalmamak •' ~>1'n ••'mdiden F A Y D A il I iz1 • • or y or ve pompas e yuva anDI tern ey•n•z. 

~iinkii 

RADYOLiN 
rl"urkiyede ve kom§u mem
leketlerde yiiz binlerce kiti· 
nin ditlerine sihhat ve gii-

zellik vererek bu tohreti 
kazanmittir. 

RADYOLiN 
Ditlerdeki pas ve kiifekileri 
temizledikten batka dit et

lerindeki haatabklar1 da 

I 

1 yo r 

RADYOLiN 
Giinde iki defa kul

landmab ve di§ler bol 
bol f~r~alanmahdir. 

RADYOLiN 
Kullanan ag1zda dai
mi bir bahar tarave

ti ya§ar. 

I 
I 

KU~TiiYO KULLANMANIZI T A VSiYE EDERiz 
Hem s~~tinize faideli, hem de kesenize elv,"'ri§lidir. KU§tiiyii yastJ.k 100 

~. k:u§tuyu ve yatak talomlan da QOk ucuzdur. Ku§tiiyii kuma§lan vardrr. 
Fabrika ve deposu: lstanbul Cakrnak~J.lar Sandalyacllar sokak TeL 2327. 
Sab§ yerleri: ANKARA, tZMtR, BEYOGLU Siimer Bank Yerli Mallar 
Pazarlan. 

Kilis Belediye Reisliginden: 
. 1 - Belediyeye aid elektrik tesisatJ. ic;in muhtelif tul ve miktarda izole 
el, sublon tel ve ba§kaca §Ube hatt1 malzemesi ac;1k eksiltme ile satm alma • 
1ktrr. 

2 - M~ammen bedel 983 liradrr. Muvakkat teminat 72 lira 72 kuru§tur. 
3 - tstJ.yenler ke§if evraklm Belediyemizden istemelidirler. 
4- Eksiltme ve ihale 29 mart 1937 pazartesi giinii saat 14 te Kilis Bele-

iye Enciimeninde yapilacaktrr. Talib olanlarm miiracaatleri. (1488) 

I 
I Her ak§am---

Bayan AfiY 
Yenl eaerlerlle : BeyoAiunda 

LONDRA 
blrahaneslnde. Telefon : 40227 

Havayollar1 Devlet i,Ietme idaresinden: 
Devlet Havayollarx ihtiyac1 i~in 60 ton 74 oktanhk tayyare benzini satm 

almacaktrr. 
Mecmuunun tahmin edllen bedeli 24,000 liradlr. 
Eksiltme kapah zarf usulile martm 29 uncu pazartesi giinU ogleden sonra 

saat iki buc;ukta Ankarada Devlet Havayollan 1daresi merkezinde yapila
caktll', 

l]artname ve projeler sazil gec;en tdare merkezlnden liedelsiz olarak 
abnabilir. 

lstcklilerin cl800 liral.J.k:t mm· 1{kat teminat makbuzu veya lianka mek
tublle ve icab eden belgelerile eksiltme zamanmdan bir saat evvel teklif 
zarfm1 Komisyona vermi~ olmalan ilan olunur. c557• (1366) 

Kars V aliliginden: 
Sankamt§.ta Ye.P.Ilacak 27536.96 lira bedeli ke~ifli Hiikfunet Konagx in~a

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

V1Jayeti ~nciimeni Daimi odasmda yapilacakhr. 
2 - ln§aatm muvakkat teminatl 2066.20 liradrr. 
3 - in§atm istinad ettigi miinakasa §artnamesi, plant, ke§if, tahlili fiat 

bordrosu, fenni §artname ve Baymdrrhk i§leri gene! §artnamesi 1.38 lira 
mukabilinde Kars Naf1a Miidiirliigiinden verilecektir. 

4 - 1stekli olanlar teklif mektublarile beraber Hususi fdare veznesine 
yatll'diklarma dair makbuz veya banka mektublanm ve Naf1a Vekaletinden 
bu gibi i§ler ic;in almllj oldugu ehliyet vesikalarmi Ticaret Odast kayid va
rakastm bir zarfa koyarak makbuz mukabilinde Enciimeni Daim1 Reisligine 
makbuz mukabilinde yukanda yaz1h saatten bir saat evveline kadar verme
leri lazrmd1r. Teklif mektublarmda in§aatm istinad ettigi biitiin evrakm oku
nup kabul edildiginin yaz1lmas1 lazrmdrr. Postada vaki olacak gecikmeler ka· 
bul edilemez. (1255) 

istanbul Oniversitesi Artbrma ve Eksiltme 

ve Pazarbk Komisyonundan: 
Ceket, Pantalon ve Kasket 

En az En r;ok Bir taklm muhammen fiatl 17 
198 205 

Ceket, Etek En az En c;ok 
60 62 • ,. ,. 16 

1 - Universite kadm ve _erkek miistahdemleri ic;in yerli kuma§tan yap -
tmlacak yukanda miktan ve muhammen fiatlan yaz1h elbiseler 29/3/937 
pazartesi giinii saat 15 te Rekt6rliikte toplanacak Komisyonda ihale edil
mek iizere ar;1i:: eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - l]artname kuma§ ve hare; niimuneleri hergiin Rektorliikte g6riiliir. 
3 - Taliblerin ihale giiniine kadar 336 lira muvakkat teminatlanm 'Uni

veriste veznesine yat1rm1§ olmalan ve ihale giinii Ticaret Odasx vesikasile 
bu gibi i§leri hiisnii suretle ifa ettigine dair resmi daireden son· iki yll zarf -
fmda alml§ oldugu bir vesika vermesi Iazimdir. (1416) 

YUce ve gorgUiii 

Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesis mUdUrU: ELENi CORBACIOGLU 

En son ve ~ok kolay blr usulle Fransu: liiks metodla lyl diki~ 
bilenlere 3 ay, az dik·~ bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlf.re 9 ay, Tay· 
yor, tuvalet, roblar, beyaz ~;ama~•r, Erkek kostiimU, rekllm pardesii, 
picama dersleri bayanlara verilir. Yiice KUitiir Direktor!Ugunden 
musaddak Adres - caddesi N.93 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 -t;_3, 5, 10 amperlik 200 aded elektrik saati ac;1k eksiltme ile satm 

almacaktll'. 
2- Muhammen klymet 1450 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat 108 lira 72 kuru§tur. 
4 - Talib olanlar §artnamesini Kilis Belediye dairesinden istiyebilirler. 
5 - Eksiltme ve ihale 29 mart 937 pazartesi giinii saat 14 te Kilis Be-

lediye dairesinden Belediye Enciimeni huzurunda yapilacaktlr. 
Talib olanlarm o gi.in o saatte miiracaat etmeleri. (1489) 

Posta Telgraf ve Telefon Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 
Deve boynu demirlerinin ambalajmda kullamlmak iizere 2300 aded 

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

Bunlarm muhammen bedeli 2133 lira ve muvakkat teminah 160 lirad1r. 
!steklilerin §artnameyi g6rmek ir;in hergiin eksiltmiye i~tirak ic;in de 

teminatlanm vezneye yatll'mak suretile 22 mart 937 tarihine rashyan pa
zartesi giinii saat 16 da Fabrikada miite§ekkil Komisyona miiracaatleri. (1218) 

.. •-• TERKI TICARET DOLA YISiLE 

Tenzilatl1 oyuncak satl$1 
<;ocuklan sevindiren, Zeka ve Kabiliyetlerini arf1ran ~e§id ~e§id 

oyuncaklar terki ticaret dolaYJsile Beyoglunda istiklal 
caddesinde T okathyan oteli kar~•smda 255 numarada 

YENi BONMAR$E'de 
22-3-937 den 6-4-937 ye kadar tenzilatla sablacakbr. 

istanbul Oniversitesi Artbrma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

1 - T1b Fakiiltesi Ikinci Hariciye Hastabklar Klinigine almacak olan ve 
muhammen bedeli 5558 lira tutan tibbi alat 29/3/1937 tarihinde Universite 
Rekt6rliik binasmda toplanacak Komisyonda kapab z~rf usulile eksiltmiye 
konulmu§tur. 

2 - Bu i~e aid Iiste ve §artnameler hergiin Rektorliikte goriilebilir. 
Taliblerin ihale saati olan 15 ten bir saat ewel 417 lirahk muvakkat temi
nat ve teklif mektublarile Ticaret Odasx vesikalarmi bir zarf i<;erisinde mak
buz mukabili Rektorliige vermh~ olmalan lazimdir. (1415) 

Posta Telgraf ve Telefon F abrikas1 Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyaci ic;in on bin kilo 16 m/m eb'admda yuvarlak demir ve otuz 

yedi bin kilo 16 X 16 m/m eb'admda d6rt k6§e demir kapah zarf usulile satm 
almacakhr, 

Bu demirlerin muhammen bedeli 5875 lira ve muvakkat teminab 441 li· 
radrr. Eksilt~e 22 mart 937 tarihine rasbyan pazartesi giinii saat on be§te 
y~pJJ~caktir. Isteklilerin ~artnameyi gormek i<;in hergiin eksiltmiye i§tirak 
1c;1~ ac t~k~if mektubile Ticaret Odasmdan almacak yeni tarihli vesikay1 ve 
muteahh1dlik ve ehliyet vesikalanm ve muvakkat teminat kar§11Ig1 banka 
~ektubu veya vezne makbuzunu havi zarflan eksiltmenin yapllacag1 giin 
mhayet saat on dorde kadar Komisyon Reisligine teslim etmeleri ve muay
yen saatte de eksi.).tmiye i§tirak eylemeleri. (1217) 

lstanbul asliye mahkemesi ikinci tica-
ret dairesinden: 

!stanbul Lanevyork sigorta ~irketi 
vekili avukat $iikllie tarafmdan Mirza
zade biraderler §irketi ve Agob Sercen
yan aleyhine ikame olunan davanm ce
reyan eden tahkikatmda: Miiddeaaleyh
lerden Agob Sercenyanm ikametgMu
mn mec;huliyetine binaen hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 401 inci mad
desine tevfikan gtyab karar1 ittihaz ve 
bir ay miiddetle ilanen tebligine ve mu
hakemenin 15/4/937 tarihine musadif 
per§embe giinii saat 14 e talikma karar 
verilmi§ olmakla keyfiyet teblig maka
mma kaim olmak iizere ilan olunur. 

Sah.tb ve Ba$mull.an111: Yunu• Nadr 
Umuml ne~rtyatz Uf.are eden fan 111.en 

MilcUlrfl: Hikmet Miinil. 

Cumhunve' matbaa.n 

ROYAL 
~IKOLATASI 

LEZZET 
iTiBARiLE 
EHSALSI%011) 

iSTANBUL- URJ<iYE 

• 
I 

Mevsim hastahklanna kars1 en kuvvetli sil8h 1 
Ilk bahar1n giizel 
goriinen havalar1na 
sak1n aldanmaYJniz 

Soiuk alimhiJ... Aksmk... O§iitme 
ve arkaamdan nezle, grip haz1rdu, 
hatta muhafaza edilmezae daha bq
ka ihtilatlardan da korkulabilir. Fa
kat bir kate G R l P l N sizi biitiin 

tehlikelerden masun tutar. 

Biitiin agr1, SIZI ve Istirablara kar§I 
• tercih ediniz 

M. M. Vekaleti Hava Miiste,arhgindan: 
Hava Miiste§arhgl ve Kayseri Tayyare fabrikasx ic;in 126-210 lira iicretli 

ii~ almanca miitercim almacaktrr. 1steklilerin imtiham yap1lmak iizere 25/3/ 
937 tarihine kadar Hava Miiste§arhgma istida ile miiracaat etmeleri. 

Yalmz yeni L C SMiTH 
Yaz1 makinalar1nda zir • 

deki yenilikler vord1r: 
Biiyah yatakh hurufat kollar1 

Biiyiik barf yaz1hrken yalmz hurufat 
tatnmlDID hareketi • Hurufat aras10• 
daki yanm me§afe yapma tertibah
Ustiivanenin saniyede ve kolayhk 
el ile sokiiliip taktlmas• - Desimal 
ve otomatik tabulator. 

c638» (1520) 

L C Smith ve Corona Typewriters Inc. 
Yaz1 makioalan sab~ yeri: IS A K J. M 0 D i A N 0 

.._ Istanbul, Galata Billlir sokak Biiyiik Tiinel Han alt10da No. 3 ••li 

iran Transit Y olu ~efliginden: 
12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliik oda· 

smda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda c31328• lira c44• kuru§ bedeli ke. 
~ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit yolu iizerinde muhtelif a<;1khklarda 
sekiz &ded smai imalatm k1smen tebdili ve k1smen de tecdidi ve iizerlerinin 
~ose in§aahmn kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacaktrr. 

Evrak1 ke11fiye: l]artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri biitiin ev
rak Transit Yolu In§aat :?efliginde goriilebilir. 

Muvakat teminat c2350• lirad1r. 
istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayil1 niishasmda c;1kan 

talimatnameye gore Naf1a Vekaletinden ahnml§ vesikalan ihtiva etmek ~ar
tile c2490· numarah artbrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sa
rahat dairesinde ta.nzim edecekleri teklif mektublarmm 12 nisan 937 pazar
tesi giinii saat 14 e kadar Transit Yolu in~aat Komisyonuna vermeleri la -
zrmd1r. (1426) 

TU 


