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Hatay davas1 iGin 
Surigeliler Filistinden 

muz·aheret istediler 
Filistin Yiiksek Askeri ~iiras1 bu mii
racaati tetkik ettikten sonra reddetti 

Sancagtn 
anayasast 
etraftnda 

Doiru yolu tathhkla anlami
yanlara onu anlatmanm yolu 

vard1r; ve biz onun danis
kaslm biliriz 

D skenderun - Antakya ve havalisinin 0 dahili idaresince tam ve kamil istik-
laline dair Milletler Cemiyeti Kon

seyince verilm~ olatl karardan sonra bu 
havalinin o karar esaslan altmda anaya
sasmt kurmak ~in bir miitehasstslar he
yeti te§kil edilmi§ oldugu malfundur. Bu 
heyet paskalye tatilleri miinasebeti -
le i§lerini muvakkaten tatil ederek 
dagtlmt§ oldugundan Turk murahhas 
heyeJ;i de memleketimize donmii§tiir. 
Heyetimiz reisi Dl§ hlerimiz Gene! 
Sekreteri Biiyiik El~i Numan Mene
mencioglunun beyanahm diinkii sayt· 
rntzda okudunuz. Mant1kh bir siya· 
set adamtmtz olan Bay Menemenci
oglu heyet c;ah,malanmn ~yce kolay
la§Ml§ oldugunu ve Fransll.larla aramtz· 
da bazt ehemmiyetli prensip farklan te· 
bariiz etmi~ olmakla beraber neticenin 
Konsey karanna uygun bir surette miis
pet ~tkacagmdan emin bulundugunu soy
Jemi~tir. 

Konseyin mufassal karanna gore 
~iirk heyetince haztrlanml§ olan proje
nin komisyonu kendi vazifesinde pek zi· 

Hayfa liman1nda askeri makamata aid · 1000 
bomba esrarengiz bir fekilde ~ahnd1 

Filistinde Arablarla Yahudiler arasmdaki kanl% 9arpzgmalann birinde 
yaralanan Yahudiler hastaneye nakledilirken 

Kudi.isten haher verildigine gore, yiik- listinde hasd olan gergin vaziyet devam 
sek Arab §Urasl, son i~timamda isken • etmektedir. N asue' de oldi.iriiliip cesedleri 
derun SancagJ mcselesinde Filistin Arab par~a pars:a bit 1a d bir at d in e 
lanmn muzaheretini istiyen ,Samdaki bulunan iki Y ahudi crobamn katilleri ara· 
Suriye liderlerinin miiracaatini tetkik et- mrken .iki Arab tevki! edilmi§tir. 
mi§ ve §imdiye kadar muhafaza ettigi hi· Kudiise yakm bir koyde, bir Arab h· 
tarafhk siyasetine devam karanm ver • rna ile oldi!riilmii§tiir. Katil kac;ml§br. 
mi§tir. Y almz istiklalci Ami Abdiilhadi San' ada bir Arab milli komitesinin Y a -
Suriyeliler lehinde sOZ soylem~tir. hudilere kal'§l mutlak Surette boykotaj 
Filistinde yapzlan yeni suikasdler ilan etmesi iizerine Palestine Post gaze· 

Kudiis 20 - Son kuk sekiz saat zar• tesi, bu komitenin istibdadmdan §ikayet 
fmda yap1lan suikasdler neticesinde Fi • [Arkasl Sa. 3 siltun 4 tel 

yade kolayla§hTmt§ oldugu anla~tltyor. ..., ... , ... ,, ... ,, ... , ... ,, ....... ,, ... ,, ... ,., ..... ,, ...... ,, ...... , ... ,, ... ,,, .. , ... ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,, 

Bunun bOyle oldugunu biz zaten Avru- It I d • t• 
pa matbualindan da istidla.I eder gibi ol- a yanin I~ Siyase 1 
IDU§tuk. Eger projeyi daha ewe! biz ha- ~ 
Zlrlamamt§ olsayd1k oyle bir§eyj kendi • • • e 

arasmdan s~ecegi ikinci bir komiteye, Birltalyan gazetestne gore Berbn-Roma 
belki heyet hamlatmak mecburiyetinde • • 

kahrdJ. Bu tiirlii i§lerd: havaya miizake- mihveri Almanya ve ltalyayi . lngiltere 
re olamaz, olsa uzun surmek ve ~tapra§tk ' . 
§ekiller arzetmek tehlikesini gosterir. f d kJ · · k d 
Onuh i~in usul olarak prensipler iizerin- Ve ransa an . UZa aStJ.rmama ta Ir 

' de degil, metinler iizerinde miizakere 
tercih olunur. . 

Bizim gazetelerden anladtgtmtza gore 
~iirk heyetince ortaya bir proje konma
smJ F ranSIZ heyeti ilk bakl§ta biraz na
iho§lukla kar§tlamt§tlr. Boyle bir telakki
ye mahal yoktu. En ziyade bizi alaka
dar eden bir meselede vazifedarlann ~
lerini kolayla§hnnak i§i herkesten ziyade 
elbette bize dii§erdi. V e nihayet verdigi
miz de bir projeden ibaretti. Arttk eksik 
taraflan varsa miizakere esnasmda dii
zelebilecek bir proje. 

T eknik ve ilmi esaslara taalluk ettigi 
i'iin Turk matbuah olarak biz meseleyi 
yakmdan takibe liizum gormedik. !lmi 
miinaka§alann zaman ZaJ!lan ortaya ~~
kabilecek: ihtilaflanm matbuat sahifele
rinde umuma malederek daha ~mil bir 
miicadele mevzuu §ekline sokmaktan sa· 
kmdtk. Bizim bu i§te dii§iindiigumiiz §U 
olmu§tu: Konsey prensipleri tayin eden 
karanru vermi§tir. Y ap1lacak kanuni let" 
kilatJ~ bu esaslardan aynlmasma ihtimal 
yoktur. 0 halde komisyonun mesaisine 
yakmdan alakadar olmaktansa neticeyi 
beklemek daha dogrudur. Nihayet bu 
komisyonun mesaisi de ihzari mahiyeti 

YUNUS NADI 
[Arkasl Sa. 7 8iltun 4 te] 

i(; SAHiFELERDE 
~ incide: Bahar geldi! 

Kandemir 

f incide: Askerlik bahisleri: Orta ve 
kii~iik devletlerin deniz 
kuvvetlerine bir halo~. 

Abidin Daver 

«ispanyada komiinizm, Akdenizin ve hatta 
Britanya imparatorlugu biiyiik yolunun pusu

suna konntuf bir barut fi~ISI olacakbr» 
Roma 21 (A. r 

A.) - Giornale 
d'ltalia' da Virgi .. 
nio Gayda, ltalya
nm harid siyaseti • 
nin ana hatlan hak· 
kmda ~u izahah 
Yermektedir: 

1 - Avrupanm 
dort biiyiik devle .. 
tinin Lokarno iti]af. 
Ianna riicuu, 

2 - Miistemle • 
ke sahibi devletlerin 
mii~terek bir cephe 
te~kil etmeleri, 

3 - !spanya me~ 
selesinde 1ngiltere .. 
nin de i§tirake da· 
vet edilecegi bir an• 
la~ma. 

Makale sahibi, 
bundan sonra !tal • 
yamn hi~bir istila 
ve ilhak emeli bes
lememekte oldugu -
nu ve Mussolini'nin 
bu hususu son beya- Mussolini Trablusgarbde bir tank iizerittde nutuk soylerken 

natmda teyid eylemi~ bulundugunu Demokrasilerle fa§izmler arastndaki 
yazmaktad!r. Muharrir, ltalyamn biitiin ihtilaflardan bahseden Virginia Gayda, 
Avrupa milletleri ve bilhassa !ngiltere ve diyor ki: 
F ransa ile te~riki mesai arzusunda oldu· «Biz, pek o kadar fazla siyasi teth~ 
gunu ve Roma • Berlin mihverinin ne i- yapilmamasmJ, Avrupa devletlerinin hi~ 
talyayt ve ne ·de Almanya)'J bu devlet • olmazsa asgari miitekabil bir hiinnette, 
Jerden uzakla§hrmamakta bulundugunu mi.itekabil bir anla§mada ve miitekabil bit 

•-----~-------' ilave eylemektedir. '- ._ I4.T~a.s; ~a. 5 Bti.tun ~ tel 

Miihim bir ke$if 

Radyo ile enerji 
nakli kabil oluyor 

Markoninin yapbg1 tec
riibeler muvaffakiyetli 

neticeler verdi 
Roma 21 (A. 

A.) - Marconi, 
ktsa radyo dalga • 
larile enerji nakli 
iizerinde taharri -
yatta bulunmakta -
dtr. Mikro • ondlar 
iizerinde 35 tecrii -
benin yapt!dtgl Ra
poallo radyo istas -
yonunu birka~ giin 
evvel ziyaret eden Muhteri Marconi 

Alman profesor Dr. Schneider, ltalyan 
Akademisi azasmm radyo ile elektrik e
nerjisi nakletme meselesini pratik sahada 
halletmi§ oldugunu bildirmi§ti. Baz1 1 • 
talyan gazeteleri, bu haberi teyid etmek
tedir. 

[ArkasJ Sa:. 5 siltun 5 tel 
I lilt II II till II II II II II 111111111111111111111 II II II II II II II II 

lspanya dahili harbi 
Malagantn zapt1nda 

italyanlarin rolii 
Bir italyan gazetesi 
bunu a~Ik~ yazarak 

tefahur ediyor 
r=::; 

ihtilcilci General Mola askerlerinin 
kullandJklan silcihlar 

Roma 21 (A.A.) - Messagero ga
zetesi, bazt lngiliz gazetelerinin hala 
Valencia hiikfunetinin nC§rettigi teblig • 
Jere inanarak lspanyada hiikumetx;ilerin 
kazanmast ihtimalini mevcud addetme -
lerine hayret ve hiddet etmektedir. 

Bu gazete ezciimle §oyle yazmakta • 
du: [Arkas1 Sa. 7 ,,iltun 4 tel 
tlllllttlllllllllllll 1111111111 lllllllttlttllllllllllll II Ill 

Meclis bugiin ~aiif· 
maga ba,hyor 

Bu ~ab,ma devresinde 
miihim kanunlar mii· 

zakere edilecek 
Ankara 21 (Telefonla) - 35 giin • 

liik bir kl§ tatili yapmt§ olan B. M. Mec· 
lisi yarmki toplanb ile ~ah~malanna de~ 
vam edecektir. Bu devrenin ba§hca mev
zuu 1937 mali yth biit~esidir. Enciimen
lerde tetkik edilecek olan biit~nin Mec· 
lis heyeti umumiyesinde 15 mayJstan iti
baren gorii§iilecegi ta:hmin ediliyor. 

Meclisin bu devresinde koyliiniin kal
kmmasJ yolunda muhtelif sahalarda a • 
!man tedbirleri ihtiva eden layihalann, 
bu arada zirai kombineler ve Ziraat 
Bankas1 layihalarmm kanunla§aCa~ an· 
la~umaktadtr. Son hazirhklan tamam -
lanmak iizere olan toprak kanunu da bu 
devrede gorii§iilecektir. 

Milli kiime ma~lar1 

Be~lkta~ Fenerbah~eyi yendi. Gala· 
tasaray Gune~le berabere kaldl 
Diinkii marlarm talsilatrm 
6 ncr •ahilemizcle okuyunus 

Ataturkun yuksek tahassusleri 
«Romany a kalbimizde 
karde§~e yer tutmu§tur» 
<<Hergiin kudreti daha artan bir Ro
manyayt biitiin kalbimizle isterizn 

Dost Romanyanm k1ymetli Ha -
riciye Nazm Antonesco'nun mem
leketimizi ziyareti esnasmda §erefi -
ne Ankarapalasta verilen ziyafet .. 
ten sonra Biiyiik $ef Atatiirkiin de 
Ankarapalast tC§rif ettiklerini ve bu 
arada c;ok k1ymetli bir hasb1halde 
bulunduklanm yazmi§hk. 

Biiyiik Sefimiz, bu lcrymetli has
bihalleri s1rasmda dost ve miittefik 
memleket hakkmdaki yiiksek duy • 
gulanm izhar buyurmu§lar ve o • 
nun ktymetli Hariciye Nazmna da 
biiyiik iltifatta bulunmu§lardtr. 

Atarurk hasbthallerinin ba§mda 
Romanyah misafirlerimizin Ankara 
ziyaretlerinden bahis buyurarak de
mi§lerdir ki: 
«- Hergiin kudreti daha ar

tan bir Romanyayt biitiin kal
bimizle isteriz. Dostlugumuz o 
hadar srkr ve emindir ki, Ro
manya daha kuvvetli oldukra 
biz de kendimizi daha kuvvet-

li addederi:z.. 
Miittelikimiz Romanyamn 

bize gonderdigi misafirimizi 
rok sevdik. Bugiinkii gorii~me· 
mizden sonra B. Antonesco 
hakkrnda bende kalan intrba. 
Romanya Hariciye Nazrrrnzn 
milletine karfr mesuliyetini 
miidrik, derin gorii~lii, hiikiim· 
lerinde isabltli ve olgun bir 
devlet adamt oldugudur. Ken
disi gosteri~ sever bir insan de· 
iildir. Milletinin, duygularrna 
riayetkardrr. Vazile•ini yap· 
makta azmi kuvvetlidir. 

Sizi tamdrgrma ~ok mem
nunum. Milletleri muahedeler
den ziyade hisler baglar. Ro
manya, kalbimizde kardef~e 

yer tutmu,tur. Ruhlarrmrzrn ya
krnlrgr, birle,ikligi irin kadehi
mi kaldrrryorum.» 

R. Aras1n La Stampa'ya beyanat1 

"Biz, hi~ bir zaman Bol§e
vist olmiyacagiz. F akat •• , 

«Sovyet Rusya aleyhine de 
donmiyecegiz. SilahlarimiZJ, o 
verenlere ~evirmek akhmiZdan 

hi~bir zaman 
silahlari bize 

Ba§vekil ismet inonu, Mussolini ve Tevfik Rii.~tU Arasm 1928 senesinde 
Milanoda altnmt$ bir resimlert 

Romada inti§ar eden La Stampa ga- zaman dli§iiniip dii§iinmedigini sormu§ • 
zetesi, Ankara muhabirinin, Hariciye tur. T evfik Rii§tU Aras ~u cevab1 ver .. 
Vekilimiz doktor T evfik Rii§tii Arasla mi§tir: 
yapbgt bir miilakall ne~retmektedir. «- Asia. ~iinkii, her§eyden evvel, 

Muhabir, ilk sua! olarak Hariciye verdigimiz sozii tutmagt vazife biliriz; 
Vekilimize Sancak meselesinden bahset- sonra da, statuquo taraftan oldugumuz 
mi§ ve bu i§te bir emrivaki yapmag1, o [ATkasl Sa. 7 siltun 5 te) 
lllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll 

Amerikaliiar Atatiirke 
ve inkiii.himiza hayran 

~ikagonun en biiyiik bir sinemasmda gosterilen 
Tiirk inkdab1 filmi miitemadiyen alki,Ianiyor 

Amerikamn en muhim merkezlerin den biri olan .<U'f<onnr>'n,;;.:, bir giirii.nii.~ 

~ikago (Hususi muhabirimizden) - ar§ISlnda bu-
Biitiin Amerikamn degilse bile ~ikago- Junmaktadtr. Biiyiik b" e seriyeti Uni· 
nun en muazzam ve en liiks sinemas1 versite talebesi olan bin ,!'li'Ce Ameri· 
olan t.Tnited Artist sinemas1 son hafta- [Arka.s1 sa.· .. un 4 te] 
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Tarihl tefrika : 65 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Osmanl1 tarihinde kad1n parmagi 
Hurremle Hafise Sadr1azam ibrahim Pa~ay1 

devirmek meselesinde fikren uyu~mu~lard1 

T antanast, debdebesi vezirane degil, 
§ahaneydi. (::ok kazamyor, ~ok harctyor 
ve milyonlar iizerinde goz kama§hnci bit 
hayat ya§tyordu. 

Hiinkar onun zekasma, maliye i§lerin
deki biiyiik tecriibesine oldugu kadar dev
lete adam yeti§tirmekte gosterdigi him -
mete de deger verirdi. Zengin defterdarm 
saray1 bir zeka fidanhgt demekti. Birc;ok 
gender orada beslenip, terbiye edilip hii
kumet i§lerine ah§tmhyordu. Devlet de
nilen dolabm ancak iyi yeti§tirilmi§, ol -
gunla~tmlmt§ eller ve kafalarla dond.ii -
ri.ilebilecegini takdir eden Hiinkar, Is -
kender ~elebinin bu adetini de begeni -
yor, te§vik ve himaye ediyordu. Bundan 
otiirii, kalbinin yarlSim ve iradesinin bii
yiik bir ktsmim kendisine vakfetmi§ ol -
dugu nedimine, muhteris vezirine de mii
him i§lerde lskender ~elebi ile mii§avere 
etmesini, onun dii§iincelerine bymet ve -
rip mi.imkiin oldugu kadar soziinden dl -
~an c;tkmamasml ihtar etmekten geri kal
mtyordu. 

hte Hafise sultan bu kuvvetli §ahsi -
yet i.izerine de Hurremin dikkatini eel -
betmi§ti. Ri.istem, istikbal i~in i§e yan -
yacak bir adamdt. iskender ~lebiden 
hemen istifade olunmak miimkiindii ve o, 
gene Sadnazama kar§t kuvvetli bir ra
kib olarak ileri siiri.ilebilirdi. 

Hurrem, uluorta konu§an goriimcesinin 
dii§iincelerine aldm§ etmiyordu. Sadna
zami devirmek meselesirtde onunla fikren 
uyu~mu§tu. Fa kat maksadda ahk goriim
cesinden tamamile ayn bulunuyordu. Ha
fi!e, sadece !brahimi dii~iiriip kocasmm 
ve kendisinin hmctm yah§hrmak istiyor
du. Hurrem ise kendi ogullanndan birini 
padi§ah yapacak bir adamt Sadnazam -
bga getirmek emelini giidiiyordu. Bu tak
dirde iskender <;elebiyi Sadnazam yap
mak is:in degil, Sadnazamt ytkacak bir 
adam olarak kullanmak laztm geliyordu. 

Zeki kadm, i§te bu liizuma gore ha -
reketi kararla§ttrdt, ilkin damad ve sonra 
veziri azam yapmak istedigi Ri.isteme 
talimat verdi, Sadnazamla iskender Ce
lebinin - dagdagalt ve buhranh bir giin
de - miicadeleye giri§melerini temin ede
cek yollar bulmasmt emretti. Onun dii -
~iincesine gore ibrahimle iskenderin a • 
ras1 a~thp ta ikisinden birinin ortadan 
kalkmastni intac edecek bir giiriiltii yiiz 
gosterirse Padi§ahm sinirleri bozulacak 
ve o giiriiltiiden galib c;1kacak adamm 
mevkii tehlikeye dii§ecekti. Bu galib, is
ter ibr.ahim, ister iskender olsun, Hur -
rem ic;in ehemmiyeti yoktu. Hiiner Hiin
kan, en sevgili iki adarrundan birini feda 
etmi§, obiiriine de kmlmt§ olmak mevkiine 
dii§iirmekti. Kumtzt Rusyah kadtn, i§te 
bu netieeyi hedef tutuyor ve Riistemi de 
emeline gore harekete gec;iriyordu. 

Ne ibrahimin, ne Hiinkann haremde 
kurulan bu dolablardati haberi yoktu. 
Onlar, geceleri ba§ba§a verip §arab ·~ -
mekle ve saz c;almakla vakit gec;iriyor -
lard1. N e§' eleri yerindeydi. Hatta, dev
let i~lerini de yava§ yava§ ihmale ba§la
ffit§lardt. ibrahim, i§rette ve laiibali • 
likte bilhassa ileri gidiyordu. Kafasmda 
bir ahtapot gibi kol ve kuyruk salarak 
krvrana ktvrana ya§tyan kara hulyalanm 
avutmak i~in giindiizlerini de sarho§ ge
.;iriyordu. Divana c;ak1r keyif olarak, ba
zan da rikabmda sazendeler ve hanen -
deler bulundurarak geldigi goriiliiyor • 
du. (1) 

Haris ve magrur vezir, zevk aleminde 
yenilikler aramayt da bir arahk gerekli 
gordii. Padi§ahm ayni sofrada ayni saz1 
dinlemekten ve ayni yi.izii gormekten u -
sanabilecegini dii§i.indiigiinden bir iic;iincii 
sima aradt. Fa kat bu arayt§a kap1hrken 
kendi hain emellerini de gozoni.inde tut-

tu. Smtr di§mda propaganda aleti olacak 
bir dost bolmtya c;alt§tt ve buldu. 

Onun Padi§aha tamtttgi, halvet mec
lislerine sokulmtya laYJk bir insan diye 
ileri siirdiigii kimse, V enedik duju An • 
drea Gritti' nin ogl u Liii idi. Duj, evvel
ce lstanbulda balyozdu, Venedige do -
ni.ip te yeni vazifesine ba§lad1ktan sonra 
oglunu Osmanh payitahtma yollamt~h. 
~iinkii veziri azamm bu gene ve pek gene 
diplomattan pek ho§landtgmi biliyordu. 
Liii de, goniil halinden anlar bir delikan
ltydJ, ibrahim Pa§a ile ~arc;abuk sami -
mile§mi§ ve Osmanh lmparatorlugunun 
fahrl hariciye nazm gibi bir vaziyet al
mJ§h. Els:ilerle, vezirlerden once o konu
§uyordu, Sadnazama siyasl direktifleri o 
veriyordu. 

Hiinkar, sadtk vezirinin bu hareketini 
de muhabbet ve sadakat eseri saydt, 
Gritti ile kadehda§ olmayt kabul etti. 
Miittefiki, Tiirklerin miisamahasma bag· 
h olan Venedik cumhuriyeti, bu vaziyet 
ile iftihar edebilirdi. ~i.inki.i Gritti' nin P a
di§ah ile ve veziri ile candan dost olu§U 
sayesinde, o kiis:iik ve temeli c;iiriik cum
huriyet biitiin Avrupa siyaseti iizerinde 
miiessir oluyordu, Akdeniz ticaret yolla
nm elinde tutmak imkanm1 buluyor -
du. (2) 

lbrahimin bu ecnebi delikanhYJ pa • 
di§ahla kadeh arkada§t yapmaktan mak
sadt, bir yandan «zevkte degi§iklik» te
min etmek, bir yandan da kendisinin 
Hiinkar iizerindeki niifuzunu • delikan
lmm agzile • Avrupaya yaymaktt. Bir 
giin Osmanh tahtma c;1kmak ic;in ocak -
hya ve halka kendini tamtmayt, sevdir -
meyi, saydtrmayt nastl gerekli gori.iyor
sa A vrupada da admm arulmasmt o nis
bette laztm buluyordu. Gritti, §iiphe yok 
ki, bu liizumu kavnyacak ve tatmin e -
decek bir adamdt. Kendi yurduna hiz -
met ederken ibrahim Pa§a hesabma da 
~ah§abilirdi. 

F akat muhteris vezirin yalmz hm de
gil, gurur da goziinii kapamt§tl, kendini 
sevdirmek istedigi halkm is:in is:in ken -
dinden nefret ettigini sezmiyordu. ~iin
kii «avam» 1, bOcekmocek manasma 
kullamlan hevamdan farh1z buluyordu 
ve debdebesile hark kiitlesinin gozlerini 
kama§hracagym, ufaktefek bah§i§lerle de 
o kiitlenin gonliinii satm alacagm1 uma
rak adtmlanm hesabh atmak zahmetine 
katlanmtyordu, laiibalilige germi veri -
yordu. 

(Arkam var> 

U) cVezirt mezburun etvar1 aclbeslnden 
olarak divaru B.llye ~;tkttkta rikabmda ha
nende ve sazendeler ierayi makamat ede
rek ve kendi dahl keyfi bade lie mestolarak 
divan siirmesl adetl melufesl oldu~unu Ali 
merhum Mehasiniil'edeb nam tarihlnde 
yazmak:tadtn - Hadlkatiil'eevami - blrinei 

ciid - S; 29. 
(2) Hammer, Venedlkll gene! bazan Liil, 

bazan Alvaztyo dlye kaydeder. o me§hur 
tarih~;lnln bu garlb gene hakkmda, muh
telif miinasebetlerle verdigl mali'unattan 
blr lwnum lktibas ediyoruz: 

1 - cAvusturya elQisl La~;kl, istanbula 
gelel!denberi Liil Grl ttl lie dostl uk peyda 
etmi~ti ve devletle yapacagt miizakerelerln 
lyi bir netlce alabilmesll~ln onun niifuzun
dan istlfade etmek lstlyordu. Liil Grittl, 
evvelce Istanbulda el~;l ve §lmdi Venedik 
Duju bulunan Andrea Grltti'nin cpl~;l:. 
idl. Mahlr ve hl~blr §eyden ~;eklnmiyecek 
kadar harts oldugu IQ!n ibrahim Pa§anm 
tevecciihiinii ve o sayede Padi§ahm lltlfa
ttm kazarum~tl. 0 derecede k1 devletln 
ba~ka devletlerle miinasebetlnde dalma 
Liil Grlttl vesatet ederdl. Yav~ yava~ bii
tiin harlci l~lerln ldareslnl nefsine hasret
tl. Avusturya el~islnln de l§lerl Grlttl'nln 
niifuzu sayeslnde lyUe:;;tl.» 

2 - cibrahlm ve Siileyman Grltti'nln e
vlne giderek ii!,l saat onunla gorii:;;tiiler. 
Boyle blr zlyaret biitiin hallu §~trttt ve 
Padl~ahla ibrahimln Grittl tarafmdan bU
yU lle teshlr edildlglne hiikmolundu.» 
- Ylrmi altmct ve ylrml yedincl kltablar -

18 mart zaferi i~in ~nak· 
kalede yapdan merasim 

<;anakkale (Hususi) - 18 mart zaferinin burada biiyiik bir merasim yapt· 
]arak kntlulandtfP_m bildirrni~tim. Gonderdigim resimler, bu merasimden muh
telif inhbalan tesbit etmektedir. 

CUMHURiYET 

eehir ve emleket Haberleri 
r~ru de9iln1i ?j 1 
t Musiki ve ahlak 

Balikli hastanesine 
dikilen Atatiir k biistii istanbul Oniversitesinin giizide 

Rektorii Cemil Bilsel musiki aleyh
tan imi§ I Rektoriin gec;enlerde ya
ptlan Ttb bayrammm programmdan 

' musikiyi - cazbandt degil, klasik 
garb musikisini - ~tkartmt§ oldugu
nu bize mektubla bildirdiler. lnan
madtk. T ahkik ettik. T ahkikahmtz, 
Rektoriin 

«Vniversite bir ahlcik ve terbiye 
miiessesesi oldugu ic;in burada mu
sikinin yeri yokiur !» 

dedigini gosterdi. Nitekim, diin
kii ak§am refiklerimizden biri de, 
Rektoriin Ttb bayramt giinii musi
ki yaptlmasma §iddetle miimaneat 
ettigini yaztyordu. 

Rektoriin, musiki hakkmdaki bu 
sozlerini ba§ka bir §ekle sokarak 
<<musiki ahlak ve terbiyeye muga
yirdin>, hatta, <<musiki ahlakstzhk 
ve terbiyesizliktir>> neticesine bile va
rabiliriz. 

Musiki hakkmdaki bu garib te
lakki, hakik~n mevcudsa - ~iinkii 
her§eye ragmen Cemil Bilselin mu
siki dii§mam olmasmt kabul edemi
yoru~ - Tiirkiye Cumhuriyetinin 
lstanbul Oniversitesi Rektoriine de
gil, ancak Osmanh saltanatmm Fa
tih medresesi ders vekili faziletlu 
« ... eddin» efendiye yara§IT, dtyo-

1 ruz. 

1 Dogru degil mi? 1 
~~- --

Bursahlarin hakb 
bir dilegi 

Muhtelif istikametlerde 
i,Iiyen otobiisler i~in bir 

durak yeri isteniyor 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Bursaya hergiin her istikametten asgari 
I 00 otobiis gelip gider. Bu rakam bil -
hassa yazm bir misli artar. <;iinki.i; Bur
sa her tarafa §Oselere ve kara yollarile 
bagltd1r. Ayni zamanda Ti.irkiyenin bel
liba§h bir su, seyahat ve istirahat §ehri ol
mu~tur. Mesela; Ankaradan, Orta ve i~ 
Anadoludan buraya gelenler Eski§ehir, 
Karakoy, Y eni§ehir, lnegol ve Bilecik 
§Oselerinde i§liyen otobi.islere binerler. 
izmir ve havalisinden gelenler, Bahkesir, 
M. Kemalpa§a, Karacabey yolcularile 
birlikte Bursaya gelirler. Kiitahya ve 
Orhanili havalisi yolculan cenubdan ve 
Orhan:Ii yolundan gelmege mecburdur -
lar. Istanbul yolculan ise Mudanya ve 
Y a! ova yollarmdan birini tercih ederler, 
l§te biitiin bu yollarda c;ah§an otobiisler 
ayn ayn §ahtslara aid oldugundan her 
birinin hareket ve muvasalat yerleri de 

ayn aynd1r. $uphesiz bir insan, yolcusu
nu kar§tlamak veya g~irmek ic;in bun -
lardan hangisine gidecegini ve nerede 
bekliyecegini §a§Irmaktadir. Ba§ka §ehir
lerde dostlan olan Bursahlar is:in bir 
derd halini almt§ olan bu kart§Ikhgm dli
zeltilmesi i~in tek c;are vardu: Belediye
mizin, §ehir haricine i§liyen otobiisler ic;in 
bir hareket merkezi ve muvasalat merkezi 

yani istasyon kabul etmesi. Hem bu §e
kil asayi~ baktmmdan oldugu kadar oto -
biislerin fren ve benzin muayeneleri nok
tasmdan da k1ymetli ve faydahdtr. Ay
nca bu suretle belediyeye c;ok muhtac 
oldugu yeni bir varidat memba1 da bulun
mu§ olacakttr. 

Otobiis kazalanmn oniine ge~mek i~in 
hiikumetin §iddetli tedbirler aldtgmt go -
riiyoruz. Binaenaleyh belediyemizin de; 
biitiin otobiisleri daima gozoniinde bu -
lundurarak hareket ve muvasalatlannda 

§imdikinden daha stki bir kontroldan ge
c;irmesi kazalara mani bir tedbir te§kil 
etmi~ olacakttr. 

Bu dilek, Bursa halkmtn oldugu kadar 
Bursaya gelip gidenlerin de istedikleri 
bir kolayltktu. 

Turgudlunun mekteb 
ihtiyac1 

Turgudlu (Hususi) - $ehrimizde orta 
mekteb tahsilini yapma kudretine ve 
~agma gelmi§ alh yiiz ~ocugu okutmak 
iizere bir bina yaprlmas1 ic;in c;ok yerin-
de bir te§ebbiise giri~ilmi~ti. Bunun i
c;in lie; hayrrsever, istasyon civarmda en 

mutena bir yerde alt1 bin metro murab
baltk bir yer teberru etmi~lerdi. Halkr
IDIZ da bina parasm1 toplamak ic;in iane 
vermege hazrrlarurken cem'i ianat ni
zamnamesile kar§1la§tld1 ve faaliyet bu

rada seyrini kaybetti. Bu nizamname -
den herkes korktu. Bu nizamnamenin 
insam yemedigi, bilakis yiyenleri 1m • 
dtgt alullara uygun gelemedi. 

$imdi herkes bu i~e onayak olan halk
c;l Valimiz Liltfi Ktrdann yardtm elini 
beklemektedir. 

Biiyiik Onderin biistii, diin ~iizide bir da vetli 
huzurunda ve biiyiik merasimle a~dd1 

Balzklz Rum hastanesine dikilen Atatii.rk bii.stii. ve dii.nkii. merasimde bulun.anlar 

Bahklt Rum hastanesine rekzedilen 
Atatiirk biistiinlin kii§ad resmi, diin, ba§
ta Vali Muhiddin Ostiindag ve Sthhi
ye Miidiirii Ali Rtza oldugu halde miim
taz bir davetli heyeti ve Rum vatanda§· 
lanmtzdan miirekkeb kalabaltk bir halk 
kiitlesi huzurile yaptlmt§!tr. 

Merasime saat ii~te milstakil meb'us
lanmtzdan istamat Zihninin soyledigi btr 
nutukla ba§lanmi§ttr. istamat Zihni; ez
ciimle demi§tir ki: 

«- Bugiin, haya!tmtzda hic;bii vakit 
unutamJyacagtmiz mukaddes bir giindiir. 
Bugiin Atatiirkiin biistiinii a~makla bu 
bahtiyarltga ermi§ bulunuyoruz. 

Bu biist nenin semboliidiir? Onunden 
gec;enler bilmelidirler ki; bu memleketi 
Atatiirk kurtarmi§ttr, Atatiirk yaratmt§· 
ttr. 0, insanhgm en biiyiik adamtdtr. Y a

§amaktan iimidini kesenlere yeniden ha
yat nefheden Odur. Miiessesemiz de ii
midleri kmlanlara, di.i§enlere yard1ml !I 
miikelleftir ama §imdiye kadar bu vazi
fesinde ne dereceye kadar muvaffak ol
mu§tur? Buradan §ifa almaga gelecek o
lanlar evvela bu kutsi biistiin oniinde 

durmalt, sonra bize miiracaat etmelidir. 
~iinkii 0, memleketin, insanhgm en yiik
sek hay at kaynagtdtr; ve Onu hattrlatan 
her§ey bizim de hayatlmtzm, hayatiyeti
mizin bir cliziidiir. 

Atati.irke bin minnet ve §iikran. Y a§a 

varol. .. » 
,Siddetle alkt§lanan bu nutuktan son -

ra Bahkh hastanesi Mlitevelliler Heyeti 
reisi avukat Kurcoglu k1sa bir nutuk 
soyliyerek Biiyiik ismet lnoniiniin azimli 
direktifleri ve Sthhiye Vekili Refik Say
damtn yerinde c;ah~malan ile memleketin 
sthhi vaziyetinde hast! olan iyilik ve ye
niliklerden §iikranla bahsetmi§ ve sozle
rini §U §ekil de bi tirmi§tir: 

«- Hastanemizin en kutlu bir hattra
st olarak sak!tyacagtmiZ §U makas1 V ali
ye takdimle biistiin resmikii§adtm yapma
lanni rica ederim.» 

Bundan sonra istanbul Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin Ostiindag ktsa bir 
nutuk soylemi§ ve, orkestranm c;aldJgt 

fstiklal mar§t hiirmetle dinlenirken o da 
biisti.in ortiisiinii kesmi§tir. 

Miiteaktben biiste, T erapia Rum cemi
yeti, Bahkh kilisesi miitevellileri, Kuz -
guncuk Rum ortodoks cemiyeti, Galata, 
Oskiidar, Kumkap1, F erikoy, Biiyiikada, 
Yenimahalle, Bakukoy, Yenikoy Rum 

Cemiyetleri, Heybeliada, Kurtulu§ Rum 
cemaatleri, Samatya birle§ik Rum kilisele
ri heyeti, Lion ve Melba §irketleri tara
fmdan gonderilen c;elenkler konmu§tur. 

Hastanenil) mes'ul mi.idiirii Atati.irke 
bir tazim telgran c;ekmi§, davetliler ha

ztrlanan biifede izaz ve ikram edilmi§ler
dir. 
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MOTEFERRIK 
DUn ak§amki E.rbna 

Diin ak~am saat be§e dogru §ehrimiz
de hirdenbire bir ftrtma ba~lamt§hr. 
Riizgar cenubdan estigi ic;in ftrtma en 
~ok Marmara sath1 maili iizerindeki 
mmtakalarda tesirini yapmt§hr. :;;iddet
li bir riizgar esmi§ olmakla beraber sa
at sekize kadar hic;bir mmtakada bir ha
sar kaydedilmemi~tir. 

Rasadhaneden aldtgtmlz malilrnata 
gore, di.in azami hararet 26, asgari 11,5 
tu. Ri.izgar saniyede 14,5 metro si.iratle 
esmi~tir. 

MUrettibler cemiyetinin 
kongresi 

Ti.irk Miirettibler cemiyeti senelik 
toplantiSim di.in cemiyet binasmda yap
ffil~ttr. Kongre ekseriyetin i<)tirakile ve 
samimi gorii~melerle neticelenmi§ ve 
yeni idare heyeti §U §ekilde te§ekkiil et
mi!,?tir: 

Dr. Haf1z Cerna], A. R1za Ba§kan 
(Devlet Bas1mevi Fen amiri), ihsan 
(Lito §efi), Aziz (Tip), Saim (inhisar
lar matbaas1), A. Karakru; (Tipograf 
§efi) , Mehmed, ressam Mahmud, mi.i
cellid Bayram, A. Miinir. Hamid. 

llkbahar ba§ladi 
Eski takvimlerin bildirdiklerine gore 

dun gece saat iir;te giine§ Hamil biirciine 
girmi§ ve bugiinden itibaren eski hesab
la ilkbahar bru;lami~ttr. 

ONIVERSITEDE 
Yunan tarihi hakkmda 

yaptlan tetkikat 
Bir buc;uk aydanberi Yunan-istanm 

muhtelif !,?ehirlerinde ve Giridde, Yu
nan Helenistik devrile Miken ve Minos 
medeniyetleri ve ayni zamanda Ege ta
rihi hakkmda tetkikat yapmakta olan 
Universite Edebiyat Fakiiltesi Yunan 
tarihi d~enti Arif Miifid, tetkikattm 
bitirerek dun §ehrimize gelmi!,?tir. 

Arif Miifid bu tetkikattm, Turk Ta
rihi Tetkik Kurumu namma yapttg1 ic;in 
elde ettdgi netieeler haklunda bir rapor 
hazuhyarak mezkCir kuruma verecektir. 

SEHIR ISLER/ 
Belediyenin nazar1 dikkatine 

Bir haftadanberi Taksimdeki umumi 
halaya, saat tebdili bahanesile su veril
memektedir. Bu yiizden halalardaki ta
affiin, civardaki aparttmanlan ve gelip 
gec;enleri rahats1z edecek derecede c;o
galml~hr. Bundan ba!,?ka son giinlerde 
Belediye Sular idaresi, aboneleri haber
dar etmeden ak!,?amlan saat sekizden 
sonra da sulan kesmekte ve halkt Sl· 
kmh ic;inde btrakmaktadtr . 

Okuyuculanm1zdan aldtgtmlz mek
tublarda da bu iki noktadan §ikayet e
dilmektedir. Umumi halfllara boyle gi.in
lerce su verilmemesinin umumi sthhate 
ne derece muz1r oldugu a§ikardtr. Ala
kadarlarm nazari dikkatlerini c;ekeriz. 

"Basvekilimizin 
' 

Londra seyahati 

Ba§vekilimizi Londraya gotii.recek olan Ege vapuruna rejakat edecek 
• Kocatepc muhribimiz -

Ba§vekil ismet inoniiniin, nisanm ZC kat edecektir. Merasime i§tirak etmek ii
sinde ingiliz Krait Altmc1 Corc'un te- zere Riyaseticumhur Muhaftz Ala
tevviic; merasiminde bulunmak iizere Lon- yt Kumandam lsmail Hakkmm ku
draya Ege vapurile gitmesi muhtemeldir. mandasmda Muhaf1z ktt'asmdan bir 
Bahri ~enliklere i§tirak edecegini yazdt- mi.ifreze de aym vapurla Londraya 
~tmtz Kocatepe muhribi de Egeye 1-da- gidecektir, 
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Siyasi icmal 
Gar hi A vrupantn 

emniyeti ve Bel~ika 
(E3} elc;ika Krah O~iincii Leo : 
1,g1 pold, fngiltere Krait .Aitmcl 

George'la gorii§mek iizere bu· 
giin Londraya vas1l olacakttr. Bu seya
hat, kuru bir nezaketten ibaret olmaytp 
ayni zamanda, Avrupa politikasmm ve 
sulhunun en nazik ve en miihim bir nok
tasile stkt alakadar bulundugundan bii • 
tiin diinya, bu seyahati dikkatle takib e• 
diyor. Ciinkii garb! Avrupanm emniyeti 
i~inin tanzimi ve yeni Lokarno misakmm 
akdi bu seyahatin verecegi neticelere bag
h bulunuyor. 

I 925 senesinde imzalanan eski Lokar
no misakmda, bir taraftan Fran sa ile Bel· 
r,.ika, diger tarafta Almanya birbirlerinin 
hududlanna taarruz etmemegi kar§Ihklt 
taahhiid etmi§ler ve fngiltere ile ftalya 
dahi bu ii~ devlet arasmdaki tahhiidiin 
ifa edilecegine kefil olmu§lardt. Bu mi • 
sak, F ransanm Sovyet Rusya ile ittifak 
etmesi iizerine Almanya tarafmdan bo • 
zulmu§tu. 

Yenisinin akdi i((in ingilterenin yaph
gi te§ebbiise, Almanya ile ftalya, verdik
leri son cevabda, F ransa ile Sovyetler a· 
rasmdaki ittifakm bozulmasmt istemi§ • 
lerdi. Bundan ba~ka Belc;ika, arttk tam 
bitarafltk siyasetine donmege karar ver· 
dig in den, yeni misakta, Fran sa ile hera· 
ber bulunamiyacagmt ve kar§tltklt ola • 
rak yardtm taahhiidli altma giremiyece • 
gini bildirmi§ti. ftalya ile Almanya, Al
manyanm Milletler Cemiyetinden c;ekil
d:gini ve halyanm da arttk bu miiessese 
ile beraber c;ah§amadlgml, Cemiyetin za· 
ten gayesine hizmet edemedigini ileri sii
rerek yeni misakta tecaviiziin vuku bu • 
lup bulmad1gma hiikmetmek salahiyeti • 
nin Milletler Cemiyetine verilemiyece • 
gini ve tecaviiziin thahiyeti a<;tk ve kat'i 
olarak yeni misakta tarif ve tesbit edil • 
mesini istemi§lerdi. 

Bu taleblerin iic;ii de, lngiltere ile 
Fransamn biitiin dii§iindiiklerini altiist 
etmi§tir. Bunlan, en ziyade Bel~ikanm 
vaziyeti dii§iindiirmektedir. <;iinkii Bel • 
Gikanm bitaraf kalmas1 iizerine F ransa ile 
ingilterenin Almanyaya kar§t askeri ted
birler almas1 gii~le§ecektir. Eskiden 

Fransa ile Almanya arasmda Rhin gay
riaskeri mmtakast vardt. Bir harb vuku· 
unda, l~giliz ve F ransiz kuvvetleri Bel • 
~ikayJ ii ssiilhareke ittihaz ettikten ba§ka 
bu gayriaskeri mmtakayt ciddl bir mu • 
kavemete tesadiif etmeksizin g~erek Al
manyanm kalbigahma taarruz edebile • 
ceklerdi. 

,Simdi ise bu mmtakay1 Alman ordusu 
i~gal ve mi.ikemrnelen tahkim etmi§tir. 
Belc;ikamn mutlak surette bitaraf kalma • 
sile ingiltere ile F ransa, Almanyaya Bel
c;ika arazisinden de taarruz edemiyecek
lerdir. 

Belc;ikanm bitarafhga riicuu i§te aske
ri noktadan Fransa ve dolaytsile lngil • 
tere ic;in fena bir vaziyet ihdas edece • 
ginden bu devletin bitaraf!tk kararma 
gelmesi ve Almanya ile 1talyamn da bu 
karan iltizam ve teyid etmeleri !ngiltere 
ile Fransayt c;ok §a§U!mi§hr. Fransa, Bel
~ikaYl bitarafltktan vazgec;irmek i~in ~ok 
zorJaml§Sa da soziini.i dinletememi§ti. 

$imdi ise !ngiltere araya girmektedir. 
Hayli zamandanberi ingiltere ile Belc;ika 
arasmda diplomasi yollan yani sefirler 
vasttasile bu mesele iizerinde gorii • 
§iiliiyordu. Bel~ika Kralmm Londra • 
ya gelmesi lJlUnasebetile daha ge • 
ni§ mikyasta gorii§meler yap1lacakttr. 

Malfundur ki Belc;ikamn bitaraf • 
ltga donecegini ilk soyliyen Kral O~un
ci.i Leopold olmu§tu. lngiltere ile F:an • 
samn istedikleri, Bels:ika bitaraf kalsa 
da bir taarruz vukuunda kendisine !ngil
tere ile Fransanm miiessir surette yardtm 
edebilmeleri ic;in, hie; olmazsa baz1 askeri 
taahhiidlerde bulunmas1m istiyorlar. Al
manya ise, Holanda gibi tam bitaraf kal• 
masmda tsrar etmektedir. Bel\<ikamn da 
istedigi budur. Ba§ka devletler kendisinin 
istiklal ve bitarafhgt ic;in teminat verseler 
de kendisi bunlardan hi~birne kar§t ufak 
bir taahhiid altma girmek istemiyor. Bu 
i§in sonu Londradaki gorli§melerde belli 
olacakttr. 

M .. J.,.,.,.,.,.,., , Pt!V%Y TOGAY 

Karabilk fabrikasmm temel 
atma merasimi 

Karabi.ik demir ve ~elik fabrikasmm 
temel atma merasimi ic;in bir program 
haztrlanmaktadrr. Ayni giinde Eregli 
Dokuma fabrikasmm ac;Ih§ toreni ve 
Malatya Bez fabrikasmm da kurulU§ 
merasimi vamlacaktJr. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 lrnru§tur. 

Abone teraiti { T~r~ire 
~ l~IJI 

Senelik 

Alb ayhk 

V.; ayh.k 

Bir ayhk 

14110 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Bari~ 

i~in 

2700 Kr, 
1450 • 

800 • 
~oktiU' 
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SO.N HABERLER ••• 
- TELEFON TELGRAF we TELSiZLE 

Romanya Ba§vekilinin 
Pragda yapacag1 temas 

Tataresco, 
askeri 

Bene,, Hotza ve Krofta ile bir tak1m 
meseleleri miizakere edecekmi' 

Biikre§ 21 (Hususi) - Ba§vekil Ta
taresco'nun Prag'a ziyaretine burada 
biiyiik ehemmiyet atfedilmektedir. Ba§· 
vekile erkamharbiye generali Plac;'m re
fakati bu ziyarete verilen ehemmiyeti 
artlrmaktadtr. Prag gazeteleri de Ro
manya Ba§vekilinin ziyaretinin ciddiye
tinden bahsederek Tataresco'nun Cum
hurreisi Benes, Ba§vekil Hotza ve Ha
riciye Vekili Krofta ile bir tak1m askeri 
meseleleri de miizakere edecegini ve 
daima Kiic;iik Antant siyaseti c;erc;evesi 
dahilinde hareket edilmekle beraber bu 
miizakerelerin ehemmiyeti inkar edile
miyecegini yazmaktadtrlar. 

Romanya Kral1ntn beyannamesi 
Biikre§ 21 (A.A.) - Ba§vekil Tatares

co parlamento ve ayan meclisinde par
lamentonun alelade ir;tima devresinin 
hitamt miinasebetile Krahn beyanna
mesini okumw~tur: 

devletin yiiksek menfaatleri ~erc;evesi 
dahilinde inki§afa miisaid bir §ekle sok
mll§ oldugu bildirilmekte ve umumi 
m'enfaat hizmeti tesisinin gencligin ilk 
tahsilini ikmal eden yeni bir mekteb 
vlicude getirmi§ oldugu kaydedilmek -
tedir. 

Beyannamede §ayle denilmektedir: 
cBu miiesseseler, memleket gencligi

ni en mi.iessir c;arelerle disiplin c;erc;e
vesi dahilinde bulunduracaktlr. <;iinkii 
genclik hamlelerinin kin kavgalarile is
raf edilmemesi, biiyi.ik milli emellerin 
zaferi ic;in kullamlmast laztmdtr.» 

Beyannamede bundan sonra parla
mentonun orduya kar§t gosterdigi §ef
kat kaydedilmckte ve mi.idafaa, hava ve 
deniz biitc;eleri ic;in kabul edilen yeni 
tahsisatm orduyu takviye programmm 
tahakkuku ic;in biiyiik bir yardtm te§kil 
ettigi bildirilmektedir. 

!era llmillerinin gayretleri sayesinde, 
hududlarm mi.idafaast ve sulhun mu-

Beyannamede, cari senenin blitc;e faz
lahklarmdan bahsederek maliyenin 
kat'i surette tslah edilmi§ oldugu, devlet 
borclarmm tasfiye edildigi ve biitiin is- hafazast ir;in en kuvvetli bir zaman olan 
tihsal kuvvetlerinin faaliyete getirilmi§ bu programm tahakkuku temin edilmi§-
oldugu mii§ahede edilmektedir. tir. 

Beyannamede, yiiksek tahsil kanu- Krahn beyannamesinin her ciimlesi 
nundaki yeni ahkamm bu tahsili, yalmz alkt§larla kar§tlanmt§ttr. 
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Avusturya Emniyet j ~inde korkun~ bir 
miidiirii azledildi haydudluk vak'as1 

Sebeh, kendisinin nasyo
nal sosyalizme temayiil 

gostermesidir 
Viyana 21 (A.A.) - Resmen bil • 

dirildigine gore Ba§vekil Schuschnigg'in 
teklifi iizerine Reisicumhur Emniyeti U
mumiye N aztn N eustaedter • Stiitmer'i 
azletmil}tir. Ba§vekil bu nezareti bizzat 
idare edecektir. Viyana Polis miidiirii 
Emniyeti Umumiye Miiste§arhgma ta • 
yin edilmi§tir. 

Azlin sebebi 
Viyana 21 (A.A.) - Zannedildi

gine gore Neustaedter • Stiirmer'in az • 
ledilmesinin sebebi Avusturyada komii • 
nizm ve nazizm ile miicadele i~in yapt· 
Ian istisnai kanunlan tetkik etmege me· 
mur komitede ~tkan biiyiik gii~liiklerdir. 
Bu komitenin reisi bulunan Neustaeder· 
Stiirmer N aziler aleyhindeki kanunlann 
ipta[ edilmesini taleb etmieytir. 

Berlinin muvahazesi 
Berlin 2 I (A.A.) - Siyasi meha

filler N eustaeder - Stiirmer'in azlini tees
siifle kar§Jlamakta ve bu hadiseyi Avus
turya nasyonal • sosyalistlerine indirilmi§ 
agtr bir darbe olarak telakki etmektedir· 
ler. Bu mahfiller nasyonal • sosyalistleri 
tenkile memur edilmi§ olan ve Avustur
ya N azilerinin dii§mam ad dedi len Skublin 
Emniyeti Umumiye Miiste§ar!Jgma tayi
nini gayrimi.isaid bir ~ekilde kar~tlamakta 
ve Ba§vekil Schushnigg'in harici siyaset
te bir aksi.ilamel tevlid etmiyecek ~ekilde 
mutedil bir surette nufuzunu istimal edt"
cegini iimid eylemektedirler. 
M1s1r1n Milletler Cemiyetine 

miiracaati 
Cenevre 21 (A.A.) - M1srr Hariciye 

Naztn, Milletler Cemiyeti umumi kati
bi Avenol'a bir nota gondererek MlSlrm 
Cemiyet paktmm birinci maddesi mu
cibince, giri~tigi biitiin taahhiidata har
fiyen riayet etmi§ oldugunu ve Milletler 
Cemiyetinin silflhlar hakkmdaki kaide
lerini kabul ettigini beyan etmi§tir. Mt
sir hi.ikumeti, Cemiyete girmek ir;in yap 
tlg1 talebi bu suretle ikmal etmi~ olu
yor. 

Suikasdci kadmm evinde 
bulunan e§ya 

Paris 21 (A.A.) - Miistantik Girerd, 
Kont de Chambrun'e kar§t suikasd ya
pan ve Fontanges ismile yadedilen Ma
deleine Laferriere'in evinde diin yeni -
den ara§hrmalar yapml§hr. Boy
nuna italyan bayragr renklerini ta§tyan 
bir e!iiarp sarmt§ olan maznun da bu a
ra§brmalarda haztr bulunmu§tur. 

Mi.istantik, ic;inde Matmazel Lafer
riere'in habra defteri bulunan bir ciiz
danla Musolininin imzah biiyiik ktt'ada 
bir futografrm, iki tane de rovelver bu
larak almi§hr. 

Haricden gelecek 
a~an'atkarlar 

Ankara 21 (Telefonla) - Haricden 
gelen san'atkarlarm ve temsil ve her 
nevi oyun heyetlerinin muhtelif faali
yet tarzlan ve duhuliye biletile girilen 
yerlerde c;ah§tp c;ah§mamaklarma gore 
tabi olacaklan miikellefiyet §ekilleri 
Maliye Vekaleti tarafmdan bir tamimle 
alakadarlara izah edildi. 

Haydudlar bir ,ehri 
basarak yagma ve halk1 

katliam ettiler 
Tokyo 21 (A.A.) Harbinden 

gelen haberlere gore, 500 ki§ilik bir hay
dud ~etesi, geceyansmdan biraz sonra 
Harbinin 400 kilometro §imali §arkisinde 
kain !ian Kapah §ehrine bir baskm ya -
parak garb sedlerinden i<;eri girmi§, §eh
ri yagma etmi~. halkt htliama maruz bt
rakmi§ ve muhim binalara kundak koy • 
mu§tur. Nihayet dorf saat siiren ve bir 
J apon askeri ve bir Man<;u polisinin olii
mile neticelenen muharebelerden sonra 
J apon - Man~u askeri kit' ala rile polis 
miifrezeleri tarafmdan haydudlar piis • 
kiirtiilmii~ti.ir. Haydudlar tarafmdan ol
diiriilen insanlarm miktan gizli tutu! • 
maktadtr. 

Mussolini deniz manev-
ralarJnda haz1r olacak 

Roma 21 (A.A.) - Mussolini bu
giin ogleden sonra tekrar Pola kruvazo
riine binmi~tir. ltalyan donanmasmm 
Libya sularile 1talya ve Sicilya sulan a
rasmda cereyan etmekte olan ikinci kt • 
stm manevralannda haztr bulunacakttr. 

Ford grev tahrikat~1larma 
meydan okuyor 

Detroit 21 (A.A.) - Nevyork Times 
gazetesi ir;timai ihtilaflar yiiziinden o
tomobil sanayiinde tehaddus eden vazi
yetin bir astrdanberi gi:iriilmemi§ bir 
vahamet arzettigini yazmaktadtr. 

65 bini Chrysbor fabrikalarma mensub 
olmak uzere 100 bin amele pazartesi 
gunii r;alt§mtyacaklardtr. 

Bu gece gazeteciler tarafmdan istic
vab edilen Chrysler firmasmm miidiir
leri ricat edemiyeceklerini bildirmi§ -
lerdir. 

Ford kendisine sorulan suale cevaben 
rekabeti ve mi.isabaka hi.ssini oldi.irmek 
istiyen beynelmilel maliyecilerin bu 
grev hareketine sebebiyet vermi§ olduk 
lanm saylemi!iitir. Ford §U sazleri ilave 
etmi§tir: 

c- Ben sag kaldtkc;a bu adamlar fab
r·ikalanmt kapamaga higbir zaman mu
vaffak olamtyacaklardtr.» 

Uzak§arkta yeni bir gerginlik 
Tokyo 21 (A.A.) - Nh;i Ni§i gazetesi

nin Hsinking'den aldrgt malumata gore, 
Harbin'deki Sovyet Ba§konsolosu Japon 
ve Man<_;uri makamlarma yaphgt tebli
gatta Moskovanm Manc;uri hududunda
ki Siberya demiryolunu, evvelce de bir 
defa vaki oldugu gibi, Ussuri trenlerine 
kapah bulundurmak niyetinde oldugunu 
bildirmi§tir. 

Gazete bu ted,biri beynelmilel anla~
malara muhalif olarak telakki etmek -
tedir. 

Domei ajanst, bu habere, iki aydan
beri Manc;uko hududunda bazt zorluk
lar gaze c;arpmakta oldugunu ilave e
diyor. 
Miistakil ressamlarm Bursa-

da a~hklar1 sergi 
Bursa 21 (Telefonla) - istanbul 

Mustakil Ressamlar ve Heykelhra~lar 
Birligi burada Halkevinde bir resim ser
gisi a<;mt§lardir. Sergide on yedi ressa
mm 112 par~ eseri te§hir edilmi§tir. 

CUMHURiYET 

T rakyada kalktnma 
ifleri ilerliyor 

Go~menlerin ekserisi 
miistahsil hale girdiler 

Edirne (Hususi muhabirimizden) -
Trakyamn her tarafmda diger i§ler gibi 
srhhat i§leri de iyi bir diizendedir. T rak
yanm dort vilayetinde devam eden s1hna 
miicadelesi bu ytl biraz daha geni§liye -
cektir. Bir taraftan g~menlere bakan 
Hilaliahmer hastaneleri, diger taraftan 
yerli halk1 parastz muayene ve tedavi e
den te§kilattn bu s-ene daha geni§ olc;iide 
faaliyet gosterecegine gore sthhat i§lerine 
emniyetle bakmamak i~in ortada hi~bir 
sebeb yoktur. 

G~menlerin vaziyeti de iyidir. Veri -
len yard1m ve vasttalarla iyi tutunmu~lar 
ve bunlardan c;ogu miistahsil hale gelmi§

lerdir. Ge<;en senenin planmda olan in -
§aatm pek azt mi.istesna, bitmi§tir. 

Hem g~menlere, hem halka ve hem 
de c;ift~iye muhtac olduklan tohumluklar 
son ve ilkbahara mahsus olmak iizere 
c;e~dli olarak verilmektedir. 

Bu sene sthhat i§leri arasmda bilhas
sa azad obalanna ehemmiyet verilmek
tedir. Cthz, basta ve hastahga mi.istaid 
koy ~ocuklanmn s1hhatini kurtarmak 
maksadile ge<;en sene T rakyanm 15 ye
rinde ac;tlan ve 500 kadar c;ocugun sth • 
hatini kurtaran bu obalann adedi bu sene 
yirmiye ~tkanlacak ve boylelikle altt, 
yedi yi.iz c;ocugun daha s1hhati kurtanla
caktJr. 

Fare m iicadelesi 
Fare mi.icadelesi, fare tesbit edilen 

yerlerde, kuvvetle devam ehnektedir. 
.5imdiyee kadar kesafet yiizde 75-80 nis· 
betinde azaltJimt§hr. lkinci bir tarama
da arazi, bu muztr mahluktan tamamen 
terrUzlenecektir. 

lzm ir sergisinde miikafat 
kazananlar 

Gec;en ytlm hmir fuannda ve Anka -
radaki birinci Eli§leri sergisinde mi.ikafat 
ve takdirname kazanan Trakyah san'at
karlarm madalye ve hediyeleri Umumi 
Mi.ifetti§ligin salonunda yap1lan bir top· 
lanhda merasimle sahiblerine verildi. 

lmar laaliyeti 
T rakya §ehir ve kasabalannm su, elek

trik, mezbaha, harita, §ehir plam ve iske
le gibi birinci der«:ede gelen ihtiyaclan 
Dahiliye ve N afta V ekaletlerinin plan
! anna uygun olarak bir s1ra dahilinde 
kar§IIanmaktadJr. 

Li.ilebu~azm fenni mezbahast bihni§, 
Uzunki:iprii ve Malkara elektrigi ihale e· 
dilmi§, Kuklareli ve Uzunkopri.i inhisar
lar binalan yaptlmt§hr. 

Edirne, K1rklareli ve T ekirdag stad • 
yomlarmm yaptlanna bu sene ba§lanacak 
hr. K1rklarelinde aynca at ko§ulan mey
danlan istimlak edilmi§, vilayet umumi 
meclisi ath spor tesisah i~in biit<;esine tah
sisat koymu§tur. 

(:orlu fenni su tesisatt da ba§lamt§ ve 
tesisatt biten Bayrami~ elektrigi merasim
le ac;tlmt§hr. 

Edirnede yaptlacak yeni evler 
Tuncamn ta§km zamanmda su

larm bash~ 150 evin yeni rna -
hallelere kaldmlarak kurtanlmast 

ic;in Sthhat Vekaleti ve Ktztlay umumi 
merkezi 15 bin lira gondermi§tir. Bu 
evlerin planlan hazrrlanmt§ ve mahal
lelerin bir lusmmm yerleri ayrtlmt§hr. 

Su, elektrik, yo! ve kanalizas
yonu mevcud olan yeni mahalleler, ha
rab kabirlikler iizerinde kurulacakhr. 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu ile Be
lediye birle§erek yazth ta§lan dikkatle 
ara§hrdtktan sonra usul ve nizama go
re hareket edilecektir. 

Ger;en seneni!!...,...&kim, bic;im fi§leri 
dart vilflyetten de gelmi§tir. 1936 ytlm
da bastlmi§ olan cetveller doldurulmak
tadtr. Bu sene biiti.in Trakyada ekim c;ok 
bol ve c;e§idlidir. Afet olmazsa biitiin 
Trakyamn yiizi.i giilecektir. 

Hukuk~ular gecesi 
Hukukc;ular tarafmdan evvelki ,,k • 

§am P arkotelde tertib edilen gece c;ok 
ne§eli g~mi§ ve hukuk~ular sabaha ka· 
dar c;ok samimi bir hava i~inde eglen • 
mi§lerdir. 

Goce i~in c;tkanlan gazete ve haz1r • 
lanan si.irprizler davetlilerin ne§esini 
biisbiitiin arhran amillerden olmu§tur. 

Toprak hayramt 
Halkalz mektebinde diin merasimyapzldz 

Merasimde giizide bir da vetli heyeti ve koyliiler 
bulundu, 18 kaye brm1k makinesi dag1tddi 

Topra.'- bayrammda koyliilere verilen klr ziyafclt 

Toprak bayramt diin Halkah Ziraat 
mektebinde kutlulanml§hT. istanbul Zi -
raat Odasr tarafmdan davet edilen mi • 
safirler Y e§ilkoyden hususi otobi.islerle 
mektebe goti.iriilmi.i~lerdir. Misafirler a -
rasmda istanbul vilayeti namma Vilayet 
idare heyeti azasmdan Sabri ve F erruh, 
Istanbul Ziraat mi.idiirii • T ahsin, Ziraat 
V ekaleti T efti§ heyeti reisligine tayin e -
dilen eski Orman Umum Mi.idiirii Be -
kir, istanbul Orman miidi.irii Eminle 
mektebin eski mezunlanndan ve mual • 
limlerinden eski Ziraat Umum Mi.idiiri.i 
N esib, istanbul Sanayi miifetti§i Dani§, 
Ziraat Odas1 reisi Ra§id, azadan Maz -
har, Giizel San' atlar Akademisi mi.idiiri.i 
Bi.irhan Toprak ve pek ~ok zevatla civar 
koylerden gelen kadm ve erkekten mi.i • 
rekkeb biiyi.ik bir kalabahk vardt. Gelen
leri mekteb mi.idiiri.i Muzaffarle mekteb 
talim heyeti ve talebeleri kaT§llamJ§Iar • 
dtr. 

Merasime mektebin oni.inde asker! mr
zJkanm <;aldrgt istiklal mar§ile ba§lanmt§· 
trr. Bunu miiteak1b talebe toplu bir hal
de istiklal mar§ml soylemi§tir. 

Bundan sonra istanbul Ziraat Odas1 
reisi Ra§id alaka ile dinlenen bir nutuk 
soylemi§ ve ezci.imle demi§tir ki: 

«- Yi.ice Onder Atatiirkiin milleti -
mize uzathgt kudretli zekasJ ve elleri a -
rasmda teriitaze yeniden canlanan yur • 
dumuz ve kurulan Cumhuriyetimiz ci -
han tarihinin e§ini yazmadrgt bir harika
dtr. 

Bu biiyiik Cumhuriyetle, ge~mi§lerin 
buaktJib bakrmstz, YJprak bir memleke -
tin asnmrz milletleri arasmda lay1k ol • 
dugu asil ve yi.iksek mevkie c;tkmast ve 

r;rkanlmast ic;in, gene oz Atadan ilham 
alarak c;ah§an muhterem ismet fnoni.i v~ 
arkada§lannm bir maya koyarak ba§ar -
maga ugra§llklan memleket i~leri arasm· 
da zirai enerjimiz, pek ktsa bir zaman • 
da dt~anya muhtac olmadan ihtiyaclan
mm kar§rhyacak, kendimizi besliyecek 
bir dereceye c;1kttgr gibi, memleketi kts • 
men de ihracatr;t bir meretebeye c;tkardr
gt da giin gibi a§ikardrr. Bugi.in kutlula
makta oldugumuz toprak bayramrmn 
manast topragt ytlda bir gi.in hupalamt • 
yarak siikun halinde istirahate btrakmak; 
bu kaynaktan ge~inen ve bunu bir san' at 
haline sokan biz c;iftc;iler ic;in, topraga 
kar§t duydugumuz sevgiyi, te§ekkiir his
lerimizi a~rga vunnakllr. Buna gore top· 
rak bayram1, c;ifh;inin oz bayramrd1r.» 

Bu nutuktan sonra Atatiirke tazim 
telgraft ~ekilmesine karar verilmi§ ve 
mektebin yemek salonuna gidilerek ku
zu, pilav, yogurt ve tatlrdan miirekkeb 
yemek yenilerek merasime nihayet veril
mi~tir. 

istanbul Ziraat Odasr oraya gelen 
koyli.ilere yemek yedirmi§ ve 18 koye 
hrmtk makinesi ve keten, kenevir tohu
mu dagrtmt§hr. Istanbuldaki mevcud 
yag fabrikalan etrafta kenevir arattlgt 
halde bunu mi.iski.ilatla bulmaktadrr. is
tanbul Ziraat Odast 1stanbul iklimine 
<;ok mi.isaid olan kenevir yeti§tirmek ic;in 
halk1 te~vik ehnektedir. 

Bursada toprak bayramt 
Bursa 21 (Telefonla) - Toprak 

bayramt bugiin Ziraat mektebinde kutlu
landJ. Bayramda ~ok kalabahk vardr. 
Biiti.in Bursahlar hemen hemen burada 
toplanmt§lardr. 

Hatay davas1 i~in Suriyelilerin bir miiracaati 
[Ba§taraft 1 tnci sahifedel 

yollu bir ba§makale ne§retmi§tir. Bu ma· 
kalede, milli komitenin, hiikumete ve res· 
mi makamata ragmen, Arablardan mii • 
temadiyen para c;ektiginden, halkm daimi 
bir korku ic;inde bulundugundan bahse -
dilmekte ve Arab ahalinin, evlerinden 
dt~an c;1kabilmek ic;in, bu komiteden para 
mukabilinde mi.isaade almak mecburiyeti 
altma sokulmasJ §iddetle tenkid olunmak· 
tadtr. Arab mahallesine gidecek e§yadan, 
ezciimle benzinden, komitenin emrile ver
gi almmaktadrr. Bu suretle has1l olan 
para komite kasasma yatmlmaktadu. 
Gene komitenin emrile, Y ahudi ve Arab 
cemaatleri arasmda her ti.irli.i mi.inasebet 
menedilmi§tir. 

Arab menabiinden tere§§Uh eden ha -
berlere gore, Londradaki yiiksek bir 
§ahsiyetten gelen bir mektubda, Arab zi
mamdarlannm, Londraya Filistin Arab-

lanm temsil edecek bir murahhas heyeti 
gondermekte istical ehneleri li.izumu bil
dirilmektedir. Bu heyet, Filistin hadise • 
lerinin i<;yi.izi.inii, hakiki §eklile anlatarak, 
tahkikat komisyonunun yakmda verecegi 
rapora esas te~kil edecek karar i.izerinde 
nafiz olmaga c;ah§acak!Jr. 

Bu mesele i.izerinde, yi.iksek Arab §U· 
rasr tetkikata ba§laml§ olup yakmda, bu 
teklif, tatbik mevkiine konulacaktrr. 

Haylada 1000 bomba falmd1 
Kudi.is 2 I - Eski Kudi.isteki emlak 

sahibi Arablann yapllklan bir toplanh • 

da, asayi§sizlik meselesi uzunuzad1ya 
miinaka~a edilmi§tir. Vaziyet bi.iti.in feca
atile ortaya konulmu§, ve Y ahudi kira
CJiarm hicreti i.izerine emlak sahiblerinin 
iflasa dogru gittikleri, bu vaziyetten ba§
ka, gerek Y ahudilerin, gerek seyyahlann 
eski Kudiis §ehrinin semtine bile ugrama
malan ticaret erbabmt da iflasa si.iri.ikle -

digi izah edilmi§tir. Eski Kudi.iste asa • 
yi§in iadesi esbabma tevessi.il edilmesini 
istemek iizere yi.iksek §UTaya mi.iracaate 
ve bir heyet izamma karar verilmi§tir. 

Filistin ingiliz kttaah kumandam Ge
neral Dill Hayfaya gelmi§tir. Bu seya
hatin sebebi, Hayfa limamndan, askeri 
makamata aid 1 000 aded bombanm ~a

lmmast hadisesile alakadar oldugu tah -
min ediliyor. G~en sene de, Y afa asken 
ambarmqan ayni §erait dahilinde bir htr
sJZhk yap1lm1~h. 

Kudiiste bir makineli k1t' a 
te~kil ediliyor 

Kudi.is 21 (A.A.) - Bilhassa §imal 
bolgesindeki vaziyeti kar§Jlamak tc;m 
kat'! tedbirler ittihaz edilmi§tir. Asayi§ ve 
miidafaa tedbirlerini takviye ve lngiliz, 

Arab ve Y ahudilerden mi.ite§ekkil yeni 
bir makineli krt' a te§kili ic;in fevhlade 
komisere geni§ salahiyet verilmi§tir. Bu 
makineli ktt' a silah kac;akc;tlrgrm, baskm
lan ve nizamstz muhacereti menedecektir. 

Bundan ba§ka 700 ki§ilik hususi bir 
Y ahudi polis mi.ifrezesi te§kil edilecektir. 
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Hay dilini ... 
esvgili okuyuculanm, gi.izel dili
mize kar§t yaptlan ciiriimleri ba· 
na bildirmekte birbirlerile yan§ 

ediyorlar. Bir taraftan yurdda§lanmm 
kiiltiir bahsindeki bu yiiksek hassasiyetini 
takdir ettigim, diger taraftan da ancak 
boyle miitemadi, tenkidkar ne§riyatla 
tiirkc;emizi kurtarmak kabil olacagma 
inandrgtm ic;in, bu mektublarm bana bil
dirdikleri mi.inasebetsizlikleri te§ekki.irle 
yaz1yorum. Yalmz bir nokta var: Bunla· 
n, isimlerini yazarak te§hir etmiyorum. 
<;i.inkii hedefim, hatahnn di.izelmesini te
min ederek gi.izel dilimizi korumaktn; · 
yoksa §antaj yapmak degil. 

Ankaradaki aziz okuyuculanmdan bi
ri H. Kual, ecnebi kelimelerle dolu 
ti.irkc;e yaztlarla gorii§melerden bihakkin 
§ikayet~i. Bunlann arasmda, temiz kan 
Tiirkler var ki tamamile tiirk~ele§erek 
halkm diline gec;mi§ Arab ve F ars sOZ· 
lerimizi btraklp Avrupa dillerinden alm
ml§ kelimeler kullamyorlar. Tiirkc;emizi 
~ark dillerinden girmi§ fazla kelimeler • 
den temizlemege ~ah§Ip dururken garb 
dillerinden ahnmi§ li.izumsuz sozlerle dol
durmakta mana ne? 

Dilimizde kar§rhgt olmtyan beynelmi· 
lei kelimeleri, aynen almak nekadar dog· 
ru ise (mesela radyo kelimesini terci.ime 
ehnege nekadar liizum yoksa) eskiden
beri dilimizde kar§thgt mevcud bulunan 
sozleri, frenk kelimelerile degi§tirmege 
kalkl§mak ta, o kad<!! li.izumsuz bir zah· 
mettir. (:i.inki.i, bunun sonu gelmez. 

Okuyucum, Ti.irk kiiltiiriine hiirmet
sizlik edenler hakkmda ceza tertib eden 
bir kanun maddesinin tatbikr liizumundan 
bahsediyor ki onu, bu maddeyi gordi.ik· 
ten sonra mevzuu bahsedecegim. 

Y az1k ki imzasm1 okuyamadrg1m Zon• 
guldakh bir okuyucum da bana bir bra§ 
b1c;agr ilam gondermi§. fki renkli bir goz
li.ikten ibaret olan bu tlra§ br~~g1 ilamn· 
da dort ci.imle var. Ciimlenin dordii de 
yanl!§. Okuyucum hakh bir hiddetle §oyle 
yaztyor: 

cZavall1 tiirk<;emiz aramizda ya§ryan 
ve Tiirkiyenin temiz havasrm yutan baz! 
gayrimiislim vatanda§lann elinde bir o• 
yuncak gibi oyle h1rpalamyor ki... On
lar, bir tiirlii giizel tiirk<;emizi benimse• 
mek istemiyorlar. 

Size gonclerdigim ilandaki yaztlarin 
yanlr§ yazdmr§ oldugunu bana dart ay 
evvel, ilkmektebe verdigim ve bugiin, 
A tatiirkiin e§siz inkrlablarmdan biri olan 
hart inkdt1bt sayesinde, eline ge<;en heqe• 
yi okumaga ba§lamr§ bulunan yedi yCJ§rn• 
daki oglum Adnan gosterdigi zaman, 
hem sevinc, hem teessiir cluydum. /la .. » 

Bu t!Ta§ bJ~agt ilanmm usti.indeki 
dort ci.imleyi size aynen yaztyorum: 

T emiz ira~ olmak istersaniz yaliniz 
(. .. ) ira~ bit;aklari kullayiniz! 

Liitfen obir tarafi c;eviriniz. 
Bu yosliiklerle kart • postali bakiniz. 
(. .. ) ira~ bit;aklan tercih ediniz. 
Bu dordi.i de yanb~ ve ~etrefil ciimle· 

yi okuduktan sonra siz de mutlaka benirn 
gibi bagJrml§SlnJZdrr: 

- Hay, dilini e§§eK ans1 soksunl 

A'r1k muhabere 
Devamlt karilerinizden E. Osman im· 

zasile mektub gonderen zata: 
Bahsettiginiz yanlt§llgt, ertesi giin biz de 

gordiik. Bu yanh~llktan benim ne duydu
gumu soruyorsunuz. Memnun ve miiftahir 
olacak degilim ya elbette teessiir duyanm. 
Hem de, sizin gibi yabanc1larm verecegi 
bi.ikmii dii~iinerek degil; kendi okuyucula
nmizm :verecegi ve bizzat kendl vicdanla
rumzm verdigi hiikiimle eza ve hicab du
yanm. On saat ic;inde haztrlanan kocaman 
bir gazetede, bazan akla gelmiyen yanho\)
llklar olur. Bahsettiginiz hata, o resim, se
gilip te kli~esi yaptlmak iizere verillrken 
yerine sehven diger bir resim verilmi§ ol
masmdan ileri gelml.~tir. Mesela, c;antamz
daki liranm yerine aceleden y!rml be§llk 
vermeniz g!bi bir§ey. Maamafih, sizln glbl 
c;ok dikkatli ve tltlz okuyuculanmtz oldu
gunu dii~iinerek biz de azami derecede dik
katll ve tltiz olmaga ~lo\)tyoruz muhterem 
okuyucu. 

Var§ovada meydana ~1kan· 
Ian bir hus1z mektebi 
Var§ova 21 (A.A.) -Polis Vat§O• 

vada bir evde hrrsJzlara mahsus bir mek
teb meydana c;tkarmt§ttr. Eski bir hustz 
olan evin sahibi sekiz ya§mdan 12 ya§l• 
na kadar olan bazt ~ocuklan talebe ola· 

rak alml§ ve bunlara yiyecek ve ic;ecek 
vermi§, nastl yankesecilik yaptlacagml og
rehni§ ve buna mukabil bu c;ocuklar da 
c;aldtklanm kendisine getirmi§lerdir. 

Amerikadaki faciamn sebebi 
New-London 21 (A.A.) - Miihendis

lerle ekisperler §imdi, gaz teshin siste
minden tahassiil eden tabii gazin oluk
lu tuglalarla yaptlmt§ olan mekteb du
varlanmn ic;inde birikerek infilaka se
bebiyet vermi~ oldugunu saylemektedir
ler. 
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I KU~iik hi kaye 
. 

Fazla sarho§tu. 0 zamana kadar bu- gilsin .. Halbuki henuz vakit gec;mi§ de
tun a§inahgumz yalmz birbirimizi selam- gildir. Annenin, babanm yanma don ... 
lamaktan ibaretken alkolun tesirile bana Herhalde onlann yiyecek bir iki lokma 
en samiml bir dost muamelesi yapb. ekmekleri, s1gmacak bir evleri vard1r. 
Kalkh masama geldi. Y almz gelse ney- Belki senden bu kirli mazinin hesabm1 
se ..• Y anmdaki kadm1 da beraber getir- da sonnazlar .• Zaman ge~er, her§ey u
di ve sonra iki elini bagda§ kurar gibi nutulur .. Bir giin sana miinasib bir talib 
mermerin iizerine gerdi, ba§lnl yuziikoyun c;1kar, onunla evlenir, namuskar bir aile 
dayay1p uyumaga ba§ladJ. I kadm1 olursun! 

Kadmm zay1f, elmac1k kemikleri <;1 - Muhatabtm bu sefer liizumundan faz-
kik, esmer yiizu mubalagah bir makiya- Ia ciddile§mi§, benim bu lakudJlan alay 
ja ragmen garib bir masumiyetle kaphy- i~in si:iylemedigime kanaat getirmi§ti. 
d1. Etraf1 simsiyah sunne ile ~evrilmi§ Sandalyesini yerinden oynatip gen 
koyu siyah gozleri tuhaf bir tathhkla ba- ~ekti; biraz hiddetli: 

k1yordu. Yalmz k1yafeti acayibdi. Os - - Eve donmek mi, dedi, nasihatleri
tunde rasgele §Urasma burasma eci§ bu- nize c;ok te§ekkiir ederim. Sen bizim ev

CU§ parc;alar dikilmi§, i§lemeler yapilmJ§ deki hayatm ne oldugunu biliyor musun? 
en adi kuma§tan bir manto vard1. Path- Sabahleyin erkenden kalk .. Ogleye ka

can moru ipekliden ta topuklarma kadar dar evi sil, siipur, ye~1ek hamla ... Ogle
uzanan gece tuvaletinin yalmz yakadan den sonra bula§Ik, ufaktefek ~ama§Ir yJ
goriinen k1smi bile diki§lerinin pek acemi- ka! .. Arada kii!;iiklere bak. Haftada bir 

ce oldugunu meydana vuruyordu. Kimbi- iki defa tahta sil, camlan temizle .. Elle
lir diger taraflan nekadar bozuktu. Ka- rin ayaklann §i§sin, kabamn .. Bir dakika 

I · · w k b 1 w .. t k · · . durup dinlenme... Kadrini bilseler gene va yesmm yaphg1 a a 1g1 or me I~In .• . . . 
<<fste Necmi her zaman bi:iyledir!» diye neyse .. Bu 1k1 saat sokaga <;!kip hava 
miitemadiyen gulmege ~ab§Iyor, ~1hr p1- alayJm, des en, diinyamn lakud151m i§it! 
hr bir §eyler anlatarak beni eglendirmege aylarca insan yiizii gorme, kimse ile go
ugra§Iyordu. Bi<;are kadm hakikaten gii- rii§me, konu§ma!. Biitiin bunlar nic;in? .. 
liinc bir vaziyette idi. Namuslu bir aile kadm1 ismini ta§Imak 

Elbisesini dikkatle tetkik ettigimin far- §erefine mazhar olmak i~in? .• Hayu, ben 
o kadar aptal degilim! 

kma vannca bunu §Ikhgma ve zarafetine 

kar§l olan hayranhguna hamletmi§ ola

cak ki deminki mah<;ub ve sokulgan tav

nm buakti; ba§mi geriye dogru yashya

rak magrur bir vaziyet takmd1. Kendisi

ne hic;bir sua! sormad1~1m halde daha 

tath bir mevzu bulamadigl ic;in bu sefer 

hayah~I anlatmaga ba§lami§tl, Belli ki, 

hakikati soyluyordu. Diger meslekta§lan 

gibi yuksekten atm1yotdu. Zengin bir 

babadan, asil bir anneden bahsetmiyor

du. Fakir bir ailenin k1z1 oldugunu sak
lamlyordu. 

Ne yapayJID dostum, diyordu, o 
muhit ruhUIEu s1kn. Ben, ana, baba, ko
ca kahn ~ekmek, yahud bir yaz1haneye 
kapamp ~ah§mak ic;.in dogmami§Im. Ben 
yiiksek bir kad1n ol!Jlak i~in yarahlmi§Im. 
Si:iyle Allahm1 seversen, elbette bir~ok 
hammefendileri tamyorsun, benim onlar
dan ne fark1m var! 

Onun ic;in daha on alh ya§mda iken 
bir gence ka~tJID. Onunla iic;. sene bir pe
ri masah hay an ya§adim. F akat bir gun 
beni b1rakb, gitti, ondan sonra birc;ok er
kek degi§tirdim. Nihayet N ecmiye rast -

geldim. Sekiz ayd1r beraberiz.. Gorii -
yorsun ya, seni fazla !Ira§ etmek istemi
yorum. Hikayemi k1sa kestim .. ;limdi an
cak yinni ikide ya var, ya yokum .. Bak
ma, belki fazla goriiniiyorum. Oziintii 

ve degi§ik ya§aYI§ beni bu hale koydu. 
Fa kat dogrusunu soylemek laz1m gelirse 
§ikayet edecek hi~ bir§eyim yok.. Pan -
siyondaki odamda rahatun .. Ak§ama ka
dar geziyor, tozuyor, gee;. vakit Necmi, 
Allah ne verdiyse getiriyor, onu yiyor, 
senede bir iki ne alma onu g1y1yorum ... 
Mes'udum vesselam I 

Nasi! oldu bilmem, benim de geveze
ligim tuttu. Hem de tuhaf bir §ekilde .. 
Vaziyetinden memnun olan bu kadma 
ahlak hocahgt yapmaga kalki~tim. Goz
lerini hayretle ac;.tl. Benliginde kendisine 
hakaret olunmu§ insanlara mahsus dargm 
ve klzgm bir ruhl halet peyda olmu§tu .. 
Sanki bilmukabele beni tahkir etmek is
tiyonnllil gibi giiriiltiilii bir kahkaha fir
lath. Ald1rmadan soziime devam ettim: 

- K1Z1m, dedim, sen ne derin bir u
c;uruma dii§mii§ oldugunun farkmda de-

. Son ciimleleri si:iylerken c;antasm1 ac;h. 
Ic;inden kmk bir ayna ile kirden simsiyah 
olmu§ bir ponpon <;1kard1. Yiiziiniin 
pudrasim tazeledi. Sonra iki ii~ kat siga
ra kag1dma sanlmi§, boyu bir santim var 

yok adi bir ruj ~ekti. Dudaklanm bir 
cambazhane palyac;osunun agzma don -
diirdii. 

*** 
Ben, fazilet hocahgt etmekte bir kat 

daha mar gosterdim. T alakatime kuvvet 
verdim. Daha parlak kelimeler bularak 
onu bu inadmdan vazgec;irmege ugra§ -
hm. <;unkii hakSIZdJ. istikbali dii§iinmesi 
lazund1. Aklbeti ~ok fena olabilirdi. 

Gencliginde bir miiddet viicudiinli istis -

mar etse bile sonu tehlikeli hastahklara 

a§Ilanarak hastanelerde siiriinmege mlin
cer olacakh. 

Deminkinden daha kuvvetli bir kahka

ha; ta Y unan hukemasmdan tutun da 
asnmlZin tanmml§ filozoflarmm ahlaki 

fikirlerini zihnimde toplamak icrin gozle· 

rimi yere indirerek daldtgrm derin dii

~iinceden beni uyand1rd1p yerimde st~rat
tl. 

- Haydi yavrum haydi, dedi, sen 

pek saf bir adammi§SID.. 0 cehennem 

hayatma bir daha di:inmekligim ihtimali 
olmadigmi hala anhyamadm.. Sana 
ne diyorum, ben esir gibi ya§amak H;m 
dogmami§Im .. Ben liiks kadm1 ( !) ol -
mak ic;.in diinyaya gelmi§im! 

Horlamakta olan kavalyesinin dirse -
gini tutup hiddetle silkti: 

- Kalk be adam, dedi, guya eglen
dik... Kendin zibanp beni buraya, bu 
zevzegin yavelerini dinlemege mi getir
d~n .. Haydi, git biraz yiiziinii y1ka, ken
dme gel de eve gidelim! 

*** 
Onlardan evvel davrand1m. Hesab1 

gi:iriip di§an ~,<Ikhm. Y olda kendi kendime 
dii§iiniiyordum: 

- Acaba hangimiz daha acmacak 
halde idik? Sonsuz madd! ve manevi se
faletine ragmen en yiiksek «liiks kadm1» 
olduguna kani o bi~are mahluk mu? 
Y oksa yersiz ve liizumsuz ahlak hocah
gt, fazilet misyonerligi tashyan ben mi? 

AHMED HiDAYET 

Tokad ve S1vas muallimlerinin tetkik seyahati 

Samsun (Hususi) - Tokad ve Sr•:as kevi~de bir ~ay vermi§ ve Halkevinin 
muallimlerinden mi.irekkcb seksen se- tems1~- kol~. ~a bir pi yes oynami§ • 
kiz ki~ilik bir kafile Kurban bayramt t1r. Gonderd~g1m resim, kafileyi te§kil e
tatilinden istifade ederek gczme mak- denlerden b1r k1smm1 Valimiz ve Sam
sadile §ehrimize gclmi~tir. Kafileye Be- sun muallimlerilc beraber gi:istermek _ 
kd'yemiz, (,;aghyanda bir ziyafct, :Hal- tedir. 

CUMHURiYET 22 Mart 1937 

Bibliyografya 
B ir izmirli gozile 

~ADYO 
Kiiltiir istatistikleri 

Koyhocast Bastmevi • Ankara 1937 
Fiatt yaztlt degil 

Be§inci Ege gecesi 
0 ( Bu aksamki pro~am ) 

izmirliler ve lzmiri sevenler evvelki gece Maksim isTANBUL: 

:fstatlstik Gene! Direktorliigu ne~ri
yati muntazaman devam etmekte ve 
bastmlan her yeni eser kiiltiir hayatl
mlza yeni bir kazanc getirmekte; fazla 
olarak, ne~redilmekte olan istatistikleri 
seneleri yakmla§makta oldugundan, bu 
eserlerden daha fill istifadeler de temin 
etmek kabil olrnaktad1r. 

12,30 plakla Tiirk muslklsl - 12,50 hava .. 
salonlarmda rok giizel bir «Gece» yasaddar dis - 13,05 mu.htelif Pla.J:c ne~riyatl - 14,00 

~ ' son - 17,00 konferans: Unlversiteden nak• 

Serinin 81 inci saytsm1 te§kil eden bu 
cKiiltiir istatistikleri:. 1934 - 1935 ders 
senesine aiddir. ic;.indeki bu ders sene
sinde kiiltiir hayatlmtzm inki§aflm gos
terecek mukayese cetvelleri goziimiiziin 
online cidden c;ok istifadeli rakamlar 
sermektedir. Bir iki misal alahm: c1923-
1924 ders senesinde mekteb saytsl ilk
ten yiiksege kadar 5062 iken 1934 - 1935 
senesi ic;.in bu rakam 6653 oluyor. Mu
allimler ·ise 1923 - 1924 te 12,437 iken 
1934 - 1935 te 19,890 1 buluyor. Talebe 
miktarma gelince, 1923 - 1924 te 358,548 
iken 1934 - 1935 te 717,917 yi buluyor.• 

Bu rakamlann be,agati kiiltiir haya
hmtzm ink~aftm biitiin vuzuhile gos
terdiginden her hangi bir s6z ilavesini 
zaid addederiz. 

Mevcud 6653 okulun derecelerinin ta
yini de dikkate deger bir mevzu te§kil 
ediyor. Beraber gozden g~irelim: 16 
ana - 6402 ilk - 118 orta - 36 orta san' at-
14 muallim - 68 lise - 15 yiiksek mekteb. 

Bu mekteblere devam edenler hak
kmda verilen tahliller ise aynca cazib 
bir mevzu te§kil etmekle beraber bun
Ian athyarak cMiiteferrik kiiltiir .ista
tistiklerh ne gelelim: 

Buradan, hlikiimetimiz hesabma ya
bancl memleketlerde tahsilde bulunan
larm saytstmn 287 yi buldugunu, 16 ola
rak gosterilen istanbul kiitlibhaneleri 
de dahil olmak lizere yurdumuzda 113 
kiitlibhane oldugunu memnuniyetle i:ig
reniyoruz. 

419 sahife tutan bu eserin ancak on 
sahife kadanm hulasa etm~ oldugumu
zu kaydedersek bu suretle eserden ne 
mlihim .istifadeler kabil oldugunu mey
dana ~1karm1§ oluruz. 

cKiiltiir istatistiklerh her nekadar 
satJlm1yorsa da blitun alakadarlar bu
nu her halde umumi kiitiibhanelerimi
zin belliba§hlarmda bulabileceklerinden 
istifadeleri her suretle kabil demektir. 

Ziraat kombinelerine mute
hassis yeti§tirilecek 

Ziraat kombineleri ic;.in miitehassts 
yeti~tirmek lizere Halkah Ziraat mekte
binde ortamekteb mezunlarmdan alma
cak talebeden miirekkeb bir kurs a~tla
cagt haber ·almmt§br. Bu kursa Halka
hnm son smtf talebesi de ~tirak edecek 
ve burada mustacel tedrisat yaptlarak 
Ziraat Vekaletinin te§kil edecegi kom
bineler i<;in memur yet~t.irilecektir. 
Halkah Ziraat mektebinde mevcud 100 
talebe bu kombinelerde c;.ah§mak lize
re yeti~eceklerdir. 

lki musiki muallimi aramyor 
Mugla Halkevinden: 

Mugla Halkevi bandosunu idare et
mek ic;in bir, piyano ve keman dersi 
ic;.in de bir muallime ihtiyacumz var
dtr. Talib olanlarm vesika suretlerile 
birlikte tekliflerini bir mektubla bil
dinneleri, her iki muallimligi birden 
yapmak kudretini haiz olanlarm da bu 
hususu aynca ilave etmesi liizumu ilan 
olunur. 

Biri lzmir K1z lisesinden digeri izmir I lzmiri esir olmaktan kurtarmak ic;in 
Erkek lisesinden yeti§mi~ iki Oniversiteli Turk ordulanna Ege denizini hedef. gas
gene kipada davetiye soruyorlar. teren bir el, bundan bir iki y1l evvel lzmi-

- Davetiyeniz var m1? 
Billur gibi akan bir samimiyetle birisi 

derd yamyor: 
«- Ben her sene Ege gecesine geli -

rim. Fakat bu y1l davetiye bulamad1m. 
izmirli ye Egelileri ~ok seviyorum. Kapl
dan olsun seyredeyim.» 

E~elileri kap1dan seyretmege razt olan 
bu gene, biraz sonra izzet ve ikramla ba§ 
ko§eye davet ediliyor. Bu smm diigiimii· 
nii crozmek c;ok zor degil: «Egeli olmak 
i~in Egeyi sevrnek kafi». 

V e i§te bu gece Maksim salonlan lz. 
mirlileri ve izmiri sevenleri bir arada ku
cakhyor .• 

*** 
Diin Ege Y urdu «gece» i!;in hamhk 

yap1yordu. K1z erkek her fakiiltede oku
yan Egeli <;:OCI.Iklar, kollan srvay1p §Ik 
kutulara uziim incir dolduruyorlardi. Bu 
gece lzmirin ..balmdan istanbullulara zi -
yafet verecekler .. Diger odalardan Ay -
dm zeybeginin erkek nagmeleri geliyor. 
<;ocuklar bu seferki «Ege gecesi» I!;Jn 

tam be§ ekip zeybek hamlami§lar. 

*** 
Biitiin hazuhklardan sonra Maksim 

salonlanndayJz .. Salonda taht kurmu§ iki 
cazdan biri lzmir fokstrotunu bitirirken 
i:ibiirii Ege tangosuna ba§hyor. Efe, kJ. 
zan, uziim, incir ... izmirde olmak l~m 
ba§ka ne eksigimiz var? lnsan bu muhit· 
te biitiin crocuklugunu, talebelik ve genc
lik hayatmm heyecanlanm tekrar ya§I -
yor ... 

*** 
Kar§Iyakah Miimtazm «lzmir ak§am· 

larmda» tangosunu, bize biiyiik Mes'ud 
giizel sesile hediye ediyor .. 

izmir ak$amlarmda giiniiller ktmtldamr 
Alevlenen goklerden kaltr Iter kalbde bir 

tz 
Uztyan ktyt.larda giizellikler §ahlamr 
izmir ak$amlartnda tiirkiiler sayler deniz .. 

Kim ne derse desin, izmirin denizini 
hatirlatan §U dart satir oraya hasret c;.e· 
ken herkesin ic;.ini oynatmaia kafi geli -
yor ... 

rin ak~ammi seyrede ede bir vecize soy· 
lemi§ti: Bizim c;ocuklar <;ah§lP c;.abalay1p 
o vecizeyi m1sralara sJgd1rmaga ugra§ml§ 
olacaklar: 

K iipiiklii mor sularda binbir nakt~ belirtr 
Gozlerden sevinc, nete diikiiliir ince tnce 
Sar;t riizgarda ba~lar, diimanlt daglarda bir: 
izmir ak~amlannda giine~ suya degince .. 

*** 
Vaktile Sorbondan kazandigmJ !zmir 

~ocuklanna sunmu§ olan 1zmir liselerinin 
emektar franS!Zca muallimi ve §imdi k1z 
Ege yurdunun miidiresi bulunan ogret • 

men Saadet burada gecenin nezahetile 
ugra§Iyor. K1sa k1sa direktifler veriyor. 
Kimse bir damla ic;ki ic;.miyor .. Sebebini 

sormaga liizum yok: Herkes lzmiri ya • 
§atmak icrin yarahlan bu dekorla zaten 
sarho§ ! .. 

Bir arahk dans durur gibi oldu. De -
rinlerden bir efe tiirkiisu dalga dalga sa· 
lona yayi!maga ba~lad1. Hepimiz tam • 
d1k: Tibbiyeli Na§id Efenin sesi .. Ku· 
laklan fetheden bu ses biraz sonra gozle

re de goriindii. Mor c;.epkenini salhya sal
hya ortaya dogru yiiriidii. ;li:iyle ellerini 
§aklattl. KIZI! !;epkenli kJZanlarla Ode -

mi§ ktzlan da milli kiyafetlerile ortaya 
geldiler. En biiyiik noksanuniZI §imdi an
ladik. Biz davul sesini beklerken, gene 
caz ba~lad1. Ne yapahm .. lstanbulda h
mirlilik taslamak bu kadar oluyor i§te!. 

Gelecek sene hmirden birkac;. tane davul 
zuma getirmek f~rzoldu. Davulun yok -
lugunu ellerimizle telafi ettik. Onlar oy
nuyor, yiizlerce el tempo tutuyordu. Bi

zim kizanlarm, kJZlar oniinde oyle yakl
§Ikh diz c;okii§leri vard1 ki .. 

Arhk sabah oldu, Maksim salonu, gi
den misafirlere son bir m1sra d~ha hediye 
ediyor: 

Ege biitiin kalblerde r;a(ftldtyan bir sudur 
Ege sevgi yurdudur, Ege sevgi yurdudur 

Yalan degi!, ~e. sevenlerin yurdu ve 
yurdun sevgilisidir. 

Balkan Ekonomi Konseyinin faaliyeti 

Balkan Ekonomik Konseyinin ar;tll~l 

Atina 21 (Hususl) - Balkan An • taalluk eden meseleler hakkmda tetkikat
tantJ devletleri Ekonomi Konseyi dUn ta bulunmu§tur. T urizm enciimeni de sa
gee;: vakte kadar Hariciye Vekaleti bina- lahiyeti dahilindeki i§leri tetkik et
smda enciimenler halinde c;ah§mi§tlr. Mii· mi§tir. 

len. inkllab dersleri. Mahmud Ji!sad Boz .. 
kurt - 18,30 plakla dans muslki.si - 19,30 
c;ocuklara masal: i. Galib Arcan - 20,00 
Rifat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk mu .. 
sikisi ve halk §arktlan - 20,30 Orner Rtza 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Saflye ve 
arkada~lart tarafmdan Tiirk muslki.si ve 
halk ~ark1lart, saat ayart - 21,15 §ehir Ti• 
yatrosu dram kJSmt (Kavalerya Riot!ka
na) - 22,15 Ajans ve Borsa haberler1 ve 
ertesi giiniin progranu - 22,30 plakla so .. 
lolar, opera ve operet part;;alart - 23,00 son. 

VITANA: 
1'8,20 KONSER - 19,15 halk yaytm - 19,40 

ingil!zce ders - 20,15 haberler, polislerin 
zamam, sergllere dalr ve salre - 21,05 KQN .. 
SER - 22,15 SENFONIK KONSER - 22,55 
gramofon - 23,15 haberler, hava ve salre .. 
23,25 ESKi ViYANA MUSiKisi - 24,35 ha .. 
berler. 

BERLiN: 
18,05 §ARKILAR VE PIYANO MUSi ,. 

Kisi - 18,35 kltablara dair - 19,05 gramo• 
fon - 20,05 baz1 sokak sahnelerl - 2.11,15 pf., 
YANO MUSiKiSi • 20,50 giiniin akisleri, 
haberler - 21,15 temsll - 23,05 hava, ha ... 
berler, spor - 23,35 GECE MUSOOSi. 

BUDAPE§TE: 
19,05 KiLiSE KONSER.i - 20,05 gramo • 

fon - 21,05 plyes - 22,20 haberler - ~.40 
OPERA ORKESTRASININ KONSERi, lsti
rahat esnalarmda hava, haberler - 24,10 
QiNGENE ORKESTRASI - 1,10 haberler. 

BUKRE§: 
18,05 gramofon - 19,05 hava, konu~ma 

ve saire - 19,15 EOLENCELi KONSER-20,05 
konferans - 20,25 BAHAR KONSERI - 21,30 
ESKi ODA MUSIKISi - 22,05 hava, haber
ler, spor - 22,20 viYOLONSEL KONSERi • 
23,05 GECE KONSERi - 23,50 haberler. 

LONDRA: 
18,05 PiYANO KONSERI - 18,35 EOLEN .. 

CELi KONSER - 19,05 c;ocuklarm zamam .. 
20,05 ORKESTRA KONSERi - 20,45 PiYA· 
NO iLE KONU§MA - 20,55 e~lencell ko -
nu~ma, haberler, hava- 21,35 PiYANO MU
SiKiSi - 21,57 opera yay1m: UQAN HO
LANDALI - 22,55 KEMAN KONSERi-23,20 
musikili plyes - 24,30 DANS ORKESTRA
SI - 1,35 haberler, hava, gramofon. 

PARiS [P.T.T.l: 
18,05 Org konserl, k1raat, gramofon, §1 .. 

lrler, konu~ma - 20,05 PIYANO KONSERI, 
§arkJlar - 20,35 havadls, hava, haberler ve 
salre - 22,05 kan~1k yaym - 22,35 plyes ... 
24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 KARI§IK MUSiKf - 18,55 hava, 

kl§ haberlerl, ~ilrler - 20,10 spor, turlzm 
haberleri ve saire - 21,45 kar1~1k musiki -
22,05 !;IAN VE MUSIKi - 22,35 Londradan 
naklen: ORKESTRA KONSERf - 23,05 ko
nusma. haberler - 24.20 DANS MUSiKjsf. 

r.:TC.:iEC7.ANELER 
Bu ak.<;iam §ehrin muhtellf semtlerinde 

no.bet~,:1 olan eczaneler ~unlard1r: 
Istanbul cihetlndekiler: 
Eminiiniinde (Bensason), Beyaztdda. (Bel

k!s). Kiit;;iikpazarda <Yorgi), Eyiibde <Mus
tafa Arif), §ehremlninde (Hamd1), Karo.
giimriikte (Fuad), Samatya>da (Teofllos>, 
~ehzadeba~mda (Asafl, Ak.saraycla (Etem 
Pertev), Fenerde (Vitali), Alemdarda (Str
n Ras!m), Bak1rkoyde (Merkez). 
Beyo~lu cihetlndekiler: 
Tiinelde (Matkovic;), YUk.sekkaldtrunda. 

(Vinikopulo), Gala tad a (Merkez), Taksim
de (Kemal Rebiil), Osmanbeyde (§ark ME'r• 
kezl, Kas1mp~ada (Asaf), HaskByde (Bar
but), Be~!kta§ta (Siileyman Receb), San
yerde (Asaf) . 

ti'skiidar, Kadlk:oy ve Adalardak!ler: 
Uskiidar, iskelede (Merkez), Kad1k1iy, 

Modada lModa). Biiyiikadada (li,llnasi Rt -
za), Heybel!de (Halk). 

-----------------OLOM 
Me§hur haftzlardan Haf1z Orner dUn 

vefat etm~tir. Cenazesi Kad1ki:iy Yo· 
gurt<;u c;.aymna naztr 96 numarah ha
nesinden buglin saat 11 de kaldmlarak 
Kad1ki:iy iskele camisinde cenaze na· 
mazt kllmdtktan sonra Karacaahmedde
ki ailes-i makberesine defnedilecektir. 
Kendisini sevenlerle huffazt kiramm 
te§rifleri rica olunmaktad1r. 

( __ Y_EN_I._E_SE_R_LE_R _) nakalat Enciimeni deniz, §imendifer, tay- Bugiin pazar tatili miinasebetile ,~ 
yare yollarile posta, telgraf ve telefona enclimenler me§gu] olmiyacaklardir. 

Haydar Rifabn I 

Siimer Bankm Biilteni 
Siimer Bankm ii<; ayhk biilteninin 

7 nci saytst c;.tkmt~tir. Bu saytda, Tlir
kiyenin endiistriyel kurulU§u, Tiirkiye
de sanayii koruma tedbirleri, emtia pi
yasalan gibi lie;. muhim yazt ile muhtelif 
maddeler hakkmda Tiirkiye ve beynel
milel piyasalara aid 72 istatistik cetveli 
vardtr. Bunlar arasmda §eker, pamuk, 
kag1d, yiin, Tiirkiye harici ticareti gibi 
istatistikler dikkate §ayand1r. 

( Oaonlar, konteranslar. kongreler) 
Kongreye davet 

Darii~§afaka Mezunlart Cemiyetinden · 
27/3/937 cumartesi giinii saat 14 te' E

minonii Halkevinde Kurumumuzun senelik 
toplantJSt yapllaca~mdan degerli azanuzm 
te§riflerinl dileriz. 

r 

r 

onUmUzdeki <;ar,amba ak,am• 

5 U MER SiNEMASI 
Gen~, sehhar ve dehakar sinema artistleri 

DANiELLE DARRIEUX ve PIERRE MiNGAND'm 

PARiSLi KIZ 
NeHs §ark.It ve musikili komedilerinde §ark1 soyleyip dans ettik 

leri, birbirile §akala§arak ne§'e sa~bklartm goreceksinizo • 

KART ALLAR ~ELi K 
Frans1zca 

JAMES CAGNEY • PAT 0 BRIEN 
Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin i§tirakile ve milyonlar sarfile viicude getirilen film. 

Yak1nda f 0 R K' te ____ _. 

A $ K 
DANS 
MUSiKi 

SAKARYA Sinemastnin 
takdim edecegi film ne bir dramdtr, ne de bir vodvil ooo 

Fakat ; §en, canh ve bakiki ... her vakit goriilemiyen sevimli bir eserdir. 

KIZLAR PANSYONU 
Franstzca sozlii film . .sizi eglendirecek 0 , 0 sizi heyecana dii§iirecek 000 Velhas1l seveceginiz 

ve sevd klerinize tavsiye edeceginiz giizel bir filimdiro 
Bat rollerde : LUCiEN BARROUX • GABRiELLE DORZiAT ve 40 gen~ k1z 

I eserlerinden 
Etrlisk Vazosu 
Ilic;.in Ollimii 

20 Kr. i 
50 • 

Efendi tle U~ak 
Vikontun Oliimii 
tklimler 
tlk A§k 
Kli~iik HiH.yeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesl 
Anar$izm 

40 • 
30 ,. 

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

125 , 
60 • 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Dordiincli Vaklf Han dordlincii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

o/'''''8ii~~~·~~hi~·~~··k~·;~·b~·;~;ki~;~;·· 
1 Amt, meydan, c;ocuk parklar1 ve 

villa bah~eleri i~in modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahm deruhde ve taahhtid 
eder. 

Miiessesat ve villa bah~e)erinin 
daimi nezaretini kii~tik iicretlerle 
kabul eder. 

<;i~ek, sebze tohumlart; fide ve 
fidanlar; sus, meyva aga~ ve agac
clklan; bah~e alat ve edevah ve 
ehliyetli vahc;.1vanlar gonderir. 

Katalo~ (50) kuru§tur. 
Alakadarlara paras1z gi:inderilir. 
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BAHAR GELDi! 
Kalblerin ve keselerin 
dolup bo~aldigl • • mevs1m 

Tabiat ye,illiklere biiriiniir ve giyinirken insan
lar da yava~ yava' soyunmaga ba,Iaddar 

Kuru dal gi:ilgelerinin oyna§tlgi uzun 
yollann sonundaki tenha kiyilar, sessiz 
yama<;lar, k1rlar, bayiTlar, baglar, bah • 
c;eler giine§in serdigi I§Iktan i:irtiiniin a! -
tmda esniyerek, gerine gerine baygm 
.gozlerini bahara a<;Iyorlar. 

Ve tabiatle alh ayhk sava§tan sapsag
lam c;1kan insanlar, zevk ve ne§e ile, ve 
soyuna soyuna kendilerini bahann 1hk 
koynuna atlyorlar: Paltolar atJldi, ye -
lekler siynldi. Neredeyse ceketlere, §ap
kalara ve nihayet plajlara ma geliyor. 

Evet insanlar soyunurken, tabiat ye • 
§illiklere ve renk renk <;i<;eklere biiriinii • 
yor. 

insanlar mevsim haziThgmdalar: Y az
hklanm ISmarhyanlar, daha ~imdiden 
sac;lanm kokiinden kazitanlar, tenezziih 
seferleri haziThyanlar, eglence program -
larile ugra§anlar, sayfiye arayanlar, san
dallarmi boyatanlar, vantilati:irlerini ta • 
mir ettirenler var. 

Diger taraftan bahc;.eler siisleniyor, 
baglar ayiklamyor, plajlar temizleniyor. 
K1rlar yemye§il ve iistiinde, agaclar bi -
rer demet c;ic;ek. 

-5ehrin bo§alacagi giinler yakla§Iyor. 
Adalar, §ehrin nabzma yapi§ffii§, din

liyor: 
- Bu y1! acaba bize ragbet olacak 

m1 ~ Bilsek te on a gore davransak.. 
Bogazic;i; 
- Son kozumu oynuyorum, diyor. 

Vapur iicretlerinden §ikayet ettiler, in -
dirdik i§te. Orkestrah, hiifeli seferler ve 
kolayhklarm envai var. Bakahm Tann
mn iyi kullan yeryiiziiniin cennetine ilti -
fat buyuracaklar m1 ~ 

Ve yahlar ihtiyar govdelerini birbir -
lerine daYJyarak, ta§lan kopmu§ nhhm • 
lara bagda§ kurmu§lar, pan! pan! gi:iz -
lerini, I§Ildiyan sulann kopiiklii yollarma 
dikmi§ler, miijde bekliyorlar. 

Moda, magrur: 
- Ne kumsahm, ne bag1m bah<;em 

var, ne de propaganda yapmaga ihtiya
cim. F akat tilsimh bir havam ve herd em 
taze bir ad1m var. 

Kagtdhane bile Sadabad giinlerinin 
riiyas1 ic;inde. 

Fransadan yeni gelen bir dostum ge -
c;en giin ~oyle diyordu: 

«- Kac; senedir o eski seyyah akm • 
Ianna hasret c;eke c;eke ic;ini yiyen Paris 
biitiin iimidini may1sta ac;Ilacak beynel -
mile! sergiye baglami§tlr. Kundura bo -
ynciSindan adh sanh tacire kadar herkes 
maYJSI iple c;.ekiyor.» 

istanbul da bir bak1mdan, a§agi yu -
kan ayni vaziyette degil mi ~ 

Dondurrnacmndan, trenine, vapuruna 
kadar her§ey yaz1 beklemiyor mu ~ 

Biitiin ki§ kahve ko§elerinde pinekli -
yen bir i§siz keyifli keyifli ellerini ugu§
turuyor: 

CI, teknesini gi:istererek giiliiyor: 

«- Biitiin ki§ o da benim gibi pinek
ler durur. Azgm su, aylarla didi§meden 
yorulup ta giine~le sevi§mege ba§laymca 
bize de giin dogar.» 

Kiic;iiciik barakasmda c;ubugunu tiit -
tiiren miitekaid: 

«- Bugiinlerde konturat kag1di, pul 
satl§l bile artar, diyor, malumu aliniz is
tanbul halki zengin olsun olmasm, arhk 
yazhga <;Ikmagi adet edinmi§ bu)unu • 
yor.» 

Yanmdaki bakkal da soze kan§lyor: 
«- Y azm i§tihalar d~ ac;1hr bay1m. 

Biitiin ki§ dart duvar arasmda uyukla -
d1ktan sonra yazm geceyar1larma kadar 
sokaklarda, ac;1k havada dola§an insn -
lar elbette hmc;lanm yag tenekelerinden, 
pirim;: c;uvallarmdan, §eker sand1·klann -
dan ahrlar. Hele ic;ki .. Eloglu karpuz 
kabuguna bulanmi§ Y emi§ kiYJsmda, bir 
kan§ serin golgeye hasret c;eken Okmey
danmda bile a§ka geliyor da §i§eye san
hyor.» 

Bir seyyar c;algJcl da §ayle konu§u -
yor: 

<<- K1~m kendim okur, kendim din -
lerim. $imdi gramofonu, radyosu bulun
mJYan kahvelere de, sazdan kac;an ihti
yarlar toplamyorlar. Y azm ise her agac 
dibi bir c;iftin meskenidir. Zaten birbir • 
lerine maval okuyan sevgililere bir gaze! 
de ben okudum mu i~ tamamd1r. Bak da-

ha ~imdiden avucum ka~1myor.» 
Bak1yorum: -5ehrin ta~mda topragm -

da, havasmda, suyunda, her~eyinde bir 
ba§ka canhhk, bir ba§ka ne§e var. 

Bahar geldi, bir sevda mevsiminin e§i
gindeyiz. 

Ve bu mevsimde kalbler gibi keseler 
de dolup bo§alacakhr. 

Evet biitiin §ehrin, hem de sade 
degi], iki avucu birden ka§Imyor. 

«- Y az gibi var m1? .. Allahm kiT -
larmda, kiYJiarmda leblebi satsam gene 
giinde iki papeli kiVInnm. Y az bu .. Mii§· -
teri sokaklara di:ikiiliir.» 

KANDEMJR 

T ophanedeki yangm 
Bir §ofor de §Oyle diyor: 

«- KI§m acele i§i olan paraby1 ta -
§ITIZ. Dii§iiniin istanbulda acele i§i olan 
kac; ki§i vard1r? Amma yaz gelince i§ 
degi§ir. Koluna yosmasm1 takan biner a
rabamiza ve pazarhgi unutarak, c;ek, 
der.» 

Y elkenini tamirle me§gul olan sandal-

Tophanede Hendek soka~nda Osman 
isminde hirisinin tahh isticarmda bulu
nan ah1rdan yangm ~Ikmi§, ah1rla ya
nmdaki komiir deposu tamamen, yan
larmda iki di.ikkan da k1smen yand1ktan 
sonra sondi.iri.ilebilmi§tir. Yapllan tah
kikattan yangmm, Osman tarafmdan a
hnda unutulan mumun tahtalar i.izerine 
devrilmesinden ~Ikhg1 anla~almi§hr. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 25 

BiZ iNSANLAR 
"================== Y azan: Peyami Safa ==v 

lc;inde bu ofke ve bu karar birdenbire 
pas1l peyda olmu§tu? Nas1l, ani bir sefer
berlik halile, biiluga erdigi zamanlardan 
itibaren duydugu kiic;iik ve perakende, 
yenilmi§ veya hedeflerine dogru yeni sal
dm§lan miisaid fusatlara tehir edilmi§ is· 
yanlar hemen bir araya geliverdiler? 
,Simdi de bu mektebi terketmesi evvelden 
yerilmi§ bir karar neticesi mi? Miidiiriin 
oniinde tereddiid etmi§ti. 1c;inden dogacak 
bir ilcay1 bekledi. Gene bahtm1 dii§ma
m oldugu bu hassasiyete, i<;ine serbest ve 
~evik bir kanad <;Irpml~Ina teslim etmi§ti. 
«VakJa hareketleri ne kadar fevri olursa 
olsun, fikirlerime z1d degil. N azanmda 
diinyanm biitiin taassublanm ve sa<;ma 
miidahalelerini temsil eden baba otorite
sini c;ekemiyordum. 1Ik hiirriyet fmatmm 
pe§ine takildim. Bu mektebde de ayni 
neviden bir tazyika tahammi.il edemedim. 
kimin hamleleri fikirlerimin istikametile 
miivazi gidiyor; fakat beni adeta karar 
verrneden icraya sevkediyor; harekete 
aec;tikten sonra kendimden miisaade ah
yorum, ken dime emrivakiler yap1yorum; 

icranm §eklini ve zamamm evvelden ta· 
yin edemiyorum, ne zaman m;acagm1 bil
miyen bir ku§a benziyorum; akhm ve 
manhg1m, topal bir kahya gibi, gayriira
di hareketlerimin pe§inden ko§uyor; i§te 
bak, biitiin bunlan da §imdi, yani i§ i§ten 
gec;tikten sonra, istifa ettikten sonra dii§ii
niiyorum. Daha evvel dii§iinseydim bel
ki bu hareketimi biraz tehir ederdim, mii· 
said vaziyetlerin yardimmi beklerdim; 
miidiir hie; zannettigim gibi aleyhimde sa
bit ve ka t'i bir karar verrni§ goriinmedi. 
Korku ile tehlikeye dogru ko§tum, yani 
gene erken uc;tum, ba§Imm nereye c;arpa
cagml bilemiyorum.» 

Yemek c;am <;ahyordu. Bu ses onu 
iirpertti. Son yemek. lhtimal bir daha 
aylarca bu muntazam g~dayi bulamiya
cakh. Cebinde yedi lira ile mec;hule ali· 
hyordu. Elini yelek cebine atti ve bozuk
luklanm da sayd1. Mektebin bakkalma 
borcunu odedikten sonra vapur gi~esinin 
oniinde yedi lirasmdan birini bozdurma
ya ve harcamaya ba§hyacakh. Korktu. 
Ba§mi denize dogru kaldud1. Hafif k1v-

CUMHURiYET 

Komiir senlikleri 
' 

Sergi miinasebetile An
karada bir~ok eglenceler 

tertib ediliyor 

- Allah nzasz i!;ln btr i§! ... 
- Ko§ Komur sergistne, orada senden 

milnasibini bulamazlar I ... 

Ankara 21 (Hususi) - 1stan!Jmlun 
kirk gi.in k1rk gecesine mukabil, Anka
rada bu 23 nisam da, bir ay si.irecek 
komi.ir §enliklerinin takib edecegi anla
§Ihyor. Bir taraftan bi.iyi.ik oteller, ha
ricden me§hur san'atkarlan bu mi.iddet 
zarfmda angaje etmege te§ebblis etmi§
lerdir. Bir yandan at ko§ulan, futbol 
ma~lan, giire§ mi.isabakalan i~in tertib
ler yapllmaktad1r. Balo, toplanh, miisa
mere ve konferans haztrhklarile ugra
§an bir heyet te vard1r. Ankaraya bu 
mi.inasebetle gelecek ecnebi seyyahlarla, 
AnkaraYJ ilk defa gorecek yurdda§lar 
i<;in §<>hri gorme programlan da tanzim 
ediliyor. 

Ankara Halkevi de mi.isamereler 
verecektir. Bu musamerelerde, muhte
lif eglenceli programlar arasmda, ko
mi.iri.i halka tamtmak ve muhtelif kul
lam§ §ekillerini gostermek maksadile 
hazirlanml§ piyesler de temsil edilecek, 
filimler gosterilecektir. 

Sergi dolaytsile, memleketimizde go
ri.ilecek turizm hareketlerinin, tahmin
lerin fevkinde olacagt da bugi.inden an
la§Ilmi§ gibidir. Acentalar, Mlstr, Su
riye, Filistin, Balkan memleketlerinden 
ba§ka muhtelif Avrupa merkezle -
rinden gelecek seyyah kafileleri -
ni miktarlarile bildirmege ba§la -
IDI§lard1r. Bu vesile ile Ankara -
y1 irandan gelecek hususi bir he -
yetin de ziyaret edecegi anla§Ilmi§hr. 
Almanyadan gelecekler arasmda tayya
re ile seyahat edecekler bulundugu da 
bildirilmi§tir. ilk olarak 50 ki§ilik bir 
tayyare kafilesi gelecektir. Biiti.in bu 
ragbet ve alaka kar§lSmda, bu ilk resmi 
beynelmilel serginin ~ok mi.ikemmel ol
masl i~in azami gayret ve itina sarfe
dildigi de goriiliiyor. -···-Bisikletle tara~adan dii§tii 

Di.in ak§am saat 16 raddelerinde Ar
navudkoyi.inde 25 inci ilkmektebin geni§ 
tara<;asmda bisikletle gezmekte olan 
Arnavudkoy K1z Kolleji kap1c1smm og
lu 8 y<l§larmda ibrahim, birdenbire mu
vazenesini kaybederek tarar;adan soka
ga bisikletle di.i§mi.i§ti.ir. 5 metrodan faz
la bir yi.ikseklikten yere di.i§en ki.i~iik 

ibrahim tehlikeli surette yaralanm~ ve 
oliim halinde hastaneye kaldmlmi§tir. 

Mulazimin 
Romani 

Nalali 

Abidin Daver 
Gazetemizde tefrika edilmi~ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta
rafmdan kitab §eklinde ne§re
edilmi§tir. Resimli ve cildli olan 

kitabm fiatJ 100 kuru§tur. 

runh sularm iistiinde giindiiziin son I~Ik
lan c;iiriiyordu. Kar§I tepeler simsiyah. 
Uzaklarda bir vapur diidiigii ve motor 
giiriiltiisii. Riizgar yok. Umidleri ve kor
kulan ayni derecede te§vik eden sakin ve 
karanhk bir hava. Diidiik sesi yakla~Iyor. 
Ve <;ocuklann §ark1lan: 

Buu ... Agaclar, giizel kuu ... ~lar 
Y iiriiii ... yelim, a ... rkada§lar 

V e ko§U§malar, hay km~lar, kahkaha
lar ... 

Or han biraz yi.iksek sesle: «Haydi l 
Yiiriiyelim ... » dedi; sonra dii§iindii: 
«F akat arkada§SIZ ... » Gene gi:igsi.inde 
bir tuhafhk vard1. Yiiregi mi <;arpiyor? 
Gene «ben bu kadar romantik miyim ?» 
§iiphesine dii§tii. Arkasmdan, gene ba -
basma isyanmm gururunu davet ederek 
miskinligi defetmek istiyordu. Hala pat
riyarkae tazyika isyan etmi§ bir miirahikin 
her§eye muktedir olduguna kanidi. Bu 
hahradan ve bu fikirden ba§ka silah1 yok
tu. ,Sarkt sert ad1mlara davet ediyordu. 
H1zh yiiriidii, fakat ad1mlanm hemen ya
va§latmaga mecbur oldu. Biraz yiiregi 
c;arp1yordu, muhakkak. hte bu felaket. 
En ziyade giivendigi viicudii kendisine 
yar olmazsa biitiin korktuklarma ugnya
bilirdi. Fa kat her tecriibeden zaferle c;I
kan kuvvetli biinyesine itimad1 kolay sar
si!amazdi. Daha bir hafta evvel terbiyei 

Amerikalilar Atatiirke 
ve inkilcihimiza hayran 

~ikagonun en biiyiik bir sinemas1nda gosterilen 
Tiirk inkdab1 filmi miitemadiyen alki,Ian•yor 

[Ba§taratt 1 ~nci sahttese] 
kah, bilet alabilmek i~in sifmn altmda 
15 derece sogukta sinemanm online bi
rikmektedir. Bu tehaci.imi.in sebebi bu 
sinemada bi.iyi.ik Ti.irk inkllab1 hakkm
da gi.izel bir filim gosterilmekte olma
sidtr. 

Ulu !;\efin bi.iyi.ik ba§anlarmm binde 
bif.ini bile ifade etmiyen bu filme kar§I 
Amerika mi.inevverlerinin gosterdikleri 
ragbet, her Ti.irki.in gogsiinii iftiharla 
kabartacak bir derecededir. 

Atatiirki.in heykeli, §anh Ti.irk bay
rag! ve istiklal mar§ile ba§hyan bu fi
limde spiker tarafmdan eski y1k1k, ha
rab Osmanh tmparatorlugu, Umumi 
Harb felaketi ve yurdumuzun istilas1 
anlahlmakta ve buradan Atati.irki.in 
yi.iksek §ahsiyetine g~ilmektedir. Spi
ker cl§te Ti.irklerin babas1 ve halas -
kan!~ diye Atati.irkiin cbi.i.yi.ik bir ku
mandan, kiymetli bir diplomat, asri bir 
siyasi. oldugunu soyledikten sonra, 
Bogazlar muvaffakiyetini ve son An
takya i§inde gosterilen sulhperverligi ve 
hak§inash~ tebari.iz ettirmektedir. 

Ti.irkiyede miitemadiyen kurulmakta 
olan fabrikalardan, Ti.irkiyenin asri en
di.istri sisteminden ve Ulu Onderin her 
§eye oldugu kadar spora da verdigi e
hemmiyetten bahsedilmekte ve filim 

italyantn d1' siyaseti 
[Ba~taraft 1 fncf santtese] 

miisamahakarhkta bulunanlanm istiyo -
ruz.» 

Lokarno misak1 hakkmdaki halyan 
muhbrasmdan bahseden makale muhar • 
riri diyor ki: 

<<ltalyan muhtJrasi, halen de Avrupa
da sulhun ve istikrarm en acil zamam o
lan di:irt devletin bu ittihadm1 yeniden vii
cude getirrnege maildir. 

Daha nekadar tekrar edelim, miistem· 
lekat sahibi devletler, Afrikada mevzuu 
bahis meseleleri adalet ve liberalizm zih
niyetile halletmek ic;in mii§terek bir cephe 
viicude getirrnedikleri takdirde mi.istakar 
hie; bir~ey viicude getirrnek imkam yok
tur. 

!spanyol meselesi, bir nizam, sulh ve 
miilki tamamiyet meselesidir. !spanyada 
komiinizrn, Akdeniz ve hatta Britanya 
imparatorlugunun biiyiik yolunun kapl -

sma konmu~ bir barut f1<;1SI olacaktu. 1-
talyan siyaseti, Avrupanm hayu ve men

faati namma bu tehdidi bertaraf etmek 

istemektedir. 
!talya, kendisi ic;in ne arazi itibarile ne 

de siyaseten hic;bir §ey istememektedir. 

Akdenizde <;ok biiyiik ve miibrem men -

faatleri bulunan fngilterenin neden dola
YI ftalyan siyasetile te§riki mesai edeme
digini bir tiirli.i anhyamiyoruz.» 

Dun gece bir tramvay kazaa1 
daha oldu 

Di.in gece saat 9 raddelerinde Sirke
ciden Yedikuleye gitmekte olan 982 nu
marah vatman Recebin idaresindeki 38 

numarah tramvay arabaSl Sultanahmed 
tevakkuf mahallinden kalkarken Hus
nii isminde 22 y~larmda bir gene ro
morkun altma di.i§mi.i§ ve iki ayagt bir
den yaralanm1§t1r. 

Yarah gene, cankurtaran otomobilile 
hastaneye kaldtnlmi§, vatman nezaret 
altma almmJ§hr. 

bedeniye muallimile koruda giire§ ederek 
onu yere yikmi§tl. Parmakhgm kap1smJ 
demirlerini si:ikecekmi§ gibi c;ekti. Y emek
haneye dogru sert adimlarla yiiri.idii. Be
yaz ko~kiin mutfak ittihaz edilen zemin 
katmm alc;ak kapiSI oniinde T ahsine ras
ladJ, durdu. <;::ocuk onu gi:iriince, ne yap
hgmm hie; farkmda olm1yarak, tam bir 
sevkitabii hareketile yanma sokulmu§, 
yi.iziinii onun gi:igsiine yakla§tJTmi§h. 

Orhan, ._ocugun elinden tuttu: 
- Gel, dedi, yemekte yamma otur. 
Sonra durdu, etrafma baktJ, <;ocuk-

lann hepsi yemekhaneye girince T ahsini 
kucakladJ, alnmdan optii: 

- Seni daima aray1p soracagim, kork
ma! dedi. 
. Y emekhaneye elele girdiler. 

Carib bir§ey oldu: Orhanm istifasi
m ogrenen Ve bu istifamn T ahsin vak' a
sile alakasm1 sezen biitiin talebeler aya
ga kalktilar. -5iddetli ve siirekli bir alk1§ 
koptu. 

IV 
A 

Orhan diz kapagmda bir agn duya
rak uyand1. tlkonce bu SlZlmn sivrildigi 
noktaya saplanan dikkati, soguktan tutul
mu~ omuzlanna kadar gidip geliyordu. 
Boyuna gore kisa, viicudiiniin hiirriyetini 
tahdid eden yorgan altmda, bacagmi bir-

gene istiklal mar§lmlzla bitmektedir. 
Amerikahlar inkllablanm1z arasmda 

bilhassa harf ink1labma ehemmiyet ver
mekte ve Turk inkilab hamlelerini, Bi.i
yiik !;\efi ve §anh bayragimiZl §iddetle 
alki§lamaktadirlar. 

Burada rasladigim ve benim Ti.irk ol
dugumu ogrenen her Amerikalmm ba
na ilk sordugu sual: cAtati.irk. olmak
tadir. Yalmz Amerikahlar degil, burada 
her hangi bir vesile ile bulunan ba§ka 
milliyetten kimseler de bizimle ~ok ya
kmdan alakadar oluyorlar. Mesela bir 
Japon doktoru, Bi.iyiik ~efimizden mu
habbet ve hi.irmetle bahsederken aynen 
§U s5zleri soyledi: 

c- Biz Japonlar, kahramanlara tapa
nz. Atati.irk bi.iyi.ik bir kahramandrr. 
Ben de onun i~in Atatiirki.i. severim.> 

Gene bir Amerikah kadm da: cBiz A· 
tati.irki.i severiz. <;i.inki.i. Atatiirk kadmh
ga hiirmet eder> dedi ve Bi.iyiik ~efin 
Ti.irk kadmhgma bah§ettigi hi.irriyetten 
bi.iyi.ik bir sitayi§le bahsetti. 

Bir mi.iddet evvel burada cBeynelmi
lel ev~ de 1stanbu !Robert Kollej mi.i
diirii Dr. Right tarafmdan yeni Tiirki
ye mevzuu etrafmda verilen gi.izel bir 
konferans ve gosterilen bir filim de bi.i
yi.ik bir alaka ile kar§llanmi§tir. 

Ahmed Deniz. 

(;ok miihim bir ke,if 
£Ba~tarat1 1 tnct sahttede] 

Diinkii Popolo di Roma bu hususta 
diyor ki: 

«Marconi tecriibelerinden bahsetmek 
ic;in kimseye salahiyet verrnemi§, fakat 
ayni zamanda neticelerin pek yakmda a
lmacagmJ ima eylemi§tir. Esasen bu ne
ticelerin, radyo ile enerji nakline mi, yok
sa seyyareler arasmda radyo ile miina -
sebetler tesisine mi, yoks.a daha ba§ka 
bir meseleye mi aid oldugu halen ta -
mamile bilinmemektedir. 

Marconi'nin malum olan son tecriibe
leri Santa • Morgherita Ligure'de bulu -
nan Elektra yah, Nevyork radyosu ve 
u~u§ halinde bulunan iki tayyare ara -
smda icra edilmi§tir.» 

Bingol Vilayetinde umran 
ve terakki 

Bing(il (Hususi) - Bir sene gibi klsa 
bir zamandanberi <;apakc;ur kazasmda 
yerl~en Bingol Vilayetinin mmtakamn 
umran ve terakki yollarmda yapbg1 de
gi§iklikler pek ~oktur. 

Senelerdenberi kagm arabasmm dahi 
i§liyemedigi yollar, otomobil seyriisefe
rine salih bir §ekle konulmu§, §arlan en 
k1sa yolu olan Mu§ - <;apak~ur - Elaziz 
yolu ·i§lemege a~llmi§hr. <;ok yiiksek 
daglar i.izerinde bulunan Bingol yolu
nun 30 kilometroluk ktsmmdan maadas1 
tesviye edilmi§ oldu. N af1a Vekaletinin 
tahsis ettigi 25 bin lira ile de ilkbaharda 
bu k1smm ikmaline ~ah§Ilacaktu. 

Bu sene koy yollarma da ehemmiyet 
verilecek ve bunlar da dart tekerlekli 
vesaitin mi.iruruna miisaid bir hale so
kulacakttr, 

Vilayet merkezinde be§ sm1fh s1hhi 
ve Vekalet planlarma uygun bir ilk
mekteb yaptmlm~ti.r. Kaza merkezle
rinde de bOyle hirer mekteb in§as1 i~in 
937 y1h bi.it~esine tahsisat konulacaktrr. 

Vilayetin s1hhatini korumak i~in 20 
yatakh bir hastane binas1 in§aSI takar
ri.ir etmi§ ve §imdiden haz1rhklara giri
§ilerek aksam1 dahiliyesinin yaplSlna 
ba§lanmi§tir, 

Vilayetin inz.ibat ve asayi§i fevkala
de iyidir. 

denbire k1smak istedigi halde ac;Jlmak 
korkusile bir miiddet kimJldanamadi. Bu 
agnnm diz kapagma nereden geldigini 
hala anhyamami~h. Bacagm1 c;ekmeden 
evvel, ac;1k kalan s1rhm ve omuzlanm 
ortebilmek i<;in, kisa yorganile uzun vi.i
cudii arasmdaki hacim nisbetlerinin da
giimasma meydan vermiyecek bir ihtiyat· 
Ia kolunu belinin altmdan arkasma ath, 

yorganm kenanm buldu, viicudiiniin ba§· 

ka bir taraftan ac;Ilmamasi ic;in omuzlanm 
yava§ yava§ ic;eriye c;ekerek biraz daha 

biiziildii. Bacagm1 k1mildatmca, diz ka
pagmm, pamuklan seyrekle~mi§ yatagi

nm bo§ kalan bir noktasmdan do§eme tah

tasma degdigi ic;in sJzladJginl anlad1. 0-

dasmm tavam aktigi ic;in yag1~h zaman

larda oldugu gibi o gece de, merdiven 
ba§mdaki dar arahga ta§-Idigi yatagm1 

yere serrnege mecbur olmu§tu. Karyolasi 

ve ot minden buraya sJgmiyordu. Pamu· 

gu az oldugu i<;in otesinde berisinde bo§

luklar peyda olan yatagmm bu tahtalar 
iistiinde kendisine s1k s1k yaphgi en bi.i
yiik siirprizlerden birine de §imdi ugra
mi§h. Diz kapagi hala s1zhyordu. Elile 
agnyan yerini ugu§tururken mh gene a· 
«;Ildi. 

(Arkas: var> 

5 

Bugiin Nevruzdur! 

N evruzu §oyle tarif ediyorlar: 
« Y eni giin demektir, sene de 
iki giine bu ad verilmi§tir. 

Bunlardan biri nevruzu ammedir, oteki 
de nevruzu hassad1r. Nevruzu amme, gii
ne§in Hamel biirciine ge<;tigi giiniin adJ· 
dir. Eski devirlerde kainatm ve hayatm 
o giin yaratild1gma inamhrd1. T annmn 
bu i§i yaparken biitiin YJldiZlar evclerin
de ve evcler de Hamel noktasmda bulu
nuyordu, alemin ve Ademin balk olun· 
masile beraber yJldizlara da hareket em
rolundu. 

Ba§ka bir rivayet te var: Pi§dadiyan 
siilalesine mensub hiikiimdarlardan (;em· 

§id, biitiin diinyaYJ dola§hgl mada A -
zerbaycana gelir, memleketin suyunu, 
havasm1 begenir, yiiksek bir yere tahtm1 

kurdurup oturur. Bir sabah, ba§mda pek 
biiyiik elmaslar~a dolu tac1 oldugu halde 
tahhndan etraf1 seyrederken giine§ do • 

gar ve giin I§Igmm o tahta ve o taca do• 
kunmasile her taraf nur i<;inde kahr. 
ManzaraYJ seyredenler, keyfiyetten u • 

gur sezinserler ve o gi.inii nevruz diye ad
landirarak bayram yaparlar. Halk. ayni 

giin ziyafetler de c;ektiklerinden 1ranhlar 
arasmda her nevruzda sevinmek, bay • 

ram yapmak, ziyafet ~ekmek adet oldu. 
Nevruzu hassa, obiiriinden alti giin 

sonra gelir. Bunun icad ve kabul olunu§u 
da Cem§ide atfolunuyor. Guya o, bir y1l 
giine§in Hamel biirciine gec;tigi giinden 
altJ giin sonra biiyiik bir meclis kuruyor. 
davet ettigi kimselere hi tab ederek t 
«T annmn insanlan adem den hayata ge• 
tirmesini, ak11la ve nutukla ba~ka hay • 

vanlardan ayud edip §ereflendirmesini 
kutlulamak ic;in o giiniin bayram say1l • 

masmi» emrediyor. Eski !ran §ehin§ah .. 

Ian nevruzu amme ile nevruzu hassa ara• 
smdaki giinler ic;inde kendilerine arzolu .. 

nan biitiin dilekleri 1 yerine getirirlerdi, 
bore yiiziinden mahpus olanlan b1rakt1 • 
nrlard1, ufaktefek suc;lan bagi§larlardi ve 
gece giindiiz ~arab ic;ip, saz c;aldmp eg -
lenirlerdi. 

*** 
Nevruzun §ark efsanelerindeki yenm 

gosterdik. Tarih bakimmdan tetkik olu
nunca goriiliiyor ki nevruz, eski Tiirk • 
lerin YJlba§JSJdn. Tiirkler, kl§In kuruttugu 
agaclarm ye§errnesini, olgiin <;i<;eklerin a
<;Ilmaga haznlanmasmi, hirer ko§eye sin
mi§ ku§larm kendilerini serbest havaya 
atmalanm, ag1llarda mahpus hayatJ ge
c;iren davarlarm, sigirlarm, atlann ._aYJra 
kavu§malanm tabiatte ve hayatta en e • 
sash bir degi§iklik sayarak o degi§ikligin 
ba§ladigi giinii YJiba§I yapml§iardJr, adi

m da yeni giin koymu~lardn. F akat 
Tiirklerin yeni giinile 1ranhlarm nevruzu 
arasmda on giinliik bir fark vard1r, 
Tiirklerinki daha once gelir. ,Sarki Tiir
kistanda hala bu nevruz muteber olup 1-
ranhlar nezdinde de «koylii nevruzu» di
ye amlmaktad1r. ibni Miihenna Tiirkler
ce muteber olan yeni gunu kaydettigi 

gibi Selc;uklu Melik§ah tarafmdan ter • 
tib olunan takvimde nevruz, YJlba~I o • 
larak kabul edilmi§ ve Ekber ,Sahm ken-

di adm1 ya§Jyan takviminde de nevruz, 
biiyiik bir bayram giinii sayJ!mi§tlr. 

*** 
Nevruzdan bahsolunurken nevruziye-

ler de ha!Ira geliyor. Bunlar, giizel ve 
keskin kokulu macunumsu §ekerlerdi. 
Turk §ekerciligi tarihinde biiyiik yeri o
lan nevruziyeler §imdi yapilmJYor. Onun 
ic;in tarifini liizumsuz bulduk: T ad1lmi • 
yan §eyin tarifi tats1z olur!.. 

M. TURHAN TAN 

Adanada kayak sporlar1 
ragbet buluyor 

Adana (Hususi) - Son zamanlarda 
kayak sporu, Adana gencligi arasmda da 

revac bulmaga ba§lamJ§tlr. T oroslar, bil

hassa Pozanti civan, kayak sporu i~in 
pek mi.isaiddir. Tren zamanlan da uygun 

oldugundan, sporcular sabahleyin fstan

bu! postasile gidip sekiz saat kald1ktan 

sonra ak§am postasile avdet etmektedir -
ler. Ge._en hafta T orcs spor kuliibiine 
mensub yirrni iki ki§ilik bir kafile, ka • 
yaklanm alarak gittiler; gender c;ok ne
fis ve giine§li bir havada bol bol eglenip 
dondiiler. 

Kuliibler bu seneki biitc;elerine kayak 

sporlan ic;in tahsisat koymaga karar ver· 
mi§lerdir. 

Yurdd~ 
Yann !r;in ve daima giivenecegln en tyl 
dost arttuma hesabmdir. Onu hergiin 
dii~iin ve hergiin t;ogalt. 

illusal Ekonoml .. 
Artt1rma Kurumu 
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Milli kiime ma~lar1na diin bird en ba~land1 u~ ~ehirde •• 

Istanbulda yap dan ma~larda Be~ikta~ F enerbah~eyi 2 .., 1 yendi, Galata
saray Giine~le berabere kald1. Gencler Birligi Ankaragiiciinii 4 2 yendi 

Milli kume mac;lannm ilk kar§Ila§ma· 
Ian dun Ankara, izmir ve §ehrimizde, 
T aksim stadyomunda yap1ldJ. istanbul 
likinde ba§ta gelen dort tak1mm ayni giin· 
de ve ayni sahada kar§Ila§malari, giri§ fi
atlanmn 50, 1 00, 250 kuru§ gibi c;ok fa
hi§ olmasma ragmen, biiyiik bir seyirci 
kiitlesinin toplanmasma sebeb olmu§tu. 
Galatasaray: 2 - Giine§: 2 
!lk kar§Ila§mayJ Galatasarayla Giine§ 

tak1mlan yapt1lar. Y erli hakemlerimizin 
hakem goriip istifade etmelerini temin 
i<;in (!?) bir slirii masraf edilip Bulga· 
ristandan ~agmlan ve futboldan ziyade 
atletizmden anladigi, Balkanlardaki spar 
hareketlerini en kiic;iik bir alaka ile takib 
edenlerce de malum alan Kac;ef'in idare· 
sinde oynanan bu oyuna takJmlar §U ter· 
tiblerle i§tirak ettiler: 

Galatasaray: Sacid - Re§ad, Lutfi • 
Ekrem, Salim, Siiavi - N ecdet, E§fak, 
Ha§im, Biilend, Danyal. 

Galatasaray, bu defa da ayag1 sakat 
olan Avniden ve merkez muhacimi Giin
duz K1hcdan mahrum olarak ~IkmJ§ti. 

Giine§: Cihad • Faruk, Re~ad • Da • 
ni~. R1za, lbrahim • Melih, Salahaddin, 
Necdet, Rebii, 

Y,k sert esen lodes riizganm arkala • 
rma alan Giine§liler oyuna ba§ladJlar. 
Bu devrenin yariSI, <;ok §uurlu ve enerjik 
bir oyun tutturmaga muvaffak alan Gii
ne§lilerin hakimiyeti altmda cereyan etti. 
Bu muddet zarfmda Galatasarayhlar, 

sonra yaptJklan vurl.ll§lar riizgann tesi
rile gayet k1sa dii§iiyor, binnetice yeni bir 
Galatasaray akmmm inki§af1 kolayla§mi§ 
bulunuyordu. Galatasarayhlar, bu tarz
da devam eden tam hakimiyetleri arasm
da Biilendin, kalenin iki metro berisin -
deki bir 1skas1 ve diger kac;Irdigi f1rsatlar 
yiiziinden bir turlii beraberligi temin ede
miyorlardi. GiinC§ hiicum hath, bu dev
rede akm tarzmi degi§tirmi§, derinleme 
ve e§apelin uzun paslarla rakib kaleye 
inmek ister gibi bir vaziyet tahnmi§h. 
F akat bu tarz seri Galatasaray defansm1 
a§amadJ ve biitiin le§ebbiisler bo§a gitti. 

Galatasaraytn birinci, Giine~in 
ikinci golii 

Mac;m en hararetli ve kli parc;ast 
bu devrenin yansmdan itibaren on daki
ka kadar slirdii. Bu on dakikabk miiddet 
ic;inde Galatasarayhlar Biilendin rakib 
kaleyc soldan yana§arak <;ektigi falsolu 
bir §utile beraberligi temin ettiler. Bu 
go! san kmmiZJ taraftarlannm kaleblerine 
sevinc hislerini adamaktlh yerle§tirme -
den, yani en fazla bir dakika bile sect -
meden Salahaddinin gene yerden bir §U· 
tii Giine§e ikinci golii kazandirmi~ oldu. 

Galatasaraym ikinci golii 
Galibiyeti hakkeder bir oyun <;Ikanrken 

beraber vaziyette bile bir dakika duramt· 
yan Galatasarayhlar, eski atC§li giinleri
ni hatJrlata~ canlt bir oyun tutturdular ve 
Ha§imin karga§ahk arasmda, Cihadm ye
rinden ktptrdanmasma meydan vermiyen 

- ---' 

Fenerbah~e - Be§ikta§ ma~mdan bir goriinu~ 

hozuk ve dagtmk hir vaziyette kaldtlar ve 
Giine§lilerin miiessir ve kombine oyunla
nna topa rastgele vuru§lar yapmak sure· 
tile mukabele ettiler. 

Giine,in birinci golii 
Riizgann da biiyiik tesirile mutemadi

yen iistiin oyun ~1karan Giine§liler onun· 
cu dakikada Salahaddinin on sekiz ctizgi
si d~mdan ~ekti&_i yerden bir ~utile birin· 
ci gollerini kazand1lar. 

Bu golden bir miiddet sonra san kmm· 
Z1hlann da tektiik hiicuma g~tikleri ve 
kendilerini toparlaytp diizglin oynamaga 
ba§ladiklan gi:iriildii. Yirmi be§inci daki
kadan itibaren oyunun merkezi Sikleti 
Gune~ msif sahasma intikal etmi§ bulu • 
nuyordu. Devrenin sonu yakla§hk~a gol 
tehlikesi de Gune§ kalesine yakla§IDI§ti, 
hatta bir defasmda E~fak, iki defa da 
Necdet topla Cihadm iki metro yakmma 
kadar geldikleri halde beraberlik golunii 
yapamad1lar. Birinci devre 1-0 Giine§in 
lehine bitti. 

lkinci devre 
lkinci devrede riizgan arkalarma alan 

Galatasarayhlar derhal hiicum vaziyetine 
ge~erek adeta tek kale oynamaga ba§la· 
d1lar. Giine§ miidafilerinin kurtari§tan 

ve sol list ko§eyi bulan enfes bir §utile 
tekrar beraberligi elde edinciye kadar 
butiin stad halkmt heyecandan heyecana 
siiruklediler. 

Galatasarayhlar birinci beraberligi te
min eden gollerini atttklan zaman sakat
lanmi§ olan Danyaldan mahrum ve on 
ki§i kalmalanna ragmen, hiicum ustiin • 
liigiinii miitemadiyen elde tutmaga mu
vaffak oldular. Oyunun son dakikalan 
iki taraf oyuncularmm son gayretlerini 
serfetmeleri arasmda g~ti ve rna~ 2 • 2 
beraberlikle neticelendi. 

Be,ikta§: 2 - F enerbah~e: 1 
lkinci oyunu F enerbahc;e ile Be§ikta§ 

takimlan yaptilar. Gene Bulgar Kac;efin 
idaresinde cereyan eden bu mac;a talum
lar §U kadrolarla i§tirak ettiler. 

Be§ikla§: Mehmed Ali • Enver, Fa· 
ruk • Feyzi, Hakki, Fuad - Hayati, 
R1dvan, Muzaffer, ;;eref, E§ref. 
. , F enerbah~e: N ecdet • Y a§ar, Lebib -
Cevad, Angelidis, Mehmed Re§ad - Ni
yazi, N aci, Muzaffer, Esad, Fikret. 

Oyuna riizgan arkalanna alan Be -
§ikta§hlar ba§ladiiar. F akat san laciverd
liler derhal hiicum faikiyetini ele aldt • 
Jar. Fikretin seyirci kaldigt ve miitebaki 

j __ K_o_,e_!!lJ~~~!!~!!l_e_s_r_a_r_l ~l 
Arahk kapiSlm ihtiyatlt bir ad1mla ge

~en mec;hul adam durdu. Hasret merak 
ve korku ic;inde gozlerini odasmm kapt
sma dikti. Cirecek adami ha§yetle bek -
liyordu, fakat kimsc girmedi. Bilakis 
kar§Idaki kapmm a~tldtgmi ve Nurinin: 

- Vayl. .• 
Diye haykirdigtm i§itince Hasret bir 

c;tlgm gibi yatagmdan Sictradi. Kar~1ki 

odaya atJld1. On mumluk lambanm si:iniik 
ziyasmda ilk tahassii&iinu ellerini sac;lan· 
na gotiirerek ~Ighk koparmakla ifade e
debildi. F akat bir saniye sonra hayre
tinden donakald1. Yiizii takallus etti. 

Evvela irice, kthg1 k1yafeti peri§an, 
sa~1 ba~I kaTJ§Ik bir adamm Nurinin bo
gazma sanldigmi gormii§tii. F akat ~tighgJ 
kopannca aynldigmt ve gi.ilii§tiiklerini 
gordii. Onlar gutlak g1rtlaga degil, o -
pii§ffiek iizere sanlmi§lardt. Hasretin se
sini i§itince aynlmt§lar ve giilerek onu 
teskine c;ah§mi§lardi. Halbuki Hasretin 
§a§kmhgt gozleri ayaklannm ucuna gi-

dince biisbi.itiin artt1. Y erde bir kolunun 
iistiine yatarak inliyen birisi vard1. Kol
lan ve ayaklan bagh olan bu adamm 
Samoilof oldugunu anlaymca irkildi. Bir 
ona ve bir de Nuri ile yabanct adama 
baktJ. 0 zaman Nuri bir ad1m atarak 
Hasreti kolundan tutmaga ve i<;eri ~ek -
mege mecbur oldu. Bir saniye onu kol
larmm arasmda sikh. Sonra: 

- Hasret, dedi. Murad F erdiyi tam
miyor musun? 

Hasret, bu karanhk, nemli, korkunc 
bodrumda yeniden hayata gelmi§ gibi 
sevincini gizliyemiyerek: 

- Arnan ya.rabbi, sahi mi? Kurtul
duk mu Nuri? 

Diye haykud1. Sonra F erdiye dondii. 
Heyecan ve tela§ ic;inde sordu: 

- Bizi kurtarmaga m1 geldiniz Fer
di Bey? Bizi nastl buldunuz? N ereden 
geldiniz buraya? 

F erdi yerde homurdanan Samoilofa 
igilirken: 

- Bu uzun hikaye; dedi. Size k1saca 

r-

Giine§ kalesi onilnde heyecanh bir an 

dort muhacimin ~ah§malarile inki§af e • 
den bu hiicumlar, miiessir olmaktan ~ok 
uzaktt. Siyah beyazhlarm sagdan yap • 
hklan akmlar rakiblerinkine nisbetle 
seyrek olmakla beraber daha miiessir o
luyordu. Dakikalar ilerledikcte san Ia • 
civerdliler, gev§ediler ve hiicum iistun • 
liiklerini kaybettiler. Top bir miiddet iki 
muavin hattmi a§amadan gidip geldi. 

Be,iklafrn birinci golii 
1 6 ncJ dakikada Be§ikta§m sag dan 

inki§af eden bir akmmt Lebib kesti; fa -
kat R1dvan yeti§erek ve topu hasmmm 
ayaklanndan sokerek siyah beyazhlarm 
birinci goliinii yaptJ. Bu golden sonra 
F enerbahc;elilerin bir aksiilamelle tekrar 
hiicuma ge~meleri beklendiyse de Mu -
zafferin haddinden fazla agirhgi ve Be
§ikta§ mudafaasmm aktlh oyunu buna 
meydan vermedi, rna~ tekrar miitevazin 
bir §ekilde devam etti. 

Be,iktaftn ikinci golii 
Kal'§Jhkh hiicum denemeleri arasmda 

siyah beyazhlar ikinci gollerini yapmaga 
muvaffak oldular. Mehmed Re§ad, da
ima F azthn oniinde oynamamn yara thgt 
itiyadla arkasmi emniyette zannedip faz
laca ac;Ilmt§ oldugu bir mada Muzaf -
ferle R1dvan Lebibi atlatJnaga muvaf -
fak oldular. Rtdvan yerden bir plase ile 
kaleci Necdeti ikinci defa maglub etti. 
Bundan sonra Be§ikta§ kalesi de bir teh
like atlath. Ko§eye ~ekilen bir §iitii 
Mehmed Ali muvaffakiyetli bir ploji:inle 
kartardt ve birinci devre 2-0 F enerbah
ctenin aleyhine neticelendi. 

lkinci Jevre 
Fenerbah~elilerin birinci devreyi 2 ~ 0 

maglub bitirmelerine ragmen, miisabaka
nm daha be§inci dakikasmda dizinden 
sakatlanan ;lereften ve en iyi oyuncula
n olan Hlisnii ile Naztmdan mahrum ve 
Hakktdan bir santrhaft olan Be§ikta§I 
ikinci devrede maglub edecegini timid e
denler pek c;oktu. Bu devrede de siyah 

beyazhlar, Fikreti adamak1lh marke et
mek suretile F enerbahcte hiicum hathnm 
k1ymetini miimkiin oldugu kadar azalt -
mak gayesini gozoniinde tuttular ve bun
da tam manasile muvaffak oldular. 0 
kadar ki bir muddet sonra zaten bozuk 
oymyan Muzaffer solat;Iga gec;irilerek 
Fikret merkez muhacime getirildi ve ken
disine oyun oynamak imkam verilmek is
tenildi. F akat ba§langtcdan itibaren bo
zuk giden i§ bir tiirlii diizeltilemedi. Fik
ret te hic.bir §ey yapamad1. 

F enerbah~enin golii 
Bir arahk Niyazinin sagdan yaphgt 

bir ini§i ve bunu takib eden bir ortalaYJ§I 
Muzafferin vole bir §iitile F enerbah~eye 
bir gol kazandud1. 

Bu devrede kayde §ayan bir hadi -
se de Cevadla E§ref arasmdaki bir 
k.avga ba§langicidtr. Diger oyunculann 
miidahalelerile mesele yah§tmhrken du
huliye seyircilerinin arasma kactan top 
patlanlmi§ bir vaziyette sahaya dondii. 
Oyuna devam ic;in getirilen top kiictii -
ciik ve yamru yumru bir§eydi. Riizgarh 
bir zamanda havadan oynanmak istenen 
oyun bu topla busbiitiin zevksiz bir §ekil 
ald1. Siyah beyazhlar oyunun son daki -
kalarmda kazara bir go! daha yiyip elle
rindeki galibiyeti ka~JTmamak ve vakit 
ge~irmek i~in akt!ltca hareket ederek to· 
pu miitemadiyen saga sola at!Jiar ve bun
da muvaffak olarak ba§kaca go! yeme
den oyunu 2 - 1 kazand1lar. 

Hakem oyunu naszl idare etti? 
Memleketimizde yeti§en degerli ha

kemlere ktymet verilmiyerek ve iistelik 
onlara futbol ma<;Imn fenni §ekilde nasii 
idare edildigini gostermek maksadile avw; 
dolusu para verilerek Bulgaristandan ge
tirilen hakem Kac;ef, diin idare ettigi iki 
ma~tta da hict kimseyi memnun edeme
di. 

Galatasaray - Giine§ ma~mda, §imdi
ye kadar gormedigimiz bir usul icad 

Giine!J muhactmlerinin yapttklarz bir hilcum 

anlataytm: Y andaki ko§kii kiraya veri ~ 
yorlar. Sizin abbetinizden §iiphelenerek 
ko§kii gezdim. Orad a ve Y e§ilkoy civa -
nnda, bir bekc;iden ve bir ~ofi:irden sizin 
gitmediginizi, Samoilof hazretlerinin de 
olmedigini ogrendim. y andaki ko~kte si
zin ki:i~kten baz1 sesler geldigini i§iterek 
§iiphelendim. 1ki gece orada saklandim. 
Alttaki mahzenden bu tarafa ge~tim. 
Samoilofu aradim. Sizi isticvab ederken 
kapmm arkasmda idim. Derken sizi tek
rar bir yere kilidliyecegini sezince ona 
kap1y1 a~ttudJm. Bi~ hamlede onu baglt
yarak buraya atttm. $imdi bu zat sizin 
yerinizi i§gal edecektir. 

F erdinin yardJmile duvara dayanan 
Samoilof: 

- Y apmaym, dedi, beni serbest b1 • 
rakm. SOz veriyorum. Sizinle arttk ala -
kadar olmiyacagtm. Sz de beni ... 

N uri iki adim att1. Y umrugunu kaldir· 
d1. Hasret onun elini tutarak: 

- Nuri, dedi. Arttk bu adam hakkm
daki hiikmii F erdi Bey versin. Sen onun
la me§gul olma ... 

N uri geri c;ekildi. F erdiye bakti. Sa
bik polis memurunun yiizu bir alt;I kadar 
donuk beyaz goriiniiyordu. Yiiziindeki 
sinirler kin ve hiddetle geriliyor, di§leri 

gtctrdtyordu: 
- Evet, bana b1raktmz; dedi. Tay -

yare yolculugunda bana gosterdigi hiis
nii kabule mukabele etmeliyim. 

Samoilof elindeki ve ayagmdaki ipleri 
gererek ttredi. Son bir ii_!!lidle Hasrete 
dondii: 

- Hasret, kizlffi, senelerdenberi sana 
yaptJgtm iyilikleri unutma. Seni biiyiit
tiim. N e mii thi§ bir ~irkinlikten ... 

Nuri attld1: 
- Bundan bahsetme; istemiyoruz. 

Sana minettar degiliz. Hem senden bizi 
giizel yapmam istiyen oldu mu ~ Sen 
kendi i§ini gordiirmek ic;in beni degi§tir
din. Hasreti de kah Davud ismile, i§ine 
geldigi ic;in diinyanm en c;irkin mahluku 
yaphgm gibi i§ine geldigi zaman giizel -
le§tirdin. Bundan dolay1 sana borclu de
gliz. Bilakis sen bize borclusun. 

F erdi, iki genci kollarmdan tutarak 
teskine c;.ah§ti: 

- Susunuz ve haydi ~Ikmtz. Ben o ~ 
nunla birka~ dakika me~ul olacagtm. 
Hatmm soracagim. 

Samoilofun gozleri endi§e i~inde, 
F erdinin tasavvurunu ke§fetmek iizere 
zeki memura dikildi. Sonra yalvarmak 

ederek yan hakemlerinin ikisini de saha
mn bir cenahma koydu ve diger cena
hJ kendisi idare etti. Bu usuliin mahzur
lanm takdir etmi§ olmah ki ikinci ma~tta 
yan hakemlerini iki cenaha yerle§tirdi. 
Kac;ef, ofsaydleri hi~ takib edemiyor, en 
tehlikeli ofsaydleri gormiiyor, buna mu· 
kabil ofsayd olmtyan vaziyetlerde diidiik 
c;ahyordu. Bu suretle her dort tak1m da 
bir~ok tehlikeler atlathlar. 

Hakem, ekseriya oyuncularm ikazt ii
zerine karar veriyor, giidiik c;ahyor ve 
kararlanm daima tereddiidle veriyordu. 
Verdigi cezalarm ekseriya hangi tarafa 
aid oldugunu bildirmedigi i~in iki taraf 
oyunculan arasmda liizumsuz munaka
§alara sebebiyet veriyordu. 

Kac;ef, diinkii idaresile, bizim birinci 
stmf hakemlerimizin idare ettikleri ma~
larda yan hakemi bile olamiyacagt hissini 
vermi§tir. 

Ankarada milli kiime 
ma~lar1 

Ankara 21 (Telefonla) - Ankara 
Giicile Gender Birligi arasmda milli kii
me ma~I bugiin Y eni stadyomda biiyiik 

te giille rekoru tesis etmi§tir. Bundan eY.. 
vel gene kendisi tarafmdan tesis edi " 
len rekor 45/9 bu~uk kademdi. 

Ajansm notu: 
1936 senesinde de ayni suretle muvaf• 

fak olan kJYmetli Turk atletinin tesis et• 
tigi yeni Universite rekorunun metro he
sabile uzunlugu 15 metro, 3 santimetredir. 
Bundan evvelki rekoru 14 metro, 72 i· 
di. Anadolu Ajans1 bir kere daha ken• 
disini hararetle tebrik eder. 

•• 
Orner Besim, Atletizm 

federasyonu teknik 
•• • • 

mu~v1r1 

Tiirk Spor Ku -
rumu Umumi Mer
kezi; !stanbtrl At -
letizm Ajam ve 
Turkiye rokordme -
ni olan Orner Besi
si, teknik mii§avir 
ve monitor olarak 
Atletizm F ederas ~ 
yonunun emrine ver

oldu 

mi~tir. 
bir kalal:" hk onunde yapildi, neticede Orner Besim, on Orner Besim 
Gender Birligi 4-2 galib geldi. be§ senedenberi bilfiil atletizmle ugra§ • 

Kros §ampiyonasmm son mt§, bir<;ok rokorlar yapmt§, lie; olimpi • 
miisabakasi yad ve bir~ok beynelmilel miisahakalar 

Istanbul kros §ampiyonasmm be§inci gi:irmii§ c;.ok ktymetli bir atlettir. Ayni 
ve son miisabakasi dun Mecidiye koyle l zamanda atletizm i§lerinde dirayetli bir 
tugla harmanlan yolu arasmda yapilmi§· idareci oldugunu da Istanbul Atletiznt 

Diinkii ko§uya ~tirak; eden atletler 

hr. 5000 metroluk bir mesafe tizerinde 
yaptlan miisabakaya Galatasaray, Be • 
§ikta§, F enerbah(_fe, Halkevi tak1mlan ve 
Gune§ kuliibiinden de bir atlet i§tirak et· 
mi§ ve miisabaka hararetli olmu§tur. 

N eticede Halkevinin Artin, Ibrahim, 
Hikmetten miirekkeb takim1 6 puvanla 
birinci olmu~tur. 

Artin bu mesafeyi 14.44.6 dakikada 
ko§mU§tur. 

Bu miisabakada birden iic;iinciiye ka· 
dar derece alan atletler onii.miizdeki haf
ta Ankarada yaptlacak olan Tiirkiye 
kros birinciligi i~in Ankaraya gidecek • 
lerdir. 
Atlet lrfan Londrada yeni 

bir rokor yapb 
Londra 21 (A.A.)- White City'de 

yaptlan Oniversite atletizm musabakasi 
neticesinde Cambridge, Oxford' a 2-9 
galib gelmi§tir. 

Cambridge'den Godfrey Brown mii • 
sahakayi 48 saniye 4/1 0 da kazanmak 
suretile Oniversitenin 440 yardahk yeni 
rekorunu tesis etmi§tir. Bundan evveiki 
49 saniyelik rekoru da gene Brown te • 
sis etmi§ti. 

Cambridge'den Ali frfan 3~. 49/3 
kadem atJnak suretile yeni bir Universi-

istiyen bir sesle Hasrete dondii: 
- Hasret, kim oldugun, ailen, hiivi

yetin, seni nasi! buldugum uzun uzun 
yazihdir. Bu dosyay1 ve vesikalan sana 
tevdi etmegi vadediyorum. Beni buradan 
kurtar ... 

F erdi, H asrete sordu: 
- Bu dosyayt §iiphesiz elde etmek 

istersiniz. Fa kat size bu kadar azab ve· 
ren, cemiyete bu kadar fenahk eden mel
unun kurtulmas1 pahasma da olsa elinize 
gec;mesi sizce me§Tut mudur? 

Onun yerine N uri cevab verdi: 
- Hayu, hay1r... Hasret kim olursa 

olsun ... Arhk benim kanmd1r. Kaldt ki 
biz onun kim oldugunu bir giin evvel og
renecegiz de. 

Bu cevab Samoilofu harab etti. 0 • 
turdugu yerde bo§alan bir ~uval gibi 
cti>ktii. Biitun kuvvetini kaybetti. Arhk 
agz1m ac;acak halde degildi. F erdi, iki 
genci d1~an ~Ikard!. Arahktan gecterek 
merdivene dogru yiiriirlerken F erdi, bir 
saniye durdu. Bir hi§trtJ i§itmi§ti. Dinle
di, bir su ak1nt1SJ ..• Y oluna devam ede -
rek merdivenin ba§mda onlara di:indii: 

- Size ugurlar olsun. Y ukanda beni 
birka~ dakika bekleyiniz. $imdi gelirim. 

Hasret ve Nuri istifhamkar, F erdinin 

heyeti reisliginde ve Atletizm Ajanhgnll< 
da bulundugu muddet zarfmda yaptJgi 
semereli i§lerle gostermi§tir. 

Tiirk atletizmi, §imdiye kadar Besim~ 
den <;ok istifade etm§iti. Bundan sonra 
da gerek idari, gerek teknik §Ubelerinde 
daha fazla miistefid olacaknr. Umumi 
Merkezin verdigi bu c;ok yerinde karar 
tebrike lay1ktu. Besime, yeni vazifesinde 
de muvaffakiyetler dileriz. 

Atletizm F ederasyonu, ayni zamanda. 
§imal memleketlerinden de ya§h ve tee .. 
riibeli bir antrenor getirmege karar ver"' 
mi§tir. Bu antrenor, burada ayni zaman .. 
da antrenor de yeti§tirecektir. 

F enerbah~e Ankaraya 
gidiyor 

Ankara 21 (T elefonla) - F ener 111 

bah~e takimi 27 ve 28 mart cumartesi ve 
pazar giinleri Ankara Giicu ve Gender 
Birligile milli kiime mac;lan yapmak iize• 
re buraya gelecektir. , 

Bir diinya §ampiyonu oldii 
Anvers 21 (A.A.) - F rans1z bisik~ 

letc;ilerinden dunya §ampiyonu Andre 
Raynaud, dun Anvers V elodromunda 
yap_!ll.akta oldugu bir yan§ esnasmda du· 
§erek olmii§tiir. 

yi.iziine bakttlar. Bu az t~tkh yerde F er• 
dinin gozleri parhyordu. Dudaklanni 
biiktii: 

- Merak etmeyin, dedi. Onu i:ildii· 
riip kurtaracak degilim. Bu mel'un he .. 
pimize verdigi azablarm cezasm1 daha 
~ok ~ekmelidir. 

F akat su sesleri artJyordu. Hasret i:in
de, N uri arkada merdivenleri <;Ikarlarken 
gene kadm, on, on iki adtm yukanda 
durdu: 

- A, dedi, ko§e minderi kapah ... 
F erdi, onlan indirdi. Kendisi firladt. 

Bir dakikada demir merdivenin en ustiine 
vard1 ve bu maun tahtah minder altml 
elile yoklad1, itti, ac;mak imkam yoktu. 

Kiifiir ederek a§agiya indigi zaman 
alaca karanhkta top~agm su ictinde kaldt• 
gm1 hayretle gordii, Hasret: 

·- Bir§ey yaptyorlar. Buraya bizi ki· 
lidlediler. Biitiin mahzeni su ile doldur .. 
mak istiyorlar galiba ... 

Derken Nuri onu teskine ~ah§h. Fer• 
di, saga sola st~nyarak suyun nereden 
geldigini anlamak istedi ve bir ahh§ta 
N urinin yatttgt bod rum k1smma ge~ti, 
Samoilofu yoklad1. Herif hala orad~ 
kiVnlmt§, gene bedbin ve bitkin yahyor• 
du. F erdiyi goriince: (Arkasa var> 
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R. Aras~n La Stampa'ya beyanat1 

Orta ve ii~iik devletlerin 
Sancag1n 
anayasas1 
etraf1nda 

[Ba~makaleden devaml 

haizdir. Son karan vermek gene Konse
ye aiddir. 

"Biz, hi~ bir zaman Bol§e· 
vist olmiyacagiz. F aka~ .. , 

deniz kuvvetlerine bir bak1~ Turk basmmm meseleyi ilml ve ihzarl 
mahiyetteki bu safhasmda i§kal etmemek 
ve onun miizakerelerinden efkan umu
miyeye maledilecek ihtilaf mevzulan 
nakleylememek hususlarmdaki bu itina
sma mukabil Suriyede gerek F ranSIZ 
miistemleke memurlannca, gerek onlara 
dayanan baz1 unsurlar tarafmdan mlite
madiyen araya fesad ve §Uri§ kan§bnl~ 
makla ugra§Jlmt§ oldugunu buglin tees
stifle yazmaga mecbur oluyoruz. Millet
ler Cemiyetine miiracaat olunmast Fran
stz teziydi. Kabul ettik. Hataya mii§a· 
hidler gonderilmesi F ranstz teziydi. Ka
bul ettik. Ni<;indi bu kabuller?.. Franstz 
dostluguna luymet verdigimiz, Suriyeli
leri sevdigimiz ve bu esaslara uymtyacak 
c;etin miinasebetleri bertaraf etmek iste~ 
digimiz ic;in. 0 halde kar§t tarafm da 
kabul olunan bu esaslann neticeleri 0-
niinde siikun ve itidalle davranmalan la
zJm gelmez miydi? 

«Sovyet Rusya aleyhine de 
donmiyecegiz. SilahlarimJZI, o 
verenlere ~evirmek akbmJZdan 

hi~bir zaman 
silahlari bize 
asia ge~mez» Biiyiik denizci devletler haricinde kalan 35 devlet arastn

da, tonaj itibarile en kuvvetlileri ispanya, Arjantin, 
isve~, ~iii, F elemenk ve Brezilyad1r 

. . [Ba~tarat~ ~ tnct sahtteseJ I tahaddiis etmi§ ve otomatik olarak i§le ~ 
tc;m emsal olmak t.s~emeylz.» mekte bulunmu§ bir vaziyeti temsil ettim. 

Stampa .~u~arrm, bund~n s?nra, !tal- Hatlrlamamz laztmd•r ki, Hariciye Ve -
yanm,. ~urkiye . Gumhunyetm: kar§l kili bulundugum Ti.irkiye, Cenevrede, 1-
sempatl gostere~ tlk devlet oldugunu, ve talyaya kar§l asker! sahada zecrl tedbir
Sak~rya .:~f~rmden evvel Antaly~yl Jere asia i§tirak etmiyecegini soylemi§tir. 
t~~hye .ethgmt ve. 1_921 §Ubatmda, ~u . • Zecrl tedbirler esnasmda ltalyanm Zon
yuk. Mtllet ~~cltst murahhas .heye~:~~~ guldaktan komiir almasma mlisaade et -
Pans seyahatmt ltalyanm teshtl etllgmt tik ve bar<; faizlerini altm olarak odeme
hatJrlatmt§,. ~ari~iye Vekilimiz buna ce- ge devam ettik. 

vaben demt§hr kt :. . ltalya ile dost olmanm bizce realist bir 
«- Evet: c;ok IYl hahrhyorum. F~k~t sebebi vard1r. Bir taraftan italya ile in

~nr~, mesel~ Loz~~ konferansmdakt gt- giltere arasmda, diger taraftan lngiltere 
b1 btr<;ok SUltefehhuml~r. o.I~u. Loza~ ile Rusya arasmda iyi bir anla§ma mev
ko~fer~n~l A 1_9~2 , te§~msa~Jsmde, .. Y~.m cud olmasr bizi sevindirir. hte siyasetimi
fa§tst JhtJlahmn Ilk gunlennde, buyuk zin s1rn buradad1r. Memleketlerimiz ara
Mussolini'niz ba§ka i§lerle me§gulken smdaki yeni dostlugun bu sahada b' r 
akdedildi. faydas1 olursa ... » 

1 

Bundan sonra, Hariciye Vekilimiz, 
teslihat meselesinden bahsederek, bu hu· • 
susta nikbin oldugunu, teslihat i§inin iki 
sene sonra, milletler arasmda yap1lacak 

Yalmz Turk donanmasmm de{jil, d unyamn en kuvvetli muharebe kruvazorle rinden biri alan sevgtli ve muhte$em 

Kar§l tar aft tasrih edelim: Bir tara£ • 
tan Frans1z miistemleke memurlan, diger 
taraftan onlarla i§ birligi etmegi kendi 
§ahsl menfaatleri ikhzasmdan bilen bir 
klSlm yardakc;• Suriyeliler. Biz devlet ve 
millet olarak F ransaya ve onun dostlugu
na laytk oldugu ktymeti vermekten hali 
kalmad1k. Suriyeye gelince 1mparatorluk
tan aynlmt§ alan bu karde§ iilkenin hakiki 
istiklal ve saadetine bizim kadar saha -
betkarhk edecek bir millet bulunamtya ~ 
cagm1 samimiyetimizin blitiin kuvvetile 
anlatmaga c;ah§hk. Bu hakikatler kar§l ~ 
smda hala entrika, §UTi§, <;ete ve bomba 
ile i§ gormek malihulyasmda bulunanlar 
varsa onlarm hepsi bir gi.in bakla}'l ag • 
Zlmtzdan <;1karmak mecburiyetinde ka ~ 
labilecegimizden korkmahdular. Dog ~ 
ruyu tathhkla anlamtyanlara onu anlat ~ 
manm yolu vard1r, ve biz onun daniska
smt biliriz. 

0 zaman, maglub eski liberalizme 
mensub adamlardan biri olan miimessi -
liniz, Tiirk karasulan hududu dahilinde 
kiic;iik bir ada olan ve sizin i<;in ne as -
kerl, ne ticarl hic;bir ehemmiyeti haiz bu
lunmtyan Castellorizo adast meselesinde 
tsrar etmi§tir. ltalyamn, anahtar deligin
den de olsa, memleketimizin i~ine goz 
atmasmm sebebi ne oldugunu di.i§lindiik. 
Bundan bir siirii suitefehhiim husule gel
di. Sonra, Onikiadadaki teslihahntz ... » 

bir anla§ma ile gene tahdide donecegini 
soylemi§tir. 

La Stampa muharririnin, Ankarada 
pek ~k Alman mi.itehasstsl oldugu hal
de, ltalyan olarak yalruz stadyomu ya • 
pan miihendis M. Nietti-Violi'nin bu • 
lundugunu soylemesi iizerine Hariciye 
V ekilimiz demi§tir ki: 

Yavuzumuzun yaktndan gorilnil§il 

Ge~enlerde, biiyiik denizci devletle
rin, deniz kuvvetlerinin bir hulasasm1 
ne§retmi§tim. Okuyuculanmdan ald1gtm 
mektublarda, deniz kuvvetine sahib diger 
devletlerin donanmalan hakkmda da bir 
yaz1 yazmam istenildigi ic;in, bi.iyiik dev
letler, yani ingiltere, Amerika, Japonya, 
Fransa, italya, Almanya, Sovyet Rusya
dan ba§ka devletlerin deniz ordulanm 
a~agtda hul~sa ediyorum. A~agtdaki hu-

DenizaltJ gemisi itibarile kii<;lik devletle Yugoslavya 
1 kruvazor, 1 muhrib, 8 torpidibot, 4 

denizalh gemisi. 9512 tonluk 14 gemi. 
34 gemisi daha vardtr. 

rin en kuvvetlisi F elemenktir. 

lasada, yalmz z1rhh, kruvazor, tayyare 
gemisi, muhr~b. denizaltt gemisi gibi as1l 
muharib gemiler hesaba katJlmt§tJr. 

lspanya 
!kinci derecede denizci devletlerin 

tonaj itibarile en kuvvetlisi lspanyadu. 
Fa kat lspanya bugi.in ikiye aynlmt§, baz1 
gemileri de batmt§tlr. Batan gemilerin 

isimlerini ve hangilerinin hi.ikumet tara£~ 
tan, hangilerinin Franko taraftan oldu
gunu tamamile bilemiyoruz. Onun t<;in, 
ispanyanm kuvvetlerini isyan c;tkmadan 

evvelki halile hulasa ediyoruz. 

2 ztrhh, beheri 15,452 tonluk, I tay
yare gemisi, 7 kruvazor, 28 muhrib, 12 
denizaltt gemisi, (3 tane de yap1lmak ii
zere), yekun 53 gemi, umumi tonaj: 
I 38,34 I. Bu gemilerde I 51 top, 283 
kovan vard1r. ( Biitlin top yekunlannda 
yedi buc;ukluktan ki.i<;iik toplar hesaba 
katJlmamt§IIr). Miirettebat: 18,000 ki§i. 
ispanyantn 32 diger gemisi daha vardn. 

Arjantin 
1kinci derecede denizci devletlerin to

naj itibarile en kuvvetlilerinden biri de 
Cenubl Amerika devletlerinden Arjan -
tindir. Arjantinin deniz kuvvetleri §Un -
lard1r: 2 dretnot, beheri (27940 tonluk), 
4 sahil muhaftzt zuhh, 2 kruvaziir, 9 
muhrib, 3 denizaltt gemisi. 169 top, 86 
kovanla miicehhez olan bu kuvvet 20 
gemiden miirekkeb olup umumi tonaj1 
101.049 dur. Miirettebatl 11.900 ki§i
dir. Aniantinin 28 diger gemisi daha 

mevcuddur. 
Arjantinin yeni in~aat programmda 3 

kruvazor, 6 muhrib, 6 denizalt1 gemisi 

vardtr. 
Y almz dretnotlar nazan itibara ah• 

mrsa Arjantin lspanyadan da kuvvetli

dir. 
lsves; 
T onaj itibarile iir;i.incii derecede isve~ 

gelir: 
10 sahil muhaftZl ztrhh, 3 kruvazor, 

44 muhrib ve torpidobot, 19 denizaltJ 

gemlSI. 
Bu 66 geminin umumi tonait 84,645 

tir. Murettebat 7,566 ki§idir. Gemilerin 
baztlan heniiz tezgahtadu. isve<yin 19 di

ger P'emisi daha vard1r. 

Sili 
Cenubi Amerika hiikumetlerinden ~i -

linin donanmasJ, 1 drednot {28966 ton
luk), 1 mhh, 3 kruvazor, 11 muhrib, 9 
denizalt1 gemisi. Y ekun: 70,180 tonluk 
25 gemi. Bu gemilerde 139 top, 1 04 ko
van vardtr. ~ilinin aynca 15 gemisi daha 

vard1r. 
Felemenk 
F elemengin miistemlekelerdeki deniz 

kuvvetlerile beraber donanman §U gemt

lerden miirekkebdir. 

Brezilya 
Brezilya donanmast iki drednotu oldu

gu ic;in en kuvvetli filolardan biridir: 
2 drednot (beheri 19,200 ton), 2 kru

vazor, 1 sahil muhaflZl, 7 denizaltt ge
misi (bunlann 6 tanesi heniiz tegahata -
dn). 20 gemi, 59,566 ton, 102 top, 32 
kovan, 13600 miirettebat). Brezilyanm 
18 tane diger gemisi daha vardtr. 

Hiikumet, 50,000 tonluk kruvazor, 
sahil muhaflZl, muhrib ve denizalh gemi
si yaphrmak lizere parlamentodan tah ~ 
sisat almt§tlr. 

Tiirkiye 
I muharebe kruvazorii (23,1 00 ton -

luk), 1 mhh, 2 kruvazor, 9 muhrib ve 
torpidobot, 5 denizaltt gemisi ( 4 denizal
h gemisi yap1lmak iizeredir). 18 gemi, 
51,173 ton, 69, 70 kovan (T urgud Re
isin silahlan ktsmen <;Jkanldtgmdan hi<; 
hesaba kattlmamt§hr). 9200 mlirettebat. 
Tiirkiyenin 24 diger gemisi daha vardtr. 

Avustralya 
Bu ingiliz dominyonu da aynca epey 

bir deniz kuvvetine sahibdir: 2 biiyiik 
kruvazor, 2 kruvazor, I tayyare gemisi, 
10 muhrib. Hepsi 47,275 tonluk 10 ge
mi. 87 top, 76 kovan. (Diger muavin 
gemilerle beraber bu tonaj 61 ,240 tonu 
bulur). MiirettebatJ 4172 ki§idir. 

Yunanistan 
2 mhh (beheri 12.542 ton, bazt sal

namelere gore bunlann bir tanesi c;iirlige 
c;tkanlmt§hr). 1 ztrhh kruvazor, 1 kii -
ciik kruvazor, 8 muhrib, 13 torpidobot, 
6 denizalt1 gemisi. ( 4 denizalh gemisi 
yaptmlmas1 dii§iiniinlmektedir). 31 ge
mi 46,839 ton, 144 top, 127 kovan. Mii
rettebah 4535 ki§i. Yunanistanm aynca 
I 7 gemisi daha vard1r. 

Norves; 
4 sahil muhaf1zt mhh, 4 muhrib, {ay

nca tezgahta 2 muhrib), 25 torpidobot, 
9 denizalh gemisi, 42 gemi, 22,776 ton, 
miirettebat 2032 ki§i, aynca 15 gemi. 

Portekiz 
8 karakol gemisi, 9 muhrib ve torpi

dobot, 3 denizaltt gemisi. 21,835 tonluk 
20 gemi. 30 top, 74 kovan. Miirettebat 
5506 ki~i. Portekizin aynca 25 gemisi 
daha vard1r. 

<;in 
9 kruvazor, 6 muhrib. 26,034 tonluk 

15 gemi. 97 top, 38 kovan. Aynca 
muhtelif 53 gemisi daha vardtr. 

Danimarka 
3 sahil muhaflZ mhh, 20 torpidobot, 

8 denizaltt gemisi. (3 denizaltJ gemisi 
yap1lmak iizere) 14,465 tonluk 31 ge
mi, 22 top, 1 I 8 kovan. 1500 ki§i miiret
tebat. Diger 16 muhtelif gemisi daha 
vard1r. 

Peru 

2 kruvazor, 3 muhrib, 4 denizaltJ gemisi. 
12,529 tonluk 9 gemi. 1 0 diger gemisi 
daha vard!T. 

Lehistan 
4 muhrib, 3 denizalh gemisi, 5 torpi -

do. (3 denizalh gemisi daha yaptlmak 
iizeredir). 12,199 tonluk 12 gemi. Mii
rettebat 6091 ki§i. Aynca 24 gemisi da
ha vard1r. 

Romanya 
7 muhrib, 1 denizalh gemisi, I ana ge

mi. 10,314 tonluk 9 gemi. 53 diger yar
d•mcJ gemisi daha vardtr. Miiretebat 
5839 ki§i. 

Finlandiya 

Kiiba 
2 kruvazor, 5 gambot. 7606 tonluk 7 

gemi. Muhtelif 14 gemisi daha vardtr. 
Miirettebat 1346 ki§idir. 

Kanada 
1ngiliz dominyonlanndan Kanadanm 

4 muhribi vard1r. 4084 tonluk olan bu 4 
yeni gemi 26 top, 14 kovanla miicehhez
dir. Aynca 5 gemisi daha vardtr. Miiret
tebat 932 ki§i. 

Y eni Zelanda 
Bu 1ngiliz dominyonunun da 2580 

tonluk eski bir kruvazi:irile 4 gemisi daha 
vard1r. Miiretebat 1130 ki~idir. 

Kolombiya 
Vasatl Amerika devletlerinden alan 

bu kiic;iik devletin 2 muhribi vardtr: 
2,564 ton, 8 top, 16 kovan. Aynca 4 
gambotla 12 diger gemisi vardtr. Miiret
tebah 820 ki§idir. 

Siyam 
Asyadaki Siyam Kralhgmm 3 muhri

bi, 4 torpidobotu, 17 diger gemisi vardtr. 
Mlirettebatt 3452 ki§idir. 

Hindi"Stan 
Hindistanm en biiyiigi.i 2050 tonluk 

ve iki§er lane 1 0,2 lik topla miicehhez 5 
karakol gemisile diger 5 gemisi vardtr. 
Miirettebah 1467 ki§idir. 

Iran 
Dost iran devletinin 1200 tonluk bir 

kruvazorii, beheri 950, 700, 330 ve 150 
tonluk olmak iizere ceman 4,070 tonluk 
8 gambotu, 374 tonluk bir diger eski 
gemisi vard1r. Bu gemilerin mi.irettebat1 
869 ki§idir. han 6 tane 28 tonluk hiicum 
botu Jsmarlam•§tlr. 

Letonya 
Bu Balt1k devletinin 2 denizaltt ge

misile 4 diger gemisi vardtr. Deniz askeri 
450 ki§idir. 

Meksika 
43 kii<;lik gemisi ve 1409 askeri var -

dtr. 
lrak 
4 tane 60 tonluk karakol gemisi var • 

dtr. 
Estonya 
Bu Balhk devletinin torpidobotu, 

in§a edilmekte olan 2 muhribi ve 11 di
ger gemisi vard1r. 

Ekuvator 
Bu Orta Amerika devletinin 1 kii<;iik 

kruvazorii, 1 gambotu, 1 avizosu vardtr. 
Deniz askeri 394 ki§idir. 

M1srr 
En biiyiigii 2640, en kli~ligli 610 ton 

olmak iizere 4 karakol gemisi mevcud • 
dur. 

V eneziiella 
Bu orta Amerika devletinin 3329 ton~ 

luk 6 gambotu vardtr. 
Uruguay 
F utbolcularile me§hur olan bu kiic;iik 

cenubl Amerika devletinin 1 torpido 
gambotile 4 diger gemisi vardlf. Miiret
tebatt 739 ki§idir. 

Paraguay 
Bu cenubl Amerika devletinin 5 gam

botu vardtr. 
Bulgaristan 

Milletler Cemiyeti Miitehasstslar heye
tinin c;ah~alannda Numan Menemen
cioglunun bahsettigi ihtilaflarda Suri
yede viicudlerini tasrih ettigimiz iki un
surun tazyiklarmdan ileri gelmi§ oldu ~ 
gunda bizim §liphemiz yaktur. F akat ge
ne §iiphemiz yoktur ki bu ta§lun unsur -
Ian nihayet yola yatJrmanm c;aresi bulu
nacaktlr. Ne hacet, Konseyin karanm 
Frans1z ve Tiirk devletleri mii§tereken 
veya o kadar fazla kiilfete hacet olmak • 
stzm yalmz Turk devleti bile kendi ba§l· 
na kendi vasttalarile kolayca tatbik ve in
faz edebilir. 

Herhalde Suriye camiasma ak1l ve 
basiret, bilhassa kendisi hakkmda mu -
habbet dolu alakamtza itimad ve emniyet 
tavsiye ederiz. 

YUNUS NADI --.. -~--
ispanya dahili harbi 

[Ba§taratt 1 tnct sahtfede] 
«fa§ist dii§manlan Malaga'nm zap ~ 

tedilmiyecegini zannetmi§lerdi. Birkac; 
gi.in sonra Malaga i talyan goniilliilerin 
miiessir yard•mile dii§ti.i. Bu yard1mdan 
Valencia hiikumetinin tebligleri ve in ~ 
giliz gazeteleri bahsetmediler. Bu gibi 
vak' alar tekerrlir edecektir ve miisafirleri 
Rasaffari'nin burnundan daha uzun o • 
!an ingilizlerin burunlan daha ~ok u • 
zayacakt1r. Ve o zaman burnun uzama
sma mani olacak bir gaz maskesi de bu ~ 
lunmtyacaktJr.» 

Hiikumet~ilerin ileri harekatt 
Madrid 21 (A.A.) - Havas ajan

smm muhabiri bildiriyor: 
Hiikumet ktt' alan Guadalajara cep -

hesindeki ileri hareketlerine devam et ~ 
mektedirler. Bu ktt' alar asilerin g~ende 
yaphklan taarruzun hareket noktas1 olan 
Aragon yolunun 1 08 kilometrosuna ka -
dar ilerlemi~lerdir. 

~imdi on kilometroya kadar yakla§ -
hklan Siguenza'ya dogru ilerlemege de
vam etmektedirler. 

Madrid 21 (A.A.) - Brihuega'ya 
on ge§ kilometroluk bir mesafede kain o• 
lan Padilla de Hita kasabasmm sokak
lannda ~arpt§malarm devam ettigi bildi • 
rilmektedir. 

Dun ogleden sonra hiikumet kuvvetle • 
ri Brihuega'ya on be§ kilometroluk bir 
mesafede b1,1lunan Uduez ve Utande ka
sabalanm zaptetmi§lerdir. 

«- K1bns hakkmda da ayni tarzda 
dii§i.inmek icab ederdi.» 

«- Bugiin pek ~ok ~y vuzuh kes -
betmi§tir, fakat o zaman oyle degildi. 
0 tarihte, lngiltereyi Akdenizde silah -
lamr gormege ah§ml§hk; fakat lngiltere 
§iipheden vareste bir dosttu. Siz bile o 
cihetten §iiphelenmiyor gibi gorliniiyor -
dunuz. Senelerce miiddet aramtzda hi.i
kiim siiren suitefehhiime gelince, bunda 
menfaattar olanlann bu husustaki gay -
retlerini, velev uzaktan uzaga Tiirkiyeyi 
a!akadar eden her hareketinizin, her so
zlinliziin ecnebi memleketlerde ugrad1g1 
fena tefsirleri de goziini.ine getirmek ik -
tlza eder. 

F akat, Du~enizi, 1928 senesinde Mila· 
noda gordiigiim ilk gi.inden sonra, boy
le bir adamla anla§mak kabil olduguna, 
anla§mak icab ettigine kanaat getirmi§
tim. Bizim hakikl di.i§manlanmtz, daima 
Sforza tipinde insanlar olmu§tur. 0, gli
venilmesi imkam olmtyan siyasl bir mek
teb, siyasl bir akide idi.» 

Muhabir, bunun i.izerine, Tevfik Rli§
tli Arasa, zecrl tedbirler zamanmda, Ce
nevrede, !talyaya kar§t §ahsen aleyhtar 
vaziyet aldtgmt soylemi§ ve Hariciye Ve
kilimiz, bu siize §U yolda mukabelede bu
lunmu§tur: 

«- Hay1r, §ahs.en l:!ic; bir zaman 
aleyhtar vaziyet almadtm. Bazt ahvalde, 

Tuncelinde 

«- Almanlar buraya c;oktanberi gel
mi§lerdir. Hatta ic;lerinde, otedenberi bu
rada bulunanlar vard1r. Almanyamn, 
eskidenberi bize kar§l nas1l hareket etti
gini unutmamt§stmzdtr. Bunu hahrlarsa
mz, Rusya hakkmdaki muamelemizi de 
izah etmi§ olursunuz. Rusya, endiistriyel 
alat ve edevahmlzt ve ordu teQhizatnnlZl 
temin etmi§tir. 

0 zaman, hu birc;ok §ekillerde tefsir 
edilmi§ti. F akat size hakikati soyliyeyim. 
Biz hic;bir zaman Bol§evist olmtyaca ~ 
g1z, fakat Rusya aleyhine de hic;bir za
man donmiyecegiz. SilahlanmlZI, o si • 
lahlan bize verenlere c;evirmek aklumz
dan g~mez.» 

Muharririn, Turk - 1talyan dostlugu
nun, bir gi.in gelip daha canh kiiltiirel ve 
ticarl rniinasebetlerle pratik bir ~ekil al -
masJ iimid edilip edilemiyecegi sualine, 
Hariciye V ekilimiz §U cevab1 vermi§tir: 

«- Bize mal veren memleketlerle 
bizden mal alanlar arasmda dost bir re
kabet idame etmek bizim menfaatimiz 
ikttzastdJr. Buakahm, zaman bu i§i gor
siin. Dostlugumuzun kuvvetli bir dostluk 
oldugunu soylemekle iftihar duyuyorum. 
Bu dostluk, mliteaddid sarsmtrlara mu
kavemet etmi§tir ve salabetini muhafaza 
etmektedir.» 

o A Z1ra1 vaziyet 

Eldzi;;: Ziraat fidanlz{jznzn umumi gorii.nil§ii. 
Elaziz (Hususi) - Viliyetimizde nenin tasavvurlarmdan olmak iizere 

zirai hareket yeni bir faaliyet devre • koyliini.m su derdleri tetkik cdilecek ve 
sine girmi§tir. 931 tarihinde kurulmu§ sular1 ~ogaltmak ic;in esa.sl.J. tedbirler 
olan Elaziz yemi§li fidanhgmm sahas1 almacakhr. Bundan Elaziz ve Tunceli 
5? dekar: olup i!;inde kaysl, §efta!!, eri~, ~il~yetlerinin musaid yerlerinde be§ 
Vl§ne, kl.I'az, elma, armud, Anteb :fistlg1 zl.I'al kombina kurulacak ve bu kombi -
v~ ceviz fidanlarile dut yeti§tirilmekte- nalar koyluye asri ve ameli ziraat usul
dl.I'. Gayrimusmir olarak bir kenarmda Ierini ogretecektir. 
da akasya fidanhg1 yapllmt§hr. Elaziz mmtakasmda ve merkez kaza-

Otuz sekiz hiikumet tayyaresi Algara 
yolu lizerinde toplanan asi kuvvetlerinin 
iistline 800 bomba atmt§lardtr. Diin be§ 
asi avc1 tayyaresile bir hiikumet tayyare~ 
si dii§liriilmii§tiir. 

§>imdiye kadar Elaziz koyli.istine 6,000 smda orman halinde mebzul saluz agac
yemi§li, 5,000 akasya, 25,000 dut fidaru lan vardll'. Dort sene evvel bine yakm 
dagJ.tllmi§tlr. Bu sene ic;in de bir ay Anteb ftstlg1 8§151 yapllml§, ve gec;en 
sonra muhtelif c;e§id 18,000 yemi§li ve sene, bu sene de mahsul vermi§tir. As1 
~·?DO akas~.a ~evzi edilecek:ir. Ancthk tamamland1g1 takdirde Elazizde karh 
tc;m c;ok musald yerler oldugundan fen- bir ihrac maddesi elde edilmi§ olacakhr 
n~ kovanlarm ~eksirine ba~l~nml§tlr. <;ok miimbit ve mahsuldar alan Ela~ 
J3:ilhassa Tuncelmde ancthk I<;m ted ~ ziz topraklanm i§lemek ic;in esash ted -
hiTler ahnml§hr. birler ahnmaktad1r. Sonbahar tohum • 

lhtilalcilere gore 
Salamanca 21 (A.A.) Francistler 

tarafmdan ne§redilen bir tebligde hiiku -
met<;ilerin Guadalajara, Madrid ve Cor· 
dou cephelerindeki biitiin mukabil taar -
ruzlarmm piiskiirtiilmii§ oldugu bildiril • 
mektedir. 

Elazizde tavuk~ulugu ihya i~in yu -
murtlay1Cl cinsten Legan ukmdan ta - larmm ne§vii nemasl normaldir. Gec;en 

sene kmactk hastahgma tutulan hubu
vuklar, horozlar getirmek suretile de-
jenere bir hale gelmi§ alan yerlilerin Is- bat bir hayli ziyana sebebiyet verdigi 

3 rahil muhaflZl mhh, 4 kruvazor, 8 
muhrib, 5 torpidobot, 27 denizalh gemi
si (2 tane de tezgahta). Ceman 66,220 
tonluk 49 gemi. Bunlarda 72 top, 221 
kovan vardn. Miiretebatl 8403 ki§idir. 
Felemengin 54 diger gemisi daha vardtr. 

2 sahil muhaftZJ mhh (beheri 4000 
ton) 5 denizaltt gemisi. 9828 tonluk 7 
gemi. 26 top, 17 kovan. 24 diger teknesi 
daha vardtr. 

Kom§umuz Bulgaristanm da beheri 
1 00 tonluk 4 karakol gemisile 1 0 tane 
diger ehemmiyetsiz teknesi vardtr. 

ABIDIN DAVER 

Ba§ka yerlerde i§'ara §ayan bir haber 
yoktur. 

3 avc1 tayyaresile bir bombardtman 
tayyaresi, yere indirilmi§tir. 

lahma c;alt§tlmaktadtr. Diger taraftan ic;in yiizde altmt§a yakm zarar goren 
tohumlarm 1slah1 c;areleri ara§bnlmak- koyllilerin bu sene tohumlan ilaclana
tadtr. Pamukc;uluk ba§ta olmak iizere caktrr. Elaziz Ziraat dairesi ilkbaharda 
faaliyete ge~ilmi§tir. Bu sene hiikumet aynca alb t;e§id uzerine yabanc1 pamuk 
bu havaliye 40,000 kilo pamuk tohumu tohumlan ekerek fenni tecriibeler ya -
dagttmak tasavvurundad1r. Gene bu se- pacakhr. 
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22 Mart 1937 

H a I k siitunu kitab ne,riyatl 

Bir basmuallimin temennisi 
Gebze1;in Merkez mektebi ba~mualliml 

Ruhi Onur imzasile aldiglmlZ mektubda de
niliyor ki: cMaarif Vekaletl 937 - 938 ve 
miiteak1b ders yillarl ir;ln dordiincii. ve be
~inci simflarda okutulmak iizere blr Ta
biat Bllgisi kitabmm yazilma.smi miisaba
kaya koydu. ic;inde bulundugumuz senenin 
hazlran ay1 sonuna kadar siirecek ulan bu 
miisabakaya ilk tedrisat mualllmlerinln i§
tirak edemlyeceklerinl zannediyorum. Qiin
kii bu miiddet zarfmda llkmekteb muallim
lcri vazife lcab1 giiniin biitiin saatlerlni 
dolduran tedrisat ve terbiye l§ile me§gul -
diirler. Son dersten <;Iki!diktan sonra uiak 
bir dinlenmeyi miiteakib ertesi giiniin §e
ma ve ders vas1talanm hazirlamakla mii
kelleftlrler. Asli vazifelerle lstlrahat za -
manlanndan <;almacak bir iki saatin mah
sulii. bir kitab da hie; §iiphesiz yeni pro -
gramm lsteklerine tekabii.l edemez. 

Veka.let, Maarif hayatrmJZm temellni 
te§kll eden ilk tedrisat kitablan mesele -
smde lsabetli blr ad1m atmi§ olmakla be
raber miisabaka zamamm - azami ~tlrakl 
temin maksadile - biitiin muallimlerin bo~ 
bulunduklan tatil aylarma tesadiif ettlrlr
se daha verimli neticeler almmas1 o;ok 
muhtemeldir .~ 

Egirdirde doktor ve eczane yok 
Eglrdirde Hiikumet civarmdakl yaz1ha -

ncde Nigdeli Nazi! Tufan imza.sile ald1g1 -
miZ mektubda deniliyor ki: cKazanuzm 
cem'an otuz iir; bin ki~ilik niifusu ezelden
beri eczanesiz, blr bur;uk senedir de dok • 
torsuzdur. Bu kadar nii.fusun eczane ve 
doktorsuz bJrak1lma.sJ hiikilmetlmizin sag
Ilk prensiplerine uygun olmadigmdan, halk 
bu hale nihayet verilmesini iinlii biiyii.kle
rinden yalvariyor. 

Gaib aramyor 
Istanbul Umumi haplsaneslnde Receb 

oglu Sam! lmzasile ald!gimtz mekt'Jbda 
denlliyor ki: <Alibey koyiindenlm. Baham 
?undan 17 sene evvel ger;imsizlik yiiziinden 
oz anamdan aynlmi§. Kendislnin Topkapi 
taraflannda oturougunu duydum. Bizleri 
bilenlerin kavu~mamJZa delf~letini yalva
rrrim.,. 

Alb senedir verilmiyen ikramiye 
Sab1k Kiitahya Tiitiin inhlsan muhake

mat m~muru 2649 slcil .humarah Mehmed 
Emin Ozel imzasile aldtgtmtz mektubda 
denUiyor k!: cSiirekli bir r;all~ma netice
.slnde hiikmen ve ecren tahsil ettirerek ma
h~tlli inhisar idaresinin ka.sa.sma yatinl
ml§ olan muhtelif cezalar ikramiyes!nden 
al~cak!Iylm. ~lfahen ve tahriren blrr;ok 
muracaatlerde bulundum. Bunlarm tahak
kuku i~ln Vekaletten bir muraklb ve Es
kl~hir ba~iidiirliik muha.sibl gonderll
mi~ ve tahakkuklan yap!lm!§ ve mafevk 
makamlarca ta.svib edil~ti. Aradan alt1 
sene ge~tigi halde bu para verilmiyor, ben 
ve arkada~larrm stzlandinhyoruz. Bu i~e 
blr nihayct verilmesi i<;in yiiksek makam-
1 1 dlkkat nazarlarmi <;ekmenlzl. dilerim.~ 

V ekaletinin nazan dikkatine 
Ni~denln Vallsa kiiyiinden Osman oglu 
ehmed lmzasile aldi~miz mektubda de

nUiyor kl: cGe<;en YJlm temmuz BY! lo;l.nde 
~aga odun kesmek iizere giden Mustafanm 
kariSJ Raziyeye Tepekiiyiinden Kafaoglu 
Ahmed, muhtarm oglu Ahmed, arkada~n 
'Ali ve Mustafanm oglu Ahmedln tarartar
lan cebren taarruz etmll?lerdl. Vak'a aid 
oldugu zabJtaya verildl ve doktorlarca da 
muayene yapt1nlarak rapor almd1. Muame
Ie bu kadar kanuni bir ~ekilde tekemmiil 
ve takib edlldl!!;l halde suc;lular haUl. ser
bestr;e dola~makta ve adaletln pen~eslne 
teslim edl!memektedirler. 

Bu hususta aliikadar maka.matm nazar
larmJ r;ekmenlzl. dilerim.:. 

Bir miitekaidin Emlak ve Eytam 

Bankasmdan temennisi 
Karilerimiroen blr miitekaid imzaslle 

aldigimiz mektubda deniliyor ki: cMiite -
kaidlerin ii<; ayllk maa~lari Emlak ve Ey -
tam Bankasma kirdmlrr. Hakikatte krr1 -
lan maR§ degil miitekaldln kendlsldlr. Bu 
k1rdrrma keyfiyeti bankamn altmda karan
l!k blr avluya yiizlerce ve yiizlerce insam 
toplaYJp s1ra bekletmekle ba~lar. iskaro;a 
glbi Sllruilk bir dizide bay1lmak derecesine 
gelen zavalh kadinlar, kalbl sikl~an ihtl -
Yar erkekler yerlere yuvarlanmak korku -
sile diziden yani stradan <;Iklp haklarm -
dan vazge<;erler. 

Banka !dares! ylllardanberl devam eden 
slkm tlya mani olacak blr tedbir bulamaz 
m1? Ne yapalrm kalabal!k r;ok, cevab1 ve
rilmemelldir. Kadmlarla erkeklere ayn 
gii.nler tahsls edllmell, ashabi maa~a saat 
tayin etmeli ve tevziatl ii<; giin yerine be:? 
giin, bir hafta ve hatta daha fazla miid -
dette yapmalldir. 

Al3.kadar makamlarm merhametlerine 
Sigmrr ve biz ihtiyar miitekaidlerin boyle 
tahammii.l olurunaz eziyetlerden kurtanl
mamJZJ dileriz.:t 

Kiitiibhaneler hakkmda 

bir temenni 
Bahrlye yiizba~ISI miitekaidl Necmeddln 

Bora imza.sile aldigimJZ mektubda denili -
yor ki: cistanbuldaki umumi kiitiibhane -
lerln mesal ve tatil zamanlan iizerlnde du
rulacak blr ehemm!yettedlr. Bu miiessese
ler pazartesi giinii ogleden sonra kapilanm 
kaparlar ve r;ar~amba sabahi ar;arlar. Haf
tanm herhangi blr giiniinde blr lhtiyacm1 
tatmm i<;m oraya ko'?!ln bir yurdda~. kar
§Ismda ckapalldlr:t levhas1m goriince duy
du~u lnfialle k:arl§lk teessiirii her kii.tiib • 
hane :i§Ikl ta.savvur edebilir. 

Bu tatill okuyucularm lstirahate olan l.h
tlyaclarma kar~Illk gosterilen bir kadlr~i

nnsl!k olarak kabul edemiyorum. Maksad 
kiiti.ibhane memurlarmm da dlger memur
lar glbl haftanm bir bu~uk giiniinde lstl
rahat edebllmesi keyflyetidir. Memurlar 
kendi aralarmda lstlrahat giinlerlni tesblt 
et.~eler ve nobetle::;erek tatll yapsalar ayni 
kadro ve ayni masrafla kii.tiibhanelerin 
hergiin ar;1k bulurunas1 imkam elde edll -
mil? olmaz m1? 

Bundan ba~ka umumi ki.itii.bhanelerlmlz 
evkatJ ~er'iyeden kalma blr zihniyetle saat 
dort 'bur;ukta kapanmaktadtr. Halbukl be
riyanda Halkevlerlmlz bagnm yurd 'rO • 
cuklarma geQ vakitlere kadar a~Ik bulun
durmaktadir. 

Butiin kiitiibhaneler okumak lhtlyacma 
tekabii.l ettiklerine gore mesal saatlel"1n -

deki bu fark neden lleri gelmektedlr. 
Maarif sahasmda attigtmJZ geni~ ve emin 

adunlara umumi kiitiibhanelerimizin de a
yak uydurmasmi lstemek her yurdd~ gibl 
benim de boynuma borcdur.,. 
Gelibolu tapu idaresinden tikayet 

§ile - Alaca!J giimriik muhafaza memuru 
Sadeddin Yah;m lmza.sile aldigtmiZ mek -
tubda deniliyor kl: c i§lme aid bir tapu 
kaydinin o;lkar1lmas1 lc;in mahalli Tapu i
daresine bir lstida verml~t!m. Bu kagid he
men bir derkenarla Geliboluya gonderildl. 
Yap1lan tekidlere ragmen, aradan yedl ay 
geo;tlj:\'1 halde cevab verilmemesi dogru mu
dur? 

Her Tiirkiin okumast Iaz1m 
olan iki kitab: 

Kuru§ 
Gazinin vecizeleri. (Papye ku- 100 

§e iizerine nefis bask1. Ata
tiirkiin 9 resmini havi). 
Kemalizm. Yazan: Tekin Alp. 150 

Ba§hba§ma bir kiitiibhane: 

Hayat Ansiklopedisi (10 cild) 3000 

M. Turban Tanm 
Akmdan Akma 
Timurlenk 
Cern Sultan 

• 

Giizelligin 
en birinci $&rttdlr. 

Uziintiiden kurtulmam ic;ln bu hususta 
aHi.kadar makamlarm dikkat nazarlanm 
r;ekerek i§imln halline tavassutunuzu dl -
lerlm.~ 

istanbul Radyosundan bir temenni 
Aydm!I okuyucularumzdan A. Eren lm

z~sile ald1gnmz mektubda denlliyor kl: 
«<stanbul radyosunun Halkevlnden naklen 
verdigi temslli burada yirml bel? ki§i bir 
araya gelerek biiyiik bir zevkle dinledlk. 
Bundan evvel de Giine§ kuliibiindekl o;ocuk 
korosunu lezzetle dinleml§tik. Eminouii 
Halkevinde, ve daha blrr;ok miiesseselerde 
bu gibi toplantilar ve umumun alakasmt 
celbeden mevzulu konferans ve konserler 
verildigi §iipheslzdlr. 

tarihi eserleri 
100 
100 
75 

Tarihte Tiirkler i~in soylenen 25 
siizler. 

«;ocuklar ic;in roman ve 
hik~yeler: 

HAYAT 

· MI.IIKLOPEDI.II 
NI.ZAM- Hayat Ansiklopedisi, gencligin fikir hazmesi, erkek ve kadmm ~abuk -PETROL 

Radyo idaresl bunlardan miimkiin ol
dugu kadar o;ogunu blzlere dlnletemez ml? 
Bu hususta alii.kadar makamlardan temen
nimizin kabuliinii. rica ederlz.:. 

Diizcedeki elektrik tesisatmdan 

~ikayet ediliyor 
isim ve adresinin blzde kalma.sml lsti

yen Diizceli bir kariimizden aldigim!Z mek
tubda den!liyor ki: c f?ehrimizde 1927 yi
lmda yapilmi§ blr elektrlk tes!sat1 vard1r. 
Aradan bu kadar zaman ger;tigl halde bu 
i§ bir tii.rlii diizene konulamamil?tlr. Bir
r;ok yerlerde teslsat olmadigi gibi mevcud 
olanlar da frrtma, r;iiriime suretile yikilan 
direklerin yer!l;rine de ba§kalari dikilme
mekte, derhal hat ve lambalan almmakta
dir. 

Mahallemiz Atatiirk caddesine r;1kan r;ok 
i§lek bir sokak oldugu halde ll?tks!Zdir. KI
§In o;amur, yazm kopeklerln bollugu bura
smi geo;ilmez blr hale koymaktadir. 

Bu hale bir nihayet verllmesi ir;ln Bele
diyemlzin dikkat nazarlanm o;ekmenlzl dl
lerim.:. 

Mahmudpm;a Tarakftlar sokak · 
49 numaralt kahvede Ramazana: 

Ders senesi esa.sen bltmek iizeredlr. Ge
lecek seneyi beklemenizi tavsiye ederiz. 

GUNON BULMACASI 
1 2 a 4 ~ 11 7 s 9 to 

1 n 1 1 _I_ 1•1 r 
2 I I I I I I IIIII I 
a I I I I 1•1 I I I 
4 I I I 1•1 I I 1•1 
5 1•1 I I 1•1 I I I• 
; I 1•1 I I I I I I• 
i I I 1•1 I I I 1•1 
A •I I I 1•1 1•1•1 I 
91 I I I I I I I ,., I 
0_!_1 •1 I I I l_l~ 

Soldan saga: 
1 - Esklden kullamlan kag1d, blr eda

tin kiSaltllmi~l. 2 - Arab tishibu, arkada.!i 
3 - Rumca cne dlyor?,., memleket. 4 - Fran
S!Zea <I§~. eskl bir Tiirk memleket!. 5 -
Yiiksek perdeden, franstzca « dosb. 6 - HI
tab edati, dl§l at. 7 - Blr emir, bore veren. 
8 - Spor miisabaka.s1, nota. 9 - Manzara. 
10 - Bir renk, Amerlkada blr memleket. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Memleketlmlzln miihlm blr mahsulii, 

fransJZca cad!Jru. 2 - Anhyan, lpllk topu. 
3 - Ressamm levaztmatmdan blr!, §ohret. 
4 - A vrupada blr yanmada, blr s1fat. 5 -
Oy, blr§eyin aksi, eskl MISir mabudu. 6 _ 

Merkez, b!r bahk. 7 - i~kodramn fransiz
ca.sJ, arabca <SU,.. 8 • Gemllerln, vapur
larm ilticagahi, lslm. 9 - Hlle, blr rab1t 
edatmm tersl. 10 - Bir hayVan. duygu. 
Evvelki bulmacanm haiJedilmi§ §ekli 
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----------------------~1 E I olE IBI i IYfAlT,•I s1 
2 DIUIVIAIKI•I s IAI p lA 
3 i IRI t 1•1 i IBIAIDIEJT 
4 PIAI<;IAI•IEIBI•! ~lA 
b oiKI•IsiEI•I i ILl tIM 
fi LI•IKiulz lui•IAINIA 
• oiKIUIRI•IRIAIB I•IM 
•II ILiiiKI•IPIAIPIA 

91AIRIAI•I i IRIAioi•IKI 
to -~_IAIKIAIL IAI ~ IA'NI• 

Amerikada bir Tiirk <;<>cugu 150 
Kii~iiklere hikayeler 75 
Bir varml§ bir yokmu§ 75 
Poli Anna 75 
Poli Anna'nm gecli~ 75 
Halid Ziya U§akhgilin hahralart: 
Kuk Y1l, 5 cild. (Beher cild) 50 

Fotograf'r1hk ve sinemacthkla 
alakadar olanlar i'rin 'rOk lii

zumlu ilmi bir eser: 

l§1ktan Doganlar 150 

Sair ilmi eserler: 

Lisan1m1z. Yazan: Nam1k Ke- 50 
malzade Ali Ekrem. 
Fransada Ari Diller. Yazan: 50 
Leon Cahun. Terciime: Ru§en 
E§ref. 
ingiltere ve Hindistan. Yazan: 75 
Ahmed Agaoglu. 
Bilanc;o ve Bilanc;o tahlilleri. 150 
Yazan: As1m Siireyya. 
Mekteb Kooperatif~iligi. Ya- 20 
zan: Fernan Katye. Terciime: 
Hakk1 Baha. 

Birinci Tiirk Tarih Kongresi 150 
Alaka verici bir seyahat kitabt: 

Graf Zeplinle 49 saat havada. 100 
Yazan: Y. Nadi. 

Biiyiik italyan edibi Pirandello
nun en giizel piyesi: 

Size Oyle Geliyorsa Oyledir. 
Terciime: M. Fuad. 

50 

Frans1z muharriri Marcel Brion'un 
her Tiirkii alakadar edecek 

tarihi bir romam: 

A til a. (Terciime). 100 
Merakh zabtta roManlar1: 

Siyahh Kadmm Kokusu. Ya- 35 
zan: Gaston Leroux. Terciime. 
Yusuf Osman. 

San Odanm Esran. Yazan: 35 
Gaston Leroux. Terciime: Yu
suf Osman. 

Kendi kendine franstzca ogrenmek 

istiyenlere en iyi muallim: 

La Clef du Fran~ais, klSlm I 

• • • • II 
• " III 

Muallim k1sml 

937 Togo karikatiir albiimii 

23 

34 
40 

150 

40 

Bu kitablar istanbulda bi.itiin ki
tacllarda bulunur. 

Ta§ra okuyucular1m1z bayileri
ne sipari§ verebilirler. 

Matbaam1za sipari§ edildigi 

dirde pasta iicreti almmaz. 
tak-

<<Cumhuriyel» Gazete ve 
Matbaasi, Cagaloglu 

lstanbul 

" ,.. t\ uhasib aramyor ... 
Zonguldakta bir miiessesenin mu• 
hasebe iljlerini tedvir edebilecek 
V~i!!' 3~ ten fazla olmamak !jarti1e 
b1r Turk gencine ihtiyac vardtr 
~iimrii~ muamelatma a ~ina veya 
hsan b1len er tercih olunacakhr. 
Galata Unvon hamnda 64 numa 

rava miiracaatleri 

Asian ve Eskihisar Miittehid 
<;imento ve Su Kireci Fabri
kalari Anonim §irketinden: 

lkinci davetname 
Aslan ve Eskihisar Miittehid <;imento 

ve Su Kireci Fabrikalan Anonim §ir
ketinin 19 mart 1937 taribinde -i~tima 

eden adi hissedaran heyeti umumiyesin
de ticaret kanununun 366 nc1 maddesi-

nin istilzam ettigi nisab1 miizakere ha

s!l olmadi.!P-ndan §irketi merkfue hisse-

daram zirde miinderi~ ayni ruznameyi 

miizakere etmek iizere 15 nisan 937 ta-
rihine musadif per§embe giinii saat 

15 te Galatada Agobyan hanmda 4 iin-
cii kattaki §irket merkezinde akdoluna

cak ikinci bir adi icrtimaa davet olunur
lar. 

Ruznamei mibakerat 
1 - Meclisi idare raporile murak1b 

raporunun klraaati. 

2 - 1936 senesi muamelatma aid he

sabatm kabulii ve meclisi idare azasmm 
ibras1 ve senei mezkure netayici mua

melatma dair meclisi idarenin teklifi. 
3 - Meclisi idare azasma verilecek 

iicreti huzurun tayinile beraber umuru 
:;;irketin idaresine sureti mahsusada me
mur eailecek aza aidatmm tesbiti. 

4 - Meclisi idareden ~1kan az-1nm 
yerlerine yenilerinin intihab1. 

5 - 1937 senesi i'rin bir murak1b ·in
tibabile aidatmm tesbiti ve murak1bm 
mazereti halinde ifayt vazife etmek ii
zere diger bir zatm intihab1. 

Laakal 25 hisse senedine malik olup 
ta i~tima1 mezkurda haz1r bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan i~tima tarihinden 
en az bir hafta evvel hisselerini §irket 
merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sene
dati mukabilinde almacak makbuzlar 
§irket merkezine tevdiat mabiyetinde 
olarak kabul edilecektir. 

B U T 
C E B 

istanbul, 20 mart 937 
Meclisi idare 

U N K 
i N i Z 
Bir kutu 

I 
D 

$ 
E 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soguk algmhgmdan 

Grip, Nezle ve Bogaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRiDOL bogaz ve badem 
cik iltihaplarmt da pek ~abuk 
ge~irir. Her eczanede bulunur 
Utak kutu 35. buyuk kutu 70 

kuru~tur. ................... 
Zayi - Sus1g1rhk ilkmektebinden al

diglm §ehadetnamemi kaybettim. Yeni
sini ~Ikaracag1mdan hiikmii yoktur. 

149 Ahmed 

,-Bi~ki Dersleri_.. ,_..Ye~!~;,~~~!R:~F= 
Evinde hocasiZ kendi kendine caddelerinde iic; sokaga naZir Bus-

bi'rki, diki~ ogrenmek istiyenler keto oteli namile maruf 5,000 met-
OPERA TtlR i'rin yaziimi§hr. roya karib arsa acele ve kelepir sa-

Or. CemiJ ~erif Baydur Kadm elbiselerine aid olan bi · tiliktlr. Galatada Aslan Han 5 inci 

Cerrahi hastal!klar ve sinir rinci cildi 2' ikinci cildi 2•5 lira · '- kat 1 - 4 numaralara miiracaat. • 
d1r. Ta~raya posts paras1 ahnma7.. 

cerrab isi mii tehassiSI 
Cag· alo11lu C. H. Partisi Merkezi Prova ve tatbikata aid iit;iincii 

"' cild de sahlmaktadir. 
Dit ta bibi 

MEHMED FliFAT kar~1smda Zorlu apartlman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den Sah§ yeri yalmz Be~ikta~ Diki~ 

6 va kadar basta kabul eder. Yurdudur. Akaretler numara 87 
Pari.s Dariilfiinunuodan mez'-'n 

Calialo!!lunda lstant!lut Be'ediyP i 

& ari!!Jsma nakletmi11tir Telefon "=!3289 ··--- Telefon 43687 ---·· .__ ......... I .... __ • 

Dr. l-lafJ?. Cemal 
Lohmatt Hekim 

Dahiliye miltehasstsJ 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
Akademi Mimari Tatbikat Biirosunda yap1lan i.n§aat projelerini.n' elek -

trik, kaliirifer ve bilumum s1hhi tesisatma aid hesabat planlan ve miinakasa 
evrakm1 haz1rlamak iizere tecriibeli. ve miitehass1s bir tesi.sat miihendisine 
ihtlyaG vardrr. Ayda 300 l~;aya kad~r iicret verilecektir. Taliblerin vesikala
rile birlikte Akademiye muracaatlen. (1508) 

ogrenme vas1tas1, talebenin en yeni malumatla temasm1 temin eden zengin 
bir ktiibhanedir. 

Mektebde iken derslerini daba geni~ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 
talebe i'rin bundan miikemmel bir kiitiibhane bulunamaz. 

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

Mektebden c;1khktan sonra da hayatta hergiin kar§lla§tlg1m1z yeni 
meseleleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam bir~ok kitab 
kan§ltrrmak ve yaz1 okumaktan kurtarrr. 

Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zaruri e§yasmdan biridir. 
Radyonuz olmiyabilir, telefonunuz olmJYabilir, fakat sizi mazi, hal ve is
tikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en biiyiik bir 
ihtiyacm1 tatmin edememi~ demektir. 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
Biitiin cildleri Glkmi~hr. 
On cildin fiat! 30 lirad1r. 
Elimizde mahdud miktarda tam talnm vard1r. Bu taklmlar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak miimkiin degildir. Binaen
aleyh Hayat Ansiklopedisini tedarik i~in bugiinkii f1rsattan istifade ediniz 
ve !?imdiden bir tak1m alm1z. 

Me~leketimizde bu ayarda bir eserin daha bas1labilmesi uzun zamana 
ba~hd1r. 

------------------------------· istanbul Miidiirliigiinden: 
8/4/937 per~embe giinft saat 15 te lstanbulda Naf1a Miidi.irliigunde (1999) 

lira ke~if bedelli Gelenbevi orta okulu tamirah aGlk eksiltmiye konulmu§tur. 
Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri genel, hususi ve fenni §artnamele

ri, proje, ke1Jif hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde goriilecektir. 
Muvakkat teminat (150) lirad1r. 
isteklilerin en az clOOO· lirahk bu i§e benzer i~ yaphgma dair gostere -

cegi vesika iizerine Naf1a Miidiirliigiinden alml§ oldugu miiteahhidlik ve Ti
caret Odas1 vesikalarile gelmeleri. (1569) 

Kapab Zarf Usulile 

Nafia · Vekaletinden: 
Eksiltme ilan• 

1 - Eksiltmiye konulan il'i: Erzurum Vilayetinde yapuacak tlc;;iincii 
Umumt Miifettifilik grup infiaatmm 720.000 lirahk kiSmldir. 

2 - Eksiltme 12/4/1937 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 
f§leri Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yap1lacaktir. 

3 - Eksiltme _§artnamesi ve buna miiteferri evrak 36 lira bedel muka
bilinde Yap1 i~leri Umum Miidiirliigiinden ahnabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin taliblerin 32550 lirahk muvakkat temi
nat vermesi ve Nafta Vekaletinden almmlf? bir taahhiidde asgari 400.000 li
rahk i§ yapm1~ bulunduguna dair miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1md1r. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1475) 

Istanbul 

Goz kama$ttrtct ••• 

Pasteur iin tedkikah fenniyesi dairesinde is
tihzar edilen gayet antiseptik ve nefis kokulu 
Dentol di~ macunu ve suyunu kullandtg-mtz. 
takd~rde di~leriniz , goz kama~tmct bir beyaz
lik ve gii?.ellik kesbedecek ve sehhar tebes· 
si.imiiniizle her kesin takdirini kazanacaksmtz. 
Oentol dis suyu ve macunu, di~ etlermi kuv
vetlendirir. Neles1 tasfiye ve di~leri hi.isnii ""• 
muhalaza etti~i gibi di~lere parlak b1r be· 
yazltk verir. 

OENTOL; biitiin parfiimorilerle eczanelerde 
salllm 

on lo 
-Ier yerde 
Eczanelerde, 

DENTOL isteyiniz. 

Parfomorilerde sabltr 

Naf1a Miidiirliigiinden: 
12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbulda NafJa Miidiirliigiin::ie 

(102,833) lira ke~if bedelli Florya iltisak yolunda yap!lacak (2500) metrelik 
asfalt ~ose infiaatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmufitur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri gene!, hususi ve fenni ~artnameleri 
proje. kefiif hulasasile buna miiteferri diger evrak 514 kuru§ mukabilinde dai
resinde verilecektir. 

Muvakkat teminat «6392• lirad1r. 
isteklilerin teklif mektublanm ve en az c100,000» lirahk bu if!e benzer 

i!; yapbgma dair Naf1a Vekaletinden alm1~ oldugu miiteahhidlik ve saire ve
sikalanm havi kapah zarflanm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
istanbul Naf1a Miidiirlii)Nne vermeleri. (1474) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Cins ve mevkii 
Muhammen 

kiras1 
Lira 

Topbanede eski TopGular yeni Necatibey Cad. de 
Askeri Dikimevi altmda 391 No.h diikkan: 
Galatada Sultanbevaz1d mahallesinin Karamustafa
pa~a caddesinde Galata Giimrui{ii karfiismda ve Tiitiin 
tnhisar idaresinin i!lgalindeki bina altmda 197 No. 

42 

Kira 
miiddeti 

diikkan. 198 2 • 
Yukanda cins ve mevkileri gosterilen diikkfmlar hizalarmdaki kira. ve 

miiddetler iizerinden aGik artttrma usulile ayn ayn kirava verilecektir. Is -
teklilerin ve tediye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 29/3/937 pazartesi giinii 
saat on ctortte yiizde yedi buGuk pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde 
toplanan Komisyona gelmeleri. eM.» (1428) 

Pazardan ba$ka giinlerde cS~leder 
;.onra saat (21k tan 6 val kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Sal!. cumartesi giinleri sabal• 
c9 1h 12. saatler' hakiki f1karava mah 
sustur Muayenehane ve ev telefon 
22398. KI§hk 21044. 

BASURA HEDNESA 
Biitun diinyamn en miiessir ilactdtr. 

AmeliyatsiZ memeler• mahveder, 
kam, agny1 derhal keser. 
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Adapazan Belediyesinden: 

1 nisan 1937 den itibaren uc; seneye kadar kiraya verilecek olan <;ark 
mesiresi 25 giin miiddetle miizayedeye c;tkanlmt~tir. 

Bir senelik icar bedeli muhammenesinin teminat kar~1hg1 % 7,5 hesabile 
750 kuru~tur. 

Mesireyi kiralamak istiyenlerin bu hesab iizerinden teminatm1 vererek 
29/3/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da Adapazan Belediye Enciimeninde ya
pllacak miizayedeye i~tirak etmeleri ilan olunur. (1507) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 
E&ki,ehir Nafta Miidiirliigiinden: 

Sivrihisar - Hamidiye yolunun 12 =+- 550 - 34 + 000 kilometreleri ara
smda 35665.34 lira ke~if bedelli yeni $ose ve imalah smaiye in§aatl 12/4/937 
tarihine musadif pazartesi saat 14 e kadar kapah zarf usulile eksiltmiye ko· 
nulmu~?tur. 

Eksiltme Eski!iehir Vilayet dairesinde toplanan Daimt Enciimen huzu· 
runda icra edilecektir. 

Muvakkat teminat (2674.90) liradtr. 
Bu i$e aid evraklar $OSe ve smai imalata aid hulasai ke!jif, grafik, fenn! 

ve eksiltme $artnamelerile mukavele projeleri Ankara ve !stanbul Nafta Mii
diirliiklerinde, projeler, tafsilat ve hulasa ke$ifleri, grafik, fenni ve eksiltme 
ve baymdtrhk i~leri gene: §artnamelerile mukavele projesi Eski§ehir Naf1a 
Miidiirliigiinde gorUlebilir. 

!steklilerin bu gibi i$leri yapmi$ olduklarma dair Naf1a Vek§.letinden 
almm1~ miiteahhidlik vesikasile senesi ic;inde Ticaret Odasmdan ahnm1~ malt 
kifayet vesikasm1 2490 numarah kanunun tarifi vec;hile teklif mektublarma 
leffeylemeleri lazJmdir. Teklif mektublarmm 12/4/1937 pazartesi giinu saat 
13 "' kadar Enciimeni Daimi Riyasetine vermeleri muktezidir. Pastada vakl 
olacak teahhur nazan itibare ahnmaz. (1471) 

Turk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
'imdiye kadar binlerce ki,iyl zengin etmi,tir. 

6 nc1 ke~ide 11 nisan 937 dedir. 
Biiyiik ikramiye 200,000 lirad1r. 

Ayr•ca:40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 llrahk 
ikramlyelerle (50.000 ve 200.000) lirahk ikl mUkAfat vard1r. 
Dikkat: . 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak~amJDa kadar 

biletini de~tirmi¥ bulunmahdrr. r 
Bu tarlhtan sonra bllet Uzerlndeki hakk1 sak1t olur. 

inhisarlar Konya Ba,miidiirliigiinden: 
Devlet Demiryollarmda veyahud dekovil hatlarmda c;ali§rni§ bizzat 

lokomotif kullanmu~, torna, tesviye, dokiim ve makine i§lerinden anlar hi· 
rinci s1mf bir makinist ustaba~I almacakhr. Arzu edenlerin §eraiti anla • 
mak iizere ellerindeki vesikalarile birlikte istanbulda Galatada Omerabit 
hanmda !nhisarlar Umum Miidurliigii Tuz Fen $ubesine veyahud Konyada 
lnhisarlar Ba~mildurliigiine miiracaatleri liizumu ilan olunur. (1500) 

I Devlet Demiryollar1 itletma Umum Miidiirligiinden 
4/3/1937 tarihinde eksiltmesi yapllan bobin kurutma ve enjekte tesisah

na talib <;Ikmadigmdan yeniden teslim miiddeti temdid edilerek eksiltmiye 
konmu~tur. 

Eksiltme 17/5/937 pazartesi giinu saat 15,30 da kapah zarfla Ankarada 
idare binasmda yapllacaktir. 

Muhammen bedeli 6000 lirad1r. 
Bu i~e girmek istiyenlerin c450:o lirahk muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettigi vesikalan Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi!i alan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif 
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laZIIDd1r. 

S.artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa· 
§ada Teselliim ve Sevk $efliginden dag1hlmaktadlr. (1486) ,_,_., 

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

Bu i~?e girmek istiyenlerin c4250.-:o lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almrnlil vesika ve teklif
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazJmdtr. 

$artnameler 300 kuru~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satllmak-
tadlr. (1462) 

[_.~.· n.h.is.a.r.ta.r_u_m•u•m-·M-u.du.··r.t.u.2'u.·· n•d•e•n··----~1 

G'OZEL BiR CiLDE MALiK OLMAK 
t~iN MUKEMMEL BiR TEDBiR 
Me§hur Parisli miitehassis JEAN DE 

'PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatl 
neticesinde, biitiin diinyada biiyiik bit 
muvaffakiyet kazanmi!j alan yeni bir 
G'U"ZELL!K KREM!NtN imaline mu -
vaffak almu§tur. Be§ milyondan fazla 
kadm tarafmdan kullanllmakta olan bu 
kremin ba§llca hassas1 chavalanchnl
mi§• olmas1d1r ki bu sayede cild hii
ceyratmm teneffiisiine miisaid kllar. 
Gundiiz StAMOtSE CREME'i tene mat 
ve tabii giizelligi verir, pudrayt bu
tiin giin sabit kalmasma medar olur ve 
y~hhgm ~izgilerini giderir. Cildi toz -
lardan ve siyah kabarctklardan temiz
lemek i~in yiizu ~ayani hayret bir Cold 
Cream olan GECE S!AMO!SE KREMt 
ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet 
teminathdlr. Aksi takdirde pararoz iade 
olunur. 

CREME SIAMOISE 
Her yerde sat1llr. 

AQzA 
!t•rtnruo 

va Rahya 
vertr. Hazme 

Kolayra•trrtr. VI• 
tamlnce zensarncsrr. 

fiiKI.IIWIOUt :IIIKIIIIIIIZ 

hututunuzu muh/Jfaza) 
- .ediniz 

~ltmeoltletlmOude .. tii. 
olr vo It•••• •• lyl ,.,.,, 
'"''" SHORT LINily• glyl. 
ftlz. D•lmT rw•••J•n•• teah 
•Uo yolh tob•koyo gldartr. 
.Huouol allotlkl bl• trtko· 
doo yoptlm•• oloo SHDIIT 
LINIA odl blr kGiot glltl 
r1ken~r. • 

Flyotl• 10 llradoo ltlhrl":: 
S&llf rerl rafnoa I 

.J. ROUSSEL 
lr'...,.\,.·Q;~~ Parle 166 IS~. HaollmlftA 

\sTANBUL, Borolla .
Thol llllfdlftl 12 No.lo. 

M•l•um•r• rly•,.•t edlnil: ••r• 
12 No.I• terllomlzl loto~lftlz. 

Kuvvetli varhklar 

En biiyiik hlzlanm kendi i~ 
cevherlerinden ahrlar. Var· 
hgmt 1~ cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ~all§an 
mii.stahzarlarm daima fev• 
kinde kalml§tlr, Bunun da 
sebebi, b~kasrm taklide 
ozenmemesinde ve yllii'attlgt 
klymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKLiD 
daima (benzer) idir, hi~bir 
vakit astl olamaz. 

r Operator---·· 

RIZA UNVER 
DoOum ve ked1n hestellklen 

mDteheHISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmantye caddes-

I. --$artnamesi mucibince 100 X 8 - 12 X 4.5 eb'admda (4000) aded f1~1 No. 22, Mavi yap1 
tahtas1 pazarhkla satm almacaktlr. ,,._ __ Telefon : 22683 •••• 

II. - Pazarhk 30/III/1937 tarihine rashyan sah giinu saat 15 te Kaba -
taiilta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakt~r. 

HI. - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozu ge~en ~ubeden almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1476) 

Canakkale Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Yapllacak i$: Memleket hastanesi kalorifer ve steak su tesisati. Ke§if be

aeli 11443 lira 72 kuru~. Muvakkat teminat 858 lira 30 kuru§. 
1 - Bu i§ 12/4/1937 giinii saat 16 da kapah zarf usulile isteklilerine 

verilecektir. 
2 - Ke§if, proje ve §artnameleri tstanbul ve c;anakkale Naf1a Mii • 

aiirliiklerinde goriilebilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayi11 kanunda yazili vesaikle <;anakkale Daimi 

Enciimenine miiracaatleri. (1361) 

ikbsad Vekaleti i~ Ticaret 
Umum Miidiirliigiinden: 

r!O ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine gore tescil edilrni§ olan 
ecnebi vapur ~?irketlerinden (Doy~e Levante Linye - Deutsche Levante Linie) 
§irketinin Tiirkiye umumi vekili bulunan cCarsten Meves:. bu kere miiraca -
atle ~irketin Mersin, Adana ve havalisi acenteligine Fridrich Ernst, Labod ve 
tbrahim Nakka~1 tq._yin etti~ini bildirmi~ ve laZim gelen kag1dlan verrni§tir. 
;Keyfiyet kanuni hiikiimlere uygun goriilmii~ olmakla ilan olunur. 

.,. ___ Doktor -~--a 

Kemal Osman 
Bozkurt 

Slnlr hastahklar• mUtehas•••• 
Cagaloglu Kapahf.nn k&Jltlt No. 24 

---Telefon: 22666 ---· 

Dr. IHSAN SAMI _._.. 

BAKTERtYOLOJl 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, frengi 
noktai nazar1ndan (Vaaerman ve 
Kahn teamiilleril kao kiireyvab 
say1lmas1, Tifo ve tsttma hastabk
•an t~hiai, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve au tahlilib, iiltra mik· 
roskopi, husu1i q1lar iltibzan. 
Kanda iire, ,eker, Klorilr, Kolle.
terio miktarlann1o tayini. Divanvolu 

.. _. No. 311 Tel: 20981 --· 

SaMb ve Ba,mu.ftarri11: Yana• Nodi 
umu.ml ne,nyatt tt!are edlm f421 lflel1 

Mfldfi.nl: Hikmet Miinil 

cum/&u.nJiec matbacm 

Oniversite Rektorliigiinden: Goz Hekimi 

Paris V'niversitesi 'r1b Fakiiltesi tamnmi§ profesorlerinden ve Akademi 
azasmdan Pr. Dr. Debre 22/3/1937 pazartesi saat 18,15 te cAcrodynie• ve 
24/3/1937 c;ar§arnba saat 17 de cErytbeme noueux» hakkmda tJniversite 
konferans salonunda iki konferans verecektir. (1577) 

Dr. ~iikrii Ertan 
Ca~alo~ltt Nuruosmaniye cad. NQ. 
30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 

.. ___ Telefan: 22566 ---· 

BOZKURT ve HALK 
T1raf B1~aklar1 

Milyonlarca TORKON kullandt~ 
yegane OZTORK isimli ve Oz
TORK sahipli bra~ bJ~aklandtr. 

Sahipleri : FEHMI H. ARDALI ve 
MEHMET SALIH ,S. ti Istanbul 

KUMBARA 

I 

SiRE·· 
100() 
VEREN 

·TARLADIR 

-· 
•1/ • • •vrn .. • • 

~ 
I~ ·r 

.-it, .• . -· 



Sizde Filarmonik Orkesfrast m1 var? 
Hayzr1 Azizim, R. C. A. Radyosu .. ~ 
Musiki ne,riyabn• bu derece tabiT ~ekilde aksettiren bir ahize !lim· 

diye kadar gorUlmemi$tir. 

Butun dUnyan1n en iyi musikl programlan, sanki salonunuzda ~ah

n•yormu, gibi, R. C. A. taraf~ndan ne$redilir. 

R. C. A. nm muhtelif nevilerl vardtr ve bunlar piyasaya en ehven 

$erait ve fiyatlarla c;•kanlma$tlr. 

Ayda 12 lirahk ldic:;iik hir 
taksitle hakiki R. C. A. radyosu· 
na sabip olabilirsiniz. 

R. C. A. Diinyan•n en Biiyuk 
Radio Te§kiliitina sahiptir. B i R .A D B R L E R • V"E ".LJ 

i~TANBUL• ANKARA• i~~iR 

En hot ve taze meyvalarm iisarelerinden istihsal edilmi~ tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edile
bilmesi miimkiin degildir. Hazimsizligi, mide yanmalarm1 ek~iliklerini ve 
muannid inlabazlan giderir. Ag1z kokusu?'u izale eder. Umumi hayatm inti
zams!Zhklarml en emin surette 1slah ve msana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi . 
BEYOGLU • ISTANBUL 

~~-----------------~---------.. Her ak§am----
• 

Bayan 
Yeni eserlerile : Beyoglunda 

LONDRA 

liaz1rlan•n•z 

-.---.nu wAw•u u• n = n nunwn n r 

K •• •• En kullani§h, en ikbsadi, en omur ucuz ve memlekete en faydah 
teshin aleti se~ilecek ve T iir-

sergisindekiyede kullamlmasJni tamim 
i~in kolayhklar gosterilecektir 

~-·--- -- -
Komiirle itliyen vas1talann en iyi B K S 
ve en elveritlisi tesbit olunacakt1r. • • • 

A~•'•• tarihi : 23 Nisan 1937 
Kapaii zarf usulile eksiltme ilant 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankara civarmda <;ubuk barajmda yaplla

cak gazino in§aat1. 
Ke§if bedeli c75252• lira c55» kuru~tur. 
2 - Eksiltme 31 mart 937 tarihinde ~.ar§amba giinii saat cl5• te Naf1a 

Vekftletinde Sular Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yapllacaktlr. 

3 - :istekliler; eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, Baymdrrhk i§leri 
genel ~artnamesi, in~aata aid umumi ve hususi fenni §artnameler, ke§if cetve
li, silsilei fiat cetveli ve projeyi c3• lira c76» kuru§ bedel mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin c5012» lira c63• kuru~luk mu
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda ~1kan ta. 
limatnameye tevfikan muteahhidlik vesikasl ibraz etmesi ve c50· bin lirahk 
i~ yapmi§ olmas1 Iazimdu. 

:isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Mudiirlii.giine makbuz mukabilinde vermeleri la
zrmd1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «536. (1334) 

INKIBAZ I 
ve ondan miitevellid ba§ agrilanru de· 
feder. MinE ve barsaklar1 kolayhkla 
bo~altu. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR . 
LARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'I tesir eder. Ye
meklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZ
LI(H, MinE EK!}iLiK ve YAmlA -
LARINI giderir. MinE VE BARSAK
LARI ALI§TIRMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tats1zhg. defe • 
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

._ ___ birahanesinde. Telefon: 40227 ----• •-

Kii~iik §i§esi ~lkml§tlr, fakat biiyiik 
!,!i~esi ekonomiktir • 

Haricen kullan•hr eski ve yenl 
ROMATiZMA 

UMBAGO 
SiYATiK 

Sinir ve soguk 
alg1nhg1ndan ileri 
gelen 'iddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

Her eczaneden 
araymtz. . 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb binas1 dahilinde viicude getirilecek elektrik tesisatl a~1k eksilt

miye konulmu~tur. 
Ke1;if bedeli c2066• lira «10» kuru§ ve muvakkat teminatl cl55:o liradu. 

Eksiltmesi nisanm u~uncu cumartesi giinii saat 10 da mekteb binas1 dahi .. 
lindeki Komisyonda yapuacaktu. 

:isteklilerin ~artnamesini gormek iizere hergiin ve eksiltmiye girecek -
lerin muayyen giin ve saatte Komisyona muracaatleri ila.n olunur. (1473) 


