
Tiirkiye- Romany a 
miinasebetlerinde 

samimiyet 
ve kuvvet r 

Balkan Antanbm te§kil eden 
devletler arasmda daha kuv
\l'etli ve daha samimi olarak 
devam edip giden miinasebet
lerin; son ve gelecek Turk -
Rumen ziyaretlerile her goze 
~arpacak yeni bir h1z arzet-

tigi meydandad1r 

~TANBUL - CAGALOGLU 
Cnu~Dncu yJI sayJ: 4617 Telgraf ve mektub adreS1: Cumhurtyet. istanbul • Posta lrutusu: Istanbul, No 2411 Sail 23 Mart 1B37 

Telefon: B84muharrtr ve evl: 22368. T&hrll heyet1: 24298. tdare ve matbaa tiBIJll 24299 • 24290 

3 

NALINA 
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Latif Ereoel • Hasan Be.. b• f 
ogretmenlerJDiD haka"r I. 

yardJmCISJdJr. 
1, 2, 3 Uncii san1flar eakt.: ·'\ha-

Tanesi 75, cildli tOO ,. 
Ahmed Halid Kitabevi · 

Mussolini diin birdenbire 
Trablustan ltalyaya dOndii Ta1;naklar sahnede 

B k d M·lt· ·1 · b 1 Hataydaki ~eteler resmi u arar a 1 1yet~1 er1n ozu an va- .. . . . 
ziyetinin clmil oldugu iddia ediliyor uniforma g~ydiier 

Milisler ilerliyor 
----

ihtilalciler bu haberi tekzib ettiler, 

K1r1khanda ve Reyhaniyede Tiirklere tecaviiz 
Muhtelif ihtimaller son haddini buldu. Antakyada miitemadiyen 

Arab milisleri toplan1yor 
------

c;akla tehdid ediyorlar. T aarruzlar aleni 
bir §ekil almi§tlT. 
Reyhaniyede tevkif edilen Tiirkler 

fE5} iiyuk -5ef Ataturkun Ankara- ~ 
(gJ palasta Romanya D1~ hleri 

Bakam misafirimiz Antonesco
nun kendi sofralannda bulunmas1 ve
silesile soyledikleri kJymetli sozlerin 
yaz1lmam1~ olan kiSimlan da dunku 
sayJmiZda ikmal olundu. Buyiik $efimiz 
biz Turklerin Turk - Rumen dostluguna 
atfettigimiz ehemmiyeti tebariiz ettirerek 
soze ba§laml§ ve Antonesco'nun ~hsi 
meziyetleri uzerinde yiiksek takdirlerini 
buyuk bir samimiyetle belirtmi§tir. Ata
turkiin bu k1ymetli takdirlerine gore Ro
manya Hariciye Nazm milletine kar§I 
mes' uliyetini miidrik, derin goru§lu, hu
kumlerinde isabetli ve olgun bir devlet 
adamJdir. Kendisi gosteri§i sever bir in
san degildir. Milletinin duygulanna ria
yetkardir, vazifesini yapmakta azmi kuv· 
vetlidir. 

Valencia diin yeniden hava 
bombardJmanina ugrad1 

Madrid 22 (A.A.) - Ne§redilen 
resmi bir teblige gore, Guadalajara cep • 
hesinde cumhuriyetc;:iler birka\< giin ev
vel ba§ladiklan parlak taarruza devam 
etmektedirler. 

Du~enin garb misak1 hakkmdaki 
miiazkerelere i!flirak i~in avdet 

ettigi de soyleniyor 
Briiksel 22 (Hususi) - ltalya Ba§· 

vekili Mussolini Afrika seyahatini yanda 
buakarak diin ak§am Pola kruvazorile 
italyaya hareket etmi§tir. 

Haleb 22 (Hususi) - Frans1zlar ta
rafmdan te§kil edilen T a§nak c;:etelerine 
§imdi de resmi iiniforma giydirilmege 
ba§land1. Bunlardan zabit k1yafetinde ve 
kollan firmah olan c;eteha§Ilan 2 oto -
mobille Hatikten Kaml§hya giderek et -
raf1 letkik etmi~lerdir. 

Hama 22 (Hususi) - Reyhaniye 
hadisesi dolay1sile hala Turkler arasmda 
tevkifat yap1hyor. Altuni zade Halil, 
Ne~t oglu Orner $emseddin, Abdurrah
mal!_. -5eyh Mehmed, K1lh Mehmed og• 
lu Abid, Mehmed oglu S1dki Hamid, 
Halebli zade Memduh, Reyhaniye he· 
lediye Htibi Hasan, Re§id ve 1hsan 
birkac;: giin evvel tevkif edildiler. Bunlar· 
dan ba~ka bi~ok kimseler daha tevkif e· 
dilmi§lerdir. 

l§te Ataturk boyle gorup takdir ettigi 
Rumen devlet adamm1 §ahsan tammak· 
tan memnun oldugunu soylemi§ ve mil
letleri muahedelerden ziyade hislerin 
bagladigmi ilave eylemi§tir. Ataturkun 
Romanya hakkmda ne dii§iindiikleri ise · 
§U ciimlelerinde veciz oldugu kadar a~tk 
goriilmektedir: 

«- Hergiin kuvveti daha artan 
bir Romanyayt butiin kalbimizle is
teriz. Dostlugumuz o kadar sdo 'V'e 

· emindir ki Romanya daha kuvvetli 
olduk~a biz de kendimizi daha kuv
vetli addederlz.» 

Bu vesile ile Tiirk - Rumen munase
betlerinin malum olan dereceden daha 
samimi surette kuvvetli yeni bir safha 
arzetmekte olmas1 kimsenin dikkatinden 
kac;amazsa §a§ffiaga asia yer olmadJgmi 
soylemeliyiz. Romanya ile zaten dost ve 
miittefiktik. ltiraf etmeli ki Antonesco
nun Ankaray1 ziyareti iki memleketin za
ten mevcud miittefik vaziyetini daha 
canh, daha parlak ve daha kuvvetli bir 
safhaya nakletmekte sihirkar bir tesir 
yapmi§ oldu. 

Bu ziyaret esnasmda.c:br ki Roman· 
ya Bil§vekili Tataresco'nun dahi An
karaya otedenberi musammem seya
hatinin onumiizdeki nisan iptidala
nnda yapilmast ve bu ziyaretin Bil§· 
vekilimiz lsmet lnonii tarafmdan ay
ni nisan ayman ikinci yansmda iade 
olunmas1 takarriir etmi§ bulundu. 

Ba§vekilimiz nisanm ilk yansmda diger 
dost ve muttefikimiz Yugoslavya Ba§ve
kili saym Stoyadinovic;:'in evvelce Anka
raya vaki ziyaretini iade etmek iizere Bel
grada gidecektir. Ondan evvel Ankara
ya gelmi~ olacak olan Romanya Ba§ve
kilinin bu ziyaretinin de ayni ay zarfm· 
da Bukre§te iade edilecek olmasJ Balkan 
Antantmm yeni seneye daha biiyiik bir 
kuvvetle girmekte oldugunun hie; §Uphe
siz kat'i alametlerini te§kil edecektir. 
Bugiinku diinya ic;:in akii ve basiretle sul
hu ayakta tutmak hususunda ornek tutul
maga laYik e§siz bir siyaset kombinezonu 
olan Balkan Antanta giin gec;:tikc;e daha 
ziyade kuvvetlenmekle esastaki isabet ve 
kuvvetini ispat eylemekte devam ediyor 
demektir. Bundan kombinezonun ilk ala
kadarlan olan biz Balkanhlann herkes
ten once memnuniyet, gurur ve iftihar 
hisleri duyacagJmizda ~iiphe yoktur. 

YUNUS NADl 
[Arkas1 Sa. 6 siltun li tel 

i~ SAHiFELERDE 
3 iinciide : Siivari binicilik okulu A -

yazagada kuruluyor 
Abidin Daver 

5 incide : Tramvaylardan atlama me
selesi 

V. Birson 

Amerikadaki faciamn deh· 
§eti 

I ncada : Spor baberleri 

Madrid mildajaa 
kuvvetleri Kuman
dam General Miaja 

Hiikumet tayyareleri Siguenza isti -
kametinde ilerliyen birka~ yuz kamyon~ 
dan miirekkeb bir kolu mitralyoz ate§i 
altma almi§lar, bundan sonra da Sigu • 
enza istasyonunu bombard1man etmi§ler
dir. 

Mussolini'nin ltalyan donanmasmm 
Akdenizde yapacagt manevralarda hazn 
bulunmadan alelacele Romaya donii§u· 
nun fspanya hadiselerile alakadar oldugu 
soyleniyor. 

Diger bir habere gore, Mussolini ye
ni garb misakt hakkmda Kont Ciano ile 
fngiliz sefiri arasmda cereyan etmekte 
olan gizli konu~malar dolayisile Romaya 
donmu§tiir. 

ispanyol · milliyet
!;ilerinin Reisi Ge

neral Franco 

Kzrzkhanda Tiirklere tecaviiz 
Lazkiye 22 (Hususi) - Kmkhanda 

yeniden bazi Tiirkler milislerin taarruzu
na ugrad1lar. Bunlar istihbarat dairesin
de hapsedilmi§lerdir. Miisellah surette 
dola§an T a§naklar sokaklarda ve pazar
larda rasgeldikleri Tiirkleri silah ve b1 - [Arkasz Sa. 7 siltun 2 de] 

Markoninin ke,fi 
Bo~bard1man neticesinde bir benzin 

deposu infilak etmi§tir. Hiikumet tayya
re filolan uc;: dii§man tayyaresi dii§urmii§

lerdir. Cumhuriyet piyade k1t'alan Utande ve Myzuex kasa· 
balanm i§gal etmi§ler ve du§manm ricati esnasmda 24 top ele 

Bafka bir ihtimal 
Paris 22 (Hususi)- Paris Midi gazetesi Mussolini'nin tahakkuk ederse ••• 

gecrirmi§lerdir. Romaya donii~uniin Avusturya Ba§vekili Schuchnig'in Pe§· 

lfgal edilen mevkiler te seyahatile alakadar oldugunu kaydederek diyor ki: M I ,., z ldak b. • I 
Madrid 22 (A.A.) - Cumhuriyetc;i kuvvetler, dun og- «Mussolini'nin ltalyadan kisa bir miiddet i~in gaybu- ese a ogu ta ID erce ton 

I Arkasz Sa 7 siltun !! te I r Arkas1 Sa. 7 siltun 6 dal ..... A.;iiStii~·yada· .. ····ye~i ...... "bir· .... r·····H;;;di~t~~~···iki ....... komiirii yalop enerjisini radyo ile 
• "" b J d meshur simas1 uzaklara gOndermek kabil olacak 

. SiyaSI Cereyan a§ a I Dr. J~ Parvy ve hem- Fakat ya bir a¢<giiz ~k1p ta havadan" giden 

Habsburglarin avdeti ihtimalinden iimidini kesen 
hUkumet ~eklerle ania,mak istiyormu!f, Maca

ristanda ise siddetli bir muhalefet var 
' 

Avusturya Ba§vekili Dr. Schuschnigg 

Londra 22 (Hususi) - Pe§teyi zi • 
y~ret eden Avusturya Ba§vekili -5~nig 
bugiin Viyanaya donmu~tur. ' 

Viyana 22 (A.A.) - Linz'de ba • 
s1lmakta olan ve eski naz1rlardan Mens -
taedtrstuermer ile pek yakmdan alakadar 
bulunan Neue Zeit gazetesi, Nazmn 
azledilmesinin Avusturyaya ve dahili 
sulha muzahir oldugunu yazmt§ oldugun· 
dan musadere edilmi§tir. 

Bir Macar yazetesi Cekos· 
lovakyaya ~aflyor 

Budape§te 22 (A.A.) - Nasyonalist 
meb'uslardan ve «Suj Magyarsag» gaze
tesinin ba§muharriri Stephan Milotay, 
bugiin gazetesine yazd1g1 bir makalede 
ezciimle diyor ki: 

r ArkaS1 Sa. 7 sfltun 4 te] 
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Pariste biiyiik niimayi§ 
Son hadise kurbanlarintn cenaze mera
siminde 300,000 kifi haztr bulundu 
Bu vesile ile soz alan sol cenah hatibleri hiiku-
metten, fesadc1 diye tavsif ettikleri sag cenah 

birliklerini feshetmesini istediler 

Chich!! hddiselerinde yaralananlar naklediliyor, kii$ede komunist lideri Thorez 

Paris 22 (A.A.) - Muazzam bir a-~nma dogru gotiirm~tiir. Diinkii gi.in hi\< 
lay, g~en hafta vukua gelmi§ olan kanh bir hadise olmami§hr. 
hadiselerin kurbanlanni Clichy meyda - LArlcas' {Sa. '1 siLtun. ;i tel 

· i Tiirkiyeye geldiler bu enerjiyi yo Ida a~urmaga kalkarsa? 

Miss Bapsy Parvy 

Hindistamn Par
see cemaati liderle
rinden Dr. Jal 
Pavry ve hem§iresi 
Miss Bapsy Pavry 
20 martta, bir haf
ta kalmak iizere An
karaya gelmi§ler ve 
Hariciye V ekilimiz 
tarafmdan da kabul 
edilmi§lerdir. Bura -
dan ingiltereye gi-
deceklerdir. Doktor Dr. Jal Pavry 

Pavry Tiirkiyeyi birinci defa olarak zi· 
yaret etmektedir. 

Dr. Pavry, Bombay'm miimtaz ba§ • 
papaz1 rahib Pavry'nm oglu olup Lon
draya s1k stk ziyaret etmektedir. 1928 

[Arkasz Sa. 7 sutun 4 te] 

······························ ....... ················ ...... . 
istanbul halis siite 
kavu~uyor mu? 

Miistahsiller tevzi i,ini 
iizerlerine alarak siit
~iilere siit vermediler 

Me$hur italya.n mucidi Marconi ve tecriibelerini yapttgl Elettra yatt 

Markoni'nin radyo ile elektrik enerjisi telgraflara atfen di.in yazml§tik. 
nakli meselesini hallettigini ve nezaman- Tahakkuk ettigi takdirde diinyada 
danberi ugra§hgJ bu i§te, italyadaki birc;:ok esash degi§ikliklere sebeb olacak 
Elektra yatile Nevyork radyosu ve u~u§ bu ke§if hakkmda malumat rica eden 
halindeki iki tayyare arasmda yaphg1 muharririmize istanbul Oniversitesi fizik 
35 tecriibeden sonra nihayet pratik saba- profesorii Dember diin §U beyanatta bu· 
da muvaffak oldugunu Ramadan alman [Arkasz sa. 7 sutun 1 de] 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllltllllllt 

KUBiLA Y GUNO 
Diin Menemende biiyiik merasim 
yap1ld1 ve inlolab miidafiinin 

ruhu taziz edildi 

Haber aldl~mtza gore istanbul sut 
mlistahsilleri slit tevzi i§ini de kat'i bir 
§ekilde ellerine almay1 kararla§hrmt§
lar ve bu hususta derhal te§ebblisata 
giri§mi§lerdir. Mlistahsiller halka da _ 
ha ucuz ve daha s1hhi slit vermek ga -
yesile giri§tikleri bu te§ebblislerinden 
Belediye ikttsad mlidlirliiglinii ve Bey
oglu kaymakammt da haberdar etmi§ -
lerdir. Kubilciy abidesinde yaptlan merasimlerden btrtnde almml§ totograjlardan 

Slit miistahsilleri bu kararlanm bu - izmir 22 (Hususi muhabirimizden) - ~inin i~tirakile Kubilay i<;in bliyuk bir 
giinden itibaren tatbik etemege karar Bugiin Menemende izmir, Manisa ve merasim yap1ld1. Merasimde !zmir ve 

[Arlccua Sa, 6 siitun 6 da} biitiin bu havaliden gelen binlerce ki - [ArkaS1 Sa. 6 sutun 3 te] 
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~ u ~t©ln b ki F1rsat e iyen 

azan : M. Turhan Tan 
I (Terciime ve iktibas edilemez) 

en bir cinayet 
ibra1.. 

ters ola .. 
dolasbrt 

' 

Figaniyi ~Ird~Iplak ve 
~~ege bindirtti, sokak sokak 

sonra zavalby1 astird1 

Bazan zulme de sap1yordu. Kendini 
hicveden ~air Figaniyi ast1rmas1 i~~e o 
za]im hareketlerden biridir. Figani, Ib -
rahim Pa~anm kan~1k ve karanhk emel
ler ardmda gezdigini sezenlerdendi. Bu 
sezi§ini diipediiz si:iylese, hulya)'l sue; 
saymi§ olacakn, giiliinc mevkie dii§ecek
ti. Onun -ic;in ba§ka bir yo! tuttu, ~alkm 
taassubunu tahrike kalkt§h, Bodmden 
getirilerek vezir sarayt . onii~e konu~an 
heykelleri vesile tutup lbrahtm aleyhme 
dedikodu yapmaga koyuldu. 

Halk §airin si:izlerine c;a~abuk kulak 
kabartm1~tt. (iinkii mitolojide nurun, fen
nin san' attn, marifetin ilah1 olarak tam
Ian' Apollon'un, av ve ismet hamisi Di -
ane'm, kuvvet timsali Hercule'iin hey -
kelleri biitiin istanbullulan heyecana dii
§iinnii~tii. Uzun ve dalga!t pe~emile, 
parlak kemerile, elindeki yaY! ile, gi:iz a
he! giizelligile Apollon, k1sa gi:imlegile 
ve yanmdaki di§i geyikle Diane, canavar 
kanile kiZII benekler i~inde kalm1~ kaf -
tanile Hercule, o devrin hem cahil, hem 
miiteass1b halkmm gi:iziine ~k c;irkin gi:i
riiniiyordu. Hele gebe Rum kadmlanmn 
siirii siirii At meydamna gelerek Diane 
heykelinin i:iniinde dizc;okmeleri, ondan 
- mitolojik an' aneye uyarak - yard1m di
lemeleri biitiin sinirler iizerinde nah~ te· 
sirler yap1yordu. . 

Halk, Rumdan donme olan lbrahimin 
bu heykelleri dikmekten ba~!tyarak ya -
va§ yava§ kendi eski dinini ilan edecegi
ne zahib oluyordu. Figani, bu giiliinc ze
haba terciiman oldu, §air meclislerinde 
1brahim Pa§a aleyhine ate§li si:izler soy
ledi ve nihayet vezirin gazabma ugra • 
d1. Bugiiniin idrak seviyesine gore Figa· 
ninin hareketi, §iiphe yok ki, suc;tur. Fa· 
kat o giin ic;in ~ok tabit bir hareketti. Ib
rahim Pa§a, kendi ad1 etrafmda dediko
du yaptlmasma miisamaha edemiyece • 
gini gostermek. kaygusile bu tabiilge bak-

. mad1, Osmanh tarhinde o giine kadar 
i§lenmiyen bir cinayeti irtikab etti, geve
ze Jairi yakalath, c;mlc;rplak ve ters ola • 
rak bir e~e bindirtti, sokak sokak dola~ 
ttrttJ, ve kendine mensub adamlann bol 
bol atttklan c;amur ve tukriikle zavalhyt 
girlettikten sonra asnrttl ( 1 ) • 

0 devrin idrakine uyarak heykelleri 
put s'aymak gafletini goste~n ~aire bu a
gir cezay1 reva goriirken ve soz hiirriye· 
tine kalem serbestisine cellad satJrile 
darbe indi~rek Osmanh tarihinde «~air 
oldiirmek» bid' atini tesis ederken bizzat 
hiir dii§iinceli goriinmek f1rsatlanm ka • 
«;lrmJyordu. Hocalar giiruhundan ~abtz 
adh birini, en biiyiik bir tohmetle d1vana 
getirilmesine ragmen, iltizama kalk1~ma : 
s1 da o ciimledendir. Bu hoca, Hazreb 
fsanm Hazreti Muhammede tercih edi
lece~ni iddia ediyordu. Onaltmcl amda 
ve 1stanbulda boyle bir fikir ortaya at
mak, kelleyi koltuk alnna ahp oliim ara· 
maga ~1kmak demekti. Divan da, heye -
candayd1, meseleyi inoelemege koyul • 
mU§tu. 

Kazaskerler, ilml miinaka§a usulile 
KahiZI ilzam edecek yerde yobazca dav
ramyorlardl, suc;lu hocaYJ <<kafirsin, mel
unsun» diye boyuna tekdir ye tahkir e • 
diyorlard1. KahlZ ise fikrinde tsrar et • 
mekten c;ekinrniyordu. Kazaskerler, ag1z 
dolusu kiifiir savurduktan sonra suc;lu -
nun idamma hiikiim verince ibrahim Pa
§a, ka§lanm c;ath: 

- Efendiler, dedi, hiikmiiniizii dog
ru bulmuyorum. <;iinkii siz, §U adamla 
konu§madmlz, meseleyi sogukkanla ve 
kar§l kar§Jya incelemediniz. Sogiip say
dmJz, sonunda da «oliim» hiikmii verdi
niz. Ben bu maskarahg1 kabul edemem. 

Hiinkar, Kubbealtl denilen divanm 
iistiinde heniiz yeni a~1lmt§ olan kafesli 
pencerenin arkasmdayd1, muhakemeyi 
dinliyordu. Vezirin, kazaskerler tarafm
dan verilen hiikmii reddettigini goriince 
sinirlendi ve lbrahim Pa§ay1 yanma c;a
girtarak sordu: 

- lsa)'l Muhammede tercih eden bir 
miilhid nic;in cezalandmlmad1 ~ 

Bir §airi, kiic;iiciik bi.r b~yti sened tu
tarak oldiirtmekten ~ekmmiyen Sadn • 
azam, o giiniin telakkilerine gore en bii -
yiik bir sue; i§lemi§ olan boca KabiZI pa
di§ahm oniinde de miidafaa etmek cesa-

retini gosterdi : .. 
- Kazaskerler delil aramad1lar, bur

han aramad1lar, hiddete kapJ!dJiar, he -
rifi bir 1;1rp1da mahkiim ettiler. Hiikmii 
zaYJf buldum. 

Hiinkar, vezirinin §UUr altmda ya§l • 
yan kan§Jk fikirlere uydugunu sezeme • 
mekle beraber vaziyete kar§l kayidsiz ka
lamach: 

- ~eriati bilmek, dedi, kazaskerlere 
mahsus degildir. Y ann miifti ile fstanbul 
kadiSI gelsin, davayt dinlesin. Suc;luyu, 
onlann verecegi hiikme kadar serbest bl
rakma, Tomruga koyl 

Vezir, kendi fikrinde artJk 1srar ede • 
mezdi, ~iinkii ic;ini yersiz ve gereksiz o -
larak ac;Jga vurmU§ olurdu. Ondan otiirii 
padi§ahm emrine uydu, suc;lu hocay1 bii
yiik alim !bni Kemalle Istanbul kadJSI 
Sadeddinin huzuruna c;1karth. Bu iki bil
gin - gene Hiinkann gozii oniinde - ilmi 
usule uygun siirekli bir miinaka§a sonun· 
da KabJzl ilzam etmi§ler ve idam ettir
mi~lerdi. 

1brahim, ileride kendine yar olacagm1 
tahmin ederek oliimden kurtarmak iste • 
digi cesur hocayt cellada teslim etmek 
mecburiyetinde kalmca niifuzunun sar • 
sJlmadJgJm herkese gostermek ic;in fmat
lar aramaga koyuldu ve bunu bir zab1ta 
vak' asmda buldu. 

Kim olduklan belli olm1yan bir hir· 
SIZ c;etesi Sultan Selim camii civannda 
bir eve girerek i~rinde bulunanlan • c;o· 
cuklan dahi istis!.a etmeden - oldiinnii§
ler ve ellerine gec;en e§yayl ahp saVU§
mu§larciJ. !bra him, s1k1 ara~tmnalar a 
ragmen cinayeti i§liyenlerin izi bulunma
ymca odun yanc1hg1, ciger satlc1hgi ya
pan Arnavudlardan sekiz yiiz ki§iy1 top· 
latt1, celladlara verdi. Gi:iriinii§te, hn
sJzhk yapmak istiyenlere gozdag1 veri
yordu. Hakikatte ise, bir pire ic;in bir 
yorgan yakmaga muktedir oldugunu 
halka anlatmak istiyordu. Halk, bu kor
kuncr harekete ic;in ic;in Janet okurken Pa
di§ah, susuyordu. <;iinkii faiz i§inde 
mahcub olan nedimini bir kere daha u· 
tand1rmaktan c;ekiniyordu (2). 

A§kla zevk arasmda miivazentt kur
makla oyalanan Hiinkann gafleti ve V e· 
zirin hulyalara kap1hp ta§ra i§lerine mt 
c;eviri§i, yer yer isyanlar t;Ikmasma da 
sebeb olmu~tu. Zulme kar§l ilk ayaklan
ma, ic;elde yiiz g~sterdi. Yiiz akc;elik 
mahsul vermiyen tarlasma iki yiiz ak!fe 
vergi konulmastndan dolay1 lc;el Valisine 
§ikayette bulunan Siigliinkoca adh bir 
ihtiyar Tiirkmen, adalet umdugu kap!· 
dan sakah t1ra§ edilerek kovulmas1 iize
rine o mmtakadaki a§iretlerin ba§ma gec;
ti, lc;el merkezini bash, V ali ile KadJyi, 
haks1z vergiJer tarheden katibj oJdurdii. 

CArkaM var) 

(1) Figani, blr topla.ntlda kend! glbl §air 
olan iig be~ arkada~ile konllllurken vaktile 
Gazneli Sultan Mahmud !gin soylenmi~ 
acemce bir beytl §U surete yakm ~ekilde 
terciime etmi~tl: «Bir HaUL evvel gellp 
esnam1 ettn4t1 §lkest - Sen HallUm §lm
d! geldln, halk1 ettln putperest 1..:. Sadna
za.nun ad1 Hall! Ibrahim oldu~undan bu 
terciimede ona telmlh vard1 ve ibrahlm Pa
§a, ~lirl sened tutarak Flganiyi oliime mah
kiim ettl. - Solakzade-S-459-460. 

(2) «Her ~nd k1 bu fesad1 edenler tc
cessiis olundu. Kat'en suretl §er'a glrecek 
mertebe zuhure gelmedl. Aklbet rrga.dllkla 
esvak1 ~ehrl devreden blkar Arnavud kis
mmdan olmak !htlmall verlllp bazt alatm 
dahl z~hlr olma~n ekmekcti, mumcu, tel
lal, a-?Cfi, odun yanc1 klSIIlmdan ve bllciim
le belli makuleslnden seklz yiiz kadar 
Mem ahzolunup ctar~alarda, sokaklarda, 
cemiyet yerlerlnde katlolunup e~kiyaya 

baist hav!ii ha~yet olup andan sonra bu 
makule fesad zuhur etmedi.:. 

Pectevi - S: 127. 

DENIZ ISLER/ 

Akaym yaptiracag1 yeni 
vapurlar 

Akay idaresinin harkde yaphracag1 
yeni iki vapura aid mukavelenin bu • 
giinlerde imzas1 beklenmekte<iir. Mu • 
kavelenin imzasmdan itibaren 18 ay 
sonra bu vapurlar idareye teslim edil
mi§ olacakt1r. $artname ve projeleri 
hazirlanmi§, teknik ve mall hususattn
da da tam bir itila£ has1l olmu§ bulu -
nan bu vapurlarm ikisi de ~imdikiler -
den biraz daha biiytik ve 16 §ar mil siir
atinde olacakhr. 

Akay idaresinin Adalar hattma tah
sis edecegi bu vapurlarm evvelce tab
min edilen fiattan daha pahahya t;Ika
cagl anla§llml§tlr. Bu itibarla hiikfune
tin yeni vapurlar i~in kabul ettigi 10 
milyon lirahk tahsisattan Akay idare
sine munzam bir munakale yap1lmas1 
laz1m gelmi§, bu, yap1lm1§hr. -···-~iipheli bir oliim 

Veznecilerde Nadirbey soka~nda 20 
numarah evde oturan kundurac1 Cavid 
dti.n evinde olii olarak buluniDU§tUr. 
Cesed iizerinde yapllan tetkikatta §iip
heli ban izler goriinmii§ ve cese<iin 
Morga kaldmlmasma liizum hastl ol -
mu§tur. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

muhtekirler 
inhisarlar1n ald1gi tedbir 
iizerine maksadlar1nda 
muvaffak olamaddar 
Almanyaya kar§l kredilerin kesilmesi 

iizerine Bursa ve Kocaeli tiitiinlerinin sa· 
tl§lannda has1! olan ve ancak birkac; giin 
devam eden durgunluk, inhisarlar ida
resinin aldigi ciddt tedbirler iizerine her
tara£ olmu§tur. Bu piyasalardan ecnebi 
rejiler ic;in tiitiin almakta olan §irketlerin 
yeni sipari§ler alml§ bulunmalan iizerine 
bu tiitiinlerin piyasas1 yeniden canlanml§ 
fiatlar yiikselmege ba§lami§tlr. 

Bu sebeble, Alman kleringinden te -
haddiis eden vaziyeti. fmat bilerek pi -
yasaYJ dii§iirdiikten sonra ucuz tiitiin al
mak ist-iyenler maksadlannda muvaffak 
olamaml§lardu. inhisarlar idaresi, bu se
ne en hararetli ve olgun mevsimini ya§I· 
yan tiitiin piyasam1zda her hangi bir sp:
kiilasyon yapllmasma mani olmak ve bu
tiin gayrime§ru cereyanlara kar§I miistah
silin hukukunu korumak ic;in nazJmhk 
vazifesinin icab1 olan biitiin tedbirleri al
ml§hr. Baz1 ahC!lar, mahsuliin fazla ol • 
masmdan dolaYJ fiatlann crok dii§ecegini 
dii§iinmii§ler ve ileride ecnebi piyasalara 
satmak iizere dii§iik fiatlarla stoklar yap
mak istemi§lerdir. F akat bu sene, tiitiin-' 
lerimize Avrupa ve Amerika tarafmdan 
memuliin fevkinde bir alaka gosterilmi§ 
ve hit; iimid edilmedik miktarda ~yiik 
sipari§ler verilmi§tir. Bu yiiz.den f1atlar 
dii§memi§. bilakis, yeni rokoltenin nefa
setine uygun bir nisbet bularak yiiksel 
mi§tir. 

Tiitiinlerimize kar§J gosterilen bu faz
la ragbet, mahsuliin iyi yeti§mesi, iyi ba
blmasl ve ecnebi fabrikatorlerin istedigi 
§ekilde iyi denklenmesinden ileri gelmek
tedir. 

Son bir iki senedenberi yalmz tiitiin 
ziraat-inin 1slahma degil, tiitiinlerin en 
makbul ve modern usullerle i§lenmesine, 
bilhassa tiitiinlerin adilerini ayirarak ne
fasetlerini uzun miiddet muhafaza ede • 
bilecek bir §ekilde ambalajlanmas1 i§ine 
ehemmiyet verilmege ha§lanmi§tlr. Bu u· 
sulleri ogrenen Tiirk ki:iyliisii, tlitlinii -
nii kan§Jksiz ve iyi bir surette denkle -
mektedir. Bu vaziyet diinya tiitiin sana
yiinin tiitiinlerimize kar§l olan tevecciih 
ve itimadm1 bir kat daha artlrml§hr. Bu 
sebebledir ki bu seneki sah§lar, gelecek 
senelerde devam edecek ve tiitiin rokol
temiz vasatl olarak 55 • 60 milyon ki -
lodan a§agl dii§miyecektir. Piyasalarm 
arzettigi miisbet temayiiller, 65 milyon 
kiloyu g~en rekoltenin tamamen ve bu
giinkii fiatlarla, bsa bir zamanda sat!· 
lacaB'tru gostermektedir. 

MALIYEDE 

o~ ayhklarm tediyesi 
Maliye Vekaleti hazirandan itibaren 

ii~ ayhklarm kiisuratm aynen fakat 
gene vahide Lblag formiilii baki olarak 
odenmesini alakadarlara bildirmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Zehirli gazler kurslar1 
Zehirli gazlerden korunma ~arelerini 

ogretece kurslarm a~!lacagml yazml§ -
t1k. Mahalle bekc;ileri evleri dola~arak 
her evden bu kurslara i§tirak edebile
cek ·iki ki§inin isimlerini kaydetmek • 
tedirler. 

Milli Sanayi Birligi heyeti 
Ankaradan geldi 

Ankarada bulunan Milli Sanayi Bir • 
ligi heyeti diin §ehrimize donmii§tiir. 
Heyetle birlikte evvelce Ankaraya git
mi§ olan Birlik Umumi Katibi Halid de 
gelmi§tir. Birlik heyeti, Ankarada, mu
amele vergisi meselesi, ham madde ·i§i 
ve sanayiden alman miikerrer vergile
re dair temaslarda bulunmu§tur. Bu 
meyanda Birlik tarafmdan muamele 
vergisi hakkmda haz1rlanan proje de 
Vekalete takdim edilmi§tir. 

Heyet Ankaradan miispet intlbalar -
Ia aynlmi§hr. 

lhtifalci Ziya merhum i~in 
merasim yapdacak 

TUrk matbuatma ve kiilttiriine uzun 
mtiddet hizmet etmi§, ayni zamanda 
eski eserlerin muhafazas1 i~in yorul -

madan c;ah§mi§ olan ih~~f~~ci Ziya ~er
hum it;in cumartesi gunu saat u<;te 
Eyiibsultanda merhumun kabrinde me
rasim yapilacak, habras1 taziz edilecek

tir. 

Nevruz merasimi yapdamad1 
Bu sene Nevruzun tranhlarm milli 

matem giinlerine tesadiif etmesi mii -
nasebetile tranhlar tarafmdan yapll • 
mas1 mutad olan merasim diin yap1l • 
mami§tlr. Ayni zamanda bu yiizden, i
ran konsoloshanesindeki resmi kabul 

de yapilamaml§tlr, 

' 

Siyasi icmal 

Dogru dejjil mi? I 
Seyyahlara bunlar1 m1 

Memlekete 
getirmek 

seyyah ispanya i,Ieri ve devletler 

f gosterecegiz? 
Ug, dart giin evvel Galata nhtl

mm<ia polis salonu kar§Ismda bir 
e~ek oliisti yatlyordu. Bu muhte -
rem mahluk oldiikten sonra sahi
bi le§i ahp gotiirmege liizum gor-

' memi§. Koskoca cesed, etraftan 1 
haber verilmesine ragmen, alaka- j 
darlarm goziine ili§memi~ ve ol - l 
dugu yarde uzun miiddet kalnu§· 
hr. I§in fena tara£1, ayni giin La
martin ismin<ieki FranSiz vapurile ) 
istanbula bir hayli seyyah gelme -
sidir. Bu seyyahlar salondan t;lkar 
<;llanaz e§ek oliisiinii gorti.nce ba -
§Ina ii§ii§mti§ler, resim alml§l~r, 
vaziyeti tehzil eden bir tak1m soz
ler s<>yliyerek gtilii§iip gitmi§ler -
dir. Alakadarlardan rica ediyoruz 
haydi kendimiz bu kabil v.aziyet - ) 
lere belki ah§ml§!Zdlr, ban sey - ) 
yahlar1 bOyle <;irkin manzara kar- 1 
§ISmda biralan1yahm. ) 

L Dogru degil mi? 1 

idman bayramt 
19 may1sta yapdacak 
senliklerin program• • 

hazirlanJyor 
Maarif Vekaleti, bu sene 19 may1sta 

yap1lacak jimnastik §enlikl~r~ni 1s~an.b~l 
halkmm kolayca seyretmesm1 temm I<rtn 
merasimin ayni giinde Kad1koy F ener 
stadmda ve T aksim stadmda yapilmasml 
alakadarlara bildirmi§tir. !stanbul ve 

• • 
1~1n 

Her ,eyden evvel bir otel
ciler birligi viicude 

getirilecek 
Memleketimize seyyah celbini kolay -

la§hrmak iizere yeni tedbirler almmak -
tad1r. Bu maksadla, Belediye reis mua -
vini Ekremle Tiirkiye Turing ve Otomo
bil Kuliibii reisi Ali ~iikriiniin i§tirakile 
istanbuldaki otelciler, Perapalas otelin· 
de bir toplanh yapm1§lard1r. T oplanhya 
i§tirak eden otelciler, Tiirkiyeye seyyah 
celbini kolayla§hracak tedbirleri miiza • 
kere ederek, her§eyden evvel bir «otel • 
ciler birligi» tC§kiline karar venni§lerdir. 
Mevcud «Otelciler cemiyeti» ile alakasl 
olm1yacak olan bu birlik Avrupadaki 
otelciler birliklerine benziyecektir. Birli
ge ancak muayyen §eraiti haiz oteller gi
rebilecektir. Bu meyanda hi~ olmazsa 
akar suyu, her katmda banyosu, telefon 
ve saire gibi asrl vesaiti bulunmak §art o
lacakbr. Birlige 1stanbuldan ba§ka Tiir· 
kiyenin diger §ehirlerinde modern §eraiti 
haiz oteller de i§tirak edebilecektir. 

Bu hususta lstanbuldaki otelciler ara
smda prensip itibarile bir anla§ma husule 
geldiginden, yakmda birligin te§kili cihe
tine gidilecektir. Belediye, Turing Kulii
bii ve atelciler bundan sonra s1k s1k temas 
ederek, seyyah· celbi i~inde daiml surette 
te~riki mesai edeceklerdir. 

SEHIR ISLER/ 
Halka fena muamele eden 

tahsildarlar 
bl .l T k · Belediye riisumunu tahsil eden tah-Beyog~lu cihetindeki mekte 1 e. r .a .s1m 

k sildarlardan bazllarmm zaman zaman 
stadyomunda yapJlacak merasime I§t~ra . miikelleflere fena muamele yapmakta 
edeceklerdir. Merasim Galatasaray hsesJ olduklarmdan §ikayet edilmekte<iir. Bu 
miidiirii Behc;et tarafmdan idare edile • kabil muamelenin online ge<;ilmesi ve 
cektir. Bogazicrinin her i~i sahilindeki or· hakh ~ikayete maruz kalacaklann tec
ta mekteblerle liseler, Oskiidar ve Ka • ziyeleri cihetine gidilecegi alakadarlara 
d1koyiindeki mektebliler de Fener sta - bildirilmi§tir. 

dmdaki merasime i§tirak edeceklerdir. Belediye miifetti§leri 
Buradaki merasim de Erenkoy lisesi mii- artlrihyor 
diirii Mahir tarafmdan idare edilecektir. 

Bu seneki §enliklere, mekteblilerden 
ba§ka biitiin spor kuliibleri, Halkevlerine 
tabi spor te§ekkiilleri de i§tirak ed.ecek -
lerd'ir. Halkevlerine mensub spor te ek • 
kiilleri ritmik jimnastik hareketleri yapa· 
caklard1r. Merasim giinii, Bogazi~inden 
gelecek olan mektebler hususl vapurlarla 
Kad1ki:iyiine ger;eceklerdir. ~enlik prog • 
rami, yakmda toplanacak olan jimnastik 
muallimleri tarafmdan hamlanacaktJr. 

Rektoriin cevab1 
Cumhuriyetin «Dogru degil mi?» 

ba§hgt altmdaki yazlSlm okud~~: ~~ -
vab veriyorum: Benden T1b gun':. l~~~· 
faktilte dekam iki §ey istedi: Gunduz 
konferans salonunda bir toplanma, ge
ce otelde bir eglenme. Her ikisine 
miisaade ett.im. Konferans salonunda 
tertib edilen toplanma programmdan 
konserin t;Ikartllmasl sebebi eskiden
beri Universite konferans salonunun 
yalmz derslere, konferanslara, resmi ve 
ilmi toplam§lara hasre<iilmesidir. 

Edebiyat Fakiiltesine, Edebiyat gece
sinde mtizik yapmak iizere vaki olan 

miiracaat.inde ayni §eY s<>ylenmi§ ve bu 
gecenin Fransiz tiyatrosu binasmda 
yapilmasmi, rektOrliik temin etmi§tir. 

Konferans salonunda konser tertibine 
miisaade vermemekligin musikiyi tak -
dir etmemekle hi~bir m-iinasebeti olma
sa gerektir. <;iinkii, rektOriin musiki 
dii§mam olmad1gm1 ve klasik musikiyi 
anhyacak kadar sevdigini, kendisini ta

myanlar bilir. 
Universite Rektorti 

C. BilseL 

Karaya oturan 

Bele<iiye Tefti§ heyeti kadrosunda 
mevcud olan on miifetti§ bugiinkii ih • 
tiyac1 kar~llamadtgt i~in miifetti§lik 
kadrosuna yeniden lie; miifetti§ daha i
l~vesine karar vetllml.§tir. Bu Sllretle 
hazirandan itibaren miifetti§ adedi on 
iit;e ~1kanlm1§ olacakbr • 

Liman idaresile Belediye 
araamda bir mesele ~1kb 

Liman idaresinin Galatada Kalafat -
yerinde yapbrmak istedigi amele evle
ri ve dispanser arsas1 ytiziinden Bele -
diye ile Liman idaresi arasmda bir me
sele ~lkmi§tir. Bu arsada evvela tetki -
kat yapan Liman idaresi arsay1 bu i§ 
i<;in muvaf1k gormii§ ve arsaya bir eh
livukuf tarafmdan ktymet koydurtmu§
tur. Bu yeminli eksperler arsaya 13,000 
lira klymet koymu§lard!r. Bu fiat a§agi. 
yukan Liman idaresnin i§ine geldigin
den arsanm Limana sablmas1 i9in Be
lediyeye miiracaat e<iilmi§tir. Belediye 
de bu talebden memnun olmu§, nihayet 
i§ fiat teklifine gelmi§, fakat i§te bun • 
dan sonra mesele kan§mt§hr. Beledi -
ye, 13,000 lira k1ymet konulan bu yere 
tam 114,000 lira istemi§tir. Liman ida
resi, bu vaziyet kar§Ismda Tiirk ~gisi
nin i<;timai kalklnmasma ve saghgma 
taallUk e<ien bu i§i • miinasib bir arsa 
bulununc1ya kadar - tehir etmil?tir. 

HALKEVINDE 

Konferans 
Eminonii Halkevinden: 
23/3/937 sah gtinii Evimizin Cagal -

oglundaki merkez salonunda profes<>r 
Dr. Mustafa Hayrullah tarafmdan (Ke
yif verici zehirlerle miicadele) mevzu
lu bir konferans verilecektir. 

Bu konferans biitiin yurdda§lara a -
~1kt1r. 

vapur kurtarddt 

Ye~ilkoy a~tklarmda karaya oturan Bucarest vapuru 

Birkac; giin evvel Ye§ilkoy onlerin - nya oturdugu it;in kurtanlma i§i hayli 
de karaya oturan Romanya bandt.rah gii~ olmll§ ve teknesinde de bir yara 
Bucarest vapuru, Gemi Kurtarma §ir- a~Ilrnl§hr. Bu yara muvakkaten kapa
ketinin Alemdar ve Hora tahlisiyeleri tllmt§br. 
tarafmdan kurtanlmi§br. Bucarest vapuru bugUn Kostenceye 

Vapur, kayahk bir yere ve yar1 ya - gidecektir, 

D spanyada dahill harbin bir Avrupa 0 harbi dogurmamas1 icrin devletlerin 
bu memlekette olup biten i§lere kan§

mamalan maksadile Londrada te§kil e• 
dilen beynelmilel komite, lspanyaya silah 
ve gi:iniillii girmesinin men'i ic;in denizden 
ve karadan s1k1 bir kontrol konulmas1m 
kararla§hrml~h. 

F akat kontrol koymakla lspanya i§le~ 
rinin, Avrupa politikasmi bozmak tehli " 
kesi bertaraf edilemedi. lki hadise vazi~ 
yeti, ahiren, fena halde kan§hrdl. Bun• 
lardan biri §Udur: Madridin muhasara 
ve zaptedilmek tehdidi kar§Ismda bulun-
masmdan dolay1 Akdeniz sahilindeki 
Valensia'ya nakletmi§ olan sol cenah 
partileri hiikiimeti, ingiltereye bir nota 
verip kontrolun vaz'1 arifesinde, kiilliyet• 
li miktarda ltalyan askerinin General 
Fra~co'nun elindeki limanlara ihrac e • 
dildigini, bu kuvvetlerin Madrid cephesi
ne yJglldigtnl ve bu §ehrin §imali §arkisin
deki Guadalajara cihetinden italyanla " 
rm yard1mile ihtilalcilerin ilerlemege mu~ 
vaffak olduklanm soyliyerek bu ltalyan 
kuvvetlerinin geri ahnrnasm1 istemi§ ve 
meselenin ademi miidahale komitesinde 
bakJlmasm! resmen taleb etmi§tir. 

Bu resml taleb kar§Ismda lngiltere 
Hariciye N azm Eden, komiteye miira " 
caat etmeden evvel, lngiliz kanallan va~ 
sJtalarile tahkikat yaphnnakta ve diger 
taraftan gayriresml olarak ltalyan hiikii
met-ile temasta bulunmaktad1r. Bunlardan 
almacak neticelere gore, Eden meselenin 
komitede bak1hp bak1lmamasma karar 
verecektir. Fa kat bu mada M. Musolini. 
Trablusgarbda si:iyle~igi nutukta, ltalya• 
mn fspanyada hic;bir gi:izii olmadigmi ve 
dahilt ham bittikten sonra ltalyanm 1s .. 
panya ile hususi hir;bir alakas1 kalm1ya ~ 
cagm1 temin etmi§tir. Bu sozler, 1talya .. 
nm, herhangi suretle 1spanya topraklann• 
da yerle~erek lngilterenin zaranna Ak
denizdeki emniyet ve muvazeneyi bozm1· 
yacagma teminat te§kil edeceginden bu 
devlet, !spanyaya, ltalyan asker! kuvvet• 
lerinin ~Ikanlmasile ileride kendi menfa
atlerinin tehdid altmda kalm1yacagma 
herhalde kanaat has1l etmi§tir. Binaena
leyh, lngiltere Valencia hiikiimetinin 
miiracaatini lngilterenin hususl men.faat " 
Jeri noktasmdan degil; ispanya i.~leri~i~ 
Avrupa sulhunu tehdid etmemest gtbi 

umumi bir noktadan tetkik edecektir. Bu 
suretle lspanya i§lerinde, lngiltere ile 
ftalya arasmda Akdenizin umuml v~zi : 
yeti hakkmda gorii~ ihtilaf ve z1ddiyetl 
tahaddiis edecek degildir. 

ltalyamn, lspanyaya yerle§miyecegi 
temin edildikten sonra, burada bir Sov
yet devleti te§ekkiil. etmemesi i~in lngil • 
terenin memnunen ltalya ile beraber ~a· 
h§acagl §uphesizdir. Bu suretle Akdeni• 
zin bir tarafmda ilk defa lnailtere ile 
ltalyamn beraberce ~ah§malan ve yiirii~ 
meleri it;in bir fmat ~1km1'§ oluyor. 

V aziyeti kan§hran ikinci hadise de 
Valencia hiikumetinin 1ngiltere ile Fran· 
say a §imall F as1 resmen pe§ke§ crekerek 
yaphg1 miiracaattir. lspanyanm himayesi 
altmda bulunan §imali F as Cebeliittank 
bogazma cenubdan hakim bulundugun " 
dan lngiltere burasmm kuvvetli bir ls: 
panyol devletinin elinde miikemmel ~1r 
iissiilhareke olmasm1 hO§ gi:inniyecektlr. 
1talya ve Almanya gibi, kuvvetli devlet• 
lerin buralarda yerle§melerini ise hicr is " 
temez. 

Fransa dahi, Trablusgarb cihetinden 
hem asker! ve siyasl noktadan, hem de 
islam alemini korumak propagandasile 
tehdid edilen §imali Afrikadaki miistem• 
leke imparatorlugunun, §imall Fasta 
kuvvetli bir fa§ist hakimiyetinin teessiisii 
iizerine biisbiitiin tehlikede kalacaglnt 
pek iyi biliyor. Valencia hiikumeti,' §i " 
malt F asta, lngiliz ve F rans1z menfaat " 
lerinin hakim olmasmt teklif etmekle bu 
iki biiyiik devletin muzaheretini te~in e
decegini hesab etmi§tir. F akat, t.ng1lt~re. 
kendisine hususi menfaatler tekhf edll • 
mesi iizerine, diinya politika alemi kar .. 
~ISinda crok mii§kiil mevkide kaldig.mdan 
bu teklifin reddedilmesi muhtemeld1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir infilak 
!;iehremininde Millet caddes~de siit

~ti Mehmedin evinde evvelk1.. ~a~ 
miithi§ bir infilak olmu§tur. Buyiik b1r 
tesadiif eseri olarak infilak esnasmda 
alt katta kimse olmad1gmdan insanca 
bir zayiat olmaml§, bir odanm duvar. • 
Iar1 harab olmu§tur. Pathyan maddenm 
ne oldugu arastmlmaktad1r. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 klJrU§tU;r. 

Abone ~eraiti { ~:~!ye 
Senelik 
Alb ayh.k 

0~ ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 ,.. 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr, 
1450 • 
800 • 

Yoktur 
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SON HABERLER ••• · 
TELEFON . TELGAAF ve TE.LSiZLE 

Belc;ika Kr ah Leopold 
diin Londraya vard1 

Bir italyan ga:z.atesine gore ingiltere Bel~ikay1 
iirkiiterek bitarafbk karar1n1 degi,tirtecekmi' 

Londra 22 (Hususi) - Belc;ika tesi, lngiliz hiikumetinin Belc;ikanm bita
Krah Leopold bugiin ogleden sonra rafbg1 meselesindeki yeni taktiginden 
Londraya muvasalat etmi~tir. Belc;ika bahseden yaZISmda ezciimle diyor ki: 

sefiri bu gece Kral §erefine biiyiik bir zi- dngiltere, Belc;ikanm bitarafhgl me -
yafet vermi§tir. Ziyafette Hariciye N a -
zm Eden ham bulunmu~tur. selesinde hakikaten fikrini degil. fakat 

Kral Leopold Belc;ikanm Avrupadaki yalmz taktigini degi~tirmi§tir. Kral Le
vaziyeti hakkmda 1ngiliz ricalile miizake- Q,Pold'un verecegi izahatm, biiyiik bir 
relerde bulunacaktir. dikkat ve hiisniiniyetle dinlenmesine ka

rar verilmi§tir. 
Ziyalette bulunanlar 

Londra 22 (A.A.) - Bu ak~am, F akat hakikatte Belc;ikanm mutlak bi-
Belc;ika biiyiik elc;iliginde, Belc;ika Krah tarafhg1 hie; te iyi gozle goriilmemekte -

§erefine verilecek ziyafet davetlileri ara- dir. 
smda Baldwin, Eden, Halifax, John Zannediyoruz ki, Londrada, lngil -
Simon, Cranboorne, Attlee, Winston terenin Belc;ika bitarafhgml garanti et -
Churchille, Amiral Keyes, Leithross ve mekte hie; te biiyiik bir menfaati olmad1 -
Ormsbzere vard!T. g1 bildirilecek ve bu suretle Briikselde 

lngiltere Belrihayr tehdid endi§eler uyandmlacak. Bekikanm as -
edecehmif keri bir i§birligi fikrine yana§mas! miim-

Roma 22 {A.A.) -_Tribune gaze • kiin k1lmmaga c:ab§llacakl!r.» 
•·'' ""'""""""""'""'OUIOOIOIO!IIIIIIinlfllffflllflllllllllllllllllllllllllflllflllflflfl[[jiiiiiiiiiiiiUOOIOOmooo''"""'"""'"""""" 

Sahin,ahtn dogum Demiryol memurla
yddoniimii 

Biiyiik ~efimizle, dost 
hiikiimdar aras1nda tel

graflar teati edildi 
Ankara 22 (A.A.) - iran ~ah1 R1za 

~ah Pehlevinin dogurnunun ylldi:inii -
mii miinasebetile Reisicumhur Atatiirk 
tarafmdan c;ekilen tebrik telgrafile bu
na gelen cevab a~ag1dad1r: 
Aldhazreti hiimayun Rtza $ah Pehlevi 

$ahin§aht iran 
TAHRAN 

Zatl §ahanelerinin dogurn giinlerinin 
Ylldi:iniimiinii en sarnirni karde§lik duy
gularile kutlular ve §ahsi saadetlerile, 
kudretli idareleri altmda hergiin daha 
ziyade inkif;af etrnekte olan dost 1ra -
nm refah1 hakkmda halisane temenni
lerirni arzederim. 

Atatiirk 

Tilrkiye Reisicumhuru Kamal Atatiirk 
Dogurn giiniimiin y1ldi:iniimii miina -

sebetile zah devletleri tarafmdan izhar 
buyurulan muhabbetli tebrikler ziya -
desile meserret ve te§ekkiirlerirni mu
cib olrnu§tur. Ben de kendi taraf1rndan 
zah devletlerinin selametlerini ve yiik
sek idareleri ve i:inderlikleri altmda 
dost ve korn~u Tiirkiyenin saadet ve 
payidarhg1m samimi halbimle dilerirn. 

Rtza $ah Pehlevi 

Antonesco • Dr. Rii,tii Ara• 
arastnda 

Ankara 22 (A.A.) - Romanya Hari
ciye N azm ekselans Antonesco Tiirk 
topraklarmdan aynhrken Hariciye Ve
kili Tevfik Rii§tii Arasa gi:inderdigi tel
grafla Tevfik Rii~tii Aras tarafmdan ve
rilen cevab a§ag1dad1r. 

rt i~in konan cezalar 
Gazetecilere izahat ver
mek te su~lar aras1nda 

zikrediliyor! 
Ankara 22 (T elefonla) Devlet 

Demiryollan memur ve miistahdemleri 
talimatnamesinin baz1 maddeleri degi§ -
tirildi. Bu degi§ikliklere gore idare men
sublannm inzibatl muhil halleri kar~ISln
da tatbik olunacak cezalar ve bunlarm 
nevileri ~unlard1r: 

Memur ve miistahdemi vazifesine dik
kate davet etmek (ihtar), idari yahud 
inzibati noksanlan dolay1sile rnuayyen 
bir i§ten dolay1 veri len cezaya ( tevbih), 
memur ve miistahdemin iicret veya yev
miyesinden 15 giinliige kadar para ke -
silmesine {iicret kesilmesi), kanunen 
miistehak oldugu k1dern zamlannm ge -
riye bJTak1lmasma (k1dem zam,lan te -
hiri), k1demin iic; aydan bir sen eye kadar 
tenziline (k1dem tenzili), memur ve miis
tahdemin bir derece a§agl indirilmesine 
( derece tenzili), bulundugu vazifeden a
§agl bir i§e naklolunmasma ( vazife ten
zili}, bir daha idarede kullamlmamak 
i.izere ~1kanlmasma (hizmetten ihrac) de
nilmekte ve bu cezalan icab ettiren ha
reketler ayn ayn say1lmaktad1r. 

Gazetecilere beyanatta bulunmak ta, 
licret kesilmesi cezasm1 icab ettiren se -
bebler arasmdad1r. 

Maden komiirii miistah-
sillerine iade edilecek 

riisum 
Ankara 22 (T elefonla) - Maden 

komiirii miistahsilleri tarafmdan c;1kan • 
Ian komiirlerden ahnan nisbi resimlerin 

Hldise!er aras1nda 

7 arih nerede? 
('E)) izde, son y11lar i~inde, pek 
(g) ~ok tarihi roman yaz1ld1; 

fakat encumenin dort cildi 
istisna edilirse, hakiki tarihe, tarihin 
kendisine aid ne§riyattan eser goriil
mez. Sultan Azizin oldiiriilmii§ mii, 
yoksa kendini mi vurmu§ oldugunu 
anlamak i~in, alb yiiz seksen dokuz 
giin, ayni ga:retenin ayni sahifesine 
dadanan okuyucu, bu palavramn as-
1m:~. ve hakikatine dair yazdml§ elli 
sahifelik bir ciddi esere goz gezdir
mekten ka~1yor: Ne umumi cihan 
tarihine, ne Tiirk tarihine, ne Os
manb tarihine, ne de bunlardan biri
nin safhalahna aid miikemmel ve 
miidevven kitablar yazmtf tek bir 
tarih~imiz yoktur. Daha ziyade ma
zinin efsanelerile, sinemalll§tmlml§ 
ve yiizde seksen muhayyel hikayele
rile, tarihin ~erezlerile ve aburcubur
larile kafa doyuruyoruz. 

Bizde gittik~e tekamiil eden tarihi 
romamn lrendi nev'imle belki l:;Ok 
muvaffak olmu§ omeklerinin klyme
tini asia inkir etmek niyetinde degi
lim; hatta i~1erinde M. Turban gibi 
pek miistesna dostlanm ve meslek
tll§lanm da bulunan baz1 tarihi tefri
ka muharrirlerimizi tebrik etmek flr
sahm daima araml§lmdu; bu yazl
mm hi~bir ta.rafmda onlan kasdet
miyorum. Sadece, vaktile de birka~ 
kere yazd1g1m gibi roman teklinin 
kazand1g1 ragbete mukabil, hakiki 
tarihe karfl alakaslzhg1m1zm manasi
m ara§hrmak ve soru§turmak istiyo
rum. 

Tarihinden memnun olm1yan bir 
millet miyiz? Bunun i~in mi mazinin 
yalanlartm haJcikatlerine tercih edi
yoruz? Y oksa, roman nev'inin cazi
besi ic;inde, tarihi de sal~ah ve tara
torlu bir ilim olarak ag1z fRplrtlsile 
yutmak hevesinde miyiz? 
Ge~en astrdanberi diiny;,mm her 

tarafmda bu nevi romana kar§l hal
km, bilhassa avam tabakasmm gos
terdigi alakaya sebeb de bu olabilir; 
fakat Alexandre Dumas asnnda 
Fransamn Michelet'leri de, Renan
lan da varch ve o biiyiik tarih devri, 
bizzat «0~ Silah§or» miiellifine bu 
nevi romanlarm bir lMih suiistimali 
oldugunu itiraf ettirmi§ti. 

l~ine biraz eski devirlerin haki
katleri kart§hnlan bu romanesk ma
ceralarm hikayelerile gonliimiizii eg
lendire durahm; bunlann i~inde mii
essir ln.ymetler de bulunabilir ve el
bette vard1r; fakat tarih, tarihin ken· 
disi nerede? Muhayyilemizin duvan
na vuran bu yalanc1 golgelerle mazi
miz iistiinde bir hiikiim sahibi ola
maylz. Haf1zas1m kaybederek haya
le daolmtf bir avarenin saylklamala
rmdan kurtulmak i~in, bize tarih la
Zlm. Bu sahada resmi ne§riyat kafi 
gelemez. Y almz Osmanh degil, me
todunu inln.labtmlzm koydugu bii
tiin Tiirk tarihi iistiine yeni aydm
hklar getirecek miiverrihler bekliyo
ruz. Naimanm, Cevdet Pa§arnn ha
lefleri! Neredesiniz? Kundakta ml
smlz? Y oksa hala dogmadm•z m1? 

PEYAMI SAFA Ekselans Ril§W. Aras 
ANKARA 

Misafirperver Tiirkiye sahillerinden 
aynhrken, gi.izel rnernleketinizde gec;en 
~ok k1sa ve fakat <;ok gi.izel saatleri dii
~iiniiyor ve orada bana gi:isterdiginiz 
pek hararetli ve pek dostane kabulden 
dolay1 rninnettarhgirnl tekrar etmegi 
bilhassa arzu ediyorurn. 

emanet hesabma kaydolunan klSlmlan • H. Qankmda bekarlarm Halkevi miisa
nm iadesine dair kararnamede, Bakanlar merelerine almmadJgi hakkmdaki iddlaya 

kar§I beklediglm tekzlb gelrnl§tlr. Halke-

Biiyiik milletiniz ic;in tam hayran -
hkla ve bizi baghyan ittifakm istikbali 
ic;in tam itirnadla di:iniiyorum. Aziz Ba
kan dostum, en dostane merbutiyet ve 
minnettarhk hissiyahrnm kabuliinii ri-
ca ederirn. 

Victor Antonesco 

Ekselans Antonesco 
Romanya Dl§ Bakant 

BUKRE~ 

Heyeti yeni degi§iklikler yapml§tir. Bu vi Reisi, bize rriektub yazanm sinema lo
degi~ikliklere gore 1936 takvim y1lmda calan angaje edildikten sonra yer bulmak 
ihtiyari olarak d!§ piyasaya komiir imrar istedlgi !~In boyle bir sultefehhiime kap!l-

• rn1§ olmas1 lhtlmallnden bahsederek lddl-
etmemi§ olanlarm 1936 y1hna devrolu - anm ash olmadtgml blldlrlyor. P. s. 
nan stoklan, 1936 senesi ic;in d!§ piya - ~---------------
sa lara sevke mecbur olduklan komiirler 
hesabma kahlm1yacak ve bu klSlmdan 
abnan nisbl resimler irad kaydoluna -
cakhr. 193 7 takvim y1h sonunda gorii -
lecek hesab neticesinde maden komiirii 
miistahsillerine, bundan evvelki y11lara 
aid stoklarile beraber 193 7 de yapacak
lan fmrar miktanmn tesbit olunan mik -

lplik buhram zail oldu 
Son zarnanlarda muhtelif sanayi 

ziimrelerini ~ok Slkl~Ik bir vaziyette 
b1rakan pamuk ipligi buhram - muvak
katen de olsa - zail olmu~tur. UyU§tU -
rucu Maddeler !nhisan ikinci parti ip
ligini getirtrni§tir. <;ukurova fabrika -

tarlardan az olmas1 ~artile her bir ton lan da yeniden iplik gi:inderrni~lerdir. 
lave ve kriple ic;in 125 kuru§, her bir ton Bunlara ilaveten ikhsad Vekaletinin 
tiivenan ic;in 96, kuru§ olmak iizere kay
dolunan miktarlardan reddiyat yap1la -
cakt1r. 

Diinkii Meclis 

emri iizerine Siirner Bank Kayseri fab
rikasl da bez yapllacak iplikleri irna -
latta kullanm1yarak istanbul sanayici
leri ir;in ~ehrimiz piyasasma arzetmi~ -
tir. Bu suretle buhramn i:iniine gec;il -

Siivari Binicilik Okulu 
Ayazagada kuruluyor 

-------------------
Ba,vekilin emrile mektebe tahsis edilen Ayazaga 

ko~kii ve mii~temilah, miikemmel bir Siivari 
okulu haline getirilmektedir 

ue~en yaz Viyanada yaptlan Prinz - Eugen miilcd.fatt mii.sabakasmda yilzba~t 
Cevad Gilrkamn Gudilkle t;ok giizel bir atlayt~t 

Her sabah, Har- J 
biyeden T aksime 
dogru gidip gelen-
ler, Harbiye mek -
tebile Sipahl Ocag1 
arasmdaki sahada 
bir toz bulutunun 
yiikseldigini ve bu 
bulutun ic;inde Tiirk ~M~: 
siivari zabitlerinin 
durmadan c;ah§hk -
lanm, eski bir tabir
le at oynathklanm 
goriirler. 

B u r a s 1, Siivari 
Binicilik Okulunun 
talim meydamdtr. 0 
meydanda manej ta
limleri yapan, her 
tiirli.i rnanialan a§an 
siivariler de, bu 0 _ Yiizba§z Giirkanm Gildilkle Almanyada tevlcalri.de bir atlayz.11 

kulun <;alr§kan zabitleridir. Bu zabitlerin miimessilleri olarak kO§arlar ve atlarlar -
bir ktsrnl, c;ok gencleri ve apuletlerinde ken goriiyorum. Si.irekli alkl§ seslenni du
yalmz birer rnadeni c;izgi bulunanlan, yar gibi oluyorum. 
Harbiye mektebini bitererek siivari s!mfa Yiizba§l Cevad Kula Capkmla birin -
aynlml§ yarsubaylard1r ki burada siiva- ciden bir saniye farkla ve diinyanm en 
rilikte ihhsas sahibi olmaktad!rlar. iyi 130 siivarisi oniinde ikin<:iligi kazan -

Diger bir ktsml, altlarmdaki atlar c;ok d1g1 gi.in, tek bir maniay1 devirmek §Oyle 
gi.izel olanlar ise, Siivari Binicilik Oku- dursun hatta manilere si.iri.inmeden enfes 
lunun zabitleri veya mektebde yi.iksek atlayt§lar yapt1g1 zaman, etraf1mdan: 
binicilik ogrenenlerdir ki memleketimiz • - Schon (,Son) giizel! 
de ve Avrupada yap1lan ath mani mii • diye yiikselen takdir seslerini duyar gibi 

sabakalannda Tiirk siivariligini rnuvaffa- oluyorum .. 
kiyetle ve §erefle temsil edenler i§te bu Tegmen Saim Polatkan, kahn agac-
klymetli genclerdir. lardan yap1lm1§ bir tarah sulu hendek 

Nisandan itibaren Roma, Paris, Lon- olan, si.ivari ic;in de, hayvan ic;in de ~ok 
dra, Bri.iksel §ehirlerinde yap!lacak olan tehlikeli maniin ic;ine dahp ta odunlan 
biiyiik ath mani mi.isabakalarma i§tirak darmadagm eden hayvamm, egere yap!§• 
etmeleri takarri.ir etmi§ olan siivarilerirniz, ml§ gibi klrnlldamadan, bir mahrnuzda 
biitiin ki§ kapah manejde, yagmursuz ve ayaga kaldmp tekrar yan§a devam ettigi 

kars!Z giinlerde ise ac;1k havada devam vakit, 
edegelen ~ah§rnalanm son giinlerde bi.is- - Ah, Turk zabiti, ne giizel biniyor 1 
?iitiin artlrml§lardlr. On be§ gi.in sonra, diye yi.irekten kopup gelen hayranhklan 
Italyaya giderek, Romada, Avrupanm duyar gibi oluyorum. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Cinler harbi! 
a nsan zekasmm, ilim, fen, teknik saha-0 lannda her yeni ke§if ve icad1, iki 

yiizlii bir adam gibi; hem medeniyete 
hizmet eder, hem de harbe ... 

Bunun en son ve en parlak misali tay~ 
yaredir. 

Gec;en senelerde, evvela, Almanlann, 
sonra da ftalyanlarm oogene Marconi'nin 
himmetile- esrarengiz bir o(iim §Ual ke§• 
fettikleri ve bu l§lk sayesinde, uzaklardan 
otomobillerin, tayyarelerin motorlerini 
durdurduklan §ayiasl orta.ya ahlm!§tl. 

Marconi'nin yeni ke§fi de, barb vasJ· 
tas1 olarak, kimbilir, ne korkunc, ne i§i~ 
tilrnemi§ tatbik sahalan bulacakbr. Bere
ket versin ki insanlar, yeni tecavi.izi bir 
harb silah1 ke§fettiler mi, arkasmdan he
men ona kar§l tedafiii bir vas1ta da bul
mu§lardlr. K1bca kar§l kalkan, topuza 
kar§l tulga, topa kaT§! z1rh, makinelitiife
ge kar§l tank, zehirli gaze kar§l maske ... 
ila.. gibi. 

1nsanlarm, c;ok gec;meden tayyareyi 
de ala§ag1 edecek bir marifet bulacaklan 
muhakkakhr. Fa kat tayyareyi dii§iiren 
esrarh l§lgl da, ba§ka bir l§ikla imha et
mek kabil olacagm1 iddia etmek, bi.iyiik 
bir kehanet olmaz. 

Bu gidi§le giiniin birinde, barb, goze 
goriiniir, kanh bir miicadele olmaktan <;1· 
kacak toplar ve bombalar, tanklar ve 
tayyareler yerine goriinmez l§lklar, es
rarh enerjiler, bls1mb <:ereyanlar birbir
lerile c;arp!§acakhr. lnsanlar, muharebe 
meydanlarmda, gogiis. gogiise siingii hii
cumlarile kat'i neticeyi istihsale ~h§a• 
caklan yerde, ecinniler, periler, iyisaatte 
olsunlar gibi, goze goriinmeden birbirleri~ 
ni hakhyacaklard1r. 

Y annm harbin de, bir taraf1n biiyiilii 
kuvvetleri di.i§mamn efsunlu silahlanru 
i§lemez bir hale getirecek, mesela muha· 
rib memleketlerden birinin biitiin motor
Jeri duracak, makineleri i§lemiyecek, 
elektrikleri sone<:ek, radyolan susacakhr. 
0 zaman bu tara£ ta biisbiiti.in yeni bir 
sihirli icadla has1m rnilletin kulaklanm 
sag1r, gozlerini kor edecek, dimaglanm 
dii~iinemez bir hale getire<:ektir. 

Diinyamn o devrinde, ya harb ortadan 
kalkacak, yahud da mi.icadele bir klya· 
met §eklini alarak insanhk yok olacakbr. 

Aziz kariler, bu yaz1m1, siz, bugiin, 
belki deli sa~mas1 telakki edeceksiniz am
ma. bilmern kac; yiiz }'II sonra okuyanlar, 
beni de Jules Verne (]iii Vern) gibi ile
riyi goren bir muharrir diye alki§hyacak -
lardu!... 

A~rh muhabere 
«H a lid Akgiire Dervi§oglu» imzal1 

mektub sahibine: 
ispanya dahili harblnde bahsettlginlz glbi 

bir kopek hiicumu yap!lnu~trr. Fakat oyle 
arka.da~m1zm iddla ettlgl glbl be~ bin ko
pekle degll. Rakamda ~ok mubalaga var
dlr. Hiicum, kopeklerln ~ogunun tepelenme
sile netlcelenml~tlr. Zamamm1zm ate§li si
la.hlarma kopekler degll; eskl zaman or
dularmm kullandlklan filler bUe dayana-
maz. 

en bymetli siivari zabitlerile, bu arada 
fevkalade bir gayretle c;ah§an !taly:m Sonra hayal kayboluyor, hakikat av- Bulgarlar Edirneyi ald1klar1 
si.ivarilerile boy olc;ii§eceklerdir. del ediyor: 0 zi.imriid gibi yemye§il ~aylr 

saha gitmi• ·, yerine toz toprak dolu S1'pah1' giinii tes'id ettiler 
Sipahi Ocagmm oni.indeki rneydanda , 
I Ocag~, meydam kalml•hr. Fakat b1'raz Sofya 22 (Hususi) - Balkan Harbin-

toz arm yi.ikseldigini gori.ince, baz1 giin - ' d Ed' · B daha sabrediniz. Bizim siivarilerimiz de, e Irnenm ulgarlar tarafmdan a -
ler tramvaydan athyarak -hay1r athya- lmmasm1 tes'id ic;in dun Sofyada Sveti 
rak degil; Sipahi Ocag1 istasyonunda cennet gibi bir yere, Ayazaga kasnna Ia- Nikola kilisesinin bah~esindeki Edirne 
inerek- rneydana giriyor ve onlarm c;ah§· §macaklard!r. heykelinin i:iniinde bliyiik rnerasirn ve 
malanm seyrediyorum. Memlekette biniciligi, atc;1hg1 ihyaya, bir ayin yaplldl. Merasirne Sofya Met

Gittikc;e artan toz bulutu ic;inde yava§ bu kibar ve asil sporu tam milli bir Ti.irk ropolidi riyaset etti ve bir nutuk si:iy -
sporu yapmaga azmetmi~ olan ve bugiin- ledi. Merasime Kral, Naz1rlar ve Sof -

yava§ etraftaki manzara gozlerimden si-
l 

kii Tiirk siivari zabitlerinin, Var§ovaya yadaki Yugoslav sefiri de davet edil -
iniyor ve onun yerine yans1 hakikat, ya- kadar gidip gelen eski sipahi cedlerinin mi~lerse de gelmediler. Merasimden 

ns1 hayal bir manzara kaim oluyor. Ha- Ed' h bl · ogullan oldugunu bi.iti.in di.iyaya gosteren sonra lrne ar erme i~tirak eden 
kikat, ko.•up athyan si.ivarilerle hayvan- · · e~k,· uh 'bl H b' N t' ' Ba§bakan ve ba§ at a§1k1 lsmet lnonii, ~ rn an ere ar lye ezare 1 ta-
land!r. l§te yiizba§l Cevad Kula ile I rafmdan Baternberg lokantasmda bii • 
Capkm, yi.izba§l Cevad Giirkanla Gii • Ayazaga kasri e biiti.in arazisini Siivari yiik bir ziyafet verildi. 

Binicilik Okuluna vermi§tir. Giize) ko- :.:...._ - ..... -~~-~~~----~~ 
diik, tegmen Saim Polatkanla Y alc;m, =-

~ E .. rulan, ko§kleri, havuzlan, sularile cennet Ayazag-a kasrmm biitiin rnii•temilat1 ve 
tegmen yiib Onci.i ile .Sahin, tegmen ' 
Sadetti~ Erokayla Ceylan, tegmen F ah- gibi bir yer olan bu kam, ~i§li - Biiyiik- arazisile Siivari Binicilik Okuluna veril-
reddin Ilhanla Goniil... ilii.. ve i§te Fran- dere yolunun sol tarafmda ve .Si§liden mesini emretmekle hem bu kasn harab 

l 
otomobille sekiz on dakika mesafededir. olmaktan kurtarrn1•, hem de B1'n1'c1'11'k 0-

SIZ mua limleri M. T a ton... ' 
.Simdi, iki iic; evde oturan bir kirac1 kuluna ~ok giizel, c;ok rahat, c;ok sakin, 

Hayal ise, Sipahi Ocag-ile Harbiye 1 ·b· s· h' 0 1 H h ai e g1 1 tpa 1 cagi e arbiye mektebi atta ideal bir yer temin etmi§tir. 
arasmdaki rorak saba yerine Viyananm d k' h 1 f 1 1 0 b ~ arasm a 1 mu te i bina ara dag1 rnl§ o- vakitten eri, Ayazaga kasn ve mii§· 
yemye§il Poloplatz rni.isabaka c;aymd!r. lan Siivari Binicilik mektebi, tamirat ve temilah, miikemmelen tamir edildigi gibi, 

Hakikatle hay a! kan§lyor: Zabitleri - yeni tesisat biter bitmez, Ayazagaya gO<; orada gayet modern bir de kapah ma-
mizi Poloplatz' da binlerce ki§inin huzu- edecektir. nej yap!lml§lir. 

Ekselansm1z tarafmdan irsal buyuru
lan telgraf1 ald1m. Memleketim hakkm
da izhar buyurulan ~ok dostane hissi -
yattan dolay1 pek minnettanrn. Ekse -
lanslarmm Tiirk1yede gi:irdi.ikleri sa -
mimi kabuliin, onun yiiksek §ahsiyetine 
medyun oldugumuz tazirn eseri oldu -
gunu ve rnernleketimi memleketinize 
baghyan derin dostluk hissiyahm ak -
settirmekte bulundugunu kendilerine 
temin edebilirim. Bu dostlugun en be -
lig remzi iki mernleketi baghyan itti -

Ankara 22 (Telefonla) - Meclis bu
giin saat 15 te topland1. Ruznamedeki 
maddeleri c;1kard1 ve c;ar~arnba giini.i 
toplanrnak iizere dag!ldi. 

runda kahraman Ti.irk ordusunun §anh Ba§vekil !smet fnonii, gec;en y1l, Burada, o gi.izel korulann arasmda, 
--------~~----------------------------~~--~~~==~==~~~~ terniz havah ve §ehrin giiriiltiisiinden uzak 

fakhr. Aziz Bakan dosturn, en dostane 
merbutiyet hissiyahmm kabuliinii rica 
ederirn. 

R. Aras 

Eski lrak Harbiye Naz1r1· 
nm karde~i de katledildi 

Bagdad 22 (A.A.) - Te§rnievvel 

ihtilali esnasmda oldi.irUlen Milli Miida
faa Nazm Cafer Pa~anm karde§i Ali 

Elaskeri, bu sabah evinde tabanca ile 

oJdi.iriiJmii§ oJarak buluniDU§!Ur, 

Italy a - A vusturya ma~1 
Londra 22 (Hususi) - Di.in Viyana -

da bir italyan ve bir Avusturya tak1m1 
ara~mda yap1lan futbol rnac;1 esnasm -
da Italyanlardan be~ ki§i yaralanmi§, o
yun yanda birakllrn!~tlr. Halk italyan
lar aleyhinde niimayi§lerde bulunmll§· 
tur. 

PARiS BORSASI 
Paris 22 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan ~unlard1r: 
Londra 106,36, Nevyork 21,77 1/2, 

Berlin 877, Briiksel 366,62 1/2, Amster
dam 1191,50, Rorna 114,60, Lizbon 96,75, 
Cenevre 495,75, bak1r 75 - 77, kalay 
282,05, altm 142,4 1/2, giimii§ 20 3/4, 
kur~un 30,17,6. 

muhitte mekteb kumandam ve zabitleri 
ic;in evler yap1lacak, buras1, tam mana
site bir si.ivari garnizonu halini alacaktu. 

Boyle ye~il bir yuvada c;ah§manm 
zevki de, verimi de elbette biiyiik olur. 
Siivariligin ve atc;1hgm biiyiik harnisi 
Ismet 1noni.i, Siivari Binicilik Okulu 1c;m 
memleketin en giizel bir yerini intihab 
etmekle orduda binicilige nekadar ehem
miyet verdigini bir daha gostermi§tir. 
Siivarilerimiz ve yi.iksek binicilik ogren
mek ic;in oraya gonderilecek diger slmf
lara mensub zabitlerimiz, bu giizel okul
da, elbette, lsmet lnoniiniin kendilerin -
den istediginin c;ok daha fazlas1m verme~ 
ge c;ah§acaklardll. 

A.BIDIN DA V ER 



CUMHURiYET 

[a= h=i~=ki=::=~=Y:=."===T=a=m=b=u:1~~i P:.~zz:.~~~!~~ I 
Ranb ve soguk bir kanunuevvel ::.a ·1 Mezarlrktan donerkendi, bir ak§am, 

bah1, §imendifer idaresinin bekleme sa - kendisine hayatm zerresini vermeden, 
)onunda kar§da§tllar. Birbirlerini stizdti- yorgun gozleri ak11lan durduran bir man· 

Liza 
Djln ve Yarm Tercume Kulliyatt 

Istanbul 1937 • Fiatt 100 kurU§ 

ler, salonun dekoruna goz gezdirdiler, zara ile kar~tla§tl. Pochini'nin on sene - G't 'k 1 h <;e arthgrm burada memnunr· -
dr•an bakttlar; sonra, birisi, irinde bir denberi beraber aldJklan dort numara tl k , -. ye e aydettigimiz tercilme romanlar 
kar parr a odunun jui koti.i yandtg~ 1 •o - kazanmi§II. F akat evet; i§te, §Urada, lis- d R 

.. .. J • ' arasm a us edebiyatmm qok tanm -
minenin yanmda yer ald1. Bir tereddi.id tede bir maya dizilmi§lerdi. Numaralara ffii§ eserlerinin de bulunmasr roman ve 
anmdan sonra oteki de yakla§h. Y akm- iyice bak.trg1 halde ne gari.iyor ne anhyor edebiyahmrz igin biiyilk bir kazanc 0 _ 

dan baki§IIlar. gortintiyordu. Fa kat ertesi sa bah, dos • luyor. 
- Poch1'nt·. tunun mezanna vannca, ytik::.ek sesle ko- L' T . c rza. urgenief'in en giizel eserle-
- Tamburr'n1'. nu•mag~ a ve bir tak1m jestler yapmagv a rmd b' · b lk , en 1r1 ve e i birincis-idir. Bunu 
0 gtinden itibaren bu ayni idarenin koyuldu. «KazandJlar! Evet! Her dor- b~yiik bir itina ile tlirkgeye <;eviren 

ayni servisinde beraber <;ah§t!lar. lkisi de dii de! F akat evet! Demek sen olmek ti- Sureyya Sami Erendir. Eseri nasrl ter
yirmi ya§mdayd1• Y eni hayatlarile ve zere iken gidip o numaralan <;ekmemi is- clime ettigini §U sabrlarmdan ogrene -
ba§kalarile temaslanm temin eden bir tiyordun? Dii§i.inmedim bile! Unuttum. biliriz: 
dostluk bOyle tekarrur etti. Anla§rlmiyacak ~y degil! Ve gel gor ki cTekste o kadar sadrk kaldrm ki, go-

Vazifelerine itina ediyor, efendilikten dordii de kazandr!» diye bagmyordu. receksiniz, bazr yerlerinde dii§iikliik -
aynlm1yor, hi<; birisine senli benli olmak- Kendi kendini teskinde gtigliik <;ekti. ler bile oldu. Halbuki, isteseydim, bun
SIZm biittin memurlarla iyi ge<;iniyorlar- Hergiin mezarhga varmca ba§hyordu Ian bir kalem darbesile dilzeltir, ku -
dt; bu, aralanndaki sam1mryeti daha soylenmege: «Sen bunu bana yapmrya • laga daha ho§ gelecek bir §ekle sokar
fazla arttrdt. N e giizel ne <;irkin, ne es- caktm; <;ok fen a bir oyundur bu! Sana drm. Bunu yapmadrm. Yapsaydrm teks
mer, ne kumral, §oyle boyleydiler; Poe· yab§.maz. Seni dti§iinmiyecek miydim ten aynlml§ olurdum. Dii§iik kalmasl • 
h 

k .., S b m teksten uzakla§maga tercih ettim. 
ini daha zayrfr;o, daha canh, daha mii- san. 1 r ana a§tan ha•a demirden b1'r B 1 r- b d ' ence en iyi tercilme, teksten uzak a§-

te§ebbis, daha spirituel. T amburini ise a 1 e yaptmrd1m. Elbette I Ve bi.itiin pa- mamr§ oaln terclimelerdir .• 
daha k1sa, trknazca, daha sakin, daha ralan huraya sana getirirdim ·, Onlar1 T h k urgenief'in hayah ve eserleri a • 
miitebessimdi. F azla bir zekalan yoktu. mezar ta~mm tistiinde dondtiriir durur - kmda malfunat almak istiyenlere gene 
Oyle pek te aptal saytlmazlardt. Daima dum! Eminim ki seslerini duyardm I» Silreyya Sami Erenin ayni miielliften 
ve herkes i~in Pochini ve T amburini ol- ;luraya buraya ko~uyor, bir tak1m jest· yaphgr diger bir terclimeyi - Diiello -
dular. ler yaptyor, olmti§ dostile konu~uyordu cuyu - tavsiye ile bu kitabm onsozlin-

Kar§Ihkh itiraflar, nasihatler, mtina- ve Pochini'nin mezarmm i.isti.ine <deselli deki bir noktaya avdet edelim: Slirey-
ka§alar, i§te dostlugun ekmegi. edilmez dostu» ctimlesini hakkettirdi. ya Sami Eren bizde terciimeden, ter -

Hayli patrrdt giiriiltiiden sonra, Tam- Y amba§mda bembeyaz bir lahid Tam • ciimelerin okunmadrgr hakkmdaki §i • 
burini, en ciddi tasavvurlarla ni§anlan • burini'y1 bekliyordu. kayetlerden bahsettikten sonra kaba -
d w f k kl'w' .. · d hati miitercimlere bulmaktadrr. Buna 

1g1 a at gev§e rgr yuzun en heni.iz Ba§langJcda, kabrine rirekler getirdi. 
'kAhl d w k d Id .. .. bir diyecegimiz yok. Yalmz: cBu i§i 

m a 1yama lgl tz an ayn I. Fakat hundan adeta utan1yordu. Kendr'· 
P h. ·• )' 1 hayahm giindelik gazetelere siitun sil-

oc 101 ye ge mce, a tim ilk sevgilisini sine yakr§madJgmi hissediyordu. Bir kere tun yazt yazmakla temine c;ah§an ve 
elinden ald!gi giindenberi, ciddi bir su - tramvayda <;i<;ekleri sakhyayun derken buna mecbur olan kimselerin yapaca • 
rette hi9bir kadm~ baglanamamJ~h. i.izerlerine oturdu ve hepsini ezdi. gma kani degilim.• diyorlar ki bunda 

Genclik harareti siikunet bulduktan Tamburini de Pochini de ne zengin haksrzhk ediyorlar. <;ilnkii bu son se -
sonra, di.inyada hemen hemen yalmz kal- ne de incele§mi§ adamdilar; onlar igin nelerde c;rkan bu kabil eserlerin mil -
d1klan ve birbirlerine soyliyecek §eyleri gic;eklerin hic;:bir ktymeti yoktu. Bir pa- tercimlerini gozden gegirecek olursak 
de azald1gt i~in, nihayet birbirlerini da- zar mezarhga, koltugunda bir paketle bu suretle amlanlara oldukga az rasge
ha srk gormege ve her yere beraber git- gitti; paketin i<;inde, ikisinin de sevdigi liriz. 
megve ba•ladilar Aynt' " t 1 b k k Fazla olarak her yerde oldugwu aibi • · .,a 1 on arr arm- e me ve isli balrklar v;ndr. Kendisi ye- .,. 
duabJ'It'rdJ' · fakat b" t" t 1 bizde de kariler yalmz miiellifin deg"il • u un asavvur art ara- mege oturmadan evvel dostuna vermek • 
s1 d b I k 11 1 J' miltercimin ismile de rne§gul olurlar. 

n a u as a a 1 anna ~e meui ve iki te tereddiid ediyormn• oi-br' paket1'n1' ih- t '] p h' · '- -. o mzasr tamnml§ muharrirlerimizin ter-
ayn ai eye, oc In! ix:i acuzeye - hiri an- tiyatla arh ve otekisi, davetr'ne l'cabet e-. b' · d k •- .... ciimelerinin digerlerine nisbetle daha 
hestk ;n e tzx:arde§i - T amburini da- demedigi i<;in, kendisi de yutamryordu. fazla satrldrgr bun a giizel bir misaldir. 

a a abahk bir aileye bagh kaldtlar. Mecbur oldu mezardan uzakla§maga. Bu kaziyenin aksi de sabittir. Garbin 
Belki tabii utanclanndan? Belki her iki Btitiin mezarhga hakim bir toprak y1g1- tamnmi§ muharrirlerinden terciime e -
ailenin de ahvali konu§malanna son bir nrnm i.istiine <;Ikt1. Orada, yalmz ba§ma, dilen bazt eserlerin hi<; sahlmadtgl ·i<;in 
grda te§kil etsin diye; bu daha muhte • biraz ekmek yiyecek oldu; fa kat ekmegin kaldmma dli§tilgu de goriilmii§tilr. Bu-
meldir. ve bal1klarm i.istiine gozya§r damhyordu. nun birgok sebebleri de olsa belliba§-

* * * Her§Cyi yerde b1rakarak, iimidsiz, c;:ekilip hlarmdan biri herhalde terciimenin ha-
0 rahb ve soguk kanunuevvel saba - gitti. tah olmasrdu. 

hrndan otuz be§ sene sonra, gene! direk- Dostunun gaybubetindenberi biitiin bir Demek oluyor ki meselenin ruhu j~in 
t.. k d 1 d 1 aceleye gelmesi degil terciimenin iti-
or, memur ar a a§ an ve rna un an ta· gece tam olarak asia uyuyamam1•h ve, 

f d ' nah yapthp yaptlmamasrdtr. Gilndelik 
ra m an muhabbetle selamlanarak, ayni o ak§am, bir rocuk gibi, gayet rahat ve 
k d 

.,. hayatrm gazetelerimize yaz1 yazarak 
apt an heraber l'lkftlar. <::amine oniin - derin bir uyku uyudu. Rtiyas1nda Poe -,. Y kazananlar arasmda itina gostermiyen-

den gegerken ikisine de ayle geldi ki bu hini'yi gordii. Gi.iliiyor, bogazr kurur - ler gibi gosterenler de var. Ve acele 
§omineye diin yakla§IDI§lar. Bakr§trlar. casma giiliiyor, kasrklarmr tutuyordu. terclime giindelik gazetelerimizin olsa 

- Poohini. Pochini bahtiyardr, memnundu, ak§am • olsa hikayelerine aid olabilir, romania-
- T amburini. laytn kahvede yahud pazar giinti agach rma de gil . Bu suretle Siireyya Sami 
Pochini ve T amburini tekaiide sev - yo] boyunca yaphgr gibi Tamburini'ye Erenin miltercimler hakkmdaki umu -

kedilmi§lerdi. Ertesi giin e§iginden at - takthyordu. Birdenbire agzmt biiyiik mr hiikmil tamamen haksrzdrr. 
lamtyacaklan bu taJ!tdlk kapmrn aniinde, bi.iyi.ik a<;h ve gayet sarih olarak dart - --. 
di.inyanm liizumundan fazla biiyi.idiigii- numara soyledi: Dort yeni numara. 
nti, bir gecede geni§ledigini ayni zaman· Sonra, giilmege devam etmekle beraber, 
da hissettiler. Yo !Ianna devam etmeden ilave etti: «Maamafih gi.ivenme. Bilirsin 
evve) biran kendilerini kaybeder gibi ol· ya, asia <;rkacaklan yoktur.» Kasrklarmt 
dular ve birbirlerine bakhlar. buakmakslZin kayboldu. 

Hayatlannda miihim yenilikler vuku T amburini, sabm1z fa kat miisterih u-
hulmu§ oldugunu anlamak kolaydrr. Ni- y~nd1g1 zaman: «Biliyorum, biliyorum, 
hayet gi.inde iic;: defa bulu§maga kadar drye tekrarhyordu. T anmm seni. N e mal 
gittiler: Sabah, ogleden sonra ve ak§am- oldugunu biliyorum. Alemle eglenmek • 
laytn kahvede. ten h~land.gmr bilirim, bilhassa benim-

Mute§ebbis Pochini, bir sabah, gayet le. Elbette ki kazanmiyacaklarl Oyle ise 
srkrntr i<;inde, peri§an bir vaziyette olan ni<;in onlan hana veriyorsun? Ban a ver
dostunun kaptsmr <;aldr. Bir riiya gormii§· digine bak1hrsa sence bir sebebi olacak. 
ti.i. Miithi§, giizel inamlmaz, kan§Ik, ha· \=;kmwacaklar? Bilirim seni canun, 
yatta ancak bir kere gartilen riiyalardan; korkma, malum». Aceleyle giyindi. Diik
ve riiyasmda yanyana gelmi§, gayet emin kana ko§tu, gayet mes'ud ve keyifli d1 • 
ve muhakkak dort numara gormii§tii, hie;: §an ~1kb ve elinde pembe hileti, mezarh
kimsenin ellerinden alamtyacagr altmr§ ga dogru gitti. 

c;eviren: 

CEVAD SADIK 

Tetekkiir 

bin frank. Bu yakin servetin istimali u • 
fuklanm, tasavvur sahalanm ve arzulanm 
geni§letti, bahtlanm zenginle~tirdi. On 
sene vardr ki her ciima diikkandan bir hi
let almaga gidiyorlard1. !geri giren Po • 
chini idi. T amburini dr§arda bekliyordu. Cenevrede tahsilde iken pek gene 
Pochini, bileti itina ile portfoyuna yer • ya§mda vetat eden biricik yavrum, 
Ie§tirirken, ikisi de birbirlerine giiltimsi • karde§im, ve yegenimiz KANiN!N ce
yerek goz krrpryor ve pembe kagJdJ ba- naze merasiminde bulunarak elim ke • 

derlerimizi payla§an Bogazigi lisesi 
ki§larile ok§uyorlardJ. Cumartesi giinii, n:ildilrii, muallimleri ve talebelerile 
keyiflerinden yerlerinde duram1yarak, .. .,. · ·t umversr e talebelerine ve bilumum 
diikkana yakla§Jyor, kazanan numaralara dost ve akrabalarrmrza ve merhumun 
baktyor ve siikliim piikliim doniiyorlar • a~k.ada§larma ve mektub ve telgrafla 
d1. F akat kahvede, ayni ak§am, tekrar brz~. ~~Y~.nlara ayn ayn te§ekkilre te • 
timide dii§tiyorlardt. Pazar giinii, her va- essurumuz mani oldugundan muhte • 
kit beraber gezdikleri aga<;h yolda timid rem gazetenizin tavassutunu rica ede-
tekrar emniyet oluveriyordu. riz. 

Validesi 
Srd1ka 
Teyzesi 
Zebra 

*** 
Bir gi.in T amburini dostunu mutad 

randevude bulamad1. Evine ko§tu, ya · 
takta yatttgmr gordii. Bir§eyler sormak 
ister gibi bakan gozlerinde hazin bir his· 
si kabletvuku okudu. Ba§ucundan aynl
madJ. Bir hafta sonra Pochini almti§ ve 
gomi.ilmii§tti, dilsiz, kimsesiz kalml§ dos
tunun gozleri oniinde gomtilmi.i§ti.i. Bel • 
ki de, son bir baki§ta, ifade edilmemi§ bir 
hissin saf giizelligini duydular. Bu hissin 
kuvvetini bilhassa zavalh T amhurini 
farketti. Beyaz bir ta§IO oniinde, mezar
hgm gobeginde yalmz birakilmctya ka • 
dar, T amburini ne gazlerine ne de ku • 
laklanna inand1. Etrafma baktJ. Arttk 
e~yar.m .manasr yoktu. Bir yo! kahyor
du: Mezarhgm yolu. 

Hem§iresi 
Mualla 

Eni§tesi 
Milnir 

Tetekkiir 
Ameliyat masasmda beni feci bir 

hastahgm penc;esinden kurtaran istan
bul Haseki hastanesinin operatorlerin -
den saym profesor Kara Kemal ve o • 
perator Kazrm !smail Giirkamn asis -
tanlarmr ve btitlin hem§irelerin dok • 
tligu emek ve tekniklerini takdir et -
mekle beraber, hayatlmr onlara borclu 
sayar ve te~ekkiirlerimi muhterem ga
zetenizin bir siitununda ilan etmenizi 
istirham ederim. 

Eleni Lili Madeli 
Agahamam caddesi No. 13 

Erdek ~ocuk Esirgeme 
Kurumu ~ab~1yor 

Erdek (Hususi) KasabamiZln <;o-
cuk Esirgeme Kurumu hamiyetli halkr
mrzm seve seve bulundugu teberrliler
le miisbet bir §ekildeki gah§malarma 
devam etmektedir. Kurum §imdilik tan
zim ettigi biitqe ile 60 gocugun ia§e ve 
ibatesini iizerine almr§tlr. Gonderdigim 
resim, Kurumun faal azasrm bir mekteb
de srcak yemek verdigi <;ocuklarla be
raber gostermektedir. 

Barhn yumurtactlari bir 
birlik kurdular 

Bartm (Hususi) - ~ehrimizin en mil
him ihrac maddesini yumurta te§kil et
mektedir. Son zamanlarda eski krymet 
ve ehemmiyetini kaybetmege ba~hyan 
bu ticarete yeni bir hrz ve istikamet 
vermek iizere ikt1sad Vekaleti ihracat 
kontrolorii M. Ali <;amhcamn gayret ve 
delaletile yumurta tiiccarlan arasmda 
bir birlik kurulmu§tur. Bundan sonra 
bu mal tizerindeki standardizasyonun 
kolayca tatbik edilebilmesi igin biltiin 
yumurta ihracatc;rlan arasmda bir an
la§ma yaprlmr§tir. 

M. Ali <;amhca, miihim bir ticaret 
merkezi olan Bartmda ikhsadi durumu 
diizeltmek ve halk arasmda iktrsadi fi
kir uyamkhgrm yaymak ic;in Halkevi • 
mizin konferans salonunda milli ihra • 
cat ve standardizasyon mevzulu bir de 
konferans vermi§tir. 

F rns1zca dersleri 
Diplomal! ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam ktsa zamanda miikem · 
mel surette fransrzca ogretmektedir 
Milracaat i<;in gazetede (F.) rlimuzuna 
yaz1lmak lazrmdrr. 

~irketi Hayriyede i~tima 
Her hisseye 115 

Dii.nkii i9timadan iki inttba 

Sirketi Hayriye hissedarlan, biri ale
lade, digeri fevkalade olmak iizere iki 
i<;tima akdi i~in diin toplanmi§lardJr. 

Alelade ic;:tima i<;in kanunen tahakku
ku icab eden miizakere nisab1 hast! oldu
gundan idare meclisi reisi N ecmeddinin 
riyaseti altmda celse a<;Ilmt§tlr. !dare 
meclisi raporu okunarak kabul edilmi§, 
idare meclisile, murakrblar ibra edilmi§· 

tir. Miiddetleri biten azalardan Mahm~d 
Nedim, Nuri Can, Re§ad yeniden sec;:il
mi§lerdir. Murak1bhga da Amiral Va
slf, Si.imer Bank istanbul §Ube mi.idi.irii 
Muhib, Feshane fabrikasr mi.idi.irii Mit
hat Recai segilmi§lerdir. 

Nizamname tadilini istihdaf eden fev
kalade igtima iGin kanunen tahakkuku 
matlub olan siili.isam ekseriyet has1l ola-

ECNEBI MEHAFILDE 

ltrans1z el~isi paskalyadan 
sonra gelecek 

Mezunen Parise giden Fransrz elgisi 
Ponsot paskalya tatilini de Fransada 
gegirdikten sonra nisanm ilk haftasm -
da memleketimize donecektir. --Balkan lktisad Konseyinin . . 

mesaisi 
Atina 22 (Hususi) - Balkan Antantr 

iktrsad Konseyi azalan dun Delfiis'e 
giderek oradaki eski asarr ziyaret et -
tikten sonra bugiin buraya doniip me -
sailerine ba§Iami§lardtr . 

Konsey mi.izakerelerinin ~ar§amba 
giinil bitecegi tahmin edilmektedir. -···-

Tarla meselesinden ~1kan 
kanh kavga 

Kegi;burlu (Hususi) - Nahiyemize 
bagh Krhc ve Senir koyleri halkr ara -
smda bir tarla meselesi yiiziinden grkan 
kanlt kavgada, ikisi agrr, on iigil hafif 
olmak tizere on be§ ki§i yaralanrru§ ve 
iki merkeb, bir okilz olmii§tlir. 

Jandarmanm vak'a mahalline silrat
le yeti§Il'\esi daha biiyiik bir facianm 
oniinil alml§ ve yarahlar derhal !spar
ta Memleket hastanesine nakledilmi§ -
lerdir. -···-Bulgar Krah Oniversite tale

be heyetini kabul etti 

mad1gmdan bu toplantr on be§ giin son
raya bnakilmi§hr. 

Sirketi Hayriyenin hamladJgr bilan -
<;oya gore, $irket 1936 senesi zarfmda 
913,871 yolcu ta§IIDI§, bundan ve yiik 
nakliyatile palamar i.icuratrndan cern' an 
832771 ,80 lira iicret almi§hr. 

Y olcu miktan gegen senekinden 
I 04,608 aded fazla ve iicurat yekunu 
hir sene evvelkinden 32677,66 lira nok
sandrr. Sene zarfmda icar edilen vapur
lardan elde edilen has1lat bir sene evvel
kinden 2196,73 lira noksanile 23878,60 
liradtr. ,Sirketin 935 senesinden mi.idev
ver karr 7776,80 lirad1r. 936 i§letme sa
fi has1latr da 41952,20 lirayr bulmu§tur. 
49,729 liray1 bulan kardan 46,000 lira-
51 beher hisseye 115 kuru§ hesabile 1936 
temettiiii olarak aynlmr§hr. 

ADLIYEDE 

Beyoglu caddesi dar gelmi§! 
Evvelki gece J ozefina admda gene 

bir kadrn muhtelif barlarda igtikten 
sonra saat birde istiklal caddesine grk
mr§, nara atmaga ve cistiklal caddesi 
bana dar geliyor, geni§letin §U sokagh 
diye feryada ba§lami§br. !stiklal cad -
de sine srgm1yan bu gene kadmr~ nara
larmr i§iten 271 numarah polis Hasan, 
vak'a mahalline ko§mU§ ve kadmm, et
rafma toplanan bir<;ok erkeklerin or • 
tasmda nara atarak nutuk irad ettigini 
gormii§ .ve ~iikunete davet etmek iste
mi§se de, J ozefina bu sefer de polise 
hak:m:tte BUlu~mU§tur. 

Bu kadm diin clirmii me§hud di:irdiin
cil asliye mahkemesine sevkedilmi§tir. 
J ozefina §imdiye kadar sarho§luk ve 
nara atmak suc;ile birgok defa hapse 
mahkfun olmu§ fakat buna ragmen us
lanmaml§ bir kadmdrr. 

Piyano konseri 
Galatasaray kuliibii tarafmdan Fran

srz tiyatrosunda bu gece bir milzik ge
cesi tertib edilmi§tir. Bu gece, gene 
san'atkarlardan Orner Refik Yaltkaya 
piyano ile Bach, Listz, Beethoven, Cho
pin, Faure, Villo, Lobos'dan milntahab 
pargalar c;alacaktrr. Konsere saat 21 de 
ba§lanacaktlr. On srra koltuklar 100, 
arka srra 75, alt kat localar 500, list kat 
localar 400, birinci balkon 50, ikinci 
balkon 25 kuru§tur. -···· Sofya 22 (Hususi) - Sofya sokakla • Bulgaristantn borcu 

rmda kanlt nlimayi§ler yapan Univer -
site talebesinin muhtelif te§kilatlarma Sofya 22 (Hususi) - Bulgar Devlet 
mensub dokuz ki§ilik bir heyet diin Borclan idaresinin yeni ne§rettigi bir 
Kral Boris tarafmdan kabul edilmi§tir. istatistige nazaran 1936 senes-i nihaye • 
Kral Boris Universite talebesile iki sa- tinde Bulgar devletinin umumi harici 
atten fazla gorii§mii§tiir. Bu gorii~me • ve dahili borclarr 22,425,158,738 leva 
den sonra ltniversite talebesi niimayi§- tutmaktadrr. Bulgaristamn niifusu 6 
lerden vazge<;mi§tir. Hiikumet te Uni -
versiteyi agmaga karar vermi§tir. Ta - milyon 171,300 ki§i olarak kabul edilir-
lebe, istedigi §eyleri kanuni yollarla se Bulgaristanda nilfus ba§rna 3633 le-
hiikO.met nezdinde takib edecektir. va devlet borcu isabet etmektedir. 

--------·-----------------~~ Hakikatin hayali ... Fevkalade tablolar .•. Miikemmel mev2u 

R A M 0 N A 
FranSIZC8 sozli.i ,aheser. Oynlyanlar: 

Loretta Young - Don Ameche 
Tamamt·n ve tobii reokli ilk filim Sinema tekniginin son merhalesi 

Du persembe aksam1 $a ray sinemasmda 
Sinemanm en giizel ve en parlak iki ytldtzl 

MYRNA LOY ve CARY GRANT 
Sonderece ~iizt>l, sonderece hevecanh, Frars1zca sozlu 

KARANLIKT A U<;U~ 
Y ak1nda i P E K ' te 

r En bUylik tayyare filmi i 
Binlerce tayyarelerin, para~iit.erin, Amerikan ordu ve filosunun i~tirakile 

yap1lao muazzam hevecanh tilmi 

~ELiK KART ALLAR 
( Franstzca ) 

JAMES CAGNEY • MARGUERITE LINDDEY - PAT 0 BRIEN 
Pek yak1nda T i.i R K 'te ___ _.1 

23 Mart 1937 

RADYO 
( Rn aksamki orogram ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi • 12,50 hava· 

dis • 13,05 muhtelif plak ne§riyatl • 14,00 
son • 17,00 konferans: Universite<len nak· 
len. inkllab dersleri. Mahmud Esad Boz· 
kurt • 18,30 plakla dans mus!kisi - 19,30 
Eminonii Halk:evi sosyal yardrm §ubesi 
namma Bayan ~iikilfe Nihal (Cemiye~illk: 
bak1mmdan sosyal yardrm) - 20,00 Belma 
ve arkada~larr tarafmdan Tiir kmusikisl 
ve halk ~ark1larr • 20,30 Orner Rrza tara
fmdan arabca soylev - 20,45 Cemal KamU 
ve arkad~lan tarafmdan Tiirk musiklsi 
ve halk ~,>arkrlan, saat ayarr -21,15 t;?ehir 
Tiyatrosu operet k1smr (Liiks Hayatm !kin· 
cl perdes!) - 22,15 Ajans ve Borsa haber• 
Ieri ve ertesi giiniin programr - 22,30 plak
Ia sololar, opera ve operet parctalarr • 23,00 
son. 

ViYANA: 
18,05 kar~rk yaym • 18,40 PiYANO KON· 

SERi - 19,05 bahar yaym1 - 19,30 fran ~ 
srzca ders, felsefe konuJ?IDasl • 20,16 ulu• 
sal yaym ve sa!re - 21,05 :;!AN VE ORKES• 
TRA KONSERi • 22,50 haftanm makales!, 
haberler, hava ve saire - 23,25 PiYANO VE 
KEMAN KONSERi - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,35 kon~ma • 19,05 Konigsberg'den 

naklen: MUSiKi: - 20,05 roportaj - 20,20 
MUSiKi: - 20,50 giiniin aklsler!, haberler • 
21,15 KUQUK ORKESTRA KONSERi • 
22,05 piyes • 23 ,05 hava, haberler, spor ~ 
23,35 DANS HAVALARI VE HALK MUSI· 
Kisi. 

BUDAPE:;!TE: 
18,05 kon~ma, gramofon, konu~ma • 

20 ,35 QINEGENE ORKESTRASI - 21,55 0• 
per a blnasmdan naklen: PARSiFAL OPE• 
RASI, lstirahat esnasmda haberler, gra • 
mofon, son haberler. 

BUKRE:;;: 
18,05 gramofon - 19,05 hava, k1raat ve 

saire - 19,25 gramofon, konferans • 20,25 
MANDOLIN KONSERi - 21 KORO KON· 
SERi • 21,20 konferans • 21,35 SENFONi:K 
KONSER, ist!rahat esnasmda hava, haber
ler, spor - 23 ,20 GECE KONSERi • 23,50 
frans1zca haberler ve son haberler. 

LONDRA: 
17,05 orta ingiltere istasyonundan nak -

len: AVRUPA PARQALARI, ORKESTRA 
KONSERi, c;ocuklarm zamam • 20,05 PI -
YANO OYUNLARI - 20,20 p!yes • 21,05 ha• 
berler. hava ve sa!re - 21,35 i:SKOQYA 
DANS MUSiKisi - 21,50 kan1,1lk yaym -
23 ,05 KEMAN VE PiYANO KONSERi • 
24,05 haberler, hava, spor, konu§ma - 24,30 
DANS ORKESTRASI • 1,35 haberler, ha • 
va, gramofon. 

PARiS [P.T.T.): 
18,05 PiYANO PARQALARI - 18,20 kr • 

raat • 18,35 QOCUK KOROSU • 19,05 gra• 
mofon, ~,>iirler, konu§ma, gramofon - 20,20 
~ARKILAR - 20,35 havadls, hava, gramo· 
fon, konu§ma - 22 ,05 beklenllmiyen pro
gram - 22,05 opera yaymr - 24 ,35 haberler, 
hava. 

ROMA: 
18,20 MUSiKi: - 18,55 hava, k1~ haber -

leri ve saire - 21 ,45 Bari ve Bologna. ne 
b!rlikte: KARI:;!IK MUSiKi • 22,05 MAR§· 
LAR • 22,35 OPERET YAYINI: DANSOZ 
KATJA, istirahat esnasmda konu~ma, ha -
berler, en sonra DANS MUSiKiSi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak.§am ~ehrin muhtellf semtlerinde 

nobet<;i olan eczaneler §unlardll': 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Salih NecatiJ, Beyazrdda 

(Haydar), Kii<;iikpazarda (H. Hulflsi), E· 
yiibde <Hikmet Atlamaz>, filehrem!n!nde 
(Naz1m Sad1k), Karagfunriikte (SuadJ. Sa· 
matyada (Rldvan). §ehzadeba~mda (Un1 • 
versite), Ak.sarayda (Ziya NurD, Fenerde 
(Emilyadil, Alemdarda (E~ref Nefetl, 
Baktrkoyde (Istepan). 

Beyoglu cihetlndek!ler: 
istiklal caddesinde (Della Suda), Oala

tada (Hi.iseyin Hi.isn ii), Taksim ist!kla.l 
caddesinde (Limonciyanl, §!~li Halaskar 
caddesinde <Nargilec!yan), Haskoyde (N!
sim A.seo), Kasrmpru]ada (Miieyyed), Be
~ikta~,>ta (Nail Halid), Sanyerde (Osman). 

Uskiidar, Kad1k6y ve Adalardak!ler: 
Usk.iidar, Qar§Iboyunda <Orner Ke -

nan) , Kad!koy, Altlyolagzmda <Merkez>, 
Biiyiikadada (Halk), Heybelide (Tan~>. 

AKBA mi.iessesesi 
Ankarada her dilden kitab, mec

mua, gazete ve ktrtasiyenizi ucuz 
olarak Akbadan tedarik edebilirwi
niz. Cumhuriyet ve drger gazete ve 
mecmualann Ankarada sahcJsJdtr. 
Gazete ve mecmualar ic;:in ilan kabul 
eder. Abone kaydeder. Her di!den 
kitab, gazete ve mecmua sipari§i ka
bul eder. Y az1 ve hesab makineleri
nin Ankara acentasJdJr. Parker ka
lemlerinin Ankarada sah§ yeridir. 
Telefon: 3377. 
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Tramvaylardan atlama meselesi 
Ceza vermekle halli 
miimkiin degildir 

Ba,ka memleketlerde tramvay ve otobiisler 

«kaplSIZ» iflemekte ve umulmad1k 
ahnmaktad1r • • 

IYI neticeler 

Kap1lart otomatik surette a91l!p kapanan yeni tramvay arabalan 

Bu mevzua dair diinkii yaz1mda 
«atlamak yasagmm» tatbikinde gordiik
lerimi anlathm. Bugiin de di.i§iindiikle
rimi yazmak istiyorurn. 

Her §eyden evvel, tramvaya binen ve 
fnen yolcularla, tramvaym d1~nsma asl· 
Ian c;ocuklann hareketlerini birbirinden 
ay1rmak !aZJm. As1lmak keyfiyetini, neye 
mal olursa olsun, kokiinden halletmek 
laz1m. Bunun ic;in nekadar §iddetli dav -
rarulsa yeridir. 

*** 
T ramvaydan inme ve bin me hareke • 

tine gelince; §imdiye kadar, vesileler 
dii§tiikc;e soyledigim gibi tramvaydan at• 
lama heyfiyeti, sagdan ve soldan yi.iri.i • 
mek meselesi gibi polisle, tehdidle, ceza 
ile tedavi edilecek hastahklardan degil
dir. Sagdan yiiriime i§inde Belediye me
deni §ehre yakl§IT §ekilde hareket etti: 
Polis memurlan halka ceza degil, nasihat 
verdiler. Y ollar mi.isaid olsayd1 bu na • 
sihat c;ok miiessir olurdu. Tramvaya bin· 
mek ve inmek i§inde de senede bir iki 
kere, c;ok garib §ekilde tatbik edilen ceza 
yerine miitemadi nasihat yolu tutsa, Be
lediye halka hakikl bir hizmet yapml§ <>
]urdu. N asihat ve tavsiye, tramvaylarda 
yaz1lacak levhalarla kazalan gosteren 
canh resimlerle ve s1k s1k polis memur • 
Ian vas1tasile olabilir. 

Y ollarm bugiinkii §eklinde, birc;ok 
durak yerlerinin yanh§hgl bOyle durup 
dururken, tramvay kap1lan bu halde 
kaldJkc;a halk1 tramvaydan atlamaktan 
menetmenin imkam yoktur. 

Karakoyde, Kopriiba§mdan, ta Altm· 
Cldaire yoku§unun dibine kadar bir tek 
durak yeri yoktur. Beyoglunda, sinema
Iarm on linden T epeba§ma kadar tram • 
vaylar istasyon ·yapmaz. Dikkat edilirse 
athyanlann % 99 u, buralardad1r. Boyle 
oldugu halde buralarda tramvaydan at
lamaktan dolay1 kaza yok denecek ka • 
dar enderdir. <;i.inkii bu atlama keyfiyeti 
c;ocuklann tramvaya as1lmas1 gibi bir eg
fence ic;in degil, akh ba§mda insanlann 
duyduklan bir ihtiyac neticesinde tram
vaylann yava§ yava§ yi.iriidiigii yerde, 
dii§iince ve tedbirlerle yapllklan tabii bir 
harekettir. 

~:(.;!fo 

B una ragmen, Belediye, elindeki ni • 
zam ve kanuna dayanarak ceza verebilir. 
Fa kat bu ceza, hakh degildir. 

Belediye tramvaylarm izdihamma ve 
kolayca ac,:1lan kap1lara c;are bulunc1ya 
kadar ha.lktan ceza almakta haks1z sayl· 
lacakllr. Nitekim yeni §ekle konan oto· 
matik kapab tramvaylarda kimsenin at • 
\amas1 imkam yok. 

F akat bUti.in Istanbul tramvaylanm, 
bir iki gi.inde boyle otomatik kap1b §ekle 
koymak kabil olsayd1 Sirkeci ile T aksim 
arasmdaki yollarm tramvaylardan bi.is • 
biitiin llkand1gl goze c;arpard1. Zira oto
matik kap1lar, geni§ yollarda, si.iratle ha
reket eden vas1talarda liizumlu oldugu 
nisbette bizim gibi yollan dar, tramvay • 
Ian hmcahm<;: dolu oldugu halde hay • 
van arabas1 siirati ile i§liyen yerlerde mii· 
rur ve uburu yava§latan miihim bir en • 
gel telakki olunur. 

*** Kalababk §ehirlerde, k1sa zamanda 
biiyi.ik halk ki.itlelerini <;:abuk nakletmek 
hususunda tutulan yo!, !stanbulda tatbik 
edilmek istenilen yolun aksine gibi gorii· 
niiyor. Bilhassa Amerikada, §ehir mer· 
kezinde i§liyen tramvay ve otobiislerin 
kap1lanm ac,:1k buakmak veya kap1lan 
biisbiitiin kaldumak meseleleri tecriibe 
ediliyor ve umulmadJk iyi neticeler ab • 
myor. 

Bizim halka Amerika usullerini tatbik 
etmek kabil midir? diyecekler. Ameri • 
kaya gitmege liizum yok. Belediye §U 
yakmdaki Bi.ikre§ §ehrine bir miitehass1s 
gonderse otobi.islerin kap1s1z i§lediklerini 
gori.irdi.i. Elbette arada bir kaza oluyor. 
F akat tramvaydan atlamasm1 bilmiyen bir 
iki gafil bulunacak diye yiiz binlerce hal
km c;abuk gitmek ve gelmek kolayhgma 
miidahale edilmiyor. 

*** 
Goriiliiyor ki mesele, «ceza vermekle» 

halledilecek i§lerden degildir. Daha cid • 
di tetkik neticesinde ba§ka tedbirler ara
mak gerektir. 

V. BIRSON 

Roterdam ve Batavya fahri 
konsoloslarimiz 

Ankara 22 (Telefonla) - Roterdam
da ibdas olunan fahri ba§konsoloslu -
gumuza Gerli von Recsemin, Cava a -
dasmda ve Batavya'da ihdas olunan 
fahri konsoloslugumuza da BerUyme -
nin tayin edildiler. 

: ~ 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 26 

BiZ i NSANLAR 
"============== Yazan: Peyami Safa ==v 

Ak§amdanberi yagan kar dinmi§se 
yatagmt tekrar karyolasma ta§1may1 dii
§iinerek dogrulmak istiyordu. F akat o
muzlan o kadar tutulmu§IU ki bir dirsegi 
iistiinde kalkmak ic;in yaptlgt hareketi ta
mamlamaga muvaffak olamtyarak tekrar 
yatmaga ve yorganmm ic;ine sokulmaga 
mecbur oldu. Omuzlan 1Slmnc1ya kadar 
beklemesi laZ1md1. Ortiinmege c;ah§ll. 
F akat bu sefer de bir ayagt dl§anda kal
IDI§b. Boyle gecelerde yorganile yapllgl 
miicadelelerden kalma bir idrakle, gayet 
iyi biliyordu ki viicudiiniin hic;bir parc;a
smt ac;1kta bnakmamak ic;in yatagmm i
c;inde alabilecegi vaziyetler sayJ!d1 ve uy
ku sersemligi]e, uzun boynu bu k1sa yor
gana sJgdlrabilecek en miisaid §eklin he
sahmt bulup c;1karmak hie; te kolay olmu
yordu. Bazan ayaga kalkmak, c;arptlan 
yorgamm yeni ba§tan di.izeltip sererek 
albna girmek laz1m geliyordu. 0 gece 
bu hareketi fazla zahmetli buldu ve ya
pamadJ. 

Hava c;ok soguktu. Y orgamn dt§ansm
da kalan ayag1, bir dakika gec;meden 

buz kesilmi§ti. Onu hemen ic;eri c;ekti ve 
mt1 gene ac;1ldt. Yorgant pay!a§am1yan 
ayaklarile omuzlan arasmdaki bu reka
bet onu iimidsizlige dii§i.iriiyordu. T ecrii
beyi birkac; kere tekrarlad1. Omzu orti.in
diikc;e ayag1, ayag1 orti.indi.ikc;e Strb ac,:1k· 
ta kahyordu. Karyolada, ev sahibinin 
eski bir hahsile kaph duvara arkasm1 bi
raz dayamak miimkiin oldugu ic;in yorga
nm mtmt tam kapatmas1 §art degildi. 
Fa kat bu kiic;iik sofada duvar <;lplakb; 
fazla olarak, s1valan dokiilmi.i§ oldugu 
ic;in bagdadiyeleri de yer yer meydana 
c;tkmt§b. 
' Arkaiistii yatt1 ve dizlerini yukan dog

ru knd1. Bu sefer de bacaklanmn hiza· 
smda yorganm sol tarafmda ac;1lan bir 
yerden ic;eriye dolan soguk bir hava diz
lerinin altmdaki bo§lugu dolduruyordu. 
Vi.icudiinii biraz daha biizerek o ac,:Jgl da 
kapatJrken yorgammn iisti.ine atbgt ceke
ti duvar tarafma dogru kayd1. 

Arllk hie; klmlldamak istemiyordu. U
yumaga c;ab§h ve muvaffak olamad1. 
Saatin kac; oldugunu bilmiyordu. Y akt· 

CUI\IHURiYET 

Kont de Chambrun / 
Maceraperest bir kad1n1n 
suikasdine ni~in ugrad1? 

F ransanm eski Ankara elc;isi Kont de 
Chambrun'iin, Pariste, Madam Magda 
F ontanges isminde bir kadm tarafmdan 
rovolverle yaralandJgmJ telgraf haberi 0· 

larak yazml§hk. Diinkii posta ile gelen 
Paris gazetelerinin verdikleri tafsilata 
gore, hadise, Parisin §imal gannda, saat 
on sekizi be§ gec;e vuku bulmu§lur. 

Kant de Chambrun, Briikselde bir 
konferans vermek i.izere, yanmda refikast 
bulundugu halde Belc;ikaya gidecek trene 
binerken, birdenbire, yi.iziinde bir 1stnab 
alameti belirmi§ ve vagona c;1kmasma 
yard1m etmek ic;in kendisine elini uzatan 
tren kondi.iktoriine: 

- <;:abuk §U kadm1 yakalaymtz, ya -
raland1m, demi~tir. 

Filhakika, o mada, birkac; metro ote
de, gayet §lk giyinmi§, gene bir kadm du
ruyor, bir elinde, heniiz namlusundan 
dumanlar c;tkan bir rovolver tutuyordu. 
Gene kadm, oteki elinde tuttugu bir 
ki.irkle yi.izi.inii gizlemege c;ah§Jyordu. Si
lahm patlad1gmt hie; kimse i§itmemi§ti. 

Kontun ihtan iizerine kadm tevkif e • 
dilmi§ ve polis merkezinde §U ifadeyi 
vermi§tir: 

«- ismim Madeleine Coraboeuf'tiir. 
Otuz ya§mday1m. Tiyatroda kulland1 • 
g1m miistear isim Magda F ontanjes' dir.» 

Kadm, Kont de Chambrun'e silah at· 
t1gm1 itiraf etmi§ ve sorulan suallere an • 
cak avukatmm huzurunda cevab verece
gini soylemesi iizerine merkeze davet e
dilen avukatmm yanmda §U sozleri soy)e
mi§tir: 

«-M. de Chambrun'ii intikam almak 
ic;in oldi.irmege te§ebbiis ettim. Benim na· 
zanmda her§ey demek olan bir adamm 
a~km1 bana kaybettirdi. Bu adam c;ok 

Mm. Fontanges 

ileride bir §ahsiyet oldugu 1c;m 1sm1m 
soylemek istemem. 

Ramada bulundugum mada, sevdigim 
adam1~ muhitinde bulunanlarm onu ben
den uzakla§llrmaga gayret ettiklerini gor
di.im. Evine gidip geldigim M. de 
Chambrun'e bundan bahsettim. Bana 
yard1m edecegini ve SITTiml fa§etmiyece • 
gini vadetti. Halbuki hie; bir§ey yapma· 
d1, ben de bir miiddet sonra, meyus bir 
halde Ramadan aynld1m. Sonra dediko
du ba§ladt. Gazeteler, a§bma telmih yol
lu yaz1lar yazd1lar. Bu yazJlann M. de 
Chambrun tarafmdan yazdmldJgma ka
naat has1l ettim. 0 andan itibaren intikam 
almaga karar verdim. Y < z1k ki silahun 
bozuldu, onu oldi.iremedim.» 

Madeleine Coraboeuf, haddi zatmda 
bir macera kadmt olmamakla beraber, 
hayalt maceralar ic;inde gec;mi§tir. llk 
Roma bi.iyiik miikafahm alan me§hur bir 
ressamm k1Z1d1r. 18 ya§mda evlenmi§, 
bir miiddet sonra kocasmdan aynlml§, 

lacak bir damla komi.irii olmadlgl ic;in, 
yataktan kalk1p ta sabaha kadar otura
mazdl. Bir kahveye gidebilmek ic;in de 
giine§in dogmastm beklemege mecburdu. 
Sabaha birkac; saat daha varsa bu zama· 
m uyumadan nas1l gec;irecekti? Hem de 
ak~amdanberi ya hararet derecesi gitgi
de fazla dii§tii@ ic;in, yahud da son giin· 
lerin yoksulluklan yiiziinden viicudiinde 
mukavemet azald1g1 ic;in her zarp.ankin· 
den fazla i.i§iiyordu. Y orgamn altmda 
titremege ba§ladt. S1rtile yer tahtas1 ara· 
smda §ilteye benzer hie; bir§ey yokmu§ 
gibi arkasmda soguk bir sertlik duyuyor· 
du. Omuzlan hala tutuktu. Biraz evvel 
yorganm d1§mdan ic;ine c;ektigi ayagmm 
soguklugu otekine gec;mi~ti. «Saat kac; 
acaba ?» diye dii§i.indii. Bu vaziyette 
be§ dakikadan fazla yatamtyacagtm an· 
hyordu. Kalksa ve km§mak ic;in viicud 
hareketleri yapsa, hatta e§yayl yerinden 
oynatsa, ba§ka tarafa ta§msa, tekrar 
yerme goti.iriip koysa... «Evet, de • 
di, bu evde benden ba§ka kimse yok 
ama kom§ular rahats1z olabilir.» kendi 
ken dine cevab veriyordu: «Olsunlar. 
Nihayet bir ikisinin uykusu kac;acak; fa
kat ben donmaktan kurtulacagtm.» 

Titriyordu. Ayaklanm birbirine si.irt
tii ve dizlerini birbirine vurdu. Birdenbi
re aklma gelmi§ti: KIZI§mak ic;in e§yayl 
kaldmp indirmege li.izum yok; bo§ evin 

Amerikadaki facranm deh~eti 

Simsiyah bulutlarin 
iistiinde bomba gibi 
pathyan koca bina ... 

3 • 4 bin kadem yiikseklikte ikinci bir infilak 
oldu. Cesedleri bulunam1yan ~ocuklar1n infilak 
esnas1nda par~alan1p dagddiklari anla,Jbyor 

Kazanm mahiyeti hakkmda ileri si.irii-I 540 1 c;ocuk, 68 i muallim oldugu~a go· 
len faraziyelerden birisi, binanm alt ka- re, bu haile kurbanlannm, 608 lci§i ol
tmdaki kalorifer kazanlarmdan birinin dugu §imdilik tesbit edilebilmi§tir. Tale-
patlamasl ihtimalidir. Fa kat, Am erika • 
da, kalorifer kazanlannm imali c;ok s1k1 
bir kontrola tabi tutuldugu cihetle boyle 
bir ihtimalin varid olamtyacagmda bii • 
ti.in miitehassJs!ar ittifak etmektedirler. 

lkinci ve kuvvetli faraziye, infilakm 
petrol infilak1 oldugudur. Bu faraziyeyi 
ileri siirenler, mekteb binasm1 petrol ya • 
ratt1 ve petrol imha etti diyorlar, 

P etroll u arazide, c;abuk i§tial eden ve 
yerlerini tesbite imkan olm1yan birc;ok 
petrol keseleri vard1r ve bunlar, topragm 
altmda serpilmi§ bir haldedir. Bu kese • 
Jerden birinin mekteb binasmm tam al • 
tma tesadiif ettigi ve bu keseden tera§§uh 
eden gazlerin kalorifer dairesine girdigi 
farzedilirse kaz,a.mn sebebi kendiliginden 
anla§lhverir. 

infilak1 mi.iteak1b, yi.iz kilometro mu • 
hit dahilindeki biitiin merkezlerden tele
fonlar, telgraflar ve radyo ile derhal im
dad istenmi§tir. F akat, bu istimdad i§a • 
retleri imdad kuvvetlerinden ba§ka o ka
dar c;ok merakh kiitlesi celbetmi§tir ki, 
kasabaya giden iic; biiyiik yo! on he§ da
kika ic;inde bir mah§er halini alml§, itfa
iye ve imdad1 sthhi arabalan, kalabahg1 
sokemedikleri ic;in 1 0 • 15 kilometrodan 
fazla siiratle ilerliyememi§lerdir. 

Enkaz altmdan c;1kanlan cesedlerin 

tiyatroya intisab etmi§, oldukc;a muvaf • 
fakiyet kazanml§; fakat bun dan da b1 • 
karak gazetecilik etmek istemi§, hatta 
baz1 gazetelerde bir iki makale de ne§ • 
retmi§tir. 

Bu arada siyasete merak sard1ran 
Magda, meb'usan meclisine, Hariciye 
N ezareti binasma girip c;1kmaga ba§la • 
mt§, ismini Cenevre~e bile duyurmu§· 
tur. G~en temmuzda, Romada, Muso • 
lini tarafmdan kabul edilmi§ ve kendi • 
sile bir mi.ilakat yapml§hr. Fa kat bu mi.i
lakattan sonra, oturdugu palasta, «c;ok 
yi.iksek bir §ahsiyetten arllk esirgiyecek 
hi~ bir§eyi olmadJgJ» tarzmda ileri geri 
ban sozler sarfetmesi i.izerine Venedik 
saraymm kap1lanndan bir daha ic;eri gi
rememi§tir. 

merdivenlerinden h!Zia birkac; defa inip 
c;1ksa kalb deveramm arllrarak mnamaz 
m!Ydi? 

Kendi ken dine: 
- Sac;mahyorsun! dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Soguktan sac;mahyorsun. 
Buhranh yalmzhk anlannda, ic;inde 

peyda olan c;ift adam gene kar§Jla§· 
mJ§ti. Bu iki adam da kendisiydi; fa kat 
bazan kendisinin iic;iinci.i bir adam gibi 
onlann miinaka~asm1 dinledigi de olur • 
du. Bu sefer ikisinin de sustuklanm gor· 
di.i. 

Sabahtanberi agzma bir§ey koyma· 
ml§h. F akat, yemekten ziyade s1cak bir 
§ey ve bir sigara ic;mek istiyordu. Bir 
c;ay. Bakt§lan ayakucundaki odasmm 

kap1smdan penceresme kadar uzand1. 

Sabahm ilk l"§Jgtnt gorebilse yataktan 

kalkacakh. Kahveler ac;JlmcJya kadar 

evin ic;inde oyalanabilirdi. Y eleginin ce· 

bindeki bozukluklar ona hem bir c;ay, 

hem bir paket sigara temin edemezdi. 

S1cak bir§ey ic;mek ihtiyac1, birdenbire 

onun son tiiti.in parasma rakib olmu§tu. 

Hangisini tercih edebilecegini di.i§i.indii. 

Hayalinde iki lezzet birbirine kan§lyor• 

beden birc;ogunun kayboldugu soyleniyor 
ki, bu takdirde, enkaz altmda kalml§ da
ha ba§ka cesedler veya infilak esnasmda 
par<;alamp dag!ld,klan ic;in bulunam1yan 
c;ocuk oliileri mevcuddur demek olur. 

Texas' da, ic;indeki talebe ile birlikte 
berhava olan New-London ilkmektebi 
facias! hakkmda, Avrupa gazeteleri §U 
tafsilab veriyorlar: 

New-London kasabas1, ancak albn ve 
petrol kuvvetile, yerden h§kmrcasma 
yiikselebilen beldelerden biridir. 

Bu kasabada, miihendis ve amele c;o· 
cuklan ic;in bir ni.imune mektebi ac;llmasl 
kararla§hnlml§ ve bundan yirmi ay ka
dar evvel, §ehirden bir kilometre mesa -
fede, yiiksek bir korulugun ortasmda, 
gene Amerika Cumhuriyetine cidden la
Ylk, temiz, §irin, s1hhi bir mekteb binast 
kurulmu'§tu. Martm 19 uncu giinii, saat 
on be§i yirmi gec;e, yani talebenin son 
dersten c,:1kmasma on dakika kala, bir • 
denbire miithi§ bir infilak olmu§ ve bina, 
heyeti umumiyesile havaya fulaml§hr. 

F aciaya §ahid olanlardan biri verdigi 
ifadede infilak1 §i:iyle anlahyor: 

«- Giiriiltiiyii i§itince doniip binaya 
bakhm. l!k goziime ili§en §ey, binadan 
aynlan ve dalgalann i.izerinde yiizer gi
bi siyah duman bulutlannm iistiinde gok
yiiziine dogru havalanan dam oldu. Da
ma yapt§lk bir tak1m insan §ekilleri de 
gori.ini.iyordu. ~im§ek siiratile gozumi.in 
oniinden g~en bu manzara ile ayni za • 
manda, binanm iri duvar ta§lannm kur· 
saktan bir balon gibi §i§ip bin parc;aya 
aynld1gm1 gordiim. Bu miithi§ infilak be
ni de yere devirdi. ve hava tazyikinin §id
detile baytld1m. Y ere dii§erken, §imdi 
hala mana veremedigim diger bir hadise 
oldu ki buna belki de herkesi inandna • 
m1yacag1m. Havada, benden belki iic; 
dort bin kadem yiiksekte ikinci bir infilak 
oldu, binanm iistiinde, alevden, muaz • 
zam bir mantar gibi bir ~ey ac;J!d1 ve son· 
dii. Bunu, bina ile beraber berhava olup 
ancak havada i§tial eden bir gaz kiitle • 

sine atfedebiliyorum.» 

ti.itiin dumanmm ac1hgtrt1 tahayyiil etmek 
ona nefret verdi; yalmzha§lna c;aym lez
zeti ic;inde de hie; bir teselli yoktu. 

Kuru ve donuk bir sesle pencere sar
s!ldl ve yamha§mdaki hrabzanlar c;tl!rda
dl. Kar f1rtmas1. Yiiziiniin iistiinden so
guk bir hava tabakas1 gec;ti. Y ukan kat
taki tara~ada bir§eyler devriliyordu. 
Merdivenba§mda yanan idare lambasmm 
fitili sallanmaga ba§laml§tl. Orban l§lgln 
sonmesinden korktu ve gozlerile ona da
ha muhafazah bir yer arad1. F akat nas1l 
klmJ!d,yacaktr? Vaziyetini hie; bozmJya
rak viicudiiniin §ilteye temas ettigi nokta
larda stcakhklar birik tirmege c;ah§ml§ll. 
En kiic;iik bir hareket, bu tasarruf ettigi 
hararetleri bir anda harcamak olacakh. 
Lambanm yanmda bir kutu kibrit bulun· 

durdugu ic;in sonmesine ehemmiyet ver

memege kendini ah§t1rd1. 

N e i.imid ediyordu? Ak§amdanberi 

bir kere bile en miisaid ihtimallerin yii· 

ziine bakmaga cesaret edememi§ti. ~imdi 
de bi.itiin iimidlerinin bo§ gori.inmesinden 

korkuyor ve onlan hie; muayene etmeden 

ic;inde saklamay1 tercih ediyordu. 

F akat kendi ken dine sordu: 

- Amcam mektuburna cevab verir 

du. Damagm1 s1cak bir c;aym rayihah ve mi? 

§ekerli suyu tslatmadan ic;ine c;ekecegi ilk Zengin ve cimri amcas1. Ona yolladt-

\ : ~ . . 
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Edebiyatta yalan 
~ ir okuyucu soruyor: Edebiyatta 
(g) yalan ne dereceye kadar dogru 

say1labilir?.. itiraf edeyim ki 
gi.ilmedim, dii§iindiim. <;unkii yalanm 
edebiyatta degil, siyasiyatta bile c;irkin 
olduguna inananlardamm. Fitne doguran 
dogru soziin maslahata uygun yalana go· 
re c;ok iyi oldugunu soyliyen bi.iyiik mi.ite
fekkir Sadiye de bu soziinden dolay1 kii
c;iikliigiimdenberi k1rgm1m. 

Bununla beraber yalamn hayal kosti.i
miine biiri.iniip edebiyata giri§ini biraz za· 
ruri gori.iyorum. Hakikat sert ve ac1d1r. 
Hayal ona biraz yumu§akhk ve biraz tat
hhk veriyor. Demek ki -hayatta oldugu 
gibi- edebiyatta da yalanla hakikatin 
kucakla§masma, uyu§masma liizum var. 
Hiiner bu liizumu goniil bulandlrmlyacak 
bir had dahilinde ok§amaktad1r. Eger e· 
debi yalanda ifrata vanhrsa fahi§ guliiv 
olur, igrencle§ir. 

Eskiden -bilhassa kasidelerde- guliiv· 
ve yer verilirdi. Mesela bir §air c;1kar, 
miihendis olan babastm methederken 
§Oyle bir yaz1 yazard1: 

<<Baham, ustalar ustas1 bir hiinerver
dir. Basit bir diilgerden ba§ka bir§ey ol
mlyan Nuh, onunla boy mu olc;i.i§ebilir? 
Nuhun hie; bilgisi yoktu. Babam onun 
devrinde ya§asaydJ bir ki:iprii kurar, tu· 
famn iistiinde ya§ard1l» 

Ba§ka bir §air de kasesini yaladtgl, ar· 
hgm1 yedigi bir adam1 §U bic;imde methe
derdi: 

<<Adem, viicud kapmm c;amurla siva
YIP ortse bile sen in ic;in ne gam? .. (:iinkii 
sen, yok olm1ya miistaid degilsin ve yok 
olm1yacaksm. Hatta ebediyet te olmasa 
sence ne ziyan? Ebediyet seninle baki
dir, sen ebediyette beka bulmaktan miis· 
tagnisin l » 

Bunlar, bu <;e§id sozler, devrimizin in
celiklerine gore t1ra§ edilerek, nazikle§ti
rilerek, hatta Avrupaile§tirilerek kullaml
sa da giili.incdi.ir, igrencdir. F akat gene 
eski ediblerden birinin, kendini sinirlendi
ren bir meslekta§ma yazd1g1 §U sabrlar· 
daki mubalaga, guli.iv ciimlesinden sayll
maz, genii! buland1rmaz, sinir bozmaz. 
Belki dudaklara tebessiim verir: 

<<Kalemi kmlas1, dili tutulast katib! Y a· 
nmda Ankadan bahsedilecek olsa «o bi
zim evde yumurtlad1, yuva tuttu, yavru 
bile <;1kard1. Her ne zaman istesem arka· 
sma eger, agzma gem vurur, iizerine bi
ner, gezerim» diye yemin edersin. 

<<Aic;akhk, anadan dogma bir§Cy olay· 
d1 babas1 sen olurdun. Senin yadanna 
tahammiil etmek kum tanelerini saymak
tan, kopiikten merdivenle goke c;tkmak· 
tan daha giicdiir. 

«Seni ·hangi c;irkin ve murdar §eye le§· 
bih edeyim? Senin gibi, habra gel en ve 
gelmez olan biitiin c;irkinlikleri nefsinde 
toplaml§ bir adam bulmak kabil midir? 
Sen kiri kirleten bir §eysin, c;amuru al
c;altan bir maddesin. Kalemin kmlsm, di
lin tutulsun in§allah l » 

F akat, aziz okuyucu; yalan, edebiyah 
§Oyle boyle siislese bile gene yaland1r. 
Biz yi.ireklerimizi ·nekadar sert ve neka
dar ac1 olursa olsun- hakikate ac;mahy1z. 

M. TURHAN TAN 

Z3 Nisan 
<;ocuk Bayramt haftasmm ilk 

giinUdlir. Yavrulanmzm bay
rami icin haztrlammz. 

g1 mektubdan ball sat1rlar: «Cidden 
mi.i§ki.il bir vaziyette olmasayd1m ... », 
«g~mi§ bir miinaka§anm naho§ tesir" 
kendimde zerre kadar kalmadtgJ i~in. 
senin de bir amn miivazenesizligini rna 
zur gorerek ... » yi.izi.inii buru§turdu. Y al 
mz §U ciimle ic;inde, o gi.inkii isyanmm 
bii ti.in §erefini iade etmi§ti. Herhangi bir 
zamanda bu sozii soylemege mecbur ol 

duktan sonra, tarziyeyi miinaka§a giinii 

vererek, belki de babasmm oliimiinii bile 

yakmla§hran 0 biiyiik ihtilafm oni.ine gee; 

mek daha dogru olm1yacak nuyd1? N e 

kazand1? «Senin de bir amn miivazene 

sizligini mazur gorerek .. :-» bir anm mii 

vazenesizligi... Hele o «iade edilmek 

§artile, ban a, posta havalesile ... » diye 

ha§hyan ciimle. Orhan gozlerini yumdu 

Arkaiisti.i yall§l, ona, hayatmm biitiin 

miicadelelerinde • eski zaferlerinin ruh 

ganimetlerini bile iade edecek kadar 

maglub olu~unun en zelil ifadesi gibi go 

ri.iniiyordu. S1rti.istii yere gelmi§ti ve kal 

kabilmrk ic;in rakibine elini uzahyordu. 

Amcasmdan ne cevab gelecek? ic;in 

deki ses: 

- Ben sana soyleyim! dedi, onun 

ifadesile ~oyliyecegim. Aynen: 
( Ar kas' var) 

- . 



Avusturya - Italya Milli 
ma~I yar1da kald1 

italyanlar 
hakem 

iki gol yedikten sonra i,i azittJlar, 
ma~1 

Fransayt 

\ 

tatil 
4-0 

etti. Almanya da 
maglub etti 
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Evvelki giin Ankarada Genclerbirligile Ankaragiicil arasmda 
yaptlan mill'i kilme ma9zndan heyecanlt bir an 

Viya~a 22 (A.A.) - Pazar giinii Stiitgard'daki ma~t tamamile Almania-
Avrupa kupast ic;in 1talya ile Avusturya rm hakimiyeti albnda cereyan etmi§ ve 
milli taktmlan arasmda Viyana stadyo - 4-0 Almanlarm lehine neticelenm.i§tir. 
munda yaptian ma~tta 50,000 ki§i hazu Bu mac;ta be§ binden faziast Franstz ol
bulunmu§tur. mak iizere yetmi§ bin ki§ilik bir sporcu 

Mac;t isv~Ii hakem Otto Ahisen ida- kiitlesi haZir bulunmu§tur. 

re ediyordu. Tiirk • Bulgar atletleri her 
Avusturya takimt stftra kar§t iki say1 kl 

ile galib vaziyette iken, oyuncuiann, bir sene ma~ yapaca ar 
sakathga ugramamalan ic;in !svec;li ha _ Atletizm Federasyonu, her sene agus-
kem, ikinci haftaymm 28 inci dakikasm- tosun birinci giinii Tiirk • Bulgar atletie
da mac;t durdurmu§tur. ri arasmda miisabakalar yapmak husu -

Daha mac;a ba§lamadan !talyan tab- sunda Bulgar federasyonile mutabtk kal
mmm fa§ist selarru vermesi iizerine tri -
b I mt§hr. Bu seneki miisabakalar memleke -

iin erdeki halkm protesto sesleri ba§la -
ffil§hr. timizde yaptlacakhr. Miisabaka progra-

Birinci haftaymda nizams1z hareket • mt §udur: I 00, 200, 400, 800, 1500, 
Jerde buiunmak yiiziinden, hakem, Ita!- 5000, 11 0 metro maniah ko§ular, uzun, 
yan oyuncuiarmdan Andrelo' a ihtarda yiiksek, smkla atlama, giille, disk, cirid 
bulundugu zaman, Avusturya tak1m1 atma ve 4X 100 bayrak yan§l. 
1taiyanlardan daha iistiin bir oyun oynu- 1zmirde milli kiime marlari 
yoriard1. T 

Bir miiddet sonra Avusturya orta 
muhacimi Sindlar'dan aldtgl bir pasla 
Y erusalem Avusturya lehine ilk saytyt 
yaph. F akat bu esnada da Seranoti ken
disine c;ok fena bir §ekilde §ad yapml§ 
bulunuyordu. Bu harekete cam s1ktlan 
Avusturyah oyuncu, Seranoti'ye, hake
min kendisini sahadan c;tkartacak derece
de c;irkin bir karekette bulundu. 

Bu andan itibaren mac; c;tgnndan <;lk
ffil§, hatah oyunlann ard1 arast kesil • 
memi§tir. Halk T ribiinlerden k1yamet 
kopanyor ve zaten sinirli olan oyunculan 
daha ziyade c;ileden c;tkartacak §ekilde 
harekette bulunuyorlardt. 

<;ok g~meden oyunculann kendilerine 
hakim olamadtklan goriiliiyordu. 

Ni.hayet, Avusturya milli taktmmm 
rniimessili doktor Oberstaler ile 1talya 
tak1mmm miimessilleri doktgr V akaro ile 
doktor Pozzo sahaya girip hakem ve yan 
hakemlerile gorii§mek mecburiyetinde 
kaldilar. 

lkinci haftaymm 19 uncu dakikasmda 
lehlerine verilmi§ alan penal tl neticesinde 
Avusturyahlar stftra kar§l iki say1 ile 
galib vaziyete gec;tikten sonra, zaten 
mac;tan haytr kalmaml§tl. Bu vaziyet 
kar§tsmda, hakem, 73 iincii dakikada 
oyunu tatil etmege mecbur oldu. 

Almanya, Fransay1 4 • 0 
yendi 

Pazar giinii, Stiitgrad §ehrinde AI • 
man - F ranstz milli taktmlan kar§tla§ ~ 
ml§lardlr. 

izmirde milli kiime mac;lan ic;in kar§l -
la~an Oc;okla Doganspor taktmlannm 
mac;tm, biiyiik bir balk kiitlesi seyretti. 

Dogansporlular birinei devreyi 3-0 galib 

bitirdiler. 
ikinci devrede Said Oc;okun iki saya

stm kaydetmege muvaffak oldu. Buna 

mukabil Dogansporlular bir gol daha 

yaparak mac;t 4-2 kazandtlar. 

Diin Bursada yap1lan 
ma~lar 

Bursa 22 (Hususi) - Diin Ata
tiirk stadyomunda lik mac;lanna de -
vam edilmi§tir. Akmspor - Doraspor a -
rasmda yaptlan mac; bir hire berabere 

bitmi§, Acaridman da Muradiyesporu 

6 - 1 yenmi§tir. 
Orman mektebile Ziraat mektebi fut-

hoi taktmlan arasmda yaptlan mac;1 da 

1 - 0 Orman mektebi taktrru kazanml§ • 

br. 
Stadyomda 37 tur iizerine yaptlan bi

siklet miisabakasma 1 0 bisikletc;i i§tirak 

etmi§, Acaridmandan Bekir birinei, F eh
mi ikinci, F aruk iic;iincii olmu§lardtr. 

Eatonya baaketbol tak1m1 
Bulgarlart yendi 

Sofya (Hususi) - Estonya basketbol 
taktmile Bulgar milli basketbol talum1 
arasmda Sofyada yaptlan ma!rl Eston -
fahlar 51 - 9 kazanrru§lard1r. 

CUMHURiYET 23 Mart 1937 

Belediyenin haberi Marmara havzasm- Kii~iik ~ocuklarda verem 
olunctya kadar... da nakliyat . .. . .. . 

Paris T1b Fakultes1 profesorler1nden Dr. Dehre 
Mantar gibi meydana Ta,macak efyanin tabi diin Oniversitede miihim bir konferans verdi 
~Ik1veren iki koy! olacag1 muamele 

Pa§abahc;ede §i§e fabrikast yaptldtk
tan ve miiskirat fabrikas1 tevsi edildikten 
sonra bir amele hayah ba§gostermi§tir. 
Filhakika her iki fabrikada adedi birkac; 
yiize balig olan amele c;ah§maga ba§la
ffil§tlr. Pa§abahc;e gibi ev adedi az olan 
bir koyde bu ameleyi ailelerile birlikte 
iskan giic; oldugu kadar ev bulunsa bile 
bu amelenin ev sahiblerinin istedikleri ki
rayt vermelerine imkan olmadtgl da §UP· 
hesizdir. Diger taraftan bunlann hergiin 
1stanbula gidip gelecek kadar paralan da 
bulunmadtgl muhakkaktJr. i§te bu yiiz
den Pa§abahc;e ile Beykoz arasmda sa
hilden takriben be§ yiiz metro ic;eride SIT· 

hm giizel bir daga vermi§ bir koy tiireme
ge ba§lamt§hr. F akat bu koye yaptlan ev
lerin ne plam vardtr, ne de Beiediyeden 
in§aat miisaadesi almml§hr. T ek kath 
tahtadan, kanalizasyonu yap!lmaml§, kar
makaTI§tk ve geli§igiizel in§a edilmi§ bina
lardan miite§ekkildir. 1ki, iic; sene i«;inde 
koydeki evlerin a dedi ( 64) e balig ol
mu§tur. Bu koydekiler, evlerin, mantar 
gibi birdenbire yerden bittigine kinaye o
larak koyiin ismini de Mantar koyii koy
magt miinasib bulmu§lardtr. 1§in garibi 
Beykoz Belediyesinin akh §imdi ba§ma 
gelmi§, Beiediye Enciimeninden bir ka· 
rar alarak evleri ytkaeagml ic;indekilerine 
teblig etmi§tir. 

Bunun iizerine buradakiler oteye beri
ye ba§vurmaga, istidalar vermege, tel -
graflar c;ekmege ba§lamJ§lardtr. Beykoz 
Belediyesi bir miiddet evvel bunlardan 
miisaadesiz in§aat yapttklan beyanile pa
ra cezas1 da kesrni§tir. Belediyenin bina
lan ytkmasl meselesinin bir mahkeme i§i 
oldugu soylenilmekte oimakla beraber 
ortaya 64 bina c;tkmctya kadar Beledi
nin vaziyete nas1l goz yumdugu da tah
kik edilecek bir meseledir. 

Diger taraftan Beykozda, Beykoz 
parkt civannda bundan daha biiyiik bir 
koyiin de ayni suretle meydana c;tkhgt 
ve ic;indekilerin Beykoz Kaymakamma 
izafeten bu koye ihsaniye ismini verdik
leri bildirilmektedir. Mantar koyii hal
kmdan bir heyet Vilayete de gelerek 
koylerinin ytktmlmamasmt istemi§ler, ken
dilerinin muhacir oldugunu soylemi§ler -
dir. 

Kubilay giinii 
[Bagtaratt 1 tnct sahitese] 

Manisa valilerile yi.iksek ri.itbeli aske
ri i.imera da haz1r bulundu. 

Bu mi.inasebetle !zmir Valisi Fazh 
Gi.il~, Dr. Necdet, ordu namma yi.iz -
ba§l Arif Ytlmaz, muallirnler namma 
Nevzad, Menemenliler namma da mu. 
allim Kemal hararetli nutuklar irad et
tiler. 

Vali nutkunda Cumhuriyet ugrunda 
icabmda hepimizin Olmege haztr oldu
gumuzu soyledi. Dr. Necdet te nutku _ 
nun bir yerinde: 

c- Atatiirk i.ilki.imiiz, Kubilay bay • 
ragtmtzdtr~ dedi. En sonra soz soyliyen 
merhumun annesi: 

c- Ben oglum Kubilay1 kaybettim. 
Fakat siz hepiniz benim Kubilaylanm
Simz~ dedi. ve ~iddetle alkt§landt. -·-Orman Umum Miidiirliigii 

biit~esi 
Ankara 22 (Telefonla) - Orman U

mum mi.idiirli.igii 1937 biit~e projesi 
Meclise verildi. 

Bi.it~e 3,150,000 lirad1r. Orman -
larda kurulacak askeri: mahiyette mu -
hafaza te§kilah ic;in 800,000 lira konul
mll§tur. Umum Mi.idi.irli.ik ilk i§ ola -
rak orman smtrlarmm tahdidi ic;in or
roan tahdid komisyonlan te§kil ede -
cektir. 

1ki gene bu gozgozii ancak gi:irebilen 

Ankara 22 {T elefonla) - Marmara 
havzas1 dt§mda ve yalmz Tiirk limanlan 
arasmda nakledilecek yerli veya giimriik 
resmi odenmi§ ecnebi e§yasmm dahili ti
caret muamelelerine aid talimatname a • 
lakahlara bildirilmi§tir. 

T alimatnameye gore bir limandan di
ger bir limana ta§macak e§yayt sahibleri 
giimriik idarelerine bildireceklerdir. Kuv
vetli bir §iiphe uyanmadtkc;a giimriik ida
resi bu e§yayl muayene etmiyecek ve e§ya 
sahiblerine bir beyanname verecektir. Bu 
suretle vapura nakledilen e§ya, vardtgt 
limanda giimriige ugramadan tiiccara 
teslim edilecektir. V apurlardan ba§ka 
merakible naklolunacak e§ya da ayni mu
ameleye tabi tutulacakhr. Y olcu hera -
berinde ve el biletile nakledilen e§ya ma
nifesto ve beyannameye tabi olmtyacak
hr. Bir Tiirk limamndan diger bir Tiirk 
hmanma giderken ecnebi bir limana ug
nyan vapurlarla nakledilecek ic; ticaret 
e§yast §imdiye kadar yaptlmakta olan 
muameleye tabi olacakhr. Y eni talimat
name 1 nisan 937 tarihinde meriyete gi· 
recektir. 

Adliyeye verilen 
kuma, fabrikalar1 

Ankara 22 (Telefonla) - !pekli ku -
rna§ fabrikalarmm tesbit ve ilan edilen 
vastflara uygun ·irnalatta bulunup bu -
lunmadtklan teft~ edilmektedir. ilk 
tefti§lerde baz1 fabrikalarm Adliyeye 
verilmesine liizurn gori.ildii. Bu arada 
Yeni Bursa, Nobar Baharyan, Haybet -
liyan ve Kristan ipekli fabrikalan da 
vardtr. 

Perakende satl§larda vastflara uygun 
olmtyan ipekliler halen mevcuddur. 
Bunlarm satllma miiddeti agustos or -
tasma kadar uzahld1g.ndan bu tarih -
ten sonra di.ikkanlarda, tesbit edilen 
formlar haricinde ipekli kuma§ bulun
d urulamiyacak.hr. 

Efganistana giden yeni 
miitehassislarimlz 

Ankara 22 (T elefonla) - Kahil de 
yeni ac;1lan T1b F akiiltesine Tiirkiyeden 
bazt miitehass1slar daha istenmi§ ve dost 
Efganistanm bu ricast memnuniyetle ka
bul edilmi§tir. Kahil Universitesinde ttbbt 
adli ve akliye dersini profesor Dr. ~a
kir Tural, yiiksek kimya dersini doktor 
Saim Rag1b ve diger bir dersi de doktor 
Salahaddin okutmag1 kabul etmi§lerdir. 
Miitehasstslanmtz bugiinlerde hareket e
deeeklerdir. 

::.=:.:..__ ____ _ 

Y akac1k genclerinin 
verdigi miisamere 

Yakactk Gender Birligi cumartesi 
giini.i bir mi.isamere vererek !stiklal pi
yesini temsil etmi§tir. Resmimiz tern -
silden bir sahneyi gostermektedir. 

Dr. Dehre ve kendisini dinltyenler 

istanbul Oniversitesi tarafmdan davet 
edilen Paris Ttb fakiiltesi profes<>rlerin
den ve Akademi azasmdan Dr. Dehre 
diin Oniversite konferans salonund; 
« Y eni dog an ve kiic;iik ya§taki c;ocuklar· 
da verem» mevzulu bir konferans vermi§
tir. 

Dr. Dehre, konferansma ba§lamadan 
evvel Tiirkiyeyi ziyaretinden ve Parisli 
talebenin Tiirk arkada§lan?a gonderdigi 
samimi selamlan Tiirk Oniversitesinde 
soylemekle biiyiik bir haz duydugunu 
i§aret etmi§tir. 

Dr. Dehre .franstzca olarak verdigi 
konferansmda: Eskiden zannedildigi gi
bi c;ocuklara veremin anadan gec;medigini 
ve bu yoldaki iddialann tamamen astlstz 
oldugunu ve M. Calme ile onun ekolii ta
rafmdan ortaya ahian bu iddialann isa -
betsizliginin halihamda tamamen anla -
§tld1gmt soylemi§tir. Profesor, yeni do
gan c;ocugun anasmdan veremli olarak 
dogmamakla beraber, ileri 'devrede bu -
lunan veremli anamn yamnda kald1g1 pek 
k1sa bir zamanda verem mikrobunun ana
dan c;ocuga kolayhkla ge«;ebilecegini ve 
bu sirayetin ne §ekillerde olabilecegini 
uzun uzad1ya izah etmi§ ve iki kiic;iik ve· 
remli karde~ iizerinde yaphg1 mii~ahede 

ve tecriibelerini tebariiz ettirdikten sonra 
bilhassa kiic;iik ya§taki c;ocuklarda vere
min nas1l ba§lad!gmt ve en son tedavi 
§ekillerini de aniatmt§hr. 

F rans1z profesorii bundan sonra mek~ 
teb, fabrika ve saire gibi insanlann tophi 
bulundugu muhitlerde hi~t olmazsa mii " 
essese miidiiriiniin nezareti altmda sene• 
de asgari iki defa yap1lacak ttbbi mua " 
yenelerin faydalanm anlatml§ ve Tiir • 
kiyede Turkler arasmda bulunmaktan 
miitevellid memnuniyetini bir defa daha. 
izhar ederek sozlerine nihayet vermi§tir. 

Profesor Dehre aynca mevzula alaka~ 
dar grafikler ve radyografi projeksiyon • 
ian iizerinde hamuna izahat vermi§tir. 

Dr. Dehre c;al'§amba giinii saat be§te 
konferansma tekrar devam edecektir. 

F rans1z profewriiniin konferanst tiirk· 
c;eye terciime edilmedigi ic;in dinleyiciler .. 
den miihim bir k1srru bu ktymetli izahat " 
tan istifade edememi§lerdir. Bu k1ymetli 
tlb adammm mii~abb konferansmm 
tiirkc;eye de terciime edilmesini temenni 
ederiz. 

Diin ak§am Parkotelde Oniversite 
namma Parisli doktora bir ziyafet veril
mi§ ve ziyafette tanmmi§ doktorlanmtzla 
Oniversite erkam bulunmu§tur. 

Tiirkiye-Ro~;nanya miinasebetlerinde samimiyel ve kuvvel 
rBarmakaleden aevam] 

Ayni zamanda sulhu seven biitiin millet
lerin Balkan Antanhm muhabbetle alkt§
lamak hisleri artacagma da kezalik §iiphe 
yoktur. 

Ankara donii§iinde Antonesco'nun 
Tiirk matbuatma vuku bulan beyanah 
mufassal oldugu kadar ac;tk ve samimi 
idi. Biz onda bilhassa Balkan Antanh
nm kuvvetini gordiik. Bir iki maddelik 
bir ahidnameden ibaret olan Balkan 
Antantl gayesi olan sulhu temin etmek 
ic;in onun aiJma imza koymu§ biitiin dev
letlerin biitiin kuvvetlerile i§birligi etme
leri neticesinde karar ktlmt§tlr. Antant 
devletleri erkamharbiye reislerinin gec;en 
yt! Biikre§teki toplanhlan meselenin mad
di ve fili sahada tebelliir etmi§ bir timsa
lini te§kil ediyordu. Diinyanm bu Bal
kanlar c;evresinde sulhun bizzat Balkall" 
!Iiar tarafmdan bu kadar kuvvetli bir su
rette temin olunmu§ olmasi Balkanlar 
ic;in biiyiik menfaat oldugu kadar diinya 
sulhu ic;in de hahn saytbr hir muzahe
rettir. Unutmamahd1r ki Balkan Antantt 
devletlerinin mecmuu diinyamn bu par
c;asmda biiyiik bir devlet manzara ve 
mahiyetile mevki almt§ bulunmaktadir. 

Yugoslavyamn Bulgaristanla akdet
mi§ oldugu dostluk muahedesi Balkan 
Antantma herhangi derecesinde bir §uphe 
getirebilmekten c;ok uzakt1r. N e hacet, 
Yugoslavyadan once biz Tiirklerin Bul
garistanla bir dostluk muahedemiz vard1. 
Bulgaristan erg~ Balkan Antantmda 
bo§ durarak kendisini bekliyen mevkiini 

i§gal etmelidir, ve bize gore Yugoslav • 
Bulgar dostlugu o neticeye dogru yeni 
bir adtmdtr. 

Balkan Antanhnda miihim olan esash 
eihet bu Antanh te§kil eden devletler 
arasmdaki miinasebetlerin hergiin daha 
kuvvetli ve daha samimi olarak devam 
edip gitmesindedir. Hakikatte bOyle o.
Ian halin son ve gelecek Tiirk ~ Rumen 
ziyaretlerile her gaze c;arpacak yeni bir 
hiZ arzettigi meydandad1r. Vaziyetin 
c;ok memnuniyet uyandmet olan bu vazi~ 
yetini tebariiz ettirmek ic;indir ki bu sa~ 
ttrian yazmaga liizum gormii§ bulun~ 
duk. 

YUNUS NADI 
• •• 

istanbul halis siite 
kavufuyor mu? 

[Ba§tarat' 1 tnct sahitese] 
vermi§ olduklarmdan di.in gece si.it~ii • 
!ere siit vermemi§lerdir. Bu sabah kur
duklan tevzi te§kilatile ve reklam ol • 
sun diye kilosu 10 kuru§tan siit sata • 
caklar ve bu boylece birkac; giin devam 
edecektir. Miistahsiller daha sonra sii -
tiin kilosunu 15 kuru§a gtkaracaklardtr, 
Kendileri bu suretle istanbul halkmm 
senelerden beri hasret oldugu halis ve 
Ucuz si.ite kavu~acaklanm temin et ~ 
rnektedirler. 

Bu te§ebbiisiin §ehirde bir si.it buhra-
01 dogurup dogurmamas1 ihtimalini goz
i:ini.ine alarak alakadar makamlara mi.i
racaat ettik. Fakat boyle bir ihtimalin 
mevzuu bahsolmadtgl cevabm1 ald1k. 

I yerde gayriihtiyari titrediler. F erdi, onla
n orada btrakarak ve sulara dalmamak 
ic;in seke seke sic;nyarak merdiven ba§ma 

derine inen ta§ darbelerinin sesi de kesil
digi ic;in iki gene merak ve endi§e ic;inde 
kendilerini dt§an atttlar. Merdiven ba -
§Ina kadar geldikleri halde orada Ferdi
yi gormeyince birden derin bir yese dii§
tiiler. Hasret: 

min olursak onu kurtarahm. letmeyi muvaf1k buluyorlar ve bekliyor-
Tekrar hepsi birlikte Samoilofun ya- lardt. Samoilof F erdiyi daha ziyade te .. 

mna gittiler. F erdi: mm ic;in: 
- Anla§Jhyor ki bu da senin tertibin. · · - Hatta, dedi. Hasretin biitiin hay a~ 

- h i§ten gec;ti, dedi. N afile ko§ma .. 
- Neden? 
- Bu mahzen, iki ko§kiin biiyiik sar-

ni!rlarile bogulmak iizere yaptmlmt§tlr. 
Sarmc;lann bu mahzene ac;tlan kapakla
rma aid manivelayt c;evirdiler. Dt§aTis!m 
su basayor, degil mi? 

- Evet. .. 
- On be§ dakika ic;inde su bogazlffit· 

za gec;ecektir. 
- Kim yaptyor bunu? Sen mi? 
F erdi, o kadar hiddetl enmi§ti ki elleri 

ayaklan bagh olan Samoilofun nekadar 
korkunc bir herif olursa olsun bunu ya
pamtyacagmt hesaba katam1yordu. 

- Ben burada senin elindeyim. Na
SI) yapanm? Bunu yapsa yapsa bizim 
Lebib yapabilir. Yahud Meryem. · · 

- Kim bunlar? 
- Benim emektar hizmetc;im ve u§a· 

g1m. fkisi de benim §erikimdir. Biraz ev
vel senin beni bagladtglm ve buraya aUt
gmt gordiiler. Her§eyin kayboldugunu, 
arttk hic;bir iimid kalmadigml anladalar. 

Y ann her§ey ortaya c;1karsa kendilerinin 
de rahat btraktlmtyaca8J muhakkak ol· 
dugunu bildiklerinden yukandaki iki 
muslugu ac;an kolu c;evirdiler. Daha ev
vel minderi de kapatmi§lard! ... 

- Gidip minderi kald1rmaga bakma
h. 

- Nafile ugra§ma. Minder son dere-
ce kavidir; ac;tlamaz. 

- Ne olacak? Diri diri bogulacak 
mlylz burada? 

Sular lo§ odamn kapiSina kadar yaytl
mt§h. Nuri ile Hasret te kaptdan korku 
ile ic;eride gec;en muhavereyi dinliyorlar
dt. 

N uri F erdiye seslendi: 
- T a§ parc;alan veya §U kerevetler -

den birinin kollarile minderi sokmege ug
Ta§al~m. N e kadar sag! am olursa olsun 
samnm sokiilecektir. 

Samoilof buna cevab verdi: 
- T ecriibe ediniz. F akat bo§una va

kit gec;irmi§ olacaksm1z. Sular on be§ da· 
kika sonra gutlaglffitzdan ic;eri girecek. 

geldi. Y erde bir ko§ede buldugu biiyii
cek bir ta§I alarak merdivene c;tkh, min
derin altmdaki ktsml ta§lamaga ba§ladt. 

Bu sesleri i§iten Sam oil of giildii: 
- Kahil degil, dedi. 0 kasay1 a«;

mak miimkiin degildir. 
N uri onun agzm1 aramak ic;in: 
- T abii sen bir c;aresini bulursun. Fa

kat serbest b1raktlman §artile degil mi ?.. .. 
- Evet, dogru soyliiyorsun. 
- Senin ellerini, ayaklanm c;oziip ser-

best btrakmamtz miimkiin olamaz. Sana 
emniyet edemeyiz. Fa kat bize c;abuk ha
ber ver. Buradan nast! c;tkacagtz? 0 za
man seni de buakmz. F erdiye de kabul 
ettiririz ... 

Samoilof dudaklarml biiktii: 
- Siz bana nastl emniyet etmiyorsa

mz ben de size etmem. Hele arkada§ml
za. Kaldt ki bu seli durduracak diigroeyi 
ancak ben bulabilirim ve ben c;evirebili-
nm. 

- Bu bir diigroeden mi ibarettir ~ 
- Evet, onun gibi bir§ey. 
Sular yiikseliyordu. Otede ko§e min-

- Ferdi Bey, Ferdi Bey .... 
Diye haykudt. F erdinin sesi bodrumun 

karanhktan goriinmiyen bir ko§esinden 
geldi: 

- Buradaytm. Geliyorum ..• 
Bir saniye sonra bodrumun otesinden 

yakla§maga ba§hyarak: 
- Su, derin bir arahktan ft§'kmyor. 

Bu arahga bir adamm kolu ancak gire
biliyor. Onun ic;in suyu durdurmaga im
kan yok. 

Dedi. N uri, F erdiye: 
- Ba§ka c;aresi yok. Samoilofu ser

best buakacagtz. 
~yince F erdi merakla sordu: 
- Onu serbest b1rakmakla mesele hal

lediliyor mu? 
- Evet ... 
- Mel'un herif... Demek bu da o-

nun kurtulmak ic;in bir oyunudur. 
- Belki ... Fakat biz bu herifi bog

mak ic;in intihar edemeyiz ya ... 
- Hay1r, aroma kurtulacagimazdan e-

Senin hilendir. Ba§kalanm fa~~bashr • hm, ailesini bildiren evrakm ve dosyanm 
mak ic;in her§eyi ha~t~ladigm gtb! .kendi' yerini senelerdenberi gizledim, §imdi ha
hayatml kurtarmak tc;m de her §CY1 ha - ber vereyim. Gidip ahmz. 
zulami§Stn. Simdi bizi buradan kurtar - H t t 1 k· 

d. . b b k asre a 1 ara . 
mak vadile hem ken m1 ser est ITa ttr-

- Nerede~ Bu mahzende mi? mayt, hem de bize yeni bir oyun oynama-
Yl dii§iiniiyorsun... - Evet. Ko§C minderinin altmdaki 

Samoilof §iddetle protesto etti: sandukadad1r. Bu sanduka §imdi ters o-
- Tamamile aldamyorsunuz. Bu su- larak mahzene bakar. Merdiveni c;tkar

yu buraya bo§altan ben degilim. Bunu samz bunun bir ko§esinde gayet ince c;izgi~ 
yapan benim adamlanmdtr. Su dakikada lerle aynlmt§ bir goz goriirsiiniiz. Bu g~ 
onlarm sesini i§ittigimiz trende, evin yiik- ziin kiic;iiciik bir deligi vard1r. Bu anah
te hafif pahada agtr e§yasm1 alarak sa _ tar degildir. Y elegimin sol cebindeki yu• 
VU§tuklarmdan eminim. Onlar beni de, varlak kiic;iik anahtarla ac;thr. 
sizi de ortadan kaldtrm ayt di.i§iindiiler ve N uri, birden atiidt: 
bu vaziyeti en miikemrnel bir fiTSat ad - - Simdi bunlan kes. Evvela cam • 
dettiler. Beni serbest b1rahrsamz SIZI rnlZI kurtarahm. Sonra yukandan min • 
de, kendimi de bu vaziyetten kurtaraca- deri ac;ar, dosyayt almz. 
gtm. On dan sonra beni bulam1yacakstmz. F erdi de bu sozii tasdik eden bir ba~ 
Fa kat yemin ederim, ben de sizi araytp i§aretile: 
sormJyacaglm. Arttk sizinle hesab!mtz ta· _ Senin ellerini, ayaklanm <;ozece .. 

mamd1r. gim. F akat serbest kalmtyacaksm. Bi • 
lki gene, hararetle Ferdinin karanm leklerine baglanacak ipin bir ucu bende 

bekliyorlard1. Heniiz sular tehlikeli bir olacak. 
hal almad!gl ic;in bu i~i onun reyile hal- <Arkast var) 
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Markonin·n kesfi • 
tahakkuk ederse ••• 

Mesela Zonguldakta binlerce ton 
komiirii yak1p enerjisini radyo ile 
uzaklara gondermek kabil olacak 

Fakat ya bir a~tkgoz ~1k1p ta havadan giden 
bu enerjiyi yo Ida a~trmaga kalkarsa? 

[Ba~taraft 1 tnct sahttecte l I Rasadhanenin tetkik sahasile alakadar 
lunmu~tur: olmamakla beraber Avrupa mecmualan 

Profesor Demberin miitaleast otedenberi bununla me§guldiirler. Me -
«- Radyo ile enerji nakli esasen ma

lum bir §eydir. Mesela Ankara radyosu
nun sesi istanbula da, bir<;ok ba§ka yer
lere de gidiyor. Bu, Ankaradan gelen 
enerjiden ba§ka bir §ey midir? 

Ancak Ankara radyosunun dag1ttlgi 
enerji, her tarafa yay,JdJgl it;in istanbul, 
bunun pek az bir kismmi ahyor ve biz 
bu gelen enerjiyi amplifikatorlerle biiyiiL 
ti.iyoruz. 

Demek istedigim §Udur: Bugi.in radyo 
ile enerji nakli miimkiindiir ve bu miite
madiyen yap1hyor. 

Markoninin arad1g1 §ey, bu enerjinin 
hepsini muayyen bir yere tevcih etmektir. 

Bunun it;in de ~imdiye kadar bazJ <;a
reler bulunmu§tu. Ziya nasi! aynalarla 
tevcih ediliyorsa telsiz dalgalan da buna 
benzer aletlerle tevcih edilebilmektedir. 
Yalmz §imdiye kadar bulunan bu <;e§id 
hal <;arelerinin verimleri azdi ve pratikte 
kullamlmalan mii~kiildii. 

T emenni edelim ki; Markoni, verimi 
daha yiiksek olan <;areler bularak, bu i§i 
pratikte kullamlabilecek bir §ekilde hal
letmi§ olsun. 

Bu ke§if tahakkuk ederse, ne gibi de
ii§ikliklere §ahid olacagiZ? 

- Mesela §imdi nakledilmek istenen 
elektrik enerjisi elektrik cereyam haline 
geliyor ve tel ile naklolunuyor. Eger bu 
ke§if tahakkuk ederse biiyuk enerjileri 
istenen istikamette - ve telsiz - radyo ile 
nakletmek miimkiin olacaktir. 

- Bir misal? 

sele §imdiki halde ciiz halinde ve da~mk 
bir surette havaya atrlan radyo dalgala
rmm, ziya sevkeden vas1talar gibi muvazi 
olarak veyahud yalmz bir tarafa tevecciih 
edebilecek bir §ekilde tophyabilecek bir 
surette sevkini temin edebilmektir. Bu da 
radyo tulii mevcim azaltmak ve gayet kii
<;iil tmek sure tile kabil olabilir. An ten ve
ya herhangi bir vas1ta ile fezaya atrlan 
elektrik enerjisinin kisa bir adese ile JW 
noktaya tevcih ihtimali daima mev -
cuddur. Bunun i<;in k1sa tullii bir adese 
yap1hyor. hte bu tulii mevci istedigi bir 
§ekle sokarak daha biiyiik bir enerji te
min etmek demektir ki eger Markoni bun
Cla muvaffak olmu§ ise be§eriyet biisbi.i
tiin yeni bir devreye girecektir. Bu fev
kalade miihim bir hadise, bilhassa barb 
san' at1 i<;in <;ok miihim bir netice ola -
caktJr. 

Mesela tayyareleri dogrudan dogruya 
adamSIZ a§a~dan idare etmek kabil ola
cagt gibi ayni suretle adams1z bomba at
mak veya dii§iirmek imkam da elde edil
mi§ olacaktir. HaJ1b meselesini bu ke§if 
bitirecektir. Markoni bundan bir miiddet 
evvel bu tecriibelerinde bazi muvaffa -
kiyetler elde etmi§, Ramadan Somatra
daki elektrikleri yakabilmi§ti. 

Maamafih ben tamamile miispet bir 
netice elde edildigine heniiz tamamile 
kani degilim.» 

Suriyede kart,tkltklar 
Bri.iksel 22 (Hususi) - Suriyede bu

gi.in yeniden kan~Ikhklar olmu§, 30 ki§i 
yaralanmJeytlr. - F arzediniz ki yiizlerce kilometre 

uzaktaki bir §ehir, Zonguldaktan komiir 
almak istiyor. Bugiin bu i§ nasi I olur: T asnaklar sahnede 
Komiiru vapura yiiklerler ve isterien ye- ' £Ba~tarat1 1 tnct sahitesel 

rc gonderirler. Halbuki bahsedilen ke§if Antakyada toplanan milisler 
hakikatse; bu komi.iri.i ta§Imak i<;in va - Humus 22 (Hususl) _Son giinlerde 
pura hacet kalmlyacaktlr. Sat!lan komiir Sancaktaki milisler sJk 51k manevralar 
Zonguldakta yakJ!n ve onun enerjisi rad- yapiyorlar. Kmkhandaki milisler Antak-
yo ile satm a lana gonderilir. ya da teksif edi1 diler. 

Bunun gibi filan yerdeki petrolu da Sancaga gelen Demirgomlekliler 
buraya ta§Imaga hi<; lii>:um kalmiyacak, Hama 22 (Hususi) - Sancaga ye
ondan beklenen bi.itun cnerjiyi bir lah - niden Demirgi:imlekliler gonderilmekte -
zada radyo ile burada almak miimkiin dir. Gerek S.amdan gerek Halebden ge
olacakhr. lenlerin taha§~i.id mevkii ~imdilik Murad-

Ancak - umuml bir §ekilde herkesin paeya mmtakasJdir. 
istifade edebilmesi i<;in - bu radyo ile $am 22 (Hususi) - Elebyazda bu
nakil meselesinin ucuza mal edilmesi de lunan F ransiz istihbarat zabitinin maiye· 
§arttlr. tindeki milis kuvvetler Birzordan getirilen 

- Bunun hi~bir mahzuru mutasav - efradla takviye edildi. Suriye hududu li-
ver de~il midir? zerinde gerek manevra gerek garnizon 

- .Bugiin mahzur akla gelemez. Sa- tebdili suretile yap1lan hareketler nazan 
dece endi~eler olabilir. Dii§iini.iniiz ki ke- dikkati calib bir hal almi§tlr. Iki gi.in ev
§if!er birbirini takib ediyor. Markoni'nin vel de iki zabit kumandasmda 100 den 
bu ke§fi pe§inden bir ba~kasmm gelmiye- fazla siivari Turk hududuna yakm Ak
cegi ne malum? Diger bir muhteri de <;ekalenin 3 kilometro cenubundaki Ay
~Ikar; mesela Zonguldaktan radyo ile naroz koyi.ine gelmi~lerdir. 
hakledilen binlerce ton komiiriin enerji- Para ile tutulan yobaz 
sini • daha satm alanm eline varmadan - Trablus§am 22 (Hususi) - Ti.irkiye 
yanyo1da a~mp kendine mal etmenin yo- aleyhinde tahrikata devam ediliyor. is
lunu bulursa, tahmin edersiniz ki, i§ bir kenderunda bulunan yurd ka<;ak<;I!ann
bayli kan~Ik ~ekil ahr. dan Haf1z Mahmud Celaleddin Tiirkiye 

- Radyo ile enerji nakli meselesin - aleyhinde vaiz .. vermek vazifesile para ile 
den sonra fen aleminin ilk planda bek - tutulmu§tUr. Ucretli yobaz ilk vazmi 
ledigi ke~if nedir? vermi§tir. 

- Dedigim gibi yer yi.izi.indeki alim
ler geceli giindiizlii mesai ile kqifler pe
§indedirler. Fa kat §imdiki halde bekle -
nen bilhassa televiziyondur.» 

Rasadhane miidiirii ne diyor? 
Rasadhane Miidiiri.i F atin de §unlan 

si:iylemi§tir: 
«- Fevkalade miihim olan bu hadise 

Ras Desta • • 
I~In 

••• 
Bursada bir otomobil kazast 

Bursa 22 (T elefonla) - Kiikiirdlii 
yolunda bugiin bir otomobil kazasi olmu§· 
tur. 29 numarah otomobil Kiiki.irdliiden 
gec;erken 48 numarah araba ile c;arpi§· 
mJ§tir. Arabada bulunan Naciye ismin -
de bir kadm yaralanrni§tlr. 

Londrada A e 

a yin 

Ahiren Habe~istanda italyanlar tarafmdan kuquna dizilen Ras Desta ile 
son muharebelerde olen Habe~lerin istirahati ruhu i<;in Londrada dini bir ayin 
yapllml§hr. Resmimiz dini ayinde haZlr bulunan Habe~ imparatorile maiyeti 
erkamm gostermektedir. 

7 

Pariste biiyiik 
Bir niimayi~ 

Avusturyada Milisler ilerliyor 
Y eni bir cereyan lhtillilciler bu haberi tekzih ettiler, 

[Ba§tara!t 1 tnct sahttede] [Ba§tarat~ 1 tnct sahtfed.el 
Clichy' de halk kiitlesi, payitahttakin - Bir Viyana - Pe§te - Prag mihveri 

den daha kesifti. Lamb a direkleri, mlZl- te§kili projesinin i<;yi.izii §udur: 
ka yeri siyah bayraklarla ortulmi.i§tii. 1 - <;ek panigi, 
Gazete barakalarmm iizerinde siyah tul- 2 - <;ekoslovakyamn Alman ekal -
le kiravatlanmi§ klZil bayraklar dalgala - liyetleri meselesi gibi meselelerle alaka -
myordu. dar olan dahili ve harici vaziyeti, 

Kurbanlann aileleri, tribune kar§I iler- 3 - Polonya ile munasebatm ancak 
lemek i<;in kendilerine giic;halle yo] a<;a - ~yle bOyle mevcud olmas1, 
bildiler ve orada yer aldJlar. Clichy'nin 4 - Dahill ekonomik buhran. 
bi.itiin diikkanlan, matem alameti olmak Macaristanda ancak sosyal demokrat-
iizere kapah idi. lar bu <;ek planlanna alaka gosterebilir-

Speaker, alaym muvasalatmi baber ler. Bu, Alman ve italyan dostluguna 
verir vermez, derin bir siikut teessiis etti. derin bir tarzda bagh kalan memleket ef
Bu esnada Clichy'nin bandosu, hafif ha- Hn umumiyesinin ekseriyetine tamamile 
fif enternasyonali ve arkasmdan oluler muhaliftir. Yahudi kapitalistligi ve bu 
mar§ml <;almaga ba§ladi. mihvere taraftard1r. <;iinkii Avusturya, 

Bir<;ok te§kilatlar tarafmdan gi:inde - Macaristan ve <;ek~lovakya arasmda 
rilmi§ olan yiizlerce <;elenk, mlZlka yeri- yap1lacak bir ittifakta kendi i§leri i<;in ye
nin etrafmda muazzam bir tek k1zil <;e- ni bir mahrec ve kazanc ihtimalleri gor -
lenk gibi goriiniiyordu. mektedir. Bir Alman geni§lemesi tehlike-

11k olarak Clichy belediye reisi An - sinden bahsedenler §Unu dii§iinm~;lidirler 
froy, vukua gelmi§ olan hadiseler kar§I - ki, Macaristan onlara asia hic;:bir fenahk 
smda duymu§ oldugu heyecandan bah - yapmaml§tir. Buna Qlukabil, kar§IIarmda 
setmi§ ve balk te§kilatlarmm yeniden vii- her§eyi sezen, bir milyon Macan son 
cude getirilmi§ olan fesadci birliklerin neferine kadar tazyik eden ve Macaris -
feshini, §eflerinin tevkifini, fa§istlerin cu- tana tecavi.iz ic;:in bol§evikleri kullanacak 
riim ortaklarmm mes'ul zab1ta memuri - olan bir <;ek emperyalizmi vard1r. 
yetlerinden uzakta§tinlmasmi istemekte Avusturya - Macaristan • t;ekoslo-
olduklanm soylemi§tir. vakya te.riki mesaisi 

Belediye reisinden sonra Leon }ou • Londra 22 (A.A.) - Morning Post 
baux, Thorez ve Jean Baptute Serverae, gazetesinin Roma muhabiri, Avusturya 
ayni mevzu iizerinde umumi mesai kon- kabinesinde yap1lan tadilat dolayJsile, 
federasyonu ve komi.inist ve sosyalist Avusturya nasyonalistlerine kar§I bun -
partileri namma soz soylemi§lerdir. dan boyle daha ziyade §iddetli muamele 

Jouhaux, olenlerin akmi§ olan kan - edilecegi miitaleasmi serdetmektedir. 
lanmn hiirriyetin muhafaza edilmesini is- Mubabir, devamla §i:iyle diyor: 
temekte oldugunu si:iylerni§tir. «Son zamanlara kadar Avusturya 

Hatib, soziine §oyle devam etmi§tir: hiiklimeti, Tuna havzasmdaki memleket
«- Biz, herkesin curnhuriyet nizami- lerin te§riki mesaisine lehtar ~Si:iri.inme • 

na riayet etmesmi IStlyoruz. Sizin i:ilii • mi§tir, bununla beraber son ay ic;inde 
mi.iniiz, bir rnisal te§kil edecektir. Sizin Ba§vekil, Habsburglar saltanatmm iadesi 
hahramz, aramizdaki vahdeti daha ziya- hususunun imkans1zhgma kail olmu§ ve 
de sikiia§tlrmahdJr. Hiikumetten, herkes §ayed Avusturyanm istiklalini muhafaza 
i<;in hiirriyet rejimini tesis ve milleti koru- etmek matlubsa, yeni dostlar tedarik et
mak maksadile miitemadi tahriklere bir mek zaruretini idrak eylemi§tir. 
nihayet vermek i.izere hemen icab eden $imdi Avusturyanm, kendisile birlikte 
tedbirleri almasmi istiyoruz.» Habsburglann boyundurugundan kur • 

Thorez, §Oy!e demi§tir: tulmak i<;in ami area miicadele etmi§ olan 
«- F esadc1 birliklerin feshedilmesi, 

ve Alman hakimiyetine girmege hie; te 
silahlarmdan tecrid olunmasi neticesini 

miitemayi] olm1yan <;ekoslovakya ve 
e1de etmek i.izere hep birlik olacagtmJZa 

Macaristanla te§riki mesaiye haz1r olduve oyle kalacaibmiza yemin ediyoruz.» 
gu i~rab edilmektedir. Sosyalist partisi umumi katib muavini 

Servadee, sosyalist partisinin miitemadi- Avusturyada Y ahudi meselesi 
yen tecdid edilen manevralarla, fasilasiz Viyana 22 (A.A.) - Eski Maarif 
takib olunan fesadcuyane tahrikat ile N azm Czemat, umumi bir toplantJ esna• 
memlekette hugun teessiif olunan felake- smda Yahudi niifuzunun Avusturyada 
te benzer felaketler vukua gelme - gittik<;e bi.iyiidiigiinii kaydederek demi§ -
sine miisaid bir emniyetsizlik ve endi§e tir ki: 
havasi yaratmi§ olan fa§ist te~kilatlannm «-Bazi Y ahudi te§ebbiisleri, memle
mes'uliyetine kail oldugunu beyan etmi§- ket ticaretinin bir<;ok ktsimlanm inbisar 
tir. altma almi§hr. Ki.i<;iik ticaret erbab1, bu 

Merasimde 300,000 kifi miidahale neticesinde mahvolmu§lardir. 
hazzr bulundu 1khsadi buhrana sebebiyet veren Y ahu-

Paris 22 (A.A.) _ Clicby hadise- dilerin memleket ki.ilti.iri.iniin gerilemesin
leri kurbanlannm cenaze merasiminde de de biiyiik bir mes'uliyetleri vardu.» 
300,000 ki§i ham bulunmu§tur. Hatib, Aryenlerle Y ahudilerin bil -

Alaym takib ettigi mesafenin uzunlu- hassa kultiir sahasmda gayet sarih bir 
gu 8 kilometro idi. §ekilde aynlmalanm istemi§tir. 

Alaym ge<;mesi, saat 13,30 dan Avusturya Y ahudilerinin yiizde 85 i 
19,45 e kadar devam etmi§tir. Viyanada ya§amakta oldugundan bu 

Thorez'in nutku bir dahili meselenin yalmz Viyana §ehrini alakadar 

harbe tahrikmif 
Paris 22 (A.A.) - Wladimir d'Or

mosson, fjgaro gazetesinde Fransanm 
barici siyasette mukadderatJmn mevzuu 
bahsoldugunu yazarak diyor ki: 

«F ransa komiinistlerin da vasma mu -
zaheret ettigi nisbette Avrupada Hitlerin 
davasmi ele alacakt1r. Thorez'in Clichy
de soyledigi nutuk dahili bir harbe tah -
rikten ba§ka bir§ey degildir. Bu nutuk 
F ranSIZian hurriyetlerinde tehdid etti ve 
bundan ba§ka milletler arasmda da bir 
barb (_;Ikaracak mabiyettedir. <;unki.i 
Thorez ecnebi hiikumetleri tahkir eyle -
mi§tir.» 

Fransada yeni bir parti 
Paris 22 (A.A.) - Sab1k meb'us 

Phlibert Besson, «kapitalist i§c;i partisi» 
ismi altmda yeni bir parti te§kil etmi§tir. 
Besson, Marche de Maulin'de, her tara
fi afi§lerle dolu eski bir otomobille do -
la§mi§tlr. Polis, bu otomobile takih bir 
oparli:irii musadere etmi§tir. Besson, ak -
§am biiyiik bir kalabahgm i§tirak ettigi 
bir mitinge riyaset eylemieytir. 

T ataresco Pragda 
Prag 22 (Hususi ) - Romanya Ba§· 

vekili T ataresko bu sabah Praga muvasa
lat etmi§ ve ogleyin Cumhur Reisi Benes 
tarafmdan kabul edilmi§tir. 

Romanya Ba§'Vekili bilahare <;ekos -
lovakya Ba§vekili Hodza ile miihim bir 
miilakatta bulunmu§tur. iki Ba§vekil ara
smda gorii§melere yarm da devam edile -
cektir. 
Alman el~isinin bir tavzihi 
Ankara 22 (A.A.) - Almanya bu

yiik el<;isi tarafmdan ne§ri ricasile gi:in -
derilmi§tir: 

Son giinlerde baz1 istanbul gazeteleri 
Almanyadan Tiirkiyeye ihracat yapilma
sma Alman hi.ikumetince miisaade edil
medigi hakkmda bir haber ne§retmi§ler
dir. Bu haber, dogru degildir. 

ettigi soylenebilir. ___ _.., ........ ,_ __ 
Hindistanin iki 
me,hur simas1 

[Ba§taraf~ 1 inci sahttcse] 
y1lmda Kral Be§inci George' a takdim e
dilmi§ olan Dr. Pavry ayni zamanda 
Londra siyasi mehafilinin c;ok tamnmi§ 
simalarmdan biridir. Avrupa, Amerika, 
Y akm ve Orta§arkta bir<;ok seyahatler 
yapmi§hr. Yakm dostlan arasmda Av
rupa hiiki.imdarlan, ~arkh prensler ve si
yasi rica) vard1r. T ahsilini Hindistanda 
ve Amerikada yapan Dr. Pavry Colum
bia Oniversitesi edebiyat §ubesi mezunu 
olup, ayni i.iniversitenin felsefe §ubesin
de doktora yapmi§hr. iran tarihi ve es
ki iran dini hakkmda birka<; eser yaz· 
mi~hr. 

Miiteaddid beynelmilel konferanslara 
murahhas olarak i§tirak eden mumaileyh 
bir<;ok ilmi toplanhlarda konferans ver
mi§tir. Dr. Pavry, din vas1tasile beynel
milel sulh temini diinya konferansi aza
smdan olup ingilterede de bir<;ok ilmi 
cemiyetlere mensubdur. 

Hem§iresi Miss Bapsy Pavry ise Hin
distanm en §Ik ve giizel kadmlanndan 
biridir. S1k s1k Avrupayi ziyaret eden 
Miss Pavry de karde§i gibi dunyanm her 
tarafm1 gezmi§ bir seyyaht1r. 

1928 y1lmda !ngiltere Kral ve Kra
lic;esine sarayda takdim olunmu§tur. A
merikada ve Hindistanda tahsil gormii§ 
olan Miss Pavry Nevyorktaki Columbia 
Oniversitesi Edebiyat §ubesinden mezun
dur. Vaktile Hindistana gelip yerle§mi§ 
olan eski ve asil bir iran ailesinin bu 
modern klZI eski iranm kadmhgi hak
kmda c;ok giizel bir kitab yazmi~tlr. 

Diin Ankarada, mi.izakereleri dinle
mek iizere Meclise gelen Mis Bapsy 
Parvy ile karde§ini Ba§vekilimiz lsmet 
!nonii de kabul etmi§ ve bir mi.iddet gi:i
ri.i§mii§ti.ir. 

Valancia diin bombard1mana ugrad1 
£Bagtarafl 1 tnct saht!edel 

!eden sonra bilhassa Bribuega'y1 Cifuen
set'ten ayuan yaylanm §imal k1smmda fa
aliyet gostermi§lerdir. 

Asiler, Y ela, Masegoso ve Cogollar 
kasabalannm te§kil etmekte oldugu mii
selles dahilinde miihim kuvvetler topla -
mi§lardir. 

Mutaarnzlar, iic; kol iizerinden ilerle
mi§ler ve bu U(_; kasabadan birine dogru 
istikamet alml§lardir. T aarruz, tanklar 
sayesinde mukavemet edilmez bir §ekil 
alml§tlr. 

Bu U(_; kasaba, cumburiyet<;ilerin eline 
dii§mii§ ve Cogollara h.epsi de halyan ta
biiyetinde olmak i.izere 7 4 esir getiril -
mi§tir. 

Aragon yolunda 60 ltalyan, silahlarile 
beraber teslim olmu§lardir. 

Bugiin yapilml§ olan ileri hareketi, 
alt1 ila yedi kilometre derinligindedir. 

lhtilalcilere gore cephelerde vaziyet 
Salamanka 22 (A.A.) - Biiyiik u

muml karargah sa at 22 de teblig ediyor: 
Be§inci f1rka: Ehemmiyetsiz tiifek a

te§i. Birc;ok asker hatlanmiza iltica et • 
mi§tir. 

Altmc1 f1rka: Tufek ve top<;u ate§i. 
Sekizinci fuka: Sanclandio mmtaka

smda di.i~amn miihim mevzilerini i§gal 
ettik. K1ZII mmtakalardan kavan birc;ok 
asker ve koylii batlanrmza iltica etmi§tir. 

Soria f1rkas1: Padilla Denita'nm ce -
nubunda dii§man 1 0 Rus tankmm mu -
zaheretile iki defa mevzilerimize hiicum 
etmi§ ise de ag1r zayiatla tardolunmu§ -
tur. Dii§man 40 cesed bnakmi§hr. Ba -
die) 1rmag1 vadisinde dii§man tecemmii -
lerini dag1thk. Baz1 koylerin i§gali hak -
kmdaki dii~man haberlerini bir kere daha 
tekzib ederiz. fsmi ge<;en ki:iylerden bir 
k1smm1 hi<;bir vakit i§gal etmemi§tik. Dii§
manm bu kere i~ga] ettigi diger bazllan
nm da hatlammzdan <;ok uzak olmalan 
sebebile sevkiilcey§i hi<;bir k1ymeti yok
tur. 

Avila fukast: Bildirilecek bir§ey yok
tur. 

Madrid f1rkas1: Bildirilecek bir§ey 
yoktur. Sekiz milis hatlanm1za iltica et -
mi§tir. 

Cenub ordusu: devam eden f1rtina 
her tiirlu askeri barekata mani olmakta
dir. 

Hiikumelfiler Fransadan tayyare 
almak istiyorlar 

Paris 22 (A.A.) - Echo de Paris, 
bir miiddettenberi Pariste bulunmak -
ta olan bir<;ok biikumetc;i lspanyol reis -
lerinin isimlerini vermektedir. Dola§an ri
vayetlere gore bunlann seyahatleri as -
kerl tayyareler mi.ibayaasm1 istihdaf ey -
lemektedir. Fa kat F ransada dahili kan -
§Ikhklara meydan vermemek i<;in bu tay
yareler parlarnentonun tatili devresinde 
fspanyaya naklolunacaktJr. Bu rivayet -
I ere inanmak lazlilll gelirse, V alansiya ri.i
esasi Potez tipinde 54 modeli 50 born -
bard1man ve 51 0 modeli topla mi.icehhez 
5 deoitine tayyaresi satin alacaklardir. 
Bugiin Pariste bulunan bu lspanyollarm 
sayiSI olduk<;a <;oktur ve elli tayyareciden 
ba§ka albay Angel Pastor ve yarbay 
Antonio Gudin de Pariste bulunmakta
du. 

F ranconun bir miiracaati 
Londra 22 (Hususi) - Hariciye 

Nazm Eden Avam kamarasmm bugiin
ki.i toplanhsmda demi§tir ki: 

«- General Fran co hiikumeti ispan
yadaki el~imize rniiracaatle, F ransanm 
ispanyol F asmda kan§lkhklar <;1karm1ya 
<;ah§hgmi bildirmi§ ve meselenin tetkikini 
istemi§tir. 

ingiliz hiikumetinin noktai nazanna 
gore Algesiras anla§masim imzahyan 
devletlerin i§tirakile bir tetkik komisyo -
nunun te§kilini icab ettirecek sebeb yok -
tur.» 

F ranSIZ mehafilinde Eden bu sozle -
rini ingilterenin F ransa aleyhindeki ifti
ralann yalan oldugundan emin bulun -
duguna bir deli! addedilmektedir. 

Valance yeniden bombar· 
drman edildi 

Londra 22 (Hususi) - lspanyo) ih
tiJalcilerine mensub bir tayyare bugiin 
Valance limanma di:irt mermi atmi§hr. 
Liman, §ehirden uzak bulundugundan, 
§ehirde basarat olmami§hr. 

Bir generalin ihtisaslart 
Londra 22 (A.A.)- General Fuller, 

Sunday Dispatch gazetesinde, Franco 
fspanyasmda yapt1g1 bir seyahatin neti
cesini anlatarak diyor ki: 

«- fspanyada cereyan eden barb bir 
Avrupa meselesidir, yani komiinizme 
kar§I mi.icadele meselesidir. N asyonalist
lerin i§gali altmda bulunan mmtakalarda 
intizam ve hak hakimdir. Her tarafta yi
yecek boldur ve fiatlar ucuzdur. Millet 
ne§' eli ve memnundur. General Fran co 
cephesi gerisinde yeni bir lspanya dog -
maktad1r: Nizam ve disiplin lspanyasJ.» 

lzvestiyantn bir makalesi 
Moskova 22 (A.A.) lzvestiya 

gazetesi, dspanya, cumhuriyetc;i ve de
mokrat bir lspanya olmak istiyor» ba§hk
h makalesinde diyor ki: 

«1talyan ve Alman fa~ist mi.idahale -
cileri, sungu, top ve bombard1man tayya
relerile fa§ist ajam F ranco'ya yo! a<;arak 
cumhuriyet<;i ve bilhassa demokrat cum • 
huriyetc;i lspanyayJ bogmak ve bu mem
leketi kendi asker! ve sevkulceni planla
nn inki§afi i(_;in bir saba haline getirmek 
emelindedir. 

Sovyet hiikumeti ve Sovyet efkan u -
mumiyesi 1spanyada §ahsl hi<;bir menfaat 
gozetlemiyorlar. Onlann lspanyadaki 
alakasi, ispanya i.izerinde bir fa§ist ga • 
lebesinin, irticam, terakki i.izerindeki ga
lebesi, harbin ve barb kundak<;Ilannm 
galebesi oldugunu bilen butiin medeni 
be§eriyetin alakasi kadard1r. Cumhuri -
yet<;i lspanya hiikumeti, ispanyo[ balk 
cepbesi hiikumeti, cumhuriyetvi ispanya
YI demokratik parlamento rejimile fa§ist
lerin kanh tecaviizlerinden kurtarmak 
yolundaki arzusunda Sovyet efkan u • 
mumiyesinin tam bir tasvibine ugraml§ ve 
ugramakta da devam edecektir. 

Sovyet halk1, fa§ist aleyhtan ispanya
nm imdad talebine heyecanla cevab ver -
mi§tir. <;i.inkii cumhuriyetc;i ispanyamn 
fa§izm kuvvetlerine kar§I yaphgi mi.ica • 
delede biitiin terakki etmi§ medeniyetin 
davasm1 gormektedir. !spanyada devlet 
te§kilah ve ekonomik rejim meseleleri 
munhaman ispanyamn kendi dahili i§1e
ridir. Kendi topraklarmda kendi hayat -
lanm te§kilatlandirmak meselesinin hal -
Iinde yalmz onlann haklan vard1r. Sulhu 
istiyen medenl be§eriyetin bu i§de yegane 
alakas1 ispanyamn bir fa§ist miidahaleci
ler Ispanyasma <;evrilmesine musaade et
memege inhisar eder. Sovyet milletleri de 
bunda biitiin be~eriyet gibi alakadardir.» 

Muftelif ihtimaller 
£Ba§tarat: l tnct sahttede) 

bet etmesi Orta Avrupadaki vaziyetin 
iddia edildigi gibi saglam olmadJgmi is
bat etmi§tir. 

Franstz ' ve lngiliz gazetelerlnilt 
miitalealarT 

Paris 22 (A.A.) - Echo de Pans 
gazetesi, Romadan gelen bir telgrah ne§· 
retmektedir. Daily Telegraph muhabiri 
tarafmdan imza edilmi§ olan bu telgraf
ta Mussolini'nin diin ak§am da haber ve
rildigi ve<;hile, Romaya avdetini tacil e
decegi ve ispanyadaki vaziyet hakkmda 
askeri riiesa ile gi:iri.i§mek iizere Akdeniz 
manevralarmda pek az bulunacag1 bildi
rilmektedir. 

Londra 22 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinin Roma muhabiri, Mussolini'
nin alelacele avdeti meselesi hakkmda 
§oyle yaz1yor: 

«Bu makus emir i<;in resmi mazeret o
larak kum firhnasJ ileri siiri.ilmii§tiir. Fa
kat ispanya hadiselerinin inkar kabul et -
mez vehameti, Du<;e'nin mi.imkun oldu
gu kadar erken olarak Romaya donmek 
hususundaki karan iizerinde tesir icra et
mi§tir • 

Roma 22 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Mussolini, dun birdenbire, Romaya 
donmek uzere Trabh.isdan Pola kruva • 
zorile aynlmi§tlr. 

Y anresmi !talyan mehafilinin bildir • 
digine gore, Du<;e, kum flrtmalan dolayi
sile, c;oldeki vahalan tayyare ile ziyaret 
etmekten sar£1 nazar etmi§tir. 

Fa kat diger taraftan muhtelif ecnebi 
gazeteleri muhabirleri, Mussolininin bu 
c;abuk donii§ii ile !spanyadaki askeri va
ziyet ve Avusturya Ba§vekilinin enerji 
tam hareketi neticesinde merkezi Avru
pada husul bulan diplomatik vaziyet ara
smda bir irtibat bulmaktadir. 

Dufe ltalyaya diin geldi 
Roma 22 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore, Duc;e, bugi.in Gate'de karaya c;:Jka
cak ve Roma'ya gidecektir. 

lngiliz • ltalyan miizakereleri 
Roma 22 (A.A.) - Yanresmi mah

fil, Sir Eric Drumond'un Kont Ciano'ya 
yapmi~ oldugu son ziyaretler hakkmda 
biiyiik bir ketumiyet gostermektedir. 

Resmi mebafilde, bu ziyaretlerden 
maksad, ispanyada italyan goaiilliileri 
bulunmasmi protesto etmek olmadigi hak
kmda teminat verilmektedir. 

Mr. Martin ve ~ocuklart oldiiriilmii¥ 
Londra 22 (Hususi) - Lond•rada

ki Habe§ sefarethanesi tarafmdan ne re
dilen bir teblig Londra el<;isi doktor Mar
ten'in iki oglu ile Habe~ Hariciye Nazi· 
nnm oglunun Adis-Ababa' da ltalyanlar 
tarafmdan katledildiklerini bildirmekte -
dir. 
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Soldan saga: 

A vustralyada Kangurular kolay!tkla ehlile§mektedirler. Pulleah adasmda 
kangurular halk arasmda gezmekte, hal km elinden yiyecek yemektedirler. 

1 - Ehli bir hayvan. 2 - Ko~u bir mem
leket, zarar. 3 - Bir sebze, blr emir. 4 -
Evln taksimatmdan blri, kalburdan ge.;lr
mek. 5 - Qabuk anlama kudretl. 6 - Bir 
emir, blr§eyin aid oldugu lnsam soran keli
me. 7 - Nazari degil, Allaha mensub. B -
Tavrr, yok etmek. 9 - Riitbeli, bir edat. 10-
Rey, biiyiikliik. 

Yukartdan a~ag1ya: 
1 - Blr cins alim, italyada bir nehlr. 

2 - Yapttgma ettlgine h3.k1m, hem goktedir 
hem senenin ll(lnde. 3 - Hakstz. blr mem
leketln paras1. 4 - Ul(iincii §ahiS zamirinin 
blr mef'ulliik hall , bir cins §eker. 5 - Cins. 
miikemmel. 6 - Kendi diinyast, bir §eyln 
iistiinden gec;en d!ger blr ~eyln b1rakttg1 te
slr. 7 - Riyaziyede kullamlan bir harf, 
eskl Tiirk devletlerlnden blrlnln ahaUsi. 
B - Qag1rma edat1, pi~man. 9 - iri~Umesi 
L'ltenllen yer, aym etrafmda hfustl olur. 
10 - Okiiziin madamt, fasulye kend!ni on
dan sayar. 

( 

Sterlin 
Oolar 
Frank 
Liret 
Bell'ika Fr. 
Orahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 

'Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 

I 
Z1oti 
Pengo 
Ley 

Ahs 
619.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

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

Sahs 
619.-
126.- 1 
114.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

. Dinar 
Kron isver 
Altm 1038.-

246.
<;EKLER 

Ban knot 
1039.-
248.-

Lonrda 
:Sew-York 
Paris 
l\tiHino 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prae: 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 

'ikres 
lnad 
kohama 
oskova 

Acths Kananis 
617.- 618-

0.7916 0.7909 
17.2425 17.2125 
15.04 15.0113 
4.7025 4.6945 

88.7358 88.5925 
3.4767 3.4710 

64.5056 64.4012 
1.4470 1.4444 

22.69 22.6537 
4.2366 4.23 

11.4586 11.44 
1.9683 1.9650 
4.1766 4.17 
4.0113 4.0050 
a.to~7 107.928s 

34.6840 34.6278 
2.7786 2.7760 

24 .64 24.38 
Stokholm 3.1434 3.1383 

ESHAM 

Acths 
Anadolu Sm. 

% 60 vadeli 23.-
}\terkez Bankast 92.50 

iSTiKRAZLAR 

Acxhs 
TUrk borcu I Pesin 

• • 1 Vadeli 19.60 
TAHViLAT 

Atths 
Anadolu 1 Pesin 

,. I Vadeli 40.40 ,. II Vadeli 40.40 

" 

Kanants 

23.15 
92.50 

Kanams 

19.55 

Kanams 

40.70 
40.70 

Caonlar, konferanslar. kongreler) 
istanbul Musikl San'atkarlan Cemlyetln

den: 
!dare heyetinden dort azanm Lstifas1 Uze

rine yenlden Sel(im yap1Imak zaruretl hast! 
olmu~tur. 

2 nisan 1937 cuma giinii saat 14 te Be
yoglu Bursa sokagt 40 numaradaki cemlyet 
merkezinde fevkalade olarak toplanacak 
heyetl umumiyeye cemiyet azalannm her
halde i§tlraklerl bildirllir. 

( __ Y_EN_i _E_SE......:..RL=--E..:.:.....R _,) 

Havacxhk ve Spor 

HavaC!IIk ve Spor mecmuasmm 187 ncl 
sayiSJ .;ok zengin miindericatla .;tkmt§ttr. 
Bu saytda Qoruh meb'usu ve TUrk Hava 
Kurumu Relsi Fuad Bulcamn Tiirk hava
Cll!gl hakkmda gazetemizde intl§ar eden 
beyanatJ, Abidin Daverin Sovyet havacllt
gmm dogdugu yer olan Qagl hakkmda .;ok 
§ayam dikkat ve herkesin okumast lbtm 
olan bir yaztsl ve da l-ta birl(ok tanmmt~ ve 
salahlyetli lmzalarm yaZilan vardrr. Hara
retle ta vsiye ederlz. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ §ekli 

Bahkesir Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Bahkesir Vilayet Merkezinde Maliye Dairesi 

bina in~aati. 
Binamn ke~if bedeli 15,969 lira 25 kuru~ olup berayi tetkik ve tasdik Ve

kalete gi:inderilmif?tir. Ke§if cetveli i.izerinden Vekaletc;;e yaptlacak tadilat ve 
tashihata gore tutacak bedel esas kabul edilecektir. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi 
E - Fenni ve hususi ~artname 
F - Ke~?if ve silsilei fiat cetveli 
G - Be~ aded plan 
istekliler bu ~artname ve evrakt Vilayet Naf1a Dairesinde gi:irebilirler. 
3 - Eksiltme 15/4/937 tarihine musadif per§embe giinii saat 15 te Vi

layet Konagmda yap1lacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;;in 1197 lira 70 kuru~luk muvakkat teminat 

vermes:i, bundan ba~ka a~ag1da yazth vesikay1 haiz olup gi:isterme.si Hiz1mdJr. 
Eksiltmiye girebilmek ic;;in yedinde Vekaletten verilmi~ mi.iteahhidlik 

vesikas1 bulunup ibraz etmesi 11artt1r. 
6 - Teklif mektublan yukanda i.ic;;i.inci.i maddede yazth saatten bir saat 

evveline kadar Vilayette tef1ekki.il eden Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderileceklerin nihayet 3 i.inci.i maddede yaZih saate kadar 
gelmi11 olmas1 ve d1~ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapatilmt~ olmas1 laz1mdtr. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1579) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
(25987) lira (39) kuru~ ke# tutarile ve kapah zarf usulile eksiltmesi ilan 

edilmi~ olan Dikili • Ayvahk yolunun yap1s1 eksiltmesine istekli <;lkmadigm
dan 249(.1 say1h yasanm 40 mc1 madesi geregince bir ay h;inde pazarhkla eksilt
mesi uzattldtgmdan isteklilerin izmir iii Daimi Enciimeninin toplantlSl olan 
pazartesi ve per~embe giinleri saat 9 dan 12 ye kadar ba~vurmalan ilan olunur. 

c742» (1441} 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 

541 

1401 

1997 

Semti ve mahallesi 
Tarabya 

Oskiidar lcadiye 

F ener Seferikoz 

Arnavudkoy 

Kurtulu§ Y eni~ehir 

Cengelkoy Y enimahalle 
Heybeliada 

Eminonii $eyh 
Mehmedgeylani 

Heybeliada 

Heybeliada 

Biiyiikdere 

Anadoluhisar 

Heybeliada 

Arnavudkoy 

Heybeliada 

Sokag1 Emlak No. 
E: Bostan E: 15-17-19-
y: Bostan ve Be- 2 I Y: I 5-
yoglu cad. 17 mahallen: 13/1-15-17 
Cifte<;mar E: 7 Mii. 

Fener cad. 

Biiyiikayazma 
cad. 
E: Markikalfa 
Y: Devsiileyrnan 
Abdipa~a 
E: Berberoglu 
Y: hgiizar 
Sebzeciler 

Meydan 

Meydan 

Biiyiikdere 

cad. 

Cavu§ha§l 
cad. 
E: Sanyani 
Y: Karakol ve 
Ortayah 
E: Haremeyn 
Y: Palac1 
E~ Han 
Y: Orhan 

harita: 2 
E: 193 Y: 205 

E: 23 Y: 43 

E: 12 

E: 24 Y: 32 
Y: 64 ada: 27 

Parse!: 4 
E: ve Y: 13 

Y:8Ada:60 
Parse!: 2 

14 

E: 322-324 

y: 312 
mahallen: 

307- 309 
E: 16 Y: 13-15 

y: 11 
Ada: 22 
Parse!: 2 

E: 32 
Y: 36 
Y: 57 

Ada: 67 
Parse!: 6 

Cinsi ve hissesi 
Altmda diikkam olan 
ah§ab iki hane 

Hisseye gore 
muhammen K 

1 05 metro mi.ifrez arsa 

90 metro arsa 

34,50 metro arsa 

72,50 metro arsa 

92 metro arsa 
81 metro arsa 

Ostiinde odalarl olan kar
gir diikkamn 4635 / 43200 
his. 
32 metro arsamn 2/3 
his. 
42,50 metro arsamn 
1/2 his. 
Diikkam olan ah$ab hane 

ve bah~enin 114 his. 

Karhk bostanm 15 / 448 
his. 
56 metro arsa 

31 metro arsa 

105,50 metro arsa 

2420 

70 Ac;Ik 
arthrma 

1000 Kapa ' 
zarf 

60 Ac;1k 
artttrma 
80 » 

50 » 
80 » 

560 » 

50 » 

50 » 

zarf 

100 Acr1k 
arthrma 

100 » 

40 » 

160 » 

Yukanda evsaft yaz1h gayrime~ kuller on giin mi.iddetle satl~a <;:lkanlmi§ hr. lhaleleri 5/4/93 7 tarihine 
pa7artesi ~~:iinii saat 14 tedir. Sah~ miinhaman fl;ayrimiibadil bonosiledir. 

layyare 

BiOCEL... Cild hiiceyrat1 
merkezinden istihsal edilmis 

' 
cild i~in yeni ve ktymetli 

bir cevher 
28 giin zarfinda ya•b kadmlar1 

daha gene gosterir. 
Cildinizin gene, terii faze ve pembe kalmasi i~in onu 

besleyiniz. Artrk buru§ukluklar kalmadr. 

25 ya~mtzdan son
ra; cildiniz, kty
metli B i o c e I in i 
kaybetmege ba~ • 
lar. Eger hemen 
beslenip ihya edil
mezse buru~up so
lar ve ihityarlar. 

Biocel, bu yeni 
c i I d unsurunda 
cildinizinkinin ay
nidir. Adeta be~e
renizin laztmt ~ay
ri miifarikidir. Cil
dinizi a.;hkdan 01-
diirmeyiniz. Onu 
Biocel ile besleyi
niz ve ya:slandti\'t· 
mz zamanlarda bi
le cildinizin daima 
taze ve cazib ~o
riinmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 
tesirini gosterdi 

T ec:riibe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 ya:slarmda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la
rmda bir kadm 24 ya&mda 
e;oriinebilir. Gene ktzlar da 
hi.;bir vakit e;oremiyecek
leri &ayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

50 ya~lannda mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o
labilir. Fa kat, ihti • 
yarlami§ gibi goriin· 
diikleri cihetle er • 
keklerin yiiziinde 
hic;bir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir alim, 
Viyana T1b Fakiiltesinin profesorii 
tarafmdan ke~fedilen bu yeni cild 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilmi§ gene hayvanlarda gizlenm:§ 
cild hi.iceyratJ merkezinden istihsal 
edilmi~ saf Biocel vard1r. Bu cev -
her; pembe rengindeki T okalon 
kreminde cildiniz' beslemek ve 

gencle§tirmek ic;in matlub nisbet 
dairesinde mevcuddur. Geceleri 
yatmazdan evvel kullammz. Beyaz 

! rengindeki (yags1z) Tokalon kre • 
mini sabahlan kullammz. T erki • 
binde «Beyaz Oksijen» bulundu • 
gundan birkac; giin zarfmda birbi

rinden daha beyaz iic; levin iizere 

cildinizi §ayam hayret bir surette 
beyazlattr. Siz de hemen bu 
i i kremi kullanmaga ba laym1z. 

Memnuniyetbah§ neticesinden son 

derece memnun kalacaksmiz. 

BiOCEL'Ii TOKALON KREMiNi 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce T okalon mii§terisinden miiessesemize 
mektub yazanlariD mii§ahedeleri kendiliginden ge
len en k1ymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkrn istifade ettim. Yiiziimdeki 
~irkin kabarcrklar zail oldu . •••• ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

(Tokalon krem;,.•.in benim cildimin nescine ~ok uv11un geldi
iini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. CilJim esmer olJuifu hal
de Tokalon siirdiikten sonra beyazlanmakta ve ufak kabar· 
crklar tamamile zail olmaktad1r.) 

B. Sehir t. b. M. E~i .• Tii. Konya 

Mektublarin asillar1 dosyalarimizda sakhd1r. 

Miisabaka ilan1 

izmir iii Daimi Enciimeninden: Vapur 
Tren 

tutmalart, ba, donmeleri, agla· 
malar, sxkmb hisleri, netes da· 

izmirin Agamemnun Illcalarmda yaphnlacak binalarla tesisatm pro
jesinin tanzimi i~i 20 mavis 1937 gi.ini.ine kadar miisabakaya konulmu~tur. 

istenilen bu proje:vi tanzim eyliyecek isteklilerden birinciligi ihraz edene 
(2000) lira miikafat verilecektir. 

ralmalan ve bayalmalar 

KARDOL 
ile gec;er. 

Cerrahpa,a Hastanesi 
Bevliye ~efl Dr. 

lhsan Arif Derman 
Bevo~lu lstiklal cad. l;jekerci Hac 

Bekir ii•tiinde 2 nci kat. 
1•---•Te!. 44486----11 

Tanzim olunacak bu proje Ankara, izmir, istanbul Baymd1rhk Direk -
tOrliiklerinde mevcud sartname ve vaziyet planma gore olacagmdan istekli
ler mezkur Direktorlliklere ba~vurarak evrakt inceliyebilirler. Tanzim 
olunacak projenin 20 may1s 1937 giiniine kadar TzmiP Baymd1rhk Direktor
Iiigiine yollamlmas1 ilan olunur. ·803• (1548) 

Beledive .. Reisliainden: -Aydin 
1 - Kapah zarf usulile yliz aded potrel diregi satm abnacakttr. 
2 - Muhammen bpdel, beher kilogram! ·15» kuru~tur. 
3 _ 1halesi 8/4/1937 per~embe gi.inii saat 16 da Belediye Enciimeni hu

zurunda vapilacakttr. 
4 - isteklilerin ~artnameyi gormek veva 5rnegini almak i.izere Yaz1 1!1-

leri Mi.idi.irli.igline mi.iracaatleri ve kilo~ram iizerinden yap!lacak fiat tekli
file 200 Iiraltk teminat makbuzunu havi mektubunu ihalPden bir saat evve. 
line kadar Belediye Enciimenine tevdi eylemeleri ilan olunur. (1582) 

iKTiDAR • 
I ADEM 

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

HORMOBi 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin;Galata, istanbul 
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Cumhuriyet ROMAT.ZMA p•MANOLile derhal g~~er. u,nmek-1 I ten, bel, di% ve arkaya 
giren agnlan hemen keaer 

(finkografhanesi 
Fennin son terakkilerine uygun biiyiik miiessesedir. Renkli ve 
renksiz her cins kli!ie imalab ve her nevi c;inkograf i!jleri i~;in 

sipari!i kabul olunur. Telefon: 24290. 

Belediye Sular idaresinden: 
Miinakasa ilant 

Ana musluk 15 m/m 1300 aded 
,. ,. 40 rn/rn 40 ,. 

Tevkif muslugu 15 m/m 1200 ,. 
Basma «;ei$me 10 » 
(!e§me muslugu ve aynas1 1 kiloluk 50 ,. 
. .. :> .. lh ,. 100 .. 
Zarp muslugu 15 m/m 10 » 

,. ,. 20 m/m 20 .. 
Tazyikli su muslugu i~in rakor 50 ,. 

Cins, eb'ad ve miktan yukar1da gosterilen bronz musluklar ve teferruatl 
kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Bu i!i i~in hazrrlanan §artname Levaz1m servisinden par~s12: verilir. 
2 - thale 12 nisan 937 pazartesi gunu saat 16 da Taksimdeki !dare Mer

kezi binasmda yapllacaktlr. 
3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin §artnameye gore hazrrhyacaklan 

t eklif zarflarm1 yukar1da yaz1h giin ve saatten evvel Direktorliige verme
leri. (1606) 

--K·E R BE LA V AKASl 
All, Hasan ve Hiiaeyin. Tarihi, merakh roman ~tkb Fiatt 5 kuru§tur. 

Karacabey Belediyesinden: 
1 - Kasabaya getirilecek Golecik suyunun in§a ve tesisi k1smmdan su 

kulesi ve su hazinesi r;1karllmak suretile ke!iif bedeli 65244 lira 83 kuru§ ol
mak iizere yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Borular getirildiginde pe§in ve defaten, diger k1s1m in§a ve tesi
satm yaplld1gmda her ay istihkak raporile derhal verilecektir. 

3 - in~aat ve tesisatm ikmal miiddeti miiteahhid lehine bir senedir. 
Daha evvel yapllmas1 kabuldiir. 

4 - Muvakkat teminat rniktan 4512 lirad1r. 
5 - Yap1lacak teklifler ihale giinii olan 15 nisan 937 per§embe giinii 

saat 15 te Karacabey Belediyesi binasmda toplanacak Komisyona ihale saa
tinden evvel veril:rpi$ olacakttr. (1570) 

!?ofor ve otomobil sahiblerine : 

''TOREKS,, markah DAGILMAZ 
mlkah Otomobil Camlar1 kull•n•n•z. 

Deposu: YAKUB GULER ve A. LEVI ,tl. 
Ga ata, Tiinel caddesi No. 33, Telefon: 418S3 

Amortisman 
2794 numarah Amortisman Sand1g1 hakkmdaki kanuna baz1 hiikiimler 

ilavesine dair olan 3136 numarah kanun mucibince Anadolu Demiryolu §irke
ti obligasyon, aksiyon ve rniimessil senedlerile Haydarpa§a Liman1 ljirketi 
obligasyon ve miimessil senedlerinin Ergani ve S1vas - Erzurum tahvillerile 
degi~tirilmesi i§ine 24 mart 1937 tarihinden itibaren ba§lanacakttr. 

Sand1gtm1z hesabma miibadele muamelesi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez 
Ban~as1 idarei merkeziyesile §Ubel~rinde yapllacaktlr. 

Kapab Zarf 
Sabf 

Usulile 
Artbnna 

Isteklilerin, Ankara, istanbul, Izmir, Samsun ve Mersinde bu Banka gi-
Gayrimenkul !!elerine miiracaatleri liizumu ilan olunur. (1580) 

ilant I lnhisarlar Umum MiidiirluP.-iinden -~ 
Mahallesi 

Esvak S1r amagazalar 

Nev'i 

Tahtani ve fevkani 
magaza 

Metruke 
No. 
247 

Trabzon Defterdarhgtndan: 

Muhammen 
Kap1 klymeti 
No. Lira 
148 20,000 

1 - Yukar1da evsaf1 yazllt gayrimenkuliin miilkiyeti pe§in para ile sa
tllmak ve bedeli gayrimubadil bonosile odenmek ~?artile 1/4/937 tarihinden iti
baren on be§ giin miidetle artt1rm1ya ~1karllrn1§tlr. 

2 - Arttrrma 15/4/937 per§embe giinii saat 14 te Trabzon Defterdarh~1 
Satl~ Komisyonu oqasmda kapah zarf usulile yapllacaktlr. 

3 - Artbrm1ya girebilmek ir;in isteklilerin % 7,5 teminat ak~esi i~in 
makbuz veya banka mektubu vermesi laz1mdrr. 

4 - isteklilerin teminat rnakbuzlan veya banka mektublarile teklif mek
tublarml ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisligine makbuz mukabilinde vermesi laz1md1r. 

5 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikinci maddede yaz1h 
saate kadar gelmi~ olmast ve dl§ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmas1 U
z1md1r. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (1583) 

Bayanlann candan arkada§l: Ayba~lannda kullandtklan 

'' FE M i L ,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan 

hUmQmetlerl lqln vekili : i$ Ecza Deposudur. 

·Nafta 
Betonarme 

Vekaletinden: 
Koprii 

I 

31/3/937 tarihli r;;ai'ljamba giinii saat 16 da Naf1a Vekaletinde $ose ve 
Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda tzrnir VUAyetinde ve Mene
men - Muradiye yolu iizerindeki 43 006 lira 29 kuru~ ke~if bedelli betonarme 
Degirmendere kopriisii in~aab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri di~er evrak 215 kuru$ mukabilin
de Naf1a Vekaleti Sese ve Kopriiler Reisliginden almabilecegi gibi tzmir Na • 
f1a Miidiirliigunde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 3226 liradlr. 
Eksiltmiye girebilmek ir;;in isteklilerin miiteahh!dlik vesikasmt g5sterme

Ieri me~?ruttur. 
Teklif mektublannm 31/3/937 r:ar$amba giinii saat 15 e kadar Komisyon 

Reisli~ine verilmesi laztmdtr. c528• (1284) 

Belediye Sular idaresinden: 
Bu~akle 1500 aded 
Bu§akle borusu 1000 :.. 

.. Tamponu 250 ,. 
Ana muslugu ~apkast 15 m/m 900 .. 
Musluk r;;arkl 30 ,. 10 :o 
Man§on 40 :o 260 .. 

.. 60 • 110 • 
• 80 :0 35 .. 
II 100 » 20 » 

Diiz Plaka .-· 80 .. 70 .. 
,. :0 100 .. 10 " 

" Yukanda cins ve eb'ad ve miktart g1isterilen adi dokiim par~alan kapah 
tarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Bu i~ ir;in hazrrlanan ~artname Levaztm servisinden parastz verilir. 
2 - ihale 19 nisan 937 pazartesi giinii saat 16 da Taksimdeki idare Mer

kezi binasmda yapllacaktlr. 
3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin §artnameye gore haz1rhyacaklart 

teklif zarflarm1 yukar1da yazth giin ve saatten evvel Direktorliige verme
leri. (1607) 

Onye Belediyesinden: 
2993 lira 67 kuru§ bedeli ke§ifli elektrik santral binas1 in§asma miiddeti 

ir;;inde talib r;;lkmadlgmdan 10 giin temdid edilmi§tir. !halesi 29/3/937 pazar
tesi giinii saat 15 tedir. !stekliler proje ve teferruatln1 tinye Belediyesinden 

_ ve istanbulda Taksimde $ark apartlrnanmda elektrik miihendisi Hasan Ha-
letten alabilecegi ilan olunur. (1609) 

Afvon ilbaybgmdan: 
10 mart 937 giinunde birinci ihalesinin yap1lacag1 evvelce ilan edilmi§ 

t>lan tl merkezine bagh !scehisar koyiindeki Somaki mermer ocaklan 25 
sene muddet ve senede cl50,. metre mikab1 ta§ r:1karmak ve % 5 bur:uk 
nisb1 resim vermek iizere talibine birinci ihalesi yaptlacaktrr. ihalei kat'iye
si 25 mart 937 per$embe giinu saat 15 te icra olunacakbr. Talib olanlarm bel· 
li giin ve saatte Ilbayhga ve fazla tafsilat alrnak istiyenlerin Afyon Ticaret 
Odas1 Ba§sekreterligme miiracaatleri Han olunur. (1399) 

Miktan 
Aded 

225000 
30000 
20000 

700000 
140000 
20000 

8000 
' 1143000 

lWW 

Tepe kutru 

29 
30 
34 
25 
26 
28 
30 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

lrtifa1 

40 
40 
45 
30 
35 
35 
35 

1 - Niimunesine uygun olmak ~artile yukanda miktar ve eb'adl yazlh 
•1,143,000• ade.d krrmiZI renkte kapsiil pazarhkla satm almacaktrr. 

2 - Pazarhk, 31/111/937 tarihine rashyan ~ar~arnba giinii saat 115 te Ka
bata~Sta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

3 - !steklilerin pazarhk it;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte adt ger;en Komisyona gelmeleri ilan olunur, (1523) ,.,.,.,., 

I - $artnamesi mucibince 6000 kilo bel ipi pazarllkla satm ahnacakbr. 
II - Pazarl~ 1/IV /937 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kornisyonunda yapllacakbr. 
Ill - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden ahnabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk i~in tay~n edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri · ilA.n olunur. (1614) 

Karacabey Merinos Yeti,tinne 
<;iftligi Miidiirliijiinden: 

1 - Karacabey Merinos Yeti~?tirme <;iftligi hayvanat1 ihtiyaCl l~in 
100.000 kilo arpa, 125.000 kilo yulaf, 8.000 kilo mtsrr danesi kapah zarf usulile 
eksiltmiye konmu!$tur. 

2 - Arpanm beher kilosuna altl kuru$, yulafm beher kilosuna alit ku • 
ru§, mtsrr danesinin beher kilosuna alh kuru$ fiat tahmin edilmi§tir. 

3 - Eksiltme 26 mart 1937 tarihine musadif cuma giinii saat on be!$tir. 
4- Eksiltme Karacabey Harasmda mute$ekkil Merinos Yeti~irme Cift· 

ligi Satmalma Komisyonunda yapllacaktlr. 
5 - Muvakkat teminat olarak (1050) bin elll lira almacaktlr. 
6 - isteklilerin giin ve saatinde ve 2490 sayu1 kanunun tarifat1 dahilinde 

Komisyona miiracatleri ilan olunur. (1314) 

istanbul Be,inci icra MemurhJitmdan: 
Ali Osmanm tasarrufunda olup emniyet Sand1gma birinci derecede ipo· 

tekli bulunan ve paraya r;evrilmesine karar verilip tamamma (1724) lira kiy
met takdir olunan Erenkoyunde Sahray1cedid mahallesinde Etemefendi so· 
kagmda eski M yeni 84, 84/1, 84/2 No.h §arkan sahibi sened bag1 garben ta
rikiam cenuben sahibi sened diikkam ~imalen Fatma elyevm sahibi sened 
diikkanlarile ~evrilmi~ iki diikkam mii~temil iradh arsa elyevm diikkan: Ev
safi zernini ~imento i~inde kahve ocag1 bulunan bir kahve diikkan1 olup ar
kasmda ah§ab bir komiirliigu bah~ede tulumbah kuyu pasajm iizerinde bi
risine diikkandan birine de pasajdan geGilir iki bekar odas1 vardrr. Umum 
mesahas1 172 M2 olup bundan 56,50 M2 bahr;e 115,50 M2 binadtr. Evsaft yu
kanda yaz1h bah~eli diikkan ve bekar odalan tapu kaydmda oldugu gibi 
ac;1k arttlrm1ya vazedilmii$tir. • •• 

Artt1rma pe!iindir, artbrm1ya h;;tirak edecek mii§terilerin k1ymeti mu • 
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya. milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalar1 icab eder. Miiterakim ve;rgi, tanzifat, tenviriye 
ve vaklf borclar1 borcluya aiddir. Arttlrma ~artnamesi 1/4/937 tarihine mu
sadif per§embe g~nii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arthrmas1 5/5/937 tarihine musadif ~ar§amba giinii dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek birinci arthrrnada bedel klymeti muhammenenin 
% 75 ini buldugu takdirde ustte brrak1hr. Aksi takdl,rde son artttranm ta· 
ahhiidii baki kalmak iizere arthrma on be§ gun daha temdid edilerek 20/5/ 
937 tarihine musadif per§embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yaplla
cak ikinci arthrma neticesinde en ~ok artbramn iistiinde btrak1lacakhr. 2004 
numaralt icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklar1 tapu 
sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger ~lakadaranm ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia· 
larm1 ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri laztmdrr. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olm1yanlar sah~ bedelinin payla§masmdan baric kabrlar. Miiterakirn vergi, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisumu ve vaktf icaresi bedeli 
miizayededen tenzil olunur. Tellaliye ve 20 senelik vak1f icaresi tavizi de 
diger bilumum vergil~r gibi borcluya aiddir. Daha fazla malOmat almak is
tiyenlerin 936/700 numarall dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri k1ymet raporunu goriip anhyacaklan ilan olunur. (1592) 

Bursa ipek Bocek~iligi Enstitiisiinden: 
Bursa tpek Bocek~iligi mektebi bu sene Adapazan li~e merkezinde 1 

nisan 937 tarihinde a<;tlacakhr. 
Tahsil devresi 4 aydan ibaret olan bu mekteb kursuna girmek istiyen -

lerin ilk mekteb $ehadetnamesi, s1hhat raporu, a§t §ehadetnamesini dilek~e
lerine ili§tirerek Enstitiimiize veya Adapazan Ziraat Memurluguna ba!?vur -
malan. (1581) 

izmir Belediyesinden: 
tzmir ve civarmda Belediye elile i~letilecek otobiisler ir;in ilk parti ola

rak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motorlii 20 - 24 ki~?ilik ve §ehir yollannda 
~ah~an tiplerden olmak iizere be~ aded komple otobiis kapah zarfla ve lork 
be~? giirl miiddetle miinakasaya konulmu~tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni giimriik, muamele, belediye, tahliye 
ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak iizere !zmir Belediyesi !tfaiye 
binast oniinde teslim edilmek ~artile altl bin yedi yiiz elli lira ve hepsinin 
otuz ii~ bin yedi yiiz elli lirad1r. 

3 - Mali ve fenni ~artnameleri yiiz altmt~? dokuz kuru~ bedel muka
bilinde !zmir Belediyesi Makine ve Elektrik Miihendisli~inden tedari.k 
edilir. 

Ta$radan lstiyenler Sjartname ve posta ucretini pe~in gondermelldirk!r. 
4 - !hale 23 nisan 937 cuma giinii saat 16 da ~ehir Mecllsinin tasdiki 

§artma baji;h olarak tzmir Belediyesi Daimi Enciimenince yaptlacaktlr. 
5 - Muvakkat teminat iki pin beS! yiiz otuz blr lira yirmi ~ kuru§tur. 
6 - Nakden verilecek teminat ak~esi ihale tarihinden asgarl bir ~n 

evvel Belediyeden ahnacak fi$ mukabilinde t$ Bankasma yatmlacaktlr. 
7 - Teklif yapacak firmanm otobiisler hakkmdaki bil\l.mum katalo~ 

ve teknik resimlerle bro~iir plan ve izahnamelerini ve yedek par~a katalo· 
gunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - IS!tirak ir:in 2490 sayu1 kanunun tarifi dairesinde ihzar edilmi~ tek
lif mektublanm ihale tarihi olan 23 nisan 937 cuma gi.inii azami saat on be~e 
kadar izmir Beledive Reisliitine vermelidir. c628~ (1227) 

Erzurum V aliliainden: .... 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Erzurum Niimune hastanesinin kalorifer 

iS!idir. 
2 - Ke$if bedeli 12700 liradtr. 
3 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - Bu i~e aid evrak §Unlardrr: 
A- Plan 
B- Umumi ~artname 
C- Baymdrrhk ii$leri genel ~artnamesi 
D - Ke~if ve silsilei fiat cetveli. 
5 - Eksiltme 9/4/937 cuma giinii saat on be§te Naba Miidiirliitil oda· 

smda yapilacakbr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin dokuz yiiz elli fir;; lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan ba§ka a~ag1daki §artlan haiz bulunmas1 
laztmd1r: 

7- ~imdiye kadar bu gibi i~leri yapbgma dair Nafla VekAletinden at. 
ffil§ oldugu ehliyet vesikastm ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmesi. 
9 - i§bu evrakl okumak istiyen istekliler Erzurum ve lstanbul Naba 

Miidiirliigunden okuyabilirler. 
10 - Teklif mektublan yukar1da be§inci maddede yaZih saatten bir n· 

at evveline kadar E.rzururn Naf1a Miidiirliigu odasmda te§ekkiil eden Komis
yon riyasetine vereceklerdir. Posta ile g5nderilecek mektublar be~incl mad· 
dede yazth saatten bir saat evveline kadar gelmi§ olmas1 ve d1§ zarflan mil• 
hiir mumil iyice kapablm1~ ve miihurlenmi~ veya imza edilmi§ bulunmasx 
Sjarttlr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1531) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
!Jimdiye kadar binlerce klflyl zengln etmlttlr. 

6 net ke§ide 11 nisan 937 ·dedir. 
Biiyiik ikramiye 200,000 liradu. 

Aynca: 40.000, 25.000, 20.0001 15.000, 10.000 llrahk 
lkramlyelerle (50.000 ve 200.000) llrabk lkl mUklfat varcllr. 

Dlkkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak,aauna kadar 

biletini degi§tirmif bulunmabdJr. 
Bu tarihten sonra bllet Uzerlndekl hakk• aakd olur. 

Nazilli 
Eksiltme ili.nt 

Pamuk Islah 
istasvonu Direktorliigunden: 

1 - Miiessesemiz ir;;in (Garvens) markah ve sekiz in~ kutrunda ild aded 
kompila santrifuj tulumbas1; arttrrma, eksiltme kanunu hiikiimleri dairesinde 
satm almacaktrr. Yirmi beygir kuvvetinde motora (akuple) baglan.ml!f ola • 
cakhr. Dart tekerlekli arabas1, alastiki ve izole baglamas1 emme sepeti, ayar 
siizgiisii, (Klape) ~e9meli hunisi 6 • 8 metrelik emici iki hortum ve verici 2 
deve bovnu ile 3 metrelik iki diiz boru ve 8 dane flan~ ve iki manumetre gibi 
biitiin teferriiatile birlikte ve komple olacaklard1r. Bunlar nihayet 28 mayts 
1937 giinii Nazilli ~imendifer istasyonunda teslim edilmi§ olacaklardrr. Teslim 
ve teselliimii miiteakib bedelleri Nazilli Malsandtgmdan tesviye edilecektir. 

2 - Eksiltme 24 mart 1937 ~ar~?amba giinu saat 15 te Nazilli Malmudiir
liigunde toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile yaptlacak, teklif muvaflk 
ve mutedil goriildiigii takdirde ihale edilecektir. Taliblerin kanun hiikiimle· 
rine uygun olarak hazrrhyacaklan Detayh teklif mektublar1n1 sozii ge~n 
giinde nihayet saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lAzimdtr. 

3 - Muvakkat teminat 250 liradrr. 
4 - Tulurnbalar sozii ge~en giinde teslim olunmadlgl takdirde teminat 

ak~;esi irat kaydolunacak ve miiteahhid 200 lira tazminat verecektlr. 
5 - tlan, pul ~ibi resm1 masraflar miiteahhide aiddir. 
6 - Fazla malll.mat almak istiyenler Nazilli Pamuk Islah lstasyonu Di· 

rektorliigune miiracaat edebilirler. (1422) 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
idare ihtiyac1 ic;in bastmlmasma liizum goriilen evrak a~1k eksiltmi~e ko

nulmu§tur. Eksiltme 9/4/937 cuma giinii saat 15 te tstanbul Telefon D1rek • 
torliigii Ahm Satlm Komisyonunda yapllacakttr. Muhammen bedeli 1250 lira 
ve ilk teminat 93.7~ liradtr. Talibler niimuneleri~~ gormek ve izahat almak 
iizere hergun Levaz1m Dairemize miiracaat edeb1hrler. (1610) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kur§un boru ic; kutru 15 m/m 20000 kilo 
Eb'ad ve miktan yukanda yazth kuqun boru kapal1 zarfla miinakasaya 

konmu§tur. 
1 _ Bu i~ ir;in hazrrlanan §artname LevaZim servisinden param: vertllr. 
2 _ ihale 12 nisan 937 pazartesi giinii saat 15 te Taksimdeki tdare Mer• 

kezi binasmda yapllacaktlr. 
3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Sjartnameye g5~e h.:m;hyacaklan 

teklif zarflarm1 yukartda yaz1h giin ve saatten evvel D1rektorluge verme
leri. (1608) 

Nafta V ekaletinden: 
5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Veka~et Malzeme Eksi~t

me Komisyonunda 6284 lira 52 kuru~ muhammen bedelh 101 parr;;a mobil· 
yanm kapall zarf usulile eksiltmesi yaptlacaktrr. 

Kalkleri Vekalet Malzeme Miidiirliigiinde bulunan 101 par~a mobilyaya 
aid eksiltme §artnamesi ve teferri.iah paras1z olarak rnezklir Miidiirliikten all-
nabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuru!itur. 
tsteklilerin teklif mektublanm Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve ~297 ~

yth niishasmda ne~redilmi$ talimatnarneye gore ahnmt§ miiteahhidlik v_:s1· 
kasile birlikte 5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Ankarada Vekalet 
Malzeme Miidiirliigiine vermeleri lazrmd1r. (1521) 
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azoz oz·· 
Meyvalardan ve meyvalartn oziinden yaptlmi,hr. ~ekersiz meyva 

tuzu tertibi ve nekerli limonlu f&mpanya tertibi enfesi nefais nevile
ri vard1r. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. ~erbet ve limonata 
yerine diinyanm her tarafmda bu s1hhi tertibler kullamlmaktadir. 
Yiizde bet yiiz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Hasan gazoz ozlerini tercih etmek menfaatiniz icab1dir. Kava
noz i~erisinde 25, biiyiik 35, dort misli 50 kuruttur. Hasan deposu. 
Ankara, Istanbul, Beyoglu, Eski,ehir, Betiklaf. 

i Z M i R 
ENTERNASYONAL FUARI 

20 Agustos • 20 Eyliil 1937 

P. T. T. Levazun Miidiirliigiinden: 
1 - idare miistahd~ni i~in c440~ aded pelerin ac;Ik eksiltme ile ah

nacaktlr. 
2 - Muhammen bedeli c4840•, muvakkat teminatl c363· lira alup ek

siltme 2/4/1937 cuma giinii saat c15" te Ankarada P. T. T. Satmalma Kamis
yanunda yapllacakbr. 

3 - istekliler teminatlarmi fdare veznesine yatmp alaca~ makbuz 
veya kanunen rnuteber banka mektubu ve §artnamede yaz1h vesikalarla ek
siltrne giinii saat cl5· te rnezkur Karnisyana rniiracaat edeceklerdir. 

4 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1rn Mudiirliigunden, fstan -
bulda P. T. T. Levazun Ayniyat $ubesi Miidiirliigiinden verilecektir. 

c598" (1442) 

Bo~ Durma... Para Kazan ! 

Ziraat Vekaleti Silo Komisyonundan: 
Ziraat Vekaleti Silo Kamisyanu Teknik Biirosunda <;ah!?rnak iizere iicretli 

alarak bir ressam, lisan bilen bir daktilo ve teknik yaz1Ian alrnancadan tiirk
,;eye ~evirebilecek rnuvakkat bir rniitercim ahnacaktrr. 

isteklilerin irntihan edilrnek iizere vesikalarile beraber nihayet 31/3/937 
tarihine kadar Cankaya caddesinde Siimer aparhrnanmda Silo Kamisyonu 
Teknik Biiro Reisligine rniiracaatleri. c655" (1552) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

1 - Biiyiik Millet Meclisi otarnabilleri i'"in c600. teneke benzin kapah zarf 
usulile rniinakasaya konrnu!?tur. 

2 - Miinakasa 12/4/1937 pazartesi giinii saat 15 te Biiyiik Millet Meclisi 
!dare Heyeti odasmda yapllacakhr. Bundan bir saat evvel zarflarm tev
dii laz1rndrr 

3 - Muharnrnen bedel (2670) lirad1r. 
4- Muvakkat terninat (200) lirad1r. (Banka rnektubu olacaktrr). 
5 - ~artnarne hergiin Biiyiik Millet Meclisi Daire Miidiirliigiinden bedelsiz 

olarak almrr. c67h (1587) 

CUMHURiYET 23 Mart 1937 

936 izmir sergisinde 

BOZKURT 
ve HAL K 

BI~aklarinin 
hususl pavyonu 

SERGiDE: Gazetecilerin tetki -
kah neticesinde ANADOLU ve 
andan naklen baZl istanbul gaze -
telerinin yazd1klan takdirkar ya -
zllanm a~ag1da saym yurdda§larx
rnxza takdirn ediyoruz. 

BOZKURT 
ve HALK 

tlrB§ b1~aklan paviyonu bu sene -
ki giizel izrnir ARSIULUSAL 
altmc1 FUARINDA yurdurnuzda 
ilk defa TURK isim ve TURK 
rnarkasmx havi 

BOZKURT 
ve HAL K 

bra§ bx,.aklan kendi hususi pavi -
yonunda te§hir edilmi§tir. 

Gerek bx~aklarm ve gerek pavi
yanun HALK arasmda UY AN -
DIRDIGI sempati takdirle ikar§l -
lanrnl§tir. 20 - 25 senelik bir ornrii 
ikrnal eden bu icadm ilk anmdan 
bugiine kadar Tiirkiyeye yiizlerce 
,.e§id tlrB§ b1~aklan gelmi§ ve bun
larm hernen kaffesi ecnebi isirn ve 
rnarkasm1 ta§l~tlr. Bu rnuvaffa-
kiyeti ilk evvel 

BOZKU T 
ve HAL K 

bra§ b1~aklan kazanrnl§ ve az za
manda Tiirkiyenin en hiicra k6§e
lerine kadar dal budak salarak 
hakh bir surette fevkalade i§tihar 
etmi§tir. BUGUNE kadar TURKi
YE sergilerinde ilk defa alarak 
te§hir olunan 

BOZKURT 
ve HALK 

t1ra§ b1,.aklar1mn ta§ldl~ isirnler 
o kadar yerindedir ki diinyanm en 
yiiksek ,.eliginden yap1lm1§ olan 
bu b1~aklar diinyanm en biiyiik ve 
§erefli bir tarihine rnalik TUR -
KUN efsanevi ismi olan BOZ -
KURT ve Tiirk rnilletini kasdeden 
HALK isimlerini tB§rmaga hak 
kazanrnl§tll'. 

Bu sebable paviyon sahibi bu -
lunan Bay Fehrni Hiiseyin Ar -
dah ve Bay Mehmed Salih Trig -
rath §irketini tebrik ederiz. 

ANADOLU gazetesi, izmir 

ROMANYA SEYRISEFAIN IDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

DACiA vapuru 24 mart ,.ar§arnba 
saat 9 da (Pire, iskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

ALBA JULiA vapuru 26 mart cuma 
saat 12 de (Kostence, Sulina ve Ka -
las) a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Landra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i~in tenzHath fiatlarla miittehid bilet • 
Ier verilir. Biitiin Ramanya, Palonya 
ve Tuna lirnanlarx i~in ve Tiirkiye · 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
rnucibince merkezi ve §Brki Avrupa 
i'"in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 
Galata Yolcu salonu kar§ISlnda Ta -
hirbey hamnda fstanbul umumi acen· 
tahgma rniiracaat. Telefan: 49449-49450 

I Dr. Suphi ~enses • 
idrar yollan hastallklan mutehass1s1 

Bevofrlu Y1ld1Z sinemas1 kar!liSl 
leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesl faklrlere paras1z 
Tel.: 43942 

Zayi - Kad1koy Askerlik §Ubesinden 
alml§ oldugum askeri terhis tezkeremi 
zayi ettirn. Yenisini <;1kartacag1rndan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Sedad Hakkl Eidem 

Sahtll ve Baqmuharrtrt; Yunu• Nad1 
Umumt neqrtyatt tctare ecten Ya~ l§tert 

Milduril: Hikmet Miinil 

Cumh.unl/et matbaast 

AGA BALTIC I ' 
SA Tl$ YERLERi 

ve 
ACENTALARI 

Galatada Bankalar caddesinde RADYOFON magazas1 
Pendik, Elektrik magazasx, $EVKET KAMBER. 
Bursa, NUREDDiN NE$ET, Uzungar§I No. 128. 
fzrnir, A. FELDMANN, Peljtemalcllar Cukur han. 
Zanguldak, Mobilyaevi. ALi RIZA. 
Adana, YUSUF SAMi, Tarsuskap1s1. 
Edrernid, Fota FERMi MiNE. 
Ve istanbul Sultanharnarn Hamdibey ge~idi. No. 54. 

kullan1yor. 

RADYOLiN 
Di§leri ~iiriimekten korur ve 

giine§ gibi parlahr. 

RADYOLiN 
Di§ etlerinde bulunan mikroblart 

tamamen imha eder. 

RADYOLiN 
Biitiin agza s1hhat. letatet ve 

cazibe verir. 

Giinde iki defa kullanmag1 ihmal etmeyiniz 

Daima Radyolin 
M. M. Vekaleti Hava Miiste,arbgindan: 

Hava Miiste§arhg1 ve Kayseri Tayyare fabrikas1 ic;in 126-210 lira iicretli 
ii~ almanca rniitercim ahnacaktu. isteklilerin irntiham yapllrnak i.i.z~re 25/3/ 
937 tarihine kadar Hava Miiste§arhgma istida ile miiracaat etmelen. 
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anzuk SAC BOY ALAR 
J U V A N T i N _,~ 

Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vard1r. T er ve 

y1kanmakla kat'iyyen 

~Ikmaz, tabii renk ve
ren taninmi~ yegane 

s1hhi sa~ boyaland1r. 
ingillz Kanzuk Eczanesl 

Beyoglu - Istanbul 

... ..__. ~- - .... " - - --·· .. . ... 

Acele Sabhk 
Fatihte iskenderpa§a rnahalle • 

sinde Balipa§a caddesinde 18,5 a
yilt yeni yapllml§ 6 oda, 1 rnutfak, 
1 banyo ve bah~esi alan elektrik 
ve su tesisatlan rnevcud bulunan 
hakir aparhrnan sisteminde ya -
pllrnl§ bir ev mal sahibinin ta§raya 
gitmesi hasebile pek ehven fiatla 
acele satlhkhr. Taliblerin rnezkfir 
hanede oturanlara rniiracaatleri. 

-rasfiye halinde bulunan 

istanbul Mavnac1lan 
Tahmil ve Tahliye T. A. ~irketinden: 

Evvelce yap1lm1§ olan Han iizerine 
toplanan umurni heyette kanuni nisab 
goriilemediginden ii~iincii taplanrnanm 
8/4/937 per§embe giinii saat 16 da Ga -
Iatada Billur sokak Biiyiik Tiinel han 
14-15 nurnarada yap1lacagmdan hisse -
darlarm miiracaat ederek duhuliye va
rakalan alrnalan ilan olunur. 

Ruznarne: Tasfiye i§leri hakkmda 
izahat 

Sat1hk arsa 
Beyaz1dda Saganaga rnahallesi Nur 

sakagmda 13 nurnarah biitiin Marmara
Yl goren 157 metro rnurabba1 arsa sa• 
hhkhr. Yanmdaki 14 nurnaraya rniira.
caat edilmesi. 

istanbul asliye birinci hukuk rnah '" 
kemesinden: 

Yani tarafmdan Bahkpazan Tiitiin
giimriigu caddesinde 17 numarah F1 • 
rangaki diikkanmda Anesti Zirnaridis 
aleyhine 36/1149 numarah dosya ile ag
tlgr 1500 liranm tahsili davasmda is • 
tida suretinin rnumaileyhin ikarnetga
hmm rn~huliyeti hasebile ilanen teb
lig edilmi§ olrnasmdan davetiyenin de 
ilanen teblig·ine karar verilmi§ bulun • 
masmdan rniiddeaaleyh Anesti Zimari
disin rnuhakeme giinii alan 3/5/937 pa
zartesi saat 14 te rnahkemede haz1r bu
lunrnasl veya tarafmdan tasdikli bi.r 
vekil gondermesi teblig yerine ge~mek 
U~e ®n OlWlUr. , 
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