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Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in hirer mukaddeme yaznu§lardlr. 
Her gencin elinde bir tane bulun· 
mahdu-. 
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$a$klnhk alcimetleri ---· ~1 
Suriyeliler $imdi de 

iftiraya saptllar 
iskenderunda ~Ikan Elliva gazetesi 

yagmaciiik ve tecaviiz isnad 
Tiirklere 

ediyor 
Haleb 24 (Hususi) - Sancakta Turklere yap1lan te

cavuzler §iddetini artmnaktadu. Bu §iddetli hareketten 
dolay1 kendilerini mazur gostennek istiyen alakadarlar bu 
defa da Turklere tecaviiz fiili isnad etmege ba§lami§Iardu. 
Nitekim 1skenderunda ne§redilmekte olan Elliva gazelesi 
16 mart tarihli nushasmda Turklerin bir baga tecavuz et
tiklerini yazmaktad1r. Salilmi§ gazete iftirasma §Oyle de

tedir. Elliva gazetesinin yazd1g1 hadise vukubulmu§tur, 
fakat hadiseyi ika eden ve bu hadise ile alakadar bulunan
lardan hic;:biri Turk degildir. Elliva gazetesinin bu ne§riyah 
1skenderun Turkleri arasmda buyuk teessur husule getir
mi§tir. Tiirkler isnad edilen bu hadisenin tekzibini istemek
tedirler. 

Sancakta teessiir 
vam etmektedir: 

«Karahuseyinli koyu Turkleri, Mihail Benna'ya aid 
baga tecaviiz ve bag1 tahrib ve dikenli telleri yagma etmi§'" 
lerdir. Hukumetin bu hadiseyi nazan itibara alarak mute
cavizleri ba§kalanna ibret olmak uzere §iddetle cezalan

Humus 24 (Hususi} - Elliva gazetesinin Turklere 
kaT§! yaptlg1 kotu isnad fskenderun Muddeiumumisi mu
taassib Arab olan Vatanilerin ve manda memurlanmn 
elinde bir alet olmaktan ba§ka hic;:bir meziyeti olmiyan 
Ebuhaydann kanunlan, sarahatleri, be§eri mevzuah c;:ig
niyerek efendilerine yaranmak ic;:in verdigi bir karara da
yanmaktadJr. Adalet ve hak mefhumunu nazan itibara al· 
m1yan Muddeiumuminin bu sarih du§manhgma kaT§! bu· 
tiin adalet vicdam munkesirdir. 

dJracagmJ umid ediyoruz.» 
Bir taraftan koylere saldmlan Turk du§mam yobaz 

tahrikc;:ilerin, musellah c;:etelerin faaliyetinden sonra §imdi 
de boylece gazeteler vas1tasile Turk ahali tehdid edilmek-

Sancak i~inde 
F ransaya dii~en 
miihim vazife 

------------~--~~----------~ 
Kara biik fabrikalarinin 

temelatma • meras1m1 • 

Fransa da, Tiirk dostlu- Bundan sonra Siimer Bank· Malatya fabrikasnm 
guna k1ymet vermekte sa-
mimi ise, kendi miistem
leke memurlarmm San
cakta otoriteyi bir ba§l· 
bozuk idaresi haline ko
yan hafifliklerine derhal 

ve kat'iyetle son 
vermelidir 

~?:!!!!! iin gf9Diyor ki Sancaktan azc;ok 
~ her Turkun camm s1kan fena 

haberler almJyahm. Y an cebine 
kinniZI mendil koymu§ diye tevkif oluna
rak kasaba kasaba dola§tmlan Turk gen
cinden tutun da Turk koylerine musallat 
k1lmmak uzere Arab ve Enneni silahlan~ 
dmlan ve adedleri hergun uc;: be§ artmla
rak hakikaten mudafaas1z Turk koyleri
ne musallat dahi k1hnan c;:etelere vann~ 
c1ya kadar her§ey. Hatayda Turk halk1~ 
na yap1lan zulum ve i§kence muamelele
rinden ba§ka baz1 kimselere gore silah· 
landmlan kuvvetlerle icabmda San
c:agm Tiirkiye Cumhuriyeti alakas1· 
na kal'§l rniidafaasmm bile derpi~ e~ 
dilmekte oldugunu hayretle goruyoruz. 
Kar§ISinda kendisine mukabele edecek 
kimse gormiyen cahil biri silahlandmlmca 
sanki etraftaki daglan o yaratmJ§ gibi 
bir gurur ve cur' etle ooburlenir. Bu ba
sit adamlarm kand1r. F ransa hesabma 
korkulur ki ellerine verilen silahlarla gu~ 
rur ve cur' etleri artmlan bu kabaday1lar 
gunun birinde §Imankhgi Turk toprak
larmda §akavet yapmaga kadar ileri go
tiirmii~ olsunlar. 0 zarnan yalmz 
kendilerinin takib V'e tediblerile ikti
fa olunrn1yarak onlann ka.ynaklanm 
da kurutrnak bize gore bir zaruret o· 
labilir, ve i§ bu preseye dokiiliince 
bittabi i§ i§ten g~rni§ ve meselenin 
sulhan halli usulii yerini ~aresiz di
ger bir usule terlretrni§ bulunur. 

Fransa hesabma korkulur diyoruz. 
<;unku Suriyedeki ve heniiz Sancaktaki 
otoriteyi mandater devlet olmak uzere 
Fransa temsil etmektedir. Avuc ic;i kadar 
bir yer olan Sancakta irtikab olunan he
zeyanlann kaffesi Frans1z memurlannm 
ya muvafakat ve mu§areketlerile ve ya
hud da dogrudan dogruya te§viklerile 
yap1hyor. Metropol Fransasmm bu ku
c;iik oyunlarda dogrudan dogruya dahli 
olacagma ihtimal vermesek bile biitun bu 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 7 siitun 4 te] 

ic; SAHiFELERDE 
3 iinciide: Meseleler 

Peyami Safa 
5 incide : Devlet kanunlarma tabi ol

miyan iki koy 
6 nc1da : Spor haberleri 

7 ncide: Yakm tarihten gizli sahi -
feler. 

temelatma ve Eregli mensucat fabrikastntn 
a~1h' merasimleri yapdacak 

Ba§vekilimiz milli jabrikalardan birisine temelta§l koyarlarken 

Ankara 24 (Telefonla) - Karabiikte 
kurulacak demir fabrikalan tesisatmm 
temel atma merasimi nisarun 3 iincii 
cumartesi giinii Ba§vekil ismet inonii
niin elile yapllacaktxr. Merasimde bu
lunacaklan Karabiike gotiirmek iizere 
nisanm ikinci giinii §ehrimizden iki hu
susi tren tahrik edilecektir. Ba§vekil, 
ikhsad Vekili ve diger Vekiller, Meclis 
reisleri ve Meclisten davetlilerle ingiliz 

sefiri, sefaret miiste§arl ve Broses fir
maSlrun rniimessilleri de bu trenlerle 
hareket edecelkerdir. isrnet inoniiniin 
bu miinasebetle miihim bir nutuk s<iy
Iiyecegi. anla§llmaktadir. 

Siimer Bank Umumi miidii
riiniin beyanab 

Si.imer Bank Umumi miidiirii Nurul-

[Arkast Sa. 7 siitun 4 tel 
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Vekaletsiz Vekiller 
Receb Pekerle Hasan Sakan1n bu vazi
felere getirilmeleri ihtimali kuvvetlendi 

Siyasi Miiste,arlar taayyiin etti 
Ankara 24 T ele- .-·~,.-.-

fonla) - Bugun 
ogleden sonra Ba§~ 

vekil tarafmdan im -
zalanmJ§ olan siyasi 
rnuste§arlar hakkm

daki kararname 
Yuksek T asdika ik-

tiran etti. Bu ka • 
rarname ile Nafi A
tuf Kansu (Erzu -
rum) Maarif, Ne
cib Ali Kiic;:i.ika 
(Denizli) Milli Mu- -
dafaa, Ali R1za Ti~ 

Receb Peker Hasan Saka 

siyasi muste§arlar ic;in hususi odalar ha -
Zirlanmi~ti. Digerlerinde de ayn mesai 
odalan aynlmaktadJr. Bundan ba§ka si
yasi muste§arlarm Vekaletlerdeki c;ab§
ma §ekillerini gosteren bir talimatname de 
haZirlanmaktadir. 

BaFekaletle, Maliye, Gumriik, lnhi

Mussolini 
kolordu 

lspangaga iki 
gOnderecekmi§ 

italyanin harb bitmeden evvel orada bulunan 
goniilliilerini ~ekmiyecegini 
bildirmesi Londrada biiyiik 

bir heyecan uyand1rd1 

italyan ordulanndan maktne li bir ktt'a ge(,(id resminde ve italyanrn L ondra el(,(ist Sinyor Grandi 

............................................................ , 
Atatiirkiin Samsu-
na ~Iktigi tarihi giin 
Biitiin memlekette biiyiik 
tezahiiratla kutlulanacak 

16 maytsta idman ~enltklert de yaptl~ak 
Ankara 24 (Telefonla) - Biiyiik On

der Atatiirkiin Samsuna ayak bastlgx 
giiniin YJldoni.imiinii, biitiin memleket
te, gen~ manasma uygun §ekilde kar
§Ilamak ic;in hazrrhklarda bulunuluyor. 
Boylelikle Tiirkiyede baharm en talihli 

(Arkasz Sa. 7 siitun 3 tel ............................................................ 
Diinkii Mecliste 

Reis vekilligine Hilmi 
Ural intihab edildi 

Ankara 24 (T e
lefonla} - Mec • 
lis bugi.in saat 13 te 
T evfik Fikret SJla
ym ba§kanhgmda 
topland1. Merhum 
N uri Conkerden a
c;Ilan reis vekilligine 
tayini esami suretile 
intihab yapild1. 
Ziya Karamursel 
(htanbul), Emin Hilmi Ural 

Asian (T okat), doktor Rasim (Nigde), 
General Naci (Seyhan) dan murekkeb 
bir heyet reyleri tasnif etti. Sayhan meb
usu Hilmi Uralm ittifakla intihab edildi
gi anla§tldJ. Ruznamedeki bir iki madde 
c;Ikanld1ktan sonra pazartesi gunu topla
mlmak i.izere celseye nihayet verildi. 

CUMHUJVYET- Bir mi.iddet 
Istanbul Parti reisliginde bulunmu§ olan 
Hilmi Urala muvaffakiyet temenni ede
n7. 

!-K~k itilaf ve I 
Balkan Antant1 l 
15 maytsta mii,terek 

I 

bir toplanlt yaptyorlar 
Biikre§ 24 (A.A.) - iyi malfunat 

almakta olan mehafile gore, Kii
c;iik itilafla Balkan itilaf1 Hariciye ~ 
Naztrlar1, Romanyamn milli bay- i 
ram1 miinasebetile 15 mayxsta bu-

1
, 

rada toplanacaklard1r. ) 

italya intikam almatan bahsediyor 
Bir ingiliz gazetesi, ingiltere ile Fransanm 
mii,terek ve 'iddetli bir harekette bulunmaga 

karar vermelerini ta vsiye ediyor 
Londra 24 (A.A.) - Havas Ajan~ 

st muhabirinden: 
Siyasi mu§ahidler, Grandi'nin g()niil -

liilerin geri c;a~nlmas1 meselesini, muza~ 
kere etmekten imtina etmesi neticesinde 

vahim siyasi ihtilatlar husule gelmesinden 
korkmaktadular. 

ltalya sefirinin, T rabusgarbdan donen 
Musolini'nin verdigi karar neticesinde bu 

[Arka.n Sa. 7 siitun 5 te] 
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Kont Ciano Belgradda 
temaslara ba§ladi 

italya, FransiZ sistemini bozmak i~in Y ugoslav• 
yaya ~ok miisaid tekliflerde bulunacaknu' 

Roma 24 (A. 
A.} - Kont Cia
no, bu sabah eks ~ 

presle Venedik yoli
le Belgrada hare • 
ket etmi~tir. Gec;en
lerde cereyan eden 
iktJsadi ve siyasi 
rnuzakereler netice
sinde bu §ehirde per~ 
§embe veya cuma 
gi.inu Kont Ciano ile 
Yugoslavya Ba§Ve
kili ve N aib Prens 
Paul arasmda kat'! 
muzakereler cereyan 
edecektir. 

I 

l 
I 

Belgrad 24 (Hususi) - ftalyan Ha-l muzeri 
riciye N azm Kont Ciano bugun ak§a· 

Yugoslav hududuna muvasalat 
[Arkasz Sa. 5 sutun 4 te] 
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General Fran co 
kumanday1 ele 

askeri 
ald1 

Bir ingiliz gazetesine gore Madrid oniinde harb 
eden italyanlarin hatt1 ricati tamamile kesilmit 

Madridde esir almd10z si:iylenen italyan zabitleri, Madrid zindanlannda 
ecnebi muhabirlerle gi:iril~tiiriiliiyorlar 

matJ vermektedir: 
T aarruz. F rancist'lerin . biitun mevzi • 

lerine kar§t yap1lan k1sa, fakat §iddetli 

reli (Konya} iktJsad, Ali RIZa (Mar
din) Ziraat, Salah Yarg1 (Kocaeli) 
Adliye, Dr. Hulusi Alata§ (S1hhiye), 
S1rn Day (Naf1a}, Abdulmuttalib (Ma
lalya} Dahiliye Vekaletlerine siyasi mus
te§ar sec;ilrni§lerdir. Siyasi Muste~arlar 
bugiin ak~amdan itibaren vazifelerine 
ba§ladJ!ar. Bir klSim Vekaletderde esasen [Arkas' Sa, 7 siitun IS da] ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Avila 24 (A.A.) - Havas Ajans1 
muhabiri, dun ak§am Aravaca mmtaka
smda hukumet~iler tarafmdan yapilrni§ 
olan taarruz hakkmda a§ag1daki malu - • [Arka.n Sa. 8 sfltun ~ te) 



Tarihi tefrlka : 68 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edUemez) 

ibrahimin Seraskerlik mensuru 
' 

uyarak 
~ab~an 

Bu men~ur, haremden ald1g1 talimata 
Sadr1azam ibrahim Pa~an1n aleyhinde 

H1rvat Riistemi bile korkutmu~tu! 
Bu hadise, onun kafasmda dogup 

dagtlan ikinci bulut oldu. !brahimin had
dini a~mJYa ba§lad1grnt anhyor ve evvel
ce Eflak meselelerinde oldugu gibi §imdi 
de Mac.ar i~lerinde ~ kendi keyfine go -
re ~ hareket ettigini goriiyordu. Bununla 
beraber ona, kuc;uk bir sitemde bulun : 
mach. eskisi gibi itimadda devam etti
Hatta Mohac; seferi uzerinden uc; Ylla 

yakm bir zaman g~ip te Maearistan ~§
lerine burun sokan $arl Kene ders veril
mek iizere yeni bir sefer a~thrken yepye· 

. b' "h · · .. t r_t: Osman-m tr teveccu m~aneSl gos e m. 

lt tarihinde yegane kalan bi.~ uslubla 
yazth muhte§em bir meMur go~dere~ek 
biitiin memleket:in ve ordulann Idarest , 

ni • Serasker unvanile - kendisine verdi. 
Bizzat Padi~ahm gozu oniinde ni~anct 

ve tari~i Celalzade taraftndan kaleme 
ahnan bu men~urda biitiin vezirlerin, ka· 
zaskerlerin. alimlerin, kadilann, seyyid
lerin. ~eyhlerin, beylerin, agalann, mute· 
ferrikalarm. bOliik kahyalarmm, kapu 

kullannm, su ve ~eri ba,tlanmn ve hulasa 
Osrnanl1 iilkesinde oturan biiyiik, ku~iik; 
zengin, fakir herkesin !brahim Pa~ayt 
V eziriazam ve Serasker hilerek kendi -
sine saygt gostermeleri, onun agzmdan 
c;1kaeak her siiziin Padi§ah emri, Padi
~ah fermam gibi muhterem tutulmas1 "ih
tar olunduktan sonra Seraskerin muhztr· 
likten vezirlige kadar her hizmeti, her 
riitbeyi - Padi§aha dan~adan • diledi
g'ine tevcih edebilecegi ve gene vezirden 
muhme kadar herhangi bir su~luyu 
• Padi§aha sorrnakslZin • idam ebnek sa• 
lahiyetini ta§Idtgt ilan ediliyordu. ( 1 ) 

Bu men~ur. haremden aldtg. talimata 
uyarak ibrahim Pa~ aleyhinde ~tah§ • 
mtya koyulan H1rvat Riistemi bile kor· 
kutmu~tu. Fakat Hurrem, oliimu yak -
la§an kanncamn kanadlanaeagmt hatir· 
latarak damadhgma namzed adam! yeni 

ba§tan §eVke getirdi. Sadnazamm ad1m 
ad1m tarassud olunmasml gene temin etti. 
Arl!k mukadderat yiir\iyecekti ve mu -
kadderatm ipi Hurremin elinde bulunu • 
yordu. 

Hiinkar, butiin bu hadiseler suasmda 
en biiyiik hazzt a§kta aramt~ ve a§kta 
bulmu§tu. ibrahimin saraytnda Lui Gritti 
de ham oldugu halde yaptlan i~retler, 
c;alman sazlar ve kendi saraymda gene 
Ibrahim ile ba§ba~ g~en §en dakika -
lar onun kalbini Hurremden ayumad1, 
ayuamadt. Gene V enediklinin kitari, 
Sadnazamm kemaru ktvrakh. .5arabm 
keyfi, sakinin zarafetile, ~hlugile mute· 
nasibdi. F akat Hunkar, en oynak bir 
nagmeyi dinlerken Hurremin kehke§an
lan imrendiren bilh1ri ktvnm~lanm hahr
hyarak ic;ini 4;ekmekten geri kalrruyordu 
ve bol bol ic;tigi §arabm her katres:nde 
gene Hurremin dudaklanndan aldtgl 
sekri anyordu. Onun ic;in istiye istiye, i~ 
tiyak gostere g(istere gittigi o medisler • 

den Hurremin tahassuriine sanlarak ay • 
nlrrdt ve beynini saran dumanlardan o • 
nun nefsine benligini vererek aynhrd1. 

Bununla beraber sefere ~ttkmayt kabul 
etmekte tereddud etmedi. <;unku ocakh
nm, hayli uzun suren oturu~tan sinirlenip 
gene homurdanacaklanm biliyordu. Or
duyu harbe yollaYJP ta Hurremin ya
nmda kalmak ise kendini korkakhk toh· 
meti albna dii§ureceginden i~ine gelmi • 
yordu. Bu sebeble bir hicran devresine 
daha tahammiilii goze aldt. $imdi vazife 
ile zevk. elele yuri.iyerek onu harekete 
g~irmi~ ve a§k, geride kalm~ oluyordu. 
Lui Gritti de beraberdi. Konak yerle • 
rinde kitarini omuzlaytp hiimayun ota -
ga gelecekti, a~kmt dii§iinen Hunkan 
ktvrak nagmelerile zevkin kucagma sii -
riikliyecekti. 

!brahim, bu yeni sefer munasebetile 
de hulyalanm gerc;ekle§tirecek adtmlar 
atttgmt samp ic;in ic;in seviniyordu. 0 gu
ne kadar Sadnazamlann oniinde dort 
sancak. ~ekilirken kendisine yedi sancak 
!tektirmek miisaadesi verilmi§ti .. lkisi ku· 
ID!ZI, ikisi c_;izgi)i, U(_;U de, ye~Il ve san 

~eri ve Sipahi agalarma ~ahane hediye • 
ler dagtttlgt gibi ocakhya da bol bah -
§i§ler verdi. Padi§ah, o mada kesesinin 
agztm kapah tutuyordu, oomerd davran
mak i~in harbin sonunu bekliyordu. 

Hurrem, oliime mahkum ettigi vezi· 
rin takmdtgl hiimayun vaziyeti uzaktan 
tarassud ettigj gibi dagittig. bah~i§leri df" 
haber alrru tt. Kocasmm ~ine kurd du -
§i.irmel: i~in bu hadiseden de istifade et
mek istedi, veda masmda dudakl annt 
Hiinkann k.ulagma yana§brdt: 

- Suast degil amma aslantm, dedi. 
Hatice sultanm bir niyazt var. 

Padi§ah. migferli ha§mi dikti, ka~lan· 
ru ~ath: 

- Neye kocastna $0ylemez de beni, 
seni raha tstz eder bu kadm? 

- Kocast i~in bir dilek te ondan. 
- Tuhaf §ey. !brahimin de dilegi 

olur mu imi§. Her meramma musaade 
ettik, her niyazmt yerine getirdik. 

H urrem giiliimsedi: 

- Kul cinsi bulduk~a hunar, onduk~a 
umar, vezir kulun da haslanm azmsJyor
mu§. Hatice Sultan ac;tk soylemedi am • 
rna ben oyle sezinsedim. Hazu sefere 

c;tkiyorsunuz. Miibarek hahnmzda 'kal • 
s:n da zavalhnm dirligini artmn, gonli.inii 
ho~ edin. 

- Y apamam Hurrem, bunu yapa -
mam. tbrahime verdigim para yeter. He
sabtru bilsin, stkmtt ~ekmesin. 

- Ne olsa bir vezir, iistelik dama • 
d!mtZ, e]e g\ine kar§l comerd gori.inmek 
ister. Duydunuz ya, daha diin Davud • 
pa§ada yiiklerle akc;e dagttti. 

- Dag1tmasm, ayagmt yorganma 
gore uzatsm. 

Ve hu mevzu iizerinde daha fazla 
durmayt istemiyormu~ gibi yiizunu ek§it
ti, sonra giiliimsedi, fettan kansmt k.u • 
cakladt, saraydan aynldt. (2) 

<Arkasl Mr) 

(1) Ferldun M~eatt. C: I. S: 483. 
(2) cCellllzade Ni~anct Mustafa Bey 

na.kleder kl: c Bir glin diva.n dagildikta.n 
sonra Padi~ah ben! gagud!, cHamdolsun. 
Memleketimiz vti.s'at buldu, i~ler ~;ogaldl, 
her ~ere k.endimlz gitmek mUna.slb de~il
dir. Ibrahim Pa§a. Serasker olma.k uzere 
bir bera.t miisveddesi yap~ diye emrettt. 
0 gece yaztp ertesi giinii huzurla.rmda oku
dum, cm.aJk.ul, buyurdu. Ga.yet mtikellef 
yaz1.llp tu~ralandlkta.n sonra huzura teslim 
olundu. Hedaya ile birlikte Yenigeri Aga.sl
na verilip gonderllidl. ibra.hhn P~ berat· 
ta hAs tayin olunan otuz kere yiiz bin (ii~ 
mllyon) ak~;eyi azlkJ;anara.k cFatlli Sul
tan Mehmed, kendl Veziriazanu Mehmed 
Pa§aya lurk kere yiiz bin venni§tlr. Bu ku
lunuza dahl oylece verilse, deyince Sul
tan Silleyman cOnlar Kostantlnlye <istan
bul) fethlne muva.ffa.k olm~ardu. Daha 
ztya.de ihsan buyursalar calzdb buyurmul}
lar. Ibrahim PB.§a: cBudin de kadimdenba· 
rl payitahttrr. istanbula terclli olunmasa 
bile ondan a~a~ degildin zeminlnde cev.ab 
verecek olm~ da Sultan Siileym.an: cls
tanbul hllla. payitahtumzdrr. Ba~ka ~ehir
lere na.s1l klyas olunur? Hususile bizl.m 
onlara benzemege ~al~malk ne haddimlz?, 
sezlerile bahsi kapa.nu~Ir-

Pegevlden telhis-C: 1-S: 129. 

izmirdeki toprak 
bayram1 

fzmir (Hususi) - Key kanununun 
tatbikmm Ylldi:iniimiine tesadiifii dola
ytsile Bornova Ziraat mektebinde ki:iy
ler ve toprak bayrarm mii§tereken kut
lulanmt§hr. 

CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberleri J 
850 bin lirahk 

bir dava 
Hazine, Trakya ~eker ~ir
ketini mahkemeye verdi 

Diin ikinci ticaret mahkemesinde 850 
bin lirahk bir davaya baktlml§hr. Da • 
vac1 olan hazine, mefsuh Trakya §eker 
§irketinden resim ve .avans paras! olarak 
sekiz yiiz elli bin lira dava ebnektedir. 

Muhakemenin dunku ilk celsesinde 
Hazineyi, avukat Rifat Ahmed ve Be
raet Zeki, §irketi de Ismail !sa, $evket 
ve Mehmed Ali temsil ebni~lerdir. 

Hazine vekili, davasmt anlattiktan 
sonra ~irket avukatl, hesablannda, ma • 
hyeye borc;lu c;Ikmadtklan ic;in tasfiye st
rasmda tebligat yapmad.Jklanm fakat bu
na ragmen alacakhlara yaptian umumi 
tebligattan sonra kanuni muddet gec;tigi 
halde Hazinenin miiracaat etmemi~ ol • 
mast dolayJsile talebin mururu zamana 
ugramt§ oldugunu s<iylemi§tir. 

Hazine avukab, bunun bir vergi bor
cu olmadtgm1 mu'kaveleye mustenid bir 
alacak oldugunu Hazineye ihbar yaptl
madtgmi, tasfiyenin devam etmekte ol • 
dugunu ve miiruru zamamn cereyan et • 
miyecegini soylemi§ ve mahkemenin 1936 
senesinde 604 numarah bir kararla bu 
§ekilde bulunan bir dava hakkmda mu
ruri.i zamanm ureyan etmiyecegi hak -
kmda karan bulundugu bunun bir em· 
sal te§kil edecegini beyan etmi§tir. 

,Sirket avukati, maliye avukatmm 
«bu bir vergi borcu degildir. Mukaveleye 
miistenid bir alacakbr» s.Oziinii ele ala -
rak kendilerinin de bu noktanm tavaz -
zuhunu istediklerini ooylemi§ ve mururu 
zamanda tsrar ederek bu noktadan ce • 
vab verebilmek ic;in miihlet istemi§tir. 
Muhakeme 28 nisana talik edilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Kii~iik tasarruf erbabma 
gosterilecek kolayhk 

Ki.i!;i.ik tasarruf erbabtrun paralarmm 
daha fazla gelir getirir bir §ekilde kul
larulmasl ic;in Borsa acentalan birligi
nin ban tasavvurlar1 oldugunu yazmt§
ttk. Bu yazumzm bazt mehafilde yanll§ 
anl&§tldtgml gori.iyoruz. 

Acentalar Birligi, kii~uk tasarruf er
babma milli esham ve tahvillerimizi ta
mtmak, temin ettigi gelirler hakkmda 
tenvir etmek ve bu tahvillere alaka gos
termelerinin kendi menfaatleri iktizas1 
oldugunu anlatmak gayesile hareket et
mektedir. Bunun i«.<in de propagandalar 
yaptlmast, alrm satrmda baZJ. kolayltklar 
gosterilmesi i~in t~ebbiisler yaptlmast 
dii§iiniilmektedir. 16 nisanda yaptlacak 
birlik kongresinde bu husus etrafile go
rii§Ulecektir. 

Anadolu Demiryollari 
obligasyonlart 

Anadolu Demiryolu obligasyonlar1, 
aksiyon ve miimessil senedlerile Hay
darpa§a Limam ~irketi obligasyon ve 
mumessil senedlerinin hi.ikfunetle §-irket 
miimessilleri arasmda baSil olan son an
la§!Ua mucibince Ergani ve Stvas - Er
zurum tahvillerile degi§tirilmesine dun
den it~baren ba§lanml§"tll'. Bu muamele 
amortisman sandtgt hesabma Merkez 
BankaSI tarafmdan yaptlmaktadrr. 

Sanayi federasyonu kanun 
projesi 

!ktisad odalar1 te§kili ve sanayi fede
rasyonlan kurmak i<;in ayrt ayrt haztr
lanan kanun layihalarmm Meclisin bu 
devresine yeti§tirilmesine c;al!.§tlmakta-
dtr. Bu iki kanun Meclisten birlikte <;1· 
kacakttr. 

lmrah adasmda yaptlacak 
asri hapisane 

• • Muamele vergisi 
Maliye ve iktJsad Veka
letleri aras1nda muta

bakat hasd oldu 
Muamele vergisi kanununda yaptlacak 

tadilat hakkmdaki tetkikler tamamlanmi§ 
gibidir. Bu hususta lkhsad ve Maliye 
Vekaletleri arasmda mutabakat hast! ol
mu~tur. 

Ogrendigimize gore, ham maddesini 
kamilen haricden tedarik eden sanayi, 
muamele vergisini bir defaya mahsus 
olmak uzere ham maddeyi giimriikten ge· 
t;irirken verecektir. Kauc;~tuk sanayiinin 
ham kauc;c;ugundan, c;ikolata sanayiinin 
kakaosundan ve kimya sanayiinin ham 
maddelerile daha bazi sanayiin ham 
maddelerinden bu ~kilde muamele ver
gisi almacakttr. 

Ham maddesini tamamen dahilden ve· 
ya klsmen haricden veya k1smen dahil -
den tedarik eden fabrikalar muamele 
'Vergilerini ~imdiki §ekilde fabrikalardan 
mamul mal c;1karken vereceklerdir. 

lkttsad V ekaletinin ham maddeleri 
bilciimle vergi ve ri.isumdan muaf tubnak 
ic;in bir proje hamladtgi yaztlmt§h. !k • 
hsad V ~kaleti bunu mf bir etiid rna hi • 
yetinde olarak yapmt§ ve muhtemel ne • 
ticeleri tesbit etmi§tir. 

Seyriisefer kanunu 
Kazaya ugr1yan yolcula· 

ra tazminat verilecek 
Biiyiik Millet Meclisine verilmi§ olan 

seyri.isefer kanununun yakmda muzake • 
resine ba§lanacakbr. Y eni seyri.isefer ka
nunu u~ miihim esasJ ihtiva ebnektedir. 
Esaslardan biri, seyriisefer i§lerile ala -
kadar olanlan tesbit ve tayin ebnekte • 
dir. ikincisi her §ehirde vilayet hududla· 
nna kadar olan seyriisefer i§lerini mura
kabe ve idare etmek iizere bir komisyon 
bulunmasmi amirdir. 

Uc;iinciisii de her otomobil veya oto
biis sahibinin, arabasmda bulunan yolcu
lann herhangi bir kazaya maruz kaldik
lan anda onlara tazminat verilebilecek ~e
kilde §ahst salis namma sigorta ettirmesi· 
ni temin edecektir. 

Bu esaslar, ayni zamanda her istiyenin 
otomobil veya otobiis i~lebnesine meydan 
vermiyecegi gibi §Chirlerdeki seyri.iseferi 
murakabe komisyonlan da bir~ok kaza
lann vukubuldugu Belediye hududlan 
haricinde seyri.isefer i§lerini de tanzim et
mi§ olacakbr. 

SEHIR ISLER/ 
Belediye Turizm miidiirliigu 

Yatakltvagonlar idaresi memurlarm
dan Semuh Yesari, agtk olan Belediye 
Turizrn §Ubesi mi.idiir vekaletine tayin 
edilmi§tir. 

Florya plajmda yeni intaat 
Deniz m~vsimi yakla§ttgt i~in Florya

da yeniden birgok tesisat viicude geti
rilecektir. Evvelki gi.in Belediye tara
fmdan 10 bin lirahk bir i§ ihale edildigi 
gibi bir iki giine kadar alt1 bin lirahk 
ikinci bir i§ daha ihale olunacaktlr. Bu 
suretle Florya plajmm biiti.in nok:sanla
rmm yavli§ yav&§ tamamlanmasma c;a
h§tlmaktadtr. 

DENIZ ISLER/ 
F enerlere k1ymet konuyor 

Fenerler idaresinin sahillerimizde 
mevcud 120 kadar fenerinden ~imdiye 
kadar bir ktsmt Tahlisiye idaresi tara
fmdan devir almmt§ti. Geri kalanlart da 
satl§ mukavelesi imzalandtktan sonra 
bu idareye devredilecektir. $imdiki hal
de, mutehassiS bir heyet Fenerler idare
sine aid tesisatm takdiri ktyrnetile me§
gul olmaktadtr. 

Siit~iiler inek~ilerle 
uyu,mak istiyor 

Fakat inek~iler Ticaret 
Odas1na miiracaat ettiler 

Siit fiatlarmm tesbiti yuzunden sut 
miistahsillerile mutavasstt siitc;iiler ara • 
smda c;tkan ihtilaf son giinlerde gene a • 
levleTimi§tir. Bu yiizden birkac; g_iinden ~ 
beri sut mustahsilleri mutavasstt sut~iilere 
slit vermemekte ve sutlerini kendi eleman• 
lan vasttasile sattlrmaktadalar. Buna 
sebeb de mutavasstt siitc;iilerin miistahsil
den ucuzca aldtklan siitu a§agt yukart 
yiizde yiiz karla halka satmak istemele • 
ridir. Bilhassa kaymakalh ve kremalh 
sahctlan, ic;inden yagt siiziilmii§ siitleri 
«halis siib> diye otede beride sabnakta ve 
sutiin saf olmad!gl hakkmdaki §ikayetler 
iizerine de: «N e yapahm, kabahat inek
c;ide, astl siit sahibinde l» demektedirler. 

Bundan miiteessir olan inekc;iler iki 
giindenberi ~ehrin muhtelif semtlerinde 
ve bilhassa Beyoglu cihetinde siitleri biz
zat dagttmaktadular. 

Diin bu vaziyeti munaka~ ic;in top • 
lanan Sii~uler cemiyeti heyeti idare aza· 
smdan salahiyettar ~ir zat bir arkada§l· 
mtza §UDJan soy)emi§bf! 

«- Slit miistahsillerile mutavasstt 
sii~iiler arasmda tesanudii ihlal edecek 
esash bir ihtilaf yoktur. Ancak ki§ mev
simile ilkbahar arasmdaki maliyet farkt 
yiiziinden bazt rniistahsiller mutavasstt 
!iitc;ulerle uyu~amamaktadtrlar. Maama
fih iki tarafm hiisniiniyetile bu ihtilaf, iki 
ur; ~iin zarfmda itilafla netieelenebile • 
cek~. kanaatindeyiz.» 

Oiger taraftan bozuk sut sat:I§lan ile 
mucadeleye taraftar olan slit miistahsille
ri Ticaret Odasma miiracaat ederek mu
tavaSSlt sutc;ulerin kremalh ve kaymakal
tl siitlerinde yapttklan yolsuzluklari teba
riiz ettiren bir istida vermi§lerdir. Tica
ret Odast meseleyi alakadar Belediye 
makamatma da bildirerek beraberce bir 
karar ittihazt hakkmda te§ebbiislerde bu
lunmu~tur. 

Gayrimiibadiller Anka
raya bir murahhas 

gonderdiler 
Gayrimubadiller, huklitnet nezdinde 

yeniden t~ebbiislerde bulunmaga karar 
verm~ler ve Ankaraya bir murahhas 
gondermi§lerdir. 

Gayrimiibadillerin §ikayetleri hulasa 
olarak §Unlardu: 

Gayrimi.ibadiller lromisj"'nU tasfiye 
i§lerinde matlub siirati gosterememek
tedir. i§e ba~ltyah iic; seneyi g~tigi hal· 
de daha mevcud dosyalarm dortte biri 
tasfiye edilmemi§tir. Bi.itiin i§lerin bit
mesi i~in daha b~ altl seneye ihtiyac 
vard1r. Bu vaziyette komisyon Gayrimi.i
badillere bir milyon liradan fazlaya mal 
olacakttr. Halbuki mevcud alacak on 
milyon lirayt. tutmamaktad1r. Satl§a <;1-
kartlan emlake ktymet takdirinde isa
bet yoktur. Bu sebeble miizayedeler faz
la alakadar celbedememekte, bu halde 
bonolarm dii§mesine sebeb olmaktadll'. 
Bu vaziyete gore bu komisyona ihtiyac 
yoktur. !§lerin eskisi g·ibi ya Ziraat Ban
kasma, yahut miimasil bir te§kilata dev
redilerek §U masraf ve bozuklugun orta· 
dan kaldmlmaSl Iaz1mdtr. 

Gayrimiibadiller, ayr1ca, Adana ve 
!zmirde bulunan emlakin terakiim etmi§ 
alan varidatmm kendilerine nakid ola
rak tevzi edilmesini ve Znnguldakta fi
rarilere aid 1,200,000 liraltk komiir ma
deninin de Gayrimiibadillere devrini is
temektedir. 

Yakmda, Gayrimiibadiller kongre ha
linde toplanarak bu i§leri gori.i§ecek
lerdir. 

Bursa Mi.iddeiumumisi Cemil ~ehrimi
ze gelmi~ir. !mrah adasmda EylUl li
mam denilen mahalde kurulacak olan 
asri hapisane ic;in malzeme mubayaa e
decelk, bu meyanda Biiyiikdere fidanh
gmdan altt bin fidan satm alacaktu. 
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Bu sene Trakyada kurulacak 
panay1rlar 

Trakyanm muhtelif §ehirlerinde bu 
sene a§agtdaki tarihlerde birc;ok pa.na
ytr kurulacakttr: 

2 nisanda Liileburgazda, 8 nisanda 
Hayreboluda, 1 maytsta Uzunk<ipriide, 
5 maytsta Edirne, Sarayic;inde, 20 ma
ytsta Pmarhisarda, 26 maytsta Klrklar
eli Karaumurda ve Ayvac1kta, 4 hazi
ra~da Biga <;anpazarmda, 8 haziranda 
Biga merkezinde ve <;orluda, 12 agus-

Hava tehlikesi hakkmda bir konferans verildi 

Konterans ve dtnleyicileri 
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Siyasi icmal 
Japonya - Sovyetler 

M an~uri fatihi General Haya~, 
yeni kabineyi te§kil ettikten 
sonra harici i~lerden ve hefley• 

den evvel askeri ve dahili i§leri yoluna 
koymak istedigmden Hariciye N ezaretini 
kend.i elinde ahkoymu§tu. J aponyamn en 
maruf generallerinden biri oldugu halde 
hi~bir zumre ve partiye mensub olmay1p 
daima bitaraf ve miistakil hareket etti .. 
ginden, asker ve sivil her stmf uzerinde, 
biiyiik niifuz kazanan yeni Japon Ba§" 
vekili, sermayedarlarla biiyiik sanayi ve 
ticaret erbabml, yeni butc;ede, mudafaa 
ile alakadar olmtyan masraflan kupmak 
suretile mernnun ebni§tir. 

Ba§vekil. J apon politikast uzerinde, 
her zaman nufuz ve soz sahibi alan ordu 
ve donanma erkamm da, miidafaa biitc;e
lerine aid fevkalade buyiik tahsisata do
kunmamak suretile tabnin etmi§tir. Bu 
suretle Hirota kabinesinin dii§mesine se
beb olan biih;e meselesini muvaffakiyetle 
anlatmt§br. Ordunun belkemigi olan koy
li.i smtfmt stkmt:Idan kurtarmak ic;in as • 
keri ziimrenin ayak diredigi i¢imai Isla " 
hata aid kanunlar dahi memleketin iktt
sadi nizam ve intizammt bozmtyacak bir 
~ekilde haztrlanmt~br. 

Oc;iin<:u muhim i§ te ordunun politika 
ile ugra§mamasmt temindir. Y eni Ba§ve
kil, askerlerin politika ile me§gul olmast· 
m menedecek cezrt tedbirler almt~hr. J a
ponyamn ic;timai ve ikt1sadt biinyesini 
saglaml8§bracak ve mudafaa kuvvetleri
nin hem silah, hem de manevt cihetten 
kudretini artuacak olan bu tedbirler iler· 
ledilcten sonra, yeni kabine harici politi
kaya ehemmiyet vermege ba§lamt§hr. 

Ilk i~ olarak Hariciye N ezaretinin 
ba§ma meslekten yeti§mi~ muktedir bir 
diplomat olan eski Paris biiyiik elc;isi 
Sa to getirilmi§tir. J apon harici politikast· 
mn en muhim meselesi J aponyanm Sov • 
yetlerle olan mi.inasebettardu; ikincisi 
<;inle, iic;iinciisii de J aponyamn kendisi • 
nin eski miittefiki lngiliz lmparatorlu .. 
gile ol"an munasebahdtr. 

Sato, bidayette Sovyetlere kar§I mii .. 
layim bir lisan kullandt. Sovyetlerle uzun 
miiddet harb ~tkamtyacagml soyledi. 
Moskova hiikumetinin iic;iincu komiinist 
entemasyonalile alakasmt kestigi takdir
de, ]apon'Ya • Sovyet miinasebatlarmm 
mes'ud bir inki§afa maz.har olacagmt bile 
kaydetti. Bu sozleri Uzak§arktaki iki bi.i· 
yiik devletin aras1 iyile§ecegine alamet sa· 
yan sulh muhibleri sevindiler. Bunu J a
pon parlamentosunda bOyle anhyanlar 
r;:ok oldugundan birc;ok sualler soruldu. 
Aradaki munasebatm iyile§mesi it;in en 
biiyuk zaman Sovyetlerin bir~ok defa 
teklif ettikleri ademi tecaviiz misa -
ktdir. Bu misakm akdine J aponyamn ra• 
zt olup olmtyacagt da bu arad~ sorulmu§· 
tur. 

Lakin Sato'nun verdigi cevab buna 
imkan olmadt~ma ~uphe bllakmadt. Mu· 
maileyh Manc;uri hududlan J aponyamn 
arzusuna uygun ve kat'i olarak tesbit e• 
dilmedik~e J aponyamn, Sovyetlerle a .. 
demi tecaviiz misakt akdebnesi gayri .. 
miimkiin o1dugunu a~Ik~a soyledi. Man -
c;uri ile Siberya arasmda, uzunlugu 4300 
kilometro tutan hudud, iki yiiz seneden· 
beri halledilemiyen bir meseledir. Bu 
hududlar hakkmda Maic;urinin eski sahi
bi <;inle <;arhk Rusyast arasmda ilk defa 
1689 senesinde bir muahede yaptlrnt§b. 
0 zamandanberi on bir muahede daha 
akdedilmi§tir. Bunlann en yenisi Man· 
c;urinin eski diktat.Orile Sovyetler Birligi 
arasmda 1924 senesinde Mukden'de im· 
zalanmt~tl. 

F akat bu muahedelerle hudud bir tiir~ 
Iii tesbit edilememi§ti. Hududun 700 ki-
lometrosu karadad1r. Bu kadar uzun hu· 
dud iizerinde ancak 43 i§aret konulmu§ -
tur. Bunlardan c;ogunun yerleri <;arhk 
Rusyast tarafmdan degi§tirilmi§ ve bir 
haylisinin izi bile kalmamJ~ttr. Nehirlere 
tesadiif eden hudud iizerindeki binlerce 
adanm ve deltamn kime aid oldugu rna· 

!urn degildir. Mi.inazaah olan yerlerin 
c;ogu sevkulcen bak1mmdan ~ok ehem
miyetlidir. Belli olmtyan bu hududlann 
]aponyanm dileklerine uygun olarak ye
niden tesbit edilmesi Siberyamn ve Dt§ 
Mogolistamn sevkulcey§ anahtarlanmn 
J aponyaya teslimi demektir. Sovyetler 
ise boyle bir§eye razt olacak degildirler, 
Binaenaleyh J aponya ile Sovyetler ara• 
smdaki ztddiyet ve gerginlik devam ede· 
cek ve yakm bir zamanda bir harbe miin~ 
cer olacakttr. 

Muhcrrrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishast 5 kuru~tur. 

olan bu bayraklar, yedi seyyareye l:ja -
retti ve lbrahim, o seyyareler arasmda 
giine§i temsil ediyordu. Gene o, kendi a· 
laymm onunde alb tug bulund~ruyord~. 
Padi~ahm tuglan ise ancak yedt tane} d1. 
$u halde vezir ile tacidan derece ve mer

tebe bakrmmdan • idraki ancak gozlerin· 
de ya~tyanlar ic;in - aytrd eden t~k bir_ t~g 
olup bu farkt gidermek te • lbrahtmm 
dii§iincesine gore - bir fmat ve bir zaman 
meselesiydi. 

Haris vezir. goniil kazanmak politla· 
s1m gutmegi de ihmal etmiyordu. Davu~
pa§a karargahmda biitun vezirlere, Yen:· 

Bayramda, koylerden gelen biiyiik 
bir kalaballk vard1. Tertib edilen ~aya 
bin b~ yiiz koylii davet edilmi§ti. K1z 
Muallim mektebi miidi.irii Mustafa 
Rahmi Balabanla Ziraat mektebi mii
di.irii Hilmi tarafmdan hirer nutuk irad 
edilmi§, miinevverler, ziraat~iler ve 
koyli.iler arasmda samimi hasbihaller 
yap1lmt§tlr. 

Bunu takiben mekteb talebesi ve kay
Iii tarafmdan milli raktslar yaptlmt§tlr. 
Bayramda Valimiz Fazll Giil~le ku
mandanlar ve §ehrin ileri gelenleri ha
zu buluntnu§lardtr. 

tosta Babaeskide ve Li.ileburgazda, 22 
agustosta Lapseki, c;ardakta, 24 agustos
ta Vizede, 31 agustosta Sarayda; 2 eylul
de c;:anakkale <;marhda, 7 e}{lulde <;er
keskoyde, 8 eylulde Ke§an, Sebze~
zarmda 13 eylUlde Uzunkopri.ide, 15 
eylUlde' Hayreboluda, 16 eylillde Klrk
larelinde 18 eylUlde Pehlivan koyi.in
de 21 e;lUlde Malkarada, 25 eylulde 
c;:;rluda, 5 birincit~rinde Tekirdagmda, 
8 ikincite§rinde Pmarhisarda. 

19 agustosta Liileburgazda, 6 eylulde 
Edirnede, 26 eylillde <;orluda da sergiler 
a«.<tlacaktrr. 

Halkt hava tehlikesinden korumaga gec;ilmek ic;in almmast laz1m gelen ted
hamlamak ic;in tertib edilen konferans- birlerden ve halkm her an bir hava bas
lann birincisi, diin, istanbul erkek lise - kmtna maruz kalacakml§ kanaatile ha
sinde tayyareci ,Sakir Haztm Ergokmen mhkh bulunmasmdan bahsederek ilk. -
tarafmdan ilkmekteb muallimlerine ve • mekteb muallimlerine dii§en vezaifi ka -
rilmi§tir. Hatib, hava tehlikesinin online yid ve tesbit etmi§tir. 

Abone ~eraiti f Tnr~iye 
'i l ic;tn 

Senelik 
Alh ayh.k 

0~ ayhk 
Bir ayh.k 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

150 • 

Hari~ 

ic;in 

2700 Kr. 

1450 • 

800 • 

Yoktur 
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Clichy hidisesi F rans1z I 
meclisinde gOrii~iildii 

·Eger polis miidahale etmeseymi' Frans1z sosyal 
partisi mensublar1 katliam edilecekmi' 

Blum hiikumeti itimad regi aldz 
Paris 24 (A.A.) - Meb'usan mec- kendi partisinin varidat membalan ne ol

lisi, hlikumete sabahm saat 6 smda ni • dugunu ara§brmak lizere bir anket ko -
-hayet bulan miizakerelerden sonra iti • misyonu viicude getirilmesini istemi~tir. 
mad beyan etmi§tir. Bu miizakereler es· Bu zat bir fiTkanm hatta yeniden te§· 
nasmda birc;.ok hatibler, soz 50ylemi§ler· kil edilmi§ bir birlik dahi olsa feshedil -
dir. miyecegini, <;iinkti bu vec;hile flrka veya 

Biri sag cenah ve sag cenah miintehas1 birlik azasmm kanunsuzluga sevkedilmi§ 
mensublan, ikincisi Doriot ve ii~linciisii olacagm1 soylemi§tir. 
rnutediller tarafmdan verilmek iizere iic;. Hatib, Clichy dram! mes'ullerinin be
takrir tevdi edilmi§tir. Bu ii<; takririn lediye ile halkc;.Jlar cephesi oldugunu be-
bepsi de reddedilmi§tir. yan etmi§tir. 

Halkc;.Ilar cephesi partisinin miimes • Kendisi, komiinistleri, halk((Ilar cephe-
silleri tarafmdan tevdi edilen ve hliku • sini Sovyetlere dogru gotiirmek iste -
met tarafmdan kabul olunan takrirde mekle muahaze eylemi§tir. Hatib, ko • 
~yle deniliyordu: mi.inistlerin komlinizm tahrikah yapmak 

«Meclis, dahilde sulhun muhafaza - ic;in 17 senedenberi Moskovadan 250 
61010 ve demokrasi miiesseselerinin normal milyon frank almi§ olduklanm soyledik
faaliyehnin zaruri §artl. olan kanuna hlir- ten sonl'a eger Sovyet Rusyanm nakdi 
met dairesi dahilinde herkesin hlirriye • yardJmlan olmasayd1 Humanite gazetesi, 
tini temin etmesi ic;.in hi.ikumete itimad §imdiye kadar inti§arda devam edemezdi, 
heyan eder ve buna ba§ka herhangi bir demi§tir. 
§ey ilavesini reddederek ruznamei mii - Radikaller namma soz soyliyen Com -
zakerata gec;er.» pindhy, radikallerin hlikumetle komii -

Miizakerat esnasJ.,.da radikallerden nistler ve sosyalistlerle mesai birligine de
Colomb, Clichy' de niimayi§ yapml§ olan vam edeceklerini beyan etmi§tir ve de -
partiler mensublarmm klitle halinde ni.i- mi§tir ki: 
mayi§ yapmaga afi§lerle davet edilmi§ «- Maamafib hiirriyet, yalmz bir 
olduklanm kaydetmi§tir. Eger devletin 

f1rkaya has olmJyacaktiT. 
kuvvei umumiyesi, i§e miidahale etmi§ I Eger Fransrz sosya fiTkasJ, gayrika • 
olsaydJ, F ransJz sosyal hrkasl mensublan nuni ise, hiikumet c;abuk ve §iddetti hare-
katliam edileceklerdi. ket etmelidir. Eger de Ia Roque bir fe-

<::.. u halde kuvvei umumyie, vazifesini I "' sadct degilse, biitlin siyasi f1rka ar riiesa-
yapmi~hr. s1 gibi kendisinin himaye edilmesi icab 

Komiinist Duclos Clichy arbedelerinin 
eder.» 

Jlles'ullerini alb §Ubat mes'ulleri arasmda 
aramak Iaz1m geldigini ve tahrikatc;1lann Hukiimet itimatl reyi aldt 
da La Rocque' lin dostlan oldugunu Paris 24 (A.A.) - Meb'usan mec· 

·· 1 · t' lisi 215 reye kar§I 362 reyle htikumete roy enu~ 1r. . .. • .. 
F rans1z halk((l hrkas1 reisi Do not, Jbmad beyan etmi§hr. 

........................ .,,.,.,.,..ntllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRIIIIIIIIIJIIIIIInlllllllllmlllmntumon•m~•·•-

Japonya 50 bin ton- Alman maarifinde 
1 k Zirhh yapacak yaptlan degi,iklik 
Japonya, Almanya veya Yiik.se~ mekte~le~~e 

ingiltereyi tercihte ecneb1 dd olarak tngtbzce 
tereddiid ediyor tedris edilecek 

Berlin 24 (A.A.) - lyi malumat a
lan mehafilden ogrenildigine gore, Ki.il
tlir Bakam Rust tedrisat JslahatJm kat'i 
olarak tatbik edecektir. 

Tokyo 24 (A.A.) - 1aponyamn el
li~r bin tonilatoluk 2 znhh yapacag1 ve 
bunlara da 16 ve 18 pusluk toplar koya· 
cag1 hakk10daki haberler hu~usunda sa· 
lahiyettar 1apon deniz mehafili s1h bir 
slikut muhafaza ediyorlar. 

Maamafih mlihim bir ~ahsiyetin Havas 
muhabirine soyledigine gore, 1 aponyamn 
denizlere hakim olacak ejderler yapabil
mek ve diinyayl hayrette b1rakmak ikti
dannda oldugunu soylemektedir. 

Japonyada tereddud 
Tokyo 24 (A.A.) -hi malumat a· 

Ian mehafilden Havas ajansl muhabirine 
beyan olunduguna gore, italyan • ]apon 
miizakereleri hakk10daki rivayetler 1 a • 
ponyada iki haricl siyaset temaylilleri
nin ~arp1~makta oldugu bir SITada ortaya 

c;Ikmi§br. Bu temayiillerden biri 1 apon • 
lngiliz dostlugunun tekrar tesisi digeri de 
]apon • Alman anla~as1010 tevsiidir. Si
yasi ve iktJsadi mehafil Hariciye Nazm 
Sa to ile birlikte an' a nevi 1 apon • ingiliz 
dostluguna avdet taraftar1d1r. Fa kat ordu 
ve donanmanm bir k1sm1 Almanya ile it
tifaki tervi~ etmekte ve ingiliz aleyhindeki 
harekete mani olmaktad!T. 

· 1 maytsta Moskova 5 denizle 
iltisak peyda ediyor 

Moskova 24 (A.A.) - Volga ba
rajmm son kapag1 da dlin sabah indiril
mi§ ve nehrin cereyam durdurularak mu
azzam su hazinesi dolmaga ba~lami§hr. 
327 kilometre murabba1 sathmda olan bu 
su hazinesi 1 milyar 1 0 mil yon metro 
mikab1 su alacak ve 128 kilometre u· 
zunlugunda, 8 bU<;.uk metro geni~liginde 
olan Moskova - Volga kanalmm suyu
nu temin edecektir. Moskovay1 be~ deni
ze baghyacak olan kanalm son in~aat i~
leri de bitmek lizeredir. Volga' dan ilk 
vapur Moskovaya 1 may1sta gelecektir. 

Eski lngiliz Krait Avusturya 
Reisicumhurunun yanmda 
Viyana 24 (A.A.) - Windsor Di.ikii 

aiin refakatinde ingiliz sefiri Selby bu
lundugu halde Reisicumhur Miklas't zi-
yaret etmi§ ve kendisile uzun uzad1ya 
g6rii§mu§'tur. Diik bundan sonra ingiliz 
sefaretinde bir resmi kabul vermi§tir. 
Merasime Ba§vekil Schuchnigg ile bir 

ka~ naztr i§tirak etmi§tir. 

Bu tensikata nazaran yi.iksek tedrisat
ta «yiiksek mektebler>> ihdas olunacak 
ve burada ba§IJCa ecnebi dil olarak in
.gilizce ogretilecektir. Diger yabanc1 dil 
derslerinden bo§ kalan saatler de alman· 
ca tedrisatm diger §Ubelerine verilecek • 
tir. Bu yiiksek mektehde tahsil miiddeti 
12 sene olacakhr ki, ~imdikinden bir se· 
ne daha azd1r. <;ok istidadh c;.ocuklar bu 
12 seneyi 11 senede bitirebileceklerdir. 

Bu mekteblerde ikinci s1mftan itiba • 
ren iki sistem tatbik edilecektir. Erkek • 
ler ic;in bir edebiyat ve bir fen ve riyazi 
§ubesi, kJZlar ic;in de bir edebiyat ve ev 
idaresi §Ubeleridir. Binaenaleyh gerek 
erkekler ve gerek kiZlar bu §ubelerden is· 
tediklerini intihab edebileceklerdir. 

Bu tensikat10 tatbiki hususunda bir 
intikal devri olmak i.izere baz1 tedbirler 
almacakhr. Bu tensikatm bu sene ic;inde 
yapilacagJ tahmin olunmaktadu. 

!era V ekilleri toplanbs:l 
Ankara 24 (A.A.) - icra Vekilleri 

heyeti buglin Ba§vekil ismet 1nonlinlin 
reisligi altmda toplanarak muhtelif i§ler ii
zerinde gorii§melerde bulunmU§ ~ bu i§· 
!ere aid kararlar vermi~tir. 

Kral Leopold doniiyor 
Londra 24 (A.A.) - Belc;.ika Kra

h Leopold, Bel<;.ikaya Harwich yolile 
donmek lizere buglin Londradan trenle 
hareket etmi§tir. 
Bel~iha Kralmrn ziyaretleri 
Londra 24 (Hususi) - Belr;ika Kra

h Leopold bugiin Kral Altmcl Corc'u 
ziyaret ederek uzun bir mlilakat yaprni§· 
hr. Miilakatta Ba§vekil Baldvin de bu
lunmu~tur. 

Hahshurglar ve Macaristan 
Budape§te 24 (A.A.) - Romanya 

Hariciye Nazm Antonesco'nun Habs • 
burg'larm tekrar tahta <;IkanlmasJ mesele
sinin beynelmilel bir mesele oldugunu ve 
Romanyanm da buna muanz olduguna 
dair yaptJg1 beyanahm mevzubahsederek 
diyor ki: 

Bir zaman gelecek ki, bu mlinhaman 
Macaristanm bir i§i olacakhr. <;linki.i bey· 
nelmilel mlinasebat Macaristamn kraliyet 
meseJesinde a<;Ikc;.a karar verrnesine mani 
olam1yacaktu .. 

Y eni demiryollari 
talimatnamesi 

Memurlar i~liyecekleri 
su~lara mukabil hangi 
cezalar1 gorecekler? 

Ankara 24 ) (Telefonla) - Devlet 
Demiryollan memur ve miistahdemleri 
talimatnamesinde baZJ maddelerin degi§ -
tirildigini bildirmi§tim. Bu degi§ikliklere 
gore: Arkada~larile iyi ger;inmemek, ka
nunlara, nizamlara, talimatnameler ve 
emir ve kararlarla muayyen hususlar hak
kmda liizumsuz i§' ar ve isti§' arda bulu -
nanlara ihtar cezas1 verilecektir. 

Vazifede kayidSJZhk, i§ zamanlarmda 
ba§ka i§lerle ugra§mak, vazife esnas10da 
ziyaretc;.ilerile gori.i§mek, verilen i~i vak -
tinde yapmamak, i§inde intizamS!Zhk gos
termek, maiyetini kendi i§inde kullanmak 
ve i.§ zamamnda kendisine aid i§lerle ug -
ra§mak, borcunu vermemek, fazla bore 
yapmak, terfi ve tahvil ic;.in tavsiye mek -
tubu getirmek tevbih cezas1 verilmesine 
sebeb olacaktJr. 

!§ sahiblerini liizumsuz yere beklet -
mek, mezuniyetsiz ve mazeretsiz i§ine 
ogelmemek, hastahgm1 bildirdigi halde 
hastahgi tahakkuk etmemek, gizlenmiye • 
cek derecede sarho§ olmak, sefahet haya
tmi itiyad edinmek, mlisaade olmadan 
idare muamelatmJ ba§kalanna soylemek, 
gazetecilere beyanatta bulunmak iicret 
kesilmesini icab ettirecektir. 

Amirine kar§J saygJSIZCa sozler kul -
lanmak, i§ sahiblerine zorluk c;Ikarmak, 
·fena muamelede bulunmak, yollarda se
bebsiz yere vagonlan kesip e§yanm yer
Jerine gee;. varmasma sebeb olmak k1dem 
tehiri verilmesine sebeb olacaktir. 

Nobette iken sebebsiz yerini buakmak, 
i§ ba§mda uyumak, i§ sahiblerinden bah§i§ 
veya hediye istemek, siyasetle ugra§mak, 
vazife ba§mda dovii§mek derece indiril
mesini mucib olacakhr. 

Kumar oynamak, bir sene ic;.inde 20 
giinden fazla mazeretsiz i§ine gelmemek, 
bah§i~ mukabilinde yolcul~nn biletsiz se
yahatine miisaade etmek vazife tenzilini 
mucib olacaktJr. 

Haysiyet kmc1 bir ~tan mahkum ol
mak, §ahsl bir menfaat mulc.abilinde va
zifesini suiistimal etmek, vazife ba§mda 
sarho§lugu itiyad edinmek, resmi evrak1 
kasden ortadan yok etmek, kac;.ak ve 
memnu C'§ya}'l bilerek demiryol vas1tasile 
nakletmek, resmi kayJdlar uzerinde tahri
fat yapmak, ihraca sebeb olacaktu. 

Bir sene ic;.inde li~ defa ceza gormek, 
o cezanm iistiindeki ceza ile tecziyeye 
sebeb olacaktir. hten el c;.ektirilenlerin lic
retleri derhal kesilecektir. Suc;.lu olmadJk· 
Ian tahakkuk eden bu gibi memurlara 

bo§ta kaldiklan mliddete aid iicretleri 
tamamen verilecektir. 

Sovyet Rusyada ii~ ki~i 
daha idam edilecek 

Londra 24 (A.A.) - Royter ajansmm 
Moskovadan ogrendigine gore, Novosi
birsk'de cereyan eden i.ic;i.incii Tratzki 
davast neticesinde maznunlardan u~ii 
idama mahkum olmu§, dort tanesi ii~ 
seneden sekiz seneye kadar muhtelif 
hapis cezalarma c;.arptlml§ ve iki tanesi 
beraet etmi§tir. 

Kudiiste manevralar 
Kudiis 24 (A.A.) - ingiliz ordusu 

lie; giin siirecek manevralara ba~lami§· 
hr. 
1skenderiyede hulunan eski 

eserler 
iskenderiye 24 (A.A.) - iskcnderiye 

civannda Ras Eel Sola mmtakasmda bir 
ta§ ocagmda yap1lan bir ke§if, arkeolo
ji aleminde §iddetli bir alaka uyandlr
ffil§hr. 

iskenderiye Greco - Romen miizesinin 
miidi.iri.i italyah Achille Aliani'nin ida
resi altmda yap1lan hafriyat neticesin
de Yunan ve MISlr ilahlarmm beyaz 
mermerden ve hi<; bozulmamt§ birka<; 
tane heykeli meydana ~Jkanlm1~br. 

Bu mahalde evvelce bir Yunan - Ml
str mabedi bulundugu ve bu heykelle
rin de ikinci asra aid oldugu zannedil
mektcd.ir. 

MESELELER 

lnsan muammas1na 
bir bak1~ 

(L'Homme, cet inconnu ... ) terciimesi miinasebetile 
Peyami Safa 

Son y1llarda tercume klitiibhanemiz 
c;.ok zenginle~mi§tir. Bu. en az, di.i§iinen 
diinyaya katilmak hususundaki i§tiyaki
mlZln hararetini ifade eder. Kliltliriimli
ziin k1blesini Avrupaya c;.evirdigimiz giin

denberi terclimeye verdigimiz k1ymet 
giinden giine arhyor ve tiirkc;.enin anten

lerini garba dogru gittikc;e daha fazla u· 
zahyoruz. T ekba§ma Abdullah Cevdetin 
kurdugu seri terciime an'anesi, Hiiseyin 
Cahidde ve Haydar Rifatte devam etti; 

istanbul kiitiibhaneleri ic;.inde de Kanaat, 
Hilmi, Ahmed Halid ve son «Diinya 
muharrirlerinden terciimeler serisi» ile 
Remzi bu an'aneye daha intizamla de
vam f1rsatlan haz1rhyorlar. 

Ankara da bo§ durmuyor: «Uius ter
climeler klitiibhanesi», F alih R1fk1010 
canh te§viki ve nezareti altmda §imdiye 
kadar on lie;. giizel kitab ne§retti. Bunlar

dan son ikisi, dostum Nureddin Artamm 
Kipling' den terclime ettigi «Cengel Kita
bi» ve Nasuhi Baydarm Carrel'den ter· 
ciime ettigi «Bilinmiyen !nsan» d1r. 

Bu kitab Fransada «;.Ikhgi giindenberi, 
insanm viicudline ve ic;. alemine aid mese
leler listi.inde dii§iinenlerin hepsine verdi
gi biiyiik alakadan hie;. bir§ey kaybetme

digi ve hala kendinden bahsettirdigi ic;.in 
tiirkc;.eye bir ~ene sonra mal olmas1 aktii
alite k1ymetini eksiltmez. 

Frans1zca ad1 «L'Homme, cet incon· 
nu .. » diir. Bu lie; basit kelimeyi tiirkc;.e
mize aynen terciime kabil degil: (insan, 
~u mec;.hul...), (insan mec;hulii), (insan 
denilen mec;.hul) gibi kar§Ihklan §ivemiz 
reddediyor. Nasuhi Baydar (Bilinmiyen 

insan) diyip <;Ikm1~; aslma pek yaki§bra
mami§SB da kitabm ba§tanba~ miikem
mel buldugum terciimesinin yegane ve 
zaruri kusuru da -galiba yalmz bundan 
ibaret. 

Eserin muhddemesinde F. R. Atay 
haber veriyor: Harpes Review' de Ste
phen S. Wice bu eser i~in ~yle yazmi§: 
«Dokuz aydanberi bir sat!§ rokoru kJrrnJ§ 
alan bu hayrete deger eserde zamammt
zm ileri gelen fen adamlanndan biri, 
fennin kuru mevzulanndan insamn ru
huna ve viicudline girmi§tir. «Bilinmiyen 
insan» asnmmn en biiylik eserlerinden 
say1lmak lazimdiT. Bu kitab bizden sonra 
gelecek nesilleri de tesiri altmda biraka
caktir.» 

Kitabm miiellifi Dr. Alexis Carrel bir 
filozof degildir; Amerikada Rokfeller 
Enstitiisiiniin ba§ hekimidir ve Fransanm 
en bi.iyiik cerrahlarmdandir. Fen ad ami 
oldugu i~in, kendisinden materyalist bir 
diinya gorii~iiniin miidafaas1 beklenirken, 
bu eser, bilakis makine medeniyetinin in· 
ki§afile insan ruhu arasmda peyda olan 
intibaksizhk buhramm ortaya koyuyor ve 

insan muammas101 anlamamJZ ~in madde 
bilgilerinin hamhgm1, kifayetsizligini, 
hatta zaranm iddia ediyor. insam anla
mak ic;in mlistakil bir insan bilgisine ihti
yacimlZ oldugu kanaatindedir. fnsamn 

kompleks olmas1 ve zekasmm biinyesi, 
bugiine kadar kendi kendini tammasma 
rnani olmu§tU. 

«insan hakkmda hakiki bir bilgi mey
dana getirmek laz1m» oldugunu anlatan 
miiellif, eserinin ikinci bahsinin li~lincii 
k1smmda diyor ki: 

«insan hakkmda malik oldugumuz 
mu'talarm tenkidi bize miispet ve mebzul 
malumat vermektedir. Bu malumat saye· 
sinde, faaliyetlerimizin eksiksiz bir envan· 
terini yapabiliriz. Bu envanter bize, kla-

sik §emalardan zengin §emalar kurmak 
imkamm verecektir. Fakat bu suretle elde 
edilecek terakki pek bi.iyiik olmJyacakhr. 

Daha ileri gitmek ve insan hakkmda ha
kiki bir ilim viicude getirmek iktiza ede

cektir. Oy!e bir ilim ki, biitiin bilinen tek

niklerin yarchmile, i~ alemimizin daha de

rin SUrette ke~fine imkan versin ve bOy· 

lelikle de her k1srni kiille gore tetkik et
mek zaruretini bir hakikat haline getirsin. 
Boyle bir ilmi geli§tirmek iizere, dikkati
mizi, bir zaman ir;in, mekanik terakkiden 

ve hatta bir dereceye kadar, klasik ijien
den, hekimlikten ve varhgimiZin tamamile 
maddi olan goriinii~iinden ba§ka tarafa 
c;.evirmemiz gerekebilir. Her insan· zen· 
ginligi ve konforu z.iyadele§tiren §eylerle 
alakalanmaktadJr. Fa kat hie;. kimse, her 
birimizin blinye ve fonksiyon ve dimag 
vasiflanmiZI daha iyi bir hale getirmenin 
llizumunu dii§iinmemektedir. Zekamn, 
deruni hislerin s1hhati, ahlaki disiplin ve 
manevi inki§af; uzviyetin s1hhati ve bula
§ICI hastahkJann online gecyiJmesi kadar 
elzemdir. 

«Mekanik icadlar saylSim c;.ogaltmakta 
hie;. bir fayda yoktur. Hatta belki fizigin, 
astronominin ve §iminin ke§iflerine daha 
az ehemmiyet vermek lazupd1r. Muhak
kak ki safi ilim bize, hic;.bir vakit, dogru
dan dogruya kotiiliik etmez. Fa kat, goz 
kama§hTJCl glizelligi ile, zekamm cans1z 
maddenin ir;ine hapsettigi zaman tehlikeli 
olur. 1nsanhk buglin dikkatini kendisi ve 
ahlak1 ve entelektiiel kifayetsizligi i.ize· 
rinde temerkiiz ettirmelidir. Konforu, 

liiksli, glizelligi, biiylikliigli ve medeniye
timizin kan~1khgm1 -zafumz dolayisile 
sevk ve idare edemiyecek isek- artlnp 
durmak neye yarar? Maneviyat kmlma
sma ve bliylik soylann en asil unsurlannm 

ortadan c;.ekilmesine sebeb ola.D bir ya§a· 
Yl§ ~eldini kurmaga devam etmek hakika
ten faydaSJZdir. Birer bulut gibi uzak 
alemleri tetkik etmek iizere daha biiyiik 

teleskoplar, daha hrzh giden vapurlar, 
daha konforlu otomobiller, daha ocuz 
radyolar in§a edecegimize kendi kendi
mizle me~ul olmak c;ok daha dogru ol
mak gerektir. T ayyareler bizleri birka~ 
saatte Avrupaya veya <;ine gotiirdiikleri 
vakit ne dereceye kadar hakiki bir terak· 
ki elde edilmi§ olacakhr? lnsanlarm fay
dasJz ~yadan giuik<;e daha c;.ok bir mile
tan istihlak etmesi i<;in i&tihsali dunnadan 
<;ogaltmak elzem midir? Bize ahlak, ze
ka, s1hhat, sinir muvazenesi, emniyet ve 
bar'* getirecek alan mekanik, fizik ve §i· 
mik ilimler degildir.» 

«Bilinmiyen insan» muellifine gore 
bugiinkii teknik diinyasr bizim ~in kurul
marnl§ bir alemdir, «kendi hakkrrmzdaki 
cehlimizden dogan bu aleme inhbak et
memiz imkaii'SIZdJr. Ona kar~1 isyan ede
cegiz.» (Sahife 438) 

Bu aksiilamelin program! nedir? 
Alexis Carrel de blitiin hlir zekalar 

gibi sistem ve program kahplarmm nefre
tine sahibdir; akhn Sa}'lh ~emalann ic;.ine 

hapsedilmi§ bir istikbalin nazari kalaca
gmi biliyor. Program m1? Hayat! Ken· 
dimizdeki blitiin kudretleri inki~af ettir
mek ve kor, kaba bir madde telakkisi 
i<;inde kalebend olmamak! Program mt? 

«Bunun program101 tanzim edecek de
giliz, diyor mliellif, zira bir program sert 
bir mh i~inde canh hakikati bogabilir. 
T asvir edilmez qlan §eyin f1~1rmasma 

engel olabilir ve istikbali akhmiZin hudu
du ic;inde tesbit edebilir.» (Sahife 438) 

Bu kitab biiyiik bir fen adammm eseri 
olduguna gore teknigin tekni.ge isyam te
lakki edilebilir. Uyand1rdJ~ hayret ve 
oz fikir adamlarma verdigi memnuniyet 
bundand1r. <;ocuklarda ve c;ocuk beyinli 

kafalarda oyuncak ve makine hayranhgi· 
m y1karak yerini insan ruhuna ibadetin 
muhte§em idealile doldurmak istiyen bu 
cerrah, elindeki ne~terle, asnn bah! ma

teryalist fikirleri i.istiinde muvaffakiyetle 
bir ameliyat yapml§ oluyor. Kurtard1g1 
sakat kafalann sayiSlna bilmeyiz amma 
gosterdigi tertemiz manevi s1hhat havasl

nm meiiJleketimize kadar uzanmasma se· 
viniriz ve buna vesile alan Ulus terclime
ler kiitiibhanesile mlitercimini de aynca 
tebrik ederiz. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Askeri miitekaidler 
~ AiJ iitekaid zabitlerden, oz ti.irkc;.e 
U W U yeni tabirile, emekli subaylar

dan bir k1smmm hakh bir iste
gi vardu. Bu istegi bir kelime ile ifade 
edebiliriz: Miisavat. 

Mlisavat istiyorlar; c;.iinkii, iki tekaud 
kanunu vard1r: Eski ve yeni. Eski 
kanunla tekaiid olanlann maa§lan, 
pek azd1r. Y eni kanunla tekalid 
edilenleri ise, Cumhuriyet idaresi, daha 
yiiksek maa§larla taltif etmi§tir. 

i§te bir misal: Eski kanuna gore, 30 
y1l hizmctten sonra tekaiid olan bir yiiz
ba§Iya 25, azami 28 lira verildigi halde 
yen.i kanuna gore, 25 sene hizmet ettik
ten sonra tekaiid edilen bir k1demsiz yiiz· 
ba§Iya 50, bir k1demli ytizba§Iya 55 lira 
maa§ baglanrnakta, aynca son aldiklan 
maa§m bir seneligi de ikramiye olarak 
verilmektedir. 

Memleket hizmetinde yenilik, eskilik 
diye bir tefrik yapmaga imkan var m1du~ 
Y eni kanunun tatbikma ba§landt~ za
man, mesela 31 rnaYJs glinli tekalid edilen 
bir yiizha§ile I haziran glinii tekai.ide 
sevkolunan bir yiizba§I arasll)da rnaa§ iti
barile yiizde yliz bir fark hasu ol~
tur. Boyle olunca da, elbette 31 ma
yJs gunu tekaiid olanlar, bu £ark
tan maddeten ve manen 1strrab duyarlar.. 
<;iinkli onlar da, en az 25 yll bu millete 
hizmet etmi§lerdir. Hem de ne elim ~n
lar altmda. Eski kanunla tekaiid edilen
ler arasmda, senede birkac; rna~ -eski ta
birile- «gi.ize§te» de kalarak Balkanlar• 
dan Y emene, Basradan Fizana, hkocl
radan Erzuruma ko~nlar, 1313 teki 
Y unan harbinden 1922 deki 1stiklal 
harbine kadar i§tirak etmedigi harb kal
ffi}yanlar, <;anakkalede, Galic;.yada. Ft.. 
listinde, inonlinde, Sakaryada, DumltJPI" 
narda yaralananlar vard1r. 

Harbiyenin ayni s1mfmda dizdize obi. 
mu§o. ayni ordunun ayni s1mfmda ayni 
kahramanhkla omuzomuza harbetmi§. 
ayni kutsi gaye ugrunda yanyana yara
lanm~, maF;Iubiyetlerin acisim oldugu gi
bi zaferlerin seviocini beraber tatmJ§ iki 
arkada§m biri 28, oteki 55 lira tekalid 
ayhg1 alma, birincinin miisavat istemek
te yerden g()ke kadar hakb vard1r. <;iin
kii onun, bir y1l, bir ay, bir hafta, hatta 
bir gii.n evvel tekaiid edilmi§ olmaktan 
ba~ka .hi~bir kusur ve kabahati yoktur. 

G~enlerde, bir ak§am gazetesi, yeni 
kanunun ne§rinden evvel tekalid edilen
Ierden istiklal harhine i§tirak etm~ olan
lann yeni kanundan istifade etmelerini 
temin i<;in bir kanun layihasr hamlanmJ~ 
oldugunu yaz1yordu. Bu, miisavata dog· 
ru bir ad1md1r; fakat tam mlisavat degil
dir. 1stiklal harbine davet edildikleri hal
de icabet etmiyenler, haric olmak lizere. 
biitiin askeri miitekaidlerin, ayni maa§l 
almalan, elbette adalete daha uygun 
olur. <;anakkale kahramanlan, daha 
ya§h olduklan ve daha evvel tekalid edil
dikleri ic;.in, Dumlupmar kahramanlann
dan daha az m1 terfih edilmelidir? 

Tiirkiyenin 1313 ten 1340 a yani 
1923 e kadar alan tarihi, miiselsel bir 
mi.icadele ve harb tarihidir. Bu mliddet 
zarfmda, ordu mensublannm hemen hepsi 
hayatlanm, 25-30 sene siiren bir sefer• 
berlik ve harb ic;inde gec;irmi~lerdir. Sac;
lanm barut dumanlan ~inde ve oliim 
kar§Jsmda agartan kahramanlara kal§l 
~an borcumuzu Odemek vazifemizdir. 

Fakat, meseleyi yalmz bir cepheden 
mi.italea etmek dogru degildir; i~in bir de 
mall imkan ve bii~e cephesi vard1r. Bii· 
tiin askeri mutekaidlere, ayni derecede 
maa~ vennek teklifinin, devlet b~esine , 
ylikliyecegi yekunu bilmiyorum. Bu ye
kun, klic;lik bir~y olsayd1, devlet, esk:i 
fedakar zabitleri de terfihte, elbette, ~ 
reddiid etmez:di. 

Blitc;.e meselesile hak meselesini tellf 
etmek ve mutavass1t bir hal ~kli bulmak 
laztmd1r ki bu da, iktidar ve liyakatlerine 
inandigJmJz alakadarlarm vazifesidir. 

A~rh muhabere 
/mzasrm K. Tatlrgil okudugum zata: 

SOrdugunuz Zirhll, 1?imdi okul olarak 
kullamlan eskl Turguddur. Alman Deniz 
YI.lllgma giire, Tlirkiyenin yaptrrdigt yenl 
gemiler, 4 tane denizaltt gemlsidlr, ki 1k1· 
si Almanyada Hamburg'da, ikisi de istan
bul Tersanesinde yapJ!acaktrr. Tiirklyenln 
yaptJrmagt tasavvur ettigt gemiler, gene 
ayni Yllliga giire 7200 tonluk 2 kruva.ziirle 
4 muhrib ve 4 tane de blner tonluk maytn 
gernisidlr. 

Ayni salnameye nazaran, Yunantstanm 
JSmarlanm~ gemisl yoktur. Yalmz 4 mtih
rible 4 denlzaltr gemisi yaptmlmaSl diliu
niilmektedir. 

Eminonii Halkevinde jimnas
tik salonu 

Eminoni.i Halkevi binasmm yamndaki 
bo~ arsaya spor ve konferans salonlarl
m ihtiva edecek yeni bir bina yaptml· 
masma karar vcrilmi~tir. Bu hususta.ki 
haz1rhklar bitmi§tir. Yak;nda in§aata 
ba~lanacakhr. Yeni binada en son tesi
sat olacaktlr. 



[=:.~=·~= ==========B====al=ko=nd===a~] 
Tahir, her a~amki gibi yorgun argm, / dugunu siiyliyen Ioz, evden kolay kolay 

yoku§U tlrmamrken, ii~ aydanberi ho§ ~1kam1yaea~m, onun i~in §imdilik ran
duran yol iistiindeki pancurlu evin iist devu veremiyeeegini, bunu sonra dii
kat peneerelerinde perde gordii. Kendi §iinebilecegini si:iylemi~i. Mektublruj -
kendine: majp kararlll§hrd1lar. Tahir, ak§amlari, 

- Yeni kirae1lar gelm~, diye dii§iin- ortahk karad1ktan sonra oradan g~e-
dii. cek, Glizidenin balkondan sieimle sal-

Ertesi a~am, paneurlu evin blitlin land1rdigt mektubu alaeak, kendi mek
peneereleri perdeliydi. Tahir, Slk sik tubunu sicime baghyacakti. 
kiracx degi~iren bu evde, takyeli ihti- Bu kurunu vustai a§k, Tahirin macera 
yarlar, beyaz ba§i:irtlilli kadmlar gi:irme- dii§kiinliigline daha uygun gelmi§, ala
ge all§an gozlerinin lakayid baki§lanm, cakaranhkta, balkondan uzanan bir ka
bir taraf1 bostan duvarile kapal1 bu da- dm elinin, sicim ucunda a§agrya mek
racik, tozlu yolda bakacak bir §ey ol- tub sallandxrmaSI, o mektu'bu oradan a
madlgt i~in, alt§kanhkla, evin cephesin- hp yiiregi zevkli ~arpmtllarla vura vura 
de dola§tlnrken, balkonda bir ba§ gor- golgeli yollarda uzakl~l§; Tarihi ken
dli: Balkon evin birinci katmda ve so- di nazarmda, asri bir Romeo yerine koy
kaga yakm oldugu i~in, ~k iyi tefrik mu§tU. 
edilen bu gehre, giizel bir gene kxz ~eh- Delikanh, her giin bir iki saatini Gii-
resiydi. zid~y.e ate§li ~k ciimleleri yaz~akla 

Tahir, s1ki bir tel'biye altu!da biiyii- gecsmyor, ak§amlan, yazdxgx sahifeler 
mU§; hayat1, ailesinin dar muhitinden ve dolusu mektubu, balkondan sallanan si
eline gecsirebildigi ucuz romanlardaki cimin uc_unda sevgilisine gonderip, on
yalan yanh§ satxrlaroan ogrenmi§, rna- dan, aym at~li oozlerle dolu bir eevab 
cera B.§xlo, romantik bir gencdi. Pan- ahyor, eve doniiyordu. 
curlu evin balkonunda gi:irdligli gene N~ayet, bu uzaktan uzaga taa§§uk, 
loz ~ehresi, o ak§am onu bir hayli me§- Tahrre de, gene loza da kafi gelmeme
gul etti. ge b~Iad1. Delikanh, maceranm blitiin 

Ertesi giin, Tahir, ak§amt iple ~ekti. zevkli taraflarma ragmen, sevgilisile bi
Gece yatatken, uykuya beraber gotiir- raz daha yaklndan konu§mak, sesinin, 
dligli balkondaki gene klz hayali, sabah- k1s1k ~1kmad1gx zamanlar nasll bir a
leyin gi:izi.inli aqt1gt zaman, dimagmda henkte oldugunu i§itmek, yiizi.inii ay
hapsedilmi§ gibi derhal goziiniin oniin- dmhkta gormek, sa~lanru ok§amak ihti
de eanlanmi§, ak§ama kadar akhndan yaem1 duymaga ba§ladt. Giizideye yaz
gxkm~I. Sergj.ize§te SUSaiDI§ gonlii, d1~ mektublarda, l.Sl'arla randevu iste
balkonun oniinden gecstigi bir dakikahk di. Fakat Giizide, buna imkan goremi
zaman i~inde goz ueile gorebildigi gene yordu. Evden aynlmaSI kabil degildi. 
k1z ~ehresi etrafmda, dalh budakh bir Olsa olsa, bir daha donmemek iizere, 
a§k maeerasi i§lemi§ti. Tahir, her ak- Tahirle beraber ka~xp gidebilirdi. 
§am, ayni saatte ayni yerden ge~tigi Nihayet, bu son ~areyi tatbika karar 
i~in, pancurlu evdeki kxzm, giiniin birin- verdiler. Bir gece, Giizide, balkonda 
de nasi! olsa kendisini gi:ireeegini, .Uk her zamankinden daha geg vakte kadar 
defa degilse bile sonra sonra belki de oturaeakh. Tahir, bir ip merdivenle 
begenecegini dii§iinliyordu. balkona txrmanaeak, Glizideyi alaeak ve 

Vapuroan glklp, iskele eaddesini g~- kagxraeakh. Tahir, maeeranm bu kada
tikten sonra bostan yoluna saparken nm biraz fazla eesurane bulmakla be
sevdigi kadmla ilk defa. bulU§maga gi~ raber, sevgilisine kavu§ffiak i9in bun
der gibi yiiregi garp1yordu. Pancurlu e- dan bS§ka ~are olmad1gxm g6riince, bu
vi uzaktan gorunce bu ~arpmh artt1. nu da goze almi§h. 
Bir giin evvel goroiigli gene k1z gene * * * 
balkonda idi 

Tahir, gene !luztn giizel yiiziinii, ha
yal meyal de olsa, gorecegi mliddeti ka
bil oldugu kadar uzatmak i~in adlmla
nm ag.rla§txrdx. Eve on arum kadar yak
la§hgx zaman, gene kxz, elindeki orgii 
iizerine igdigi bll§Im kaldxrdx, Tahire 
bakh. Delikanh, kalbi, bu balo§tan biis
biitiin ~arparak ilerledi, balkonun altm
dan g~ti ve yoluna devam etti. 

0 ak§amdan sonra, pancurlu evin bal
konundaki giizel k1zla Tahir arasmda, 
Zimnt bir miilakat saati tayin edilmi§ gi
biydi. Tahir, her giin ayni vapurla i§in
den doniip evine giderken, gene loz, 
hep ayni yerde, elinde bir orgii ile otu
ruyor; Tahirin ayak sesini i§itince ba
§lm kaldmyor; giizel yiizi.inii ona don
diiriip baktyordu. Hatta, birka~ giinden
beri, delikanh, bu giizel yiizde, belli be
lirsiz bir de tebessiim goriir gibi olu -
yordu. 

Gene ktz eidden ~ok giizeldi. Altm sa
riS! liilelerin ~er~eveledigi kusursuz 
beyzt bir yiiz, uzun kirpiklerin arkaSin
da gizlenen, derin ve manah bir !;ift 
iri laciverd goz, Tahirin iizerinde, biiyii 
gibi ani bir tasir yaprm§h. 

Tahirin, giizel klZl balkonda gordiigli 
giindenberi bir ay ge~mi§ti. Fakat, ara
larmda, kxztn balkondan ona bakmasm
dan, delikanlmm, evin oniinden g~ip 
gidinciye kadar balkonu seyretmesin
den bS§ka bir miinasebet teessiis etme
rn·i§ti. Esasen, gene lozm, Tahirin gecse
cegi saatte balkonda oturmas1 i§i bozu
yordu. A§ag1dan bagxra bajpra konU§U· 
lamazdx. Delikanh, derdini mektubla 
anlatmaga kalksa, a§a~dan yukan mek
tub atmaga da imkan yoktu. Tahir, gene 
k1zm, bir defa olsun balkondan inme
mesine ve kendisile alakadar oldugu 
besbelli iken bir gorii§me vesilesi ha
zrrlamamaSina bir tiirlii mana veremi
yordu. 

Aradan bir hafta daha g~ti. Tahir, 
bu bir haftayt da gene klz tarafmdan 
bir giirii§me te§ebbiisii yapxlmaSI inti
zan i~inde gegirdikten sonra, nihayet, 
bir a~am, balkonun altmdan ge~erken 
klzt selamlad1. Biiyiik bir tereddiidle ve 
yiirek ~arpmt1larile verdigi bu selama, 
klzm giiliimsiyerek mukabele etmesi, 
Tahiri sevincinden u~aeak hale getir
mi§ti. 

0 ak§amki selam, ondan sonraki se
lamlara yol a~h ve balkondan sokaga 
bir ahbabhk ba§lad1. 

Bir ak§am, Tahir, i§inden geg ~lkmi§, 
eve son vapurla donmi.i§tii. Gene kiZI o 
giin goremiyecegini dii§iinerek uzi.ilii
yor, yalmz uzaktan gormekle iktifa et
mege meobur oldugu sevgilisini, yirmi 
dort saat daha gorememek azabx i~inde 
k1vramyordu. Fakat, pancurlu evin o
niinden gecserken, gene klZln hala bal
konda oturdugunu gordii. Demek ki 
Tahirin geg kaldx~ goriince balkon~ 
dan i~eri girmemi§, son vapura kadar o
nu orada belkemi§ti. 

0 ak§am gorii§tiiler. Tahir, etrafm 
karanb~ndan istifade ederek hem kim
senin kendisini goremiyecegini, hem de 
yiizi.i lozarmadan soz soyliyebilecegini 
dii§iinlip, kabil oldugu kadar ktsxk bir 
sesle a§agidan balkona dogru seslenmi§ 
ve gene k1zla gorii§mii~tii. Yalmz, bir 
randevu alamaml§tl. !sminin Giizide ol-

0 gece hafif bir mehtab vard1. Tahir, 
bostan duvarmm dibinde, elinde ip mer
divenle, aytn batmasmx bekledi. Ay 
l§lgt, bostan duvar1mn iistiinli yalaya
rak, tozlu sokaktan !;ekilip gidince, mer
diveni balkona frrlatt1 ve hlzh hiZh 
hrmand1. 

Arbk sevgilisile kal'§l kar§lya idi. Fa
kat, hasret gidermenin SiraSI degildi. 
Giizidenin, balkonda liizumundan fazla 
oturdugunu dii§iinen annesi, balkon ka
plSinl her dakika a~lp a§Iklan, elile koy
rnU§ gibi yakahyabilirdi. 

Tahir, Giizidenin ellerini tuttu, du
daklarma gotiiroii ve: 

- Haydi, yiirii, gidelim, dedi 
Gene loz, heyecandan ve saadetten 

titriyen bir sesle nslidadx: 
- Beni kuca~a al indir, Tahir! 
Tahir, sevgilisini bil'den kueakladl; 

fakat, aSild1gx agrrh~n birdenbire kop
masile sendeliyen bir adam gibi viicu
dii geriye dogru gitti; az daha sirtiistii 
yere yuvarlamyordu. Giizidenin viicu
dii, bir gene loz viicudii a~rhgmda de
gildi ve Tahirin kollan arasmda, biitiin 
bir viieud degi.l, bir kadm gi:ivdesinin 
yalniZ iist klsm1 vard1. 

Tahir, korkulu bir rliya goriir gibi 
ha§yetle iirperdi; gene kxZI tekrar san
dalyesine b1rakt1; merakla igildi baktx; 
Giizidenin etekliginden dl§an, listline 
~orab gegirilm~ ordek ayagr gibi iki 
sakat uzuv sallamyordu. 

Tahirin zihninde bir §inl§ek !;akar gi
bi oldu. Gene klzm, balkonda, her ak
§am bir ta§ bebek gibi klm1ldamadan o
turu§unu, evden dt§an ~IkmaYl§Im, mek 
tublarmx balkondan iple salland1n~ml, 
biitiin bunlann sebebini §imdi anhyor
du. Guzide yanm kalml§ bir §aheserdi. 

Delikanh, diken diken olan sa~larmm 
dibindeki terleri elinin tersile sildi, 
gene k1za: 

- Bir dakika dur, §imdi geliyorum. 
Dedi ve balkona t1rmand1jpndan daha 

biiyiik bir siiratle ·ip merdivenden indi, 
bostan yolunun karanhklanna dald1. 

HAMDIVAROGtU 

HALKEVINDE 
Temsil 

Eminonii Halkevinden: 
Evimiz gosterit §Ubesi, Giilhane park1 

i~indeki Alayko§kii binasmda 26 mart 
cuma giinii gecesi saat 20,30 da yalmz 
halka ve 27 mart eumartesi giinii saat 
14,30 da talebeye olmak iizere (Zoraki 
Tabib) piyesini temsil edecektir. 

Arzu edenler davetiyelerimizi her giin 
Cagaloglunda merkez biirosundan ala
bilirler. 

Beyoglu Halkevinde 
konferans 

Beyoglu Halkevinden: 
27/3/937 cumartesi giinii saat 20,30 da 

Evimizin Beyoglu Nurziya sokagmda 
Parti binasmdaki temsil salonunda bir 
toplantl yaptlacakhr. 

1 - Konferans: Layiklik mevzuunda 
(Ihsan Arif Gokpmar tarafmdan). 

2 - Temsil: Evimizin gosterit kolu 
tarafmdan. 
3- Bu toplantxya herkes gelebilir. 

CUMHURiYET 25 Mart 1937 

Bibliyografya 

Bir Tiirk Hekimi veT 1bba 
Dair Manzum Bir Eseri 

Devlet Bastmevi - istanbul 1937 
Fiatt yazth degil. 

.. ~~san Ali Yucelin bu kliglik kitab1, 
kutubhanelerimizin ko§e ve buca~nda 
9eyhinin tlbba dair bu manzum eseri 
gibi pek k1ymetli bir~ok eserler mevcud 
oldugunu bir daha meydana ~tkarmak
ta, bize edebiyat ve hb tarihimiz i~in 
degerli bir vesika tamtmaktad1r. 

Hasan Ali Yiieel, bu eser hakkmda 
Tahir Bey merhumun Osmanh miiellif
lerindeki kii~k bir kayxd iizerinde a
ra§tlrmalar yaparken pek muhterem 
Tiirk bilgini Bay Ismail Saibin hususi 
kiitiibhanesinde bir niishas1 oldugunu 
ogrenmi§, istinsah etmi§ ve taharriyat
ta devamla umumi klitiibhanelerimizde 
de iki nushaya daha rasgelmi§ ve bun
ian kar§Ila§txrarak bu giizel eseri vii
eude getirmi§. 

Bu k1sa malfunat bile eserin k1ymeti 
hakklnda bir fikir vermi§ oluyorsa da 
onu daha yakmdan anlamak i~in gene 
Hasan Ali Yiicelin agzmdan §U sozleri 
dinliyelim: cBu kii~iik eserin birkag ci
hetten onemi vardrr. Birineisi edebiyat 
tarihimiz balommdand1r. l;)eyhi Divan 
edebiyatmm birinci derecede loymette 
ve ehemmiyette bir §airi oldugu igin o
nun her hangi bir eseri de miihim ol
mak gerektir. Kald1 ki, bu manzume 
didaktik nevide yazllmi§, basit ifadeli 
ve giizel denecek bir manzumedir. ikin
ci eihet, kulland1~ dildir. XIV ve XV 
inci as1r tiirk~esidir. Bugiin kullanma
dlgimxz bir kxs1m tiirk~e kelime ve fiil
lere orada rasgeliyoruz. Hatta Cagatay 
leh~esinde kullantlan bir tafdil §ekli o
lan (rak) edatma (hur§ak) kelimesinde 
tesadiif ediyoruz. 

Bu eserden edilecek istifadelerin ben-
ce en mlihimi, o devirdeki yiyeeek, i~e
cek ve giyeeeklerin ne oldugunu goster
mesidir. 

GOrliliiyor ki bu oihetler tarih ve et
nografyayt da alakadar etmektedir. • 

Bu son seneler bize (Ruhiyat alfabe
si - Manttk ve metodoloji - Mevlananm 
rubaileri - Goethe - Tiirk edebiyatma 
toplu bir bakl§ - DOnen ses - Fransa ma
arif t~kilatmda mlifetti§ler - Fransada 
kiiltiir i§leri) gibi muhtelif bakimdan 
~ok istifadeli eserler veren Hasan Ali 
Yiieeli bu himmetinden dolayt tebrik 
bir bore degil midir? 

Tirede tarihi bir 
heykel bulundu 

Tire (Hususi) - Buraya tabi Osman
ei'k koyii ahalisinden Kavasoglu Hiise
yin ki:iyiin yiiksek bir yerinde bulunan 
tarlasmdaki hayxt ve fundahklar1 temiz
lerken kazmas1 bir mermere ~arpml§, 

kazlslm derinle~iren Hiiseyin ortaya 
bir bu!;uk metro boyunda ba§SIZ bir ka
dm heykeli ~1karmaga muvaffak olmu§
tur. 

Bilahare buralarda yapllan bir ara§
brmada etrafx ~evrili kabirler ve bu 
kabirlerde topraktan mamul kandiller 
bulunmu§tur. Eski Yunan medeniyetine 
aid oldugu zannedilen eserler Tire Hal
kevi miizesine ta§lmlmx§tir. 

Giindcrdigim resim ba§SlZ kadm hey
keline aiddir. ------VEFAT 

Kadtkoy onuneu okul ogretmeni mer
hum kaymakam Bay Mehmed Emin ke
~imesi ve merhum operator doktor Bay 
Izzet Fikrinin hem§iresi Bayan Kamile 
miiptela oldugu hastahktan rehayab o
lamtyarak vefat etmi§tir. Cenazesi 23 
mart 937 tarihinde Kad1koyiindeki ha
nelerinden kaldmlarak Eyiibde ihzar 
edilen istirahati ebediyesine defnedil
digi haber almm1§hr. ------,----

Te§ekkiir 
Kad1ki:iy onuncu mekteb okulu ogret

meni merhume Bayan Kamilenin has
tahgmda ve gerek eenazesine goz ya§
larile derin bir alaka ile i§tirak eden o
kul ogretmenleri ve talebelerile diger 
zevata minnet ve §iikranlanm1z1 iblaga 
gazetcnizle tavassut etmenizi dileriz. 

Merhume Bayan Kamilenin hem§iresi 
Servet ve eni§tesi yarbay Ahmed 

Bursan1n <;eltik koyiine Cumhuriyet an1ti dikildi 

Bursa (Husust) - Bursaya bagh <;el
tik koyiinde bir Cumhuriyet amh ya
pilml§, bu amtm a!;tlma toreni Bursa
dan giden bir heyetle koyliilerin oniin
de icra edilmi§tir. Amttan ba§ka N af1a 
Su I§leri idaresi, bu koye giden ve Nilii
fer kanah iizerinden gec:ren yola yeni bir 
beton koprii yapt1rd1gmdan bunun da a
~llmasJ yaptlmi§tir. Evvela koyliiden 

VEFAT 
$ehrimizin tanmrm§ kumiisyoncu tiic

carlarmdan: 
Vi<;EN A. KAMBURYAN 

vefat etmi§tir. Cenaze merasimi bugiin
kli per§embe giinli saat 13,30 da Tak
simde Oskiperan Ermeni katolik kilise
sinde icra olunaeagmdan son te§yi va
zifesinde bulunmak istiyen akraba ve 
dostlarmm te§rifleri rica olunur. 

Oliim 
Yanya e§rafmdan Siileymamn zev

cesi eczac1 ismet hem§iresi ve doktor 
Necmeddinin teyzezadesi Bayan Aliye 
rahmeti hakka kaVU§tu. Cenazesi bugiin 
ogleden evvel Be§iktS§ta Koyi~i Mum
cu soka~ndaki hanesinden kaldmlarak 
Ortakiiy mezarhgma defnedilecektir. 
Allah rahmet eylesin. 

biri bir nutuk soyliyerek hlikfunetin 
kendilerine verdigi ehemmiyetten ba
hisle §iikranlanm sunmu§tur. Badehu 
Valimiz cevab vermi§, Halkevinden bir 
zat ta birka~ siiz soylemi§tir. 

Koy ve kana! iizerindeki koprii ge
zilmi§, koy muhtarx Ahmed misafirle
rini ag1rlam1§, ak§ama dogru §ehre do
n iilm ii§tiir. 

Ktztlaym te,ekkurii 
KIZllay Kurumu Rasimpa§a Semt Ocagx 

B~kanl1gmdan: 

Pek degerll Uyelerlmizden Kad1k1iy 10 
uncu okul ogretmeni K~mlle Orhun 22-23 
gecesi en verlmli bir ~tai?;mda olmU.,tiir. Bii
tiin omriin ii talebeler!ni yetl~tirmege bar
cxyan bu yiiksekl kalbll ogretmen arkada~l
mlZ Kiiltur Oliim Kurumunda da Uye oldu
gundan oradakl hakkmt K1zilay Kurumu
muza hibe etrn~tir. F~l ve vasiyetl gere
glnce 300 lira ocag1m1Za verilm~tir. Oliir
ken bile Klzllayi d~iinen bu necib oliiyii 
Tanrmm ma.gfiretlne brrak1rken K1z1lay 
namma saym aUesine ~Uk.ran ve taziyetle
r!mizi sunanz. 

HER VERDE SEN 
Biiyiik fantezi miizikal " _, 

r ·-STEFAN ZWEIB'm me~hur "KORKU, romanmdan muktebes • GUNAH GECESi 
Ba~ rolde : G A B Y M 0 R L A Y 

Pek yak1nda SAKAR Y A sinemas1nda 

·-·~ADYO 
( Bu aksamki program ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslklsi - 12,50 hava"' 

dis - 13,05 muhtelif pl8ik ne:;;riyatx - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 
konferans: Uskudar Halkevi namma Re~ 
:;;ad Kaynar (Terbiyede tenkldin rolu) ... 
20,00 Sadi ve arkada§lan tarafmdan Turk 
musikisi ve halk §arkllan - 20,30 bmer RIA 
za tarafmdan arabca soylev - 20,45 san ... 
ye ve arkada:;;lan tarafm<lan Tiirk musl
kisi ve halk :;;a.I'kllan: Saat ayan - 21,15 
orkestra - 22,15 Ajans ve Borsa haberleri 
ve ertesl guniin programt - 22 ,30 plakla 
sololar, opera ve operet parl(alan - 23,00. 
son. 

viYANA: 
19 seyahat - 19,20 tlyatro haberlerl, fen ... 

n1 haberler - 19,35 PASKALYA ~ARKILA• 
RI - 20,05 haberler, hava, k!li haberlerl ... 
20,30 konu~ma. - 20,40 KONSER: Toskani-. 
ni'nin dogumunun 70 inci ylldoniimii mii• 
nasebetile eserlerl - 22 kan:;;tk: yaym - 23,15 
hava, haberler ve saire - 23,25 KONSER~ 
Schubert'in eserleri - 24,05 gramofon ... 
24,35 haberler. 

BERLIN: 
18,05 YENi MUSiK:i - 19,05 gramofon .. 

20,05 spar r1iportaj1 - 20,20 PIYANO MU .. 
siltisi - 20,50 giiniin akislerl, haberler .. 
21,15 ORKESTRA KONSERi • 23,05 hava.. 
haberler, spor - 23,35 eglencell konser. 
BUDAPE~TE: 
18,35 HARPA KONSERi - 19,15 k:onfe "' 

rans - 19,45 KONSER: Chop!n'in eserlerl .. 
20,25 siyasi haberler - 20,50 KONSER= 
Bach'm eserleri - 23,05 SALON ORKES ., 
TRASI - 24,05 Polonya lisanmda konfe .. 
rans - 24,20 gramofon - 1,10 haberler. 

BtixRE:l;i: 
18,05 SENFONIK KONSER - 19,05 hava, 

konu~ma - 19,15 EOLENCELI KONSER '" 
19,45 konferans - 20,05 YUNAN MUSIKist .. 
21,20 SENFONiK KONSER, istlrahat esnao( 
smda haberler, spor - 23 ,20 gramofon ., 
23,50 almanca ve fransrr.ca haberler - 2,. 
son haberler. 

LONDRA: 
18,05 kon~ma - 18,20 MUSiKi - 20,05 

ORKESTRA KONSERi • 21,05 haberler ve 
saire - 21,35 ORKESTRA KONSERl - 22,05 
lk.ar~lk yaym - 22,45 facia: Granit - 24,05 
spor ve sa!re - 24,30 DANS ORKESTRA• 
SI - 1,35 hava ve sa!re - 1,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.]: 
18,45 PiYANO MUSiKisi - 18,55 gramo-o 

ron, muslk:i - 20,05 dint yaym ve Org mu ... 
sik:isi - 20,35 havadl.s - 21,30 konu~ma .. 
22,05 beklen!lmiyen program - 22,35 ko .. 
medl - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 ORG KONSERi - 18,55 hava, ko ., 

nu§ma ve saire - 21,45 KARI~IK MUSiKi-
22,05 PASKALYA MUSiKiSi - 21,55 ko ... 
n~a - 23,35 KORO KONSERI - 24,05 ha .. 
berler, hava - 24,20 BUYiiK KONSER ,. 
1,05 hava. 

NOBET~iECZANELER 

~=::::::::::::::::::::::::::::::: Bu ak§am ~ehrin muhtellf semtlerlnd~ -. nobe~i olan eczaneler §Unlardrr: 
.,. istanbul clhetin<lekiler: 

Sinemas1nda 
Tablt renkll ilk bUyUk filim 

RAMONA 

EminonUnde (Be§ir Kemal), Beyazula~ 
(Cemll), lilll(iikpazarda (Necatl Ahmed), 
Eyiibde (Hikmet Atlamazl, ~ehremlnind~ 
(Nii.z1m Sadlk), Karagiimriikte <Kemal) 1 

Samatyada (Erofilo.s), ~ehzadeba:;;mda (is .. 
mall Haklkll, Aksarayda (Sanm), Fener .. 
de (Vitali), Alemdarda <Esadl, Baklrkoy .. 
de (Merkez). 

Beyoglu elhetlndekller: 

Fraos1zca sozlii biiyiik a~k romam ba~hyor. 
aa, rollerde ; 

istiklal caddesinde (Kanzuk), Bostanba .. 
~mda <itlmad), Galata Mal:unudiye cadde ... 
sinde (Ismet), Taksimde (Nizameddinl 1 

Kurtul~ta (Nec.det), Kasrmpa~ada (Mii .. 
eyyed), Haskoyde (Nis!m Aseo), Be~ikta§ .. 
ta (Siileyman Receb), Sanyerde (As at). LORETfA YOUNG - DON AMECHE 

Pek giJzel tablolar aras1nd a muhtet;em blr mevzu. I Usk:iidar, Kad1k1iy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Mal:unudiye)' Kadtkoy, so

giidliil(e~ede (Orhan HulusD, Biiyiikadada 
(Hal!k), Heybelide (Tana§). 

Ilaveteo : FOX JURNAL diinya haberleri 

KARANLIKTA UCU$ 
MIRNA LOY CARY GRANT 

A~K - HEYECAN • MERAK ve G0ZELLiK filmi • Franstzca sozlii 

• __ Y ARIN AK~AM i P E K • te 

jORj 
Frans1zca sozlii • Bat; rollerde : 

R A F T ve K A R 0 L L 0 M B A R D 
AyfJCa Paramount dUnya haberlerl 

Yerlerinizi evveldeo aldmmz- Telefon : 40868 

S A K A R Y A sinemasanda 
A~K ~UKRANI ( Le Rol ) filmini gorenler candan giJimii,lerdir. Fakat 

LUCiEN BARROUX ·GABRiELLE DORZiAT ve 40 Gene K1z 
tarahodan K 1 Z L A R 
oynanao P A N S i y Q N U giizel tilmini gorecekler, 

aglarcasma giileceklerdir 

Bu akflam 

TURK 
Sinemas1nda CEliK KARTAL[AR 

En biJyiJk Tayyare ve heyecan filmi 

JAMES CAGNEY • PAT 0 BRIEN • MARGUERITE LINDSAY 
( Franstzca ) 

Milyonlarca halkm heyecan ve takdirle alh;ladigx bu filme WARNE R 
§irketi tarafmdan .1~50_ milyon dolar sarfolunmu~, Amerikamn hava,deniz 
ve kara kuvvetlen l~?brak etmi~?tir. 

Filmde hava muharebelerinin en deh§etlisi, binlerce kara, deniz ve 
bombard1man tayyareleri, planorleri, para§iitler, son sistem harb ve mii
dafaa vas1talan giiriilecektir. Ayni zamanda ne~eli, zevkli bir a~k mevzuu. 

Numarah biletleri evvelden alm1z. 
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Kont Ciano Belgradda 

Devlet kanunlartna tabi 
olm1yan iki kOy 

Beykozda Beldiyenin haberi olmadan viicud bu· 
Ian iki koy halkt biitiin vergi kay1dlari haricinde! ... 

Belediye • 
nin haberi ol· 
madan Beykoz 
civarmda, man· 
tar biter gibi 
birbiri ardiSlra 
rneydana ~1kan 
koylerden bah
setmi~tik. 

Dun bu koyleri gezen muharririrr:iz 
goriip i~ittiklerini §ijyle anlat!yor: 

Biri Beykozun ~agmda biri de solun -
daki iki ye~il yarnacda kurulmu§ ve giin
dengiine biiyiiyen bu koylerin ne plan 
Ian, ne kanalizasyonlan, ne muntazam 
yollan, ne sokak isimleri, ne ev numara· 
Ian, ne elektrigi, ne telefonu, hi<;.bir §ey
Jeri yoktur. 

Sakinlerinin « Y enimahalle» dedikle
ri, Akbabaya giden yolun sagmdaki koy 
200, Pa§abah<;.e ile Beykoz arasmdaki 
«Mantar» yahud «Sultaniye» koyii 64 
evlidir. Bir yandan da yenileri yap1hyor. 
Fakat bu evler Belediyeden izin almma
dan yap1lmakta, bizzat sahibleri tarafm
dan bilhassa geceleri <;.ah§Ilarak ka~amak 
bir §ekilde ikmal edilmekte·dirler. Het 
biri bah<;e i<;.inde, hirer kath ve ah§ab olan 
bu evlerin etraflarmdaki ~itlerle ~evril -
mi§ yollar herkesin keyfine gore a~IImi§ 
oldugundan igribiigrii, darac1k ve kar • 
makan§Iktn. 

Eberisi Pa§abah<;edeki ~i~e ve miis
kirat fabrikalarile, Beykozdaki tabak -
hanede ~all§an i~ilerin kurduklan bu 
meskenler alelacele yapild,klan, usta e
Jinden <;IkmadJklan ve <;ok ucuza mal e
Jilmek istenildikleri i<;in hemen hepsi 
derme ~atma, ve <;ogu temelsizdir. 

Son defa orada, sofasJ, mulfagl ile 
iki odah bir evi 250 liraya satm alan 
kahveci Halil §oyle anlahyor: 

«- Bizim Tapu kay:~dlarJmiz olma· 
d1g1 i~in buradaki usule tevfikan ben de 
satandan (filan yerdeki ev enkaz1ml Hz
Iile iki yiiz elli liraya sattJm» diye bir 
kag1d ald1m. Boylece ah§veri§ te tamam 
oldu. Eve enkaz diyoruz. <;iinkii arsanm 
kime aid oldugu belli degil. Y arm sahib; 
1;;1karsa eJbette onun da hakkJm o.deriz.>> 

Soylendigine gore «Yenimahalle» ara
zisi Evkafa, «Sultaniye» arazisi de hii • 

kiimelle baz1 e§hasa aiddir. Fa kat heniiz 
kimse <;1k1p ta bu ev sahiblerinden arsa 
bedeli istememi~tir. Bilhassa Evkafm, 
bu araziyi bir plana gore ifraz edip, mun
tazam yollar a~arak satJ~a ~Jkarmag1 
dii§iiniirken, orada hakikaten mantar 
biter gibi evlerin yiikseldigini gorerek ga
rib bir siirpriz kar~!Sinda kaldigl muhak
kaktiT. 

Mantar 
koyiinden 

:ki manzara 

Burada en biiyiik evler nihayel geni~
<;e bir bah<;e i~inde dort odahd1r ve en 
muleberi, en pahalm 500 liradan fazla
ya degildir. 

- Peki sokak adlanmz, ev numara
lanmz olmad1gma gore size yollanan 
mektublan nas1l ahyorsunuz ~ 

- Beykozda Y enimahallede filan ... 

diye yazarlar. Posta miivezzii de gelir 
bin niifus i~inde o (filan) 1 bulur verir. 

- Evleriniz i<;in vergi de vermiyorsu
nuz degil rni~ 

- Buras! kuruldu kurulah, yani be~ 
senedir kimsenin metelik verdigi yok. 
Belediye hududu dahilinde oldugumuz 
halde evlerimizi resmen tamm1yorlar ki, 
vergi istesinler. Aroma giiniin birinde el
bette i~ler diizelecek, bizi de Tapu def
terlerine g~irecekler, o zaman vergile -
rimizi de verecegiz. 

Biri de §Oy!e diyor: 

«- Biz §imdi haneberdu·la~a benzi • 
yoruz. Oz mahm1z oldugu halde resmen 
meskensiz, yersiz yurdsuz insanlanz. Su 
evlerimiz devlet nazannda (yok) tur. 
0 kadar yoktur ki gidip te Belediyeden, 

kaymakamhktan Y enimahalle, yahud 
Sultaniye koyii diye sorarsamz, biz boy

le bir yer bilmiyoruz, tamm1yoruz, der • 
ler.» 

Bir digeri de ilave ediyor: 

«- Bizim mahalle miimessilimiz filan 
da yoktur. Sadece bir kahvemizle, bir 
bakkahm1z var. <;ocuklanrruz da civar· 
daki mekleblere devam ederler amma 
k1~m ortahg1 ~amur basmca bir<;ok giin -
ler yo] bulup bu mekleblere de gidemi -
yorlar. ~imdi bir de cami yaptmyoruz. 
Onu da ~urac1ga yaptJrmak islemi~tik. 
Biri <;1ktJ; Ben iki sene evvel aga~ dik • 

tim, oras1 benimdir, diyerek bJrakmadl. 
Y ani bur ada as1l mal sahibi belli degil • 

dir amma, bir ko~eye iki fidan diken ya
hud bir temel alan kendini mal sahibi sa· 
yar.» 

Nihayet Belediye enciimeninin bu izin
siz in~aattan dolay1 evleri y1ktuma ve 
sahiblerinden para cezasJ alma karanna 
kar§l da §U fikirdel er: 

«- leah eden makamata miiracaat 
ettik. Her halde evlerimizi yikmiyacak -

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 28 

BiZ iNS AN L AR 
~=========== Y azan: Peyami Safa =:? 
Ba§IDI c;evirdi. Gozleri d1~anda yagan 
kara ili~tikten sonra kar§Iki evlerin dam
lanndaki beyazhga dalmJ§tl. Titremesi 
artt1 ve biitiin viicudiinde yere uzanmak 
istidadile beraber derin bir uyu§ukluk 
peyda oldu. T ekrar aynaya ko~tu ve yii
ziinii daha san gordii. Bu sefer kollanm 
a<;Ip kapamak istedigi halde bir elim 
g.Ogsiine kadar getirebilmek ic;.in biiyiik 
bir gayret sarfetrnege rnecbur oldugunu 
anlaymca §a~1rd1 ve tela~a dii§tii. Gozle
ri de etrafm1 iyice goremiyordu. Giindiiz 
ilerle"digi halde e§ya daha u~uk renklere 
batmi§h. 

Oda kapiSina dogru birkac;. ad1m ath. 
Biraz evvel yalmz dizkapaklannda alan 
uyu§ukluk §imdi bacaklarmm bi.iti.in ada
lelerini kaplamJ§tl. Ayaklarmm yere 
bashgml hissetmiyor gibi bir§eydi. l~ine 
birdenbire §U korku dogdu: «Galiba do
nuyorum.» Bu felaketin insana uyku ha
linde bastlrdigml Harbi Umumide Erzu· 
ruma giden bir ihtiyat zabiti arkada§m • 
dan duymu§tu. Onun da §imdi uykusu 
geliyordu. Eger donm1ya ba§ladJysa, hi-

liyordu ki bu uyku oliimdiir. Gece ka~ 
saat uyudugunu dii§iinmek istedi, fakat 
en basit bir hatJrlama ameliyesinin bile 
zihni i~in biiyiik bir zahmet halihe geldi
gini anlad1. Yiiksek sesle: «Bu halde ne
reye gidebilirim? Sokaga ~1kamam» de
mege te~ebbiis etrni§ti. llk oiimleyi ta
mamhyamadl. Bir felce ugraml§ gibi di
linde aguhk vard1. 

Sokak? Gomlek? Yi.iriimek? F JTtma? 
Karlann i<;ine dii§mek? Pencereyi ac;1p 
bag1rmak? Kom§ular? Biitiin bu kelime· 
lerin medlulleri objeler ve hareketler, 
birinin pe§iSITa gozJerinin onunden ge~ • 
tikten sonra birbirine kan§arak, uyu§uk
luk halinde beynini hkayan yumruk gibi 
§i§kin bir tereddi.idiin ic;.ini doldurdular. 

Ceketini ~1karmak i~in bir hareket 
yapml§h. Yanda kald1. Gomlegini giy
mek istiyordu. Kollanm ceketten kurta
ramadl. Gittikc;.e donan §uurunun s1cak 
kalan son miidafaa noktasile oda kapm· 
na dogru sallanarak yiiriidii. Kap1ya ve 
yukan katJn trabzanma tutunarak dar 
sofay1 ge~ti. 

Pasaport ve ikamet 
har~ kanunu 

Y eni kanunda ecnebiler 
i~in miihim kayidlar var 

Dahiliye Vekaletince hamlanmJ§ o • 
lan yeni pasaport ve ikamet harct kanu
nu tetkik edilmek iizere diger V ekalet • 
Jere gonderilmi§tir. --

Kanun layihasmm son §eklinin ne aid 
lacag1 bu tetkikler ve ahnacak mi.ita]rlna
lar neticesinde anla§Jiacakllr. 'yor. 

P I • . . d' .1 y,1sta, 
asaport iicret ermm m m eceg1 sm-

Balkanlar i<;in ayn bir §ekil tatbik ed:~ 
cegi ve pasaport1ann alh ayhk ve bir se
nelik olrnak iizere ikiye tefrik edilerek 
ahnmakta olan harem da buna gore 
taksim edilecegi tahmin edilmektedir. 

Memleketimize gelen ecnebilere ve • 
rilmekte olan ikamet tezkeresi harc1 i((_in 
ahnmakta alan para da bu yeni layiha 
ile tamarnile ayn bir §ekle konulmakta • 
d1r. Ecnebiler, ellerindeki pasaportla 
Tiirkiyede azami bir hafta veya on be§ 
giin kalabileceklerdir. Bunun haricinde 
6 ay kalacaklar altl lira ve 12 ay kala • 
caklar da 12 lira vereceklerdir. Bu rniid
detler nihayet buldukt;.a ecnebiler, ala • 
kadarlara miiracaatle kay1dlanru tecdid 
ve mezkur riisumu odemege mechur tu
tulacaklardJr. 

Bahkesirde kongreler 
Bahkesir 24 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Bugi.in Bahkesir K1Z1lay ve <;o
cuk Esirgeme Kurumlannm kongreleri 
yaprld1. Eski idare heyetlerinin zengin fa
aliyet raporlan okundu. 

Neticede her iki Kurumun eski idare 
heyetleri ittifakla yeniden intihab olun
du. 

Yugoslav - Bulgar ticari 
miinasebab 

Sofya 21 - Yugoslavya - Bulgaristan 
dostluk muahedesinin imzasmdan sonra 
iki memleket arasmdaki ticari ve ikh
sadi miinasebetler,in inki§afma her iki 
taraftan da biiyiik gayretler sarfedil
rnektedir. Belgrad ve Sofya hiikumetle
ri bu hususta ciddi te§ebbiislere g~mi§
ler ve iki memleketin ba§hca §ehirle
rinde muhtelif ticaret odalan kurmaga 
karar verm~lerdir. Bundan ba§ka bir de 
Yugoslavya - Bulgar bankas1 tesisi pla
m miizakere edlimcktedir. 

Sofyada diin oor toplanh yapan Bul
gar tiiccarlan rnuhtelit ticaret odasmm 
te§kilini kabul ederek hemen faaliyete 
g~mi~lerdir. 

T iirk koylerine Bulgarlar 
yerle§tiriliyor 

Sofya {Hususi) - Bulgar hi.ikfuneti, 
yeni kabul ettigi bir kanuna nazaran 
Balkan mmtakalarmda ya§ryan fakir 
Bulgar koyliisiinii Tiirklerin hicret et
tigi ova koylerine yerle§tirmege ba§Ia
ml§tlr. ilk parti olarak Ki:istendil ki:iy
lerinden 400 ki§ilik bir kafile $umnu ci
varmda bir kaye yerle§tirilrni§tir. 

lar ve bu ~etrefil i§i bir ba§ka tiirlii yola 
koyacaklard1r.» 

N etice §udur ki; ortada kurulmu§ ii~ 
yiize yakm evle bir emrivaki var. 

V ak1a bugiinkii vaziyette hu koyleri 
hiikiimet te, Belediye de tammryor ve 
tammad1gl i<;in de bunlardan vergi bile 
islemiyor. 

Fa kat Bogazm en giizel bir yerinde 
,hit;.bir kanuna, nizama, hatta en basil 
hifzJssJhha kaidelerine bile uymadan ha· 
Ia evler yap1hyor, bOylece derd biiyii • 
yor. 

Bu sebeble, devamt, her iki tara£ i~in 
de zararh alan bu i§e biran evvel bir t;.a
re bulunmasmr istemek zamam t;.oktan 
gelmi§tir kanaalindeyiz. 

Merdivenleri de sendeliyerek indi. Alt 
kat sofada, bombo~ ve kaplSI ac;.1k duran 
bir odamn, cam1 kmk penceresinden ge-

1 len soguk riizgar onu ko§turdu. Ancak 
sokak kap1smm rezesini kald1rmaga c;.ah§· 
t1g1 zaman, kuvvetten nekadar dii§tiigii
ni.i anlami§tl. Oteki elinin de yardiml ol
madan kapry1 a~amad1. Sokaktan gelecek 
riizgarla yere yikilarak bir daha kalka
mamaktan korkuyordu. F akat, kapah bir 
evin i~inde, kimsenin haberi olmadan 
donmaktansa kendini sokaga atmag1 ter
cih ediyor, bir ge<;icinin yard1mmr umu
yordu. 

Kapmm kanad1 a~Ilmca, evin ic;inde
kinden daha kuru, hatta, belki daha Sl· 
cak bir hava yiiziine vurdu. Y ahud vii· 
cudii soguga kar§l hassasiyetini kaybet
mege ba§ladigl ic;.in ona oyle geliyordu. 
E~ikte yigih karlan ayagile dagittl ve 
evin kapiSim kapamadan yola dogru 
ko~tu. HIZh yiiriiyemiyecegini anlaml§tl. 
Yiiregi ~arp1yordu. lki ii<; ad1mda bir 
durarak sokagmt ge~ti. Ceketini fanila
smm iistiine giydigi i<;in, ~Jplakmi~ gibi 
derisinin iistiinde sogugun tJrnaklanm 
hissediyordu. Birkac; kere yere t;.okecek 
oldu. 

Sokagmr gec;tikten sonra kar§!Sma yo
ku~ ~Ikmi§ll. Durdu ve bir anda biitiin 
mukavemeti bozguna ugrad1. Y oku§, o
na bir duvar kadar dik goriinmii§tii ve 

temaslara ba~lad1 
<;ekoslovak mehafili, italy a ile Yugosla vyantn 

yakinla,masini memnuniyetle kar,dadt 
[Ba§taratz 1 fnct sahttese] 

P.tmi§ ve Yugoslav hiikiimeti tarafmdan 
t.'lrine tahsis edilen hususi trenle Bel -
H)-fa hareket etmi§tir. Kant Ciano yann 

a\.. bt "''.ya muvasalat edecektir. ltal
mn·f·iciye Nazmna bir de heyet refa· 
v~z! e. ektedir. Kont Ciano Yugoslav 
Blll ·aran . A 'k dA I l 

§Vt A !lyasJ ve 1 hsa 1 mese e er 
etrafmctPY,a jrii§ecek ve biri siyasi, digeri 
ikhsadi olmak iizere iki anla§ma imzah
yacakt!r. 

Bu hususta bir miiddettenberi iki dev
let arasmda cereyan etmekte olan mii • 
zakereler muvaffakiyetle neticelenmi§ • 
tir. lmzalanacak alan anla~malar der
hal mevkii mer'iyete konacakttr. 

Salahiyetar mehafilde temin edildigine 
g()re, anla§malann ana hatlan §unlardan 
ibarettir: 

1 - ftalyadaki Usta§iler ile bu te§· 
kilata mii§abih tethi~i te&kilatlara men • 
sub adamlann vaziyeti (ltalya hiikiimeti 
bir miiddettenberi bu gibi tethi§C;ileri s1k1 
bir tecessiis alt!nda bulundurmaktadJr.) 

2 - ftalyan tebaalanmn Dalma<;ya· 
daki emval ve emlaki meselesi, 

3 - ltalyadaki Yugoslav tebaalarJ -
mn mal ve rniilkleri meselesi, 

4 - Arnavudluk meseleleri. 

Arnavudlugun tamamiyeti miilkiyesi
le Arnavudluktaki !talyan tesir ve niifu
zu meseleleri Kant Ciano ile Stoyadino • 
vit;. arasmda Bel~ardda miistakillen gi) -
rii~iil~ektir. 

Pravda gazetesi Kant Ciano ile Yu
goslav)ra Ba§vekilinin miilakatma Kii~iik 
ltiiaf tarafmdan evvelce muvafakat edil
digini kaydetmektedir. 

Kant Ciano Belgradda iki gun kala • 
cakt1r. 

Cekoslovakya memnun goriiniiyor 
Prag 24 (A.A.) - Ciano'nun Bel • 

grada yapacag1 ziyaret Pragda hayrelle 
kaJ1llanmami§hr. Zira Yugoslavya, ce -
reyan eden miizakereler hakkmda <;ekos
lovakyaya Jl!Untazam maliimat vermi~tir. 

Burada beyan edildigine gore, <;ekoslo

vakya, !talya-Yugoslavya mlinasebetinin 

a!dJgi ~kilden ancak memnun olabilir, 

~iinkii Pragm Roma ile ~ok arzu etti • 
gi te§riki mesaiye bazan imkan has1l ol
mamasr, !talya ile Yugoslavya arasmda· 
ki miinasebatm uzun mi.iddet pek az 
memnuniyeti mucib bir §ekilde olmasm • 
dan ve <;ekoslovakyamn da bunu hesa· 
ba katmak mecburiyetinde bulunmasm -
dan ileri gelmi§tir. 

Ceskeslovo gazetesi bu husustaki ya • 
ZJSmda, orta Avrupadaki vaziyetin halen 
noktai nazar yakla§masma, Su§nig ve 
Daranyi'nin ihtiyath siyasetleri sayesin -
de, her zamankinden daha miisaid oldu
gunu bildirmekledir. 

ltalya Arnavudlukla olan muahe
desini tadil edecekmif 

Paris 24 (A.A.) - Kont Ciano'nun 
Belgrad seyahatini aynca mevzuu bahse
den Pertinax miitalealarma §U suretle de
vam etmektedir: 

«Oyle zannolunuyor ki, her ne paha· 
sma olursa olsun dostluklar temin ederek 
«Fransiz sistemi» ni bozguna ugratmak 
arzusu, M. Ciano'yu Yugoslavya lehine 
olarak, evvelce Arnavudlukla akdetmi~ 
oldugu iki Avlonya muahedesinde tadi
lat yapmak manasma gelen yeni bir mua
hedeyi M. Stoyadinovic;.' e teklife sevke
decektir. 

0 muahedeler ki Arnavudluk iizerin
de ltalyan himayesini tesis etmi§lir.Acaba 
bu hal ltalya tarafmdan Akdenizde alm· 
ffil§ olan vaziyetin etrafmda beynelmilel 
bir buhranm ba§langtcl rnJdJr? 

Bugiinkli hadiseleri iyice takdir edebil
mek i<;in §uras1m da gozden uzak tutma
mak !aZimdir ki Reich hiikumeti Alman· 
yanm bugiinkii vaziyette uzun bir ihtila
fa giri~mege iktidan olmadJgi kanaatin
dedir. !§te bu hal !talyan siyasetinin za
yJf noktasJdJr.» 

Pe,tecle memnuniyet 
Budape§te 24 (A.A.) - Burada, 

ftalya Hariciye Nazm Ciano'nun Bel
grad seyahatinden miihim neticeler ve 
ltalya ile Yugoslavyanm Akdenizdeki 
vaziyetlerinin kuvvetlenmesi bekleniyor. 

«P esterlloyd» muhtemel bir Y ugos • 
lav • !talyan anla§masmdan biiyiik bir 
memnuniyet gostermektedir. 
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Kubilay abidesinde yapdan ihtifal 

I hti/alden m uh telif inttbalar 

izmir (Hususi) - Bu yll Kubi!ay ihti
fali, <;ok parlak, <;ok heyecanh g~mi§
tir. Merasirne on binlerce ki§i i§tirak et
mi§ti. 

Merasim, tarihi faciamn vuku buldugu 
yerde yaplld1. Binlerce ki§i, buradan bir 
dag giiriiltiisii heybetile tarihe ses ve
ren ve inktlab ugrunda and i<;en Tiirk 

ta kar~rdan §iddetli bir tipi esiyordu. Yii
riimek degil, durmak bile miimkiin ol
madJgma hiikmetti. Nefes alam1yordu. 
Ancak ri.izgara arkasm1 donebildi ve 
hemen yere <;oktii. Karlarm i~inde §UU
runu derin bir uykuya iten tath bir sJcak
bgm rehavetini duyuyordu. Bu uykunun 
oliim olacagmt hissetti. Bag1rmak isti
yordu. Kendini birkac;. defa kaybetti ve 
son defasmda ayaga kalkmak i~in bir 
hamle yaptJ. Viicudiindeki o garib kar 
sJcakhgl devam ediyordu. Kalkmak ic;in 
sarfettigi gayrette birkac;. defa ayag1 kay
mi§ ve bir dizi §iddetle yere ~arpmi§h. 
Bu sademe onu diriltir gibi oldu. Yeni
den bir hamle yaparak ayaga kalkabil
mi~ti. Y oku§u ~1kabilse caddeye kadar 
yiiriiyebilecegini umuyordu ve bir kah· 
veye girdikten sonra tehlikeden kurtula
caibm timid etti. 

Hep saga sola inhiraflar yap.arak, 
zikzak bir yiiriiyii§le yoku§U tlrmamyor
du. Arhk caddeye kadar nas1l gittigini 
adeta hie; bilmiyor, kahvenin online var
dlgl zaman kahveci kepenkleri yeni ac;.J
yordu. Orham gordii, tamdr ve ~a~trd1. 
Soracak ~ey bulamJYarak yalmz onun 
haline bak1yordu. Cevab veremiyecek 
vaziyette oldugunu da anlami§h, koluna 
girerek onu diikkana soktu, bir peykenin 
iistiine oturttu. Orhan «donuyorum>> di
yebilmi§ti. Kahveci sokaga ko~tu, bir ku-

gencliginin sesini dinledi, onun.ia bera
ber yemin etti. Nutuklar birbiri ardm
ca, bu heyecanh manzarayt bir kat da
ha zenginle§tiriyordu. 

Bunu miiteakib §ehir haricindeki Ku
bi!ay abidesine gidildi. Abideye y:~{;ln
larla ~elenk b1raktld1. Biiyiik §ehidin a
nasi ve hem§iresi de orada idi. 

Vilayet Umumi Meclisi, abidenin et
rafmr ba§tan ba§a agaclandtracakhr, ka
ran da <;Ikml§hr. 

cak kar aldr, yoldan ge~en birine seslen
di ve diikkana dondii. 

Orhan sonrasm1 bilmiyor. Gozlerini 
ac;.hg1 zaman kar§!Sinda kahvecile hera· 
ber iki ki~i daha gordli. Birisi bacaklanm 
oguyordu. Ostiine bir yorgan ve agu bir 
kaput atllmi§h. Ba§mm altmda bir ceket 
vard1 ve diikkanm sobasJ biiyiik bir gii
riiltii c;1kararak yamyordu. 

- Cay, ~ayl dedi bir ses, Ismail E
fendi, bir c;.ay getir I Gozlerini a~t1! 

Onu kollarmm altmdan kaldmp o
turtrnu§lardJ. Aradan ancak bir saniye 
gec;.mi§ gibi goriindi.igii halde masanm 
iistiinde !tay haz1rd1. Orhan elini uzath, 
fakat parmaklan bardag1 tutabilmek ic;in 
kimil d1y am1yordu. 

- Parmaklanm oynatam1yorl dedi
ler. 

- Haydi, ellerine de biraz kar siire· 
lim. 

Orhanm ellerini karla ovalachlar; son
ra kahvecinin sobada Isittigl bir fanila 
par<;asl ic;inde bir miiddet kapah tuttular. 
0 zamana kadar soguyan t;.ayml da ye
niden koymu§lardJ. Ilk yudum bogazm
dan kiZgm bir yag damlasJ ag1rhgile ge~
ti. Dilinde hic;bir lezzet ihsasr yoktu. Cok 
sevdigi halde bu kadar yabanc1la§an ~a
ym bardagma, bir dostun vefasJZhgma 
ugrami§ gibi hayret ve sitemle bakiyor
du. Ona danlmi§ gibi iki elini de <;ekti. 

Eli opiilecek doktor! 

naan t;. be§ arkada§ toplanml§hk; ote
\\::d} den beriden, dereden tepeden 

konu§uyorduk. i<;imizden bir 
doktor miinasebet di.i§iirdii .. 

- Pariste, dedi, konferans~Ihgm ya
nma f1kracihk ta konulmu~tur. Halk, he
le kapah yerlerde, flkra soyliyenlere da
ha ~ok ragbet gosteriyor, c;.iinkii giile giile 
tenevviir ediyor. Ben orada tahsile devam 
ederken lit;. be§ kere f1kracJ hatibleri din
lemek flTSatmJ elde ettim. Hatta ~rk 
hikayelerinin garba nas1l maledildigini 
de ilkin gene bu fikracJlardan ogrendirn. 

Hepimiz, mevzua alaka gosterdik, 
sevimli doktoru dinlemege hazulandrk. 
0 da tath tath anlatt1: 

- FrkracJlar, gayet tabii konu§urlar. 
Seslerinin ahengini degi§tirmezler. Bu 
hal, bilhassa ruh iizerinde miiessir olu
yor, toplantJda bulunanlara bir aile mec
lisinde bulunmak zehab1 veriyor. Ben bi
le ayni zanna kapilmJ§tJm, fikractyi ya· 
d1rgamadan dinliyordum. 0, birka~ flk
ra soyledikten sonra, eski psikologlar bu
giinkiilerden daha yamand1, mukadde· 
mesile §U f1kray1 bize dinletli: «Doku • 
zuncu Sarl'm Kral bulundugu devirde 
herifin biri melancolie'ye tutulur. Herif, 
ba§Imn iizerinde bir kiip bulundugunu sa
myordu, al~ak tavanh yerlere girdikc;.e 
kiip bir yere ~arpacakml§ gibi iirki.intii 
gosteriyordu. Kiipiin muvazenesi bozu • 
lur, birinin ba§ma dii§er kuruntusile de 
sokakta ihtiyath yiiriiyordu, kimsenin 
kendisine yakla§masma meydan vermi
yordu. Doktorlarm hi~bir <;are bulama
dJklan bu derdin tedavisini bir psikolog 
iizerine ald1, hastay1 evine davet etti ve 
onun gelecegi gun iki adam hamhyarak 
kendilerine talimat verdi. Bunlardan biri 
basta odaya girer girmez elinde bulun
duracagl sopa ile mevhum kiipe vuruyor· 
mu§ gibi davranacak, Obiirii de rafa yer
le§tirilmi~ alan bir kiipii el~abuklugile dii
§i.iriiup k1racakh. 

Psikolog, melankolik adam1 giileryiiz· 
le kar§iladJ, «bu kiipii ba§mda ni<;in ta§I· 
y1p duruyorsun? Sana yaz1k degil mi?» 
diye takddJ, ayni zamanda sopah U§aga 
«kiipii k1rl>> emrini verdi ve sopa, basta· 
nm ba§ma kalkmca berideki kiip devril· 
di, oda kmk par~alarla doldu!.. Hasta 
ilkin §a§ITIDI§ ve sonra mahirlerden mahir, 
haziklerden hazik hekimin eline yapl§IP 
aghya aglrya te§ekkiire koyulmu§tu. 

Doktor sustu, biz sorduk: 

- Frkract bu kadarla rot btrakh} 

- Hay1r, o, bir niikte savurdu, «eski 
psikologlar melankolikleri bOyle tedavi 
ediyorlard1. N e yaz1k ki bugiin Parisi 
kas1p kavuran megalomani hastahgml 

kokiinden kesip atacak ve eli opiilecek 

bir doktor yak!» dedi. Fa kat ben bu 

niikteye ilgi gostermedim. <;iinkii f1kract· 

nm anlattlgt hikaye, §ark hekimlerinden 

Evhadeddin'e atfolunarak t;.ok daha ev· 

vel tiirk~e kitablanna ge~mi§b. Bu haki

kati dii§iiniip fikir alemindeki elc;.abuk

luklanna giiliiyordum. 

M. TURHAN TAN 

A~1k muhabere 
Merhum doktor profeaor Aaaf 

Dervi§in refikasi Bayan V ediaya: 
Gazetemiz vas1tasile size verilmek i.i

zere idarehanemize bir mektub gelmi§· 
tir. idare Miidiriyetimize miiracaat ede
rek bu mektubu ald1rmamzi rica ederiz. 

Cok mu s1cak? diye soruyorlard1. 
Cevab vermedi ve hep ayni hayret i

<;inde bardaga bakmaga devam etti. Bir 
bacagm1 uzatmak istemi§li. Viicudiinde 
hala bir kerpi~ kat1hg1 vard1. Kemikleri 
mi, damarlan m1, bir yerleri ~ekiliyor ve 
srzhyordu. Bardaga bir daha uzand1 ve 
bir yudum ~ay daha ald1. Bu sefer dili
nin iistiinde hafif bir mana peyda olmu§
tu. Agzmdaki 1slakhgm bir Jslakhk oldu
gunu idrak etti. F akat c;aym kokusunu 
ve tadm1 hala duymuyordu. Yutkundu 
ve dilinin ucile damagm1 yalad1. Oc; ki
$i de kar§ISinda, ay_?.kta duruyor ve p;oz
lerini ondan aytrmryorlardi. Orhamn goz
leri de c;ay bardagmm cam1 iistiindeki c;i· 
c;eklerin yald1zh bir noktasma tak1hp 
kald1. Zihni bir gal suyu gibi durgundu 
ve i.istiinde gayet silik bir tak1m Jthlalar 
ve idrakler saman c;opleri gibi yi.iziiyor

du. 

Birdenbire gegirdi ve agzma bir ~ay 
kokusu geldi. Dilinin iistiinde lezzeller 

uyamyordu. Bir daha yulkunurken hnfif 

bir ~eker tad1 da hissetrni§ti. Bardaga 

tekrar uzand1 ve bu sefer birka~ yudum 

birden ic;ti; sonra bir hamlede <;ay1 bi

tirdi. 
- Bir <;ay daha yap Ismail Efendi! 

diyorlard1. 
(Arkas! var> 



Ecnebi hakemlere dair 
Beynelmilel hakem Ka~ef milli kiime 

maclartni nasd idare etti? 
-1-

Galatasaray • Gi.in~ ve Be~ikta~ -
Fenerbah~e milli kiime ma~lanm idare 
eden beynelmilel hakem Ka~ef'in pazar 
giinkii idaresi hakkmda «Cumhuriyet» 
mi.istesna diger giindelik gazetelerde hi11 
bir miitaleaya tesadiif edilemeyi~ine dog
rusu ~a§hk. Bu iki ma111 Kac:;ef tarzmda 
herhangi bir Ti.irk hakemi idare etmi§ 
olsayd1, ertesi giin bu idare tam hakkm
da, biitiin gazetelerin bir ag1zdan agu 
tenkidlerde bulunmu§ olacaklanna ~yle 
bir i§aret ettikten sonra, beynelmilel ha · 
kemin idare tarzmda goze batan yolsuz-

. h k 1 • luklan ve kaidelere mugaylf are et.er1 
iki k1sma ayuarak inceliyelim: 

A - Sport ve sportmenlik bakmun -
dan hatalar. 

B - Dogrudan aogruya oyun kaide
lenne muhalif ve aykm hareketler. 

Birinci fasla giren hatalar §Un!ardu: 
1 - Beynelmilel bir hakemin ye§;] 

bir ceket ve uzun beyaz pantalonla ha
kemlik etmesi (beynelmile! hakem kiy.t· 
fetini hi~e sayd1gm1 tazammun etmek iti
barile) 

2 - Di.idiik ~ld1ktan sonra, di.idi.ige 
oyunculann aldumamas1 iizenne oyunun 
devamma miisaade etmesi (hakernin dii
di.igii oyunun durdurulmasma i§arettir. 
Buna aldirmJyan oyunculara ihtar, teker
riiri.inde sahadan ~Ikanlmalan icab eder) 

3 - SahaYJ ikiye aYJran orta ~izgi· 
den; .komer ah§lan miistesna on metrodan 
fazla ileri gen gitmeden ma~1 idareye 
kalki§masJ. 

4 - Yukandaki sebeblerden ve oyu
na bigane kah§mdan, oyuncular iizerinde 
otorite temin edememesi. 

5 - Y an hakemlerinin ikisini de, bJ
rinci macyta sahanm bir tarafma koyarak, 
manhks1z bir tecri.ibeye kalb~mas1 ve 
!:ltlahare manaS!Zhgml anhyarak bu usu
lii terkedi§i. 

lkinci k1sma giren ve oyun kaidelerine 
muhalif hareketler §Unlardu: 

1 - Galatasaray - Giine§ ma11mda 
E,fakla !brahim arasmda hafif tertib 
kavga ve bobi.irlenme ba§langicma se -
yirci hh§t. 

2 - Bu macyta ofsaydlan gormemesi, 
yanh§ gormesi ve bilhassa ikinci haf -
taymda Giine§ten Salahaddinin tama • 
mile ofsaya vaziyetten topu ah§tna al -
diTJt etmemesi. (Bu vaziyete nas1lsa ya
kln duran Bay Ka~ef hicy olmazsa bunu 
Rormeli idi). 

3 - Kararlanm kendisi degil oyun • 
cularm ve bilhassa Rebiinin direktifleri 
iizerine veri§i. 

4 - Be~ikta~ - F ener ma~mda ise -5e· 
refin Cevada kasdi tekme vuru§unu gor
memezlige geli§i, 

5 - N aciye yap1lan su gi)tiirmez pe
nalhYJ vermeyi§i, 

6 - E§refin Y a§ara oyun durmu~ 
iken kafa ile tos vuru§una kulak asmaYJ§l, 

7 - Cevadla E§ref arasmdaki kavga 
batlangJcma olmami§ nazanle baki§I, 

8 - Bu ma~ta da ofsaydleri gorme
yi§i ve hatah gorii§leri. 

Bu sayd1gtm yanh§lardan ve dogru • 
dan dogruya oyun .kaidelerinin tatbikma 
aid hatalardan maada ve her i.ki macra da 
§ami! olmak i.izere Bay Ka~ef ~aldigl 
faviillerin yiizde sekseninde hatah hare· 
ket etmi~tir. F aviillenn, ta~ at1~lanmn 
hangi tarafa aid oldugunu takdir husu
sunda o derece mi.itereddid ve ekseriye! 

itibarile o derece oyunculara tabi bulu
nuyordu ki bu ~ekilde hareketle oyuncu
lar arasmda mi.itemadiyen miinaka~alann 
zuhuruna sebebiyet veriyordu. Bu macr
larda kavga ~Jkmad1ysa bunu mf iyi bir 
talihe atfetmek laz1mdir. 

Bay Ka~ef pazar giinkii idaresinde 
futbol kaidelerinde oyunculara ihtar ver
mek ve faviillerin, kasdi hareketlenn te
kerriirii halinde bu oyunculan oyundan 
ctikarmak maddeleri mevcud oldugunu 
tamamile nazan dikkate almadan hare • 
ket etti ki bunda en hafif tabirile ba§ -
tan a§agi kabahatlidir. 

Bunlardan ba~ka top seyirciler tara -
fmdan patlanldigl zaman sahaya atllan 
kavun §eklinde ve hafif topu muayene 

e!meden bu topla oynanmasma da mii • 
saade etti. 

Bilmem bunlaraan ba§.ka ufak tefek 
hatalan saymaga liizum kald1 m1? 

Pazar giinkii macylan hence Bay Ka
c:;ef'ten ziyade ~arp1~an kuliiblerin 44 
oyuncusu idare etti. 

Y ann bu mevzua avdet e!meden ev· 
vel §UTasJru da tasrih edelim ki bu y:m 
mf hakemin idare tammn tenkididir. 
Bu idare tarzmm, ahnan neticeler iize • 
nnde mi.iessir olduguna dair en ufak bir 
ima i~in yazJlmami§hr. Esasen, biz fut -
bolde iyi oyn1yan taklmm kazand1gma 
inanmaktayiz. 

Ha.kem komitesi sab1k ba~ikam 
NOZHET ABBAS 

Milli kiime haricinde kalan • 
kuliibler bir turnuva 

yap1yorlar 
Sekiz Kulti.b Turnuvas1 Tertlb Heyetln

den: 
Birincl kiimenin seklz kuliibii blrlncl ta

kunlan arasmda lik usullle bir devrellk 
futbol turnuvas1 tertlb edl.l.J:ni§tlr. 

1 - Bu turnuva. yedi hafta devam ede· 
cek ve flJk'.stiir mucibince seklz kuliibiin k.ar
~lla~maslle a.ynl gtinde dort rna~ yaplla
caktrr. 

2 - Bu ma~larm puvanlan Tiirk Bpor 
Kurumu mii.sabaka. nizamnamesine gore ta
yin edilecek, birinci gelen kuliibe kupa ve
rilecektlr. 

3 - Ma~lara. 28-3-937 ~ref stadmda. 
ba~lanacaktU". 

4 - Yalmz spor hareketlnln temlnl l~in 
tertlb edilen bu ma~;larm dUhuliyesl umu
miyetle (onbe~ k~) olarak tesbit edil
mi§tlr. Aynca tenz11D.t yoktur. 

5 - Tiirk Spor Kurumu nlzamnamesl 
mucibince miitteflk stadla.ra mecca.nen gir
mek halkJu olan zevat bu husustakl veslka
larml lbraz etmeleri ~a.rtile serbest olarak 
girebillrler. 

28-3-937 pazar progra:m.1 
~ref stadl. Saha komiseri: Halld Ga.lib 

Ezgil. 
Saat 11,45 Silleyman1ye - Ana.dolu. Ha

kem Ahmed Adem. 
Saa.t 13,25 Beykoz - Topkapl. Hakem 

izzet Muhiddln Apak. 
Saat 15,05 Hilal - Eyti.b. Hakem Bilrhan 

Atak. 
Saat 16,45 Vefa - :i'stanbulspor. Hakem 

Ferldun K111~. 

Leh tak1m1 Parisi 1 • 0 yendi 
Paris tak1mlannda oymyan Avustur • 

yah, Macar, Yugoslav, lngiliz ve Fran
SIZ milli takimma almmiyan Franslz o • 
yuncularmdan mlite§ekkil bir Paris muh 
teliti Lehistanm merkez kuliiblerinden 

mi.ite§ekkil bir tak1mma 5 • 1 gibi biiyiik 
bir farkla yenilmi§tir. 

Prag ve Budape§te tak1mlanm yenmi~ 
bulunan Parisin Lehlilere maglub olu§U 
umumi bir hayret uyandirml§br. 

,-----------------------------, 
... 1 _K_o_· ,_e_~J~~~!!~!!I esran 1 

Nuri rica etti: 
- ArtJk b1ra.k §U henfi I dedi. Bizi 

kurtardm ya, bu da yeter .. Zaten ~imdi 
c;oktan o, yolu tutmU§tur. 

F erdi, miitereddiddi. Bir tiirlii buldu
gu izi b1rakmak, Samoilofu kacr1rmak is
temiyordu: 

- Y olu tutmu§lur aroma bu yo! ne 
uzun, ne de kan§IktJr. Y e§ilkoyden nere
ye girebilir? Y a trene, ya arabaya bine
cek. Yahud yayan ka~m1ya t<ah§acak. 
$imdi polise haber verip yolunu kestinriz. 

N uri itiraz etti: 

- Samoilof, §U mada bir delige s1 -
gmmi§br. Y a bir kahveye, ya bir diik
kana, ya bir eve. Evvela yarasm1 sara -
cak, nefes alacak, bizim s1ki takibimizden 

kurtulaca.k; sonra ba~mm c:;aresine baka -
caktu. 
-0 da dogru ... 
F erdi iki gencin dinlenmege nekadar 

muhtac olduklanm teslim ederek onlan 
birakh. Evin i~inde bir ara§hrmaya Iii • 
•urn gorerek odalan §Oyle bir gozdl'~ gc-

cyirdi. A§agtda hizrne~i odalannda, rout· 
fakta kimseler yoktu. Bir hiz.metcri oda· 
smda e§yanm dagmikhgi, bir sand1gm 
a~1k kah§I burada acele bir hazuhk ve 
bir firar oldugunu gosteriyordu. Eger 
Samoilof yeni bir hileye ba~vurmamJ§, 
savu§up gitmi§se evin i~inde muhakkak 
kimseler yoktu. Murad Ferdi, yukanki 

kat odalarml hirer hirer gozden gecrir -
dikten sonra atolyeye geldi. Buras1 Sa
mailofla onun bogu§ma sahnesinden son

ra baa.khklan gibiydi. Y almz, ko~e min
deri kapanmJ§h. Pencerelerin kepenkleri 
de hala sJklSikiya kapah oldugu icrin Fer

di, elektrik lambasmi tekrar acymaga mec
bur oldu. 

~imdi, buraya kadar gelmi§ken ko§e 
minderinin altmdaki sand1kta sakh olan 
ve Hasretin hayat1m ihtiva eden dosyay1 
ahp gibneliydi. Fa kat minder nasi I ac;I· 
lacaktJ? 

0, Samoilofu baglay1p merdivenden 
indirmek lizere buraya getirdigi zaman 
minder soldaki duvara dayanmak i.izere 
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Tramvay kazalarl 'General Franco askeri 
ald1 

Almanlar ma~1 
nasd kazandtlar? 

Zabdan1n ald.g1 tedbir
lere devam ediliyor kumanday1 ele 

Tramvay kazalanmn esash bir surette 
oniine g~ilebilmesi i~in ciddi tedbirler 
ahnacaknr. Kazalar; ekseriyetle araba -
lardan atlamak suretile vukua geldigin • 

Bir ingiliz gazetesine gore Madrid oniinde harb 
eden italyanlarJn hatb ricati tamamile kesilmi' 

FransiZ Milli t f den evvelemirde bunun men'i cihetine 
a nml . i . j;Jmesi kararla§IDI§br. Diin Belediye • 

bir sayt yapamadaf!~~ Emniyet Miidiirliigii vas1tasile §ir • 

d yeni bir teblig yapiimi§hr. Bu teblig· 
maglub ol fl_ i~in . arabalar istasyonlardan hareket et . 

·.r 
Almanyamn Stiitgard §eh mn~kkmda n sonra on ka~IIa~n vatmanlar ve 

nan ve Almanlann 4 • 0 galii11 m;' dli..f «J 1 kap1larm da bi!et~Iler tarafmdan ka-

ticelenen Fransa • Aln;an:t iize:~' · · .. ~- l p~ ~masm1~ m.e::burl tutulmas1 bildiril • 
bnda Frans1z gazetelen §U ,aYsaat, ' f·i m1~ tir. Emir h1lafma hareket eden vat -
mektedirler. man ve bilet11iler tecziye edilecektir. 

Bilhassa saga111k Sepan'm i !VLalade Bir taraftan da kap1lan otomatik su-
oyunile inki§af eden Alman hticumlan, rette yandan acr1hp kapanan arabalarm 
dakikalar ilerledik~e oyunu r'ransJzlar c;ogalhlmaSI i~in ~irket~e tedbirler aim -
aleyhine cyevirmi§tir. Frans1z n,iidafaa o· maga ba§lanmi§tlr. 
yunculannm rakiblerini sikl bir surette ----------
marke etme.k te§ebbiislen ise Alman mu- Ecnebi artistlerin kazanc 
hacimlerinin deplasmanh ve sen;a\ tarz • vergisi hakkmda bir tamim 
Jan .kar§Ismda hicybir fayd,. vermemi§tir. Maliye V ekaleti ecnebi artistlerin ka-

Yirmi be§inci dakikadc.. birinci golle- zan~ vergisi hakkmda vilayete §U tamimi 
rini yapmaga muvaffak olan Almanlar, gondermi§tir 
be§ dakika sonra ikincisini de kaydetmi§- Kazan~ vergisi kanununun 20 inci 
ler ve devreyi 2-0 galib bitirmi§lerdir. maddesinin B f1kras1 seyyar halde c;ah-

!kinci devrenin yanm saati FranSIZ • §an her nevi san'atkarlan giindelik gayri 
!ann hakimiyeti altmda cereyan etmi§se safi kazan~lan i.izerinden vergiye tilbi 
de muhacim oyunculann bir tiirlii kuv • tutmu§ ve 27 nci maddesi aslen bu nevi 
vetli §iit ~ekememelen Alman kalecisi mi.ikelleflerden olmakla beraber faali • 
Ja.kob'un i§ini c;ok kolayla§tirmJ§tlr. yetlerinin hususiyetlerine gore artistlen 

[Ba§tarat' 1 tnc1 sahttedeJ 
bir topcyu ate§inden sonra ba§lami§IIr. 
T~u ate§ini miiteahb milisler, Carog· 
ne'un §imalinde ufak bir tepeyi a§arak 
meyilli araziden inmi§ler ve Pozuelas ve 
Carogne yollanmn tekatu etmekte oldu· 
gu noktaya dogru ilerlemege ba§lami§lar
drr. F rancist'ler, bunun iizerine milislerin 
yollanm kesmek iizere bir baraj ate§i 
acymi§lardir. 

Askeri mehafil, hiikumetc;iler tarafm
dan yap1lmi§ olan taarruzun tabiye ba -
k1mmdan hi<;bir manas1 olmadtgmJ, yal -
mz malumat elde etmek iizere esir almak 
i~in yap1lmJ§ bulundugunu beyan etmek· 
tedir. 

Hiikiimelfilerin ileri harekatz 
Madrid 24 (A.A.) - Resmi bir 

tebligde cumhuriyet~i kuvvetlerin Guada
lajara cephesinde ileri hareketlerine de • 
vam etmekte olduklan bildirilmektedir. 
Pi§tar mi.ifrezeler, 112 nci kilometroya 
kadar ciir'etkarane bir avc1 mi.ifrezesi ile
n siirmii§lerdir. Bu miifrezeler, yalmz 
ispanyol askerleri gormii§lerdir. lhtimal 
bunlar italyan as.kerlerile nobet degi§tir
mi§lerdi. 

Asilenn mukavemeti, bilhassa mahalli 
yo! iizerinde bulunan Padilla de Hita'da 
crok kuvvetlidir. Burada Franco'nun ya
nmdaki sivil muhaf1zlar taha§§iid etmi§ -
lerdir. 

Akim kalan hiicumlar 

Almanlann otuz birinci dakikada kor- §arlu soyliyen ve cralgi cyalanlan hizmet 
nerden kazandiklan ii~iincii go] iizerine erbab! gibi kendilenne odenen paralar 
FranSIZlann iirnidleri kmlml§ ve oyuna iizerinden ve bordro usulile vergiye tabi 
tekrar Almanlar hakim olm~L r,dir. Ma- bulundurmu§tur. Seyyar surette icraJ1 
~m bitmesine iki dakika kala Altn,$f sol san' at edenlerin vergi nisbetleri de ka -
icyi Leozin yerden ~ektigi fevkalade bir nunun 37 nci maddesinde gosterilmi§tir. 
§iitle doraiincii golii kaydedi~i ht>r~esi Haricden gelen ecnebi san'atkarlarla Salamanca 24 (A.A.) _ Ne§redilen 
§a§trtmJ§lU. ,{, . temsil ve her nevi oyun heyetlerinin faa bir tebligde hiikume~iler tarafmdan Gu-

Fransizlar bu oyunda fev.kalade bir e- liyetleri muhtelif §ekildedir. Bunlar ba · adalajara ve Madrid cephelerinde yapJI· 
nerji ve azimle hareket etmi§lerse de fut- zan Tiir.kiyede mukim hakikl veya hiik- IDl§ olan taarruzlann piiskiirtiilmii§ oldu -
bol oynama.k hususunda rakiblerinden ~ok ml bir §ahiS tarafmdan getirtilerek icrayt gu beyan olunmaktad1r. Diger cephelerde 
geride kalmi§Iardir. Almanlar, her hu • san'at ettinlmektedir. Lokanta, bar ve i§'ara deger bir§ey yoktur. 
susta oldug~ u gibi rok mekanik bir tarzda dansing gibi yerlerle tiyatro, sirk ve mii-

Y Franco kumandayr ele aldr 
olmakla beraber cem'i futbol oynamagt masili duhuliye bileti .kullamlmasi mutad Paris 24 (A.A.) _ Petit Parisien 
gaye giidmii§ler ve .kendilerinden ziyade yerler kin ver.gi tarhmda kanunun 37 nci 

d . gazetesinin Londradan ald1gt bir telgrafa 
topun ko§turulmasma dikkat etmi§ler Ir. maddesine gore hareket edilmiyecek ve 

gore, Guadalajara bozgunundan sonra 
F b b t k b •• sinema veya konser miinasebetile av. nca · ener a ~e a 1m1 ugun Italyan Generali Bergenzoli'nin yerine 

Ankaraya gl.dl"yor numara gosterildigi de gozoniinde tutu - b h d k" k 1 larak kanunun 27 nci maddesine gore u cep e e 1 Itaatin kumandan tgmt 
Ankarada biri Genclerbirligi, digen bordro iizerinden vergi ahnacakhr. Miis- bizzat General Fran co deruhde etmi§tir. 

1talya, asilere motorlii kit' alar gander .. 
mi~tir. 

Asiler tarafmda 285 ltalyan ve 1 03 
Alman tayyaresi vard1r. Hiikumei~ilenn 
hizmetinde bulunan Sovyet tayyareleri • 
nin miktan 200 diir. 

ltalyan kuvvetlerinin hath 
riicati kesilmis 

Dun §ehrimize gelen S~day Express 
gazetesi yaz1yor: 

«Diin Madridden gelen haberlere na· 
1aran §ark ve §imali§arkideki lta!yanlarm 
ricat hatlan tamamile kesilmi§ oldugu an· 
la§Ilmaktadir. Hiikumet kuvvetleri bir 
anahtar makammdaki Brihuega .kasaba
smJ 7#ptettikten sonra hi~bir mukaveme
te maruz kalmaks!Zln asileri iki hafta ev· 
vel taarruza ba§ladiklan noktaya kadar 
piiskiirtmii§lerdir. 

Bu. 20 millik bir ilerleyi§ demektir. 
Son hafta zarfmda hi.ikumet askerleri, 
!talyan kuvvetlerini miitemadiyen piis • 
kiirtmii§lerdir. 

Son iicy giin zarfmda hiikumet kuv .. 
vetleri: 

1 - !talyanlann Guadalajara mmta• 
kasmdaki neat hathm kesmi§ bulunu .. 
yorlar. 

2 - Brihuega'mn on be§ mil §imali
§arkisinde kain Navalpotro'ya g1rmi~ .. 
lerdir. 

3 - 400 esir almi§lardir. Bunlarm 
~ogu ltalyan siyahgomlekliler f1rkasma 
mensubdurlar. 

4 - 24 top, 200 mitralyoz, 70 kam· 
yon ve bir~ok miihimmat miisadere et • 
mi§lerdir. 

Valenciya'da inti§ar etmekte olan Fra
ga Social gazetesine gore Mevcud vesa· 
ikle isbatJ kabil olduguna gore l'Panyada 
asiler ~imdiye kadar haricden a~ker kuv· 
veti olmak iizere §U yard1mlan gormii§ .. 
lerdir: 

Muhtelif gruplara mensub Afrika • 
hlar: 78,000, Almanlar: 29,000, !tal· 
yanlar: 82,000, irlandah, Lehli ve sa • 
ire 12,000. 

-5u hale nazaran ispanyol asilen saf
lannda 201,000 yabancmm harbetmekte 
oldugu anla§llmaktadlr.» 

Ankaragiicile iki rna~ yapacak olan Fe- takil olarak kendi namlanna ~ah~mak lspanyada ne kaJar ecnebi var 
nerbahc;e kuliibii, so• zamanlarda tab • iizere Tiirkiyeye gelecek artist ve s.an' at- Londra 24 (A.A.) - Morning Post 
mmm dii§tiigii fena vaziyetten dolaYJ ta- karlar ic;.in kanunun 54 iincii maddesi gazetesinin Cebeliittank muhabirine go • 
k1mda yeniden Jslahat yapmaga karar tatbik edilecektir. Oyun heyetleri muay- re, halihaztrda fspanyada 90,000 ecnebi Sonya Heni'nin ilk filmi 
vermi§tir. yen bir yerde sokak ve meydanlarda ic- muharib bulunmaktadu. Bunlardan 55 936 kl§ olimpiyadlannm sarl§m yildtZl 

Fenerbah~e taktmmda mi.idafaaya ray1 san'at ediyorlarsa 37 nGi mad.:ledt>ki bini, asi saflarmda ~arp1§maktad1r. Bu Sonya Heni'nin Holivudda c:;evirdigi ilk 
Cevad, sol muavin yerine de Fikret aim- nisbetler dairesinde vergileri tahakkuk askerlerin 30,000 i italyan, 20,000 i filmi Pariste gosterilmege ba§laniDl§tlr. 
mak suretile biitiin hatlarda degi§iklik ettinlecektir. Alman ve 3,000 i lrlandahd1r. Geri ka- Rol ·icab1 olarak ta buz iistiinde bir~ok 
yapllmaktadir. Kalede de eskisi gibi Bu suretle ecnebi artist ve oyun heyet· Ian 2000 ki§i hakkmda malumat yoktur. cazib numaralar yapan eski §ampiyonun 
Hiisameddin oymyacakbr. lerinin Tiirkiyeye gelmeleri eskisine nis- Hiikumet kuvvetlerile birlikte ~arpl§an bu filmi biiyiik bir muvaffakiyet kazan-

F enerbah~e taklm1 Ankara rna~! an betle kolayla§mi§ olacakt1r. 35,000 ecnebiden 1000 tanesi !ngilizdir. maktad1r. 
i~in bugiin Ankaraya hareket edecektir. •mmmnmum••u•u•numnmuuu•••••unrmnm•n•n••m•nmmnm•u•u••u•u•nmmm•••••••••••••u•mmuu••u•••••u•nmmnm•n••••••••••••nurnumu••u••••"'numumn•••u•u•111111111111111111 , 11 , 11 , 11111111111111111111111 

Dankalof yenildi Me,hur kaytk yart,Int nihayet Oksford kazandt 
Sofya (Hususi) - Serbest Ameri -

kan giire§lennde §imdiye kadar Avrupa 
~ampiyonu unvamm ta~1yan Bulgar pro· 
fesyonel giir~i Dankalof Pariste Pa • 

ledospor' da Portekizli giire~i Pereyre'ye 
maglub olmu§ ve bu unvam da kaybet • 
mi§tir. -------

Kanadab be,izlerin 
serveti arbyor 

!ngiliz gazetelerinin yazchklanna go
re, Kanadada dogan Dionne bC§izlerinin 
serveti 500,000 dolan bulmu§tur. Bu se
bebden be§izlerin hamisi David Croll 
bu paramn idaresini Ottawa'h avukat 
Percy Wilson'a havale eylemi§tir. 

Bundan maada be§iZlerin onfuniizde
ki iki sene zarfmda kendilerine senede 
200,000 dolar bir temettii temin edecek 
reklam ve sair mukaveleleri vard1r. 

dikilmi§ti. Demek minderin iki ko§esi sa
bit, diger ko§esi sabit degildi. Bunu dii
§iinerek F erdi, minderi zorlad1, kaldama· 
ga «;ah§ti: Beyhude. 

Ortiisi.ini.i si~rdi, §iltesini sarstJ, altma 
bak!I. Burada son derece muhkem bir 
sanduka goriiliiyordu. Olmazsa k1rmak 
aklmdan ge11ebilirdi. Fa kat muhakkak ki 
bu sand1k bir diigroeye basma.kla kaldm
hyordu. 

Bu diigroeyi minderin her tarahnda 
aradt. Ko§elerine yumrukla vurdu. Ke • 
narlanm ibti. Minderin oni.indeki secca • 
deyi kald1rarak bir i§aret, bir diigme ara
di. Mindenn kenarmdaki ortiiyii ka!d,. 
rarak inceden inceye ara§hnrken bir ma 
cyivi i11inde bir tanesinin digerlerinden 
farkh olu~u dikkatine 11arptt. Bu ~ivi ade
ta gev§emi~. deligi bolla§.!.lli§lJ. F erdi bu
nun tepesini crekince ~ivi ~1kt1. T ekrar 
koydu. Bu ~iviyi yerle§tirmek icyin hi11bir 
zahmete liizum yoktu. Yiin bir eldivene 
giren parmak kadar kolay girip ~Iklyor
du. 0 zaman ~iviyi tekrar ~e.kerek min
deri oynath ve ar.kaya dayad1. 

Bir ko§esindeki g§zi.i ve bu goziin 
anahtar deligini derhal buldu. Y elek ce
bindeki kiicyiik yuvarlak anahtarla acytJ. 
Bir kan§ derinligindeki gozden biiyiik 

Okstorrl ve KembriQ taktmlannm geQen seneki yan§l nrlan bir gorunil~ 

Londra 24 (A.A.) - Birbirini takib Oniversiteliler aras1 kay1.k yan§larmda ve iki tarafm kay1klan da arama ba§a 
eden 13 maglubiyetten sonra Oxford, bu Cambridge'i 3 kaYJk boyu g~mek sure- g~mi§lerdir. 
sene giizel bir havada ve kalabahk bir tile nihayet maglub etmege muvaffa.k ol- Oxford, mesafeyi 22 dakika 32 sani-
seyirci ki.i:l'lesi oniinde yapllan 89 uncu ffiU§tur. Miisabaka pek heyecanh olmu§ yede katetmi§tir. 

bir cild ve birka~ mektub ~1kt1. 
Bunlan §oyle bir gozden g~irdi. Cild 

bir musanmft1. lcyinde bir<;ok evrak var
di. Mektublann iistiinde Gedikpa§a ad
resi ve Hay1k Efendi ismi vard1. F erdi 
kendi .kendine: 

- On be§, yirmi senelik evrak ola
cak. Herhalde arhk bizi alakadar edecek 
§eyler degil. Hasret Hantmm i§ine yarar
sa yarar!... 

Dedi ve mektublan da dosyamn i11ine 
koyarak bu muhkem sandukay1 tekrar 
kapatmak iizere iken a§afpya uzand1. 
Mahzen hemen hemen su ile dolma.k ii
zere idi. Bilaihtiyar titredi: 

- Vay camna, dedi. Eger atik dav· 
ranmasayd1k §imdi Allah bilir rahmeti 
rahmana kavu§lilU§tuk. 

Pis ve karanhk suda aksini gormemek 
i~in geri cyekildi. Bu su, muhakkak ki 
mahzeni doldurduktan sonra duracakh. 
Durmasa bile ne olabilirdi? .. Evin i~ini 
basacak, tahribata m1 sebeb olacakh? 

- Neme laznn!.. 
Diyerek ko§e minderini kapamak iize

re yiiklendi. Mindenn uclan tam yerle~e
cegi mada i~inden madenl bir ses i§itir 
gibi oldu. 1ki kolile abanarak minden 
sarsh, hkirtl arth. 0 zaman sandukay1 

tekrar duvara dayad1, merdivenba§ma 
ko§arak: 

- Nuri, Hasret... Ne yapiyorsunuz) 
Diye seslendi. N uri uzaktan cevab 

verdi: 
- Dinleniyoruz, Ferdi Bey. Aroma 

arhk c;Ikabiliriz. 
- Hay1r, biraz daha bekleyiniz, §imdi 

geliyorum. 
- Gelelim mi? 
- Hayu, hay1r... Y almz merdiven 

ba§tndan aynlmazsamz iyi olur. Sesinizi 
i§itebilmeliyim. Ben atolyede Htcsrete 
aid dosyalan artyorum. 

Ve tekrar atolyeye donerek minderin 
altmdaki geni§ sandigi nas1l a11abilecegini 
dii§iinme!ie ve ara§tlrmaga koyuldu. Bu
nun bir ko~esinde klic;iik bir kiSlmda dos • 
yalar sakhyd1. Muhakkak ki diger taraf 
ta ba§ka dosyalarla ve belki <;ok mi.ihim 
esran ihtiva eden vesikalarla doluydu. 

F erdi, belki de §U ne oldugu, nereden 
geldigi, kimin nesi oldugu malum olmtyan 
Samoilofun esranm elde edecekti. Bir • 
cyok taahhiidlere, mall dalaverelere, mii
nakasalara, biiyiiciiliiklere giri§mi§ olan 
ve istedigi byafete giren, istedigi adamm 
yiiziinii taklid edebilen bu herif, elli alt
mi§ ya§ma gelmi§ ve bu ya§a kadar kim-

bilir neler yapmt~h) Hayatmm biiyiilC 
bir bsm1 fstanbulda m1 g~mi§ti) Y oksa 
ba§ka memleketlerde mi? 

H ulasa yalmz son hadise ile ve bir te• 
sadiif eseri olarak F erdinin eline gec;en 
ipucundan esrannm kii11iik bir ko§Csini 

yntmak kabil olan Samoilofun daha ne· 
ler yapt1g1 belki §U minderin i~inde belli 
olacakh. 

Bunu dii§iinerek F erdi, ne yap1p yapa· 
rak sandukayt a<;maga karar verdi. Ce
binden sustah ~aklSlm ctikardi. Ucile ci .. 
lah kaltn tahtamn kenarlanm kald1rmaga 
c;:ah§tl. Burada agaclann birbirine tuttu• 

ruldugu kisimda pek az arahk varc:IJ. ve 
hi~bir ~ivi yen goriilmiiyordu. 0 halde 
bu kapak kenarlara ya vidah ~ivilerle al• 
tmdan tutturulmu§, ya yapi§hnlmi§h." 

Sustah b1~ag1 h1zla birka~ noktadan 
sandukaya sapladigt zaman ba§ka bir ta• 

rafmdan bir gJcJTh isitti. Sesin oldugu 
noktayt arad1, buldu. Burada iki tahta 
arastnda b1<;agm1 gezdirdi. BI~agm ucu 

madeni bir mukavemete tesadiif etti. 

F erdi hiZla itince bu;ak bir yay1 ktmildat• 
h. 0 zaman bu bi.iyiik kapak kolayca a· 
c;1Jdt. 

<Arkast varl 
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Yakm tarihten . gizli sahifeler 
Rus <;an ikinci Nikola 

nas1l istifa etti 

Atatiirkiin Samsu
na ~Iktigi tarihi 

giin 

Sancak isinde 
' 

Fransaya dii,en 
miihim vazife 

Musolini lspanyaya iki 
kolordu gOnderecekmi§ 

[Ba~tarah 1 fnct stzhttede) 
ve en tarihi giinii, yepyeni zinde ve ha
rekette bir milletin doM bayram1 ola
rak kutlulanaeakhr. Bu miihim mev:ru 
iizerinde c;ah§mak iizere Parti merke
zinde bir komisyon te§kil edildi. Ko
misyondaki c;ah§malann bugiinlerde ne
ticelenecegi ve 19 mayis bayramma aid 
§iimullii programm tamamen hazir]ana
rak alakahlara bildirileeegi anla§Ihyor. 

LB~makaleden devllml 

hareketlerin mes'uliyeti nihayet Fransa
ya tevec.eiih edecegi Pariste pek iyi tak
dir olu:!mak lazimdir. Onun ic;indir ki, 
hususile Milletler Cemiyeti malum olan 
karannr vermi~ olduktan sonra, Sancak
ta ve Suriyede asayi§in muhafazas1 Fran
say a daha buyuk bir vazife olmu§tur. 
Hatta ~( fJ. ileri: Ztmnmda Fransa
nm tert.. .ti mevzuu bahsettiren bir 
vazife. ~1illetler Cemiyeti Konseyi
nin karan tefhim ve takabbul olunduktan 
sonra guy a F ransamn elaltmdan yeni en
trikalara ba~vuruyor gibi bir vaziyet 
gostermesi elbette Fransaya yak1~maz. 

italyan1n barb bitmeden evvel orada 
' 

bulunan 
Londra-

imparator hususi vagonunda kabul ettigi General 
Ruskiye dondii ve titremiyen bir sesle: «Oglum 
Aleksi lehine tahttan fer~gate karar verdim» dedi 

goniilliilerini ~ekmiyecegini bildirmesi 
da biiyiik bir heyecan uyand1rd1 

9ar Nikola, ailesi ejradt 

Rus Can fkinci Nikola'nm Roma-1 dici bir telgraf c;ekmi§ti. «Saat be~te ha
nof'lar tahtmdan indirilmesinin -15 mart reket ediyoruz. Butiin dii§iincelerim dai-
1917- yirminci senesi dolmu§tur. Ikinci rna sensin. Hava c;ok giizeldir» diyor
Nikola istifasmt yirmi sene evvel Pskof du. 
istasyonunda lmparator vagonunun da- T renin Bolonko'ya yakla§hgl haberi 
rac1k kompartimam ic;inde yazmi§h. Kor- verildi. Bu haber, <;arm Petersburg • 
kunc; Avrupa muharebesinin heniiz de- Moskova yolunun yansma geldigini an· 
vam ettigi bir zamanda telsizlerin dun- lat!yordu. Krenski §Oyle yaztyordu: 
yanm dort ko§esine yayd1g1 Car aile>inin <<Telgrafc;I bize. iki trenin yolculugu 
encam1 hakkmdaki bu havadisi herkes hakkmda her dakika haber veriyordu. 
c;arc;abuk unutarak nazan dikkati tekrar Saatler gec;iyor. Geee olmu§tu. Nihayet 
zamamn umumi faciasma c;evirmi§ti. 0 trenlerin Pskof'a dogru geldiklerini og
vakittenberi tam yirmi sene gec;ti. Avru- rendik. Burada §imal ordusunun karar
pa harbi bitti. Diinyanm ve bilhassa Av- gah1 vard1. Car bunlarla te§riki mesai 
rupamn e§kali degi§ti. Siikun yava§ ya- etmegi kurmu§tU. Bu garib kedi - fare 
va§ avdet ederken tarihc;iler de bu hadi- kovalamasi oyunu birc;ok saatler devam 
senin hakikatini ara~hrmaga koyuldular. etti. Cann treni yava§ yava~ ilerliyordu. 

Car fkinci Nikola'mn istifasma dair Bu suretle 14 mart ak§ami iki hususi tren 
birc;ok eserler yaz1ld1. Bunlann ic;inde birbirini takib ederek ve rotarla Pskof is
\=ann istifasmda rolleri olanlann ve ya- tasyonuna girmi~lerdi. Buras! lmparato
hud istifayi yakmdan takib edenlerin ha- ru.n tevakkuf edebilecegi, arbk ileri gide
tiratlan hususi bir alaka uyandirmi§br. m1yecegi bir yerdi; c;iinkii Moskova da 
Bunlann arasmda bilhassa son zaman- arhk kendisine sadakatten tamamile ay
larda Pariste vefat eden Carhk tarafta- nlmi~ti. 
n Guc;kof'un ne§redilen hat!rah nazan Pskof istasyonunda §imal ordusu ku
dikkati celbetmektedir. Guc;kof, lkinci mandam General Puski ile Erkamharbiye 
Nikola, vagonunun ic;inde istifasm1 imza Reisi Danikof ve birkac; §imendifer ·me
ederken Rusya Meb'usan {Duma) Mec- murundan ba~ka hie; kimse <;an beklemi
lisinin miimessili olarak haz1r bulunmu§· :rordu. Generaller Saray Nazm vesatetile 
tu. Oldiikten sonra ne§redilen bu hat1rat lmparatorun huzuruna c;Iktilar. Can tes
~imdiye kadar bu hususa dair bilinen §ey- kin edecek bir§ey s<iyleme~e muktedir o-
leri itmam etmektedir. lam1yarak ancak General lvanof kuvvet-

* * * lerini takviye ic;in gonderilen k1t' alarm 
birbiri arkasma isyana i§tirak ettiklerini 
ogrendiklerini bildirdiler. Arhk c;Ikar yol 
kalmami§tl. Car Ruski'yi dinledikten son
ra yolculugu esnasmda tasarladigi plam· 
m tahakkuk ettirmegi dii§iindii. Y ani Du
ma Reisi Roncianko'nun riyaseti altmda 
bir kabine kurduracak ve bu kabine mil
let vekillerine kar§I mes • uliyeti iizerine 
alacakti. Ayni zamanda Petersburg is
yanei!an, iizerlerine gonderilecek yeni 
kuvvetlerle dagit!lacakti. 

Bundan bOyle her yil 19 may1sta, 
memleket suyunda, memleket havasm
da ve memleket l§l~nda giizel, hare
ketli, eanh, uyamk, diiriist ve sportmen 
ahlakh insan olarak ya§amak idealini, 
her sahada telkin eden tezahiirler yapl
laeakhr. Bu arada jimnastik ve spor 
§enlikleri de bu geni§ programm miihim 
bir eiiz'ii olarak icra edilecektir. 

Kad1koy Su §irketile 
miizakereler 

Kad1koy Su §irketinin de hiikumetc;e 
satm almmas1 etrafmdaki miizakereler 
son hadde gelmi§tir. Bu hususta hiikO.
metle temasa memur olup g~enlerde 
Ankaraya giden §irket idare meelisi a
zasmdan Mena§e diin Ankaradan §ehri
mize donrnii§tiir. Bir iki giine kadar Pa
rise giderek merkezle gorii§eeek ve va
ziyeti izah edecektir. 

Mena§e, Paristen don~te tekrar An
karaya giderek mukavelenamenin im
zasma aid haZirhklara i§tirak edecektir. 

Bursa Tiirkku§unda faaliyet 
Bursa (Hususi) - Tiirkku~u Bursa 

§Ubesinde kadmlardan miirekkeb faal 
bir kol te§ekkiil etrni§tir. Bu te§ekkiile 
Valimizin refikalar1 reis se<;ilrni§tir. 

Tiirkku§u Bursa ~ubesinin ka -

dml,ar kolu 1_1ehrimizdeki miinevver 
ve giizide kadmlardan 150 den fazla 
yeni aza kaydetmi§tir. Kadmlar kolu 
yeni azalarm da i§tirakile toplanmt~ ve 
kendisine faaliyet prograrm <;izerek aza 
kaydma devama, aynca bir e§ya sergisi 

a<;m1ya karar vermi§tir. 
Tiirkkulju Bursa §Ubesinde planor ve 

para§iit dersleri yeniden verilmege ba§
lanml§tir. Bu derslere k1z ve erkek bir 

c;ok gene devam etmektedir. 

meab milletin arzusunu yerine getirmek
ten ba§ka bir§ey du§umniiyor., 

- Soylediklerimi tekrar ederim. Va
ziyeti tutmaga ben muktedir degilim. A
nar§i miithi§ bir tevessii gostermektedir. 
Muvakkat bir hiikumet t~kil etmekle bile 
c;ok mutedil davranmi§ olacagtm . .,_ 

- lki kelime daha. Cebri bir ink!la
bm cezas1z kalmiyaeagmi dii§iinduniiz 
mii? Eger anar~i orduya sirayet eder de 
zabitler asker iizerindeki manevi niifuz· 
lanm kaybederlerse memleketin halinin 
ne olacagm1 du~ndiiniiz mii? .. 

- lnkilabm cebir kullamlmadan ri • 
za ile de olabilecegini unutmaytmz. Bu 
§ekilde he§ on giin kinde her§ey yoluna 
girebilir.» 

Bu muhavereden biraz sonra General 
Lukomski Umum Erkamharbiye Reisi 
General Manilof'a Duma'nm son teklifle
rinin ~yle oldugunu bildirdi: 

«- Tarafimgan General Ruski'ye 
haber verilmesini rica ettigim ~ey, mesele
nin h~lli i~in yalmz bir c;are bulundugu· 
dur: lmparator istifa etmelidir.» 

F ransa kendi miistemleke memurlarma 
laJ anlatmaktan aciz midir? F ranSIZ mus
temlekeciliginin tatbikatmda bu devlete 
mensub memurlarm biraz kendi havalan
na gore i~ g()rmegi itiyad edinmi§ olduk
lan mal~dur, ve biz biliriz ki merkez 
FransaJ: ~a bu koloni adamlanna kar§I 
a7.~;ok muma~atla muamele etmek itiya· 
dmdad1r. Fa at Fransamn bu tiirlii me· 
murlanna kar§I soziinii gec;irmekten bi!
kulliye aciz oldugunu ve olacagml kabule 
imkan yoktur. Hususile Frans1z di§ siya· 
sasmm merkezce kat'iyyen multezem isti
kametini bozacak mahiyetteki hareketler 
muvacehesinde. 

Binbirinci defa olsa da gene tekrar 
edelim ki Tiirkiye Cumhuriyeti bu mese· 
lede yalmz hakka ve hakikate istinad 
eden bir davayt ileri surmli§ ve bu vesile 
~le Turk • Frans1z dostlugunun herhangi 
derect""S;I. "e bir zarara ugramamasma 
aZc11 .. i itina g()stermi§tir. F ransamn ka.bul 
ettigi hususl ve milli idarenin tatbikatta 
n1u1demek oldugunu da Konseyin karan 
a~il.."fa ortaya <;Ikarmi§tlr. Haydi diyelim 
ki bir yanh§ anlayi§la ondan evvel baz1 
ta~kmhklar yapilabilmi§ti. Y a ondan son· 
ra, ya Konseyin karan ilan edildiginden 
itibaren? .. Bedihi bir keyfiyettir ki Kon· 
sey karanm verdikten sonra art1k San
cakta vaziyeti §U tezvir ve bu tahrikle 
tebdil etmek irnkruu kalmami§tir. Onun 
ic;in Fransa Suriyede ve bilhassa Sancak
ta en kat'i tedbirlerini alarak kendisinin 
Konsey karanna kar§l oyun oynar bir va
ziyette gosterilmesine imkan ve zaman 
birakmiyacakti. lnamm1z kat'idir ki 
F ransa ciddiyetle arzu ettigi takdirde 
buna ller zaman muktedirdir. Bu bOyle 
olmuyorsa merkez Fransasmm Sancakta 
c;evrilen dolablann kendisine hazJrladigl 
mii§kul vaziyetleri hakkile bilmedigine 
hiikmetmek laZimgelir. T emenni edelim 
ki bu satl~ar F ransayt uyand1rmaga ya· 
rasm da Sancak i§i etrafmda kendi mlis
temleke memurlarmm bir tahm yerli un· 
surlan alet ittihaz ederek yaphklart ve 
yaptlrmakta olduklan gliliinc ve c;irkin 
tertiblere biran evvel nihayet verilmi§ ol

sun. 
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hususta birdenbire kat'i olarak red cevab1 
yerdigi zannedilmektedir. <;unku Duc;e, 
Italy an k1t' alanmn Guadalajara eephe -
sinde ugradtklan hezimetin intikammi al
mak arzusundad1r. 

Sovyet murahhaslan dun, ispanyanm 
ecnebi memleketlerdeki altmlan mesele • 
sini muzakere etmegi kabul etmi§ olduk
larmdan Grandi' nin ittihaz ettigi tam 
hareket burada buyiik bir hayret uyan • 
drmu~tu. ltalyan ve Alman murahhas
lannm bu mesele ile gonulliilerin geri c;a· 
gmlmas1 meselesinin ayni zamanda mii
zakere edilmesi hususunda 1srar etmi§ ol
duklan hatirlardadir. 

Tali ademi miidahale komitesinin dun 
ogleden sonra akdettigi eelsede L:ord 
Plymouth, Grandi'ye italyanm bu me· 
sele hakkmda nic;in red eevab1 vermi§ ol
dugunu sormu§tur. ftalya sefiri, cevaben 
bunun sebebini, ancalc. Roma hukumeti -
nin izah etmege mezun oldugunu bildir
mi§ ve §U sozleri ilave etmi§tir: 

«- Benim §ahsan bildigime gore, 
muharebe devam ettigi miiddet<;e hic;bir 
goniillu ispanyayt terketmiyecektir.>> 

Grandi'nin heyecan uyand1ran bu soz· 
lerini F rans1z, Sovyet ve isvec; murah • 
haslannm beyanatlan takib etmi§tir. 
Bunlar !talya tarafmdan ittihaz edilen 
tam hareketin ademi miidahale komitesi
nin mevcudiyetini tehlikeye koydugunu 
soylemi§lerdir. Hatta Sovyet murahhas1 
Maisky daha ileri giderek bu hareketin 
Avrupa sulhunu da tehlikeye koydugu -
nu iddia etmi§tir. 

Dun ogleden sonraki celse lie; saat de
vam etmi~tir. lc;timai miiteak1b tanzim e· 
dilen teblige, 1 talya murahhaslannm ar
zusu iizerine Grandi'nin beyanatl derce • 
dilmemi§tir. 

Tali ademi mudahale komitesinin top· 
lantlsmdan sonra Eden, Plymouth ve 
Corbin Hariciye N ezaretinde gorU§IDU§· 
lerdir. 

ltalya, lspanyaya iki kolordu 
gondermege karar vermi, 

Paris 24 (A.A.) - Humanite gaze· 
tesi, Musolini'nin askeri §eflerle gorii§ • 
tiikten sonra ls.panyaya ac;1k<;a iki kolor· 
du gondermege ve ademi miidahale iti
lafnamesine F ransa tarafmdan tecavuz 
edildigi bahanesile bu itilafnameyi fes • 
hetmege karar vermi§ oldugunu yazmak
tadlr. 

«]our» diyor ki: 
«;luras.t bir vak1ad1r ki, 48 saattenbe

ri Avrupanm havas1 birdenbire kararmi§
tlr. Biiti.in hiikumetler hakiki. bir endi~e 
ic;indedir. Mussolini bir muvaffakiyetsiz
ligin altmda kalmasmi sevmez. Bunun i
c;indir ki haricde bu muvaffakiyetsizligin 
aksulameli biiyuk bir endi§e ile beklen -
mektedir.» 

«Oeuvre» de §Oyle yaz1yor: 
«Ramada mevcud fikir Mussolininin 

!spanyol siyasetini §'iddetlendirecegi, en 
kisa bir mudded ic;inde zehirli gazlar kul
lanacagl ve mutlak surette bir muvaffaki
yet elde etme~ c;ab§acagt merkezinde
dir.» 

«Populaire» gazetesi de, !talyanm 
fspanyadaki miidahalesinin diinya efkan 
umumiyesi onunde takbih edilmesini ve 
derhal kontrollar yapilmasmJ istemek -
tedir. 
Kat'i kontrol 29 martta ba~ltyacak 

Londra 24 (A.A.) - Ademi muda
hale komitesi, idarecilerle kontrol plani
mn diger memurlanmn tayinini tasdik et
mek iizere bugiin ogleden sonra heyeti 
umumiye halinde toplanacakhr. 

lngiliz mehafillerinde soyledigine go -
re, kontrol plam, 29 mart gecesi tamami
le mevkii tatbika konacakhr. 

italyanm gonulliilerin geri ~ilgmlmasi 
meselesini miizakereden imtina etmesi, 
planm tatbikm1 hic;bir vec;hile tehlikeye 
koymami§tlr. 

__..:._ _____ _ 
Vekaletsiz Vekiller 
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sarhr ve Hariciye Vekaletlerinde siyasi 
miiste§arhklar henuz ihdas edilmemi§tir. 
Bundan ba§ka te§killeri mevzuu bahso
lan vekaletsiz V ekillerden de ~imdilik 
sarfmazar edildigi anla~Ihyor. Maamafih 
ayni kuvvetle soylendigine gore Hasan 
Saka (Trabzon) Ia Receb Pekerin Ve
kaletsiz V ekilliklere tayinleri mevzuu
bahstir. Diger taraftan gene §ayia halin
de deveran ettigine gore propaganda ve 
ne§riyattan ba§ka bir Biit<;e Vekaleti ih
dasi yolunda da bir eereyan vardu. Bu 
suretle Maliye, Giimruk ve lnhisarlar gi
bi varidat eibayet eden Vekaletler birle§
tiril mi§ o 1 a ca k tlr. 

Propaganda Vekaleti 1<;ID Matbuat 
Umum Miidiirliigii kaza ve sair kmmlan 
kendisine baghyan bir te§kilat yap1lmasi 
ieab ettigine gore Meclise verilmi§ oian 
193 7 mali y1h biitc;esinde tadilat yapil
madigt takdirde bu Vekaletin de Biitre 
Vekaleti gibi §imdilik mevzuu bahso];. 
m1yaeag1 anla§llmaktadu. 

Hala §apka giymek aleyhinde propa
ganda yapan ve bunu tazyik vesilesi itti
haz eden F rans1z zabitleri var. Bu tiirlii 
hareketler hiir ve laik Fransamn almna 
siiriilmii§ kara lekelerdir. Ve dedigimiz 

lngiliz gazetelerinde heyecan 
Londra 24 (A.A.) - !talyanm a • 

demi miidahale komitesinde goniilluler 
meselesini muzakere etmekten imtina et
mesile tahaddiis eden vaziyetin vahim ol
dugu noktasmda biitiin matbuat miitte -
fiktir. 

Daily Mail gazetesi, bu hususta §Oy • 
le yaZJyor: 

«Grandi'nin beyanab !spanyaya ac;Ik
c;a miidahale yolundaki engelleri kaldn • 
mi§tlr.» 

News Chronicle diyor ki: 

Martm 15 inei gunu sabaha kar§I Ge
neral Ruski telefonla Duma reisile ko -
nu§maga muvaffak olmu§tu. Bu tarihi 
mukaleme zaptedilmi§tir ve muhavere 
c;ok karakteristiktir. General Ruski, Ca· 
rm kendisinin riyaseti altmda bir kabine 
te§kil etmesine dair verdigi karan Ron
cianko'ya soyledi. A§ag1daki eevab1 ai
d!. 

Saat 10,30 da da General Aleksief, 
Ruski'ye gonderdigi bir telgrafta biitun 
ordu ve donanmanm lmparatorun istifa
smi istediklerini bildirmi~ti. 

v~hile i,in en feci taraft bu tiirlii , •• 
mankhklar tekerriir ve tevali ede ede 
nihayet bunlardan giderek Turk • 
Frans1z dostlugutfun miiteessir ol
mast ihtima1lidir. Biz F rans1z dostlu
guna k1ymet veriyoruz. F ransa da Turk 
dostluguna ayni k1ymeti vermekte iddias1 
vec;hile samimi ise kendi miistemleke me
murlannm Sancakta otoriteyi bir ba§Ibo
zuk idaresi haline koyan hafifliklerine 
derhal ve kat'iyetle son vermelidir. 

<<Ceri kalan yegane iimid, Fransa ile 
!ngilterenin §iddetli mii§terek bir hare • 
kete karar vermelerindedir.» 

Daily Herald da §oyle diyor: 

«italya, karanndan donmezse, biitiin 
ademi miidahale siyaseti ytkilacaktir.» 

YUNUS NADI F ransrz gazetelerinin miitalealart 

Petersburg' da §Ubatm ortalannda kan· 
§Ikhklar c;Ikmt~tl. V aziyet giindengiine 
fenala§Iyordu.,Subat sonlarma dogru <;ar, 
art1k kat'! tedbirler almmanm liizumuna 
kail olmu§ bulunuyordu. 27 §Ubat geee
yansi ihtiyar Generali ivanof'u nezdine 
c;ag1rarak Petersburg' a gidip intizamt ye
rine getirmesi ic;in kendisine diktatorliik 
salahiyetleri vermi§ti. Hemen Carhk mu
hafaza f1rkasma mensub Sen Jorj suvari 
alayile yanm alay §imendiferei ve bir 
tabur tOIJ(;U hazulandi. General ivanof 
Petersburg' a hareket etti. Fa kat §ehre 
giremedi. Martm birinei giinu Caresko
yeselo'ya vard1klarmda kumandasmdaki 
asker vaziyetini degi§tirdi. Ahaliye kar§I 
Generalin verecegi emirleri dinliyecegini 
bildirdi. Bu arada Petersburg' daki im
paratorluk hukumeti en ufak bir hukum 
yiiriitemiyecek hale gelmi§ti. Martm bi
rinci gunii sabahleyin N amlar kendileri
ne sad1k kalan son adamlarile Bahriye 
dairesinde toplanmi§lardi. Ogleye dogru 
Bahriye Nezareti yaveri bunlan ziyaret 
ederek kara ve deniz kuvvetlerinin en 
biiyuk k1smmm ihtilalcilere iltihak ettigi
ni, isyanc1 askerler binay1 bombard1mana 
te§ebbus edeceklerinden binayi tahliye e
dip gitmelerini soyledi. 

«- Payitahtta galiba, en miithi§ is -
yanlardan birisi patlami§hr. Online ge
c;ilmesi de art1k imkansizdir. imparator
luga kar§I duyulan nefret son haddini 
bulmu§tur. Kurban vermemek ic;in biitiin 
Naz1rlan Petro-Pavlos kalesine hapset
tirmege mecbur oldum. Ben de onlarm 
talihine ugramaktan korkuyorum. Ciinkii 
isyanCiiar butiin mutedillerin de al~yhine 
donmektedir. T eklifinizin itminankar ol
madigml size siiylemek mecburiyetinde -
yim. Mesele dogrudan dogruya impara
torluk tahtma taalluk ediyor. Hatta bu
nunla da meselenin muvafik bir hal bu
laea8J §iiphelidir.l 

Ruski martm 15 inci giinii ogleiizeri 
lmparatorun vagonuna girerek vaziyeli 
biitun sarahatile anlath. lmparator sakin 
sakin dinledi: sonra yazrhanesine giderek 
dalgm dalgm d!§anya bakti. Etrafmdaki
lerde de biiyiik bir siikun vard1. Kapiiar, 
pencereler ihtimamla kapahlml§h. lmpa
rator anslZln Ruski'ye donerek ihtizazsiZ 
bir ses ve sa bit bir nazarla: 

Karabiik fabrikalarinin 
temelatma • • meras1m1 

• 
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lab Esad Sumer §ehrirnize gelrni§ ve 
diin ogleden evvel ve sonra Bankamn 
§ehrimizdeki ~ubesinde me§gul olmw~, 
bu arada Yerli Mallar pazarlan miidiirii 
Hayri, bankanm fabrikalarma makine 
satan Alman firmalar1 mfunessilleri ve 
daha birc;ok zevatla gor~mii§tiir. 

Paris 24 (A.A.) - italyan murah
haslanmn dun ademi miidahale komitesin
de !spanyadaki goniilliiler meselesini red
detmesi matbuatta umumi bir endi§e u • 
yandumakta devam ediyor. 

Y eni Siy asi Miiste§arlardan he§i N afi 
Atuf Kansu, Necib Ali Kiic;iika, Ali 
R1za, Salah Y arg1 ve Abdiilmuttalib 
C. H. Partisi umumi idare heyeti aza
smdandlr. Bu ak§am hepsi de, arkada§la
nna veda ederek yeni vazifelerine 
ba§lamak iizere umumi idare heyetinden 
aynld1lar. Bu suretle umumi idare heye
tinde 5 azahk ac;Jlmi§tlr. Miinhallere 
Genba§kur yeni azalar sec;ecektir. An -
eak Parti Umumi ldare heyetine 5 aza 
sec;ilebilecegi gibi iic; aza sec;ilmesi de 
muhtemeldir. Zira Parti tuziigiinun 44 
iincii maddesi umumi idare heyetinin Ku
rultay tarafmdan sec;ilmi~ 16 azadan top
landigmi, fakat liizumunda Genba§kur 
kararile aza saymnm artmlabilecegini 
kaydetmektedir. Bu madde mucibince ar
tmlmJ§ olan umumi idare heyeti §imdi 
18 ki§iydi. Bu sebeble 3 azamn tayinile 
miktar nizamnamenin ieab ettirdigi 16 
y1 bulaeaktu. 

Bu arada Car ikinci Nikola Mohilof 
karargahmda bulunuyordu. Peters • 
burg'un k1yam halinde bulundugu gun
lerde burada hayat intizamm1 muhafaza 
etmekte devam ediyordu. Martm II inde 
General Aleksief Petersburg vaziyetini 
Cara bildirdi. Car o dakikada hususi da
iresine c;ekiliyordu. Yamnda Saray Na
zm vard1. «Haberler fena !» dedi. <;arm 
muhitinde bulunanlar bu sozleri i§itince 
keyifleri kac;mt§h. y emek bir olii siiku
tu ic;inde gec;ti. Bu ma Car, Peters· 
burg' da intizam; tesis ic;in emir vermi§ ol
dugu General lvanofu geri c;agirtti. 0 
civardaki ordularda da kiyam giiriiltiile
ri ba~lami§ti. Birinci topc;u ve mitralyoz 
alaylan isyan etmi§lerdi. Bunlar geee
yar!Sl ki§lalanndan c;1karak isyam diger 
ktt' a lara da sirayet ettirmege ugr~lyor
lardi. Maksadlan hep birden saraya hii
cum etmekti. Ertesi sabah vaziyet daha 
me§kuktu. Car sabahm saat be§inde 
Careskoyeselo'ya gitmege karar verdi. 
Mohilof istasyonunda biri imparator ve 
digeri maiyetine tahsis edilen iki hususi 
tren bekliyordu. ikinci Nikola ogleden 
!onra saat iic;te lmparatoric;eye teskin e-

- F akat memleketin siikunete ka
VU§abilmesi ve muharebeye devam edebi!
mesi ic;in bir c;are bulunmas1 elzemdir. 
Hanedan meselesi ic;in nas1l bir hal c;are
si dii§iindiigunuzii ban~ soyler misiniz ?.~ 

- Hanedan aleyhindeki nefretin en 
yuksek derecesini bulmu§ oldugunu size 
teessufle soyluyorum. Bu halledildikten 
sonra herkes kat'i zafer elde edilinciye 
kadar harbe devam etmege azmetmi§tir. 
Petersburg ve Careskoyselo garnizonlan 
Duma ile beraberdir. Diger garnizonlar 
da ayni vaziyettedir. Her tarafla anla§Il
mi§tlr. General ivanof'un hareketi dahili 
harb doguracaktir. F aydas1z karde§ kam 
dokulmesine nihayet veriniz.:, 

- Petersburg'a gonderilen asker u
mum erkamharbiyenin emrile hareket et • 
mi§ti. Mesele §imdi halledildi. lmparator 
General f van of' a kendisini gormeden ye
ni bir tedbir almamasm1 emretti. Ha§met-

«- Oglum Aleksi lehine tahttan fe
ragate karar verdim» dedi. Agzmdan bu 
soz c;1kar c;1kmaz da istavroz c;Ikard!. Y a· 
nmdakiler kendisini taklid ettiler. Bun· 
dan sonra: 

«- Bana yapt1gm1z hizmetlerden do
lay! hepinize t~ekkiir ederim. Ayni hiz
metleri ogluma da esirgemiyeceginizi ii
mid ederim» dedi. 

Bu hadiseden sonra ayni giiniin ak§a· 
m1 Duma'mn Muhafazakar ve Caret a
zasmdan Guc;kof'la Sulgin lmparatoru 
istifaya ikna etmek ic;in Pskof'a gelmi~ler
di. Bunlan kabul eden Car tavsiyelerinin 
liizumsuz oldugunu, daha evvel kendisi-
nin Carevic; lehine tahtmdan istifa ettigini 
soyledi ve kag1dl ellerine teslim etti. On
Jar is!ifanameyi alarak donerlerken bet
baht Imparator muhhra defterine §Unlan 
kaydetmi§ti: 

«Martm 16 nc1 giinii Pskof'tan kal
bim yarah olarak aynhyorum. Etrafimda 
hiyanet, cibanet ve kurnazhktan ba~ka 
hiyanet, cebanet ve kurnazhktan ba§ka 
hic;bir §ey goremiyorum.» 

Siimer Bank Umum1 miidiirii kendi
sile gorii§en bir muharririmize demi§ -
tir ki: 

c- Bankaya aid baZI i§ler ic;in geldim. 
PaZ'artesi giinii Ankaraya donecegim. 
Karabiik demir ve c;elik fabrikalannm 
temel atma merasiminde ilk ta§I, - Sii
mer Bankm yeni fabrikalarmm hemen 
hepsinin temel ta§ml koymu§ olan -
Ba!jvekilimiz ismet inonii koyacaklar

dJr. 
Malatya fabrikamtzm temel atma me

rasimi ve Konya Ereglisi pamuklu men
sueat fabrikamtzm ac;Il1§ merasimi de 
bunu miiteakib yap1laeakhr. Eregli fab
rikasmm her §eyi tamamd1r ve imalat 
yapmaktad1r. Malatya fabrikasmm ha

zirhklan da yapllmi§hr. 
Yerli Mallar pazarlan hakkmdaki go

rii§rnelerimde bir fevkaladelik yoktur. 
Pazarlar iyi bir §ekilde i§lemektedirler.• 

• • 

Eger her $CY sizi sab1Tsrzlandmyor ve titizlendirlyorsa, eger ufak bir 
aksilik fikirlerinizi alf-ust ediyorsa, eger geceleri uyku tutmayorsa, .te~his 
pek basittir: sinirlerinizin tenepbiihiyeti artm1~ttr, heniiz vak1t varken bu 
fena1tg1 gldermege acele ediniz. 

Bromural ·Knoll· 
biifiin diinyamn tamd1g1 bir miisekkin olup kaybetliginiz rahat1, uykuyu 
ve afiyeti size fade eder. - Tesiri gayet seridir. - Bromural'in hi~ bir 
zaran yoktut. 

10 ve 20 komprime)·1 Juvi,fiip.. 
~rdc eczanelerdt rc~ete ile sahhr .. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikalan) ludw'igsbafen sfRhin 
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Bu, nastl juri karar1? 
istanbulda yen! yap1lacak yolcu salonu 

lqin a~1lan proje mtisabakasma aid neti
ceyi gazetelerde §U ~ekilde okud urn: cJiiri 
i~timai c;:ok miinaka§all olmU§ ve toplanti 
neticesinde hi<;bir maket!n kafi evsafi haiz 
olmadigl goriilmii~tiir. Bunun ic;in, miite
hasslS bir mimara, iic; birinci, dart !kine! 
olmak tizere lnt!hab olunan yedi maket!n 
en iyi taraflan, almarak yen! bir proje yap
tmlacaktir .» 

Soranm: Ne bic;im jiir! karandu bu? 
Evvel a iic; b!rinc!, dart !kine! nerede go

riilmii~tiir. Bu projeler!n ic;inde elbette 
blr tanesi en lyisidir. Ondan sonraki de 
lkincidlr. Acaba jiiri bunu tayinden aciz 
mi? Gazeteler, iic;iincii ve dordiinciiden 
bahsetmiyorlar. Fakat buna gore altl ii
c;iincii, yedi dordiincii olsa gerekt!r. Bu 
halde zaten ylrmi kadar olan bu projele
rin hepsi de kazanml.i demektlr. 

Hic;bir!nin kafi evsaf1 haiz olmadlgl ya
zlltyor. Bundan maksad nedlr? Anla§lldl· 
gma gore, maketler olacak, fakat dii§iinii
liirse maket blr projenln kabartma modeli 
daha dogrusu harici §eklldlr. Bir de bunla
rm projesl vardir. Madem ki projeler de 
tetkik olunrnu~tur. Bunlarm lc;inde, c!deal 
birinch degil, yapllan projeler ic;lnde bir 
birinci aramak lazrmdir. 

Aranan yalmz maketten ibaretse kUi 
g6riilmemek ic;:ln, evvelden tasarlanml§ ve
ya giirulmii§ bir §ekle benzetilmesl dii~ii
niilmii:;; olsa gerektir. BOyle olduktan son
ra miisabakaya ne hacet vard1? Biz §U bi
nanm cepheslni begen!yoruz, bunun ic;in 
blzim programi slgdlrmlz demek daha 
dogru olurdu. 

Yedi maketin en iyl taraflarrnl allp pro
ley! ba~tan hazullyacak miitehasslS mimar 
ne demektlr? Ve boyle blr mlrnar acaba 
nerede vardir, veya bulunur? .. Boyle blr 
mimar oldugunu kabul etsek bu mimar, 
projeyi yaparken, mesela bekleme salonu
nun cephesini, muayene salonunun g!rl~l
ni veya <;lkll?IDI bilmem daha hang! salon 
veya kLSllllil begenllen k!Srmlanru toplay.p 
ta acaba plaru nasll yapacak ve sonra 
cepheyl nasll blr ucube yapacak dersinl.:;? 

Bugiin ikl odall blr evin bile plam ve 
tip! muayyen degildlr. Her iki odall ev ar
saya arazi vazlyetlne, velhas1l daha blr
c;:ok sebeblere ve vazlyetlere gore, degl~tigl 
halde, muazzam yolcu salonu ic;ln lntihab 
olunan bu giizel kiSimlarm tertlbi cacaba; 
larla mi yap1lacak. Buna karar veren jilrl 
blr projenln nasll yaplld1grn1 bilmiyorsa 
ese! ederlm. Bir mlmara bir program ve -
rilip te blr proje isterse o projenin maketl 
ve cephelerl o projeye gi:ire hazirlamr ve 
bu hazul!k ta proje yap11Irken beraberce 
dii§iiniildi.igu glbi biitiin bunlar ln§a ~lste
mine, maizemesine, tertlbatma tab! olarak 
viicude gelecegi !~in, ba§ka ba~ka ~eralt al
tmda. ve muhtell! maizemelerden hazirlan
m~ muhtelif binalarm iyi taraflar1 acaba 
nasll toplanir da iyi blr proje yapllir? 

Bu karan veren j iirlye ve bu siizii sala
hiyetle seyllyenlere bunu soruyorum. 

Mimar ve betonarme mi.itehasslSI 

BEKIR IHSAN 

<;;ocuk Kitabevinde yapllan 
bir miisabaka 

3 mart tarihli gazetemizde Hilmi M a
lik Evrenol imzasile vc <<(ocuk kitab 
evleri» mcvzulu bir yazt inli§ar elmi~ti. 
Bu .1/aZI, (ocuk Esirgemc Kurumu Emi
nonii ilc;csi tara!rndan idare edilmcktc 
olan Divanyolu (ocuk Kitabevi idare 
heyetince alaka ile kar~rlanmr~ ve kii -
tiibhaneyc devam eden talebeler arasmda 
bu mevzu iizcrinde bir miisabaka ac;rl • 
mr§frr. Miisabaka.f./a i§lirak eden pek <;ok 
talebe arasrnda 44 iincii okul 5. B tale • 
besindcn 207 Sema Aydogdunun haztr • 
ladrgt yazt birinciligi kazanm~ttr. Bu 
yazt ~udui: 

Bize biiyiiklerimizin verdigi bir ... 
armagan ~cuk kiitiibhanesi: 

Kiitiibhane diyince benim akhma bir 
.;ocuk yuvas1 gelir. Sevgili ulusumuzun 
her yerinde esash biiyiik bir te§kilat ku -
ran ve b~i daima koruyan kurumlar a -
rasmda esash bir te§kilah olan <;;ocuk 
Esirgeme Kurumu bizim i<;in goriilmez 
bir fedakarhk daha gostererek <;ocuk kii
tiibhanesini kurdu. Onun gayesi Tiirki -
yenin bugi.ini.in kiic;iikleri yannm bi.iyiik
leri olan <;ocuklan okuma sever ve cemi
yet hayatm1 ya§amasml bilir bir §ekilde 
yeti§tirmek, sokakta oynamak ve pislik -
ten kurtanp Tiirkliige yakl§lr bir §ekilde 
yeti§tirmektir. 

Biz, bizim i.;in c;ah§an kurumlann e
mirlerine hazmz. 

Biiyiiklerimiz bizim kiitiibhanede 
bilgi alabilecegimiz kitablan okumamiZI 
ve zekamm i§letmemizi ogretiyorlar. Bu
rada kitablarm intizamh olmasm1 ve bize 
zarar verecek resimler bulunmamasml is
tiyorlar. Bilgi, san' at ve her §eye heve
simiz olmasm1 istiyorlar. Kitab alanla -
rm getirmesini ve bir haftadan fazla va
kit gec;irmemesini istiyorlar. Onlar bir 
defter tutuyor, kitab alanlarm isimlerini, 
kac;mcl stmfta oldugunu ve ne kitab1 al
d•gml kaydediyorlar. Bizim burada ki -
tablan yirtmamamtzl ve konu§mamam1z1 
istiyorlar. Bize ogretmenler tutuyor bizi 
bilgide ilerletiyorlar. s.hhatimizin tam ve 
temizligimizin tamam olmasm1 istiyorlar. 
Ve muhtac; arkada§lannuza ders kitab -
lanm dag1byorlar. Tiirkiyeye yanmn te
melini abyorlar. 

Arkada§lar biz bukadar fedakarhga 
kar§J gene huysuzluk ve terbiyesizlik e • 
decek miyiz. 

Onlar bizim okumak hevesimize kar§I 
kiitiibhaneleri .;ogaltmak ve bize .;ocuk 
bah<;eleri ac;mak istiyorlar. Daima dur -
madan yorulmadan bizim i.;in c;ah§Iyor -
lar. Bizim ic;in .;ab§anlar, bizi yeti§tinnek 
istiyenler Tiirkiyenin yannml dii§iinen -
ler bizden size binlerce sayg1 ve sevgi. 

S. Aydogdu 

-:--~------ -----~---------- -- . -- - • =- - - --

GONON BULMACASI 
2 a ~ & " 1 s D 10 

1 I I I I 1.:·: IJ I 

2 I I I I I I 
3 

I I I 1•1 I 1•1 I 
4 I I I 1•1 I I 
5[ I I 1•1 1•1 I I ,. 
h ,. I I •I 1•1 
7 •I • 
~ I I 1•1 • I 

:t±J ,. 
:d~l • _j • 

Soldan sa~a: 
1 - Gece giyilen §eY, blr emir. 2 - En 

c;ok, blr hastahk. 3 - Mektub, dumanm bi
raktlgl lkirllllk, arabca c su~. 4 - .. Gerl taraf, 
eski Tiirklerden blr kavlm. 5 - Online ge~t
mek, teiniz. 6 - Sivllce. 7 - Qok berbad, bir 
Peygamber. 8 - Bir renk, oz tiirkc;e .-giizel 
san'ah, aptal. 9 - Qok, zevk. 10 - Blr edat, 
nota, gem! tam!r havu:~.u. 

Yukandan ~ag1ya: 
1 - Amerikada bir kanal, caka. 2 - Vi.i

cudiini.i ortadan kald1rmak, en az. 3 - zr
menlce blr gazetenin ism!, alfabede blr 
har!ln okunU§u. 4 - Frans1zca cac1~. bir hii
klimdar unvam. 5 - Blr sorma edatl, aske
ri kumandan. 6 - E§egln t;Ikardi!ti ses, te
vekkiil edati. 7 - Ak1!, lskambilde blr ka
gld. 8 - Blr emir, karagiiz oyununda me§
hur bir ~ahslyet. 9 - Kendi iizerine kapan
In.lll, eski Yunanistanda hafifme§reb blr 
kadm. 10 - Bir emir, viicudiimiizde blr 1~ 
uzvu. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ !lekli 

2 3 4 ~ ~ 7 8 9 10 

t MlEITIEILrt IKI• srA 
2 AIZI I IKI•IziAIB liT 
a z IE IKI t I•IAINI t I•IA 
• oiLIAINI•IsiAINIAIL 
b TI•I<;I•IGIEIVIEIZIE 
6 •IPI•IKIEI•IEIKI•IT 
i <;lAIR IE lvltl<;l•l ~~· 
s ulsl•lsiEIBIEILI t IK 
!! HlliLIAILI t I•IAI~I I I 
oiA <;I•IPIEI~I I INIEJN. 

ist. Borsas1 24/3/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 

I 
Zloti 
Pen~~:o 

Lev 
·Dinar 

Ahs 
613.-
124.75 
113.50 
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

I 
Kron tsvec 
AJtm 
Banknot 

1039.-
247.

CEKLER 

1 Lonrda 
1 New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pra~~: 

Ac1hs 
617.50 

0.7913 
17.225 
15.0364 
4.70 

88.5020 
3.4730 

64.4534 
1.4462 

22.6725 
4.2267 

11.4493 
1.9675 
4.17 
4.0080 

Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Buda11este 
Riikres 
Bel!n'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

108.016 
34.6558 
2.7763 

24.67 
3.1410 

ESHAM 

Anadolu Sm. 
% 60 vadeli 23.40 

iSTiKRAZLAR 

Ac1hs 
Tiirk borcu I Pesin 

,. ,. 1 Vadeli 19.675 
• ,. ll Vadeli 19.-

Sivas • Erzurum I 95.-
TAHVfLAT 

Anadolu 1 Pesin 
A ellis 

c 

• I Vadeli 
,. II Vadeli 
" Miimessil 
,. Vadeli 

41.-
41.-

43.50 

YENi ESERLER 

Sahs 
621.-
124.75 
113.50 
125.-
84.-
22.-

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

1040.-
248.-

Ka-pams 
618.-

0.79 
17.21 
15.0242 
4.6962 

88.43 
3.47 

64.4012 
1.4450 

22.6537 
4.2233 

11.44 
1.9662 
4.1666 
~0050 

107.9288 
34.6275 

2.7740 
24.69 
3.1383 

Kapams 

23.40 

KalJaDis 

19.625 
19.-
95.-

Ka-pams 

41.20 
41.20 

43.50 
_...,: 

) 
Hatiyeli Tiirk Ceza Kanunu 

Biiti.in tetklklerile blrlikte esbab1 mucl -
be laylhalarrnl ve Adllye enciimeni maz -
batalarml, mer'lyet kanunlle Adllye hare; 
tarifesl kanununun ceza kisrn1m ve bu ka
nunlarm her maddeslne aid tatplkat1 gos
teren Tiirk Temylz mahkemeslnin yerle9 -
m!~ io;tthad ve kararlarm1 ve faydah blr -
c;ok notlan lhtiva eden istanbul c. Miid • 
deiumumillgl muavinlerinden Yusur ce -
mal K6seoglunun bu mi.ihim eserl ahlren 
Clhan kiitiibhanesl tarafmdan basilarak 
sat11Iga <;lkariirni§tlr. Bi.itiin hukukc;ulara 
hararetle tavslye ettlg!miz bu eser 100 ku
rU~?a satllmaktadir. Cildlisl 125 kurul?tur. 

SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bli
tiin mekt~b kitablan, krrtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri
dir. En son model daktilo ve fo -
tograf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesi 

-- . ~-..:_-~_~__:_-=--~ ------~-----:----·- ·--- ---- --~--- ~-

CUMHURIYE"r 

HAYAT 
~I\I.IIKLOPEDI.II 

Hayat Ansiklopeclisi, gencligin fikir hazinesi, erkek ve kadmm <;abuk 
ogrenme vas1tas1, talebenin en yeni malumatla temasmt temin eden zengin 
bir ktiibhanedir. 

Mektebde iken derslerini daha geni§ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 
talebe ic;in bundan miikernrnel bir kiitlibhane bulunamaz. 

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

Mektebden <;lktlktan sonra da hayatta hergiin kar§tla§tigimtz yeni 
meseleleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam bir<;ok kitab 
kan~tirmak ve yaz1 okumaktan kurtarrr. 

Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zarurl e§yasmdan biridir. 
Radyonuz olm1yabilir, telefonunuz olmiyabilir, fakat sizi mazi, hal ve is· 
tikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en biiyiik bir 
ihtiyacm1 tatmin edememi~ demektir. 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
Biitiin cildleri r;llam~tJr. 
On cildin fiat! 30 lirad1r. 
Elimizde mahdud miktarda tam takun vard1r. Bu takunlar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak miimkiin degildir. Binaen
aleyh Hayat Ansiklopedisini tedarik i<;in bugiinkii ftrsattan istifade ediniz 
ve ;;imdiden bir tak1m alm1z. 

· Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha basllabilmesi uzun zamana 
baghd1r. ' ~ Di!i tabibi 

MEHMED FliFAT 
Paris Dariilfiinunundan mezun 

Ca~aloiflundan Istanbul BeledivPsi 
kar!i•sma nakletmi~tir 

Zayi makbuz - Nuseybin giimrii
gUnden almi§ oldugum 75 lira 82 ku
ru§luk 9/ 2/937 tarih ve 208527/212 
say1b ve gene 3 7 lira 96 kuru§· 

luk 9/2/937 tarih ve 208528/213 
say1h makbuzlan kazaen kaybettim. 

Yenilerini <;IkartacagJmdan eskilerinin 
hi<;bir hi.ikmii kalmarnl§hr. 

Nuseybinli Bino oglu 

llyaho Ogren 

Goz Hekimi 
Dr. ~iikrii Ertan 

Cagalogl~ Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesl yarunda) 

Telefon: 22566 

Dr. Hafiz Cemal 
Pazardan baf;ka giinlerde ogleder 

&onra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) nwnaral 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesi giinlerl saba}l 
c9 lh . 12. saatleri hakiki nkaraya mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 

Zayi Makbuz - Bulgaristandan na· 
mtma gelen 48,000 kilo odun komiirii. 

istanbul tthalat giimriiguniin 12623 nu
marah beyanname ile bahren muame

lesi ifa edUip 25/1/937 tarihinde alm1~ 
oldugum 254609 numarah mahsub mak

buzu zayi olmu~tur. Yenisini alacagtm
dan eskisinin hiikmii olmad1~ ilan o
lunur. 

istanbul Balkapan Han 77 numarada 

Buko Avramof 

oa.,la ile allnan 
yeni slnlr damlas1 . 

KARDOL 
Biitiin asab 

rahatslzhklar•n•n qaresl 

Moda deniz banyolan 

devren sat1hktu 
Kadtkoy muhitinin yegine banyo · 
au olan Moda deniz banyolar1 dev· 
ren aatihkhr. Miiracaat: Goztepede 

Bay lhsan kaptan. Tel. 52-179 22398. K1~hk 21044. 
------------~----·--------------------

istanbul Universitesi Artbrma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

1 - T1b Fakiiltesi lkinci Hariciye Hastahklar Klinigine almacak olan ve 
muhammen bedeli 5558 lira tutan hbbi alat 29/3/1937 tarihinde t.l'niversite 
Rektorliik binasmda toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu1itur. 

2 - Bu i~e aid liste ve ~artnameler hergiin Rektorliikte goriilebilir. 
Taliblerin ihale saati olan 15 ten bir saat evvel 417 liraltk muvakkat temi· 
nat ve teklif mektublarile Ticaret Odas1 vesikalarmt bir zarf ic;erisinde mak
buz mukabili Rektorllige vermi!'; olmalart laz1rnd1r. (1415) 

Kapah Zarf Usulile 

Erzurum V aliliginden: 
Eksiltme 

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

Kel?if bedeli iki yiiz k1rk iki bin alh yiiz yetmi~ bir lira k1rk sekiz ku-
ru~tur. 

2 - Bu i~e aid $artnameler ve evrak ~unlard1r: 
A- Eksiltme 1iartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymd1rhk genel §artnamesi 
D - In$aata aid fenni §artname 
E - Ke~if cetveli 
F- Proje. 
Talibler projeyi B!iymdrrhk Bakanhgmda, Erzurumda Baymd1r~1k Miidiir

liiglindt> gorebilirler. Istekliler l?artname ve evrak1 saireyi on iki l!ra on ku
ru~ mukabilinde Ankara, istanbul ve Erzurum Kliltiir Direktorliiklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 nisan 1937 cuma giinii saat 14 te Erzurum Kii.ltii.r Di. 
rekti.irliigii dairesinde yaptlacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek it;in isteklilerin on ii.t; bin lie; yiiz seksen dort 

lira muvakkat teminat vermesi ve bundan ba§ka a§agtdaki vesikalan haiz 
olup gostermeleri laztmdir. 

A- 1936 y1lma aid Ticaret Odast vesikast. . . 
B- Baymdrrhk Bakanhgmdan en al?ag1 yiiz elli bin lirahk bu nevi Inl?a· 

ah yapabilecegine clair almml$ vesika. . 
6 - Teklif mektublan ii.c;iincii maddede yaz1h saatten bi~ saat evv~lme 

kadar Erzurum Kiiltlir Direktorliigu dairesine getirilerek Eks1ltme Komlsyo
nu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mek • 
tublarm nihayet iit;iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi$ olmas1 ve ?ll? zar
fm mii.hiir mumile iyice kapahlml$ olmas1 ~arthr. Postada olacak gectkmeler 
kabul edilmez. (1532) 

25 Mart 1937 

En ho~ ve taze me:yval.arm ii.sarelerinden istihsal edilmi§ tabii bir mey
va tuzudur. Emsals1z b1r fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edile
bilmes~ ~limkiin deg~ldir: Ha~imsizligi, mide yanmalarm1 ek~iliklerini ve 
muanmd mk1bazlan g~denr. Ag1z kokusunu izale eder. Umumi hayatm inti
zamsizhklarml en emm surette 1slah ve insana hayat ve canhhk bahl!eder. 

iNGiLiZ · KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU- ISTANBUL 

Bursa ioek Bocek~iligi Enstitiisiinden: 
Bursa fpek Bocek<;iligi mektebi bu sene Adapazan il~e merkezinde 1 

nisan 937 tarihinde ac;Ilacakhr. 
Tahsil devresi 4 aydan ibaret olan bu mekteb kursuna girmek istiyen • 

lerin ilk mekteb r:;ehadetnamesi, s1hhat raporu, a§l ~ehadetnamesini dilekc;e· 
lerine ililltirerek Enstitii.mii.ze veya Adapazan Ziraat Memurluguna ba§vur • 
malar1. (1581) 

DeYial Demiryollar• i9letme Umam Miidiirliiil:iind:::l 
Muhammen bedeli 2873 lira 10 kuru§ olan 25 kalem ilac; ve hbbi malzeme 

5/4/937 pazartesi giini.i saat 10 da Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Ko
misyon tarafmdan a~;1k eksiltme ile satm almacakhr. Bu i e girmek isti • 
yen1erin 215 lira 49 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettigi vesaikle birlikte eksiltme gii.nii saatine kadar Komisyona miiracaat • 
len laz1mdrr. Bu il?e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dag1hl -
maktadtr. (1528) 

Devlet Demiryollar1 
i~Ietme 

ve Limanlar1 
Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Hareket ve Miinakalat servisimiz ic;in miisabaka ile en az orta tah
sili bitirmi~ olanlardan istasyon memur namzedi almacakbr. 

2 - Mlisabaka imtiham Sirkeci, Haydarpa~a. Ankara, Kayseri, Adana, 
Malatya, Afyon, Bahkesir, izmir, Mudanya, Erzurum ifiletme merkezlerin
de yaptlacaktrr. 

3 - Mlisaba~a imtiham: Fen bilgisi, hesab, hendese, memleket cograf· 
yas1 ve yabanc1 hsanlardan yapilacakbr. Yapanct dil veya lise derecesindeki 
tahsil ayni notlarm kazamlmas1 halinde tercih hakkm1 verir. 

4 - Mlisabakaya i~tirak edebilmek it;in taliblerin bulunduklan i~letme 
mn:.taka miidiirliiklerine a~ag1daki f1kralarda yaz1h ~artlara aid vesaiki ve 
alh~ar vesika fotografile beraber pulsuz bir istida ile miiracaat etmeleri ge
rektir . 

Sartlar: 
A ) Ti.irk olmak: 
B) Yar:;1 18 den a~ag1 ve 28 den (dahil) yukart olmamak, 
C) En az iki sene iic;n askerlikle alakas1 olmadtgma clair askerlik §Ubesin· 

den vesikas1 olmak, 
c ) !yi hal eshabmdan olduguna ve devlet hizmetinde t;ahl?tmlmasma mani 

bulunmad1gma clair alakadar makamatm musaddak vesikas1 bulunmak, 
D) Miisabakaya istirak etmeden evvel, !daremiz merkez s1hhat heyetleri 

tarafmdan muayene edilerek faal serviste c;ah1imaga mani bir guna silJ.· 
hi anzas1 ve hastahg1 olmamak, 

lazimd1r. 
5 - S1hhi muayene vesikas1 istida verildikten sonra idaremizce temin 

edilir (talibler s1hhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayeneleri 
yaptmhr). 

6 - Ayni ~artlart haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler yalmz 
telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son miiracaat tarihi 10 nisan 937 ye kadard1r. Bundan sonra va
ki olacak mii.racaatler muameleye konulmaz. 

8 - Miisabaka imtiham 17 nisan 937 cumartesi giinii saat on dortte ya
pilacakhr 

9 - Kazananlara 1iehr1 57 lira licret verilecektir. fsimleri de gazetelerle 
ilan edilecegi gibi kendilerine aynca tebligat yapilacakbr. (1540) 

Umum1 Miidiirliik 

S1vas Naf1a Direktorliigiinden: 
16/4/1937 cuma giinii saat 14 te SIVas Daimi Enciimeninde ·68840• lira 

•38• kuru~ ke$if bedelli Stvasta YaPJlacak on smlfh ilk mekteb in~aah ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme $artnamesi ve buna mlitcferr· diger evrak Vilayet Daimi Encii· 
meninde her zaman goriilebilir. Muvakkat teminat ·5183• lirad1r. Eksiltmiye 
girebilmek ic;in isteklilerin mliteahhidlik vesikasm1 ibraz ve bir taahhiidde 
an az «50000• lirahk bina ve buna benzer in$aati iyi bir surette yaphklarmt 
isbat etm.:-si me$ruttur. Teklif mektublanm 16/4/1937 cuma glinli saat 13 e 
kadar Daimi Enci.imene vermeleri lazimd1r. (1584) 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyacl ic;:in almacak dokuz metrelik 63 aded, 12 metrelik 50 aded 

ki cem'an 113 aded kestane telgraf diregi a<;Ik eksiltmiye konulmur:;tur. Ek
siltme 5/4/937 pazartesi gi.ini.i saat 14,30 da istanbul Yenipostane binas1 bi
rinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Mlidlirlliglinde miite$ekkil Ahm Satrm 
Komisyonunda yaptlacakhr. Bcher diregin muhammen bedeli 550 kuru~, 
hepsinin 621,5 lira ve muvakkat tcminat 46 lira 61 kuru$tur. Taliblerin $art· 
namesini gormek ve muvakkat temin!itlarm1 yahrmak i.izere eksiltme gi.in 
ve saatinden evvel mezkur Mi.idiirllik Idari kalemine mii.racaatleri. (1564) 

CARPINTIYA NEVROL 
Emsalsiz ila~br. Sinire. ha• 
takana, teessiirle baytlanla
ra 20 damlas1 hayat verir. 

• 
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Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di, agrdar1, Artritizm 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 

1428 

7606 

Semti ve mahallesi 

Galata Bereketzade 

Sanyer 

Samatya lmrahoril~ 
yasbey 
Heybeliada 

Heybeliada Y al1 

Biiyiikdere 

Yedikule Silivrikapl 

Fener Katibmus
lahaddin 

Tarabya 

Kastmpa§a Hactahmed 

Kumkapt <;adirci
ahmedc;elebi 

E: Serbethane 
Y: Serbet~i 
E: Cic;ek 

lkiyiizlii
~,me 

E: Saka 
Y: Ergenci
c;Ikmazt 

Karanfil ve 
Karakol 

E: Tepeba§i 
Y: Biiyiiktepe 
E: Yedikule 
Y : Silivrikapl 

E: Corbaci-
<;e§mesi ve Cic;ek· 
bahc;esi Y: Corbaci
<;e§mesi ve Cic;ek
bostam 
E: Bostanyolu 
Y: Kalayct 
Uzunyol 

Ciftegelinler 

E: Halidaga 
Y: Hrisovergi 
mahallen: 
Re~idefendi 

Emtak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

33 

E: ve Y: 
6- 8. 10 

E: ve Y: 47 

E: ve Y: 
16 

:Ada: 29 
Parse!: 11 

Yeni: 2 
Ada: 19 
Parse!: 5 

E: 20 
Y: 22 

E: 24 Y: 3-
3/1 

E: 22 Y: 27 

E: 16 

E : 58-64-66-
68-70-54-52 

Y: 417/1-46-
48- 357;1-

357 /2-357/3-
30/2-30/3 

E: ve Y: 6-8 

E: 25 Mu. 
harita: 6 

23 metro arsamn 
77,50/80 his. 
Evvelce hane ~imdi 
I 45 metro ii~ arsa 
65 metro arsa 

muhammen K. 
350 Ar;tk 

18,50 metro arsa 

48 metro arsa 

67,50 metro arsa 

tc;inde odasi olan 9300 
metro bostan ve mi.i§te
milatmm 165/240 his. 
Kargir hanenin 1/2 his. 

195 metro arsa 

artbrma 
100 » 

100 

20 

80 

50 

» 

» 

» 

» 

600 1\~tk 
arttuma 

200 

t~inde kuyusu ve odalan 6000 Kapa]J 
bulunan bostamn eski 58- zarf 
64-66-68-70, yeni 4 I 7/1-
46-48 No. h mahallinin 
31 /256 ve E: 54 Y: 
357/1-357/2-357/3 nu
marah berve~hi miilkiyet 
gediginin tamamile mi.il
kiinii 6/7 veE: 52 Y: 
30/2-30/3 numarah ma
hallinin tamamt. 
Bah~eli kargir fmn ve ar
sanm 19/120 tam ve bir 
pul ve 4 humus pul his
sesinin 9/16 sehmi 
93,54 metro arsa 

1000 » 

arttuma 

Yukanda evsa£1 yaz1h gayrimen kuller on gun miiddetle satl~a ~tkanlmt§ t1r. 
pazartesi giinii saat 14 tedir. Sat1' miinhastran gayrimiibadil bonosiledir. 

lhaleleri 5/4/937 tarihine du§en 

DAiMA FENNiN iLK TERAKKi ADIMLARiLE 

Giir sesli Amerikan 

• 
I 

RADYOLARI 
13-2000 Metre - Her cereyanla itler 

-----------------... 1------------
Sanayi Radyo tesisab ve her cins Radyo tamirab _______ ... ______ _ 

MiKA R.ADYO 
Voyvoda caddesi 

Nazh Han, Galata 
Tel. 49021 Telgraf : MIKARAD 

Yenikoy sulh hukuk hakimli~inden: istanbul c. H. P. ilyonkurul Bas,kanbgmdan: 
Baki ile Yenikoyde mukim iken olen 

A) Eminonii Halkevi yamnda yaptmlacak spor ve konferans salonu ve tefer-
Eleni Parizyenin mira~tlan Janla An· ruab binas1 kapall zarfla eksiltmiye konmu§tur. Ke§if bedeli (57.914) 
deryadan miras kabul eden Janm §Byi- lirad!r. . .. , .. . . 
an mutasarnf olduklan ve 2800 lira mu- B ) Projesi (290) kuru~ bedel mukabilinde Eminonii Halkevi Bll§kanll~ndan 
hammen klymetli Yenikoyde Panaya almabilir. 
mahallesinde Koyba§t caddesinde 1, 3, C ) Eksiltme 10 nisan 1937 cumartesi giinii saat 16 da Ca~alo~lunda Parti tt. 
5 No. 11 ve eski 93 No. ile murakkam iki yonkurul merkezinde yaptlacaktir. 

D) Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakbr. 
dii'kkam havi bir bah hane §iiyuun iza- E) Muvakkat teminat (4.145) lira (70) kuru§tur. 
lesi i~in a~tk arttrrmtya konuldu~dan F) !steklilerin Belediye heyetinden fennt ehliyet vesikalan alrnt§ olmalan 
28 nisan ~ar§amba giinii saat 15 ten 16 lazundtr. 
ya kadar Yenikoy sulh mhakemesince G) Teklifler 9 nisan 1937 cumartesi giinii saat 15 e kadar Ca~alo~lunda Par-
ve mahkeme salonunda bilmiizayede sa- ti !lyonkurul merkezinde !n§aat Komisyonuna verilecektir. 
tllacakttr. Arttrrma bedeli muhammen H) Miiteahhidin bu i$i baf$arabilecegine dair Nafta Fen heyetinden bir ve -

sika ibraz etmesi §artbr. (1576) klymetin yiizde 75 ini bulursa o giin iha- _____ __!, __ _:_ __________________ _ 

le edilecektir. Bulmadtgt takdirde en 
son arttiramn taahhiidii baki kalmak 
:;;al'ltile ikinci arttlrma per§embe giinii
ne tesadiif eden 13/5/937 tarihinde saat 
15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en 
~ok arttirana ihale edilecektir. Hanenin 
hali haZir vaziyeti, birinci katta iki oda, 

Ziraat Vekaleti Silo Komisyonundan: 
Ziraat Vekaleti Silo Komisyonu Teknik Biirosunda c;ah§mak ilzere \leretll 

olarak bir ressam, lisan bilen bir daktilo ve teknik yazllan almancadan tiirk
~eye ~evirebilecek muvakkat bir miitercim ahnacaktrr. 

fsteklilerin imtihan edilmek iizere vesikalarile beraber nihayet 31/8/937 
tarihine kadar Cankaya caddesinde Siimer apartunanmda Silo Komisyonu 
Teknik Biiro Reisli.1Une miiracaatleri. c655· (1552) 

bir mutfak ve aptesane ve ikinci katta YUce ve gi:irgUIU 
a~ oda. bir aptesane, kU~uk bir tara~a Bi"Ki DiKi$ YURDU 
ile ~atl katmda kii~iik bir oda mevcud '¥ 
ve zemin katl da halen Yenikoy ecza- Teal• mUdUrU 1 ELENI ~ORBACIOGLU 

E11 aon n ~ok kolay blr \llulle Fran111 llik metodla lyi dlldt 
nesile kahve diikkanma §amildir. lhale bllealere 3 ay, u dlklt bllenlere 6 ay, hi9 bilmlyealc.re 9 ay, Tay· 
tarihine kadar birikmi.§ ve birikecek yor, tuvalet, roblar, beyu 9ama!fll', Erkek koatUmU, rekllm pardeaU, 

plcama denleri bayanlara verilir. YU.ce Killtilr DlrektorlUttladell 
maliye ve IJelediye vergileri, vaklf ica- ·~-iii-iiiiiiiii.miiiluaiiailddliaiik.i'iiehiiiailtniiiaiiimileliviierliiillilrlliiAiidiiireialllii·liKiiuiimiiikiaplii'liKiiaid?iilll•iieiiaiddiiesiliiNiii.ili9il3. 
resi hissedarlara ve 20 senelik taviz be- • 

dell ve tellruiye mil§teriye aiddir. Art- M A Z Q N M E Y V A T U Z U 
tmmya i§tlrak edecekler muhammen G E 
klymetin yiizde yedi bu($u~ nisbetin- INKIBAZI, HAZIMSIZLI I, MlD 
de teminat ak~esi veya milli bir banka- EK~lKLlK ve Y ANMALARINl 

giderir. Hi~bir zararh ve miiahil maddeti mn teminet mektubunu getirmeleri §art 
yoktur. ~eker haatahit olanlar bile alabilirler. 

hr. Arttrrma bedeli !hale tarihinden iti- MtDE ve BARSAK.LARI ALI~TIRMAZ 
baren yedi giin zarfmda mahkeme ka- l~ilmeal Iatif. teairi kolay ve mUli.yimdir. 
sasma teslim edilecek, aksi takdirde iha- ahz 

yerini hi~bir miimaail miiat ar tutamu. 
le ve farkt fiatla zarar ve ziyan faiz hi- MAZON iaim HOROZ markaatna dikkat 
lahiikiim kendisinden tahsil edilecektir ... •••••,•••••••••••••••••••••• 
AlA.kadarlar 2004 numarah icra ve iflas I 
kanununun 138 inci maddesine tevfikan lnhisarlar Umum Miidiirli.igiinden .. 
gayrimenkul diikkAnlar ile hanenin ii-
zerindeki haklarxru bah usus faiz ve mas- 1 - f}artname ve resmi mucibince ktyun makineleri bx~aklar.uu bilemete 

mahsus c8100" lira muhammen bedelll 3 aded bileme makinesi kapall zarf 
rafa dair olan iddialanru ispat i~in ilan usulile satm almacaktrr. 
tarihinden itibaren 20 giin zarbnda ev- 2 - Eksiltme, 2/4/937 tarihine rashyan cuma gilnU saat 15 te Kabatqt& 
rakl miisbitelerile birlikte satl§ memu- Levazun ve Mubayaat f?ubesindeki Alun Komisyonunda yapllacaktlr. 

~~ tm 1 i k · kd d 3 - Muvakkat teminat 607 lira 50 ~tur. 
runa muracaat e e er ' a st ta ir e 4 - f}artnameler parasiZ olarak hergiin sozii g~en §Ubeden ve «M lS • 
haklan tapu sicilile sabit olmtyanlar sa- 195,. saYlll resimleri tnhisarlar Umum MildUrlii~ Tilti.in Fabrikalar $ubesln • 
tt§ bedelinin paylB§masmdan haric bt- den almabilir. 
raktlacaklardrr. f}artname ilan tarihin- 5 _ Eksiltmiye girmek istiyenlerin asgarl bir hafta evvel fiatsu tekllf .. 
den itibaren 20 giin miiddetle mahke- lerinl fnhisarlar Umum Miidiirlii~ TiitUn Fabrikalar :;lubesine vermeleri ve 
me divanhanesine herkesin gorebilecegi eksiltmeden evveline kadar da tekliflerinin kabuliine dair mezkar §Ubeden ve· 
yere aSilmt§tlr. Fazla tafsilat almak is- sika almalan laztmdtr. 
tiyenler 937/23 No. sile mahkeme kale- 6 - isteklilerin yukarxda tayin olunan giin ve saatte eksiltrneye gire
minde sat!§ memuruna miiracaatleri bilmeleri i~in miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalan ihtiva 
ilan olunur. (31256) edecek olan kapah zarflarm1 en ge~ ihale giinil tam saat 14 e kadar yukanda 

bPERATt)R 
Dr. Cemil ~erif Baydur 

Cerraht bastallklar ve sinir 
cerrahisf miitehaSSISJ 

Caltalojtlu C. H. Partisi Merkezi 
kar~ISmda Zorlu apartunan No. 16 
Pazardan maada berg{ln saat 2 den 

6 ya kadar basta kabul eder. 
Telefon 23289 

Edremid asliye hukuk mahkemesin-

ad1 ge~en Alun Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde teslim etmelert 
ilan olunur. (885) 

Bayanlann can dan arkada~t: Ayba§lannda kullandiklan 
Edremidin Hekimzade mahallesinden 

:s;~:;:.·::~::.Lil~-::; " FE MiL , TUVALET BEZLERiOiR. 
oglu Ziya aleyhine uliye hukuk mah- H r eczanede bulunur. TUrklye ve umum Balkan 
kemesine a~m~~ oldu~ 'bo§anma dava- hUmQmetlerl lqln veklll = I' Ecza Deposudur~ 
Sinda milddeaaleyh Ziya narmna ~tkan- ••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
Ian davetiyenin ikametgalumn m~u- Istanbul Universitesi Artbrma ve Eksiltme 
liyeti hasebile bil!teblig iade edilmi§ 
oldu~dan ilAnen tebligat icrastna ka- ve Pazarhk Komisyonu an: 
rar verilerek duru§mast 6/5/937 per- Ceket, Pantalon ve Kasket 
§embe giinil saat 10 a btraktlmt§ oldu- En az En ~ok Bir taklm muhammen fiatl 17 

198 205 
gundan vakti mezkllrda ya bizzat veya Ceket, Etek En az En ~ok 
bir vekil gijndermesi, aksi halde muha- 60 62 " ,. » 16 

d 1 - 'Oniversite kadm ve erkek miistahdemleri ic;in yerli kuma§tan yap • 
kemenin giyabmda bakllacagt avetiye tmlacak yukartda miktan ve muhammen fiatlari yazth elbiseler 29/3/937 
makamtna kaim ohnak ilzere ilan olu- pazartesi giinii saat 15 te Rektorliikte toplanacak Komisyonda ihale edll· 

(31257) mek ilzere a~tk eksiltmiye konulmui$tur. 
- 2 - f}artname kuma~ ve har~ niimuneleri hergiin Rektorlukte gorillUr. 

SaMb ve BQ411UJ.narrtn: Yanu• IVadr 3 - Taliblerin ihale giiniine kadar 336 lira muvakkat teminatlarmi 'Oni• 
umumt n~mutJtt ~are eden Yazt lllett veriste veznesine yahrmi~ olmalart ve ihale giinii Ticaret Odasx vesikasile 

llfltftLMl: Hilunet MiJnil bu gibi t~leri hilsnii suretle ifa ettijtine dair resml daireden eon ikl fll ll1'f • 
Cumlz.tu111~ matbaan fmda alm1~ oldugu bir vesika vermes! lazlmdrr. (1416) 
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BUtUn 1zt1rablann panzehiri 

En kii~iik bir kmkhk 
anmda, bir kate Gripin 
almakla kendinizi soguk al
gmbgt, nezle, grip, bran
tit ve emsali hastahklardan 

• 
I 

korudugunuz gibi dif, ba,, 
romatizma, sinir ve adale 
agrtlanm da siir'atle teskin 
etmit olursunuz. 
Giinde iki kate ahnabilir. 

Gripini tercih ediniz 

Liileburgaz Kaymakamhg1ndan: 
Kazamtz dahilinde yaptmlan go~men evleri ic;in Seyidler is!asyonunda 

teslim edilmek §artile. altmi§ bin Marsilya benzeri kiremit Kaza Iskan Ko -
misyonu tarafmdan 29/3/937 giinii pazarhkla satm almaeaktlr. 

Fazla bilgilenmek istiyenlerin hergiin Liileburgaz iskan dairesine mii -
raeaatleri ilan olunur. (1449) 

istanbul Grupu Tapu Sicil Miidiirliigiinden: 
Beyoglu, istanbul ~adastro Miidiirliikleri ic;in 17,5 lira maa§la dort memur 

almaeaktrr. Bunlarm hse mezunu olmalan, askerlikle alakalan bulunmama
lart §arttlr. Martm 29 uneu pazartesi giinii saat 15 te imtihan icra ktlmacak
trr. Mekteb ve askerlik vesikalarile diger ~eraiti i:igrenmek iizere miiraeaat
leri. (1666) 

Tiirk Genci! 

ZKURT 
Bt~aklar1n1 
Daima kullan 

ve 
Babana, kardetine 
dostuna, arkada· 
\Una tavsiye et 

c;ONKO: 

T 
TIRA~ BI~AGI 
Biitiin b1~aklardan iis 
tiin ve senin oz kar· 

detinin mabd1r. 

Sahibleri: 

Fehmi H. Ardah ve Meh
med Salih ~irketi, 

ISTANBUL 

~ 

o. 08 inceli:§inde 

fro$ b;~altfarl 

b.ufan !Jt~ahlardan iisfandiir 
• 

TANESI f0TANESi 
40 Kr. 5 kr 

.. 
: 

CUMHURiYET 

lN 
KENAN 

Sat1llk arsa 
Beyaztdda Soganaga mahallesi Nur 

sokagrnda 13 numarah bi.iti.in Marmara
Yl goren 157 metro murabbat arsa sa
tlhktrr. Yanmdaki 14 numaraya miira
caat edilmesi. 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin 
en birinci \i&rttdtr. 

PETROL NiZAM 

B0T0N 
II 

DUNYADA 
HER KES 

Zayi - Miihrii zatimi kaybettim. Y r 
nisini kazdrrdtgundan eskisinin lhiik
mu yoktur. 

Kadt.koy iskele camisi imamt 
Ahmed Hiisameddin 

Zayi - 934 senesinde Hath MalUller 
cemiyetinden aldtgrm vesikam1 zayi et
tim. Hiikmii yoktur. 

Yiizba§t miitekaidi 332/338 Kamil 

, ' 
YA~INIZ 
Hi~ Bir .Sey 
ifade Etmez 

Bir ~ok gene ktzlar, ihtiyar 
goriindiikleri halde •••• bir 
!;=Ok anneler de gen~ gibi 

goriiniiyorlar ... 
Bu meselede 
Ya§ mevzuu
baWs de~
dir. .runl rol 
oymyan bel
'kl clldinlzde
ki cBloceb 
(hayat hii
c eyre leri) 
nin miktarr-
dtr. 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canlandtrmiz ve her ne 
ya§ta olursamz gene 

bir ten temin ediniz. 
Cildinizdeki cBiocel. nisbeti 

derecesinde yiiziinuzde gene -
lik vardtr. Cildin tazeligini ve 
gencligini muhafaza ve idame 
ic;in tabiatin cildde yarattrgr 
bu ktymetli eevherin kuruma-
sma meydan vermeyiniz. Onu, 
gene hayvanlarda gizlenmi§ 
eild hiieeyratl merkezinden is
tihsal edilmi§ saf ve taze Bio-
cel ile besleyip eanlandtrrmz. 
Bu §ayani hayret cevherin cil
diniz i~in biiyiik bir tesiri var-
dlr. Biocel'in tabii ihtiyatrru ih-
ya edecek ve hali takayyi.izde 
bulunduracaktrr. 0 zaman, eil
diniz, kendi kendine ya§m iler
leme alametleri olan buru§uk, 
~izgi, siyah benlerden kurtula-
eak ve hakik1 ve devamh bir 
genclik manzarasr alacakbr. 
Cild i~in yalruz bir t<!"n: cBio -
ceh 1i unsur vardrr. 0 da (pem-
be renkli) Tokalon kremidir. 
Hemen bu ak§am yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullammz. Cazib ve §aya-
ni hayret netieeler elde edecek
siniz. 72 ya§larmdaki kadmlar-
da buru§ukluklar kalmryaeak 
ve 50 ya§larmdaki kadmlar an-
cak 30 ya§larmda gi:iriinecekler-
dir. Gene ktzlar da hi~bir vakit 
g5rmedik1eri eazib bir giizel
likte bir tene malik olacaklardtr. 

Binlerce T okalon mii,. 
terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii· 
sahedeleri kendiligin • 
den gelen en ktymetli 
delillerdir: 

(Y agszz cildim daima 
fallar ve kzrrfrrdr. To • 
halon buna mani oldu.) 

K. S ... M. E. Manisa 
( Diiz ve piiriizsiiz bir 

yiize ancak T okalon kre
mile malik oldum. Bii • 
tiin arkadaflarzm yii • 
ziimdeki degifiklige hay· 
ret ettiler.) 
M.F. sokak No. M. Bursa 

Mektublarm aSlllari 
dosyalarrm1zda sakhdrr. 

\... ) 

r Dr. Suphi !lenses , 
:drar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Bevoglu Y1ldu sinemas1 kar~JSJ 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

cumartesl faklrlere paras1z 

·----fel.: 43942 ----·· 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
12/4/937 pazartesi saat 16 da istanbul Nafm Mi.idi.irliigiinde c7000» lira 

ke~if bedelli istanbul Hazinei Evrak tasnif heyeti c;ah~ma binast in~aah a~tk 
eksiltmiye konulmu~;;tur. 

Mukavele: Eksiltme, baymdtrbk i~leri genel, hususi ve fenni ~artna -
meleri, proje, kc~if hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde gorii -
leeektir. 

Muvakkat teminat c525» liradtr. 
isteklilerin en az c5000• lirabk bu i~e benzer i~ yaptlgma dair giistere

cegi vesika iizerine Nafta Miidiirli.igiinden almt§ oldugu miiteahhidlik ve 
Ticaret Odast vesikalarile gelmeleri. (1645) 

istanbul Giimriigii Ba~miidiirliigiinden: 
Giimriik satl!imdan: Bu ytl nisanm 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 

28, 30 uncu giinleri Sirkecideki satlll salonunda pazarhkla miiteferrik ellya 
satu~lan v.ardtr. iHin Iisteleri salon ve Giimriiklerin kapllarmda ve Sandal 
Bedesteninde mezad yerinde asrhdrr. Sah!?lara saat on ii~ bu~ukta ba~lana
cagr ilan olunur. (1375) 

25 Mart 1937 

II II II 

oz ozu 
Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaprlmr,hr. ~ekersiz meyva 

tuzu tertibi ve ,ekerli limonlu tampanya tertibi enfesi nefais nevile
ri vardrr. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. !?erbet ve limonata 
yerine diinyanm her tarafmda bu sthhi tertibler kullamlmaktadtr. 
Yiizde bef yiiz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
o~n Hasan gazoz ozlerini tercih etmek menfaatiniz icabtdtr. Kava
noz i~erisinde 25, biiyiik 35, dort misli 50 kuruflur. Hasan deposu. 
Ankara, Istanbul, Beyoglu, Eskitehir, Be,iktaJJ. 

Ankaray• ziyarete haz•rlan1n1z 

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

Sergl•81•nde kiyede kullandmasJni tamim 
i~in kolayhklar gosterilecektir 

Komiirle i~liyen vas1talann en iyi 
ve en elverislisi tesbit olunacakt:ar. 

' 

A~1l1' tarihi : 23 

8~ K.S, 

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

ahnacaktlr. 
Mecmuunun tahmin edilen bedeli 24,000 liradrr. 
Eksiltme kapah zarf usulile martm 29 uneu pazartesi giini.i ogleden sonra 

saat iki buc;ukta Ankarada Devlet Havayollar1 idaresi merkezinde yaprla
eakbr. 

~artname ve projeler sozii ge~en idare merkezinden bedelsiz olarak 
almabilir. 

istcklilerin «1800 lirahk· muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tubile ve ieab eden belgelerlle eksiltme zamamndan bir saat evvel teklif 
zarfmt Komisyona vermi~ olmalan ilan olunur. c557• (1366) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

24 aded Schumann Voliimenometresi 
18 » Muhtelif eb'adda c;imento elegi 
24 ,. » ,. normal kum elegi 
1 » Teferriiatile beraber Michaelis maniveleli eer aleti. 

Malzeme laboratuan ic;in li.izumu olan yukanda eins ve miktan yaztlt mal
zeme a~tk eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltmesi 12/4/1937 tarihine rasltyan pa
zartesi giinii saat 14 te mekteb binasr ic;indeki Komisyonda yaptlaeakttr. Mu
hammen bedeli bin c1000» ve ilk teminat c75• liradtr. isteklilerin §artname
sini gormek iizere mekteb idaresine mi.iracaatleri. (1659) 

DAiMON fenerleri 
Merakhlartna Miijde: 

200 iii 600 metre •••k veren 

DA I 0 
fenerleri gelmi~tir. 

iyi •t•k almak i~in yaln1z 

D A i M 0 N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullar•n• 
kullammz ve her yerde D A i M 0 N 

markasma dikkat ediniz. 

Akay i,Ietmesinden: 
1 - Yalova kaphcalarmda in~aah ikma1 edilmekte olan otelin ah~ab mo· 

bilyasile perdeleri ic;in kapalt zarfla yaptlan miinakasa neticesinde ahnan 
son fiat (26.800) lira haddi itidalde giiriilmediginden bu i~in ihalesi ac;tk ek~ 
siltme suretile yaptlmasma karar verilmi~ ve eksiltmiye i!ltirak ~arh tahfif 
edilmi~tir. 

2 - Muvakkat teminat yukanda yazrh miktardan a~ag1 olarak her ta
libin teklif edecegi fiatm yii:~;de yedi buc;ugudur. 

3 - Eksiltme 1 nisan 1937 tarihli per~embe giinii saat 16 da ba~hyarak 
17 de bittigi takdirde 17 de karar verileeektir. Eksiltme Karakoyde idare 
merkezinde Sefler Eneiimeninde yap1lacakhr. 

4 - $artname, ke§if ve resimleri gormek ve miitemmim malumat al-
mak istiyenlerin idare Levazrm ~efligine miiraeaatleri. (1655)_ 


