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iZM 
TUrk inlolabt hak:kul a §imdiye 

kadar yazilmi§ eserlerin en miikem
melidir. FranSIZ parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in birer mukaddeme Yazm.I§lardlr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdlr. 
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Avrupada Gerginlik Hid Devreye Girdi 
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lspanya i~inin 
i~inden nas1l 
~·kdacak? 

Y eni miidahalelerin i~i 
derhal en had safhala
nna sevketmek ihti .. 

mali yek degildir. 

Ill spanya i§inde hakikati gormek iste· D miyen gozler nihayet onunla kucak 
kocaga geliyorlar. Bu mesele zaten 

dahili bir fspanya i§i olmaktan ~oktan 
~Ikmi§h. Onun fspanyaya aid dahili bir 
l§ oldugunu iddia edenler bu zihniyetle 
almacak tedbirler sayesinde onu zaman
la hakikaten lspanyanm dahili bir i§i ha
line koymak maksadm1 takib ediyorlard1. 
Bu ugurda bir mi.iddet <!aha ~ah§IlacagJ 
anla§Ihyor. ingiltere ve Fransa hakikati 
bilmez goriinerek miidahale etmemek si· 
yasetinin 29 mart gecesi ba§hyacak kon
trol kismim ciddiyetle tatbik mevkiine 
koymak istiyorlar. Eger o zamana kadar 
yeni miidahaleler vaziyeti i~inden ~Ikii
tnasJ zor yeni preselere si.iriiklemezse. 

Filhakika Madrid! dogrudan aogruya 
zaptetmekten aciz kalan General Fran· 
co kuvvetleri bu §ehri diger merekezler
den tecrid edebilmek i~in giri§tikleri mu
harebelerin en canalacak noktas1 olan 
Guadalajara'da muvaffakiyetsizlige ug
radilar, ve k1smen arazi terketmek Jshra· 
rmda kaldllar. Hi.ikume~ilerin iddiasma 
bak1hrsa Franco kuvvetleri burada adeta 
hezimete ugraml§lard1r. Nasyonalistler 
hunu tekzib ederek hi.ikumet tebliglerinin 
~ok mubalagah ve hatta yalan oldugunu 
ilan ediyorlar. Muhakkak olan §udur ki 
Guadalajara' da azc;ok ehernmiyetli bir 
§eyler olmu§tur. Bunu bilhassa harici 
alametlerinden ogreniyoruz: 

1 : M. Musolini' ~imali Afrika seya· 
hatinde deniz manevralannda da hazu 
hulunacakken pr~gramm bu k1smmt haz
federek siiratle Romaya dondi.i. ftalya· 
nm fspanya i§lerinden behemehal nasyo
nalistlerin galib ~Ikmasm1 bekledigi rna· 
Ju.mdur. F azla olarak nasyonalistlerin 
muvaffakiyetsizlige ugrad1klan bu Gu
adalajara cephesinde bir~ok ltalyan as
kerleri de bulunuyordu, ve nasyonalist
lerin Malaga muvaffakiyetlerinden son
ra italyan matbuatJ nasyonalist cephe
sindeki halyan kuvvetlerini, hatta biraz 
da tefahurla, a~1ga vurmaga koyulmu§tu. 

2: M. Musolini'nin ltalyaya gelir gel
mez verdigi bir nutukta intikamdan bah
setmesi, ispanya i§lerinin ltalya i<;in §im
di fazla olarak bir de haysiyet meselesi 
yapi!acagma deli! gibi almd1. 

3: General Franco'nun fspanyada 
kendi kuvvetleri kumandasmt dogrudan 
dogruya kendi eline almasl ortada di.i
zeltilecek bir bozukluk oldugunu goster
di. 

4: Londra kan§mazhk {ademi miida
hale} komitesinde italyan biiyiik el~isi 
M. Grandi ltalyanm fspanyadaki yaban
Cl kuvvetleri geri ~ekmek fikrinde olma
dJgmt ve harb devam ettik~e oradan bir 
tek halyan askerinin dahl geri ahmmya· 
cagml soylemesi hayret ve endi§e uyan
dirdl. Halbuki daha birka<; giin evvel 
bizzat M. Musolini T rablusgarb tarafla· 
nndaki baz1 beyanatmda harici kuvvetle
ll'in lspanyadan geri almmas1 ihtimalini 
a~1k~a ve bi.iti.in bir itidalle s<:iylemi~ bu
lunuyorou. 

5 : fspanyada nasyonalist hi.ikumet 
nezdinde Alman sefiri olup kendisine 
General Franco'nun askeri mii§aviri dahi 
denilen General Faupel Alman hiiku.me
·tince geri <;agmlml§hr. Bundan maksad 
kendisinden 1spanya i§leri hakkmda et
rafh malumat almmasmdan ibaret oldu
gu ileri siiriilmii§tiir. 

Bi.itiin bu alametlerden ~1kan mana 
§Udur ki lspanya i§leri milli olmaktan 
ziyade milletlerarasJ bir mahiyeti haiz

YUNUS NADI 
r Arkast Sa. 6 sutun 4 te] 

i<; SAHiFELERDE 
3 iinciide : ikhsadi kalkmma 
5 incide 

6 nc1da 

Felsefeye dair 
Mehmed Karahasan 

Fikirler 
Ahmed Faik Turkmen 

Spor haberleri 

lngiltere ve Fransa; lspangaga gOniillii gOnde
rilmesine §iddelle miimanaat kararz verdiler 

. 

italyan askeri yard1m1 devam ederse· bUtUn 
ispanya limanlanmn ablukas1 muhtemel 

Fransa Hariciye Naz1r1 diin Almanya vasitasile Roma 
nezdinde kat'i te,ebbiislerde bulundu. italya ise nihai za. 

Madridde milislerin c:Hindenburg hatlan~ fere kadar ispanyadaki ktt' alar1 rekmemek kararJnda. •• 
namm; verdtklert siperlerde... ~ 

Franszz Hariciye Nazm Delbos ve lngilta 
seftri George Clarck 

Son harb vaziyeti 
ihtilalciler Madridi tekrar bombar· 

dtman ettiler, milislerin yarma 
hareketi akim kald1 

Madrid 25 (A.A.) - Miidafaa komitesi, dun ogle vak
ti teblig etmi§tir: 

Cumhuriyet~iler, ge~enlerde yapm1~ olduklan ve muvaf· 
fakiyetle neticelendirdikleri taarruz masmda elde edilmi~ 
olan mevzileri tahkim etmi§lerdir . • 

Cumhuriyet~i kuvvetler, asilerin J arama cephesindeki 
~iddetli bir taarruzlanm defetmi§lerdir. 

Milislerin taarruzu deledildi 
Navalcarnero 25 (A.A.)- Havas ajans1 muhahirinden: 
Hiiku.met kuvvetleri, Madrid cephesinde Las Rozas 

mmtakasmda bir taarruzda bulunmu§larsa da bO§a gitmi~tir. 

3000 milis, Frankist'lerin baraj ate§ine ugrami§lardtr. Fa· 
kat yeni takviye kitaatmm vi.icudi.i, bunlann La Corogne ve 
Escorial yollarmm telaki noktasma kadar ilerlemesini temin 
etmi§tir. 

Londrada. , verilen karar 

Pariste asabiyet 
Matbuat italyantn hareketini, barb 
valaalarl addetmek lazun gelece-

ileri ..... 
gm1 •• •• suruyor 

Paris 25 (Hususi} - ltalyanin fspanyaya goni.illi.i gon
dermek i~inin Bitarafhk komitesinde mi.izakere edilmesine 
itiraz etmesi i.izerine ba~osteren siyasi buhran bugiin vaha· 
mtini kayhetmi§tir. 

Fransa ile lngiltere yeni goniillii sevkiyatma §iddetle mu
halefet edeceklerini a~1k~a bildirmi§lerdir. Bu hususta Fran· 
sanm karan kat'! oldugu gibi, lngiltere de ayni §ekilde ha· 
reket edecegini bildirmi~tir. 

Siyasi mehafilde, ltalyanm ciddi bir §ekil alan vaziyeti 
gozoni.inde tutmak meCburiyetinde bulundugu soyleniyor. 

Avam Kamarasmda bu meselenin mi.izakeresinde soyle
nen nutuklar, bilumum lngiliz f1rkalarmm Londra hiikume• 
.tine muzahir oldugunu gostermektedir. 

Villafranca de Cartillo' daki F rankist'ler, milisleri arka
dan ~evirmege ha§lad,klarmdan milis kuvvetleri ricat etmek 
mecburiyetinde kalmi§Iardn. 

CebeiUttank bogaz1n1 ve hududu . 
Avam Kamarasmda izhar edilen arzulara gore, ispanya

ya bir tahkik komisyonunun gonderilmesine ftalya tarafm· 
dan itiraz edildigi takdirde, mesele Milletler Cemiyetine <;t· 
kanlacak ve Habe§ harbinde oldugu gibi halya 50 millet 
tarafmdan bir defa daha takbih edilecektir. 

Madridin yeni bombaidtmanz 
Madrid 25 (A.A.) - Gece g~ vakit asilerin tayyare· 

Jeri Madrid i.izerinden u~mU§ ve §ehri bombard1man etmi§tir. 
T afsilat yoktur. 

Londrada iki Krahn gizli miilakatlarin
dan sonra miihim kararlar verildi 

Bel!Jika Kralz Leopolde ingtliz Krall George 

Briiksel 25 (Hususi} - Kral Leo -~ Altmc1 George di.in Kral Leopold'u ogle 
pold bu sabah saat 9.1.6 .da L?~dradan yemegine ahkoyarak ona be§inci Dragon 
buraya muvasalat etmi§ttr. lng1hz Krah [Arkasz sa. 4 siltun 4 te) 

Turkiye kontrol edecek 

Kara giin 
Giizel Edirnenin 

Bulgarlar taraf1n· 
dan zaptedildigi giin 

Bugiin merasim var 
Edirne 25 (Hususi muhabirimiz -

den) - Edirnenin Balkan Harbinde 
[Arkasz Sa. 5 siltun 4 te) 

Fra'n~tz Hariciye Nazmmn fefebbiisleri 

italya ile Yugoslavya arastnda 8 maddelik 
siyasi bir anla,ma imza edildi 

Paris mehafili endi~e i~inde ... 
·~ 

Belgrada gelen Italya Hariciye Naz1n 
« Burada viicude getirecegimiz eser 

Balkanlar ve A vrupa sulhuna 
faydah olacakbr • dedi 

Belgrad 25 (Hususi) - ftalya /I 
Hariciye Nazm Kont Ciano'yu ha-
mil bulunan hususi tren bu sabah 
saat 7,30 da Belgrada muvasalat et
mi§tir. Kont Ciano istasyonda bir 
miifreze asker tarafmdan selamlan
mi~hr. Ba§vekil Stoyadinovic;'le, 
Harbiye ve Bahriye N amlan, Tiir
kiye El~isi Ali Haydar ve diger se
firler italy an Hariciye N azmm 
Belgrad i.stasyonunda kar~Ilami~lar
dJr. 

Kont Ciano trenden inerek ika-

metine tahsis edilen Theoharevi~ 
ko§kune gitmi~ ve bir miiddet istira
hatten sonra Kral sarayma giderek 
defteri mahsusu imzalami§tH. Kont 
Ciano saraydan aynlarak Ba§veka
lete gitmi~ ve Stoyadinovi<;'le ilk 
miilakabm yapml~hr. Naib Prens 
Pol ogleyin Kont Ciano'yu kabul 
ederek, misafir ~erefine bir ogle zi
yafeti vermi§tir. Ogleden sonra Kont 
Ciano Yugoslav Ba§vekilile ikinci 
miilakahm yapmi~tlr. 

I Arkasa Sa. 7 sii.tun s tel 



---~-----~-------- --- --- - -

2 CUMHURiYET 26 Mart 1937 

c ) Siyasi icmal 

Tarlhl tefrlka: 69 Yazan : M. Turhan Tan 
aercUzne ve iktibu edileme.:) 

Aim nyadaki bloke I 
Tiirk paralari 

Deniz 
Giimriikler 

tetkikat 
Miiste~art 

yaptyor 

I Romanyadan gel en italya ve devletler 

ihtiyar bir Tiirk te:! on zam~~~~rda.'. diinya politika~ 
~ smda, butun hucumlar ltalyaya 

Ordunun istanbul dan hareketi May1s iptidalar1nda kle· 
ring hesablar1nda bir 

tevaziin olabilecek 

Marmara havza5! d1~mda deniz yo -
lile yap1lacak nakliyat ic;in haz~rlanan 
talimatname hakkmd.a vaki olan ,ikayet
ler iizerine 1ehrimizde bulunan Giimrii.k 

Biitiin Osmanb tarihinde e~siz saydan bu ordunun 
hareketine, bir ihti~am ve saltanabn oldugu kadar 

bir tarihin de yiiriiyii~ii denilebilirdi 
Almanyadaki bloke Tiirk parasmm ve 1nhisarlar Miiste~an Adil Okulda& 

si.iratle a2almakta oldugu gortilmektedir. tetkiklere ha§lamt§hr. 
Almanyadan gerek evvelce sipari~i ya - Miiste~ar, diin sabah fnhisarlarda 
pilml~ olan vadeli it'halat, gerek seri sipa- me~gu] olmu§, ogleden sonra giimriiklerdt. 
ri§lerin icab ettirdigi ithalatm miktan bu i~i tetkik etmi~tir. Y eni talimatname 
c;oktur. Alakadar makamlar bu §ekilde tatbikatmm, yap1lan tetkikler dolay!SI!e 
ma}'ls ba§lannda Almanya ile bugiinkii 1 nisandan 1 may~5a kalmas1 biiyiik bir 
ihtilafh vaziyeti d.oguran klering hesa • ihtimal dahilinde bulunmaktad.n. 

Hurr.em, lwcasma giderayak bir zerre 
agu verdigini dti~iinerek memnundu. Pa
di~alun d.uydugu wzleri unutmiyacagmi 
ve vezirin a~gi.izliiliikle kan§Ik israfma 
mim koyacagmt seziyordu. Onun bu se
z~i isabetsiz de degildi. <;unkii §U para 
i.!teyi1 ve para dag1li§ i§i Hiinkann bey
ninde dogup sOnen ii~i.incii bir bulut ol • 
du . .5imdi o, kolelikten Sadnazamhga c;t· 
kard1&! nedimini aTSizhkla ve pervaslz
hkla itham ediyordu. Fa kat bu itham, 
ba ve pek kiSa bir an si.irdti, desteksiz 
ya~amaktan iirken her insan gibi o da 
benligine destek yaphgt nediminden u • 
zakla§mayi dii§iinmedi, d.ii~iinemedi ve 
kendisinin sadakatini, c;ah§kanhgmi, zev
ke hizmet yolundaki ehliyetini hatirlamo,k 
suretile kirgmhgmi giderdi, kiic;iik bir ai· 
temde bulunmad1, eskisi gibi giiler yiiz 
takmd1, gene onunla atba§l beraber or • 
dunun oniine dii§ti.i, yola diiziildii. 

10 may1s 1529 da 1stanbuldan hare
ket eden bu ordu, kemmiyet ve keyfiyet 
itibarile biitiin Osmanh tarihinde e§siz 
say1labilir. <;unkii ath ve yaya olarak iki 
yiiz elli bin ki§iden terekkiib ediyordu. 
Bu kalabahgm agirhgmt, cepanesini, er
~:akmi, hazineyi ta11yan binlerce katu, 
merkeb, at, okiiz ve manda, ordunun 
kemmi ha§metine ugultulu bir ziyadelik 
veriyordu. En i.inde, be§er, onar, yirmi· 
~r vc hatta elli§er ~ift mand.a tarafmdan 
~ekilen iki yiiz elli top, aslanlar siiriisi.ine 
k1lavuzluk eden ejderler alaYJ gibi kor • 
kunc bir manzara te§kil ediyordu. 

§iirler, bir atk ninnisi degildi, merd ruh • 
!ann hamasi d.uygulanm terenni.im eden 
parc;alard1. F akat inceydi, tathydt, goniil 
ok§ayt€1 idi ve o iki yi.iz elli bin asian 
yavrusunu heyecandan heyecana dii§ii • 
riiyordu. 

Sultan Siileyman i§te bOyle bir ordu· 
nun oniinde yiiriiyordu. Renk, Itik ve ses, 
onun da i~ine derin bir tad dokmiiotii, 
gozleri kama§Iyor ve kalbi taha kalkt • 
yordu. Gurura dii§miiyord.u. <;Unkii kii· 
reyi bir ytgm c;amur gibi yugurmak ve 
tekilden §ekle sokmak kudretinde gorii -
nen bu ordunun kendini de bir sinek gibi 
c;ignemekte • li.izum goriirse - giic;li.ik c;ek· 
miyeceiini bilivordu. Lakin k1vanc da 
duymuyor degildi. Zira, ad1mlannm o -
niinden topragm kaya kaya c;ekild.igi se· 
zilen ve pmltih, giiriiltiili.i yiiriiyU§lerinde 
mesafe meJhumunun silinip eridigi apa • 
~1k goriilen §U ordu, kendi saltanahm, 
kendi azametini, kendi kudretini tcmsil 
ediyordu. Biitiin bu renklerde, bu t§Iklar· 
da ve bu seslerde kendisi gortiniiyordtL 

0, gurura kac;m1yan bir k1vancla bu 
d.alga dalga ha§meti seyrederken Hur • 
remi hatirladt, gozlerini kap1yarak onun 
haya!'ini tema§aya dald1. Hurrem de bir 
renk kaynagt, bir l§lk alemi, bir ses diin· 
yas1 idi. 0 da i~ini derinle§tiren, yiiregi· 
ni §aha kald1ran bedil bir varhkti. Fa kat 
bu co1a CO§a, kabara kabara ve uguld1ya 
uguld1ya yiiriiyen kahir ha~metle onun 
.ihti~am1 arasmda bir fark vard1. Ord.u, 
hisleri ayakta tutan bir ku§tU, Htmem 
riiya ve hulya a~1hyarak hisleri uyutan 
hir kudretti. 

bmda bir tevaziin has1l olabilecegi kana- T alimatnamenin gayesi Marmara 
atindedirler. 0 vakit yeni bir anla§IDa haricinde geni§ giimriik kolayhklan ver· 
ic;in Almanlarla rna~ ba§ma oturmak mek, ve bunun tatbikatmda elde edilecek 
kabil olacaktJr. tecrtibelerle Marmara havzas1 ic;inde da-

FransJzlarla aramizdaki ticaret anla§" ha fazla kolayhklar temin etmektir. Fa
mast nisamn 13 iinde bitecektir. F ransa- kat yapilan ~ikayetler, gayenin tatbika -
dan yeni miizakerat ic;in bir heyetin gel- ta uymadigmt gostermektedir. 
mek iizere oldugu haber almmi~tlr. 

Ferhedilmi§ olan Tiirk _ Macat tica· Adil Okulda§, ayni zamanda antrepo 
lk ve ambarlara e~yamn giri§ ve c;Ikit §e • ret anla§masim yenilemek ic;in nisanm i 

giinlerinde Mataristandan da bir heyet killerinde temin edilcbilecek kolayhklar 
etrafmda da tetkikler yapmaktad~r. gelecektir. 

Belc;ika ile de yakmda yeni bir tica· Giimriik muayene memurlan i~in g:y-
ret anla~ast yapiimak iizere miizakere- dirilmesi di.i~Uniilen kasket ve pelerin dun 
lere ba§lanacakhr. Biitiin bunlar yeni ih- mi.iste§ara gihterilmi~ ve muvafik goriit-

rae senesi ic;in Tiirk ihracatc;1stna geni§ _m_u_·§_tii_r_. --------~---
imkanlar hazuhyacak ve ithalatc;1lara MALIYEDE 
kolayhkla ithalah miimkiin k1lacak an • 
la~alar olacaktn. 

SEHIR ISLER/ 
S1rt hamalhimm kalduilma

ama haz1rhk 
Belediyece §ehir dahilinde Slrl ha

malh~m kald1rilmasma karar veril
mi~ti. Bu kararm tatbik1 etrafmda ha
ZII'liklar yapilmaktad1r. Birka~ giine ka
dar bilhassa duz. mmtakalarda bu mem
nuiyetin tecrube §eklinde tatbikma ba§
lanacak ve ondan sonra da her tarafa 
te§mil edilecektir. 

Sebze halinde yeni bir 
paviyon yap1hyor 

Belediye tarafmdan Sebze halinde ye
ni bir paviyon yaptmlmasma karar ve
rilmi§, projesi haztrlanml§tlr. Bu pavi
yon 45 bin liraya mal olacakt1r. 6nii· 
muz.deki hafta i~lnde ihalesi yapllacak 
ve bir aya kadar da i~aata bll§lanacak
tlr. Yeni paviyonun yapllmasile S bze 
halinde sebzelerin iptidai bir §ekilde 
sah~a ~tkanlmasuun 1iniine gec;ilecektir. 

Halic temizleniyor 
Belediye ile Liman ve Havuzlar ida

releri arasmda Halicin temizlenmeei. i
~in temaslar yapilmaktad1r. Bugiinlerde 
bu ii~ §Ubeye mensub mumessillerden 
mlirekkeb muhtelit bir komisyon top· 
lanacak ve bu ~ hakkmda esasll bir ka· 
rar verecekiir. 

<;oplerin denize ahlmastna 
hatlaniyor 

lstanbul c;Oplerinin yakilmas1 ic;in ye
ni fmnlar yaplltnc1ya kadar bunlartn 
denize ablmasma karar verildiginden 
Belediyece bu hususta haztrhklara bll§
lanml~lr. Vekalet, heniiz buna dair clan 
emri resmen Belediyeye gondermemi.§
tir. Fakat, son ne§riyat uzerine Belediye 
bu i.§i hiikfunet merkezinden sormu§, 
emrin yakmda gonderilecegini ogren
mi§tir. 

Ekmek narh1 deiitmedi 

Kazanc ve yoklama defterleri 
Yeni bina tahriri yap1lm1§ olan yer

lerde kazanc yoklama defterlerinin yeni 
kaytdlara gore tanzim edilmesi Maliye 
Vekftletinden Vilayete blldirUmi§tir. 
Yeni tahririn mer'iyete girmesinden iti
baren kazanc yoklama defterleri yeni 
tahrirdeki varidat uzerinden ve munta
zam bir §ekilde haZJrlanacaktlr. 

KOLTOR I$LERI 
tlkmekteblerde okutulacak 

tabiat bilgisi 
llkmekteblerde okutulan tabiat bilgi· 

si kitablari i~in Maarif Vekaleti bir mii
sabaka ac;mt§h. Fakat, musabakaya ilk
mekteb muallimlerile bll§muallimleri 
i~irak edememeleri yiiziinden ilkmek
teb muallimleri bu §!U'hn k~ldmlmas1 
ic;in Maarif Vekaletine mliracaat etmi§
lerdir. Ayni z.amanda haZirlanacak ki
~abl,l} hazi.I:an sqnuna kadar VeltaJ..ete 
gonderilmesi mecburiyeti de ilkmekteb 
muaUimlerinin imtihaplarla me~l ol
duklan bir zamana tesadilf ettiginden 
miiddet meselesinin de uzahlmasmt mu
allimler alakadarlardan istemektedirler. 
Alakadarlar seneba§tnda ~ocuklarm ki
tabslz. kalmamasl ic;in azami muddetin 
hazlrandan b~ka bir zamana tehir edi
lemiyecegini ooylemektedirler. 

SOSYETELERDE 
Sark Simendifer memurlar1 
yar1m milyon lira istiyorlar 
~ark Demiryollan hlikfunet tarafm-

dan satm ahnd1ktan sonra, §irket em
rinde 'c;ah§an dokuz yUzil mlitecaviz 
Turk memuruna ~irket tarafmdan ikra
miye ve tazminat verilmemi§ti. 

Hiinkiir, Halkahpmara dogru yava§ 
yava§ atmt siirerken iJte bu miilahaza ve 
bu tema§alarla oyalamyordu. Bir arahk 
ba§mt yana c;evirdi, tbrahim Pa§ayt gor· 
dii ve ... titredi. Manisada yiiziinii ve se-
sini begenerek sahn aldigl gene kale ile Yapllan tetkikat neticesinde bugday 

t fiatlarmm hali hazm ekmek narhm1 de-

Tiirk memuru haklanm aramak ic;in, 
tuttuklan avukatlar vas1tasile §irket 
heyeti idare reisine bir ihbarname gon
dermi§lerdir. Tiirk memurlan yar1m 
milyon liraya yakm ikramlye ve taz.mi
nat istemektedirler. ~irket, bu ihbarna
meye miisbet cevab vermezse mesele 
mahkemeye intikal edecektir. 

Bomontinin mukavele 
miiddeti bitiyor 

Osmanh mparatorlugunun Sadnazamt 
~i~irecek mahiyette goriilemediginden 

nekadar ve nekadar birbirlerine benze - onlimuz.deki hafta ic;in de francala ve 
miyorlardi ?. 0 kole utan~ac;h, daima ye• ekrnek narhlannm oldugu gibi b1rak1l
re bak1yordu. Bu vezir magrur ve perva· masma karar verilmi~ir. 
s1zdt, gozlerini g(ikten aytrmiyordu. 0 HALKEV/NDE 
kole meskenete yakm bir mahviyetle ko-
nu§urdu. Bu vezir miicadele eder gibi F elsefe konferanslari bugiin 
soz si.iyliiyordu, biitiin kelimelerinde ta- bitiyor 
hakkii'"? sezdiriyordu. 0 kole bir hic;ti, Halkevinde tertib edilen felsefi ve ic;· 
bu vez1r her§ey gibi goriiniiyordu. timat konferanslarm on be~incisi ve so-

Bomonti Bira §irketi, diin, senelik he
yeti umumiye i~timami §irket merke
zinde yapmi§hr. Bu I~timada blr senelik 
mali ve idari rapor okunmu§, yaplla· 
cak temettli tevziatmm tayini merkez 
idare heyetine btrakllml§t!r. Yapti~tmiz 
tahkikata nazaran §irketln milsklrat in
hisar idaresile yaptig-I mukavele, ka
nunusani aymda nihayet bulacakttr. Mu 
kavelenin bundan sonra temdid edilml
yecegi anla§Ilmaktad1r. 

I·k. k . . f d tevcih edilmi§tir. Bundan evvel 
I yan eSICI tara In an hiicumlar Almanyamn iizerind.e temer· 

zarf~11Jk suretiJe kiiz etmi§ bulunuyordu. Daha evvel de 
J aponya dtinya politikasmm hiieumlanna 

dolandirddt hemen hemen y~ane hedef te~kil ediyor· 

Diin ciirmii me§hud di.irdiincii asliye 
mahkemesinde garib bir zarf~thk hadise
sinin muhakemesine bakilmi§hr. Hadise 
§udur: Gi.it:lerini tedavi ettirmek iizere 
Romanyadan §ehrimize gelmi§ olan Yu
suf isminde ih~yar bir adam evvelki gun 
Mahmudpa§adan gec;erken V ehbi ismin
de birisine tesadiif etmi§ ve Siihulet ole
linin nerede oldugunu sormu§tur. Maruf 
sabikahlardan olan Vehbi: 

«- Ah §eker babacigim, gel ben sa
na orasmt gostereyim. Benim de ihtiyar 
bir babam var. Orada beraberce arkada§ 
olursunuz. 0 da senin gibi cennetliktir. 
Ben i.iyle bir babamn oglu oldugum ic;in 
adeta iftihar ediyorum» demi§ ve ihtiyan 
guya otele dogru gotiirmege ba,lamJ§ttr. 

Biraz sonra onlerinden Arab Sabri 
denilen diger bir sab1kah ge~mi§ ve ge
~;erken de adet oldugu iizere yere kaba
nk bir zarf dii§iirmii§tiir. Vehbi, hemen 
igilip zarft almt§ ve ihtiyara: 
«- Y a§adik baba -demi§- sen ~ok 

talihli bir adammi§SIO, ba§ma devlet ku
§U kondu, bak para bulduk. Hemen pay
la,ahm.» 

1htiyar adam bu i§e itiraz ederek: 
«- Hay1r olmaz. Sen o parayt gidip 

polise teslim et 1.» demi$tir. 
F akat biraz evvel zarf1 bililtizam dii • 

§UTIDU§ olan Arab Sabri yanlanna gele
rek bag1rmaga batlami§: 
«- Param1 dii§i.irdiim, siz aldm1z .. 

!sterim param1, yoksa ... » 
Vehbi, derhal Arabm oni.ine ge~i§ 

ve: 
«- Ne oluyorsun ac;1kgoz, baba be

nim misafirim. Ne diye kafa tutuyorsun, 
bak ak sakahna, hu adam boyle halt e • 
der mi. inanmiyorsan ara» demi~ ve za
ten bu teklifi bekliyen zarfc;1 Sabri, Yu
sufun tistiinii aram_aga yeltenmi§, fakat 
Y usw i.istiiniin aranmasmt izzeti nefsine 
yediremiyerek kendi cebindeki para dolu 
zarh !;lkanp «bak i&~ersen» demi~tir. 

Arab •&abri ka~la KOZ arasmda sa£ ih
tiyann zarfmdaki 55 Tiirk liras1 ve 500 
leyi 'aim!§ ve yerine de katlanm·l~ gazete 
par~alan yerle§tirip ihtiyara uzatmt§hr. 
Biraz sonra her iki sokak haydudu hirer 
vesile ile uzakla§mi§lardir. 

Namaz k1lmak iizere Sultanahmed ca
misine gel en Yusuf neden sonra vak' a -
mn farkma vannt§ ve derhal solugu po
liste almJ§tlr. Yusuf, poliste kendisine 
gosterilen resimler ic;inde Vehbiyi ve A· 
rab Sabriyi te§his etmi§tir. 

K1sa bir zamanda her ikisi de yakala· 
mp . ciirmii me~1ud mahkemesine veri! -
mi~lerdir. Cereyan eden muhakeme so • 
nunda Vehbi ii~ ay, Arab Sabri de 4 ay 
15 giin hapse mahkum olmu&lardir. . 

ONIVERSITEDE 
Oniveraitede aakerlik 

dersleri 
tlniversitede gosterilmekte alan na· 

zart askerlik dersleri bu hafta sona er· 
mektedir. 6niimiizdeki pazartesinden i· 
tibaren talebeler ameU askerllk dersle
rlne ba§hyacaklar ve talimlerini tlni
versite meydamnda yapacaklard1r. 

Topc;u s1mfma aynlan talebe de ame-
11 dersler i~in Davudpa§a ki§lasma gi-
deceklerdir. 1 

-···-Frans1z profesorii gitti 
!1ehrimize gelmi§ olan maruf Franstz 

profesi:irlerinden doktor Debre f~ci 
konferansm1 aerodynie mevzuu uzerine 
vermi~ ve konferans1 mtiteakib bir mud
det istirahatten sonra Semplon ekspre· 
sile Parise gitmi§tir. 

du. Musolini'nin Trablusgarba yaphgi 
seyahat ve bu miinasebetle biitiin §ark ve 
islam alemini. bahusus arabca konu§an 
yetmi§ milyon Afrikah ve Asyah miislii~ 
mam, ltalyayt yegane hami olarak tam
maga davet egerek soyledigi sozlerden 
bu hiicumlarm ~ddetlendigi goriilmekte· 
dir. 

Sarkta, garbda ve hatta l&panya i§le • 
rinde, hep ltalya kabahatli ve mes'ul 
goriilmekte ve diplomatik, siyasl, ic;timai, 
hatta d.ini her sahada 1talyaya hiicum c
dilmektedir. lspanyaya General Franco
ya yardim ic;in ltalyamn kiilliyetli asker 
gonderdigi V alensia' daki sol cenah par
tileri hi.ikumeti tarafmdan iddia ed.ilerek 
l..ondradaki ademi miidahale komitesine 
ve dogrudan dogruya lngiltere hiikumeti
ne mi.iracaat edildi. 

lngiltere, derhal, ltalyadan izahat is
tedi. ltalya da cevab verdi ve lspanyaya 
gonderilen !talyanlarm bir miktar goniil
lii ile bazi s1hhiye mensublan olduklanni 
bildirdi. lspanyadaki goniilliilerin geri 
ahnlll..BSI Valensia hi.ikumetine taraftar 
olan devletler tarafmdan komiteden iste
nildi. ftalya murahhas1 bu meselenin §im
di mevzuubahis bile edilemi}"Ccegini kat'i 
olarak soyledi. F azla izahat vermekten 
imtina etti. 

Bu sozler, Sovyet ve FransiZ murah • 
haslan tarafmdan komitenin mevcudiye
tini tehlikeye dii§iiren bir hareket saytl "' 
d1. Sovyet murahhau daha ileri giderek 
bu hareketin Avrupa sulhu ic;in tehlike 
te~kil ettigini de ilave etti. Fran sa ve, 1n
giltere de bazt miistemlekelerind.eki hare
ketleri 1talyan tetvikine hamlediyorlar. 

Garbi Avrupanm emniyetini muhafa
za ic;in lngilterenin teklif ettigi misak ta
savvuruna kat§t, Almanya ile ltalya, 
kat'i cevablanm vermi§lerdi. Her iki ce• 
vabm muhteviyah birbirine yakm bulun • 
dugu halde, lngiltered.e ve Fransada da· 
ha ziyade ltalyamnki tenkid ediliyor. 
Boyleee 1talyaya diplomaM ve politika 
sahalarmda hiicum edilirken, lngilterede 
devletin din! miiessesesi olup dahili ve 
harici her i~te ve her meseled.e c;ok a8tr 
basan, hatta Kral Sekizinci Edvard'I bi~ 
le, lngiliz milleti tarafmdan bu kadar se
vildigi halde, bir piskoposun tenkidile 
tac ve tahttan, veraset hakkmdan ve te .. 
kaiid tahsisatmdan bile mahrum eden 
Anglican kilisesi, ltalyaya kar§l barb 
a~IJhr. 

Bu kilise, timd.i Habe~istan lmparat.o • 
runu ve davasm1 adeta kendi himayesi al
tma almt§ bulunuyor. Anglikan tiiesasm • 
dan Winchester piskoposu, ltalyamn 
Habe§istan politikast hakkmda ve bahu
sus, Habetistan Umumi Valisi General 
Grazziani'ye yap1lan suikasd te§ebbiisiinii 
miiteak1b, Adis Ababada yaptlan §iddetli 
tedib ve tethi§ hareketi miinuebetile bii· 
yiik bir millet ic;in soylenemiyecek en aitr 
hakaretleri sarfetmi§tir. 

Orduda renk, I§'Ik, ses birbirine kan
§arak goz kama§tmcJ, gi.in\il hoplat1c1 
bir kudret niimunesi viicude getirmi~ti. 
Vezirlerin kallavileri, Yeni~eri zabitleri
nin selimileri, mecvezeleri, kafesileri, ho· 
rasanileri, pa§abileri, katibileri, ocakhmn 
borkleri, lagamctlann kalpaklan, topc;u
lann pw;lan, Sipahilerin zerrin kiilah d.e
nilegelen rnadeni migferleri, aaray adam• 
lannm renk renk takyeler, yelkenleri, 
b1ratalan, taslan, §emleleri, orduyu ugur
lamaya gelen $eyhiilislam ile yiiksek riit
beli hocalann iirflcri, kiic;iik tepelileri, 
patlak diki~lileri, kalafatlan binbir kavsi 
kuzehin parc;alanarak ve binbir kahbdan 
g~erek iki yiiz elli bin insan ba§mda kti· 
melend.igine zehab uyandmyordu. Bu 
yiiriiyen renk kiimesine bayraklardan do
kiilen ayn bir renk §elalesi de katilmca 
manzara gerc;ekten bediile~iyordu. Y C§il, 
brmiZI, san, eflatuni, pembe, mor, lici
verd bayraklarla bu renklerden ikisini, 
ii~iinii bir arada ta§Iyan sancaklann sa • 
ytSI binleri a§JYordu. Kiminde tek, kimin· 
de c;ift ve bir k1smmda dart ay, baz!larm
da anahtar, baziiarmda k1hc veya c;ic;ek 
resmi bulunan, bir kiSmt d.a yaz1 ile siis· 
lenen bayraklann dalgalam~mdan bir~ok 
renklere boyanm1~ mma satnh, c;e~id ~e
§id resimli bir kitabm sahife sahife hava· 
da uc;u§unu hatirlatan bir §ekil peyda o
luyordu. 

Hiinkir, gozucile tetkiklerine devam nuncusu bugiin verilecek, bu suretle bu 
ederken vezirinin kendinden c;ok daha y1lb!i§mda ba~lami~ ve s1rasile Mustafa 
siislii ve gosteritli oldugunu gorerek be· ~ekib, Peyami Safa, Ali Kami, Hilmi 
linledi. 0, seferi hhga heniiz girmemi~· Ziya, Sadreddin Celal, Nusr~t, Miimtat 
ti, alay elbisesi la§Iyordu, ba§mda sorguc; Turhan, Hatemi Senih, Sabn Es~d, Sa
bulunmamakla beraber tepeden hrnaga bahaddin Rahmi gibi tam~~~~ mutefek
kadar pmltt ic;indeydi. Kaftammn diig • kirlerimiz tarafmdan verlrm~ ola~ kon-

Sinobda yap dan siirek avlart 

Musolini, Trablusogarbdan dondiikten 
sonra ilk i§i bu hiicumlara §iddetle muka· 
beled.e bulunmak oldu. Du~e, Habe§ 
harbinde, ltalYilYI d.okuz ay s1k1 bir iktt
aadi ablukaya tabi tutan ve aulhperestligi 
zahirde kendilerine daimt i§ edinen un • 
surlarm §imdi de yeni hUcumlarla ye~ 
kari§Ikhklar ve ihtilaflar hamladiklanru 
ve aulhun hakikt dii~manlan bunlar oldu· 
gunu s<>yledikten sonra, ingiliz milletinin 
en mukaddes miiessesesi say1lan Angli " 
can kil'isesi erkamm alemin goziind.eki 
~opii gi.iriirken kend.i goziindeki mertegi . 
~rormiyecek kadar tarafgirlikle illham et• 
mi§ ve ltalyan milletinin Adua harbinin 
intikammi tam k1rk sen-e sonra ald1gt gi• 
bi, bu yeni hiicumlan da asia unutm:ya " 
caRmi ve bir giin intikam alacagmt thtar 
etmi&tir. 

Atlann ki~nemesi, okiizlerin bogiirme
si. yemeklik koyunlann melemesi, o renk 
ve I§lk seylabesine heybetli bir ahenk 
i§liyordu. F akat ordu §airlerinin teren • 
niimii, bi.itiin bu ahengi de bastlran bir 
kudretteydi. Parmaklannda en ince bir 
hassasiyetin dili, bileklerinde ise en ya • 
man bir silah§Urlugun ha§meti sezilen bu 
~airier, tepeden bmaga kadar de~ire b~
riinmii~lerdi, c;elik bir belagat ha~me 8I~
mi§lerdi. Hepsi, bila istisna heps1, pehh
van yap1h kimselerdi, en saglam yiirek
leri titretecek kadar heybet ta§IyorlardJ. 
Fakat kamm1 palalanna daytyarak in • 
lettikleri ~i.ikiirlerile, ~elige ~iir si.iyle•en 
hirer efsanevi mahluk bali ahyorlardt. Bu 

. 1 · · · k · . ferans serisine hitam verllecekhr. Bu 
melen e mash, entansmm opc;alan mc1 ,_ t 17 30 d E 1·no"nu" Halk · 

w d h h · d . b a ... iam saa , a m ev1 
idi, parmagm a • as azme e e~t u • 1 d Dr Ziyaeddin Fahri tarafm· 
Iunmlyan • bir yiiz.~k v~rd1. ~b, biiti.in ~:~~':n:cek ·olan Konferans, memleke
ordu atlanndan guzeld1, eyen altm ve timizde ilmi felsefi faaliyetin inkl§af 
elmasla miizeyyendi. §artlan ve lmkanlart mevz.uuna dair-

Hiinkiir, hayretten kama§an gozlerini dir. Muhitte laz1m gelen alakay1 uyan
vezirinden ~evirirken dii§iiniiyordu, her - d1ran bu felsefi ve i~timai konferanslar, 
hangi bir yabanct, ~u kole ile kendini boy- haber aldlglmlza gore.' Eminonii Hal~e
le anyana gorse mutlaka ,a§Iracak ve vi tarafmdan toplu b1r halde ne§redlle
belri de Padi§ahhga onu lay1k goriip cektir. 
sayg1lanm da ona sunaca~tt. h.~ bu d.u- T APU VE KADASTRODA 
tiince, onun kafasmda dogup sonen dor· Tapu idaresinde yenilikler 
diincii bir bulut oldu. Tapu ve kadastro i§lerinin daha mii-

Dogup sonen diyoruz. <;~n~ii .. HUn- kemmel bir §ekilde tedviri ic;in umum 
kar, siiste ve gosteri§te kendmi g~lgede miidiirllik, te§kilata gene elemanlar al
birakan vezirine kar§I bir i~ i.i§iimeSI duy- maga. karar verml~ ve §imdiye kadar 
makla beraber gene bir an i~inde 0 ii~ii - tasfiye suretile ~ten uzakla§bnlan 75 
meden s1ynlmi§h. <;i.inki.i onu gene ken- memur yerine lise mezunlar1 tayin edil
disinin yoktan var ettigini dii§iiniiyordu mi~tir. 
ve mesela atma vurulan eyeri, MISJr do- Umum miidiirliik, on yedi buc;ukla 

·· ·· d b w tt'w· 1' ha yirmi lira arasmdaki asli maa"h memur nu§un e ona izzat armagan e Igm - ~ 

11rJami§ bulunuyordu. muavinlikleri ve tapu k~tiblikleri ic;in 
(ArkCISI var) Ankarada bir imtihan ac;llll§hr. 

Sinob (Hususi) Vilayetimizdeki 
mahsulata zararh hayvanlarin c;oklugu
nu nazan itibara alan Ziraat miidiirlil
gumuz mutemadiyen siirek avian tertib 
etmektedir. 

Bu clirnleden olarak son ~ki 

ayda yap1lan avlarda 580 domuz, 85 c;a
kal, 14 yaban kedisi ve dart kurd oldu
riilmii§tilr. GOnderdigim resim bu siirek 
avlarmdan birine i§tirak edenlerle bir 
c;1rp1da vurulan yaban domuzlartm gos
tennektedir. 

Musolini sozle mukabelede bulunmak
la kalmamt§ olup i§i filiyat sahasma da 
dokmektedir. Son telgraflara g<ire, ltalya 

ile ]aponya arrasnnda bir anla§ma akdi 

ic;in Romada miizakerelere ba~lanml~hr. 
Anla§Ilan komiinizme ve Sovyetlere kar• 

§I miicad.ele etmek ve biitiin diinya poli

tikasmda beraber yiiriimek ic;in, Alman• 

ya ile Japonya arasmda akd.olunan it.tifa• 

ka ltalya da girmege liitum hissetmittir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

A bone ~eraiti { Tur~iye 
'i I~In 

Senelik 
Alb ayhk 
0~ ayhk 
Bu ayllk 

1400 Kr. 
750 • 
,00 • 
150 • 

Hari~ 

·~iD 
2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktul' 
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Bogazlar memnu m1ntakalan 
Hava yasak bOigesi 

tesbit olundu 

Art1k bu kadar 
i3kenceye 

tahammul edilmez 1 

lktisadi kalk1nma 
Hayah ucuzlatmak i~in 

ahnan yeni tedbirler 
V k"II H . d k k d b k- - I Elleri kelep~eli ZS Tiirk B I d. I h "' .d I f d I e 1 er eyetm en ~~ an arar a; u Isim ara doviile doviile Antak a- e e 1ye er ve usus1 1 are er tara In an a man 
Erdek, Edremitle Rumeli ve Anadoluhisarlari, dan Halebe gotiiriil~ iskele ve miiruriye resimleri a'sgari hadde indiriliyor 

Polonez koyii de ithal edildi 

Ankara 25 (Telefonla) - Montreux 
mukavelesi mucibince tesis edilen <;::a
n.akkale ve lstanbul Bogazlarmda ikin
ci memnu mmtakasma gore aynca 
bir hava memnu mmtakasJ ihdasJ za
rurl bulundugu cihetle <;anakkale Bo -
gazi ic;in Edremid korfezinde Kadirga 
burnundan ba§hyarak <;alh koy - Baka~-

binden g~erek ayni a~1khkla Baba bur 
nuna ve kara sulanmJZJ takiben Kadirga 
burnunda bitmek; 

Istanbul Bogal! i~in de garb hucudu 
<;atalca mustahkem mekkii hava memnu 
mmtakasJ hududile birle§ik olmak vc ce -
nubda <;::amurluhandan ba§hyarak Snku
lesi - Rumelihisan - Anadoluhisan - Po
lonez koyu - Huseyinli koyu - Akpmar
tepe Karadeniz sahilinde AlafSah n.J~i -

yesinin 10 kilometro §arkmdaki Raket -

han eye ve oradan sahilin 10 kilometre 

a~Igmdan garbe dogru g~erek Halas 

. lar - <;atalov - Kilisealam - Burmakoy -
<;:amderesini takiben Maltepe • Elmah -
Erdek - SatJ uzerinden Marmara adas1 -
mn on kilometre §ark ve §imalinden dola
§arak Rumeli sahilinde Gazikoye ve ora
dan Emirali - Kadikoy - Doganci dere -
c.esini takiben K1rkapan - Baran - ,Saban- burnunda c;atalca hava memnu mmta-
ban • Saros korfezinde iki T uzla golu a- kasile birle§mek uzere tesbit olunan mm
rasmda Dagtarla mtma ve imroz, Boz - takamn hava memnu mmtakasJ it~ihaz1 
caadalarm on kilometre §imal ve gar - Vekiller Heyetince kabul edildi. 

.................... ,,.,.,.,,,,,.,.,..,,,lllllllllllllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiUUIIInuuum•u"'""""""""" 

Dost Yunanistan1n 
milli bayram1 

Diin Atinada biiyiik 
merasim ya-pdarak 

tes'id edildi 
Atina 25 (Hususl) - Bu sabah gii

ne§ dogarken Likavitos tepesinden atJlar. 
I 01 aded top ve borazanlann ~ald1g1 bo
rularla Yunanistanm milli beyramma 
ba§landigJ ilan edilmi§tir. Sa at I 0,30 da 
ba§piskoposluk kilisesinde yap1lan dini 
bir ayinde Kral, Veliahd. prensler ve 
prensesler, ba§lannda Ba§vekil bulunan 
biittin Vekiller, butiin kordiplomatik or
du kumandanlan, sivil erkan ham bu -
lunmu§lardJr. 

Kiliseden mefShul asker abidesine gi · 
dilerek askeri kit' alarm yaphklan ge~id 
resminde bulunulmu§tur. Bu gefSid resmi 
esnasmda 35 tayyare gosteri§ uc;u§ian 
yapml§lardJr. Bundan sonra Kral saraya 
gidip kordiplomatigin tebrikatmi kabul 
etmi§tir. Atina ve Pire dun gece oldugu 
gibi bu gece de tenvir edilmi§tir. 

Alledilen mahkiimlar 
Atina 25 {Hususi) - Yunanistanm 

milli bayrammm yi!donumu miinasebe -
tile Kral alum cezasma mahkum bulu -
nan u~ ki§iyi affetmi§tir. Adliye V eka -
leti hukumete olan borc;lanndan dolay1 
mevkuf bulunanlan tahliye etmi§tir. 

Atina 25 {Hususl) - Dun, Yuna 
nistanm istiklaline ~ah§anlar namma lay
yare meydanma dikilen ab1denin a~Jh§ 
resmi yapiimi§IIT. 

Dahiliye Vekili doniiyor 
Ankara 25 (Telefonla) - Dahiliye Ve

kili ve Parti Genel Sekreteri ~likrii Ka
yamn cumartesi giinii ~ehrirnize avdet 
edecegi haber almrni~br. 

Holandaya gonderilecek 
bugdaylar haz1rlamyor 

Ankara 25 (Telefonla) - Bugiin Ba§
vekalet miistellan Kemalin reisliginde 
Maliye, iktisad miiste~arlarile Ziraat 
Vekaleti erkanmm ilitiraki suretile ya
pilan toplantlda bugday i§lerirniz gorli
§iildii. Rolanda ile yap1lan son anla§ma 
mucibince gonderilecek bugdaylann te
dariki etrafmda rniizakereler oldu. 

Almanyaya 29 tayyare 
Ismarlami§JZ 

Sofya {Hususi) - Bulgar gazete · 
lerinin yazdiklanna nazaran hukumeti -
miz Almanyaya son sistem 29 harb tay · 
yaresi JsmarlamJ~hr. Bu tayyarelerin be
deli Almanya ile olan klering hesabimiz 
ile odenecektir. 

Filiatinde vaziyet 
Londra 25 (A.A.) - Avam kama

rasmda, Filistin vaziyeti hakkmdaki bir 
suale cevab veren Mustemleke Bakam, 
Filistin cenubunda vaziyetin normal ol -
dugunu, ~imalde ve Kuduste bazi tevki -
fat yapJ!digmi tasrih etmi§tir. 

lngiltere lmparatorluk 
kongresi 

Londra 25 (A.A.) - Ba~vekil 
Baldwin, Londradan hareketinden evvel 
lmparatorluk konferansmda lngiltereyi 
temsil edecek heyet azasmi bildirmi~tir. 
Heyet Ba~vekil, devlet §UrasJ reisile 
Maliye, Dahiliye dominyonlar ve mus -
temleke Bakanlarmdan murekkebdir. 
Hariciye, Mudafaa ve Ticaret Bakan -
lan da kendi Bakanhklanna aid husu -
satta fngiltereyi temsil edeceklerdir. 

Simali Afrikada 
' 

manidar tefti,Ier 
FransiZ Miistemleke Na

ziri, Du~e'ye cevab 
• 

ver1yormu~ 

Paris 25 {Hususi) - ltalyan gaze
teleri, T ayyare ile §imali Afrikadaki 
F ransiz mustemlekelerini tefti~ etmekte 
olan F rans1z Mustemlekat N aZin Ma -
rius Moutet'in seyahatine hususi bir e · 
hemmiyet atfetmektedirler. Ayni gaze -
tel ere gore, F rans1z N azmmn Afrika se
yahati Musolini'nin Trablus ziyaretine 
bir cevab te&kil etmektedir. Bilhassa Ma · 
rius Moutet' nin Habe&istan hududlanna 
kadar gitmesi ~ayam dikkat addedilmek
tedir. Mtistemlekat Nazm bu sabah Ce
zayirden tayyare ile hareket ederek 
F rans1z Sudanma gitmi§tir. 

Diger taraftan, F rans1z Dahiliye N e
zareti Muste~an da bu sabah Cezayire 
muvasalat etmi~ ve bi.iyuk merasimle kar· 
§Ilanmi§hr. Bu gece muste§ar §erefine bir 
ziyafet verilecektir. 

Roma siyasi mehafilinde, Akdeniz 
yuksek komitesinin ge~en hafta Pariste 
yaphgi toplanh ile iki F rans1z nazmmn 
Afrika ziyareti arasmda munasebet mev
cud oldugu kanaa:i vard1r. 

T unusta vaziyet 
T unustan gelen haberler, memlekelte 

hala bir gerginlik havas1 mevcud oldu -
gunu bildiriyor. Y eniden igti§a§lar vukua 
gelmesinden korkulmaktadir. Gerc;i su -
kunet avdet etmi§se de, M. Vienot'nun 
ziyareti arifesinde de ayni sukunet hii -
kum suruyordu. 

Hukumet, en ufak hadiselerin bile 
izam edildigini iddia etmektedir. BazJ 
haberlerin mubalagalandm!mJ§ olmasJ 
muhtemel bulunmakla beraber, 17 ki~inin 
olmesile neticelenen karga~ahk, vaziyette
ki vahametin tamamen zail olmadJgmJ 
gostermektedir. Bilhassa Cebeliabiod' da
ki hadiseler aleladc bir i~c;i patJrtiSI degil, 
sistemli bir yagmacJhkh ve kadmlar, er
kekleri yagmaya te&vik ediyorlard1. 

Arab gazeteleri, F rans1z askcrlerinin 
silahs1z yerlileri kur§unla Oldurdugunu 
gosteren resiml er ne§rediyorlar. 

Balkan ikbsad Konseyi 
mesaisini bitirdi 

Atina 25 (Hususl) - Balkan An
tanh devletleri iktJsad konseyi enci.imen
leri ve mutehassis komisyonlan ellerin -
deki butun i§lerin tetkikatmi bitirmi§ VI! 

raporlanm hazirlamJ§lardir. Bugun Yu
nanistamn milll bayram1 y1ldonumii ol -
mas1 munasebetile konsey ~ah§mamJ§tlr. 
Y ann toplanacak umuml heyette encu -
menlerden ~1kan raporlar tetkik ve tas
vib edilerek konseyin be§inci devresine 
nihayet verilecektir. 

y ann ak§am veyahud obur gun sa . 
bahleyin konsey riyasetinin ne§redecegi 
bir resmi tebligde gonullu i§leri bildirile
cektir. 

Casusluk su~u sabit olmad1 
Sofya (Hususi:) - Bir kom§U dev

let hesabma casusluk yapmak su<;ile 
Haskoy koylerinden mahkemeye sevke · 
dilen ve Muddeiumumi tarafmdan idam
lan istenen sekiz Bulgann muhakeme~I 
bitmi§, bunlarm hi~bir kabahatleri goru
lemediginden beraetlerine karar veril -
mi§tir. 

,Sam 25 (Hususi) - Gcrek intiha -
bat, gerek mu§ahidlere yapilan numayi§
ler yuzunden uzun zamand1r Antakya 
ve Kmkhanda mevkuf bulunmakta olan 
25 Turk, elleri kelePfSelere ve bogazlan 
zincire vurulu oldugu halde sungu tehdi
di ve kamfSI ile oovulerek Halebe sevke
dilmi§tir. Halk bu facia kar§Ismda ~ok 
muteessir olmu§tur. 

Resiil'ayne gonderilen Ermeni 
milisler 

Haleb 25 (Hususl) - Son gunlerde 
200 den fazla milisle 3 F ransiz zabiti 
Sam dan Re' tiilayna gi:inderilmi§tir. Bu 
zabitlerin kumandasmdaki askerlerin hep
~i Ermenidir. 

$apka ile miicadelenin giiliin~ 
salhalart 

Lazkiye 25 (Hususi) - Sancakta 
ve Suriyede §apka ile mucadeleyi F ranSIZ 
memurlarmm idare etmekte olduklan 
malumdur. Hatta bu maksadla Haleb 
jandarma kumandam Frans1z zabitinin 
halka §apka aleyhinde muslumanca na
sihatler verdigi de halk arasmda guliinc 
bir misal olarak yadolunmaktadir. Haleb 
§ehrinde de Turkler ve §apka aleyhin· 
de tahrikat yapmak i~in halk1 camilere 
toplama usulune ehemmiyetle riayet e • 
dilmektedir. Bu hususta muhim masraf -
lar yap1lmaktadir .Halki camilere toph
yacak yobazlara yuz altma kadar iicret 
verildigi vakidir. <;unku bu ~irkin vazi
feyi kabul edenleri bulmak gun ge~tikc;:e 
mu§kull e~mektedir. 

Prag miilakat1 
Romanya- (:ekoslovakya 

aras1nda yeni bir 
muahede 

Prag 25 (Hususi) - Rornanya Ba§ve
kili Tataresco ile <;ekoslovakya Ba§ve
kili Hodza arasmda cereyan eden mii
zakereler bugiin bitrni§tir. Ne§redilen 
resrni teblig, Kii<;iik Antant devletleri a
rasmda tam bir noktai nazar birligi 
rnevcud oldugunu kaydederek, Rornan
ya ile <;ekoslovakyanm !talyan Harici
ye Naz1n Kont Ciano ile Yugoslav Ba§
vekili Stoyadinovi<; arasmda cereyan e
decek miilakatlardan son derece rnem
nun olduklanm, bu miilakatm Romanya 
ve <;ekoslovakya tarafmdan ~ayani ar
zu addedildigini bildirrnekledir. 

Rorna ile <;ekoslovakya arasmda ik
tJsadi bir anla§rna daha imzalanrnJ§tlr. 
Aynca Rumen ordusu iGin <;ekoslovak
yadan yap1lacak miibayaat hakkmda da 
bir rnukavele irnzalanml§hr. 

llkmekteb talebelerine gaze-
te okutulacak 

Ankara 25 (T elefonla) - Maarif 
Vekaleti tarafmdan yeni ilkmekteb pro
gramlanna konulmu§ hukumler arasm · 
da ilkmektebli talebeyi gazete okum1ya 
c;ah~llrmak ta vard1r. T alebeye gazete · 
Jerden nasi! faydalanacag1 anlatilacak 
ve muallimler ~ocugu alakadar edec'!k 
i§ ve hadise uzerinde talebeye izahlarda 
bulunacaklardJr. 

lzmirde iiziim miistahsilleri 
te§kilatlandirilacak 

Ankara 25 (Telefonla) - Ege mm

takasmda uzum mustahsillerinin te§kilat

landmlmaSI i§ine bu yakmda bilfiil ba§· 

lanacakllr. Bu sebeble uzum kurumu 

te§kilatJ da geni§letilecektir. lktisad Ve

kaleti i~ ticaret ummn mudiir muavini 

Salahaddinle tarifeler muduru Muhib 

uzum kurumu mudiir muavinliklerine ta· 

yin edildiler. Her ikisi de bugunlede 

kurumda c;ah§mak uzere V ekaletlerdeki 

vazifelerinden aynlacaklardir. 

t!S ticaret umum mud_ur muavinligine 

kimin tayin edilecegi henuz kararla§ml~ 
degildir. 

Komiir sergisine gireceklere 
tenzilat 

Ankara 25 {Telefonla) - Naha 

Vekaleti komur sergisi dolayisile Dev -

let Demiryollarmda §imdiki tarifeye na· 

zaran daha tenzilath fevkalade bir tarife 

tatbik etmege karar vermi~tir. Muhte!:f 

hatlardan Ankaraya hususl trenler tah 

rik olunacakt1r. 

Her ge~en e§ya i<;in miiruriye ve iskele resmi alman iskelelerimizden 'birt 

Ankara 25 {Telefonla) - Hayah Bu tarife projelerine gore hububat vc 
ucuzlatma yolunda muhtelif sahalarda saire toprak mahsullerile klymeti az g1da 
almmakta olan tedbirlere bir yenisi da- maddeleri, komur ve sair bilumum ham 
ha iltihak etmektedir. Bu tedbir, muhte- madenlerin beher tonundan almmakta o
lif limanlardaki iskelelerden beled;yeler- Ian resim yirmi kuru§a, ya§ ve kuru sebze 
ce mi.iruriye namile almmakta olan ve ik- ve meyvalar, madenler, mayi mahrukat, 
hsadl hareketleri tazyik ettigi gorulcn g1da maddelerinden ahnan ucret ton ba
resmin makul bir hadde indirilmesidir. §Ina altmJ§ kuru§a, gayrimamul in§aat, 

BirfSok belcdiyeler, hi~bir makamm malzeme ve bymetli gida maddelerinden 
kontrol ve tasdiki olmaksmn mf iskelele- alman i.icretler ton ba§ma 75 kuru§a, 
rinden gec;en e§ya i~in bir nevi toprakbas- bilumum alat ve edevat, sanayide mus -
tJ paras1 olarak ve hic;bir iskele.Qe dige - tame! kimyevl maddelerle bilumum ma
rine uyrmyan ucret almaktadJr. Bu Lc - mul e§yadan abnan ucretler ton ba§ma 
retlerin fazlahgi gorul diigunden Millet iki yuz kuru§a, ince alat ve edeva t, taba
Meclisince kabul olunan bir kanunla 1k- bette mustamel maddeler, ipekli mensu • 
hsad Vekaletine bu tarifelerin tetkik ve cat ev sair yuksek hymetli e§yamn to • 
tanzimi vazifesi verilmi§, Vekaletin tek - nundan alman ucret be§ yuz kuru§a in -
lif edecegi tadillerin de Vekiller heye - dirilmi~tir. Koyundan alman iskele res -
tince tetkik olunacag1 kararla§tmlmi§ti. mi bir kuru§a, sJgirdan alman ucret te on 

Bu kanun 1 mart 937 tarihinde mer'i- kuru~a indirilmi§tir. 
yet mevkiine girdiginden ikt1sad Veka - Bu miktarlar azami olup bunlarm du
leti, iskelesi olan butun Belediye ve Hu- nunda iicret almabileccktir. Bu ta~ifeler 
susi idarelerden gonderilen tarifeleri tet- projesi tetkik edilmek uzere Ba§vekalete 
kik ederek bunlan yeknasak bir hale gonderilmi§tir. 

koymu§ ve muhtelif maddeler uzerinde Vekiller Heyetinden c;Ikh1ctan sonra 
miiruriye resimlerini yuzde yirmi be§ten ikhsadl hayah s1kan bir mesele daha or-
yiizde yetmi§ be§e kadar indirmi~ti~. tadan kalkm1~ olacaktJr. 
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Vekiller Heyeti 
----

Sinai miilkiyet 
Diinkii i~timada ilk defa Bu hususta yeni ve esasb 
olarak Siyasi Miiste~ar- bir kanun projesi 

lar da bulundu haz1rlaniyor 

Yeni miiste$arlardan Necib Alive Nafi Atut 

Ankara 25 (Telefonla) - fkt1sad 
Vekaleti Siyasl Muste§an Ali R1za To
relden ba§ka butun siyasl muste§arlar bu
gun sa bah tan itibaren V ekaletlerinde 
me~gul oldular ve Vekillerile i§ler etra
fmda temaslarda bulundular. izmirde 
bulunan ikhsad Vekaleti Siyasi Muste
§an bugunlerde ~ehrimize gelerek vaZJ -
fesine ba§hyacaktir. 

Siyasi Muste§arlar bugun saat 17 de 
toplu bir halde Ba§vekalete giderek Ba§
vekil ismet lnonunu ziyaretle te§ekkurde 
bulundular. 

Vekiller Heyeti bu ak&am saat 18,5 
ta Ba§Vekalette toplandi. Siyasi Muste -
§arlar da ilk defa olarak bu ak§am Ve -
killer heyti i~timamda bulundular. 

Romada Japon • italyan 
miizakereleri 

Paris 25 (A.A.) - Baz1 tekziblere 
ragmen, Italy a ile J a pony a arasmda bir 
siyasi muahede akdi i~in muzakereler ya· 
pildJgJ Romadan bildirilmektedir . 

~ayialar 

Ankara 25 (Telefonla) - Burada 
Giimruk ve inhisarlar Vekili Ali Rana 
T arhamn ~ekilecegi, Hariciye Siyasi 
Muste§arhgma Numan Rifat Menemen
cioglunun, Maliye Siyasi Muste§arhgJ -
na da §imdiki Muste&ar Faikm veya Mer
kez BankasJ Umum Mi.idiiri.i Salahaddi
nin getirilecegi soylenmektedir. 

M iihim bir kimyevi ke§if 
Berlin 25 (A.A.) - Berlin profe -

sorlerinden Schmidt, fiziko - §imik bir 
usul yardJmile, kibritle yanan bir demiz 
istihsal etmi§tir. Semi - Pirofor ismi ve -
rilen bu madde - zehirli gaz <;:Ikarmadan 
yanmaktad1r - ve eczac1hk sahasmda bir
~ok tatbikatJ olacag1 bildirilmektedir. 

Ankara 25 (T elefonla) Smai 
mi.ilkiyet hakkmdaki mevzuat1m1z - pek 
eski olmasJ dolay1si!e - gayrikanunl re • 
kabet, resim ve moJeller, ticaret unvan
lan ve saire gibi smai mulkiyet hukuku 
sahasmda tatbib zarurl hic;bir kaydi ih
tiva eylememektedir. Bu noksanhgi te -
lafi maksadile evvelce bir kanun layihas1 
hamlanmi§, hatta Buyuk Millet Mecli
sinin baz1 encumenlerinden de ge~mi§ti. 
Fa kat devresi zarfmda Meclis heyeti u· 
umumiyesinden gefSmediginden layiha hu
kumden sabt olmu§tur. Bu sebebledir ki, 
evvelki layiha uzerinde de baz1 tadilat 
yapan ve yeni hukiimler ilave eden ayn 
bir proje hamlanmaktadir. 

Smal mulkiyet haklan, projede, ihtira 
beratlarma, markalara, smai resim ve 
modellere, ticaret unvanlarma, men§e 
i§aretlerine ve sinema filimlerine muteal
lik haklar olarak tavsif edilmektedir. Bu 
haklar, ancak, kanunda gosterilen e~kal 
ve merasimin ifasile iktisab edilecektir. 
F akat miinhaSJTan tes~il, esasen mevcud 
olmiyan bir mulkiyet hakbm ihdas ede
mez. Diger taraftan smal mulkiyet hak
lan, hububat, §arab, yag, meyva gibi 
z1rai mahsullerle ticaret sahasma sevk 
edilen madenl ve tabii mahsullere de ka
bili tatbik olacaktJr. 

Projede ihtira beratlan, smal resim ve 
modeller, smal ve ticarl markalar, ticaret 
unvanlan, kayid ve tes~i) hakkmda bir 
~ok maddeler ve hukiimler vardir. 

Projede Turkiye ve ecnebi memle -
ketler arma ve alametlerine ve gerek hu
kumete aid gerek kanunen himaye goren 
muesseseler ve te§kilatla Kmlay, kmlhac; 
ve buna mumasil hayir cemiyetleri tara
fmdan kullamlan alamet ve i§aretlere ilk 
nazarda tefrik edilemiyecek §ekilde ve 
bir yanb§bga mahal verecek derecede 
benziyen resim ve modellerle, umuml 
asayi§, edeb ve ahlaka mugayJT gi:irulen
lerin teSfSi] olunamtyacagma dair de ayn 
hukum vard1r. 

M1s1rm Milletler Cemiyetine 
kabulii 

Cenevre 25 (A.A.) - Mtlletler Ce
miyeti Asamblesi, MISln Milletler Ce -
miyetine kabul kin fevkalade i~timaim 
26 may1sta akdedecektir. 

' 
Ht~M NAi.iNA 

MIHINA 

Kii~iik ~apta bir 
milletler harbi 

D
a spanya harbi, goriilmemi§. i§itilmemi§ 

garabetler arzediyor. !spanyada bir
birlerile bogu§anlar, yalmz hukumet

~ilerle asiler, koiiJunizmle fa§izm, amele 
ile askerler degil; bir tarafta Almanya 
ile ltalya, diger tarafta Sovyet Rusya ile 
Fransa da harbediyorlar; hem de biitiin 
vas1talarmm bir miktanm numune halinde 
kullanarak... 

Times gazetesi, lspanyada do~en 
ecnebi bogalarm §i:iyle b1r hulasasm1 ya
piyor: 

General Franco' nun tarafmda 100 
bombardJrnan tayyaresile bir o kadar mu
harebe tayyaresi vardJT. Bunlar hep Al
man ve ltalyan tayyareleridir. Hukume
tin elinde 160 kadar bomba ve takib 
tayyaresi var. Bunlar da, kamilen Sovyet 
Rusya ve Fransiz tayyareleridir. 

General Franco'nun ordusunda 80 
kadar kufSuk ltalyan ve Alman tank1 
mevcuddur. Hiikumetin tanklan ve z1rhh 
otomobilleri Sovyet mamulatmdandir. 

Franco tarafmda buyuk §ehirlerin, ha
va hucumlanna kar§I miidafaasl Alman
larm elindedir. Asilerin hava kuvvetleri 
arasmda da, vazife taksimi yapJlmi§, Al
manlar bomhardJman, italyanlar ise mu
harebe tayyarelerinin idaresini deruhde 
etmi§lerdir. Bilmukabele Barsi:ilona'nm 
hava mudafaasml Sovyet mutehasSJSlan 
idare etmektedir. 

Almanlarla ltalyanlann mudahalesi 
sayesinde asi General Franco UfS defa 
hezimetten kurtulmu¥ur. Buna mukabil 
Sovyetlerin, k1smen de Fransizlann yar
dimile Madrid iki dcfa sukuttan kurtul
m~tur. 

lspanya hadiselerine ilk defa burunla
nm sokan ftalyanlarla Almanlar olmu§· 
tur. Alman ve ltalyan tayyareleri hatta 
ihtilalden evvel gonderilmi§lerdir. Ademi 
mudahale kararmdan sonra Almanlarla 
F ransrzlann bu karara riayet ettikleri 
tahmin olunabilirse de, !talyanlarla Sov• 
yeller bu mukarrerata aldm~ etmemi§ler
dir. 

Sovyetlerin gonderdikleri malzeme 
bedelini Madrid hukumeti elindeki altm
larla odemi§tir. General Franco da Al
manlarla ltalyanlann yaphklan yardlm
larm bedelini ya nakden, yahud da tic.ari 
ve siyasl mukavelelerle tediye etmi~tir. 

ltalyanlar, denizde de asilere yardim 
ederek hukfimet limanlanm abluka ve 
tarassud i~ne kan§l!klan gibi hukumet 
ordll'suna malzeme getiren Sovyet vapu
runu da batlrmi~lardir. Sovyetlerle Fran
sJzlar, denizdeki faaliyete kan§mamJ~lar
dir. 

Dunyamn do~t ko§es.inden ve bilhassa 
F ransa tarikile gel en kornunist gonulliiler 
hukumet kuvvetlerine yard1m i~in <<Enter
nasyonal !iva» denilen bir kuvvet te§kil 
etmi~lerdir. Bunun uzerine Almanlarla 
ltalyanlar da F ranco'ya gonullu gonder
mege ba§lami§IardlT. Almanlar, gayet 
gizli olarak moti:irlu k1taat miitehasSJSlan, 
sonra 12 ila 15 bin piyade yollaml§lard!T. 
Bunlar, Alman ordusundan g-Onullu ola
rak se~ilmi~ askerlerdir. ltalyanlar, yeni 
sene ba~mdan itibaren i§i azJtmJ~lar ve 
butun silah ve te!Shizatile 40,000 asker 
gondermi§lerdir; hem de kendi hesablan
na. General Franco'nun ordusunda, 3000 
irlandah ile beraber 60,000 ecnebi var
dir. Enternasyonal livanm hakiki mev
cudunu bilmek mu§kiildur. 15,000 ki§i 
oldugu resmen itiraf edilmi§tir. 20,000, 
hatta 35,000 ki~iden bahsediliyorsa da 
bu rakamlann dogrulugu §uphelidir. En
temasyonal !iva efradmm <;ogu F ran~Jz
dJr. Aralannda Alman ve ltalyan ko
munistlerinden mul teciler de mevcuddur. 
Digerleri fngiliz, Lehli, <;ek, <;inli, ir
landahdir. Bu krt' ada hatta Habe§liler 
bile vard1r. 

ltalyanlar, bilfiil harbe i§tirak ettikleri 
halde, Almanlann ~ogu -miitehasSJSlar 
ve pilotlar mustesna- ate§ hattmdan uzak
ta ~ah§maktadular. 

hte Times gazetesinin yapbg1 mufas
sal mudahale bilanfSosunun bir hulasasJ. 
Bu hulasay1 okuduktan sonra lspanyada
ki mucadelenin dahili bir harb degil; 
kuc;uk c;apta bir milletler harbi oldugunu 
kabul etmemek kabil degildir. T emenni 
edelim ki i~ bOyle lspanya topraklanna 
miinham ve kii~iik mikyasta kals1n, ha
kiki ve biiyuk ~apta bir milletler harbinin 
ugursuz mukaddemesi olmasm. 

~ 

Batvekilimiz Belgraddan do
nii§te Sofyaya ugriyacakmi§ 

Sofya (Hususl) - Bulgar gazete -
lerinin yazdiklanna gore Ba§Vekilimiz 
lsmet lnonu Belgraddan avgette bir gun 
i~in Sofyaya da ugnyacak ve Sofyada 
Bulgar BaFekili ile gorii§ecektir. 



KU~Uk 
hi kaye Son arzu J 

Karm ve oglu oliip te, etrafmda ne bir jlara sanhyor, h1~k,ra h1~k,ra aghyor ve 
akraba, ne bir dost kalmaymca seksenlik oliime gotiiriilen bir hayvan gibi bagm
ihtiyar doktor Brenilh vasiyetnamesini yordu. Onu zorla, ite kaka evden <;Ikar
yazmaga karar verdi. Oliimii hatirlamak mak ve bir arabaya bindirip yollamak 
bile ho§una gitmezdi, hele insanlann son laz1m geldi. Lisotte sokakta aglamaga 
isteklerini tesbitte bh kirk yaran noter - devam etti, kapmm arhk bir daha ona a
lerden nefret ederdi. Lakin mademki bir <;1lmamak iizere kapand1gm1 goriince §id
giin bu diinyadan gidilecekti ve madem- detli bir sinir buhram ge~irdi ve bayJ!d1. 
ki bu i<;tinab1 gayrikabil bir hakikatti; Doktorun i<;i parc;alanml§tl. 
§imdiden hamlanabilirdi. «- Zavalh buradan ba§ka yerde ya-

Bir yaz sabaht yanma kag1d kalem a- §lyamlyacak, sanmm» diyordu. 
larak bahc;eye indi, bir giil agacmm di - Akrabalanmn onu gene §ehirde hiz -
bine oturdu. Oliime aid §eyleri giil koku- metc;ilige verdiklerini i~itti. Sonra hi~bir 
lanndan ilham alarak yazmak belki da - haber alamad1. Aradan uzun y1llar ge<;
ha az hazin olacakh. mi§, Madam Brenilh olmli§ ve unutul -

Elini §akagma day1yarak dii§iinmege mu~tu. 
koyuldu. Servetini kime bJrakacagml he- hte bu sabah kopegin tasmas1 saye -
niiz kararla§tlrmaml§h. Hi<; tammad1g1 sinde, bir vakitler ismil}i efendisinin kal • 
me§hur bir §airle hayvanlan himaye ce - bine kadar her yere yazmak istiyen sa
miyeti arasmda tereddiid ediyordu. d1k hizmet<;isini, kii<;lik Lisotte'u bulmu§-

Birdenbire gozlerine ~arpan manzara tu. 
zihnini buland1rd1. Sokakta, bahc;e par - lhtiyar derin bir teessiirle i~ini <;ekti. 
makhgmm yanmda duran bir dilenci ka- Vasiyetnamesini yazmaga hamland1g1 

dm marla ona bak1yordu. kag1d1 y1rth ve §apkasmJ alarak dilenci 
N e istiyordu bu kadm ~ Doktor, kariSl kadm1 aramaga c;Iktl. 

oleli ana yolda ve evinin oniinde hemen Onu ancak ii~ giin sonra bulabildi. 
hergiin rasgeliyordu. Birkac; defa para Kammm kabrini ziyarete gitmi§ti. Lisotte 
vermi~. lakin kadm reddetmi§ti. Bunun doktorun kendisi i<;in haZJrlattlg1 OO§ me
lizerine hizmetc;i ile ekmek, yemek ve §a- zann listiine uzanml§tl. Gozleri kapahy
rab gondermi§, dilenci onlan da kabul d1. 

etmemi§ti. Bu c;ok garibdi. Ciinkii kadJ- Doktor iliklerine kadar titredi. Acaba 
nm gtdaya da c;ok ihtiyacl bulundugu kadm olmii§ miiydii? y akla§tl, iizerine 
muhakkakh. C1hz bir viicudii vard1; sol- igildi: 
gun yliziinde bir c;ift siyah gozden ba§ka - Lisotte l diye seslendi. 
canh bir varhk kalmamJ§h. Fakat ne Lisotte gozlerini ac;1p ta efendisini ta-
gozlerdi onlar Yarabbi? Doktor onlan, mymca bir <;1ghk kopard1 ve kipkumJzl 
derinliginde koyu sular titre§en iki kuyu- kesildi. Sonra torbasmt ve bastonunu a -
ya benzetiyordu. larak ka~ak istedi. Doktor onu kolla-

Dilenci kadm omzunda bir torba, ya- nndan yakalaml§h: 
mnda iri bir kopek; bastonuna dayana - Lisotte, dedi, beni hal a unutmadm 
dayana, iki biikliim yiiriiyordu. Onu hie; ml? 
buakm1yan bu kopek sahibinden daha T ek cevab bir h1gkmk oldu. 
iyi besleniyor gibiydi. - Lisotte, hayahm anlat bana. Ev -

Bu sa bah hayvan; bahc;eye girmi§ ve lendin mi? Cocuklarm var m1? 
ihtiyara yakla§ffil§tl. Doktor onu c;agn - Ba§ile i§aret etti: Hayu. 
d1, ok§adt. Birdenbire boynundaki tasma _ Zavalh Lisotte! Demek yapayal _ 
dikkatini ~ekti ve iizerindeki yaz1y1 oku- mzsm, ve sokaklarda dileniyorsun ha I 
yunca hayretle s1~radJ. T asmada §U ke- Zavalh. Lakin arttk iiziilme. Mademki 
limeler vard1: «Lise Guillot' nun kopegi: seni buldum, arhk dilenmiyeceksin. Be -

Friquet>> nim varisim olacaksm. Sana bir milyon 
ihtiyar adam sapsan kesilmi§, titriyor: frank buakacag1m. 
- Olur ICY ckgil, diyordu; bak, za- Kadm «oh!» diye inledi. 

valh ne hale gelmi§!.. - Evet, boyle olacak. Sen benim ic;in 
Dilenci kadma dogru yiiriiyerek ba • ne iyi, ne sad1ktm, bana nekade~,r baghy-

gJrdJ: dm I 
- Sen misin Lisotte? Sen misin? AI- Lisotte asabiyet ic;inde bag1rd1: 

lahJm, eger boyle oldugunu bilseydiml - Hayul Ben para istemiyoruml 
Lisotte, gel, gel; i~eri gel; gir bah<; eye... - Ne istiyorsun o hal de? 

Fakat dilenci acele acele kopegini <;a- Cevab vermedi. Kara gozlerini blitiin 
gtrd1 ve ba§ml bile c;evirmeden yliriidii takatile a~arak ona bakt1. Bu gozler, du
gitti. daklann yerine dile gelmek ve delice §ey

lhtiyar doktor hahralanna dald1. Kli- ler soylemk istiyordu. 
<;lik Lise, kii<;iik Lise.·· «Oh, efendicigim, bir vakit ben size 

Vaktile on a on dort, on be§ ya§lannda biitiin gene k1zhk kalbimi vermi~tim; za
bir hizmet<;i k1z getirmi§lerdi. Doktor o va1h, fakir bir gene klZin kalbini ... AI _ 
Slralarda k1rk ya§lannda vard1. Esmer lahtan biitiin istedigim daima sizin yam • 
hizmet<;i glizel degildi, lakin i<;inde 1 - mzda bulunmaktan ibaretti. Hayahmda 
§tklar parhyan siyah gozlerile nekadar bu olmad1. Lakin oldiikten sonra bari 0 • 

sJcaktl, efendisine nekadar baghyd1? 0- na mazhar olabilsem I» 
kuyup yazma bilmiyordu. Doktor onu hte Lisotte'un siyah gozleri bunlan 
gece mektebine yollad1. Dort be§ ay son- 50ylemek istiyordu; zavalh kadm torba
ra kargac1k burgac1k harflerle adm1 ya- smdan bir kur~unkalem c;1kanp ta dok _ 
zabiliyordu: Lise Guillot I Heyhat bli • tor i<;in hamlanan Jahde Lisotte Guiliot 
tiin ogrendigi de bundan ibaretti. Lakin kelimelerini yazmca doktor da anlad1. 
art1k her yere onu yaz1yordu: kap1larda, Evvela higbir §ey soyliyemedi, heye _ 
duvarlarda, masalarda, hatta sandalyele- d t"tr" d D"l · can an 1 JYOr u. 1 encmin elinden ka-
rin ayaklarmda hep ayni isim okunuyor- lemi ald1, iki kabri c;evreliyen duvann 
du: Lise Guillot I fmz_as1n1 atabilmekten iistiindeki <<Brenilh ailesi» yazlh levhaya 
o kadar gurur ve saadet duyuyordu ki I 1·la"'v tt" B "lh G "II 'I e e 1 : « rem - m ot a1 esi» 

Doktor, arhk kitablanmn sahifelerin- Ve kadma donerek ellerini yakalad1: 
de, dolabmm i<;inde, hatta hususi kag1d- - Gel Lisotte, dedi, eve gidelim. b _ 
larmda da bu iki kelimeyle kar•1la•mag~ a lu""n · k d d k 1 k ' • c1ye a ar yamm a a aca sm, son-
ba~Iad!. Bir giin yatagwmm irinde beyaz ra da b b d ·1 "h k d · B , ,. ana ura a 1 h a e ersm. unu 
bir giil baglanml§ bir mukavva par~as1 istiyordun degil mi? Ala. Benim de iste-
buldu. Ozerinde gene o isim vard1: Lise d,·w• b L" K "kl · g1m u 1sotte. em1 enmiz bari bir 
Guillot: arada mes'ud olsun. 

- Vay <;apkm k1z vay, dedi, bunu 
ne diye yaph acaba? Ne dii§iini.iyor? 

Aradan zaman gec;ti. Doktor hastalan
mt~h, kans1 da gripten yahyordu. Bre • 
nilh gogsiine koymak i<;in getirttigi ter • 
mojen kutusunu a~mca §a§aladJ. Pamu -
gun iizerine de, mavi miirekkeble k1zm 
ad1 yazllml§tl.. «Efendisinin biitiin e~ya • 
lanm ismile doldurmaktan bekledigi ne 
olsa gerek ?» diye dii§iindii. $iiphesiz, 
minnettarhk hissi olacaktt ... Ona yaz1y1 
ogreten efendisine kar§l ~iikran duygusu ... 
F akat minnettarhktan ileri bir hissin te -
zahiirii de olamaz m1yd1? Doktor bunu 
kendi kendine sormaga bile cesaret ede -
memi§ti. 

Bir giin kans1, futma gibi, odasma 
dald1: 

- Ben bu k1z1 koguyonun, dedi. 
- Hangi k1z1? Lisotte'u mu? 
- Evet Lisotte'ul. 
- Yok camm? 
- Evet boyle. Eger o gitmezse ben 

gidecegim bu evden I l 
Vaziyet nazikti; kansma ita at etti. 

Lisotte koguldu. Doktor c;ok muztarib 
olmu§tu. Zavalh Lisotte kadar sad1k ve 
samimi bir hizmetc;i nereden bulunabi -
lirdi? 

Bic;are kizm aynlmast o kadar kolay 
olmad1. Gitmemek ic;in kap1lara, masa -

<;eviren: 

FER/DUN OSMAN 

Sinobda himaye 
edilen ~ocuklar 

Sinob {Hususi) - ~ehrimiz <;ocuk E
sirgeme Kurumu gok faydah gah§mala
rma devam edegelmektedir. Kurum, 
mekteblerin himaye heyetlerile elele 
vererek iki Yildanberi merkez ilkmek
teblerindeki kimsesiz ve fakir yavrula
ra Slcak ogle yemegi vermektedir. Bu 
~ocuklara 23 nisan bayrammda da elbi
se ve ayakkab1 dag1tmak igin ~;imdiden 
haz1.~hklara ba§lanml§tlr. 

Gonderdigim resim, Kurum idare he
yeti azalanm bir mektebin bahgesinde 
fakir gocuklarm yemeklerine nezaret e
derlerken gostermektedir. 
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Meslek mecmualar1 
«Ttb» 

Bu stitunlarda umumiyetle yalmz ki
tabdan bahsetmek emelinde isek te 
cAym Tarihh ba§ta olmak uzere yeni 
glkan cTarih Belleteni., Kultiir Bakan
h~ Dergisi. gibi oyleleri var lci onlar
dan edilecek istifadeleri her hangi bir 
kitab kolayhkla temin edemez. Bu se
bebden art1k s1ras1 geldikge onlardan 
da bahsedecegiz. 

Bu gibi mecmualarm yarunda umu
miyetle karilerin ogrenemedikleri bir 
tak1m mesleki mecmualar daha var ki 
onlan da meskut gegmiye goniil raz1 ol
muyor. <;tinku teker teker alm1rsa bel
ki kafi derecede goze garpm1yan bu 
mecmualar bir kiil halinde o meslegin 
terakkisine hadim gah§malan oniimiize 
sermekle biiytik bir l!' ana ifade etmi§ 
oluyorlar. 

T1bbi mecmualar, terbiyevi mecmua
lar, asked mecmualar ve bu gibi diger 
baz1 mesleki mecmualar gozumiize gar
pan gtizel orneklerdir. Bu dii~unce ile 
onlan da kariln-imize tamtmaYI bir 
bore saYlyoruz. 

Nitekim bir ba§ka vesile ile buraya 
Siraladi~lZ Halkevleri mevkut ne§ri
yatl, kula~m1za kadar geldigi igin s<iy
liyebiliriz; biiyuk bir alaka uyandirml§
h. Bu sf"fer de oyle olmasm1 temenni 
ederiz. 

Butiin yurdumuzda g1kan tlbbi mec
mualarm say1s1 otuzdur. Bugtin onlan 
tamtahm: 

Anadolu klinigi (Konya). - Ankara 
klinigi (Ankara). - Askeri s1hhiye mec
muasi (Ankara). - Asked tlbbi baytari 
mecmuas1. - <;ocuk klinigi. - Deri has
tall~ ve frengi klinigi ar§ivi. - Dirim. -
Di§ Tabibleri cemiyeti mecmuas1. - Di
yarbekir klinigi (Diyarbekir). - !zmir 
klinigi (izmir). - Kimyager. - Lokman 
Hekim. - Modern cerrahl ve noro - ~i
riirji. - Poliklinik. - Pratik doktor. -
Sag lam. - S1hhiye mecmuas1 (Ankara).
Tedavi klinigi ve laboratuan. - T1b diin
yasi. - Tuberkiiloz. - Turk baytarlar 
birligi dergisi (Ankara). - Turk gineko
logi ar§ivi. - TUrk odontoloji biilteni. -
Turk oftalmoloji gazetesi. - Turk T1b 
cemiyeti mecmuas1. - Turk hb tarihi ar
kivi. - Turk hb mecmuas1. - Turk iiro
loji klinigi. - Turkiye gene! kimyager
ler kurumu dergisi (Ankara). - t.Jgiincii 
mmtaka Etibba Odas1 gazetesi. 

Filipin Giizeli 

l 
Filipinde yap1lan giizellik miisabaka-1 

smda Matmazel Chita Zaldarriaga ka -
zanml§ ve krali~e sec;ilmi§tir. __ .. __ 
Almanyadaki talebelerimiz 

;lehrimizde <;1kan almanca T urkiche 
Post gazetesinin yazd1gma gore Alman
yadaki Tiirk talebenin sayiSI, be§i k1z ol
mak iizere 158 dir. Bunlardan dordii 
doktorluk, biri baytarhk, yedisi hukuk, 
onu ekonomi, dordii ticaret, biri Germa
nistique (?), biri a tik I is an lar, on lic;ii 
kiiltiirel ilimler, biri terbiye, 22 si kimya 
ve iplik teknigi, ikisi cografya, madeni -
yat ve jeoloji, dordii tabii ilimler, ii<;ii 
ziraat, on ikisi ormanc1hk, ikisi mimari. 
dokuzu in§aat miihendisligi, on yedisi 
makine miihendisligi, altlSI elektroteknik, 
sekizi deniz in§aah, dordii tayy are in~an
h, iic;ii maden in§aatl, dordii demir sana
yii, dordii fenni mesaha tahsil etmektedir. -···-Be§ikta§ Kizilay kongresi 

K1z1lay Be§ikta§ kazas1 Yilhk toplan
tlSl yap1lm1~, kongre ba§kanhgma Etem 
Akif, sekreterliklere ogretmen Ali R1za, 
Bayan Mueyyed se<;ilerek olen ba~kan 
General Alinin yuksek mezayasmdan 
bahisle yonetim kurulu senelik <;ah§ma 
raporu okundu. Faaliyeti §ayani §ukran 
olup yeni idare heyetine isimleri a§a
gtda yaZlh zevat ittifakla aynlarak mu
vaffakiyetler temenni edilmi~. toplanb
ya son verilmi~tir. 

Tevfik Ayt§tk, Dr. Halil Karamtzrak, 
K1ymet Pekdager, Ziihtii <;ubukgu, ih
san Ozkaya, Baha Kamil Gozum, Dr. 
Emin ~ukrii Kunt, Faik Sayar, Pakize 
Arkut. ····-Caminin camlarm1 ~almi§ 

Sabahaddin admda 19 ya~larmda bir 
gene, evvelki gece sabaha kar~p Kara
giimrtikte Oksuz Mehmedpa§a camisi
nin pencere camlanm sokmu~, bir <;U
vala koyup kagarken yakalanmt§br. 

Belcikantn tamamiyeti 
lngiltere ve F r ansa yeni c Rn ak•amki orowam) 

teml·nat verecekler i~~~~~~ Tiirk musiklsl - 12,50 hava-
d!s - 13,05 muhtell! plA.k ne§nyatl - 14 
son - 18,30 plakla daru: musik!.si - 19,30 

L spor musahabeleri: E§re! §efik - 20 Tiirk ondrada iki Krahn gizli miilakatlarin- musiki heyeti- 20,30 Orner Rlza tara!m-
dan arabca soylev - 20,45 Vedia R1za ve 

dan sonra miihim kararlar verildi 
[Ba§tarata 1 inct sahttese] 

alaYJ miralayhgl'ru vermi~tir. Kral Leo -
pold'un babas1 miiteveffa Kral Alber de 
ayni alaym miralaylanndand1. 

Londrada vanlan neticeler 
Londra 25 (A.A.) - Siyasi meha -

fil, Bel<;ika Krah Leopold'un Londrayl 
ziyaretinin, bilhassa Belgikay1 zamin 
devlet taahhiidlerinin Hff~sinden beri 
hlan Fransa te§ebbiisli iizerine tam bir 
muvaffakiyet te~kil etmi§ oldugunu beyan 
etmektedir. 

Bu mehafil, Fransa teklifinin Kral 
Leopold'un Londrada bulundugu mada 
yaptlrnl§ ve Kralla Eden arasmda yeni 
gorii§melere ihtiyac b1rakmam1~ olduiu
nu ilave etmektedirler. 

Y akmda F ranSIZlarla ingilizlerin mii§
terek bir beyanname ne§retmeleri beklen -
mektedir. Bu beyanname, yakmda Briik
selde yap1lacak te§rii intihabatta Deg -
relle' e kar§I Van Zeeland ic;in biiyiik bir 
kuvvet te§kil edecektir. 

lyi bir membadan bildirildigine gore, 
Belgika, ir.giltereye ecnebi tayyareleri -
nin Bel9ka arazisi iizerinden uc;malan 
meselesinde tem1nat vermi§tir. fngiltere -
nin bilhassa Bel~ikamn kendi arazisinin 
taarruzdan masuniyetini miiess.ir surette 
temin etmesi noktasmda mar etmi§ oldu
gu ilave edilmektedir. 

Bu miinasebetle Bel<;ika Kralmm bir 
lngiliz - F ranSIZ itilafmm Belc;ika parla
mentosunun milli miidafaa ic;in tahsisat 
kabul etmesini teshil eyliyecegini soyle • 
mi~ oldugu rivayet edilmektedir. 

Diger taraftan ogrenildigine gore, In· 
giltere Krah, diin Buckingham saraym -
daki hususi bir ogle ziyafetini miiteaktb 
Bel~ika Krah ile yapml§ oldugu gizli bir 
gorii~mede ayni mlitalealan serdetmi~tir. 

Bir Briiksel gazetesinin miitalealart 
Briiksel 25 (A.A.) - "Bah paktt 

meselesinden bahseden Libre Belgique 
gazetesi diyor ki 1 

«Belc;ika gibi tamal!len miistakil ve 
hi.ikiimranhk hukukuna sahib bir devlet 
hi<; §iiphesiz erkamharbiye gorii§meleri 
yoluyla emniyetini zaman altma almak 
hakkma maliktir. Bununla beraber bu 
g(irii~meler yalmz F ransaya miinham 
kalmamah, diger memleketlerde de ag1k 
bulunmahd1r. Bundan ba§ka bu erkam -
harbiyeler temas1 hk.bir sjyasi irtiban in
tac etmemeli ve Belc;ikam11 ne d1§ siyasa-

sm1, ve ne de asker! siyasasm1 ba§ka bir 
devlete tabi kilmamahd1r.» 

Alman gazeteleri ne diyorlar? 
Berlin 25 (A.A.) - Belgika Krah 

Leopold'un Londra ziyaretinden bahse -
den Berliner Borsen Zeitung ezciimle 
§unlan yaztyor: 

Er, ge<;. Bel<;ikanm kendi tarihi mazi
sinden ders alarak istiklalini iptina ettire
cegi vecize «ne sed, ne hail» vecizesi ola
cakbr. 

F ecaatle dolu Umuml Hal'b, emniyet 
siyasetini dogurmu~tur. Bunun sebebi ise, 
insamn kendi emniyetini taht1 temine al -
mas1 i<;in ag1r telakki edilebilecek hic;bir 
fedakarbk yoktur, fikrinin umumi surette 
kabul edilmi~ olmasldlr. Belc;ikanm vazi
yeti, ebediyen miimklin oldugu kadu sa
rih bulunmah ve diger hududlannda ol -
dugu kadar cenub hududunda da tama
miyeti miilkiyesi ve is.tiklali, her tiirlii 
miinaka§anm haricinde kalmahd1r. 

Pariste siyasi laaliyet ve 
Avusturyantn vaziyeti 

Paris 25 (Hususi) - 1ki giindenberi 
FranSIZ Hariciye Nezaretinde hummah 
bir faaliyet mii§ahede edilmektedir. Hari
ciye N azm Delbos F ransanm Prag sefiri 
De Ia Croix'y1 ve Cekoslovakyamn Paris 
elc;isi Ousouski'yi kabul ederek, orta Av
rupanm vaziyetile sulhun muhafazas1 
meseleleri hakkmda miidavelei efkarda 
bulunm~tur. 

Siyasi mehafilde bu miilakata biiyiik 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Hariciye N azm Delbos ogled en sonra 
da Avusturyanm Paris elc;isini kabul et -
mi§tir. Avusturya elc;isi Viyana hliku -
metinin dahili zorluklarla kar§Jla§masma 
ragmen Fran sa ile dostane miinasebat1 
ihlal etmiyecegine dair teminat vermi§ • 
tir. Avus.turya - FranslZ ticaret muahe -
desinin tecdidi keyfiyeti, Avusturyanm 
bu samimi arzusuna deli! addedilmekte -
dir. 

Tiirkku§unda imtihanlar 
· ba§hyor 

Memleketimizin muhtelif yedi yerin
de agllmi§ alan Tiirkku§U §Ubelerinde 
nisanm ba§mda nazari dersler bitecek 
ve talebeler ameli derslere ba§hyacak
lardlr. Ameli derslerde muvaffak alan
lara A bruvesi verilecek, temmuzda 
inoniinde agtlacak buyuk kampa i§'ti
rak edeceklerdir. 

Binlerce haYa ve deniz tayyarel«'rinin para:11iitlerinin, Amerika filosunun 
ve ordusunun i!ftirakilc· Yiicude qetirilen heyeeanlt, merakh, ne~eli bir film 

~ E L i K K A R T A L L A R (Franstzca' 

JAMES CAGNEY- MARGUERITE LINDSAY- PAT 0 BRIEN 

Bugiin TURK 'te 

sugiinden A ,. sinemantn iki harika til_minden mu-
ibbaren srl rekkep yent programl 

GABY MORLAY Ytldtzlar yiidlZl 
ve CHARLES BOYER ELiZA LANDi 

ve ROBERT DONNA T tarahndan oynanmtt 

MONTE KRiSTO 
tarahndan, AIE"ksandr Duma'nm 

SAADET 
I .... B;;ii~y~u;k~v~e~e·m·s·a·l·s·iz .. t•il•m•.~ .. ;. .... ~rn .. e.~h11u•r._r•o•m•a•n .. t•i~lm~i ..... ~~ 
r J:iiitiin Istanbul halk1 ve sinemalarJmlZID muhterem miidavimleri haz1r anmu 

Avrupa ve Amerikada en son kat'i tE"criibeleri ikmal edilmi~ bulunan ...._ 

CANLI FiLM 
Yarm matinelerden itibaren 

M I• L L ,..1 F E R A H sinemalarmda birden ve goaterilecektir. 

Aynca: MeYSimin "aheserler ~aheseri: Sinemanm 3 hariku ade v~ldlZJ 
birle~ivor. IV e~hur rejisor .. Ernest Lubitsch• in en biiyiik hlm1 

SEVi!?MEK ARZUSU 
MARLEN DIETRICH I GARY COOPER 

arkada~Ian tarafmdan Ttirk musik1s1 ve 
balk ~?arkllan, saat ayan - 21,15 orltestra -
22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi gii
niin program1 - 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet par~alan - 23 son. 

VIYANA: 
19,35 krraat, hava, haberler - 20,15 gra -

mofonla paskalya §arkllan ve dini yaym -
21,45 kar!§lk yaym - 22,15 MUSi:Ki VE 
§JAN: Haydn'in eserlerl - 23,05 hava, ha -
berler ve saire. 

BERLiN: 
17,05 iK.iNDi KONSERi - 19,05 EOLEN '" 
CELi MUSiK.i - 19,45 spor - 2Q,05 opera 
bina.smdan na.klen: PARSiFAL OPERASI, 
istirahat esna.smda haberler - 23,25 son 
haberler. 

BUDAPE.;;TE: 
18,05 dini yaym - 19,20 paskalya musikl

si - 20 OPERA ORKESTRASI • 21,20 kon
ferans - 21,50 §AN VE MUSiK.i - 23,05 ha
berler. 

BUKRE§l: 
18,D5 ECLENCELi KONSER - 19,05 hava, 

konu§ma - 19,15 ECLENCELi KONSER -
20,20 konferans - 20,40 opera bina.smdan 
naklen: WERTHER OPERASI, 1st1rahat es
nasmda haberler, spor - 23,50 !rans1zca ve 
almanca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
21,35 ORKESTRA KONSERi - 22,20 ta • 

rih! konu~ma - 22,50 ASKER! BANDO .. 
23,35 haberler, hava ve saire - 23,45 OR • 
KESTRA KONSERi. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,35 gramo!on - 19,05 din! musiki, gra.

mofon, kon!l.\ima - 20,05 gramofon, ~ark1 -
Jar, konu~?ma - 22,35 gramofon - 22,50 BU
YUK KONSER: Wagner'in eserleri. 

ROMA: 
18,20 viYOLONSEL VE §JAN KONSERI -

18,55 hava, k!§ haberleri ve saire - 22,05 
Pragdan naklen: MUSiKi - 23,05 konu~? -
rna - 23,20 ORG KONSERi - 24,20 ORKES• 
TRA KONSERi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu akljam 9ehrin muhtellf semtler!nde 

nobetl(! olan eczaneler ~unlarchr: 
istanbul cihet!ndekiler: 
Eminoniinde (Mehmed Kbrm), Beyazld

da <Belklsl, Kii<;iikpa.zarda (Yorg!), Eyiib
de (Mustafa Arifl, :;?ehrem.inin<ie <Ham -
di), Karagiimriikte (Fuad), Samatyada 
(Teof!los), §lehzadeb~mda (Asa!), Aksa
rayda <Etem Pertev), Fenerde (Em!lya -
dis), Alemdaroa <Abdtilkadir), Balurktiyde 
(Istepan). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galata.s.arayda <Matkovicl, Oa!atada. 

Fmd1kllda <Mustafa Na!ll, Taksimde 
(Ktirkr;:!yan), Kalyoncukullukta. (Zafiro -
pulos), F!ruzagada (Ertugrul), §i§llde <A
SliD), Ka.srmpa§ada (VasJ!), Ha.skoyde 
(Barbut), Be~ikt~ta (Na!l Halld), Sanyer
de (Osman). 

Uskiidar, Kadlkoy ve Adalaroak!ler: 
Uskiidarda <imrahorl, Kad1ktiyde Yelde

~!rmen!nde (U<;Ier), BtiyOO{adada (~inasl 
R1za), Heybelide (Halk). 

~oforlerin ikisi de mahkum 
oldu 

Kurban bayrammm ikinci gtinii ak
~aml ~i§li ile Mecidiye koyii arasmda 
bir otobiis kazas1 olmu§ ve Bekta§ adm
da bir jandarma neferi iki kamyonet a
rasmda kalarak can vermi§ti. Bu kaza
ya aid dava diin neticelenmi§ ve jan
darmamn bindigi kamyonetin §Oforii 
Cafer 8 ay hapse ve 20 lira para cezaSI· 
na, diger kamyonetin §Oforu Mikael de 
bir sene hapse ve 30 lira para cezasma 
mahkum olmu§tur. Bu karardan sonra 
Cafer de tevkif olunmu§tur. -.-

Frns1zca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda miikem -
mel surette franstzca ogretmektedir. 
Muracaat igin gazetede (F.) riimuzuna 
vaztlmak \azimd1r 

r • BiiHin diioyada hiikiimran olan 
y1ldiz 

DANIELLE DARRIEUX'yU 
En son f'aris muyaff-akiyeti olan 

PARiSli KIZ 
~arktb ve mu~1kili filminde 

SUMER Sinemas1 
sey;rcilerini ga~yediyor. 

(laYeten: FOX JURNAL haberleri 

Diinya sinemactb~1nm 40 senede yapbg• tilimlerin en giizeli, SHAKESPEI\R'm :;ii\HESERt 

ET R 0 ME 0 ve JUL • 
I 

SEVENLERiN- St::ViLENLERiN- A~Kl TANlY ANLARIN FiLMi 

Bu ak$am i P E K sinemas1nda 
Aflk yUziinden katlanllan tedakarhklara • oiUm tehlikelerini en hissl 

en canh ve en hararetli, harikuiAde blr mevzu l~inde gosteren 

KARANLIKTA UCU$ 
Ba~ rollerde : M i R N A LOY - KARY CRANT 

FransiZCB sozlii Paramount filmi 
Aynca Paramount diinya havad1sleri gazetesi - Y erlerini.zi evvelden aldmn : Teleton : 44289 
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26 Mart 1937 CUMHURIYET 

FELSEFEYE DAiR 
1937 Paris Sergisi 
ve bir ii~yiiziincii yal 

Yazan: Mehmed Karahasan 

-4-
Her tarafta yanh§ ve §i.ipheli maske-~ dur, ki o da AllahtJr. Boylece, §liphe, 

sini atmak, fakat ayni zamanda hakikaii . bedihi bir hakikatten sonra, ispat e -
tammaga ah§mak, ve dogruyu samlmaz dilen, istidlali ikinci bir hakikate vas1l 
bir surette bina etmege haz1rlanmak; 
i§te, sopasm1 terkederek yeniden yola 
c;Iktigi zaman verdigi karar. Dokuz sene 
«iilema beynindeki miinaka~alara i§tirak 
etmeden», «diinyada oynat1lan komed -
yaya seyirci kalarak», §Urada, burada 
dola§hktan sonra, tamd1kl anndan uzak
la§maga, ba§kalannm i§lerinden ziyade 
kendi i§lerine merak eden, pek <;ah~kan 
bir milletin memleketine, Holandaya c;e
kilmege karar verdi. Ve «bu medeni i.il
kede>>, en Jss1z <;ollerdekinden farks1z bir 
mztva i<;erisinde yirmi sene ya§ad1. 
(1629-1649). 

Artik hertiirlii endi§eden azade olarak, 
ho~ bir inzivada emin bir huzur i<;erisin
de ya§Iyordu. Olgunla~mi~h; teemmlil -
den faaliyete ge<;erek, felsefesinin esas
lanm vazedecek bir <;aga gelmi~ti. 

«Eger, diyordu, ilimlerde saglam ve 
sabit bir§Cy tesis etmek istiyorsam, ha -
yatnnda bir defa, evvelce edindigim ka
naatleri yanh§ diye terkederek, her§eye 
yeniba§tan, temelinden ba§lamahyim .. » 
Bunun i<;in, hepsinin yanh§ oldugunu 
gostermege liizum yoktur. Y almz i<;le -
rinden birisinin §lipheyi mucib olmas1, di
gerlerinin hepsini yanh~ telakki etmek ic;in 
kafidir. Boylece, evvela, «kendilerinden 
§ilphe edilen ~eyler» den ba§hyordu: 

Bilgilerimiz ya hasseler veya miidri -
keden geliyor. Halbuki «hasselerin bir -
<;ok defalar beni aldathklanm gordiim, 
binaenaleyh bizi bir defa aldatanlara as
Ia itimad etmemelidir» diyor. Mi.idrike 
ise, «en basit hendese davalan iizerine 
yanh§ istidlaller yap1yor.» Ve dogru ne 
ticelere vardtgi zaman da, aldanmad1 -
gmdan emin degilim. Belki aldattcJ bir 
cin, iki ile iic;i.i cern ettigirn zaman, bana 
onlann be§ ettigi zanmm veriyor, haki -
katte be§ etmedigi halde. Su halde, emin 
oldugum bir§ey varsa, o da diinyada 
kat'i bir§eyin bulunmamasJdir. 

Fa kat, bu §uphe onu nihayet bir nura 
gotiiriiyor; «eger, diyor, ben aldamyor, 
ve §iiphe ediyorsam §iiphesiz vanm. Zira, 
istiyen beni istedigi kadar aldatsm, al -
dandigim ve §ii.phe ettigim mi.iddet~e bir
§ey olmam i<;in hi<;bir §ey yapamaz. Slip
he ettigimden §iiphe edemem. $iiphe et
mekse, dii§iinmektir. Mademki dii~iinii -
yQrum, §U halde vanm. <;:unkii dii§iinmek 
~in var olmak laz1m oldugunu pek a<;tk 
olarak goriiyorum.» Nihayet kendisinden 
§iiphe edilemiyen, ve bedihi bir hadsla 
bilinen <<basit ~ir tabiate» varrnl§tl. 

Simdi, bu ilk hakikatten hareket ede
rek, bir nizam dahilinde, istidlalle elde 
edilen diger hakikatlere yi.ikselecek, yani 
metafizikten fizige gec;ecek, diinya ile 
kendisi arasmda bir koprii kuracaktu: 

oluyor. Arhk koprii kurulmu§tur: 
Ben vanm, Allah var; ba§ka §eyler 

var mi? Diinya mevcud mu?.. «Siiphe -
siz, bu §eylerin zihnimde mevcud fikirle
rinin onlardan geldiklerine, ve onlara uy
gun olduklarma, tabii bir temayiille ina
myorum. Onlardan ~iiphe ederek, zihni
min uydurmalan olduklanm soyledigim 
zaman, kotii bir cinin benimle alay etti -
gine kaniydim. Fakat §imdi Allahm var 
oldugunu biliyorum. Ve onun beni aldat
masma imkan yoktur. <;iinkii hile ve al -
datma bir kusurdur. Halbuki o mutlak 
kamil ve iyidir. Aldanmama sebeb, AI -
lahm bana verdigi tasdik veya inkar et
mek iktidanm iyi kullanmamamdJr. Nite
kim onu iyi kullanarak pek bedihi bir ha
kikate, biraz evvel, vasil old urn. Su halde, 
a<;Ik ve se<;ik olarak idrak ettigim biitiin 
§eyler dogru, ve hakikaten mevcuddur -
lar.» Boylece, diinyanm mevcudiyeti, ve 
binnetice fizigin imkam ispat ediliyordu. 
Arttk felsefenin prensiplerini, yani me -
tafizigi, vazetmi§ti; §imdi felsefeyi, yani 
fizigi bu temeller iizerine bina edecekti. 
As1l maksad1 da bu degil miydi? .. flim
lerde saglam ve sabit bir§ey tesis etmek. 

«A<;tk ve se<;ik olarak idrak ettigim 
§eyler hakkmda aldanmama imkan yok -
tur; <;linkii Allah mevcuddur. Su halde, 
bu vasf1 haiz bilgilerle bir «hakikatler sis
temi» yani bir «ilim» tesis edebilirim. 
Maddi §Cylerde bu vasf1 haiz hassalar, 
hendesenin mevzuunu te§kil eden, uzun
luk, enlilik, derinlik, ve bunlann miinase
betleri, bir kelime ile tahayyiiz = enten
duediir. Onlarda husule gel en tahavviiller, 
yani hadiselere gelince, onlarda hare -
ketler, yani bu maddelerin bir degi§tir -
melerinden ba~ka bir~y degildir.» Boy • 
Ieee, ancak madde ve hareket ilmi olma
st icab eden fizik, basit bir ameliye ile, 
htz v~ tebdili mekana, yani hendeseye, 
irca ediliyor; daha evvel vazettigi kiilli 
riyaziyenin bir tatbik sahast oluyor; ve 
Aristo' danberi gel en keyfiyetler fizigi 
yerine kemiyetler fizigine buakiyordu. 

Diger taraftan. Allah ezelidir. Y a rat· 
hgm1 muhafaza etmektedir. <;unkii, ya -
ratmak ve muhafaza etmek ayni §eydir. 
Su halde di.inyadaki hareket miktan sa
bittir, tahaffuz etmektedir. Saniyen, Al
lah bir maddeyi bulundugu halde mu • 
hafaza etmektedir; yani hareketet ise 
harekette, si.ikunette ise siikunette; me • 
ger ki ba§ka bir madde onun hare -
ket veya siikfinetini ihlal ede. Sali • 
sen, o hareketi en basit bir §ekilde mu -
hafaza edeceginden, cisimler, bir mani 
olmad1k<;a, daima hath miistakim istika
metinde hareket edeceklerpir. Boylece, 
mihanik ve fizigin esash iki prensipi, kud
retin tahaffuzu, ve atalet prensipleri vaze
diliyordu. 

Arhk fizik mihanikle, mihanik hende
se ile, hendese de en sonunda cebirle i -
zah edilerek, bi.itiin ilimler «tahlil» de 
toplamyordu. T abiat esrarengiz, euigma
tique vasfm1 kaybederek tamamen rna -

Windsor Diikii 100 
bin mektub almts 

' 
Baz1 merakblar bunlar1n 
zarf1n1 15-20 liraya abp 

sakbyorlarm1~! 
Dun §ehrimize gelen Daily Express 

gazetesinin Viyana muhabiri yaz1yor: 

Sir Godfrey Thomas'm, Windsor 
Diikiinii ziyaret etmesinin ba§hca sebeb
lerinden biri de Diikiin almakta oldugu 
mektublara bir <;are bulmak meselesin -
den ileri gelmektedir. U<; ay zarfmda 
Diik 1 00,000 den fazla mektub almi§ -
t1r. Bu mektublardan baz1larmm muhte
viyah siyasidir. Baz1lan da sadece tees
sur beyam i<;in yazilmi§hr. Anla§IldJgma 
gore Diik bunlardan ho§lanmamakta -
d1r. 

Windsor Diikiine yaz1lan mektubla -
rm zarflanm hahra olarak saklamak hu
susunda sonsuz bir taleb vardtr. Bunlar 
iizerinde ticaret yapild1gl ke§fedildigi i<;in 
~imdi limonlukta ve sobada yak1lmakta -
d1r. Bu gibi mektub zarflarmm tanesi 
( 15 - 20) Tiirk lirasJ arasmda sahlmi§
hr. 

Hatta Cannes postanesinin miihriinii 
ta~1yan bir zarf bundan bir hafta evvel 
( 65) Turk lirasma sahlmi~h. 

Diik sayliyeye gidiyor 
Viyana 25 (AA.) - lngiliz el<;isi 

Selley, Windsor Diikiiniin yakmda 
Sankt- Wolfgang'a azimeti miinasebetile 
Diikiin §erefine bir ziyafet verrn1§tir. 

[CUMHURiYET - Mevzuubahs 
yer, vasatl Avusturyada bir sayfiye yeri
dir ve Diik orada bir villa kiralami§hr.] 

Madam Simpson'un kocast 
bir d ava a~tt 

Londra 25 (A.A.) - Ernest Simp -
son tarafmdan Joan Sutherlman aleyhin
de a<;Ilan iftira davas1 mahkemenin hu -
susi jiirisi listesine bugiin resmen kayde -
dilmi§tir. Kararm maYJs ba~mda verile -
cegi zannedilmektedir. Hahrlarda oldu
gu gibi, bu clava, Sutherland'm Londra 
lokantalarmdan birinde soyledigi haber 
verilen bazl sozler i.izerine ikame edilmi§· 
ti. Fa kat bu sozlerin mahiyeti malum de
gildir. 

Ticaret Odas1 siit meselesini 
tetkik ediyor 

Ticaret Odas1 pek karl§lk bir §ekil 
alan si.it meselesini tetkike bB§lami§t!r. 
Ticaret Odasma bu hususta Slit~liler 
cemiyeti tarafmdan miiracaatte kaymak 
ve krema alti siitiin miisaade edilme
mesi istenmektedir. iddialara bakllm;a 
bugiin istanbulda sahlan slitlerin yan
sim kaymak ve krema alh yani hi<;bir 
g1das1 olm1yan slit olarak kabul etmek 
liizimdtr. Bunlara silt ismini vermek 
dogru degildir. 

Slit sahcllan kaymakalt1 satmad1k -
lanm s5ylemektedirler. Fakat bunun 
satJld1~ da muhakkakt1r. Oda tetkikat 
~ubesi meseleyi iktJsadi bak1mdan ele 
almaktadir. Kaymakalh siitlerin sahl· 
mas1 slit ve siit mamuliitJ fiatlarmda ta
bii bir ucuzluk dogurmaktad1r. Bu va
ziyette eger kaymakaltl sathnlmazsa 
evvelil. buna bir mahalli sarf bulmak, 
sonra husule getirecegi pahahhg1 51<;
mek liiz1m gelmektedir. 

«Siiphe etmem iizerine yaphg1m te -
emmlil beni, varhg1mm miikemmel ol
madigi neticesine gotiiriiyor. Zira pek a· 
c;tk olarak goriiyorum ki bilmek ~iiphe 
etmekten daha biiyiik bir miikemmeli -
yettir.» Benden daha kamil bir varhk 
fikrinin bana benden daha kamil olan bir 
Vllrhktan gelmi§ olacagmi pek bedihi o
larak goriiyorurn. Zira, bu fikir bana ne 
e§yadan ve ne de kendimden gelebilir; 
c;iinkii ekmelin nak1sa tabi veya onun ne
ticesi olmas1, bir§Cyin yoktan var olmasJ 
kadar tabii nura z1dd1r. Binnetice, ben, 
mevcud olan, yegane varhk degilim, 
benden daha kamil bir varhk mevcud -

kul, kolayca anla§Ihr, izah edilir, ras - yapmam imkanstzdir.» <;:iinkii knkma 
yonel bir mahiyet arzediyordu. Bundan girmi§ti. «Ve sonra biitiin ~erefi kendim
sonra, butiin kainah, gokleri, yeri, nebat de toplamak istemek fazla hodbinlik o -
ve hayvanlan, ve nihayet insanlarile bir 
sistem halinde tophyarak izah etmek giir; lur. Ben gidilecek yolu gosterdirn, temel-
degildi. Bunun i<;in, daha bir<;ok tecrii • leri athm, duvarlan r;abya kadar yiik -
beler, ve tetkiklere ihtiyact vardt. <<Fa - selttim, diger kiSlmlanm ikmal etmek §e
kat, diyordu, bu muazzam i§i tek ba§Ima . refini torunlanma buakmahyim.» 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 29 
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di? T ramvay bekleme yerine kadar gi
decek miydi? lc;eriye mii~teriler girmege 
ba§ladigi ic;in bu diikkanda ve bu vazi -
yette daha fazla kalamazdJ. Dogruldu 
ve ustiinden yorgam da, kaputu da ath. 
Diikkan iyice JSinmt§h. \\::========== Yazan: Peyami Safa = :U 

Orhan yalmz e1 i§aretile bir de sigara 
istedi. ilk nefesi <;ektigi zaman ba~I don
mu§tii; i.i<;iincii ve dordiincii nefeste itiya
dmm muvazenesini buldu; yeni gelrn 
c;aydan bir yudum ic;ip te evde iken ta
hayyiil ettigi lezzete kavu§unca birden
bire bogazt diigiimlenmi§ti. Aglamak is
tiyordu. Ka~larmt <;ath ve yutkundu. 
Bacaklarmt uzattJ. Bu sefer vi.icudi.inde 
de hareket istidadlan arhyordu. Silkindi. 
Cozleri de parlamaga ba§lamJ§tl. Konu§
maga muktedir oldugunu hissetti. Fa kat 
bu adamlara vaziyetini nas1l izah ede
cekti? 

- T e§ekkiir ederim, diyebildi. 
Hala dilinde bir ag1rhk vardt. Zah

metli bir ~ene hareketile ilave etti: 
- Cok yoruldunuz! 
Kar§lsmdakiler hi<; bir§ey soylemeden 

ona bakiyorlardl. Gozlerinde hayrete, 
ibrete ve merhamete giden manalar 
vard1. Kahveci ba§ml salhyarak mmldan
cb: 

- Ge<;mi§ olsun. Korkuttun hani bi
:rl ... Bir arahk yiirek durdu gibi olduy-

du... Ben k(jyde soguktan donanlann 
kurtanld1gmi <;ok gordi.igum halde biraz 
tela§landim dogrusu ... 

Gene Orhamn yiiziine dikkatle baka
rak: 

- Sormak ay1b olmastn ama, dedi, 
bu saatte, bu halda ne aradmJZ buralar -
da? 

Or han vaziyetini itiraf edemedi; fa -
kat yiiziinde itiraftan daha ac;1k bir se
falet hiiznii vard1. Mmldandi: 

- Sorma! 
Kar§Ismdakilerden bir tanesi, her§eyi 

anlami§ gibi ha§tm iki yana salhyarak 
diikkandan c;Ikmi§tl. Fa kat onun yen
ne i<;eriye iki ki~i girdi. Biri c;traktJ. 
Kahveci ge<; kaldigJ i<;in onu payladt. 

Orhan tramvaylann sesini duyuyordu. 
Bu halde Necatinin evine kadar gitmege 
muktedir olup olamiyacagml dii§iindii. 
Onu mektebe gitmeden evvel bulmak is
tedigi i<;in gee; kalmaktan korkuyordu. 
F akat buradan nas1l <;Ikacakh? F elake
tin tekerrur etmesi ihtimali onu deh§ete 
dii§i.iruyordu. Hem yiiriiyebilecek miy -

Ayaga kalkmay1 denedi. Tezgahtan 
bakan ism ail Efendi: 

- Bir <;ay daha yapay1m m1 L diye 
soruyordu. 

!lave etti: 
- Bugiin bizim misafirimizs1niz siz I 

dedi. 
Orhanm yere basan ayaklan kannca

lamyordu. Dizleri tutmadt. Gene otur -
mag a mecbur olmu§tu: 

- Hay1r! dedi, gideyim arhk. 
Dizlerini ugu§turdu ve tekrar ayaga 

kalkh, diikkamn i<;inde sendeliyerek bir 
ka<; ad1m atmi§h. Yiiriiyebilecegini umu
yordu. T ramvaya gidinciye kadar ii§ii· 
mez miydi? Kahvenin kapisim ac;arak 
ve ceketinin yakasm1 kald1rarak dt~anya 
iki tecri.ibe ad1mi ath. Ri.izgar yoktu ve 
giine§ <;1khg1 i<;in soguk epeyce kmlmi§h. 
Camdan kahveciye ve oteki adama elile 
bir selam verdi, yiiriidii. Gene ko§amt -
yordu. Bekleme yerine gidinciye kadar 
topallad1. Bir F atih tramvay1 <;abuk gel
mi§ti. Hem en atlad1. Fa kat oturur obur
maz viicudiinii kuvvetli bir titreme alml§
tJ. T ramvayda ii<; dart ki~i. vard1 ve ona 

- -

Son barb • • vaz1yet1 
lhtilalciler Madridi tekrar bombar., 

d1man ettiler, milislerin yarma 
hareketi a kim kald1 

[Bagtaratl 1 fnc! sahttedel I Knight isminde bir !ngiliz gonulliisii diin 
Cenub ordulan: Grenada ve Korduba lspanyadan donmi.i~iir. Knight, bu ta -

bolgelerinde dli§mamn hafif hiicumlanm burda, 12 §Ubatta faaliyete ge<;tigi za -
ag1r zayiat verdirerek defettik. man, bin fngiliz askeri mevcud oldugu -

Esir edilen talyan goniilliileri nu ve bunlardan ii~ yiiziiniin oldi.igiinii 
Valencia 25 (A.A) - Havas A - veya yaraland1gm1 gazetecilere soyle -

jans1 muhabirinden: mi§tir. 
Guadalajara cephesinde esir edilmi§ 

olan ltalyanlarm yekunu halihaznda 
1300 ki§iye balig bulunmakta olup daha 
ziyade artacagt tahmjn olunmaktadtr. 

Bunlardan dordii zabit olmak iizere 
290 1 Valencia'ya gotiiriilmii§ olup ora
cia bir k1~lanm miihi_m bir k1smm1 i~gal et
mektedirler. 

Valencia' da se~best<;e gez.mesine mii
saade edilmi§ olan yegane esir, <;avu§ 
Giovanni Giannelli'dir. Zira <;aVU§, hii
kumet saflarma Brihuega' da kendi ihti
yarile ge<;mi~tir. 

lspanya sahillerinden dagtlan 
torpiller 

Toulon 25 (A.A.) - !ntrepide tor
prdosu Aveniirier torpitosuna miilaki o
larak ispanya sahillerinden dagtlan tor
pilleri aramak ve tahrib etmek iizere 
F ortvendres' e hareket elirni§tir. 

300 lngiliz askeri olmii, 
Londra 25 (A.A.) - lspanyada 

Saklatvala taburunda hizmet etmi~ olan 

Diinkii harb laaliyeti 
Avila 25 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: 

Madrid cephesinin muhtelif mmtaka
larmda diin baz1 faal~et tezahiirleri vu

kua gelmi§tir. Biitiin giin, cumhuriyetc;i
ler, Robleda - Ohvela mmtakasmda 

baskm hareketleri yapm1ya kalkmi§ ise 
de her defasmda geri piiskiirtiilmii§lerdir. 
Cumhuriyetc;ilerin Oniversite mahalle -

sinde yaptJ~ hiicumlar da geri piiski.ir • 
tiilmii§tiir. N asyonalistler, buradaki 
mevzilerini takviye etmi~tir. 

N asyonalist topc;u kuvvetler, J arama 
cephesinde Ciempozuelos - San Martin 
Dela Vegu mmtakasmda dii~anm mii
teaddid taha~iid mevkilerini bombard1-
man etmi§tir. 

Arganda kopriisii civarmda Regula -
resler Y alencia yolunu tarn surette kon· 
trol altmda tutmaktad1r. Hatta geceleri 
dahi miinakale kabil degildir. 
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Kara giin 
[Ba§tara!l 1 !net sahffese] 

Bulgarlar tarafmdan i§galinin yirmi dor
diincii yildonumu munasebetile biiti.in 
Edirne halkt, her sene oldugu gibi, bu 

kara guniin elemli hahrasmi anmak ve a

ziz §ehidlerimizin ruhlanna sevgi ve say

gi]anm ithaf etmek iizere yaru_1 biiyiik 

bir merasim yapilacaknr. 

Halk Partisi binas1 oniinde yap1lacak 

merasim i<;in Halkevi tarafmdan bir 

program hazulanmi§hr. Merasime saat 

on alh bu<;ukta lstiklal mar§ile ba§lana -

cak, bu kara giiniin tarih<;esi hakkmda 

Erkek Muallim mektebi tarih muallimi 

Kemal Batu tarafmdan bir nutuk soyle

necektir. Bundan sonra ba~ta matem ha
vast <;alacak olan bando oldugu halde 

Karaagac ve Sarayi<;indeki §ehidliklere 

gidilecektir. Burada bir heyet tarafmdan 

~ehidliklere <;elenkler konacaktir. 

Edirnenin zapttm Bulgarlarla be· 
raber Yugoslav ihtiyat zabitleri de 

kutluladr 

Sofya (Hususi) - Yugoslavya lh • 

tiyat Zabitleri cemiyeti Edimenin sukutu 

giinunii tes'id eden Bulgar Muharibleri 

cemiyetine ~u telgraf1 gondenni§tir: 

«Biitiin gayriciddi ve hasta siyasi 

hulyalan ve yanh§hklan a§abilmek i<;in 

dirilerin yiiri.imesi icab eden yolu, Edir -

ne onlerinde olen Bulgar ve Sub asker -

Jeri, dirilere gosterdiler. lki karde§ mil -

letin Edirne onlerinde can veren oliileri

nin ruhlarma tahsis edilen bugiinde, biz 

aklen, kalben ve ruhan onlarla berabe -

riz. Yugoslavya Kralhgmm ihtiyat za -

bit]eri bugiin toplanan senelik kongrele -

rine ba~lamadan evvel ayaga kalk1p E -

dime onlerinde olen bu arkada§lanna son 

ihtiram1 yapmi§iardlr. Vatan ic;in olenle

re sonsuz hurmetler.» 

MOTEFERRIK 

Avrupa tren postalar1nda 
giimriik muamelatl 

Avrupa trenlerinde giimriik muame
lesinin hududda yap1lrnas1 usulii kaldJ.
nlrni§ ve muayene trenler yolda iken 
yapilmaga ba§lanmi§hr. Bilhassa eks
preste yolcularm da rahatSlz olmamas1 
i<;in tren istanbula yakla§lrken, yolcu
lar uykudan kalkhktan sonra giimri.ik 
muamelesi yapllmaktad1r. 

Trenler hududda yalmz polis mua
melesi i<;in 29 dakika kalmaktadU". 

Bahkhane de Deniz Banka 
ge~ecek 

istanbul Balrkhanesi de diger deniz 
mi.iesseseleri gibi yakmda kurulacak o
lan Deniz Banka devredilecektir. Bu
nun i~;in ikhsad Vekaleti mi.ifetti§leri 
tei!kikat yapmaktadll"lar. 

Deniz Bank kurulduktan sonra he§ 
senelik sanayi programmda mevcud bu
lunan bahk konserve fabrikalanndan 
birisi de §ehrimizde yapllacakt1r. 

Emniyet ve asayi§ i~in bir 
talimatname hazuland1 

Hi.ikfunet, emniyet ve asayi~ i§leri et
rafmda mi.ihim bir talimatname hazirla
mi§tll". Buna gore Viliiyet, kaza ve nahi
yelerin emniyet ve selametinden dog
rudan dogruya vall, kaymakam ve na
hiye mlidiirleri mes'uldi.ir. Her giin saat 
11, Tiirkiye emniyet ve asayi§ saatidir. 
Muayyen i§ olsun, olmasm tam bu sa
atte ve miihim h§.diselerde saat kaydile 
mukayyed ohmyarak emniyet amirleri 
ve jandarma kumandanlar1 davet edil
mek.!;izin valinin yanma gireceklerdir. 

Emniyet amirleri ve jandarma kuman 
danian yirmi dort saat zar:fmda kendi 
memuriyet ve inzibat mmtakalan i<;in 
olan bi.itiin vukuati, bunlara kar§t all
nan ve almmas1 liiZilil gelen tedbirleri 
o giin hizmete amade kuvvetleri bildi

receklerdir. 

diHatle bak1yorlardt. Ceketinin sol ce- Orhan, onun yere bakhgt zaman um
binden bozukluklan c;Ikardt ve bilet<;i mad1g1 bir vaziyeti kabul etmek i<;in ltu
gelmeden, avcunda korku ile saydt. Bir <;uk te olsa bir tereddiid ge<;irdigine hiik
kismmt dii§iirmii§ olabilirdi. Bu korku - me derek durdu: 
sun dan kurtuldu ve biletini ald1. N ecati- - F akat sen <;1k1yorsun 1 dedi. 
yi bulamazsa donii§e de para kaltyordu. Necati sesinde samirni ve sun'i llonla-
F akat nereye donecek? N e yapmak i<;in? rm kan§tlgi §iiphesini vererek: 
T ekrar o kahveye s1gmmayt dii§i.indii. - Seni anyacaktl'lll zaten, dedi, diin 
Ama ne zamana kadad Ne yiyecek? gece gelmek istemiyordurn, §imdi ugra
Heniiz a<;hgmm sarih bir idraki i.c;inde mayi da dii§iiniiyordum, c;ok isabet oldu, 
degildi ama bir ac1kacak olursa, midesinin gel, gir Allaha§kma ... 
biitiin alacaklanm bir and a istiyecegini - Mektebe gitmiyor muydun? 
bi.liyordu. - Evet, fakat gitmesem de olur. fs-

Necati yoksa bile evinde oturup onu tifa etrnek istiyorurn zaten ... Seninle bu
bekliyemez miydi? Onun annesini biraz I nu da konu§acakhm, rica ederim gel. 
tamd1g1 halde sabahm bu vaktinde boyle Son ciirnleyi hararetle soylemi§ti. Or
bir saygisizhga cesareti yoktu. Fakat Or- han girdi.. Konu§madan, si.iratle yukan?'.a 
hanm biraz evvel belki bir oliimden kur- <;Ikhlar. Necati onu yatak odasmm bth
tulmu~ olmasi, hususi vaziyetler kar§t - §igindeki <;ah§Tna odasma aldt. Y az1 
smdaki tereddiidlerine ragmen ya§amak masasmm iisti.inde bir kahvalh tepsisi du
cesaretini. arhrrnl§h. Sebebini bulamadlgi ruyordu. 
bir iimid ve sevinc duyuyordu. Ellerini Necati yatak odasma a<;Ilan kap1y1 
ugu~turdu: «Herhalde N ecati evdedir I» kapatarak bu kii<;iik odantn sobasmdan 
dedi. gelen sJcakltgt yalmz oraya hasretti, 

N ecati evdeydi ve Orban kap1y1 c;al- kahvaln tepsisini kaldud1, sobanm ba§t· 
d1g1 zaman o da sokaga <;Ikmak uzere na bir koltuk ~ekti: 
idi. E§ikte kar§Jla§hlar. - Rica ederim, otur! ded-i. 

Necati Orham goriir gormez evvela o- Kendi de bir sandalya <;ekerek Orha-
nun yiiziine, sonra da yere bakmi§ ve nm kar§ISma oturmu~tu. Hemen ona bir 
siiratle ba§Im kaldJrarak, samimi bir sigara verdi, kendi de bir tane yaktJ. 
memnuniyetle: Nazik ruh vak'alannm iisti.ine basmak-

- Gel! demi§ti, gir i~eriye, gir... ta <;ok cesurdu. Ac;1k konu§maya karar 
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1~,. ~: 
Eski mesireler 

fE9J ahar degil, yaz geldi. Aga~lar, 
l,g) tela~ ile giyinen dekolte dilber-

ler gibi ruzla yapraklanmakta, 
c;i~ekler a<;thp sa~Ilmakta, ku§lar clVIl -
damakta. T abiatte - tabir caizse - bir 
gayrita'biilik var. Mart, haziran <;e§nist 
veriyor, kocakan veya okiiz soguklan 
beklenirken ter dokiiliiyor. Neredeyse 
koyunlar gebe kalmadan doguracak, ser· 
~eler sevi§meksizin yumurthyo.cak I 

KI§, boyle anslZin gelseydi yiizler ek
§irdi, dudaklar k1vnhp biikiiliirdii. Fa -
kat bahan atlaYJp k1zgm bir buse gibi en
semizde sJcagmi hissettiren yaz, ho§umu
za gitti. Plajlarda bir k1mildam§, sahil 
kazinolannda bir uyam§ ve herkeste me
sirelere u<;mak i<;in bir hamlam§ var. Ben 
bu miinasebetle eski mesireleri hatJrla -
d1m. 

0<; yuz YJl evvel Istanbul halk1 yaz 
gelir gelmez mahpesten bo~anm1~ bir a
lay hiir hava dii§kiinii avare gibi §ehrin 
dort yanma dagihrlar, mesire mesire do
la§lrlardi. Padi§ahlar, halkm, canma. 
malma, uzma oldugu gibi temiz hava al
mak, giizel manzara seyretmek hakkma 
da tecavi.iz ehni§ler, istanbulun en Iatif 
yerlerinde hirer bah<;e kurup oralara ba~· 
kalanmn ad1m atmalanm yasak etmi§ • 
lerdi. T ersane, Karaaga~. Halkah, Se • 
yavii§pa§a, Fitnekoy, Davudpa§a, Silivri, 
Haramidere, lskender~elebi, Bi.iyi.ikde -
re, T oka t, Sultaniye, ~ubukl u, Kandilli, 
fstavroz, OSkiidar, <;amhca bah<;eleri bu 
ciimledendi, Padi§ahlara mahsustu. 

F akat halk, gene mesiresiz degildi. 
Y azm s1cak giinlerinde fakir olanlar At· 
meydanmda, Agac;aYJrmda, Y enibahc;e
de, Baruthanede, V efada, Beyaztdda, 
Atpazannda, Arabac1larda, Selimiyede, 
Kadirgada, Y edikulede kiime kiime top· 
lamrlardJ, ayran i<;erek ve tiirlii tiirlii o
yunlar seyrederek eglenirlerdi ' 

Parah olanlar yaz mevsiminde dol • 
malar doldururlar, helvalar pi~irirler ve 
gene kiime kiime toplamp Alibey koyiine, 
Laleleye, lmrahur kO§kiine, Kag!dhane
ye, Kuyumcular c;aymna, Mirgiin bah • 
<;esine, Cendereci koyiine, Kemerlere, 
Sultan Osman havuzuna, (_;ayba§ma, 
Sultan Selim mandirasina, Kiteliye, Tiirk 
E§e koyiine, Akbabaya, Albahadna, 
Dresekiye, Alerndagma, KaYJ§a gider • 
lerdi. 

Bunlann hepsi birer hususiyet ta§Irdl. 
Mesela Sultan Selim mandtras;nda M1 • 
mdan getirilmi§ fil biiyiikli.igiinde sanb 
kumiZih alaca stgirlardan iireme hayvan
lar ve bunlan koruyagelen manda yav • 
nrsu iriliginde kopekler seyrolunurdu. 
Sul•tan Osman havuzunun dort yam ko· 
ruydu ve her koruda birka<; yiiz a§tk, 
gi.inluk yuvalanm kurup safa siire:di. 
Mirgiin mesiresinde dart duvan billur -

dan bir hamam vard1. Bir giil bah<;esi or

tasmda yapilmi§ olan bu hamamm i<;inde 

bulbiillerin yavrulanna ag1zlarile yem 

vermeleri seyrolunabilirdi. Biilbiiller de 

dJ§andan i<;eridekilerin oyunlartnt tema

§a ederlerdi. 

Zaman, bu mesireleri k1yrnetten du • 

§iirdii. Bugiin iyi hava ihtiyacJ, eski de -

virlerden ~ok daha fazla olrnakla beraber 

bu ihtiyac ancak plajlarda bahkla§arak 

tatmin olunuyor. Sonra eskilerin mesire 

sevgisinde cemiyetc;ilik goze c;arpar. Bu

giiniin mesire zevki ise nihayet iki rakamt 

iizerinde doniiyor! .. 

M. TURHAN TAN 

verdigi asabi yiiziinde biiyiik bir hamle
ye hamlant§m gerginliginden hissedili .. 
yordu. Birdenbire biiyiiyen gozlerini so

bamn iistiine ve duvara ~evirdikten sonra 
Orhana baku: 

- Azizim, dedi, sen benim ic;in en zi
yade bu halinle giizelsin. Mukavemetli 
ve sessiz bir miicadele adamism. Benim 
ii~ giin evvel Kad1kOyiinde kah~1m i§i 
bozdu. Hep seni dii§iindi.igiirne ernin ol. 
Diin gelir gelmez seni arayacakhm, fa
kat te:mbellik ettim. N e hal de oldugunu 
tahmin ediyordum. Simdi daha yakmdan 
gori.iyorum. Bunu saklamaga liizum yok. 
Gorrnemezlikten de gelemem. Herhalde 
<;ok fena bir gece ge<;irmi§ olacaksm. Ben 
senin rengini hi<; bOyle gormedim. Ney

se, sana yalmz ~unu si:iyleyim: Bu, son 

<;ektigin mahrumiyet giini.idiir. {_;iinkii sa

na i§ buldum. 1§ degil, i§ler ... Simdi an

latacaglm. Fakat, daha evvel beni fizyo

lojik vaziyetinden haberdar et: Uykusuz 

musun? A<; m1sm? N eye ihtiyacm var? 

Hasta mlSln yoksa? A<;Ik soy! e. Beni bu 

kadar a<;Ik konu~tugum i<;in mahcub et • 

me. 
Orban dogruldu; bogazmda ikiy~ ay

nlarak bir ktsmi ic;eri kac;an boliinmii~ bir 

sesle: 
(Arkast var) 



japonya 1940 olimpiya
dina nasd hazulan1yor ? 
Hi~bir yerde goriilmiyen muazzam bir stad yapa

caklar ve kay1k yari,Iari i~in kanal a~acaklar 

1940 Olimpiyadma i$tirak edecek sporcularzn ikameti i~in yapzlacak Olimpiyad 
koyii.nii.n yeri haztrlantyor 

Ilk J apon lmparatorunun tahta ciilil.
sunun 2600 iincii yJ!doniimii 1940 sene
sinde Japonlar tarafmdan muazzam bir 
§ekilde tes'id edilecektir. J aponlar bunun 
ic;in ~diden biiyiik hazuhklara ba§la -
mi§lardir. J aponlar 1940 Olimpiyadmm 
T okyoda yap1lmasmda bunun i~in ~ok 
mar etmi§lerdir. 

Japon matbuabnm yazd1gna gore 
1940 Olimpiyadlarma gidenler, diinyada 
e~i goriilmemi§ muazzam bir merasim 
seyredeceklerdir. Merasim ve Olimpiyad 
hazuhklanm miikemmelen ba§armak, ya
handara kendi faaliyetlerini begendirip 
takdir ettirmek gayesile biitiin J aponlar 
~imdiden hummah bir surette c;ah§makta• 
dJrlar. 

T okyoda, merasim ve Olimpiyadlann 
ihzan ve teknik kJSJmlanm hazuhyan iki 
komite vard1r. Hariciye ve Dahili~e Ne
zaretleri, Tokyo belediyesi ve spor fede
rasyonu bu hazuhklann miikemmelen 
ba§anlmasJ ic;in elbirligile c;ah§maktadu
lar. Dahiliye Nezareti Olimpiyadlara 
sarfedilmek iizere 10,000,000 yen tahsis 
etmi~tir. Tokyo belediyesi 1940 Olim -
piyadlan i~in §imdiye kadar hic;bir Olim
piyadda goriilmemi§ bir stadyom in§aSJ 
ic;in biiyiik ve modern bir plan hamla -
nu§br. 

Tokyoda imparator Mutsuhite'nin 
ruhuna hiirmet ic;in yap1lan Meiji iba -
dethanesinin binlerce metro murabba1 
Ye§il, c;amh ba~elerinden bir kJsmmJ 
sporculara tahsis etmi§lerdir. Burada 
sporun her ~ubesine aid biiyiik stadlar 
yapilmJ§tJr. 

Ekonomiye gayet riayetkar olan muha
fazakar J aponlar, Tokyo belediyesinin 
yeni yapbg1 plamn yerine, elde mevcud 
bulunan stadlara baz1 ilaveler yap1larak 
Olimpiyad alamnm masrafs1zca viicude 
getirilmesini istemektedirler. Propaganda 
bak1mmdan bir taknn J aponlar da bu ye
ni planm in§asma taraftard1rlar. 

Kiirek yan§lanmn T okyoda yapd -
mas1 ic;in, Soutama vilayetinden c;1kan ve 
T okyonun ic;inden gec;en Sumida nehri
nin yukan parc;asma kadar biiyiik bir ka
na! Bc;llacakbr. 

Olimpiyada i§tirak edecek sporculann 
ikameti i~in Berlinedki gibi biiyiik bir 0-
limpiyad koyii yap1lmaktadu. 

Olimpiyadlara birinci gelenlerin milll 
mar§lanm soylemek iizere ]apon tale -
belerinden miirekkeb on bin ki§ilik bir 
koro heyeti haztrlanmaktad1r. Bu koro 
heyeti ayni zamanda J apon §ark1lanm 
da soyliyecektir. 

T okyoda Olimpiyadlara gelecek se -
yircilerin rahat etmesi i~in, Tokyo bele
diyesi biitiin otelleri kontrol etmi§ ve mev-

cud otellerin ihtiyaca kafi gelmiyecegini 
anhyarak yeni otellerin in§asma karar 
vermi§, eski otellerin de tam konforlu te
sisatlarla miicehhez olmalanm karar al
tma alml§hr. 

Olimpiyad haberlerini biitiin cihana 
yaymak ic;in biiyiik bir radyo istasyonu
nun in§asJna ba§lanmi§hr. Belediye, T ok
yodan stadyomlara gidecek halk1 rahat
~a gotiirecek vesaiti nakliyeyi havadan, 
karadan ve yerin altmdan olmak iizere 
ii~e ay-1rm1~ ve metropolitenlerin in§asma 
§imdiden ba§lanml§hr. 

T okyodan stadyoml ara gidip gelme 
iicreti bizim paramiZla iki kuru§ olarak 
tesbit edilmi§tir. ]apon vapurlan da 0-
limpiyadlara c;ok seyircinin gelmesini te
min ic;in bugiinkii fiatlanm dortte hire 
indirmege karar vermi§tir. 

F enerbah~e ve Be§ikta§ 
takimlari 

Millt kiime mac;lan ic;in bu hafta iki 
tern as yapacak olan F enerbahc;e takum 
diin Ankaraya, Be§ikta§ taklm1 da 1z -
mire gitmi§lerdir. 

Y ar1 ag1r boks diinya 
§ampiyonlugu 

Brii~el 25 (A.A.) - Yan ag1r sik
Iet diinya ve Avrupa boks §ampiyonlugu 
ic;in yap1lan ma~ta §ampiyon Belc;ikah 
Gustave Roth, ltalyah Merlo Greciso'yu 
15 inci ravundda say-1 hesabile yenmi§tir. 

V oleybol ma~lar1 
T. B. K. istanbul BOlgesl Voleybol Ajan

ll!!;mdan: 
27/3/1937 cumartesi giinii Galata.saray spor 

kuliibii lokallnde yapJlacaJk. voleybol 
rna~ Ian 

Galata Gencler - ortakoy saat 14,30 ha
kem: Todorl 

Anadolu - Fener Yilmaz saat 15 ha.kem: 
Abdiirrahman 

Hila} - istanbulspor saat 15,30 ha.kem: 
ilham.i Polater 

Galatasaray - Topkapl saat 16 hakem: 
Lil.t!l 

Not - Bu haftadan ltibaren muntaza -
man miisaba.kalara l.§tira.k etmlyen takJm
lar dlskallflye edlleceklerdlr. Bu hususta 
Uerl~e vakl olacak herhangl blr itlraz na
zan dildkate alllllll1yacaktrr. 

Akin a 
Tarihi ve edebi roman. Bu eser

de Tiirk giicii, Turk zekast, Tiirk 
inceligi biitiin parlakhgile gorii
niir. Eser ba~tan ba~a !iiiirdir, ta
rihtir, felsefedir, san'athr. M. Tur
ban Tamn kaleminden ~tkmt!iitlr. 

Fiatt bir lira. 

,~----------------------------,, 
L KO$e ~}8~.~.~.!!~!!1 esrar1 1 

Bu geni§ ve bir kan§ enliligindeki 
sand1k i~inde kii~iik iki ~ekmece ve kii~iik 
mukavva kutular, biiyiik iki zarf vard1. 

Evvela ~ekmeceyi a~h ve bir lahza ir
kildi. Kapagmm i~inde renkli bir ihtiyar 
resmi vard1. Altmda «Ahmed Fikri Pa -
§a, 1272 - Laleli, Sultanahmed ve So -
ganaga» yaz1h idi. <;ekmecenin i~inde 
iki ni§an, bir altJn yiiziik buldu. 

F erdi, hem en kii~i.ik not defterine be
yaz sakalh ihtiyann resmi altmdaki yazJ
lan kaydetti. Sonra resme dikkatle baktJ, 
kendi ken dine: 

- Bu ~ekmece yalmz bu resimle §U 

yiiziik ve ni§anlan saklamak ic;in mi? 
Yoksa? ... 

F akat bu suale cevab veremiyordu. 
Diger ~ekmecelere bakti. Bun ardan bi -
rinde gene kapakta bir resim ve i~inde 
alc;1dan bir molaj buldu. Resmin altmda: 
«Adapazarh kumusyoncu Tahir -1302-
izmit>> yaz1h idi. Bu molaj ona oteki 
· ekmecedeki bo~lugun sebebini izah etti: 

- Demek, dedi, Ahmed Fikri Pa§a· 

mn maskesi ya kaybolmu§, ya lazim ol -

mu§. 
O~iinci.i c;ekmecede gene bir molaj ve 

iki men dille iki zarf vard1. F erdi zarflan 
a~h, bu hususl mektublar molaj sahibi 
Refik Beyden kansma yaz1hyordu. Fer
di bi.iti.in bunlan not defterine kaydettik
ten sonra sanduka ic;indeki diger zarflan 

kan~tJrdJ. 
- Tam am, dedi. hte ~imdi Samoilo

fu tamyacag1z. 
Filhakika bu zarflarm i~inde bloknot

lar, pasaportlar, yeni ve eski birc;ok re • 
simler vard1, F erdi, bu resimlere goz a
bnca bu fesli, §apkah, kalpakh fotograf· 
!arm Samoilofa aid oldugunu tahmin et
ti. 

Bir lahza dii~iindii. Sonra Hasrete aid 
dosyay1 ayuarak digerlerini yerine koy
du. Biiyiik kapag1 kapattl. itince kena -
nndaki vida yerle§ti. 

Hasrete aid dosyay-1 koluna alarak 
duvarlan, camh dola"QJ garib maskelerle 
dolu olan atolyeye son defa bir goz att1. 
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FiKiRLER 

Medrese zihniyetinin 
Tiirk Alevilere dair 

yanhf propagandalari 
Osmanh devri Ti.irkiyesinde koyu bir 

taassubla muttast£ olan medreseliler 
Siinniligin miirevvic ve miidafii idiler. 
Aleviler, Bekta§iler ve saire gibi med
rese taassubuna boyun igmiyen Tiirk
Iere kar§I daima has1m olarak kaldllar. 
Onlara tiirlii tiirlii dii§manhklar besle
diler. Bir taraftan halkl onlardan sogut
mak i~in aleyhlerinde menfi propagan
dalar icad ederken, diger taraftan da 
bilhassa Aleviler gibi kiitle halinde bu
lunan maddeten zay1flatmak i~in Os
manhlarm hiikfunet kuvvetlerini bun
Jar aleyhine ft§klrtrrlardt. Medreseoile
rin, siinni halifesi olan Osmanh Padi
§ahlarmdan yiizbulmalan, bu faaliyet
lerini kolayla§hnrd.J. Merke:llde :;>eyhill
islamm, orduda kazaskerlerin, eyalet
Ierde kadllarm miithi§ niifuzlan dii§ii
niilecek olursa eski devirlerde medrese
nin ne derece kabarhlmi§ oldugu ko
Iayca anla§Ihr. 

Medrese tarafmdan en 90k hrrpalanan 
ve aleyhlerinde haks1z ve yanh§ isnad
lar yap1lan Bekta§ilerle Alevilerden biz 
bu makalemizde yalmz Alevilere reva 
goriilmii§ olan haks1z hiicumlara temas 
etmek istiyoruz: 

Medresecilerin, Alevilere yaphklar1 
haks1z hiicumlardan biri onlara ibaha 
isnad etmeleridir. Guya Alevilere gore 
§arab it;mek ve zina gibi baz1 memnu
lar miibah say1hrm1~. 

Eski medresecilerin bu -iddias1 tama
men yanll§br. Hatayda Tiirk Aleviler 
arasmda yaptJ~m1z telikiklerde bunun 
uydurma oldugunu gordiik. Vakta bu 
noktaya Antakya tarihinin k1sm1 mah
susunda da temas etmi§tim. Hatay Ale
vilerinin guya hat;h seferlerde Fransiz
larla yerlilerin tesaliibiinden ortaya 
t;Jktlklan hakkmdaki as1lstz iddiayt tek
zib etmek maksadile, Nuseyri namile 
maruf olan Hatay Alevilerinin haqh se
ferlerden daha evvel mevcud olduklarl
m ispat etmek liizumunu hissetmi§tik. 
Filhakika, Antakyada 2 bu~uk as1r ka
dar (1085 - 1268) bir frenk idaresi tu
tunmu§ kalmt§h. Fakat bu miiddet zar
fmda zaten qok kalabahk olmtyan Fran
SIZ askerlerinin l;u kadar biiyiik bir ce
maati viicude getirmi§ olmalarma hiik
medilemezse de gene haqh seferlerden 
daha evvel Nuseyrilerin anevcud ol
masl keyfiyeti en kuvvetli delilimizdir. 
Filhakika Alevilerin Nuseyri §Ubesi da
ha 9 uncu astrda zuhur etmi§lerdi. Bu
nu ispat etmek i~in elimizde en kuvvetli 
bir delil hac;h seferlerden evvel Aleviler 
aleyhinde Siinniler tarafmdan eserler 
yazlliill§ olmasiChr. 

1§te biz ad1 geqen Antakya tarihimiz
de bu eserleden ald1~m1z bir ciimlede 
ibaha kelimesini de zikretmek mecbu
riyetinde kalml§bk. Bittabi bOyle bir 
tarihi hulasada Nuseyriler aleyhinde 
s<iylenen bu kelimenin yanh§ ve hiicu
mun haks1z oldugunu ileri siirmege 
kalki§sak saded harici ~1kacagim1z i~in 
efkan umumiyeyi bilhassa Hatay Alevi 
karde§lerimiz tenvir maksadile bu nok
tanm tavzihini bu makalemize hasredi
yoruz. 

Aleviler, zina hususunda miisamaha 
gostermek §Oyle dursun, bilakis bu hu
susta ~ok titizdirler. Her yerde oldugu 
gibi Hatay Alevileri nezdinde de zina 
memnudur. 

<;ah§kanhklan ve dogruluklarile Ha
tayda herkesin itimadmJ kazanml§ olan 
Aleviler i §hayatmda eskidenberi bii
yiik bir mevki tutrnu§lardrr. Biiyiik 
Harbde seve seve askeri hizmetlerini 
yapan Hatay Tiirk Alevileri Galiqya cep 
hesinde biiyiik fedakarhklar gostermi§· 
lerdir. Bunlar iqerisinde askerden ka
qanlara rasgelinmemi§tir. 

Esasen Suriye Arablar1 daha ziyade 
$iilige dii§man olan Muaviye hiikfuneti 
taraftan olduklarmdan y!lolan Emev1 

Y anhanenin iistiindeki evrak1 ara~hrdt. 
- Bu herifin nereye gittigini bize 

gosterecek bir delil, bir ipucu yok mu? 
Diye yallhanenin gozlerini ~ekti. 
Hay1r ... Bu gozlerde manas1z kag1d 

par~alan, bo~ zarflar, kalem uclar1, bir 
b~ak ve kur§unlar, ic;i me~hul mayilerle 
dolu iki iic; §i§eden ba§ka bir§ey yoktu. 

F erdi, bur ada i§ini bitirerek diger o
dalara gec;ti. Bunlardan biri resmi ziya
retleri kabule, digeri kimyevi tahlillere 
ve Samoilofun c;ehreleri degi§tirmek i~in 
yaptJgJ biiyiiciili.ige mahsustu. 

A§ag1ya indi ve dosyay1 Nurinin ya -
mnda bir iskemleye bitkin bir halde yer
Ie~mi§ olan Hasrete uzattJ. 

- Galiba, dedi, kendinizi bu evrak 
sayesinde tamyacaksmtz. 

Hasret birden canland1. 0, iimidle 
yeis, oliimle hayat arasmdaki biiyiik mii
cadelenin verdigi yorgunluk yjJziinden 
bir zamandtr hie; bir§ey dii~iinemedigi i~in 
bu dosyayt da unutmu~tu. Ayaga kalkb. 
Biiyiik zarf1 ve bir defteri a~lp hemen o
kumak i~in can at1yordu. Nuri giilerek 
elinden tuttu: 

- Bu kalabahk dosyayt ~imdi tetkik 
edip bir§ey ogrenmege imkan yok. Biraz 
daha sabret. 

ispanya i,inin 
i~inden nasd 
c;1kdacak? 

[Ba§makaleden devam] 

dir. Ne hacet Almanya ile ltalya Gene
ral Franco hiikumetini tamyarak onun 
bu badireden behemehal muvaffak ~~k
masmJ bir nevi pe§in teminat altma ald,k
lanm gostermi§lerdir, ve ltalya ls
panyadaki dahili harbden hiikUmet 
tarafmm galibiyeti neticesile ~·kabi
lecek herhangi bir vaziyeti asia kabul 
etmiyecegini defalarla ve a~1k~a ilan 
etmi§tir. Bu hareket tarzmda bitaraf
hk ve zuhur edecek herhangi bir neticeyi 
kabul ihtimali var m1d1r? 

Y eni vaziyet kar§Jsmda kan§mazhk 
{ademi miidahale) siyasetinin suya dii§· 
mek iizere bulundugu meydandadJr. E
ger General Franco kuvvetleri oniimiiz
deki hsa gi.inler zarfmda vaziyetlerini 
1slaha muktedir olamazlarsa meselenin 
daha ~etin safhalara ve hatta zuhurun
dan ~ok korkulmu§ olan milletleraras1 ih
tilatlarma siiriiklenecegi muhakkak gibi 
goriinmektedir. Y eni miidahaleler i§i 
derhal en had safhalanna sevketmek ih
timali yok degildir. 

Meger ki meseleye ba~ka bir hal §ekli 
buluna, ki bu da ancak dahill !spanya 
harbini elbirligile durdurmaktadu. Harbe 
gitmemek i~in devletlerin en sonunda 
buna riicu etmek JstJrarmda kalacaklan
m kuvvetle tahmin ediyoruz. Ehemmiye
tine binaen bu safhay1 miiteaktb bir ma
kalemizde aynca arzetrnek istiyoruz. 

YUNUS NADI --.... ·-----
Eski Arnavudluk Prensi 

fehrimizde Wied 
Eski Anavudluk 

Prensi Von Wied 
M1s1r ve Beyrut 
yolile §ehrimize gel 
mi§tir. Siyasetten 
~ekilmi§ olan Prens 
zevcesinin vefatl ii
zerine Romanyaya 
nakli mekan etmi§ 
ve Rumen tabiiye
tine girmi§tir. Sey-
yah olarak §ehri- ~ 

mize gelen Prens Prens Von Wied 
Von Vied bundan sonra siyasetle i§
tigal etmiyecegini, bir hafta kadar 
istanbulda kalarak tekrar Romanyaya 
donecegini s<iylemi~ir. 70 ya§mda bulu
nan Prens, istanbulu ~ok sevdigini ve 
ftrsat d~tuk'>e tekrar gelecegini de 
ilave etmi§tir. 

Malum oldugu ve~hile Prens Von 
Wied, Arnavudlukta tam ta~ giyecegi 
giin Esad P~a Taptaninin yaphgi bir 
darbei hiikfunet neticesinde bir italyan 
gimisine binerek lit; but;uk ay kadar mi
safir oldugu Arnavudlugu terketmek 
mecburiyetinde kalml§tl. 

hiikfunetinden sonra $ii dii§manhjp. Su
riyede asla kuvvetini kaybetmemi§tir. 
Bu itibarla eski devirlerden'beri Ratay 
Alevilerinin Suriyelilerle anl~1p kay
na~Iklan goriilmii§ degildir. 

Bugiin Tiirkiye Cumhuriyetine Ra
tay Siinni Tiirklerinin nekadar miina
sebeti varsa Hatay $ii Tiirkleri de A
nadoluda oldugu gibi ayni hak ve ayni 
miinasebetle bu milli camiaya baghdtr
Iar. Esasen bugiin arbk f,?iilik ve Siinni
lik yoktur, ancak Kemalizm varrur. La
ik ve milliyet~i olan Kemalizm, Tiirk 
1rkmm arttk mezheb dedikodularile bir
birine dii~an olmasmt dogru bulmaz. 
Medeni TUrk, ~iiligi, Siinniligi unutarak 
medeniyet camiasma girmi§'tir. Atatiir
kiin ~izdigi ugurlu hedef bize kafidir. 
Biz Hatayh Tiirkler arhk ne Siinniyiz, 
ne de $iiyiz; yalmz Kemalistiz ve bu

nunla iTtihar ederiz. 
Maltepe Asker! Llsesi felsefe mualllml 
Hataylr Ahmed Faik Tiirkmen 

Konyada bahar ve faaliyet 

28,000 amele i§e hazir ! 
Bu sene zarf1nda 

batakhklari da 
Ilg1n ve ivriz 

kurutulacak 

Konyadan guzel bir gorunii.$ 

Konya (Hususi) - Konya Naf1a 
dairesi amelei miikellefe ile ilkbahar faa
liyetine ba§lamak iizere haZJrhgml yap • 
ml§tlr. Bu ilkbahar devresi i~in Kara . 
man, Eregli, Konya, Cihanbeyli, Sey . 
di~ehir, Ilgm, Ak§ehir ve Re§adiy<!de 
hirer §antiye a~J!mJ§tJr. Bu §antiyelerde 
~ah§acak amele yekunu 28,000 den f~z
ladu. 

Bu §antiyelerden Ilgmdaki Ilgm ba -
takhklannm kurutulmas1 digerleri yo! i§· 
leri ile me~gul olacaklardJr. N af1a daire· 
sinin silindirleri de garajlardan ~1karak 
§antiyelere gitmege ba§lamJ§lardJr. N a -
f1amn silindir kuvveti, V ekalet tarafm
dan satm alman ve Konya N ahas1 silin· 
dir kadrosuna eklenen iki silindirle tak
viye olunmu§tur. 

Bu c;ah~ma devresinde Ereglide i vriz 
suyunun husule getirdigi batakhgm ku -
rutulma i§ine ba§lanmasJ da muhtemeldir. 
Bu takdirde N aha dairesi ile s1tma mii · 
cadele dairesi ~idJ§malanm bu batakhk 
mmtakada birle§tirmi§ olacaklardJr. 

Eregli batakhgmm kurutulmasl i§i de 
Ilgm batakhgmm kurutulmas1 i§i gibi 
miihimdir. Bu batakhk kurutulunca hem 
halkm s1hhati korunmu§ hem de bab1k -
hg1 viicude getiren sular muntazam ka • 
nallara ahnarak sulama i§leri i~in fay -
dah bir hale getirilmi§ hem de kuvvei 
inbatiyesi fazla hektarlarca arazi kaza -
mimi§ olacaktu. 

Bu batakhklarda sJhhl tehlikeler b•1· 
lundugu ic;in halk oralara yakla§ama -
makta ve ziraat yapamamaktad1r. As1l 
ziraat yap1lacak klSlm ise daima kurak
hkla kar§l kal"§Jya bulunuyor. Simdi bu 
sulak yerlerden batakhk ve batakhgm 
meydana getirdigi s1hhl tehlikeler orta
dan kalk·1ca susuzluk meselesi de kendi
liginden kaybolmu§ bulunacaktir. 

Konyada bahar 
<;ok uzun ve ~ok §iddetli siiren k1~ 

devresini gerilerde buakml§ gibiyiz. Her 
giin giine§, olanca h1zile Konya ve civa
rmm iistiinde dola§makta, badem ve §ef
tali aga~larmm ~i~ekr'erini beslemektedir. 

«Mart kap1dan baktmr, kazma, kii
rek yaktmr» derlermi§. Simdi Konyada 
bahar vaziyetini gorenler buna inanmaz • 
larsa hata etmi§ olmazlar. Havalar o ka
dar giizel ve o kadar 1hk gitmektedir ki 
pardesi.iler bile ~ok ve liizumsuz goriilii· 
yor. 

Konyamn e§siz yazhg1 Meram bag
Ian daha §imdiden ragbet gormege ve 
balk! ~ekmege ba§ladJ. Cumartesi gi.i -
niinden gidip pazartesi giinii di:inenler 

kadar pazan Meramda ge~irenler de c;o· 

galmi§tir. Kays1 ve bademlerin beyaz, 

§eftalilerin pembe c;ic;ekleri arasmda cid

den doyulmaz bir manzaraya kaVU§IDU§ 

olan Meram, belli ki bu y1l ~ok, c;ok faz-

Ia kiymetlenecek. Burada halk arasmda 
bir Ia£ var. Kl§l sert olan yilm yaz1 da 
siirekli ve bogucu olurmu§. T ecriibele • 
rine giivenerek bunu iddia eyliyenlcr 
Meramdaki kirahk sayfiyeler sahibleri .. 
nin paras1z propagandasmJ yap1yorlar. 

Ge~en y1l yazhg1 elli liraya kiraya 
verilen baglar §imdiden yetmi§ be§ iira 
kiraya nazlamyorlar. Elli lirahk bir bag
cla havadan ba§ka aranacak bir§ey bu " 
lunmadJgl nazan dikkate ahmrsa mey .. 
vah, iiziimlii baglann kirasmdaki farli 
hesab olunabilir. 

Hele bu sene Meramm ~ok me§hur 
olan kumsu~ armudlarmm da ~ok fazla 
olacag1 tahmin edildiginden bu kiralara 
bir misli zam yapllacagJ a§ikarla§tr. S1 -
kmtih bir k1§ devresi g~irmi§ olanlann 
yegane temennisi §Udur: Bari yazt sikm
tlsJz ge~irsek ... 

Biiyiik bir kitab sarayr 
Konya vilayeti, Konyada biiyiik bir 

kitabsaray kurmaga karar vermJ§ttr. 
Mevcud kiitiibhanelerin bir araya geti ~ 
rilmesi ile ba§lanan bu biiyiik kitabsaray 
te§ebbiisii c;ok yakmda miisbet neticesini 
verecek ve Konya e§siz bir kiitiibhaneye 
sahib olmu§ bulunacaktJr. Bu kiitiibha .. 
neden ba~ka §ehrin muhtelif yerlerinde 
be§ tane de okuma salonu tesis edilecek· 
tlr. Bu biiyiik kiitiibhane i~in icab ed~n 
tedbirler almml§ ve tahsisat aynlmi~tlr. 

Y eni arteziyen kuyularr 
Konya vilayetinin su i§leri biirosu taz

yikli su bularak arteziyen kuyulan a~ .. 
tlrmak i~in yeni bir sondaja ba§laml§tlr. 
Sondaj <;umra kazasmm Alibey Hoyii· 
gii denilen mevkiinde yap1lmaktadJr. Mii
tehassJs su muhendisleri ve sondaj ma .. 
kineleri bu mevkide ~ah§malarma gayretle 
devam ediyorlar. MiitehasSJSlarm temi .. 
natma gore burada 200 - 300 metro de· 
rinlikte tazyikli su bulunabilecektir. 

• 
Eski eserler hakkrnda tetkikat 
Maarif Vekaleti, mimar Macidi Kon

yaya gondererek Konyadaki tarihi ve 
mimarl kiYmeti haiz eserler iistiinde bir 
etiid yaptum4hr. Bu etiidiin, konya i~in 
~ok onemli oldugu anla§lhyor. Bilhassa 
iplikc;i medresesi iistiinde yap1lm1§ olan 
inceleme bu medresede Selc;ukilerin bi -
rinci, ikinci ve ii~iincii merhale olmak ii· 
zere mimarl tiplerini tesbite fmat ver .. 
mi§tir. iplik~i medresesi Selc;ukilerin Kon .. 
yadaki ilk eseridir. Bu itibarla bu med .. 
resenin mimarhk bak1mmdan ayn bir 
degeri vardu. lnce minare ve Sahipata 
iizerinde yap1lan tetkikat ta bunlardao 
her ikisinin de kubbe kJSimlannda baz1 
tamirata ihtiyac gostermi§tir. 

Bey§ehirdeki E§ref ogullan camii iize• 
rinde yap1lan incelemelerle de buradaki 
tamir i~i tesbit olunmu§tur. Karaman ve 
Ak§ehirdeki tarihi eserlerle de me§gul 
oiunmaktadJr. Ermenekteki tarihi eserle· 

Dedi. F erdi de giiliiyor ve bu iki mes- - Oyle zannedilebilir; dedi. F akat rin incelenmesi i~in de Konya N afut mi• 
ud a§Jka sevincle bak1yordu. o bana esrarmm, maksadlanmn, vas1ta - marlarmdan F alih Olkii gonderilmi§tir. 

- Haydi §imdi ~1kahm ~ocuklar. larmm pek azm1 gostermi§tir, ki bugiin Y ap1lan inoelemelerle tesbit olunan ne• 
Hasret bir Nurinin k1yafetine, bir de bunlan siz de benim 'kadar biliyorsunuz. ticelere gore icab eyliyen tamirler yap! • 

kendininkine bakarak: T amdJgJ, gorii§tiig~. birlikte i§ yaphg1 lacakhr. 
- Boyle nasi! c;Jkabiliriz? dedi. Ben adamlar da onun hakiki ciiriim ortaklan 

utanmm. degildir. Samoilof yaptlgl i§lerde kendi- Vilayet Umumi Meclisinin 
F erdi de onlardan daha temiz degildi. sine ciiriim yiikletebilecek ortak, biitiin verdigi kararlar 

Hepsi toz toprak ic;inde, dizkapaklanna esranm if§a edebilecek arkada§ almamJ§· Konya vilayet umuml meclisi i§lerini 
kadar ~amurlara bulanml§h. Nuri: hr. Her i~ini yalmz gormii~. kah Sarno- bitirerek dagJ!dJ. Bu y1l, fevkalade bir 

- Ne yapahm? dedi. <;aresiz kap1 - ilof, kah Preru Rlzkullah. kah bir ecnebi toplant1 ile ba§hyan umumi meclisimiz 
dan di§aTI ~JkacaS'lz. Hemen bir otomo- bankasJ miidiirii, kah bir pa§a olarak or- bilhassa be§ yilhk kalkmma ve bayJndJr· 
bil bulabilirsek ne ala, yoksa istasyona taya rJkiDI§hr. AsJ! ortaklan i§te gene 1 k "' 1 programm1 yapml§, su i§leri iistiinde 
kadar gidecegiz. kendisinden ba§kasi olm1yan bu ikinci 

b k ehemmiyetle durmu§tur. Yol paras! vi • 
istasyon caddesinde u 1yafette ii~ tiplerdir. 

be§ dakika beklemege mecbur oldular ve - Peki, kimlerle gorii§iir, dii§er kal- layetimizde gene ge~en seneki gibi alti 
ned en sonra gel en bir otomobile atladt • kardJ?.. lira olarak kabul edilmi§tir. 937 mali y1• 

lar. - Bunlar her zaman degi§ir. Oc; be§ h biitc;esi geliri 1,256,000 liradu. Bu· 
Y olda F erdi, koltugundaki dosyay1 sene evvel, Bulgaristanda, Romanyada, nun 812,752 liras1 adi masrafa, 443,248 

kemali merakla kan§hran Hasrete: Atinada, Pariste, daha evvel Kmmda, lirasJ fevkalade masraf k1smma aynl .. 
- Siz, dedi, bu herifin yanmda bii • Moskovada birc;ok adamlar tamd1m. Bu- IDI§hr. 

yiimii§siiniiz. Onun hayabm iyice bilir - giin bunlarla muhaberesi bile olmadigmJ Vilayet hususi muhasebesi, ge~en y1l 
siniz tabii. Hatta belki biitiin tertibatJ, 

sanmm. 0 dalavereli i§ gordiigii adam - biit~esini biiyiik bir muvaffakiyetle tatbik 
vas1talan, gittigi geldigi yerler, tamd,kla-

1 1 d l ~k t b' ] etmi• bilciimle masraflanm ve memur n, ciiriim ortaklan sizce me~hul olmasa ar a a a a as1m uza mamay1 1r usu • 
gerek. Ben sizden istifade ederek onu ittihaz etmi§'ti. maa§lan ile iicretlerini vaktinde odemi~· 
bulmaga ~ah§acag1m. - Burada .. fstanbulda en son go- ti. Y eni y1l biit~esinin ·de ayni isabetle 

Hasret, gozlerini kahnca bir defterde rii§tiigii insanlar? tatbik olunacagm1 ummakta hakhy1z. 
takJld18'1 birka~ satJrdan zor ay1rarak: (Arkasl varl E. Koca 
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Pariste asabiyet 
-------------------

Matbuat italyan1n hareketini, barb vak1alart 
addetmek lazun gelecegini ileri siiriiyor 

• •w. • [Ba§taratz 1 fn?f. s1thf!.edeJ I Men~ei Rom a, tarihi 19 ikincikanun 
t~r~k ett1gm1 de Alman sefmne soy le • olan ve Floransa, Napoli, Cagliari ordu 
m1~hr. kumandanlarile to~u umumi miidiirlii • 

Edenin sozleri giine hitab eden bu vesikada §Oyle denil-
Londra 25 (Hususi) - Romadan mektedir: 

bildirildigine gore, ltalyan gazeteleri, «fspanyada harekatta bulunan k1taa· 
ltalyamn lspanyadaki ltalyan goniillii • on ihtiyacat ve metalibatma gore ciizii -
lerini geri c;ekmek meselesinin bitarafhk tamlar te§kili.» Bundan sonra levaz1m 
komitesinde miizakeresine muvafakat et- itasma miiteallik talimat gelmektedir. 
miyecegini yazmaktad1rlar. Bir gazte, a· Her tabura 30 makinelitiifek ve 1 0 mit· 
c;1ktan ay1ga ~unlan yazm1~hr: ralyoz verilecektir. 

«Nihai ~afer elde edilinciye kadar fs- Vesikada 6 milyon kur~unla 120,000 
panyadaki biitiin 1talyanlar lspanyada kumbaramn 21 ikincikanundan evvel N a· 
kalacaklard1r.» polide vapurlara yiikletilmesi laztm gel • 

ingiliz Hariciye Nazm Eden, bu me· mekte oldugu ilave edilmektedir. 
sele hakkmda Avam kamarasmda ken • F ransrz sulhperverlerinin talebi 
disinden sorulan suallere cevaben demi~-
tir ki: Paris 25 (Hususi) - Eski Hariciye 

t N aZJn ve Milletler Cemiyeti nezdindeki 
«- talyamn bitarafhk anla§masJm 

· daimi FranSJZ murahhasi Paul Bon • 
ihlal ederek l spanyaya yeniden goniillii 
gonderdigine clair aim an malum at iizeri· court'un riyaseti altmda bulunan F rans1z 

t I t sulhperverlerinden miirekkeb bir heyet bu 
ne, ta yan hiikumeti spanyaya goniillii 1 • · giin Hariciye Nazm von Delbos u ZI • 
sevkiyahm yasak eden anla§madan sonra 
lspanyaya yeni goniillii gondermedigine yaret ederek, ispanya hadiselerinin vaha· 
dair resmen teminat vermistir.» met kesbetmesi iizerine Fransamn Mil • 

letler Cemiyetine miiracaatini istemi§tir. 
Fransanrn tahammiilii kalmamt~ C ,. Heyet bu miinasebetle, Milletler emi • 

Paris 25 (A.A.) - Delbos'un Sir · yetine aza devletlerin Milletler Cemiyeh 
Clerck ve W elezeck ile yapml§ oldugu 
gorii§IDeler hakkmda miitalealar serde • pakn mucibince deruhde ettikleri taah • 
den salahiyettar m;hafil, Fransanm §im- hiidleri ifaya davet edilmesini de iste -

diye kadar bir uzla§hrma zihniyeti takib mi~tir. 
etmi~ ve ademi miidahale itilafmm, mii • Heyet, Hariciye Nazmndan aynld1k· 
teaddid defalar ihlal edilmi§ olmasma tan sonra, fngilterenin ve Belc;ikamn Pa· 
ragmen biiyi.ik bir sabir gostermi§ oldu • ris sefirlerini de ziyaret ederek, ayni §e· 
gunu hatnlabnaktadlr. kilde mi.iracaatte bulunmu§tur. 

Ayni mehafil, Fransamn sab1r ve mii- Fransrz ve lngiliz matbuahnm 
samahasmm hududu oldugu, bilhassa ne,riyatt 
~imdi oldugu gibi Fransanm miistemleke- Paris 25 (A.A.) - Gazeteler, ltal· 
Jeri deniz miinakalati tehlikede bulunma· yanm goniilliilerin geri ahnmas1 meselesi 
d1g1 zaman F ransa bu hududu asia a~a- miizakeresini reddellmesi ve Delbos tara· 
m1yacagm1 ehemmiyetle kaydetmektedir. fmdan Almanya ve lngiltere biiyiik el· 

lngiliz lmparatorluk yollarr c;ilerile Avusturya elc;isinin kabul edilme· 
Diger taraftan ayni mehafil, ingiliz si meseleleri hakkmda tefsiratta bulun • 

lmpara!!orlugu yolunun da garbi Akde • maktadular. 
nizde tehlikeye maruz bulundugunu kay- Excelsior gazetesi diyor ki: 
debnekte ve Fransa ile !ngilterenin 1s • «fngiliz ve Frans1z hiikumetlerinin, 
palllYaya girilecek yollan muessir surette ltalya tarafmdan kabul edilen taahhiid
kontrol altmda bulundurmak ve ecnebi ]ere kar~I mlikerrer surette yap1lan mu • 
l!liifrezelerin yeniden ispanyada karaya halefetleri harb vakialan gibi telakki e
c;Ikmalarma mani oJmak i~in mu~terek bir decekJeri muhakkakt1r. ftaJyan kuvvet • 
hath hareket kabul ebneleri lazlim geldi • lerinin lspanya yanmadasmda yerle~me· 
gini ilave eylernektedirler. Jeri Frans1z hududlan ve miinakalesinin 
ltalya goniillii gottdermekte devam emniyeti ic;in bir tehlike te§kil edecek rna· 

d hiyette goriilmektedir.» e erse ... 
Paris 25 (A.A.)- Nevyor'k Herald Matin gazetesi yaz1yor: 

Tribune gazetesinin Avrupa niishasma «Delbos, Sir Core Klark'm ve Wel-
gi:ire diin Delbos'la lngiliz sefiri Sir czeck'in nazan dikkatini ademi miidaha
Gerorge Clerc arasmda yap1lan gorii§me le lehinde kat'i bir hal tam bulmak lii
esnasmda ltalyanm lspanyadaki goniillii- zumuna celbetmi§ ve kendilerine Fransiz 
Jeri geri c;ekmekten imtinada devam1 efkan umumiyesi ic;in, g~ilmesi caiz ol· 
halinde blitlin i spanyol limanlanmn m1yan bir hudud mevcud oldugunu bil
Fransa ve ingiltere tarafmdan abluka e- dirmi§tir. Eger bazi mukavemetler orta-
dilmesi derpi~ edilmi~tir. dan kaldmlamazsa, Fransa ve !ngiltere 

/ngiltere ve Fransa deniz ademi miidahaleyi miiessir hlmak ic;in 
mii§terek bir hareket c;aresi, mesela bir 

niimayi,i mi yapacaklaT? b deniz nlimayi§i derpi§ etmege mec ur 
Paris 25 (A.A.) - Le Journal, bazi kalabileceklerdir.» 

mukavemetlerin oniine gec;mek miimkiin Echo de Paris'te Pettinax diyor ki: 
olmadigl takdirde F ransiZlarla ingilizle- «f ransiZ hiikumeti, gittikc;e artan mii-
rin ademi mlidahaleyi mliessir k1lmak dahalenin mlisamaha ile kar§Ilan'amiya • 
ic;in bir deniz niimayi§i yapmalan ihtima- cag1 ve Fran sa ve lngiltere ic;in hayati 
lini baid gormemekle ber!lber §oyle ya • olan mlinakalatm tehlikede oldugu ka -
z1yor: naatindedir. Sir Core Klark, Delbos' a 

«Netayici pek ag1r olacak olan deniz verdigi cevabda hiikumetinin ayn.i fikirde 
niimayi§leri gibi icraata giri~meden evvel oldugunu bildirmi§tir.» 
Milletler Cemiyetine mi.iracaatte bulun • Londra 25 (A.A.) _ Gazeteler, 
mak icab eder. Londra komitesindeki son hadiselerden 

Maamafih Milletler Cemiyeti i§in ic;i· dogan giic;liiklerin hafiflemekte ve Gran· 
ne sokuldugu zaman Almanyadan kaba- di'nin §iddetli beyanatmm verdigi inttba
ca aynlmrru§ olur. Halbuki !talyanlan !arm da zay1flamakta oldugunu kaydet· 
abl ve iz' an dairesine ri.icua imale etmek mektedir. 
ic;in Almanyanm telifibeyne matuf icra- News Chronicle ba§makalesinde §Oyle 
alma giivenilmektedir.» diyor: 

Esirlerde bulundugu toylenen Ornek te§kil edecek derecede biiyiik 
veaika sabn tiikenmi§ olan ve beynelmilel kaide 

Paris 25 (A.A.) - Le Populaire, ve nizamm idamesini istediklerini soyli -
lspanyol Harbiye Nezareti tarafmdan yen herkesin sempatisine ve yard1mma la
ne§redilmi§ ve ltalyan esirlerinin i.izerinde y1k bulunan F ransiZ hiikumetinin hattl 
bulunmll§ olan gizli bir vesikay1 ne§ret • hareketini kayidsiz ve §arts1z tasvib ede-
mektedir. nz. 

Amerikada berhava olan kollej 

Gec;enlerde Amerikanm T eksas eyale tin de bir kollejin 700 talebe ve 50 mu
allimle beraber berhava oldugunu yazmJ§tlk. Amerikadan Avrupaya telefoto ile 
gonderilen yukanki resim, enkaz arasmda cesedlerin aram§lm gosteriyor. 

CUMHURiYET '7 

Kont Ciano Belgraddan Londrada verilen karar 
Ankaraya m1 ge~ecek? CebeiUffank bogazml ve hududu 

Paris mehafili endi§e i~inde Turkiye kontrol edecek 
[Ba~taratt 1 tnct sahttedeJ llerine muhalif telakki edilmiyecektir. 

Gece Stoyadinovic; tarafmdan Kont Madde 7 - Bu anla§ma 5 sene miid-
Ciano §Crefine To~uderede zabitan ku· detle aktedilmi§tir. Eger ink1zasmdan al
liibiinde bir ziyafet verilmi§, ziyafetten tJ ay evvel feshedilmezse hirer sene miid-
SOD;Ta bir resmi kabul tertib edilmi§tir. detle kendiliginden uzaYJp gidecektir. 

Italya Hariciye Nazm Yugoslav· Madde 8 -- Bu anla§ma tasdik olu-
ya hududunda kendisini kar§Ihyan gaze- nacaktlr. Meriyete tasdiknamelerin taa· 
tecileri kabul ederek §U beyanatta bulun • tisi giinii girecektir. Bu taati Belgradda 
mu§tur: mumkiin mertebe k1sa bir zamanda vuku 

«- Yugoslav topraklarma bashgrm bulacakhr. 
dakikada bana tevdi edilen vazifeden i~u anla§IDa Belgradda 25 mart 
dolay1 kendimi son derece bahtiyar ad· 193 7 de iki niisha olarak aktedilmi~ ve 
dettigimi wylemek isterim. Bu ziyaretim yiiksek akid taraflardan her birine hirer 
miinasebetile Belgradda viicude getire- niisha verilmi§tir. 
cegimiz eser Balkanlar, Avrupa ve diin· Fransada endi,e ve bir 
ya ban§ma faydah olacaktir.» resmi teblig 

Kont Ciano bilahare diinkii futmadan Paris 25 (Hususi) - Haricire Ne-
sonra bugiin havanm giizelle§mesinden zareti tarafmdan gazetelere gonderilen 
bahsederek demi~tir ki: bir teblig Kont Ciano'nun Belgrad ziya· 

«- F1rtmadan sonra havanm giizel- reti miinasebetile baz1 gazetelerde goste· 
le§IDesi tabiat kanunlarmm ba§mda gelir. rilen endi§Cnin sebebsiz oldugunu ve 
Bu hadise, ba§lad1g1m1z i§in giizel neti- Kont Ciano - Stoyadinovi~ miilakatm • 
celer verecegine alamettir. Mesaimizin dan Fransamn evvelce haberdar ed!tdi
Belgradda miispet jekilde neticelenecegi- gini bildi11!Ilektedir. 
ni iimid ediyorum. fakat, biz bu kadarla Teblig bu miinasebetle, Yugoslavyanm 
iktifa etmiyerek, ba§lanan i§i geni§letme- Milletler Cemiyeti pakti ve Kii~iik An· 
ge, giizel Adriyatige, Akdenize, hatta tant anla§ffiasile deruhde ettigi taahhiid
biitiin Avrupaya §ami! bir hale getirme- Jeri ihlal edecek bir hatve atmiyacagmi 
ge c;ah§acagFz. Bu tarihi vazifenin bana ve Yugoslavya hiikumetinin orta Avru
tevdi edilmesinden hakikaten bahtiya • pada niifuz temin etmek hususunda Al

manya ile ltalya tarafmdan takib edilen 
nm.» 

lki devlet aTastnda imzalanan 
muahedenin metni 

Belgrad 25 (A.A.) - Bugiin ogle
den sonra Yugoslavya namma Sroyadi -
novic; ve ltalya namma da Konj: Ciano 
tarafmdan imzalanan siyasi anla§mamn 
metni §Udur: • 

Majeste Y ugoslavya Krah namma 
Kralbk Niyabet meclisile Majeste !tal ~ 
ya Krah ve Habe§istan lmparatoru: 

Miitekabil c;ok samiml ve dostane mii· 
nasebatm takviyesi iki memleketin oldu
gu gibi umuml sulhun menfaati icabm -
dan bulundugunu nazan dikkate alarak 
ve bu dostluga yeni bir esas bulmak ve iki 
memleket arasmdaki siyasl ve ikhsadl 
miinasebetlerde yeni bir devir ac;mak ar· 
zusile miitehassi~ olarak: 

lki memleket arasmda devamh bir sui
hun idamesi ve tarsini ayni zamanda Av· 
rupa sulhunun da miihim bir ~arll oldu -
guna kani bulunarak, 

Bir anla§ma akdini kararla~tlrml§lar 
ve bu hususta fevkalade murahhas olmak 
iizere, 

Majeste Yugoslavya Krah namma 
Niyabet meclisi: Ba§vekil ve Hariciye 
Bakam ekselans Doktor Milan Stoyadi
novic;'i, 

Majeste ftalyan Krab ve Habe§istan 
imparatoru: Hariciye N azm ekselans 
Kont Galeazzo Ciano di Curtelesso'yu 
tayin etmi§lerdir. 

Bu murahhaslar salahiyetnamelerini 
teati ettikten sonra a§agJdaki hususatl 
kararla~tlrml§lardlr: 

Madde 1 - lki yiiksek akid taraf 
mii§terek hududlanna ve iki memleketin 
Adriyatikteki deniz hududlanna riayet 
etmegi taahhiid eder. Her iki taraftan 
birisi hic;bir sebobiyet vermedigi halde bir 
veya bir~ok devletlerin bir taarruzuna 
ugrad1g1 takdirde diger taraf, miitearn -
zm istifadesini mucib olacak her ti.irlii 
hareketten istinkaf etmegi taahhiid eyler. 

Madde 2 - Beynelmilel ihtilatlar 
halinde ve yiiksek akid taraflar mii§terek 
menfaatlerinin tehdid edildigi veya edile
bilecegi hususunda mutab1k kahrlarsa, 
bu menfaatleri korumak ic;in alacaklan 
tedbirler iizerinde ani a§maYJ taahhlid e· 
derler. 

Madde 3 - Yiiksek akid taraflar, 
kar§1hkh miinasebetlerinde harbe, milli 
siyasetlerinin bir aleti olarak, miiracaat 
etmemek ve aralannda c;ikabilecek bi.itiin 
anla§amamazhk veya ihtilaflan sulh vas1· 
talarile halleylemek hususundaki azimle
rini yeniden teyid ederler. 

Madde 4 - Yiiksek akid taraflar, 
kendi toprakla:rmda diger akid tarafm 
miilki tamamiyetine veya miiesses niza • 
mma kar§l miiteveccih veya iki memleket 
arasmdaki dostluk miinasebetlerine zarar 
verecek hic;bir faaliyete miisaade etme • 
megi veya bOyle bir faaliyete yardrmda 
bulunmamag1 taahhiid eylerler. 

Madde 5 - Yiiksek akid taraflar, a
ralannda mevcud olan ekonomik miinase
bata iki memleket arasmda miiesses dost
luk miinasebetlerine daha uygun yeni bir 
hamle vermek maksadile §imdiki ticari 
miibadelelerini takviye ve geni§letmek ve 
keza daha vasi bir te~riki mesai ~artla • 
nm tetkik etmek hu~>us.!.ormda mutab1k 
kalml§lardir. Bu babda en k1sa bir miid
det ic;inde hususi bir anla§ma yapllacak
br. 

Madde 6 - Yiiksek akid taraflar 
§Urasmt kararla~hrml§lardir ki bu anla§· 
mada hic;bir §CY iki memleketin esasen 
aleni olan mevcud beynelmilel taahhiid-

siyasetin ne dereceye kadar tehlikeli ol
duguna kani bulundugunu kaydetmel..te
dir. 

Kont Ciano Ankaraya mt 

geliyor? 
Paris 25 (Hususi) - Belgraddan 

bildirildigine gore, Kont Ciano ii<; gUn 
Belgradda kald1ktan sonra, dogruca 
Ankaraya giderek, Tiirkiye Hariciye 
V ekili doktor T evfik Rii§tii Arasm son 
Milano ziyaretini iade edecektir. 

V reme gazetesinin miitaleaar 
Belgrad 25 (A.A.) -- Yanresmi 

Vreme gazetesi, Kont Ciano'nun ziya • 
retinin Belgradda biiyiik bir memnuni • 
yetle selamlanmi§ oldugunu, c;iinkii bu 
sayede iki rnemleket arasmdaki !iyasi 
ve ikt1sadl mi.inasebetlerde mahsus bir sa
lah husuliiniin tahmin edilmekte bulun • 
dugunu yazmaktad1r. 

Anla§ma siyaseti, 1924 senesinde, 
Romada bir dostluk misak1 imzalami~ o
lan Pachitch ile Musolini tarafmdan ha· 
zirlanmi§tlr. Bu misaktan sonra iki mem· 
leket miinasebatmm bozulmu§ olmas1 ve 
bunu bir itimadS!zhk devrinin takib ey
lemi§ bulunmasi teessiife ~ayand1r. Sto • 
yadinovic;in te§ebbiisii sayesinde itt~lya 
ile mukarenet, Yugoslavyanm harici si
yasetinin hedef!erinden olmu§ olup halen 
tahakkuk ettirilmek i.izeredir. 

Almanyaya gore 
Berlin 25 (A.A.) - Kont Ciano'nun 

Belgrad seyahatinden bahseden Volki • 
scher Beobahter ezci.imle diyor ki: 

imzalanacak olan paktm miispet ve 
kabil §eyler c;erc;evesi i~inde kalacagi mu· 
hakkaktu. Belgradm baz1 baglan vard!T 
ki, ne Yugoslavya, ne de italya bunlan 
c;ozmegi dii§iinmemektedir. Macaristamn 
tadilci isteklerine kar§I tedafi.ii bir birlik 
mahiyeti gosteren bu yeni pakt, Kiic;iik 
Antanta dokunm1yacagi gibi Balkan An
tantma ve Bulgar ~ Yugoslav anla§IDaSI· 
na da ili§miyecektir. 

Ulus gazetesinin miihim bir 
basmakalesi 

Ankara 25 (A:A.) -- Ulus gazetesi 
yarm «Belgrad miilakah>> ba§hgl altm
da a§agJdaki ba§makaleyi nC§redecektir: 

italya D1~ Bakam Kont Ciano'nun Bel
grad seyahati, yalmz iki kom§u devlet a· 
rasmdaki miinasebetler degil, §arki Akde
niz, orta Avrupa ve Balkanlarda ban§ ve 
siikun durlugu bakrmmdan mes'ud bir 
hadise te§kil eder. Belgradda imza olu
nacagmi bildigimiz politik ve ekonomik 
iki anla§manm hic;bir su ve §iiphe ciheti 

olmadigmi biliyoruz: <<Kaydetmege 
bile liizum yoktur ki ltalya • Yugoslav 
yakmbg1 ile Tuna havzasmda ve Bal • 
kanlarda tatbik edilecek politika, Avru· 
panm bu bolgesinde hicbir devlete kar§I 
bir c;evirme maksadi gUtmemektedir. ilk 
hedef, herkesle iyi kom§uluk miinasebet· 
leri kurmaktir.» Giornale d'italia'nm bu 
hiikiimlerine Prag ve Biikre§ politika 
muhitlerinin i§tirak etmekte oldugunu ge· 
len telgraflardan anhyoruz. Aldiglmlz 
malumata gore, Belgrad miilakatl 1ngi • 
liz basm aleminde dahi pek iyi akisler 
b1rakm1~hr. 

Etyopya hadisesinin ~arki Akdeniz 
vaziyeti iizerindeki menfi tesirleri ne ka
dar ag1r oldugunu biliyoruz. Bu hal ne 
Balkanh mlittefiklerimiz, ne de Tiirkiye 
ile italya arasmdaki menfaat tezadlan 
veya politika anla§mazbklanndan degil, 
Milletler Cemiyeti vazife ve mes'uliyet· 
lerinden dogmu§ oldugu ic;in, sebeb zail 
oldugu zaman, kolayhkla tasfiye edile • 
cegine §iiphe yoktu. V aziyetin normal • 
laimasma centilmen agreman esas te§kil 

[Ba§taraft 1 fnct sahttese] 
den ve kiilliyetli mi'ktarde. goniillii gon
dermi§tir. Goniillii yasagmdan evvel 1s
panyada mevcud ltalyanlarm miktan 60 
bine balig oluyordu. Son haftalar zarfm
da !talyadan binlerce giiniillii daha gon
derilmi§tir. Madrid hiikumeti bu husus • 
ta mufassal bir rapor gondermi§tir. Bu 
rapor muhteviyatmm ne dereceye kadar 
dogru oldugunu mahallinde tetkik etmek 
lizere derhal lspanyaya bir tetkik heyeti 
gonderilmesini teklif ediyorum.» 

El<;i, komiteye Valance hiikfimetinin 
bir notasm1 tevdi etmi§tir. 

ltalyan elc;isi Grandi Sovyet elc;isinin 
sozlerine §iddetle mukabele ederek §Oyle 
demi§tir: 

«- Sovyetlerin bu teklifj ac;tktan ac;t· 
ga bir tahriktir. ltalyan hiikumeti bu 
tahrike lay1k oldugu cevab1 verecektir. 
Bu hadiselerde kominternin a<;Ik~a faali
yeti bulundugu anla§Ihyor.» 

Alman elc;isi von Ribbentrop ta ko • 
(Iliinizme §iddetle hiicum ederek Rusya· 
nm teklifini riyakarhk addetmi§ ve bita· 
rafhk anla§masmm bizzat Sovyetler ta • 
rafmdan ihlal edildigini iddia ederek 
tetkikat yapiimasml istemi§tir. 

F rans1z elc;isi, M. Maiski tarafmdan 
ortaya atJlan meselenin tetkikini istemi§ 
ve FranSIZ murahhasmm wzlerine mu -
zaheret eden bitarafhk komitesi reisi Lord 
Plymouth miidahale ederek, Alman se • 
firi tarafmdan dermeyan edilen teklifin 
manhki olmadigmi, binaenaleyh komite 
tarafmdan kabul edilemiyecegini soyle • 
mi§tir. Portekiz sefiri Monteiro Sovyet 
teklifinin bitarafbk komitesi u~ulii miiza
keresini ihlal edici mahiyette oldugunu 
beyan ederek, 1talya hakkmdaki itham • 
!aNn mlispet esasata dayanmadigmt wy· 
lemi§tir. 

Sovyet elc;isi bu itltlamlann ne dereceye 
kadar mi.ispet esasata dayand1S!m mey • 
dana c;1karmak i<;in tetkikat yapmak Ia • 
z1m geldigini s<iylemi~tir. 

Neticede, Frans1z elc;isi Corbin'in tek· 
lifi iizerine, Sovyet teklifinin, tali komis· 
yona havalesi kabul edilmi~tir. 

Plarnn tatbikma ba,lanacak 
Londra 25 (A.A.) - Royter ajan • 
smdan: 

Kontrolun idart vazifelerinin khnlere 
tahsis olunacag1 noktasmda zuhur. etmi§ 
olan noktai azar ihtilaflan, bu aym 
29 unda meriyet mevkiine girmesi iimid 
edilen kontrol plammn tallbikm1 geciktir
mi~tir. 

Bununla beraber her noktan tamamile 
ikmal edilmi~ olan plan, 15 giine kadar 
tatbik olunacaktlr. Komitenin paskalya 
tatilJerinde ropJanmama~I keyfiyet:, pla• 
na miiteallik i~lerin halen bilkuvve il.mal 
edilmi~ oldugunu gostermektedir. 

!talyamn goniilliilerin geri ahnmas1 
meselesindeki hath hareketinin kontrol 
planmm tensiki ic;in ~imdiye kadar yap!l
mi§ olan i~ler iizerinde hic;bir vec;hilP. te
siri yoktur. 

ltalyanm hath hareketi, yalruz goniil
liiler meselesi ile alakadardn. Bu mrsele 
ise, iimid edildigine gore, zahiri baz1 mii§· 
kiilata ragmen, paskalya tatillerinden 
sonra komitenin ic;timamda yaplCI bir 
tarzda tetkik olunacakt1r. 

lspanyaya goniillii gonderilmesi me • 
selesinin Milletler Cemiyetine gonderil ~ 
mesi hususu ne Fransa ve ne de diger bir 
devlet tarafmdan teklif edilmi~ degildir. 
<;iinkii bu meselenin tetkiki hususunun 
esas itibarile komitenin salahiyeti claire· 
sine dahi~ oldugu kabul ve teslim edil -
mektedir. 

Royter ajansmm istihbaratma 

etti. T a'bit miinasebetlere donmek baki
mmdan, miihim bir merhale de Milano 
miilakah olmu§tur. Hatirlardadu ki DI§ 
Bakanrmlz T evfik Rii§tii Aras Milano
ya gittigi zaman Balkan Antantl konse • 
yinin de reisligini yapmakta idi. 1ki va
zife ve s1fattan istifade eden T evfik Rii§· 
tii Arasla, ~efinin d1~ politika davasmi 
bi.iyi.ik salahiyetle temsil eden Kon Ciano 
arasmda Turkiye ve Balkanlarla ital • 
yan mi.inasebetlerine aid konu~ma pek 
samim.i olmu§tur. Milano miilakatmda, 
centilmen agremanm ehemmiyetini tak • 
dir eden bu milletlerin, tabii temayiilleri 
tezahiir etti. Esasen Balkan Antant1 dev
letlerinden Tlirkiye ve Yunanistanla hal
ya dostluk muahedelerile birbirlerine 
bagh idiler. Miittefik Y ugoslavya ile 
dostlugumuzu yeniledigimiz ltalya mii
nasebetlerinin ayni surette tanzim edil • 
mi§ oldugunu gormek, bunun gerc;ekle§
mesine c;ahlian Turkiye ic;in hususi bir 
sevinc sebebi olmu~tur. Belgrad miilaka
hnm, Goring'in Roma ziyaretinde Bal • 
kanlara aid meseleler konu§uldugu hak· 
kmda heyecanh haberler ne§reden bazi 
F rans1z gazeteleri ne§riyah arifesine te· 
sadiif etmi§ olmas1 .da dikkat edilmesi 
laz1m gelen bir noktadu. 

bu noktai nazar hakkmda diin ak~am Pa
riste Delbos ile Sir Clerck arasmda da 
yap1lan gorii§me esnasmda bir itilaf hasll 
olmu§tur. 

lspanya sulaTtndaki lngiliz 
gemileri 

Londra 25 (A.A.) - lt.panya vaka
yii dolaYJsile ·tngiltere amiralhk dairesi, 
a§agidaki tertiba ti almi§hr: 

Barcelona'dan Cyclops admdaki aool
ye gemisi, Valencia' dan 1 000 ton hac -
mindeki Shropshire kruvazorii, 

Alicante'ta hastane gemisi Mamie, 
Palma'da Gipsy torpido muhribi, 
Cartagene' de Aero ve Grafton muh-

ribleri, 
Cebeliittar1kta Queen Elisabeth ve 4 

torpido muhribi, 
T ancada Devonshire kruvazorii ve 

Garland muhribi, 
Saint Jean de Luz'da 4 torpido muh· 

ribi ve Vigoda Brazil muhribi bulundu -
rulacakt1r. 

Kontrol vazileaini yapacak 
devlet miimessilleri 

Lonclra 25 (A.A.) -- Ademi mi.i -
dahale komitesi lspanyada kontrola me· 
mur edilen muavinleri tayin etmi§tir: 

Deniz kontrolu i~in: 
Kontramiral Salza. (Estonya), Cher

bourg'a 
Bahriye albayt Meyer (Norvec;), 

Brest' e 
Meija (Letonya), Verdon'a 

Bahriye albayi Akkermann (F ele " 
menk), Lizbon'a 

Bahriye albaYJ Thiele (Danimarka), 
Mader'e 

Bahriye albayt Safyeddin (Ti.irkiye), 
Cebeliittanka 

Bahriye albayt Tiyaui~ (Yugoslav " 
ya), Oran'a 

Bahriye albay1 Doyle (trlanda), 
Marsilyaya 

Palerme'e henuz kimse tayin odllmemi§· 
tir. Buraya bir 1svec;li tayin edilecektir. 

Kara kontrolu ic;in: 

A~agt Pirene'ye yiizba~l Gullenram 
(lsv~) 

Yukan Pirene'ye al'bay Wettre (Nor
vee;) 

Yukan Caronne'e alhay Martola 
(Finlandiya) 

Ariege'e Paul Reinhards (Letonya) 
Dogu Pirene'ye albay Ols (Fele -

menk) 

Cebeliittank ~ lspanya arazisi hudu -
duna Safyeddin (Tiirkiye) 

[CUMHURiYET- Albay Saf
yeddin halen filo Erkan~harbiye reisi o • 
Ian giizide deniz i.imeramizdand1r. Uzun 
miiddet Bahriye mektebinde profesorliik 
te etmi§tir.] ----------------

Aga Hanm oglu i~in 
yapdan merasim 

...,..,._._ 

Me§hur Hindli Aga Hamn oglu Ali 
Han, gec;enl7rde Londrada bir lngiliz 
Lordundan bo~nan Leydi N eel Guiness 
ile evlenmi§ti. Izdivacdan sonra Hindis -
tana giden yeni evliler ic;in Bombayda 
da merasim yap1lm11br. 

Muamele. vergisinde yapda .. 
cak tadilat memnuniyetle 

kar§Ilandl 
Muamele vergisi kanununda yaplla

cak olan tadilata dair dun verdigimiz 
haber, ikhsadt mehafilde, bilhassa sana
yiciler arasmda bii.yiik bir alaka He kar
§llanmi§tlr. Ald1jp.mtz miiternmim ma
lfunata nazaran, ham maddesini tama
men haricden getiren ve bu suretle mu
amele vergisini glimriikte ham madde 
iizerinden vcren sanayiden vergi, §imdi 
mamuliinden alman tenzilath miktar, 
zammedilerek almacaktJr. Keza mua
mele vergisi yalmz fabrikadan ~tkan 
mamul ii.zerinden ahnacak olan fabri
kalar, vergiyi giimriikten g~irdikleri 
ham maddeden almanla birlikte vere
ceklerdir. 

Bu §ekil, en ziyade ham maddesini ta
mamcn haricden getircn sanayi ~in bii
yiik bir kolayltk t!!mifl ~t, o!~e~kt1r. 
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Bulgaristanda koy 
ikbsad birlikleri 

Buraya aza olanlar ha
yat sigortast ediliyor 
Diinya ~ift~iliginin kuvvetli bir buh -

ran ge~irdigi bu y11larda Bulgaristan 
kendi koyliisiinii muhafaza edebilmek ve 
onun varidatmi miimkiin oldugu kadar 
daha fazla arhrabilmek ic;in ~ok biiyiik 
gayretler sarfetmektedir. Bulgar ziraat 
bankasmm geni§ mikyasta yard1mlan, 
Bulgar kOyliisiiniin istihsal ettigi her ma
Im yalmz kooperatifler tarafmdan satJI
masJ.ve i§lenmesi, Bulgar koyliisiiniin ken
disine liizumu olan her mah yalmz koo
peratiflerden satm almasJ, koyliiniin bii
tiin ekili mahsulatmm ve hayvanlarmm 
dolu, feyzan ve diger her tiirlii afet ve 
hastahklara kar§l ufak bir iicret mukabili 
sigorta edilmesi ve Bulgar koyliisiiniin 
arllk bugday istihsalatmJ terkedip biitiin 
kuvvetile bagcJhk, bahc;ecilik ve sanayi 
nebah istihsalatma ehemmiyet vermesi 
yani Bulgar c;iftc;iliginin yepyeni bir is -
tihsal sahasma girmesi hakikaten Bulgar 
koyliisiinii hiikGmetin biiyiik yard1mla -
rile selamete c;Ikarmi§, onun cebini dol -
durmu§ ve ona buhram hissettirtmemi§tir. 

Fa kat i§ yalmz bu yukanda saydigimiz 
§eylerle de kalmami§hr. ~imdi Bulgar 
hiikGmeti koylerde yeni te§kil etmege 
ba§ladigi koy ikhsad birlikleri vas1tasile 
Bulgar koyliisiiniin istikbalini de kat'i bir 
surette teminat altma almak istemekte -
dir. $imdiye kadar 85 kazada koy ikh
sad birlikleri te~kil edilmi§tir. Biitiin bir
liklerin umuml bir yard1m sand1g1 var -
du. Birliklere aza olan her koylii vere
cegi c;ok az bir aidat sayesinde istikba -
lini teminat altma almaktadJr. Y ani ken
disini sigorta ettirmektedir. Birliklere 
aza olan bir koylii herhangi bir hasta -
l1ktan oliirse ailesj efrad1 sand1ktan he • 
men 3,000 leva yard1m gormektedirler. 
Eger oliiin c;ah§IT iken bir kaza, YJldmm 
veya bir afet eseri ise bu yardlm 6,000 
levaya c;1kmaktadir. Koylii i§liyemiye -
c~k gibi sakatlamrsa sand1k kendisine 
3,000 leva vermektedir. SakatlandJktan 
sonra oliirse ailesi de yeniden 3,000 leva 
almaktadJr. Koy ikhsad birliklerinin bu 
yard1m sand1g1 bilahare tekai.id sand1gma 
tahvil edilecek ve Bulgaristanda yirmi 
be§ sene c;iftc;ilik yapan bir koylii yirmi 
be§ sene sonra bir memur gibi tekaiid rna
• 1 almaga ba~hyacakhr. 

UNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 tl 7 8 9 10 

l I l IT I 11•1 I 
2 I I I I I 1•1 I I i 
3 J I I I I I 1•1 I 
4 1•1 I 1•1 I I I I 
5 I I I 1•1 I 1•1 I• 
6 I 1•1 I I I I I I 
7 I I 1•1 1•1 I I I 
8 I I I I 1•1 I 1•1 

l~CC:I ~=-~~~·:1~-~~ ~---~l-1 
Soldan saga: 
1 - Blrkac; giin evvel YJldoniimunu kut

Iuladlguruz inkilab 9ehidl ve kahramant 
bir edat. 2 - i9aret, hatulama. 3 _ Mlto~ 
Joji, blr edatm kJSalt!.lmi~I. 4 - insan u -
zuvlanndan biri, bir uk. 5 - Devletlerln 
a!ametl farikas1, erkek. 6 - Blr sorma e
datt, vaktile Atlas Okyanusunda batm1~ o
lan biiyiik bir vapur. 7 - Eski adamlarm 
ellerinde ta§Jdiklan degnek, hadlse. 8 _ 
Kaba ve anlay~Iz, Frans1z alfabesinde 
bir harfin okunu~u. 9 - Erkek dad1, dikl§ 
levazunatmdan biri. 10 - Uzay1p gltme 
ilave. ' 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Buyuk i§ler yapan. 2 - Biiyuk, kii

giik kitab. 3 - Memurlarm maa§ ve dere
ce kanunu, insan. 4. - Blr fabrikamn t;l -
kardi!h e§ya, miikemmel. 5 - Blr tezkere 
ile birlikte gonderllen kag1d, yalandan bl
rinin uzerine bir~ey atma. 6 - Tembellik. 
7 - Tazelik. 8 - Niifuzlu. 9 - ilbayllk, 
eski bir MlBJr mabudu. 10 - inglllz Hari
ciye Nazm, ayak. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

2 3 4 n K K H 10 

1 PI i I J IAIMIA'•Iulvlu 
2 AIZ IAIMI f l•lulYIUIZ 
3 NIAIMIE'•Ii lsi•IMIA 
1 AILIAIRIGIA'•IHIUIN 
!> MIEINI•IEI•IPIAIKI• 
~ Al•tAIKINIEI•Icl•lo 
j •IEIKIRIEIHI•I i IslA 
~ AIKI•IAIRI•IAIVIAIL 

ist. Borsast 25/3/937 
PARALAR 

Sterlin 
I Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturva 
Mark 
Zloti 
Penl!'o 
Lev 
Dinar 

Ahs 
613.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

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

1040.-
247.

<;EKLER 

I 

Kron isvel' 
Altm 
Ban knot 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prae 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaueste 
lUikres 
Belerad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ac1hs 
617.-

0.7968 
17.2375 
15.0356 

4.7025 
88.5737 
3.4756 

64.5056 
1.4469 

22.71 
4.2337 

11.4667 
1.9696 
4.1734 
4.0113 

108.2658 
34.6840 
3.7786 

24.65 
3.1434 

ESHAM 
Acths 

Anadolu Sm. 
% 60 uesin 23.55 

% 60 vadeli 23.50 
Asian Cimento 14.45 

lSTiKRAZLAR 
Ae1hs 

I Tiirk borcu 1 Pesin 19.50 
• • 1 Vadeli 19.575 
• • 11 Vadeli 19.-
• • Ill Pesin 18.70 

S1vas - Erzurum 1 95.
TAHViLAT 

Acll•s 
Anadolu 1 Pesin 

• I Vadeli 
• 11 Vadeli 

41.20 
41.20 

Sahs 
618.-
126.-
114.-
125.-
81.-
22.-

575.-
2:1.-
66.-
75.-. 
23.-
28.-
22.-
23.
H.-
52.-
32.-

1041.-
248.-

Kauants 
618.-

0.7905 
17.2075 
15.0162 
4.6915 

!!~.13 
3.47 

64.4012 
1.4412 

22.6740 
4.2265 

11.44!!2 
1.9G64 
4.1666 
4.0050 

108.09 
34.6270 
2.7740 

24.69 
3.1383 

Kauams 

23.55 
23.50 
14.45 

Kauams 
19.60 
19.575 
18.95 
18.85 
95.-

Kauams 

( CaOnlar, konteranslar, kongreler) 
Eminonii Halkevinde kadm 

tairler gecesi 
Eminonii Halkevinden: 
26/3/937 cuma giinii gecesi saat 20,30 da 

Evimizin Cagaloglundaki merkez salonun
da Evimlz Kitab.sever ve Yaym §Ubesi ta -
rafmdan tertib edilen (Kadm ~alrlerl ge
cesi) progranu al?agiya gikarllnu§tll'. 

Bu gece l<;in davetiye yoktur. Herkes ge
leblllr. 

Program: 
1 - Tiirk edeblyatmda kadm §alrler: M. 

Turhan Tan 
2 - §iir: Yahya Saim 
3 - t;;air Zerrin Tag: §iikufe Nihal Ba§ar 
4 - §ilr: Bedriye Yeginsay 
5 - Divan 9alri ikl kadm: M. Halld Bayn 
6 - Tamnm~ kadm §alrlerlnln eserlerl: 

Muvaffak Benderll 

*** §~li Halkevinden: 
26/3/937 cuma giinii saat 21 de Evimlz 

konferans salonunda, Bay Ahmed Rahmi 
tarafmdan (EdebiyatunlZda yenilik) mev
zulu bir konferans verilecektlr. Konferans
tan sonra miizik vardu. Herkes gelebilir. 

*** 
t;;ehremlni Halkevinden: 
§ehremlni Halkevinde 27/3/1937 cumar

tesl giinu saat 17 de muharrlr ve ogretmen 
Nurullah Atag tarafmdan (Okumak) mev
zulu blr konferans verilecektir. Herkes ge
lebilir. 

*** Kadl!tiiy Halkevinden: 
26 mart 937 cuma a~am1 saat 21 de 

Evimiz salonunda Dr. Suheyl i.i'nver tara -
fmdan (Bundan otuz as1r evvel ruhi tecta
vi, Epidolf slhhat mabedi) adlJ blr konfe
rans verilecektlr. 

Herkes gelebllir. 

*** 
Aksaray Gencler Birliginden: 
Blrllgimizin kongresl 10 nisan 937 cumar

tesi gunu saat 20,30 da Blrligimizin Cer -
rahpal?adakl merkezinde yaptlacagmdan ii
yelerimizln gelmelerini rica ederiz. 

*** 
Galatasaray spor kuliibiinden: Evvelce 

ilan ettlgimiz gibl yiiksek murakabe heye
ti lgtlmat 27 mart 937 cumartesl giinii saat 
14 te kuliib lokalinde yapilacaktu. Saym 
azanm behemehal il(timada haz1r bulun -
malar1 ehemmiyetle rica edilir. 

*** 
Giiihane hastaneslnin (8) Inc! ttbbi mu

sameresi bu aym 26 nc1 cuma giinii saat 
17,30 da yap1lacagmdan arzu eden mes _ 
lekta§larm te§rifleri rica olunur. 

( __ A_S_ER_L_I_K_IS_L_ER_I _ __.) ( ~.;, :.~~j •• E::,~y~E~a.ide.? 
"FIAIZILIAI•IsiAIFIAI 
to_!l!.IE I•IL IAI•Iol~ . . . 

~ubeye davet 
Eminonii Askerlik ~ubeslnden: 
1 - Eminonu Askerllk §ubesinde kayidll 

313 ( dahll) 326 ( dahil) yedek lstihkam 
yarsubaylan 20/4/937 de kit'asmda bulun
mak iizere tallm it;in celbedileceklerdir. Bu 
.s1mfa mensub ayni dogumlu yarsubaylar
dan l}ube mmtakasmda olup ta kayldlerin1 
yaptunuyanlarm hemen §ubeye miiracaat
leri. 

2 - Bu simrlara mensub 'alan 1 inc! mad
dedeki dogumlu yarsubaylardan gumriik 
muhafaza te~kilatmda iinlformaiJ olarak 
c;ah!lanlarla, ecnebl lllerdekl Hariclye me
murlan. tlcaret ve tahsilde bulunanlar ve 
stajlarl iizerinden lki sene gec;memi~ o -
lanlar davete gelmiyeceklerdir. 

Edeblyat tarlhimi?Xie Ara:;;trmalar mev -
zuu etrafmda ne~redilen bu eser, iklncl kl
tabJ te~kil etmektedir. Eserin miielllfl Ta
hir Olgundur. Edebiyatla alakadar herke
sin kiitiibhaneslnde bulunmas1 !azun ge -
len bu eseri ta vslye ederiz. 

~ehirli K1z 
Alfons Dode'nin L'arlesienne admdaki 

me~hur eserl bu lsim altmda Ali Siiha Dc
lllba§J tarafmdan terciime edilerek basil -
m~trr. 

Okuyuculanmiza tavslye ederlz. 

Haritac1lar mecmuas1 
Harita Umum M;iidiirliigii tarafmdan ii~ 

ayda bir ~akanlmakta olan Haritacilar 
mecmuas1n1n 14 uncu saYJSl ~;lk.m~tll'. 

----- -------- --~-~ -- - -- -------- -----:--__::.:._- --- -....,..---- --- ... - ..--- - - --~·, ---

CUMHURiYET 

I~Cumhuriyetlll 
tnJ ~ u ~ ~ lQ) 'tt: ll::!l IFn IYl 
Niifus Umum Miidiirliigiiniin 

nazar1 dikkatine 
Galatada Momhane caddesi Nomiko han 

kutu imalathanesinde ustabal?l Said imza
sile aldigumz mektubda deniliyor ki: c: 2 
eylul 936 ta.rihinde ikl !(ocugumun nufus 
kagidlanm gikartmak ir;:in Beyoglu nufus 
dairesine miiracaat etmil;;tim. Kendi nufu
sum Adapazarmda oldugu lr;:in <;ocuklarm 
da oraca kayidleri yap!.lmak lazimmi§, bu
radan yaziidt. Temiz 1§ alt1 ayda g1kar der
ler fakat alb ay gel(tigi halde blr tiirlii ce
vab verllmiyor. Nufuslarm verilmesi igin 
alakadar makamlarm dikkat nazarlarm1 
gekmenlzi dilerim., 

Oskiiclarlr karilerimizclen Suzana: 
Hastabak1c1 mektebine kaydolunabilmek 

igin on sekiz Yal?Inl ve orta tahsili bitirmi§ 
olmak lazundJr. 

Bir diizeltme 
Merslnin Evrenll koyiinden Hasan oglu 

Mustafanm Bankadan ufak blr alacagl 
!gin dUI(ar Oldugu m\il}k\ilat hakkm::la yaz
dJglmJZ yazmm ba§!Igmda EmHi.k ve Ey -
tam Bankasi yerlne Zlraat BankasJ denll
mistlr. Duzeltiriz. 

Sekiz kilo treyagma 43 kuru'! 
islm ve mesleglnln blzde gizll kalmasmi 

lstlyen Afyonkarahisarli blr kariimizden 
a!dJglmiz mektubda denlllyor ki: <EYli'Il 
aymm sonunda istanbulda bulunan blr 
akrabama mesajeri lle 8 kilo tereyagl yol
laml§tlm. Bunun yolda nas1lsa kaybo!du
gu anla:;aldJ. Blrgok muhaberat ve tahkl -
kattan sonra Devlet Demiryollarl maim 
bedelini odemegi kabul etti ve l~letme ni
zamnamelerinin tayin ettlgl haddl azamisl 
olan kirk ut; kuru§un verileceginl teblig 
etti. Ben bu yagt alt1 liraya aldim ve ell! 
kuru§ ta nak:liye masraf1 verdlm. Bu kirk 
iit; kuru~un ne paras1 oldugunu anllyama
dun.:. 

Yugoslavya kraliyeti dahilinde 

EMLAKE SAHiB 
bulunanlara iiAn 

Yugoslavya kraliyeti dahilinde 
ve bilhassa Uskiib kasabasile civa
rmda emlake sahib ve Ti.irk tebaa
Sl olan alakadarlarm vekaletleri 
kabul ve satl~lan en miisaid ~erait
le temin edilir. 
Miiracaat adresi: Sirkeci Anadolu 

oteli: Hi.iseyin Hi.isni.i. 
.. ___ Telefon: 20985 

ViKi N.G 
markal1 

Sut makinastnl 
eklam etmek haki 

kati gostermektir. 

ISTANBUL. GALAT.II. PERSEMBE PAZAAI 61 

Telg,.ef ZIRAT lstenbul • Telefon · 41106 

Marsel Ouessant 

HAYDAR RiFAT 
Karagomleklilerin 

ihtilili 
F asi!itlik nedir ? 

Mussohni nereden ve nas1l 
gelmi!itir ? 

Nereye gitmek istiyor 
Yenl ~ekb 

't asfiye Halinde 

Biiyiikada 
Y at Kuliibii 

TUrk Anonim ~irketi 
Meclisi idare Ba!ikanhgmdan: 

Jkinci ilan 
Biiyi.ikada Yat kuli.ibi.i Turk Anonim 

~irketinin 937 senesi martmm 16 nc1 
giini.i sureti fevkaladede toplanan his
sedaran heyeti umumiyesince ~irketin 
tasfiyesine karar verilmi§ ve tasfiye 
memurlanm da tayin etmi§ olmalarma 
binaen §irkette hukuku olanlarm tas
fiye heyetinin toplantJ mahalli olan 
Beyoglunda Sentantuan apartlmanmm 
1 numarah dairesine her giin mi.iracaat
leri ticaret kanununun 444 i.inci.i madde
si mucibince ilan olunur. 

istanbul ikinci icra memurlugundan: 

Dairemizin 36/2879 numarah dosya
sile bir borcdan dolaYJ mahcuz olup pa
raya ~evrilmesine karar verilen bi.ife, 
masa, hah, ·iskemle gibi 60 lira k1ymet 

takdir olunan ev e~yast Beyo~lu Ha
malba~l Hayret apartlmam 4 numarah 
kahnda 29/3/1937 tarihli pazartesi giini.i 
saat 14 ten 15 e kadar birinci a~1k arttJr
ma suretile paraya ~evrilecektir. !stek
lilerin ayni giin ayni saatte mahallinde 
bulunacak memuruna mi.iracaatleri ilan 
olunur. (31282) 

istanbul asilye birinci ticaret mahke
mesinden: 

Kehler Frucht !mpot Gmbh Kahl 
am Rayn §irketi tarafmdan istanbul 
Galatada Manukyan hamnda 4, 5, 6 nu
marada Kokulidis J. Gr. aleyhine 937/26 

dosya numarasile a~tlan 2748 lira 45 ku
ru§ alacak davasmda oturdugu yer 
belli olm1yan borclu Kokulidise tebli

gahn ilanen yap1lmasma karar verilerek 
mahkeme giinii olmak iizere 5/5/937 

~ar§amba saat 14 e tayin ve dava arzu

hali suretile davetiyesi mahkeme divan
hanesine as1lm1§ oldugundan borclunun 

15 giin i~inde mahkemeye mi.iracaatle 
dava arzuhalini ahp cevab vermesi ve 
tayin edilen glinde de mahkemeye gel-
mesi ilan olunur. (31281) 

Karadeniz Ere2"li Ka vmakamhR'tndan: 
Eregli koyleri ic;in a~ag1da miifredah yaz1h 10 kalem telefon ve levaz1m 

kapah zarf usulile satm almacaktlr. 
Muhammen bedeli 3535 lirad1r. Muvakkat teminat 266 lirad1r. 
thale 26/4/937 pazartesi gi.inii saat 14 te Eregli Koy !~leri Mii~terek Ko

misyonunda yapilacaktir. 
isteklilerin mufassal f?artnameyi gi:irmek ic;in hergiin bizzat veya pasta 

i.icret. kendilerine aid olarak taahhiidli.i mektubla Kaymakamhktan istemeleri 
gerektir. (1643) 
Tutan Miktan Evsaf1 Cinsi 
Lira K. 
1875 
450 

200 
90 

720 
50 
11.50 
48 

30 
60.15 

3534.65 

15000 kilo 
4500 aded 

1 aded 
3 aded 

24 aded 
1 aded 
1 c;ift 

60 aded 

3 aded 
20 kalem 
Yekun 

3 M/M en birinci nevi 
Yedi santim yi.iksekli
!!inde 
Tarto marka 937 
Tarto marka 937 
Tarto marka 937 
Tarto marka 937 
Avrupa mah 

model 
model 
model 
model 

Laklanse Frans1z mah 
hakiki A. D. marka 
Tarto marka 
Mi.iteferrik 

Galvanizli tel 
Fincan, deveboY'nn rlPmi
rile beraber 
20 lik santral 
Masa telefonu 
Duvar telefonu 
Seyyar telefon makinesi 
Mahmuz maa bel kemeri 
Kompilepil 

Mikrofon 
Telefon malzemesi 

Belediye Sular idaresinden: 
Bu~akle 
Buf?akle borusu 

~ Tamponu 
Ana muslugu ~apka:!l. 
Musluk c;arkl 
Man~on 

Diiz Plaka 

15 m/m 
30 " 
40 • 
60 " 
80 " 

100 • 
80 " 

" • 100 • 

1500 
1000 
250 
900 

10 
260 
110 

35 
20 
70 
10 

aded 

Yukanda cins ve eb'ad ve miktan gosterilen adi doki.im par~alan kapau 
zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Bu i~ ic;in hazrrlanan $artname Levaz1m servisinden paras1z verilir. 
2 - ihale 19 nisan 937 pazartesi gi.ini.i saat 16 da Taksimdeki !dare Mer

kezi binasmda vap1lacaktlr. 
3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin ~artnameye gore haz1rhyacaklan 

teklif zarflanm yukanda vaz1h giin ve saatten evvel Direktorli.ige verme-

f"DBY(B( Oemiryol an i$1elma Umam Miidiirliiii:iinde~""l 
4/3/1937 tarihinde eksiltmesi yap1lan bobin kurutma ve enjekte tesisab

na talib c;tkmadigmdan yeniden teslim miiddeti temdid edilerek eksiltmiye 
kor,mu$tur. 
. Eksiltme 17/5/937 pazartesi giini.i saat 15,30 da kapah zarfla Ankarada 
Idare binasmda yapllacakbr. 

Muhammen bedeli 6000 lirad1r. 
Bu Ise girmek istiyenlerin •450· lirahk muvakkat te>minat ile kanunun 

tayin ettigi vesikalari Resmi Gazetenin 7/5/1936 gi.in ve 3297 numarah ni.is
hasmda inti~ar etmis olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif 
lerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri Iaz1mdir. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
§ada Teselli.im ve Sevk Sefliginden dag1blmaktadtr. (1486) 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena i~ler lc;ln 
her zaman sipari~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

istanbul Defterdarhgindan: 
Ke~if bedeli 22861 lira 69 kuru~tan ibaret bulunan Kocamustafapa~ada 

Sulumanastlr mevkiinde eski itfaiye karakolu, elyevm Samatya Maliye §Ube
si oarak kullamlan bina arsas1 iizerinde yeniden yap1lacak Maliye ~ubesi bi· 
nas1 in~a~t ve tesisatl i~leri kapah zarf usulile eksiltmege konulmu§tur. Muka
v.ele, e~s1l~me, Baym~1rhk i~le~~ genel, i:izel .. ve fenni ~artnameleri, proje, ke
§If h?lasa~1le buna mutefern dtger evrak yuz kuru~ mukabilinde verilmekte
dir. Isteklilerin 1715 lirahk teminat mektublarile teklifnamelerini ve en az 
on _be~ ~!n lira~Jk. bu i~e ~enzer i~ yaptlg~na dair N af1a Vekaletinden almt~ ol
dug~ muteahh1dhk ve T1caret Odas1 ves1kalanm 29/3/937 pazartesi gi.inii saat 
on w;e k~.dar Milli Emlak Miidi.irliigi.inde toplanan Komisyona vermeleri ve 
saat on dortte de zarflar ac;1hrken Komisyonda haz1r bulunmalan 

eM.• (1321) 

inhisarlar Um11rn MiirJi;rliiaHnden -I 
I. -l;iartnamesi mucibince 100 X 8 - 12 X 4.5 eb'admda (4000) aded f1~1 

tahtas1 pazarhkla satm almacakhr. 
II. - Pazarhk 30/III/1937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba -

ta§ta Levaz1m ve Mubayaat !;lubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 
III. - !;lartn~m~ler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden ahnabilir. 
IV. - .tste~hl.enn pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralanle b1rhkte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1476) -1500 kilo c;ember raptiyesi 
500 kilo ~ember kavalyesi 

I - Yukanda cins ve miktan yaz1h 2 kalem malzeme pazarhkla satm ah
nacakhr. 

II - Pazarhk, 9/IV /937 tarihine rashyan cuma giini.i saat 15 te Kabata~ta 
Levaz1m ve Mubayaat !;lubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 

III - 9artnameler paras1z olarak hergi.in sozi.i gec;en :;>ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa-

ralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmelri ilan olunur. (1682) -I - ~artnamesi mucibince sigara makinelerine mahsus 5500 kilo toz kola 
pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarllk 7 /IV /937 tarihine rashyan i;8r§amba giinii saat 15 te Kabata~
ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yapilacak
tJr 

III - 9artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - IstPklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giivenme pa-

ralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1683) -
I - !daremizin Camalh tuzlasmda §artname ve tabla §emasma uygun ol

mak iizere yeni bir elektrik santrah tesisi i~in kapah zarf usulile ek
siltmege konulmu:;;tur. 

II - Bu tesisatm montaj1 da dahil oldugu halde muhammen bedeli sif izmir 
98,000 lirad1r. 

III - Eksiltme, I/VI/937 tarihine rashyan sah giini.i saat 15 te Kabata§ta Le
vazim ve Mubayaat :;>ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakhr. 

IV - Muvakkat teminat 6150 liradtr. 
V - $artnameler 490 kuru:;; mukabilinde !nhisarlar Levaz1m ve Mubayaat 

:;>ubesinden, Ankara ve !zmir Ba~mi.idtirliiklerinden almabilir. 
VI - isteklilerin fenni ~artnamede yaz1h takatta bir gazojen tesisatl yapml§ 

olduklanna clair resmi vesikalanm ve ~artnameye uygun olmak i.izere 
ihzar olunmu~ fenni teklif projelerini tetkik edilmek iizere eksiltme 

.. 1 giintind~n en az 14 gun evveline kadar inhisarlar Tuz Fen $ubesi Mi.i
diirliigiine vermeleri ve miinakasaya girebilmek ic;in dahi mi.inakasa
dan azami 2 giin evveline kadar verilen tekliflerin muvaf1k bulundu
guna clair mezkur §Ubeden vesika almalan laz1mdtr. 

VII- Miihi.irli.i teklif mektubunu ve aynca ~anunt ve VI nci maddede yaz1h 
diger vesikalanm ve muvakkat teminat ak~esini ihtiva edecek olan 
kapah zarflar en ge<; ihale gtinii tam saat 14 e kadar yukanda ad1 ge
c;en Allm Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilmi~ olma
hdlr. (1630) -1 - idaremizin Pa§abahc;e fabrikasmda ~artnamesi mucibince yaptmlacak 

~16559• lira c7h kuru~ ke~if bedelli amele yemekhanesinin in§aah kapa
h zarf usulile eksiltmege konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 12/4/937 tarihine rashyan pazartesi gi.inii saat 15 te Kabata§ta 
LevaZim ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - Muvakkat teminat ·1241.98• lirad1r. 
4 - ihale evrak1 c83• kuru~ mukabilinde !nhisarlar in:;;aat Subesinden ve 

Ankara Ba~miidiirliigiinden almabilir. 
5 - istekliler ihaleden en az 2 Rfin evvel bu gibi i~leri muvaffakiyetle yaptlk

lanna dair resmi vesaikle inhisarlar !n~aat Subesine mi.iracaat edip eh
liyet vesikas1 almahd1r. 

6 - Mi.ihiirli.i teklif mektubunu ve aynca kanuni ve ehliyet vesikalanm, mu
vakkat teminat akc;esini ihtiva edecek olan kapah zarflar en gee ihale 
giini.i tam saat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Ahm Komisyonu Reisligi· 
ne mkbuz mukabilinde verilmi~ olmahd1r. (1646) ,.,.,., 

I - Sartnamesine ekli listcde eb'ad ve miktan yaz1h ~elik ve demir c;u • 
buk c;elik ·tel, sa~ kordela pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk. I/IV /1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 16 da Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktJr. 

III - ~artnameler paras1z .ol.arak ~ergii.n soz~ ge~en ~ubeden alm~bilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk 1c;m taym ed1len gun ve saatte % 7,5 guvenme 

paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1680) 
~ 

I - 1daremizin Tekirdag1 ~arab fabrikas1 ic;in ~artnamesi mucibince 600 
ton rekompoze maden komtirii pazarhkla satm ahnacakhr. 

II - Pazarhk, 8/IV /1937 tarihine rashyan per~embe giini.i saat 15 te 
Kabataf?ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1la -
cakhr. 

III - Sartnameler paraslZ .ol.arak ~ergi.in soz~. gec;en Subeden alm~bilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk 1t;m taym edilen gun ve saatte '7c 7,5 g'uven-

me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1681) 
~ 

I - $artnamesi mucibince (50.000) kilo siklop c;emberi pazarhkla satm 
al:nacakhr. 

II -· Pazarhk, 9/IV /1937 tarihine rashyan cuma gi.inii saltt 16 da Kaba
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda ypilacaktJr. 

III - $artnameler paraslZ olarak hergiin sozi.i ge~en $ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 gi.ivenme 

paralarile birlikte ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1684) 

C:anakkale Beledivesinden: -1 _ Canakkalede yap1lacak 14497 lira bedeli kesifli R1htlmboyu caddesi
nin y,eniden parke> ta~ile kaldmm in~aatl 23/3/937 tarihinden itibaren 12/4/937 
tarihine kadar 20 giin mi.iddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§
tur. 

2 - !stekliler bu i~e aid ~artname ve projeleri 75 kurU$ mukabilinde Ca-
nakkale Belediyesi Fen Dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12/4/937 pazartesi gi.ini.i saat 15 te <;anakkale Belediye Da
iresinde vap1lacaktlr. 

4 _ Muvakkat teminat 1125 lirad1r. Bin yi.iz yirmi be\? lirad1r. 
5 - Ek~iltmeye girebilmek icin a~ag1daki vesikalarm bulunmas1 laztm

dlr. 
A- Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B- 2490 say1h kanunun 10 uncu maddesinin cF• f1krasmda ve Naf1a 

Vekaletinin 4189 say1h emirnamesine bagll talimatnamede gos
terilen ehliyet vesikasm1 hamil bulunmak. 

6 - Teklif mektublarmm 3 i.incii maddede vaz11I ihale tarihinden bir saat 
evveline k<Jdar Bel~diye Enciimenine getiriler~k makbuz mukabilinde veril
mesi, pasta ile gonderilecek mektublarm dahi yukanda yaZili saate kadar ye
ti$tirilmi~ olmas1 ve ikinci zarfm mi.ihiir mumu ile kapatllm1~ bulunmas1 Ia
z1md1r; (1670) 



CUMHURIYET • . -
kat•t 
II lei K SKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 

Sallh Necatl 

Komiir Sergisini •• •• •• gorunuz 

Milli komiir davasinin, her safhasile olan 
yurdda,IartmiZin tahsi 
goriilec k bir yerdir 

alakadar 
Beynelmilel Komiir Sergisi, 
menfaatleri baklm1ndan da 

23 • ntsan 

S1YAH KABARCIKLARI 
GiDER1N1Z; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE$EKKUL EDER? 

Cild, guddeler! vasttasile cSebum• 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk
lan cburun parlakh~· nm husuliine 
sebeb olur. Ya yiizii r;irkinle§tiren siyah 
kabarc1klan kim tammaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex• tabir edilen beya-

Ankarada 

Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasmdan: 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast idare meclisi hissedarlar umum 

ht'!yetini 29 nisan 1937 per!iembe giinti saat onbellte Ankarada banka idare 
merkezlnde alelade topla.nmaga davet etme~e karar vermistir. 

Hlssedarlann bankadan gonderilmekte olan davet varakalarile birlikte 
toplanm11 saatinden evvel bankaya gelmeleri rica olunur. 

Alelade umumi heyetin miizakere ruz,namesi: 
1 - Bankanm 1936 yi11 idare meclisi raporunun t~tkiki. 
2 - Murakabe ~omisyonu raporu i.izerine bilAn~onun tasdlkl ve temettil.. 

attn teklif vec;hile tevzilnin tasvibi. 
3 - Idare meclisinin ibras1. 
4- Miiddetleri biten tdare mecllsl azasmdan: 
I) B ve C sm1f1 hisselerine sahib bankalarla ~irketler tarafmdan iki aza 

fntihabt. 
II) D smut hisselerine sahib hissedarlar tarafmdan bir aza intihab1. 
!5 - Miiddetleri biten murak1blardan: 
I) B ve C sm1f1 hisselerine sahib bankalarla §irketler tarafmdan bir mura

ktb intihab1. 
II) D sm1f1 hisselerine sahib hiasedarlar tarafmdan bir muraktb intlhab1. 

(1671) 

z1mt1rak bir yag habbecigi ifraz eder. •H A HIHi 
Eger yiizi.iniize herhangi bir krem siir- .. ---• I ALE TRRiHI T S 
seniz, guddelerin fethalar1 kapah ve DUnkU nUsham1zd• nef1redllen 
cSebum• yag1 tnahpus bulunmut hase- I f b I G • M n b d 'II K • d 
~~Cl~::a:~:re!~~~e;:r :~./yah ka- s an u ayn u a I er omtsyonun an 

BU KABARCIKLARI lilntndaki gavrimenkullerln !hale taribi 7 Nisan 937 <;ar,amba oldu~u 
NASIL G1DERMEL1? yazdacak iken aehven 5 Niaan Pazartesi gosterilmiftir. 

~~~~~~~~~~~T~a.~h~ih~i~k~e~y~fi~y~et~o~lu~n~u~r~.~~~~~~~~~~ Bu siyah kabarctklara kar§l mi.icadele -:-

etmek i~in yuzunuzii, be§ereyi tasfiye iKTISAD VEKALETI. 1· ~"' TI. CARET 
eden cSebum• denilen yag1 eriten ve ~ 
cDemodex. denilen beyazunttrak yag • • • • I. ... • • 

habbecikleri imha eden GECE stAMO· UMUM MUDURLUGUNDEN: 
tSE KREMiNt kullantmz. 

Bir defa temizlenmi§ olan yiiziini.iz, 
cildin serbest~e teneffi.isi.ine mi.isaid kl· 
Ian GtlNDtlZ SlAMOlSE KREM1Nt 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlmt§ ve pudraYl biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgm1 izale 
eder. 

Hemen bug{in tecriibe yapmtz. 
CREME StAMO!SE 

HER YERDE SATILIR. 

SENiHA BEDRI G6knll 
in 

Tercnmeleri : 
FAUST 
PER GUNT 
KRAL LIR 

Her kitaperda bulunur. .................... 

25 haziran 1927 tarihli, sigorta l$irketlerinin tefti~ ve murakabesi hakkm
daki kanuna tevfikan Ttirkiyede i~ yapmaga izinli ecnebt sigorta ~irketlerin
den (Daniib Sigorta $irketl) nin 'I'iirkiye umumi vekili bu kere mi.iracaatle 
21/6/19:~6 tarihli mi.izeyyel ruhsatname ile <;ah§tlg'l Kaza bran~tm 20/11/1936 
tarihinden itibaren tatil ile bu bran~a aid bilciimle taahhudahm !ttihadt Mil
It 8igorta $irketine devreyledljtlni bildirmi~tir. fttihad1 Milli Sigorta $irketi 
de Danilb $irketinin akdetti~i Kaza sigortalarma kar~1 biitiin taahhiidatm1 ay. 
nen ve tamamen tekabiil ettiAinl bildirmil]tir. Danub Sigorta ~irketinin Kaza 
sigortasile alakast olanlarm lstanbulda Galatada Vorvoda caddesinde tlnyon 
hanmda !ttihad1 Milli Stgorta $irketine ve icabmda Ikttsad Vekaletine mura
caat etmeleri ilan olunur. 

Adalar1 Giizelle,tirme Cemiyetinden: 
Biiyiikadadakl Yiiriikali pUjma, mevcud tesisatm resim ve projelerine 

tevfikan ikmal ve tslaht kendlslne raci olmak iizere 5 sene miiddetle, senede 
blner ve yanmdaki c;amhk gazinosuna iki sene mUddetle senede dort yi.iz el
Ji§er llradan talib vard1r. !hale nisamn onuncu cutnartesl gilnii Biiyiikada Be
lediye Daire!linde Cemiyet merkezinde yap1lacakbr. ~erait ve tafsilat her -
giln Denlzyollan hletmesinde m~avir Emin Aliden o~renilebllir ve teklifna
meler kendislne verilebilir. 

0 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

........ __ ., 1· .,,.;. ..... 'f:l.t , _ _, 
4 ·.-

J Siz de bu kremd,en 
J ,a,may•n•z 

Ctinki.i; 
Btitiln cihanda elli senedir daima Us
tUn ve e~iz kalmt§ttr. 
KREM BALSAMIN 

Biiyi.ik bir bilgi ve uzun bir tecrUbe 
mahsulii olarak vi.icude getirilm~ ye
gane Sihhi kremlerdir. 
KREM BALSAMiN 

~hretini s()z ve §arlatanhkla degil, 
sthhi evsaftntn Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York g{izel1ik enstiti.ilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincllik mi.i
ki.fatlnt kazanmt§ olmakla !spat ~ 
ml§tlr. 
KREM BALSAMIN 

Gtindllz i~in ya~stz, gece i~ ya~h 
ve halis actbadem kremlerl. Tanmmt~ 
ecza, 1triyat ve tuhafiye ma~azalarmda 
bulunur. 

Oeposu: fngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu - fstanbul 

Acele Sabhk 
Fatihte tskenderpQ§a mahalle • 

sinde Balipa§a caddesinde 18,5 sa
ytll yen! yapllffil§ 6 oda, 1 mutfak, 
1 banYQ ve bahr;esi olan elektrik 
ve su tesisatlart mevcud bulunan 
hakir aparhman sisteminde ya • 
pllml§ bir ev mal sahibinin tqraya 
gitmesi hasebile pek ehven fiatla 
acele sahhktlr. Taliblerin mezkfu 
hanede oturanlara mllraeaatleri. 

istanbul dordiincii icra memurlugun· 
dan: 

Tamamma ehli vilkuf tarafmdan 
7070 lira luymet takdir olunan Beyog
lunda Kamerhatun mahallesinde K1Zll· 
ctk sokagmda yeni 13, 15, 17 numarall 
bir taraft Sofya hanesi, bir taraf1 lstira
tinin Marmara hanesi, bir taraf1 ipsi
laki hanesi ve bir taraf1 K1zllc1k sokagi 
ile mahdud, bodrum katmda iki odun· 
luk ve bir hala, zemin katmda c;ini bir 
ta§hk, bir kap1c1 odast, bodruma inilen 
bir methal, birinci katta bir koridor ii
zerinde i.i~ oda ve bir alafranga hala, 
bir kiler ve alafranga ocakh bir mutfak 
ve ikinci, i.i~iincii, dordiinci.i ve be~inci 
katlar birinci kahn ayni olup tarasa 
katmda zemini c;ini bir sofa iizerinde 
gomme kazanh ve mozaik tekneli bir 
c;ama~1rhk ve bir r;ama~1r kurutma ma
halli. i.isti.i kapah bir tarasa ve binanm 
altmda halen yekdi~erile birle~mi~ ze
minleri c;imento ve tavanlan siva iki 
diikkaru bulunan elektrik ve terkos ter
tibahm hav·i 47 metro murabba1 arz i.i
zerine bina edilmi~ olup iki metro ay
dtnh&'J. bulunan kargir bir aparbmanm 
tamam1 icra ve lflas kanununun 133 i.in· 
cil maddesi hiikmiine tevfikan 15 gi.in 
miiddetle ac;1k artttrm1ya vazedilm~ o
lup 11artnamesi ilan tarihinden ·itibaren 
herkes taraftndan g()riilebilecegi gibi 
12/4/937 pazartesi gi.inii saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde yapilacak olan a
~lk artttrmast neticesinde en r;ok arttt· 
ranm iizerinde birak1lacaktrr. Sah§ pe
§indir. Arttlrmtya girmek ic;in yi.izde 
yedl bu~uk teminat akr;esi ahnrr. Birik
mi§ vergilerle belediye resimleri, vaklf 
icaresile 20 senelik taviz bedeli mii~e
riye aiddir. 2004 numarah icra ve iflas 
kanununun 126 na maddesi hiikmiine 
tevfikan ipotekli alacakhlarla diger a
lakadarlartn ve irtifak haklo sah~ble

Tiirkiye 

~EKE R F abrikalar1 
Anonim ~irketinden : 

1937 niaamndan aiuatoa nihayetine kadar bet ay zarftnda 
Zonaruldak havzaatndan Samaun, latanbul ve Derinceye yinni 
ila otuz bin ton kadar komiir nakliyeai kapah zarf uaulile miina
kasaya konmuttur. Teklifler 1 niaan 1937 pertembe pnii aaat 
onbire kadar Bah!;ekapt Tathanda $eker ~irketi Biiroauna veril· 
melidir. latiyenlere tartnameai bedelaiz verilir. 

Belediye Sular ldaresinden: 
Kur§un boru i~ kutru 15 m/m 20000 kilo 
Eb'ad ve miktan yukartda yaz1h kur§un boru kapah zarfla miinakasaya 

konmu~tur. 
1 - Bu i~ ir;in haztrlanan ~artname Levanm servisinden parastz verilir. 
2 - lhale 12 nisan 937 pazartesi giinii saat 15 te Taksimdeki !dare Mer· 

kezi binasmda yapilacaktlr. 
3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin ~artnameye gore hazrrllyacaklan 

teklif zarflarmt yukar1da yazili giin ve saatten evvel Direktorlilge verme
lerL (1608) 

Malatya ~hri i~me Suyu Tesisat 
• 

ve In,aat Eksiltmesi 

Dahilive V ekaletinden: 
Malatya 11ehri dahilindeki ~ebeke ic;in icab eden boru vesaire malzeme • 

lerin tedariki ve boru fer~iyatmm icrasile sair buna mi.iteferri imalatm yapll
masi kapah zarfla eksiltmiye konulmu$tur. 

1 - lf?in muhammen bedeli 100,000 liradrr. 
2 - !stekliler bu i~e aid l]artname ve proje vesair evrakt 500 kuru, mu· 

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyetl Fen Sefll~lnden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 1937 tarihine rashyan cuma giinil saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince 
yapllacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek it;in isteklilerin a§ag1da yanlt teminat vesai
ki ayni gi.in saat ona kadar Komi5¥on Reisligine teslim et~ olmalan 
lazund1r. 

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

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
c- 4 i.incii maddesi mucibince eksiltmiye £irmiye bir mruli bulunma

dlgma dair imzah bir mektu b. 
D- Belediyeler !mar Heyeti Fen Seflijtinden mftnakasaya girmek !~in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinu saat ona kadar makbuz mukabllin· 

de Komisyon ReisliJtine verllecektir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublanrun fadell taahhudlii olma11 ve 

nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bulunmast lAzundrr. 
Bu i§ hakkmaa fazla izahat almak fstlyenlerin DahUiye Veklleti Bele· 

diyeler !mar Heyeti Fen Sefligine miiracaat etmeleri. c587• (1446) 

TUrk Hava Kurumu 
BUYUK PiYANGOSU 

!Jimdlye kadar blnlerce kl,lyl zengln etmlttlr. 
6 nc1 ke~ide 11 nisan 937 dedir. 
Bnynk ikramiye 200,000 liradtr. 

Ayr~ca: 40.0001 25.0001 20.000, 15.000, 10.000 llrahk 
lkramlyelerle (50.000 ve 200.000) llrahk lkl mUklfat vard1r. 
Dlkkat: 
Bilet alan herkea 7 nisan 937 gilnil aktamtna kadar 

biletini degittirmit bulunmahdtr. 
Bu tarlhten sonra bllet Uzerlndekl hakk1 aak1t olur. 

.. 
Orman Amenajman U~niicii Grup 

Batmiifettitli2inden: 
Aded Cinsi Tahmin olunan Muvakkat 

bedel mecmuu teminatt 
Fiat1 Lira K. 

1 I S Yazlhane 
20 II S Yanhane 
1 I S Orta muas1 

1 1 I S Kiitiibhane 4499 337.43 
2 I S Sigara masas1 
1 I S Etajer 
1 I S Telefon masast 

27 
Aded Cinsi 

4 III S Yazthane 
2 23 IV S Yazthane 

3 v S Yazlhane 3985 298.88 
30 

Aded Cinsl 
17 II S Sigara masaSl 
24 I S Kartoniyer 

3 21 I S Biiro dolabt 5950 448.25 
14 II S Etajer 
13 II S Orta masast 
89 

Aded Cinsi 
1 I S Yazlhane koltu~ 

19 II S Yaz1hane koltugu 
4 8 III S Yazi.hane koltugu 2880 216.00 

14 I S Maroken koltuk 
42 I S Maroken sandalye 

rinin haklanru ve hususile faiz ve ma- -=1~-~Y~u~k~a-r-td~a-c-in-s~le-r~i _y_a_z-:-111--=d~o-rt-pa-r-:-to:-i -e-§y_a_a-yr-t-ay_r_t_e'""ks-il-tm-eg-¥ e_k_o_n-ul~m-u-§--
sarife da.ir olan iddialanru iliin tarihin- tur. Tahmin olunan bedeller hizalarmda yaz1lm1~trr. 

84 

den itibaren 20 giin ic;inde evralu miis- 2 - istekliler eksiltme, umumi ve hususi, fenni §artnamelerile mukavele 
bitelerile dalremize bildirmeleri lazrm- projesi ve resimleri Uc;iincii grup ba~mi.ihendisligi muavinliginden pa· 

ras1z alabilirler. Ve her hususta izahat istiyebilirler. 
drr. Aksi halde haklart tapu sicilile sabit 3 - Eksiltme 12 nisan 937 pazartesi gi.ini.i saat 15 te Ankarada Hal arkasm-
olmlyanlar sat1§ bedelinin payl~maSin- da Tenekeciler sokagmda Bolupalas binasmda Orman Amenajman U~iin-
dan hari~ kallrlar. Alakadarlann buna cii Grup Ballmiihendisllgi odastnda toplanacak olan Komlsyonda ola· 

dah f 1 caktrr. 
gore hareket etmeleri ve a az a rna- 4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktlr. 
lfunat almak istiyenlerin 934/401 dosya 5 _ Muvakkat teminat m!ktart yukartdaki ~etvelde her bir parti e~ya hfza· 
numarasile memuriyetimize muracaat- smda gosterilmi~tir. Eksiltmeye ayn ayn veya hepsine birden f$tirak 
leri ilan olunur. (31286) edecek isteklilerin 2490 numarah kanun mucibince ve $artnamede de 

Sahtb ~ Bcwnuh4rHrt: Yunua No.di 
Umuml n!ltfratt USar• edfft J'an 11111n 

MU4flrtl: Hikmet ltliinil 

ar;1kc;a yaz1ldtih §Pkilde bu teminatl vermeleri laz1md1r. 
6 - !stekliler aynca 2490 numarah kanuna gore ve §artnamelerde de ya

zth vesaiki vereceklerdir. 
7 - Teklif mektublart 12 nisan 937 pazartesi giini.i saat 14 e kadar stra nu -

marah makbuz mukabilinde Komisyon Reisligi yapan tlc;iincii Grup 
Ba$mi.ihendisligine verilecek veya gonderilecektir. Postada v~ki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. •704• (1661) 
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B s RA HEDENSA Biitiin diinyanan en miiessir ilacadar. 
Ameliyatsaz memeleri mahveder, 

kana, agny1 derhal keser. 
Pirin~-Yulaf-Mercimek·Bugday-irmik-Patates 
M1s1r • Arpa - Bezelye • ~avdar • Tiirlii - Badem 

A DYOLiN 
kulland•~m soyledikten son- dir. Giinde iki defa Radyolin
ra, di§lerin ni~in bu kadar be- le f~r~alanan ditler ebedi bir 
yaz ve giizel olduguna §a§· hayata, 11hhate ve cazibeye 
mak hakikaten §a§Ilacak §ey- malik olurlar. 

Daima Radyolin 
Hayrabolunun me,hur ilkbahar hayvan 

ve e'ya panay1.r1 
Her sene ilkbaharda yaptlmakta olan Hayrabolu hayvan ve e~ya panaym 

bu sene dahi 8 nisan 937 per;~embe giinii ac;1larak ii~ giin devam edecegi ilan 
olunur. (1668) 

Ganakkale Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Yapilacak i:ii: Memleket hastanesi kalorifer ve s1cak su tesisatJ. Ke§if be

deli 11443 lira 72 kuru:ii. Muvakkat teminat 858 lira 30 kuru§. 
1 - Bu i~? 12/4/1937 giini.i saat 16 da kapah zarf usulile isteklilerine 

verilecektir. 
2 - Ke~if. proje ve §artnameleri istanbul ve <;anakkale Naf1a Mii • 

diirliiklerinde goriilebilir. 
3 - 1steklilerin 2490 saYih kanunda yazili vesaikle <;anakkale Daimt 

Enciimenine miiracaatleri. (1361) 
~ ---------------------------------------------------~--~-

KERBELA VAKASI 
ALi, .HASAN ve H0SEViN 

tarihi, merakh eaer. Forma forma 
~tkmakdadtr. Maarlf Kitaphaneainde Forma11 5 kuruttur. 

Koprii in~ab 

Naf1a V ekaletinden: 
12/4/1937 tarihli pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Vekaletinde ~ose ve 

Kopriiler Eksiltme Komisyonunca (104 905) lira (57) kuru:ii ke~if bedelli Sey
han Vilayetinde ve Ceyhan kasabas1 oniindeki Ceyhan kopriisii ayaklan in~aa
tmm kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacaktJr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak (525) kuru~ mukabi
Iinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden verilecektir. 

Muvakkat teminat (6496) lirad1r. 
Eksiltmege girebilmek ic;in isteklilerin mi.iteahhidlik vesikasm1 ibraz ve 

bir gozii en az (50) metro ac;1khgmda betonarme bir koprii veya bir taahhiid
de yaptigi kopriilerin bedeli en az (200.000) liraya balig olup bu taahhiidiinli iyi 
bir surette yapbklanm isbat etmeleri me~ruttur. 

Teklif mektublarmm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine verilmesi lazrmdrr. c683» (1544) 

Durma .. lt Para Kazan ! 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Erzurum Vilayetinde yapilacak tl'c;iincii 

Umumi Miifettilllik grup in~aatmm 720.000 lirahk kismidrr. 
2 - Eksiltme 12/4/1937 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 

ilileri Umum Miidiirli.igii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
vap1lacaktir. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 36 lira bedel muka
bilinde Yap1 tllleri Umum Mlidiirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 32550 lirahk muvakkat temi
,at vermesi ve Naf1a Vekaletinden almm1~ bir taahhiidde asgari 400.000 li
'lhk i~ yapm1~ bulunduguna dair miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdrr. 

1steklilerin teklif mektublarmi ikinci maddede yaz1h saatten bir saat ev
'line kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1475) 

ROYAL 
LEZZET 

iTiBARiLE 
EMSALSIZDIQ 

AVRUPA, AMERiKA ve iNGilTERE'de 
Bugun 150.000.000 
Miinevver kad1n 

ve cild merakhlan 

DOKTOR ••••• Diinyanm en biiyiik did alimleri 

Kemal Osman tarafandan son defa formiile edilen 
a o z KuRT VENOS terkibi krem kullamyorlar. 

Sinlr hastahklara mUtehassas• ~iinkii: VENOS kremi ~ok hususi 
Cagaloglu Kapahhrm kar§l&l No. 24 d d 

I•••••Telefon: 2266 ve mahrem bir terkiple, cil e g1 a 0ZL0 UNLARI 
p~••lll•••••~••••• vererek onun yatama kabiliyetini 

Ankara eli~leri serlfisinde madalya artuJr. Uzun miiddet tuvalet gor· Yavrular se;:e se.ve yiyor. Ve bu leziz gidalara bay1hyorlar. Tabiatm 
kazanan ~APKACI memit yiizlerde bile VENOS gece, 8~! hububatm ozlermden istihsal edildigi i~in ~ocuklar ~abuk ne~vi.i 

T -- R K A N giindiiz ve aci badem kremlerinin numa buluyorlar. <;abuk biiyiiyorlar. HastahksiZ ve ~ok uzun omiirlii 

U A oluyorlar. Mutlaka H A S AN ismine ve markasma dikkat ediniz. 
yaptlgJ tesir ancak bir harika keli- Eczanelerde v~ bakkaliyelerde bulunur. H A S A N D E P 0 S U: 

Paristen gelen son mod a mevsimlik 
~apkalar•n• ~ok ehven sahyor, I Beyoilu, Parmakkap1, Rumeli Han 

No. 1 

mesile ifade olunabilir. VENOS Istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir 
kremi ve miistahzarah tanmmif ve ••••••••••••llllillil_iii_iiiiiiliiiliiiiiiiiliiiiiiiiliiil.••••.l 
maruf eczane, Itrtyat ve tuhafiye 
magazalarmda satihr. 

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

smda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda c31328» lira c44» kuru§ bedeli ke. 
~ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit yolu iizerinde muhtelif ac;Ikhklarda 
sekiz aded smai imalatm k1smen tebdili ve klsmen de tecdidi ve iizerlerinin 
~ose in§aahnm kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacaktrr. 

Evrakl ke~fiye.: ~artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri biitiin ev
rak Transit Yolu In~aat ~efliginde gori.ilebilir. 

Muvakat teminat •2350» lirad1r. 
!stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayJlJ niishasmda ~Ikan 

t~limatnameye gore Naf1a Vekaleti~den ahnm1~ vesikalan ihtiva etmek §ar
tile c2490» numarah arttirma ve eks1ltme kanununun 32 nci maddesindeki sa
rahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarmm 12 nisan 937 pazar
tesi giinii saat 14 e kadar Transit Yolu !n§aat Komisyonuna vermeleri la _ 
Zimdir. (1426) 

RADYO 
PROGRAMI 

MECMUASI 
Y arm ~tkacak olan nushasJDI 

MUHAKKAK OKUYUNUL 
Haftahk diinya program• 
Radyo alemindeki yenilikler 
T eknik yazdar 
Diinya istasyonlannm cetveli 

20 sahlfe 10 kuru' 
Her cumartesi ~·kan RADYO mec• 

muasm1 muhakkak okuyuouz. 
Posta kutusu : 2276 

........................ 
BUTUN Kl 

CEBINIZDE 
Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soguk algmhg.ndan 

Grip, Bogaz ve Nezle 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRIDOL bogaz ve badem 
cik iltihaplanDI da pek ~abuk 
ge~irir. Her eczanede bulunur 
Utak kutu 35. biiyiik kutu 70 

kuru~tur. 

Belediye Sular idaresinden: 
Miinakasa ilan1 

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

Tevkif muslugu 15 m/m 1200 ,. 
Basma r;e~me 10 ,. 
<;e;~me muslugu ve aynas1 1 kiloluk 50 ,. 

;> ,. ,. ¥.! ,. 100 " 
Zarp muslugu 15 m/m 10 ,. 

,. » 20 m/m 20 ,. 
Tazyikli su muslugu ic;in rakor 50 ,. 

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

1 - Bu i~ i~in hazrrlanan ~artname Levaz1m servisinden paras1z verilir. 
2 - ihale 12 nisan 937 pazartesi giini.i saat 16 da Taksimdeki idare Mer

kezi binasmda yapilacaktrr. 
3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin ~artnameye gore hazrrhyacaklan 

teklif zarflarm1 yukanda yaz1h giin ve saatten evvel Direktorliige verme
~ 0~ 

Erzurum V alilii!inden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Erzurum Niimune hastanesinin kalorifer 

illidir. 
2 - Kellif bedeli 12700 lirad1r. 
3 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - Bu i$e aid evrak ~unlardrr: 
A- Plan 
B- Umum1 §artname 
C- Baymd1rhk i~leri genel ~artnameSl 
D- Kellif ve silsilei fiat cetveli. 
5 - Eksiltme 9/4/937 cuma giinii saat on be~te Naf1a Miidiirliigu oda

smda yapiiacaktir. 
6 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin dokuz yiiZ elli iir; lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan ballka allag1daki &artlari haiz bulunmas1 
lazimdir: 

7 - ~imdiye kadar bu gibi if?leri yaptlgma dair Naf1a Vekaletinden al
rni~ oldugu ehliyet vesikasmi ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odas1 vesikastm ibraz etmesi. 
.. ~. -: }~bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve tstanbul Naf1a 

Mudurlugunden okuyabilirler. 
10 - Teklif mektublan yukanda be~inci maddede yaz1h saatten bir sa

at evveline kadar E.rzurum Naf1a Miidiirliigu odasmda tellekkiil eden Komis
yon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublar bellinci mad
dede yaz1h saatten bir saat evveline kadar gelmill olmas1 ve dill zarflari mii
hiir mumil iyice kapablm1~ ve miihiirlenmill veya imza edilmi!i bulunmas1 
f?arttJr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1531) 

istanbul Giimriik Ba,miidiirliigiinden: 
. Giimriik satll?mdan: Kapah zarfla SOC markah 2803 kilo pamuk, c;anta ve 

fi~ekligin ilam Miinakasa gazetesinin 22/3/937 glinlii niishasmdadrr. (1573) 

Naf1a V ekaletinden: 
5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Vekalet Malzeme Eksilt

me Komisyonunda 6284 lira 52 kuru~ muhammen bedelli 101 parca mobil
yanm kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacaktrr. 

Kalkleri Vekalet Malzeme Miidiirliigiinde bulunan 101 par~a mobilyaya 
aid eksiltme f?artnamesi ve teferriiati paras1z olarak mezkftr Miidiirli.ikten ah
nabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruf?tur. 
isteklilerin teklif mektublanm Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sa

yih niishasmda ne~redilmill talimatnameye gore almmi§ miiteahhidlik vesi
kasile birlikte 5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Ankarada Vekalet 
11alzeme Mudiirliigiine vermeleri lazrmd1r. (1521) 

Bayan; 
Yeni tuvaletiniz i~in 
1937 modeli bir 

ViYANA KORSESi 
( Gaine) 

elzemdir. Bu korseler, ha
klk1 LAST EX' den imal 
olunmu,tur. 

Son derece dayan1khd1r. 
Hi~bir ,ey olmaks•z•n y•
kan•P UtUienebilir ve ben
zin lie lekeleri ~•karllabi· 
lir. 

Viicudu Slkmaks•z•n kahp 
gibi tutar ve sevimli hu
tutu muntazam ve gen~ 

gosterir. 

350 Kurustan itibaren 
Y aln1z : Beyoglunda 

KARLMAN Pasajmda 
sahlmak tad1r. 

Galatasaray Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
Lisemizin Ortakoyde bulunan ilk kls1m binasmda §artnamesi mucibince 

?147 lira 33 kuru~ ke~if i~indeki tamirat 5/4/1937 pazartesi giinii saat 14 te 
Istanbul Liseler Muhasebeciliginde toplanan Okul Komisyonunda a~1k ek -
siltmesi yapllacakbr. Bu i~e aid fenni ve eksiltme ~artnamesi ke!jif ve diger 
evraklar okulda goriiliip ogrenilir. 

161 lira 5 kuru~tan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Mu
hasebe veznesine yatrrllacakbr. 

isteklilerin en az 1500 lirahk bu i~e benzer i~ gosterecegi vesaikler iize
rine ?lmi!;) oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikas1 veya teminat mak
bnzlarile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (1561). 


