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Tiirk inlolab1 §irndiye 
kadar yaZllnu§ eserlerin en miikem
melidir. FranSiz parlfunentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in hirer mukaddeme yaznu§lardxr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
maliChr. ' ) 

Tehlike Bertaraf Edildi Ac1 bir gunun y1ldonumu 
Diin Edirnede biiyiik 

bir ihtifal yapddt 
lspangadan gOniilliilerin geri ~ekil
mesi paskalgadan sonra gOrii~iilecek 27 yll evvel dii,man taraf1ndan i'gal edilen 

giizel Edirne bir daha asia boyle bir 
feli.kete ugram1yacakbr 

Ed.irne 26 (Husus1 muhabirimiz
den) - Edirnenin Balkan Harbinde 
dii§rnanlar tarafmdan zaptedildigi 
kara ve felaketli giine rashyan 26 
mart, her sene oldugu gibi bu sene 

de Tiirke yaki§lr bir vakar1a ya§a
tllrnl§br. Bu miinasebetle Halkevi
nin sa1onlanm ve etraf1m kapl!yan 
binlerce ki§iden rniirekkeb gene, ih
tiyar, kadm, erkek c;ok kalabahk bir 
balk kiitlesinin i!jtirakile yap!lan ih-

e u a 

tifa1de ogretrnen Kemal Batu bir 
nutuk s<iylemi§, 27 Y1l once bugiin 
Edirnenin dii§tiigii felakete hic;bir 
zarnan ve hic;bir suretle meydan ve
rilmiyecegine dair andlar ic;ilrni§ ve 
yurdun rniidafaas1 ugrunda asian -
lar gibi dovii§erek canlarmdan ge-
9en aziz §ehid1erirniz rn1z1kamn rna
tern havaSI araSinda saygx ve §iik
ranla amlrnl§ ve §ehidliklere c;elenk-

ler k~m;lrnu~ a a a 0 .. t 

Madrid cephesinde milis krtaatt1 solda Barselon hava bombardtmamn da yaralananlar naklediliyor 

Kont Ciano 
Belgraddan 

bu sabah 
ayr1hyor 

lspanya harbinin I 
V arabilecegi 

Selamet sahili 
Devletler, adma dahili deni
len harbi durdurmak i~in mii
essir miidahale etmek husu
sunda samimiyetle elbirligi 
etmek mecburiyetindedirler. 
:V oksa lspanya i§lerinin er 

ge~ bir Avrupa cidaline 
kapa ~ma:s1 i imali 

~ok kuvvetlidir 

a spanya karga~alrklan zahirde Halk 0 cephesile iktidar mevkiini ele gecriren 
sosyalist, komiinist ve anar§istlerin 

-memlekette orta ve hertiirlii sag s1mflar
la ki[is.eye kar§1 crok §iddetJi hareket et • 
melerinden dogdu. Halk cephesinin iicriin
cii komiinist enternasyonali tarafmdan 
ihzar ve takviye edilmi§ oldugunu iddia 
edenler !spanyol i§lerinin bOyle bir ak -
siilamelle kan§acak §iddetinin men§ei Mos
kova olmu~tur, derler. Bu dava ashnda 
ispata muhta<: olmakla beraber mesele 
sol fukalarla saglann bir mikadelesi ha
line gecrtikten sonra ba§ta iicriincii ko -
miinist enternasyonali erHm olmak iize
re biitiin sosyalistler lspanyada sosyalist 
hiikiimet tarahna sempati gosterdiler, ve 
bunun aksiilameli de fa§istlerin adlanna 
nasyonalist denilen sag taraft tutmalan 
§eklinde tecelli etti. Almanya ile italya 
General Franco partisine yard1m etmegi 
kendileri icrin Biiya komiinistlige kar§J ci
dalden ibaret birvazife telakki ettiler. Za
manla adma Roma-Berlin mihveri denilen 
ltalyan ~ Alman anla§ffiaSJ en bariz vas
f1m komiinistlige ka~t miicadele eylemek 
i§i etrafmda toplam1~ goriindii, ve iki bii-

-yiik dev let, sanki bilhassa bu i~ icrin fikir 
ve i§obirligi yapm~ oldular. 0 vakte ka~ 
darsa gerek Almanya, gerek !talya, 1s
panyada General Franco cephesine bir
!;Ok asker, hertiirlii silah ve miihimmat 
gondermi§ bulunuyorlardi. Onlann bu 
hareketlerine mukabil lspanyamn sosya
list hiikumet cephesine de sosyalist te§ek
kiillerden hertiirlii yardimlar geliyordu. 

F ransa hiikiimet olarak ispanyaya 
resmen yard1m etmedi, ve orada M. 
Blum'un riyaset ettigi Halk cephesi hii • 
Huneti bilakis diger devletleri ispanya 
i§lerine miidahale etmemege ikna etmek 
i~in ugra§ti. F ransanm tezi crok a~1k ve 
~ok kuvvetliydi. Bu teze gore lspan
ya itlerine miidahalenin bir Avrupa 
harbi doguracaga muhakkaktl. Bu 
felaketin oniine gecrmek i~in biitiin dev -
letler !spanya i§lerine miidahale etme -
mek prensipini kabul etmeliler ve bu 
babdaki taahhiidlerini ciddiyetle tatbik 
ye icra dahi eylemelilerdi. 

i§in sakat bir tara£1 §U idi: Her taraf 
kan§mazhga karar verinciye kadar her
kes kendi tarafma bir hayli yard1m yap
ffi1§ bulunuyordu. Her iki cephede muh
telif Avrupa milletlerine mensub askerler 
bulunurken art1k bundan sonra kan§m1 -

YUNUS NADI 
[Arkasa Sa. 3 siltun 4 tel 

bir taarruz 
italyan bahriyelileri bir gazeteye hiicum 

ettiler, ~ehirde biiyiik heyecan var 

Madrid oniindeki barb 
§iddetle devam ediyor 

ihtilalcilere mensub 17 tayyareden miirekkeb 
bir filo Muse) limanm1 bombard1man etti 

Asya pakt1 etraf•n· 
da uyanan alaka 

Bir mecmua «Arab Jtti
hadJ fikri, islam ittihad1 
fikri kadar bo,tur» diyor 

italyan Hariciye Naz1nn1n bu sabah Romadan 
alacag1 talimat iizerine dogruca Ankaraya 

gelmesi ~ok muhtemeldir 

Yugoslavya hiikumeti de 
ltalyan1n Habe§ ilhak1n1 

resmen tan1d1 

Belgrad 26 (T elefonla) - !talya 
Hariciye Nazm Kont Ciano tesbit edi ~ 
len ziyaret programma gore yann (bu • 
giin) ogled en •vvel saat I 0 da tayyare 
i e Belgr ... J ..trr d.Y"l.. ktrr. 

Londra 26 (A.A.) - Ademi mii -llemek niyetinde bulunmad1g1 hakkmda 
dahale meselesi hakkmda burada bir in
§irah hissi tezahiir etmektedir. 

fngiliz gazetelerinin italyaya kar§1 
kullanmakta olduklan lisamn birdenbire 
degi§mesi, zannolunduguna gore hiiku -
met tarafmdan yap1lm1§ olan bir tazyik 
eseridir. 

Hiikiimet Ciano'nun Sir Eric Drum -
mond'la gorii§tiigiinde serdetmi§ oldugu 
mutalebat dolay1sile !talyayi tatmin et ~ 
mek arzusundad1r. 

teminat vermi~ oldugu s<iylenmektedir. 

Goniilliilerin geri cragmlmaSJ meselesi 
hakkmda elde e9ilen haberlere gore, bu 
babdaki miizakerelere paskalya yortula
nndan sonra tekrar ba§lanacaktu. 

Valencia hiikfimeti tarafmdan Millet
ler Cemiyetine miiracaat vukuu takdi -
rinde ingilterenin bu miiracaate muza -
heret etmiyecegi soy lenmektedir. Zira 
hiitiin zavahire gore, ingiliz makamatl 

Kont Ciano Belgraddan Romaya di:i
necektir. Maamafih burada JSrarla soy -
lendigine gore ltalyan Hariciye Nazm ~ 
mn yann dogruca Ankaraya gihnesi de 
~k muhtemddir. Bu hususta yann sa ~ 
bah erkenden Romadan talimat alacak-

Bagdad 25 (Hususi) - Y akmda, 
Tiirkiye, fran, Irak ve Efganistan ara • 
smda imzalanacak olan Asya pakh Bag- hr. 
dad siyasi mehafilinde alaka ile mev • 
zuubahsolmakta ve bu paktm iark siya
setinde c;ok biiyiik bir ehemmiyeti haiz 
oldugu soylenmektedir. Bu mehafil, bu 
pakt ile, e5ki lrak kabinesi tarafmdan 

Londrantn rJerJigi haber 
Londra 26 {Hususi) - Belgraddan 

ahnan haberlere gore, italya Hariciye 
Nazm Kont Ciano Yugoslavyadan Tiir
kiyeye giderek Ankaray1 ziyaret edecek-

Kont Ciano 

anla§mada tesbit edilen program dairesin
de miishet esaslara miistenid dostane te§· 
riki mesaiye avdet etmekte olduklanm 
ve siyasi anla§mamn vasi §iimullii ve bil
hassa muahededeki «italya kral1 ve Ha
be§istan imparatoru» tabirile resmen i • 
talyan imparatorlugunun sarahaten ta
mnmi~ oldugunu ehemmiyetle kayd ve 
tebariiz ettiriyorlar. 

Grandi'nin Roma hiikiimetinin ne a • 
demi miidahale taahhiidlerine riayet et
memek, ne de Londra komitesini terkey-

tarafmdan yap1lan tahkikat, muntazam 

ltalyan ordusunun !spanyada miidahale
de bulunmu§ olduguna dair olan haber-

[Arkast Sa. 6 siltun 5 te] 
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Avam Kamaras1nda son 
Adisababa hadiseleri 

Amerikahlara iltica eden 700 Habef, 
bogazlanmif sefaretin oniinde 

------
Lloyd George «3000 senelik bir milletin miimes

sili Ras Desta kopek gibi oldiiriildii ve 
Avrupa milletleri sustu» dedi 

Londra 26 (A. • 
A.) - Addis-Aha -
bada Mare§al Gra
ziani'ye kar§I ya -
p!lan suikasdi ta
kib eden rnezalim 
hakkmda diin og
leden sonra Avam 
Kamarasmda Hen . 
derson tarafmdan 
tafsilat verilrni§ . 
tir. Hatib, soz soy
lerken ame1e fxrka
Sl s1ralarmdan infi
a1 ses1eri yiikseli -
yordu. 

Henderson, Ad -
dis-Ababadaki A - Ras Desta olduriilmesinden birka!( dakika evvet 

[Arkast Sa. 5 sii.tun 5 te] 

Hariciye Vekaleti 
Siyasi Miistefarb~ 

Numan Rifat Mene• 
mencioglunun tayini 

tahakkuk ediyor 
Ankara 26 {T e- ~ 

lefonla) - Harici
ye Umuml Katibi 
Numan Rifatin Ha
riciye Siyasi Miis -
te§arhgma, Maliye 
Miiste§an Faik Bay
salm da Maliye 
Vekaleti Siyasi 
Miiste§arhgma tayin 
edilecekleri hakkm -
daki haberimiz te - Numan Rffat 
eyyiid etmi§ bulu • Menemencioglu 

nuyor. Numan Rifat ve Faik Bay
sal acrtk bulunan Kayseri ve Gazi An
teb meb'usluklarma namzed gosterildi -
ler. 

[Arka.n Sa. 6 siitun 4 tel 
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Evvelki gece kanb 
bir cinayet oldu 

Bir gene, kendisine taar
ruz etmek istiyen bir ada
ml bJ~akhyarak oldiirdii 

merikan miirnessilinin kendi ikamet -
gahma 700 Habe§linin iltica ettigine §a
hid olmu§ oldugunu beyan etrni§tir. 

oldugundan rniilteciler d~an <;1kar!l- E Jk• F t.ht Atp d b. 
1 d d .. 1 . h.. vve 1 gece a 1 e, azann a 1r 

mi§ arsa a o an a uzer erme ucurn · d b. 

Uc; giin sonra Amerika rniimessili, i
talyan rnakamatmdan rniiltecilerin ha
yatlarma dokunulrmyacag1 ve kendileri 
hakkmda msfet dairesinde rnuame1ede 
bu1unu1acagx hakkmda terninat alnu§ 

edilerek d t h .b. bogya Ian- cmayet olmu§, 17 ya§m a u <;ocuk ken-a e a ayvan g1 1 z d. . .. k . . b. d 
rni§1archr. . •~me tecavu~ etme 1shyen 1r .. a .. ami 

Henderson, ita1ya hiikfunetinin bu ~n~.e 8 yermden yarahyarak oldur -
hadiseleri kat'iyyen tekzib etrnerni§ ol- mu§tur. 
dugunu Have etmi§tir. Hatib, ingiltere Diin bir muharririmizin yaptig1 tahki· 

[Arkas~ Sa. 3 siitun 1 del [ArkC%81 sa. 5 sii.tun 4 te] 

tir. 

YugoslarJya Ja Habef ilhaktnt 
reamen tanrdt 

Roma 26 (A.A.) - Stefani ajans1 
bildiriyor: 

ltalyan - Y ugoslaya anla~m,alan biitiin 
gazetelerin ilk sahifelerini doldurmakta -
d1r~ Gazeteler iki memleketin 1924 de 
Ramada Musolini ile Pasi<; arasmdaki · [Arkast Sa. 6 sil.tun 1 de] 
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« Japonya eski Alman 
miistemlekelerini geri 

verecek degildir I » 

Yeni Sefirin gazetemize beyanat1 
M. Takatemi «Tiirkiye ile arannzda, yeni imza. 
lanacak ticaret muahedesinden ba,ka hi~bir 

mualli.k mesele kalmamJ,br» dedi 
ltimadnamesini Cumhurreisine vere -

rek Ankaradan §ehrimize donen yeni Ja· 
pon elc;isi T akatomi diin bir arkada§IIDI· 
z1 kabul ederek, ~ayam dikkat beyanatta 
bulunmu~tur. 

J apon biiyiik el~isi Montro anla§ma -
smm ]apon lmparatoru tarahndan tasdi
kmdan sonra Japonya ile Tiirkiye ara -
smda muallak mesele olarak yalmz tica
ret muahedesi kald1ginl soyliyerek soze 
ba§lamJ§ ve demi~tir ki: 

«- fki devlet arasmda cereyen et -
mekte olan miizakereler bitmek iizere ol· 
dugundan yeni ticaret muahedesinin ya -
kmda imzalanacagm1 iimid ediyorum. 
Bunun haricinde Tiirkiye ile Japonya a-

rasmda muallakta kalm~ hicrbir mesele 

yoktur. 

[Arkasl Sa. 4 sii.tun 4 tel M. Takatemi 



CUMHURiYET 27 Mart 1937 

Tarlhl t frika : 70 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktiba11 edilemez) 

( $ehir ve 
inhisarlar idaresi 

ve bira imalat1 

ibrahim kimdi, Siileyman kimdi? Gelecek seneden itibaren 
idarenin bu isi iizerine 

Biri katre ise obiirii derya, biri nefesse obiirii 
ruzgar, biri zerre ise obiirii giine~ti! 

Bununla beraber -vezirine yiiziinii ~e
.virmekten Ve SOz soyJemekten ·ihtiyarSIZ
.c;ekindi, ba§ml yana kmrd1, Ba§imrahur 
Riistemi gorerek i§aretle yanma ~agud1: 

- Y ann, dedi, en iyi abm1 hamlat, 
tak1m1 da set;me olsun. Sipahilere cirid 
oynatacag1m. 

F akat bu emri verdikten sonra u;me 
bir iizuntii gelcli. Vicdam utamyor, idra
ki k1zanyordu. Bir kole ile siis yan§ma, 
gosteri§ ko§usuna m1 t;tkacakti} 

Bu. kendine elbet yakJ§IDazdi. Ibrahim 
kimdi, Siileyman kimdi? Biri katreyse 
obiirii derya, biri nefesse obiirii riizgar, 
biri zerre ise oburii giine§ti. Deryanm 
katreyi, riizgarm nefesi, gune~in zerreyi 
k1skanmasJ ne demekti} 

Siileyman, idrakini ter ve vicdamm 
hicab it;inde b1rakan bu dii§i.ince arasm
da ba.basm1 hahrladt: lyi ve temiz giyin
meyi seven Y avuz, fazla si.isten daima 
uzak kalmak istemi§ ve suse kar§t gC>ster
digi bu tenezziil&i.izliigun sebcbini saran
lara: «Vezirler bana zarif ve halka ca
zib goriinmek i~in siislenirler. Ben ken -
dimi kime begendirecegim ?» cevabm1 
vermi§ti. Onun §U dii§iincesile kendisinin 
biraz evvelki k1skanc mulahazas1 ara • 
smda ne biiyiik fark vardi? 

Hiinkar, bu uzuntiilu ic; durumundan 
gene babasmm Sadnazamlar hakkmda
ki davram§lanm hatJrlamakla kurtula • 
bildi. Y avuz, dort Sadnazamm1 birbiri 
ardmca idam etmi§ti, hayatlanna ili§me
digi iit; Sadnazamm1 ise, hiddet ettikt;e, 
elile dogerdi, ipe sanp zindana atard1. 
Onun oglu ve saltanatta varisi olmak 
haysiyetile kendisi de istedigi giin ~u 
ha~metli ve magrur veziri donsuz, gom
leksiz birakip serseri devri§ler gibi t;ml 
c;rplak wriindiirebilirdi, hatta oldiirtiirdii. 
0 hal de ni~in uziilmeliydi? .. ( 1 ) 

Art1k ne~' elenmi~ti, vezirile tath tath 
konu,uyordu. Halkahpmara gelindigi 
vakit bu neJ' e kemalini, kadehda,Iarm 
samimiligi eski halini buldu, biitiin ordu 
~Ilacak dereler, nehirler, ovalar ve dag
lar arkasmda kendilerini bekliyen zafer 
perisini riiyalanna t;agmrken onlar i§ret 
sofras1 ba~mda birle§ti. Gritti de kendi
lerine arkada~hk ve sakilik ediyordu. 

Hi.inkar iligine kadar haz it;indeydi. 
,Sarah, kitar, keman ve niikte onu duman
h bir zevkin derinliklerine ~ekiyor, en -
ginliklerine atlyor ve tath zelzelelerle ku
cakla~tmyordu. Bu sanmblar, §uur a! -
tmda ya~1yan dii§unceleri de ayaga kal
dJrmJ§ olacak ki bir arahk c0merd ve ci
vanmerd' goriinmek, vezirinin bir giin on
ce dagittlgi bah§i~lere bir nazire yapmak 
istedi: 

- Ibrahim, de.di, diin hayli para har
cadm, degil mi? 

- Siz sag olun velinnn~im. ne gam? 
- Defter yaphrdm m1, kat; ak~e t;lk-

b hazinenden? 
- 0~ yiiz bin ak~eyle otuz bin alhn. 
- V>k degil mi} 
- Bir goniil kazanmak ic;in bir hazi-

ne sarfolunabilir Padi§ah1m. Ben de pa
ra doktiim, yiirek satin ald1m, efendime 
dua kazandtm. 

Giindiiz oldugu gibi §irndi de nedimin
den iisrun oldugunu belli etmek hevesine 
kap1lm!~tl. Fa kat geceyans1 ne askere 
bah§i§, ne agalara armagan dag1tmak ka
bildi. Boyle bir davram§ sevincden ziya
de hayret uyandmrd1, kendinin deliligine 
hiikiim verdirebilirdi. 0 sebeble hevesini 
yendi, dii§iincesini saklad1. Fa kat nedimi
nin binlerce ki§iye dag1tbg1 para}'l tek 
bir adama bagi§Iamak arzusu bir kurd 
gibi it;ini kemiriyordu, zevkine sarsmt1 
veriyurdu. 
~aku keyif olarak yatagma uzamrken 

o arzu i<,:indeydi, uyand1g1 vakit gene onu 
ya§ar gordii ve atlamp yola diiziildiik -
ten sonra da ayni dilegi ta§lmaktan geri 
kalmad1. Sikilrnlyor degildi, vezirile boy 
olt;u§megi zul saymaktan geri kalmtyor
du. Lakin ona bir ders vermek arzusuna 
daka111 gelemiyordu. 

nli§te de vezirini golgede b1rakhgma ka· 
naat getirdikten sonra o gunkii k1yafe -
tindeki yuksekligi. bindigi attaki giizel
ligi ve egerde giiliimsiyen serveti orduya 
te~hir etmek hevesine kap1ld!, yan konak 
yerinde cirid oynamlmasm1 emretti. Ken
disi, oyuna i~tirak edecek Sipahilere pek 
yakm bulunacag1, ordu da duraklay1p 
saf saf oyunu seyredecegi ic;in bhkt;a ta
§JdJgl ha§metin ve bu ha§mete kar§J vezi
rinde belirecek saniikliigiin binlerce goz 
tarafmdan goriilecegini dii§iinup ~ocukt;a 
bir sevinc duyuyordu. 

Sipahilerin cirid oyunu butiin orduya 
tam bir harb zevki verdi. Yigit athlann 
her biri atlamp gokten yere inmi§ bulutu 
andmyordu ve bu yuzlerce bulutun bir
birini kovalamasi gokleri imrendiren bir 
manzara oluyordu. Sipahi bileginden ay
nhp u~an her cirid, Turk elinde guile • 
le§mi§ bir yrldmm zanm uyandmyordu: 
T em as ettigi yeri yak1p y1kan, lakin sa
hibinin pen~esine donunce ~omakla§an 
bir y1ldmm !.. 

Hiinkar da ayni zevkin heyecanma 
kapild!gl ic;in ciridden sonra bmicilik hii
neri gostermek istedi, asil ve terbiyeli a
tma ~arklar c;evirtti, hendekler atlattJ, 
kerrufer (ileri geri oyunu) hiinerleri yap
hrdJ ve sonra ordu saflan arasmdan su -
ziildu, <;atalca yoluna diiziildu. Onun at 
aynattJgJ, bnsa kalkrp menzile dogru yo! 
aldigi mada herkese parmak mrtan bir 
manzara tekevviin etti: Y aya sulaklann 
yiiruyu§ marifeti 1.. Say1lan yiizii a§an 
bu rikab hademesi, efendilerinin izinden 
bir santim bile aynlmarni§lar, golgeleri 
o yiigruk atm ayaklan altlnda ~ignene 
c;ignene <;atalcaya ula§mi§lardl. 

Hiinkar, Halka!Jpmar menzilinden -
beri beyninde donup dola§an dii§iinceyi 
yerine getirerek Lui Gritti'ye otuz bin 
altm ve u~ yuz bin ak~e ihsan ederken 
solaklann §U yaman ayak hiinerini de 
miikafatlandirmaktan geri kalmadr, ken
dilerine otuz bin akt;e bah§i§ verdi. (2) 

(Arkasl var) 

(1) Yavuz, seklz yll siiren saltanatl SU'a
smda Sadrrazamlarmdan Mustafa, Duka
kin Ahmed, iskender ve Yunus Pa§alan 
Oldiirtmii~tii. Ayr1ca lkatlolunan vez1rler de 
ba..§ka. Bundan dolayl §airier: cRaklbin ol
mesine <;are yoktur - vezir olsun me~er 
Sultan Selime, de~lerdl. Onun son Sad
riazanu Piri Pa§aya bir giin ftrsat dii§iiriip: 
cBeni de erge9 oldiireceksln. Earl oliimii
me emir vermeden blrka<; saat once haber 
ver de ahiret yolculuA-una haz1rlanayrm:. 
deylnce Yavuz giilm~ ve cYerine koyacak 
adam1 bulsam arzunu yapmak kolaydJ, ce
va.buu verml~;tl. 

(2) cSolaklar otuz bin ak<;e bah§l§ aldt
lar. Galata frenk beyzadesi Grittl Padl
§ahtan otuz bin altm ve ii~< yiiz bin ak!;e 
aldu 

• Ruznamei Siileymani - dordiincii sefer 

Turk tiitiinleri ve Almanya 
Bundan bir miiddet evvel, Almanya

nm en biiyiik sigara trostii olan Reemts
ma firmasmm memleketimizden satm 
ald1W, tiitiinleri, serbest dovizini Alman
yaya ~ekmek i.izere, maliyetinden daha 
ucuz fiatla, Almanyadan Arnerikaya 
satmak i.izere oldugu hakkmda, ~tkan
lan §ayialarm dogru olmad1W,m yazmi§
hk. 

Buna ragmen tiitiin piyasam1zda diin
ya tiitiinciiliik vaziyetini iyi bilmiycn 
baz1 simalar hii.la bu §ayialarm tesiri al
tmda kalmaktadrrlar. Bu iddia sahible
rinin ileri siirdiikleri nokta §Udur: 

Almanyamn §ark tiitiinlerine senevi 
ihtiyac1 35 - 36 milyon kilodur. Reemts
ma trostii, bu miktarm yiizde seksenini 
ahr. Yani senevi 29 milyon kilo tiitiin 
al1r. Bu miktarm, Alman harmanlarmda 
izmir tiiti.inii nisbeti yiizde on be§ ol
duguna gore be§ milyon kilosu !zmir 
tiitiiniine aiddir. Nitekim bu firma he
sabma Ege mmtakasmdan her sene 5 
milyon kilo tiitiin ahmr. Halbuki bu }'11 

Reemtsma, Egeden 15 milyon kilo tiitiin 
almr§tlr. Bunun on milyon kilosunu A
merikaya satacakhr.:o 

En salahiyettar makamlardan yaph
gimlz tahkikat, bu noktai nazann tama
men yanlJ.§ ve bu haberin tamamen ya
lan oldugunu gostermi~ir. 

Alman fabrikalarmm bu sene mem
leketimizden bilhassa Egeden fazla tii
ti.in almalarmm, klering miisaadesi ve 
Alman piyasalarmda §ark tiitiinii kal
mamaSI gibi iki sebebi vard1r. 0 zaman 
klcring vaziyeti miisaid oldugu i~in Al
manlar, stok yapmak iizere fazla tiitiin 
alm1§lard1r. Almanyada i§lenmi§ tzmir 
tiiti.ini.ini.in fiatt bizim param1zla 72 ku
ru~tur. Halbuki Alman fabrikalarmm 
izmirde koyliiden yaphklar1 mubayaa
tm vasati fiatt 65 - 70 kuru~tur. Buna 
imalat, nakliye, fire ve sair masraflan 
koyarsak fiat 100 kuru~a pkar. 

Ba~imrahor Riistem, aldJgi emre uya
rak o giin yedekte t;ekilen alay ve sefer 
atlan H;inden en giizelini se<;ip getirmi§
ti. Ba§h ba§ma bir servet temsil eden bu 
gen;ekten dilber hayvana vurulan eger 
de MISir eyaletinin birkat; senelik vergi
sine tekabiil edecek k1ymetteydi. Dun, 
ordunun en iyi abna binmi§ ve en siislii 
adam1 mevkiine yukselmi§ olan ibrahim 
Pa§a, bugun Padi§ahm yamnda pek so
niik kalryordu. Zaten o, alay k1hgm1 bt
rakmi§tl, k1ymetli eger vurulu atJ degi§
tirmi§ti. S1rtmda adi kiirklu bir kaftan, 
ba§mda rnigfer ve altlnda ortta k1ratta bir 
at oldugu halde Padi§aha yolda§hk edi
yordu. 

Hiinkar, hakikatte oldugu gibi pu-

Bu da gosteriyor ki Almanlarm Ame
rikaya bizden daha ucuza Turk tiitilnii 
satmalarma kat'iyyen imkan yoktur. 

' 
almas1 muhtemel 

Bomonti fabrikasmm bira imal ve sa
U§l it;in inhisarlar idaresile 928 senesinde 
yaphgJ 10 senelik mukavele oniimiizde
ki birincikanun a}'l sonunda nihayet bu -
lacaktlr. 

lnhisarlar idaresinin bu tarihten sonra 
Bomonti §irketile yeni bir mukavele yap
rniyacagl ve bira imal ve sah§l i§ini uze -
rine alacagl soylenmektedir. 

Bira fiatmm iptidai maddelerinin u • 
cuzluguna ve istihsal masrafmm ehem -
miyetsizligine ragmen yiiksek olmasl ote
denberi §ikayetleri mucib olmaktad1r. ln
hisarlar idaresi bu §ikayetlerle alakadar 
olmu§ ve vaziyeti etrafh bir §ekilde tet
kik ettirmi§tir. 

SOylendigine gore fabrikanm §imdiki 
vaziyet ve §artlan dahilinde bira fiatla • 
rmda fazla tenzilat yapmaga imkan yok
tur. <;iinkii fabrika bira ic;in inhisar resmi 
odemektedir. Bugiinku fabrika eski Os -
manh lmparatorlugunun vaziyeti gozo -
nunde tutularak c;ok geni§ bir istihlak sa
has! ic;in haZJTlanmJ§hr. Halbuki fabrika
nm bira sarfiyatJ mahduddur. Binaena -
leyh bu biiyiik ve fazla masrafh tesisatm 
amortismam it;in muhim bir para tefriki 
icab etmektedir. Bu vaziyet bittabi fiat
lara tesir etmektedir. lnhisarlar idaresi, 
bira imal ve satr§J i§ini uzerine alma in -
hisar resmi fark1 ortadan kalkacakhr. 0 
zaman. idarenin fazla masrafh tesisat ye
rine ufak bir fabrika ile idare etmesi ve· 
ya Ankaradaki bira fabrikasile bir anla§· 
ma yapmas1 icab etmektedir. Bu yapiidi
gi takdirde bira istihsalatmda maliyet 
dii§ecek ve fiatlar da miihim miktarda u
cuzlarnl§ olacaktu. inhisarlar idaresinin 
Bomonti fabrikasmm tesisatm1 satm al -
mas1 hakkmda verilmi~ hi<;bir karar yok
tur. Y almz, bira istihsalatJ i§inin daha 
ekonomik bir tarzda halledlimesi ve fiat
lann ucuzlatJlmasi i§i tetkik edilmekte -
dir. 

MOTEFERRIK 
Miralay Ismail Hakkmm 

oliimii 
Giine§ - Dil Teorisi heyeti azasmdan 

mi.itekaid erkamharibye miralayr isma
il Hakk.t Cen vefat etmi§tir. Cenazesi 
bugiin askeri merasimle kaldmlarak 
Uski.idarda ailesi makberesine defnedi
lecektir. Allahtan rahmet diler, kederli 
ailesine beyani taziyet eylerU. 

Numan Rifat ameliyat oldu 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu

man Menemenciogluna, di.in, Cerrahpa
§B hastanesinde ki.i~iik bir ameliyat ya
p!lmt~br. Numan Rifatm rahats1zhW, 
mucibi end~e degildir. Kendisi operas
yondan sonra hastaneden ~1km~hr. Kty 
metli hariciyecimize gec;mi§ olsun deriz. 

Festival komitesinin 
miizakereleri 

Bu yaz §ehrimizde yaptlacak eglen
celeri tesbitle me§gul olan Festival ko
mitesi diin Belediyede, Belediye reis 
muavini Ekremin riyasetinde toplan
rnl§tlr. Bu toplanhda spor eglenceleri 
hakkmdaki teklifler tetkik olunmu§ ve 
bilhassa Bogazi~inde yap1lacak yi.izme 
miisabakalan etrafmda gorli§illmi.i§tiir. 
Bu miisabakalara biitiln sahil vilayet
lerimizin maruf yiiziicilleri davet edile
cektir. Avrupanm muhtelif §ehirlerine 
bu hususta bro§iirler gonderilmesi ka
rarlasmt§hr. 

lstanbul kitab tabileri 
istanbul - Ankara caddcsindeki kitab 

tabileri diin ak§am aralarmda bir top
lanb yaparak mesleklerine aid baz1 me
scleleri gorii§m~lerdir. 

Bu arada son giinlerde, kitab fiatlan
mn yiikseli§i yi.iziinden ugrad1klan mil§ 
kiilat dolaytsile kitab basam1yacak va
ziyete dii§tiiklerini ve bunun memleket 
kiiltiiril ve irfan hayab iizerinde yapa
cagt zaran hiikillnete arzederek baz1 
hakh taleblerde bulunmaga karar ver
mi§lerdir. 

Bundan ba§ka eski, Kitabcllar cemi
yetinin (tstanbul Kitab Basanlar Ku
rumu) adile yenidcn te§kilini de karar 
altma alml§lardll". 

F elsefe konferans1 
cis :o mecmuasmm tertib ettigi felsefi 

konferanslarm 15 incisi de diin ak§am 
Eminonii Halkevinde Dr. Ziyaeddin 
Fahri tarafmdan verilmi§tir. 

$EHIR ISLER! 

Bayat pirin~ unlart 
Belediye tarafmdan son zamanlarda 

yaprlan tefti§lerde piyasada sahlan pi
rin~ unlarmdan baz1larmm bayat oldu
gu goriilmii§tiir. Buna mani olmak ii
zere kapah ve a~1k olarak sahlan pirinc 
unlarmm iizerlerinde imal tarihlerini 
gosteren bir etiket bulundurulmasma 
karar verilmi§tir. Yakmda tatbikata ge
~ilecektir. 

M mleket Haberleri ) 

Buhran1n sonu 
G. i. R. Rejiminin 
daha fazla tevsii 

dii~iiniiliiyor 

italya - Yugoslavya 
talya Hariciye Nazm Kont Ciano, 
kendi ifadesi iizere yiiksek ve muhim 
bir vazife ile Yugoslavyamn merkezi 

Tarih tedrisat1nda 
degi,iklik yapdtyor O 
Maarif V ekaleti biitiin 
tarih kitablartni yeni

den yazdtracak 

Belgrada geldi. Kontun bu seyahati, 
Berline ve Tuna havzasmdaki iki mem· 
lekete, yani Avusturya ve Macaristana 
evvelce yaptlgl seyahatler gibi muhim 0• 

!up mii~bet neticeler verrni§tir. !talya 
Ba§vekili Musolini bu biiyiik devletin ic; 
ve di§ politikalanm daima diledigi gibi 
idare etmekle beraber, son zamanlarda 
d1§ politikamn idaresini gene kendi pro· 
gramma ve direktiflerine tabi bulunmak 
§artile damadma buakrnl§h. 

Y eni tetkikler 
Mevsukan ogrendigimize gore lkt1sad 

ve Maliye Vekaletleri gene! ithalat re -
jimile ithalatm serbestisi it;in atJlmi§ olan 
ad1m1 daha ziyade tevsi ederek tam bir 
serbesti tesisi it;in eti.idler yapmaktad1r • 
lar. 

G. 1. R. kararnamesile ortaya konu • 
Ian rejimin tatbikah bu ana kadar ~ok 
muvaffakiyetli bir netice vermi§tir. Y eni 
etiidler buhran y1llanndan evvel oldugu 
gibi ithalatta tam bir serbestiyi istihdaf 
eder · mahiyette gorunmektedir. Alaka -
dar makamlardan s1zan malumat ta bu
nu teyid etmektedir. 

Bu hususta Vekaletler tarafmdan ya
pilrni§ olan ilk etiidler mii&bet bir kana
ate dogru tekemmiil etrni§tir. Bundan son
ra §ehrimizde alakadarlarm i§tirakile 
toplantJlar yap1lmas1 ve mutalealar a -
hnmas1 takarriir etmi§tir. Bu toplantJiar 
oniimiizdeki hafta ic;inde olacaktJr. 

Sanayi Umum Mudurii Re§ad da bu
giinlerde Ankaradan §ehrimize gelecek • 
tir. 

$u vaziyet, buhran y1llarmm tamamen 
gec;tigini ve' onun icab ettirdigi tedbirle
rin kaldmlmasmda arhk mahzur goriil
medigini gostermektedir. 

~oplere dair karar 
Sihhiye Vekaletinin emri 
diin Vilayete bildirildi 

Coplerin yakilmas1 i~in laz1m olan f!
rmlar yapilmcJya kadar bunlann deni -
ze dokiilmesi hususundaki karar resmen 
Belediye Riyasetine bildirilmi§tir. Diin 
Vali ve Belediye Reisinin riyasetinde o -
larak Belediye Reis muavini Ekrem; 
Heyeti Fenniye Miidiirii Hi.isnii; Temiz-
1ik l§leri Miidiirii Nusrat toplanarak bu 
i§in ne §ekilde tatbik edilecegi etrafm
da goru§mii§lerdir. Emrin derhal tatbi -
krna get;ilerek ~imdiye kadar §ehrin slh
hatini bozacak bir §ekilde krrlarda top -
lanan c;opler bundan sonra denize doki.i
lecektir. Bir taraftan ihrak fmnlarmm 
yap1lmasi ic;in te§ebbi.islere giri§ilecek -
tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Seyyah akmt ba~lad1 
Evvelki gi.in Alman band1rah Mil

weul{e vapurile §ehrimize gelen 600 sey
yah diin memleketlerine donmi.i§lerdir. 
Diin de Yugoslav bandrrah Krali~e Ma
riya vapurile §ehrimize muhtelif millet
Jere mensub 400 seyyah gelmi§tir. Onii
miizdeki hafta i~inde §ehrimize yeni 
seyyah vapurlar1 gelecektir. 

Maarif Vekaleti ortamekteblerle lise
lerde okutulmakta olan biitiin tarih ki -
tablanm yeni ba§tan tertib etmege karar 
vermi§ ve bunun it;in Ankarada bir ko -
misyon te§kil etmi§tir. Komisyona §ehri
mizden de baz1 kimseler ve bu meyanda 
muallim mektebi mudiirii Hamid de ~a
gmlmi§hr. 

V ekaletin, lise ve ortamekteb tarih ki
tablanm yeni ba§tan yazd1rmak istemesi, 
mf bir usul meselesinden ileri gelmek -
tedir. Malum oldugu uzere §imdiye ka
dar, gerek mektebler ic;in, gerekse srrf bir 
tetkik mahsulii olarak. yaZilan biitiin ta
rih kitablan bir kronologiden ibarettir. 
Bunlar ya §ah1slarm tercumei hallerin • 
den yahud da bir harb ve istiladan 
ibaret olduklan it;in muhayyileyi hie; i§
letmemekte ve talebeyi de ezbercilige 
mecbur etmektedir. 

Halbuki en modern tarih tedrisatl u -
s ullerine gore talebeye bOyle kronolojileri 
ve giiniiguniine vak' alan ogretmektense 
bu vak'aYI icab ettiren tarihi, i~timai ik
tJsadi sebebleri ara§brmak ve ancak bu 
ata§hrma dola}'lsile vak'aya ve tercii • 
mei hallere temas etmenin dogru olabile
cegi anla§Ilmaktadu. Ancak bir tedri • 
satla arzu edildigi derecede bir rand1man 
elde edilebilecegini ve talebenin de mu
hakeme v-e temyiz kabiliyetinin inki§af 
ettirilecegini anhyan Vekalet kitablann 
ona gore hazulanmasm1 zaruri gormu§ -
tiir. Y eni yaz1lacak kitablar §imdilik iic;ii 
ortamektebler, dordu de liseler ic;in ol • 
mak iizere 7 cilddir. Bunlardan bir kisrni 
y-eni ders senesine yeti~tirilecektir. 

KOLTOR ISLER/ 

lmtihana girecek talebeler 
istanbul Belediye hududu dahilinde 

bulunan 178 ilkmektebde bu sene son 
s1mf imtihanma girecek talebenin mik
tan 8,000 ki§idir. Bunlarm 3695 i istan
bul cihetinde, digerleri ise Uskiidar, Ka
drkoy ve Beyoglu cihetindedirler. Ge
c;en sene ilk s1ntflara alman talebe mik
tan ise 14,000 ki~idir. 

200 laz talebe Tiirkku~una 
giriyor 

Halk1 hava tehlikesine kal"§J haz1rhkh 
bulundurmak i~in tertib edilen konfe
ranslar serisine diin istanbul K1z lise
sinde devam edilmi§tir. 

Tayyareci $akir Haz1m tarafmdan ha
va tehlikesi mevzuu etrafmda verilen 
konferans, biiyiik bir alaka ile kar§llan
ffil§ ve 200 kadar talebe Tiirkku§una a
za yaz1laca~m beyan etmi~tir. 

HALKEVINDE 

Halkevi balosu 
Eminonii Halkevinin tertib ettigi ba

le bu ak§am Tokathyan salonlarmda 
verilecektir. Balonun fevkalade gi.izel 
olmas1 i~in hi~bir fedakarhktan ~ekinil
mem~tir. 

Halkevinde kad1n sairler • geces1 • 

Diinku konteransta haztr bulunanlar ve iistad Turhan Tan (en sa!jda) verdigl 
konteranstan sonra kadm ~airlcrlmizin okunan §ilrlerini dinlerken 

Eminonii Halkevi, kadm §airlerimizin Nezihenin hayatlan ve eserleri i.izerinde 
hahralanm yad etmek iizere diin gece durmu~. herbirinden birer, iki§er rn1sra 0• 

«edebi bir miisamere>> tertib etmi§tir. Mu- kumu§tur. 
samere miimtaz tariht;i ve ediblerimiz - Konferans~1 , $ukufe Nihal, Halide 
den M. T urhan T anm, kadm ~airlerimiz Nusret, iffet Halim gibi §ohret ve eser 
hakkmda verdigi konferansla ha§lami§tlr. sahibi kadm §airlerimizi mevzu haricinde 
M. Turban Tan bu konferansmda ev - tuttugunu ve bunlardan bahsetmegi tarihe 
vela §ark efsanelerinde §iire verilen ki - terkettigini soyliyerek konferansma niha
demi anlattJktan sonra ilk kadm tebessu- yet vermi§tir. M. T urhan Tan konferan
miiniin §iir sayJlabilecegini, Arablarda ve sm1 bitirdigi zaman dinleyiciler tarafm • 
Acemlerde §air kadmlarm neden Turk- dan uzun uzun alki§lanrni§hr. 
Jerden fazla oldugunu anlat:mi§ ve bu ve- M. T urhan T and an sonra ,Siikufe Ni
sile ile islam Arab istilas1 §ark ve gar • hal §air Zerrin Tat; ve Mihrunnisaya aid 
be kol sald1ktan sonraki ic;timai vazi- tetkikini anlatml§, bunlardan misralar 0 _ 

yeti k1saca telhis etrni§tir. Bundan sonra kumu§tur. Bunlardan ba§ka Halid Bayn 
me§hur, divan veya mecmua sahibi kadm da Divan edebiyatmdan iki kadm §airi
§airlerin edebi ve ic;timai mevkilerini miz hakkmdaki tetkikini soylemi§tir. Bu 
tahlil etmi§, Zeyneb, Diyarbekirli Srrn, ~on~er~nsla~ ar~.smda da gene kadm §a
Mihri, Ay~e. Hu:bba, Srtk1 Ommetullah, Jr!erlmJZe aid §llrler, kasideler okunmu§
Ani, F1tnat, ikinci F1tnat, Habibe, Saf - tur. 
fet, ~eref, F eride, Ley Ia, ikinci Ley Ia, Bu edebi miisamere gece sa at 12 ye 
Nigar binti Osman, ihsan Raif -ve Y a§ar kadar devam etm§itir. 

Musolini'nin harice seyahat etrnemek· 
te olmas1 ve bin;ok miihim meselelerin 
halli haricdeki miizakere ve temaslara 
muhtac bulunmas1 dolay1sile, mumailey• 
hin damadma geni§ salahiyet vermesini 
icab ettirmi§tir. Bu sayede Kont Ciano • 
nun Berlinde Almanya Hariciye Nazm 
Baron von Neurath'la yapt1g1 miizake • 
reler ve Hitler'le yapt1g1 ~oru§rneler ne· 
ticesi olarak Almanya ile !talyanm, Av
rupa politikasmda beraberce yurumeleri, 
diinya komunistligine ve bahusus Sov .. 
yetlere kar§I rnuttehid bir cephede mii • 
cadele etmeleri gibi eski bir gaye tahak· 
kuk etmi~ti. 

Kont Ciano'nun, Viyana ve Pe§reye 
yapt1g1 seyahatler, devlet adamlan da " 
ima Romay1 ziyaret eden bu iki orta Av· 
rupa memleketi it;in hirer cemile olduk· 
tan ba§ka, milli muhitlerde yap1lan da• 
ha serbest miizakerelerle halya, oteden• 
beri menfaatlerini mudafaa ettigi bu 1ki 
devletle daha iyi anla§abilrni§ti. 

1talya, evvelce Almanya ile, iki mem· 
leketin rejimleri arasmda mutlak otorite 
esasma dayanmadan ne§' et eden fikir 
karabeti dolayJsile anla§rnaga taraftar 
bulunmakla beraber kendi hayati men • 
faatlerinin merkezi sikletini orta Avrupa 
saydrgmdan Almanyanm, Tuna havza
smm ortalanna ve a§agJlarma dogru 
sarkmasma §iddetle muhalifti. Lakin 
Habe§istan harbi, ltalya}'l kendi hayati 
menfaatinin Akdenizde bulunduguna ve 
bunun layikile miidafaasr it;in orta Av • 
rupa cihetinden kara.da arkasml temin 
etrnek zaruri olduguna ikna etmi§tir. 

Bu kanaatin sevkile ftalya, yukanda 
soyledigimiz vet;hile Berlinde Kont Ci· 
ano ile Baron von Neura~h arasmda im
za anan vesika ile orta Avrupll:da AI -
manyay1 serbest brrakmi§ ve hatta iki 
Alman devletinin ge<;en temmuzda an .. 
la§malanm kolayla§brmi§tl. 

~imdi de Kont Ci,.no Belgradda Yu
goslavya BaFekil ve Hariciye NaZITi 
Dr. Stoyadinovit;'le ba§ladJgl miizake " 
relerle italyanm arkasm1 orta Avrupa • 
da tamamile korumaga ve Balkanlarda 
da ihtilaf vesilesi b1rakmamaga t;ah§lyor. 
Yani ftalya, Avusturya, Macaristan ve 
Arnavudluk ile olan sJki munasebetlerine 
dayanarak Y ugoslavyay1 muhasara ve 
tecrid etmek, Habsburglan tekrar iktidar 
mevkiine getirmek suretile Yugoslavya -
nm vaktile bu hanedanm idaresi altmda 
bulunan H1rvatistan ve Slovenie part;a· 
Ianna iftirak to:,umu sac;mak istemedi
gini iftirakc;1 ve tethi§t;i H1rvat komita • 
cJ!anm himaye etmiyecegini ve Yugos • 
lavya ile ltalya arasmdaki iktJsadi ve ti
cari miinasebetleri saglam ve devamh 
esaslara istinaden kunnak istedigini an • 
latmJ~tlr. 

ftalya, Yugoslavyaya kar§l politika "' 
s1m degi§tirmegi Habe§istan hadiseleri 
esnasmda kararla§hrmi§h. Bu karanm 
ilk defa fngiltere ile Akdeniz iizerinde 
yapt1!h maliim anla§mada Yugoslavyanm 
Adriyatik sahillerinde ve biitiin hudud· 

larmda mevcud statiikoyu muhafaza et· 

megi sarih olarak taahhiid etmekle isbat 
etmi§ti. 

~imdi Belgradda imzalanan siyasi ve 
1khsadi' muahede, Y ugoslavya ile ltalya 

arasmdaki uzla!lmayi ve anla~ma}'l ta • 

mamlamaktad1r. 1talyaya bakarak Avus• 

turya ile Macaristan dahi Y ugoslavya 

ile anlagmak politikasm1 bir kat daha in· 

ki§af ettireceklerdir. Gerek orta Avru .. 

pada gerek Balkanlarda ve Adriyatik 

denizinde milli hudud ve menfaatlerini 
korumak it;in geni§ bir uzla~ma ve an .. 

la~ma politikas1 takib eden Y ugoslavya, 

ltalyamn uzathgl eli memnuniyetle s1k .. 

ml§l!r. Beklenildigi vet;hile Belgradda " 
ki miizakerelerin miisbet neticelere var .. 

mas1, orta Avrupada ve Balkanlarda si· 

yasi vaziyeti iyice anlatm1~ oluyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

A bone ~eraiti { Tur~tye 
I~ID 

Senelik 1400 Kr. 

Alb ayhk 750 • 

0~ ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 

~oktur 

I 
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Hldise!er aras1nda 

Tarih alakasz 
. TELEfON . TELGRAF -.e TELSiZLE . . · · -

Avam Kamarastnda son 
Adis-Ababa hadiseleri 

rtR abatll§ lisesi tarih muallimi 
~ Samih Tansu, ihbsas hak • 

Ianda yazd1g1m f1kra iize -
rine bana gonderdigi mektubda soru
yor: «Mekteb eserlerinden bll§kast -
mn ne okuyam, ne ahp basam ve ne 
de tavsiye edecek bir resmi makamJ 
vardu. Bu §-erait altmda senelerce ~a
h§lp hazirladlgimz bir kitabt basbra
mtyacak veya satamtyacak olduktan 
sonra, degil bir kar miilahazast, hatta 
masraf1 ~1karmak imkam dahi yok
tur. 0 halde istediginiz §ekilde bir ta
rih eseri meydana getirmek ni~in ve 
kim i~in?» 

Amerikahlara iltica · eden 700 Habe,, 
sefaretin oniinde bogazlanm1' 

Lloyd George «3000 senelik bir milletin 
messili Ras Desta kopek gibi oldiiriildii 

A vrupa milletleri sustu>> dedi 

•• mu-
ve 

Bu «kim i~in ?», bizde tarihi roma· 
nm her ~e§idine kar§t halkm iptilas1· 
na mukabil, tarihe kar~1 alakas1zhgt· 
01 bir kere daha tebariiz ettiriyor. A
rayJctsl voe okuyucusu olsaydt berne· 
vi tarih eserinin basam da, satam da, 
tavsiye edeni de bulunurdu. Giinde -
lik gazetelerdeki tarihi romanlann 
hepsi, aynca kitab haline gelebilmek 
i~in muhtac olduklan tabii, kiigidt, 
miirekkebi, vitrini kolayca buluyor -
lar; ~iinkii, az veya ~ok, ahc1lan var
dtr. Degerli VIe muhterem arkada§t -
mtz M. Turban Tan, evvelki giinkii 
f1krasmda, tarihi roman yaza.nlardan 
aynca tarih eseri beklemekte beni 
hakh bulmad1gmt yaztyordu. Meslek
ta§Imm zannettigi gibi, ben ne tarihi 
roman miielliflerinden tarih, ne de 
miivoerrihlerden tarihi roman bekledi
gimi ima eden tek bir sabr yazmt~ 
degilim. Sadece tarihe kar~1 alaka ve 
miiverrih kJthgmdan bahsettim. Mek
tub gonderen ogretmen Samih Tan
so da pek hakh olarak bu alakastz • 
hktan ~ikayet~idir. 

[Ba~taraft 1 tncl sahttedeJ 
hiikumetinin bir tahkik komisyonu gon
derilmesine dair N eca.§i tarafmdan ya
·pilmi§ olan teklife muzaheret etmesini 
istemi.§ ve demi§tir ki: 

c - italya, Addis-Ababaya bir tahkik 
komisyonu gonderilmesine miisaade et
mekten imtina eyledigi takdirde Mil
tetler Cemiyeti 50 millet namma infia
lini beyan ve izhar etmelidir.• 

Lloyd George'un hiicumlarr 
Meb'uslar, boguk ve heyecandan tit

riyen bir sesle !talyanm Habe§istandaki 
siyaset ini tenkid eden Lloyd George'u 
dinlemi§tir. 

Hatib, ~ahsan k1ymetli ve diiriist bir 
asker olarak tamml§ oldugu Mare§al 
Graziani'ye yap1lan katliamlardan do
lay! teessiif etmi§ oldugunu, Musolini
nin de bu teessiife i~tirak eylemi§ oldu
gunu soylemi§tir. 

Ras Desta hakkmdaki sozlerini hara
retli alkl§lar arasmda: eRas Desta, ii<; 
bin sene mi.istakil ya§Iyan bir milleti 
temsil ediyor ve memleketi i<;in miica
dele ediyordu. Bir kopek gibi oldi.iriildii 
ve Milletler Cemiyetinin ba~hca azas1 
bir kelime bile protestoda bulunmad1. 
Bu ay1bd1r. • diye bitiren Loyd Corc'a 
ve Henderson'a hiikumet namma cevab 
veren Cranborne ezciimle demi~tir ki: 

c- Meclis, i spanya vaziyetine esasen 
vak1fb. Ve ben Avam Kamarasmda bir 
suale cevab veren Eden'in si:iyledikleri
ne §imdilik bir §ey ilave edecek degi
tim.• 

Cranborne, baz1 gazete haberlerini ya
lanhyarak goniillii gonderlimesi yasagJ
na riayet edildigini bildirmi§ ve mese
lenin Milletler Cemiyetine verilmesi 
imkamm tetkik ederek, boyle bir tale
bin ispanya hiikfuneti tarafmdan ya
p1lmas1 icab edecegini ve bOyle bir ta
leb yap1ld1g1 takdirde ingiltere de da
hil oldugu halde biitiin konsey azasmm 
bunu tam bir itina ile tetkik edecekleri
ni soylcmilltir. 

Cranborne, azanm endi~elerini tama
men teslim ve vaziyetin inkisan mucib 
oldugunu kabul etmi!ltir. 

c- HiikO.met bu hissiyata i§tirak eder 
ve fakat muhalefetten, §imdiye kadar 
kafi derecede takdir etmedigi vaziyeti 
nazan dikkate almasm1 ister. Oyle bir 
noktaya gelmi.§ bulunuyoruz ki, dii§ii
ni.ilmeden yap1lacak bir hareket, esasen 
fena bir vaziyeti daha berbat bir §ekle 
koyabilir. Hiikumet ise, esasen mii§kiil 
olan bir vaziyeti iimidsiz bir hale ge
tirmek istemiyor ve istemiyecektir. • 

Eden'in de si:iyledigi gibi, hiikfunet va
ziyetin vahametini bilmektedir. Mec~ 
tis, hiikumetin mi.imkiin olan tarz1 halh 
bulmaga miitemadiyen <;ah§bgmdan e
min olabilir.• 

Addis-Ababa Mdiselerine gelince, 
Cranborne, daha evvel bu hadiseleri bir 
haile olarak tavsif etmi§ oldugunu ve 
buna bir §ey ilave etmegi muvaf1k bul
mad1gm1 bildirmi.§tir. 

Meclis 4 nisana kadar dagllmr§tlr. 
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Gene arkada.JtmJz M. Turban Tan 
Naima ve Cevdet Pll§alarm hirer mii· 
verrih degil, vak'aniivis olduklan 
miitaleasmdadtr. Bizdeki tarih alaka
stzhgt, hatta meslektll.§lmJzm miiver
rih teliikki etmedigi bu iki adam aya
rmda bir vak'aniivisin ~1kmasma bi
le mani olmu~tur. Rahmetli Abdur • 
rahman ~erefi Naimamn hizasma 
koymmnakta Jsrar edersem beni ma· 
zur gormiyecek tarih~i yoktur, sam· 
r1m. Seker fabrikalart Balkan ikt1sad Kon· 

' fevkalade i~tima1 seyi diin dag1ldt 
On sene i~inde Tiirk •e· Konsey son toplanbsini 
kerciligi ~ok geni' bir Yunan Ba~vekilinin riya-

Biitiin temennimiz, tarihe kar~J 
umumi aliikanm menktbeden ve ro
manesk vak' adan hakiki bir tarih te
cessiisiine ve tefekkiiriine yiikselme
sidir. T arihi roman, oz tarihin iptidai 
bir tekamiil merhalesi olabilseydi bi
ze yann i~in iimidler verirdi. Fakat 
goriiyoruz ki i~tahhlan epey bir ka • 
labahk te~kil eden tarihi romanlarl -
mtztn ~ogu, ne tarih ve ne de roman
dlr: lime oldugu kadar edebiyata da 
uzaktular. lstisnalan unutmak hah • 
rtmdan g~medigini bir kere daha ila
ve ederim. 

inkisafa ma~har olmu,tur seti albnda yapb 
' 

Ankara 26 (A.A.) - Tiirkiye ;5e- Atina 26 (Hususl) -Balkan ikhsad 
ker F abrikalan Anonim §irketi fevkala- Konseyi bu sabah yaptJg1 umumi i~tima
de ve ikinci alelade heyeti umumiye ir;ti- da ii~; enciimenden gelen raporlan tasvib 
maim bugiin h BankasJ i~tima salonunda etmi§tir. Konsey ak§ama dogru Ba§vekil 
yapml§hr. ;5irketin ikinci faaliyet senesi Metaksasm riyasetinde son toplantiSJm 
muamelatma aid raporla 1936 bilanc;o yaparak dagi!mJ§hr. T ebligi resmi ne§re

PEYAMI SAFA senesi meclisi idare ve muraktblar rapo- dilecektir. 
ru okunmu§ ve kabul edilmi§tir. 

Alpulluda ilk §eker fabrikasmm ku • 
ruldugu ve U §ak fabrikasmm i§lemeye 
ba§lad1g1 1926 senesinde bu iki fabrikada 
i§lenen pancar yalmz 4 71 0 tondu, istih
sal edilen §eker ancak 5 72 tonu tecaviiz 
ediyordu. Ve koyliiye pancar bedeli o -
larak odenen para 70,650 liradan ibaret
ti. 

1936 senesinde ise dort fabrikada i§
lenen pancar 409,892 ton, istihsal edilen 
§eker 65,885 ton ve koyliiye odenen pan· 
car bedeli ise 3,048,560 liradu. 

On sene zarfmda memlekette 324,450 
ton §eker istihsal edilmi§ ve bu senelerin 
beynelmilel vasati fiatlanna nazaran 
34,495,000 liramn memleket dahilinde 
kalmasJ temin edilmi§tir. 

Raporun en miihim k1sm1 §eker istih -
lakahm1za temas eden klsmJd!r. ~eker 
sanayiinin bir elden idaresine tekaddi.im 
eden zamanlarda 50 bin tona dii§IDU§ c
lan umumi §eker istihlakimiz 1935 hazi • 
ranmda §irketin te§kki.ilile maliyetlerin 
di.i§iiriilmesi ve fiatlann indirilmesi iizeri
ne ~ok seri bir yiikseli§ gostermi§tir. Fiat 
tenzilinin be§ aybk tesirile 1935 bilanc;o 
senesi sonunda 61 bin tona yiikseien 
senevi istihlak miktan 1935 mali sene • 
sine nazaran 70 bin tona balig olmu§tur. 
1936 bilan~o senesi sonunda elde edilen 
istihlak yekunu ise 72 bin tondur. 

1936 mali senesi nihayetinde ise istih
lakin 75 bin tona ~1kmas1 tahmin edil • 
mektedir. 

Kral Leopold'un Ba§vekille 
miizakereleri 

Bri.iksel 26 (A.A.) - Kral Leo • 
pold, diin ak~am Ba§Vekil Van Zeeland 
ile Hariciye N azm Spak'1 kabul etmi§ 
ve samld1gma gore Londra konu§malan 
hakkmda namlara izahat vermi§tir. 
lzmir Musevileri ve tiirk~e 
fzmir 26 (Hususi muhabirimizden) -

1zmir Musevileri bir gazetedeki a~1k da
vet iizerine pazar ak§amJ ibadethanele -
rmde bir toplantJ yapacaklar ve badema 
daima ti.irk~e konu§maga karar verecek
lerdir. 

*** 
Balkan Antanh lkt1sadi Konseyi top-

lantmna i~tirak eden murahhas heyeti
miz oniimi.izdeki pazartesi giinii Polonya 
vapurile §ehrimize donecektir. Heyete 
riyaset eden Trabzon meb'usu Hasan 
Saka, buradan Ankaraya giderek Kon -
seyin bu seferki mesaisi iizerinde hiiku -
mete izahat verecektir. 

Atatiirk, lrak Krabn1n 
dogum yddoniimiinii 

tebrik etti 
Ankara 26 (A.A.) - Reisicumhur 

Atatiirkle lrak Krait Birinci Gazi ara
smda a§ag1daki telgraflar teati olunmu§· 
tur. 

Mustafa Kuseyri 
Ankaraya geliyormu,! 
Antakya 21 (Hu

susi) - Eski N azlr
lardan ve son defa 
Antakya meb'usu 
se<;ilcn Mustafa Ku 
seyrmm yakmda 
Ankaraya gidecegi 
haberi, efkan umu
miyede hayret ve 
endi§e uyandmnt§· 
tlr. Bu seyahatin 
manas1 ve mahiye
ti hakkmda bir<;ok Mustafa Kuseyri 
tahminler yi.iriitiilmektedir. 

CUMHURiYET - Bu adam son Su
riye intihabatl haf?lad1g1 zaman, Hatay-

M ajeste Birinci Gazi da kat'i ekseriyeti te§kil eden Tiirk kiit-
Irak Kralz lesinin i~tirak etmemesine ragmen, uy-

BAGDAD durma reylerle guya Antakya meb'us
luguna se<;ilen zattlr. Bu yiizden San-

Dogumlanmn yrldoniimi.i miinasebe • cak Tiirklerinin tam infialini de kazan-
tile majestelerine en samimi tebriklerimi ffil§ ve $ama gitmi§tir. Bu itibarla ken
takdim eder, §ahsi saadetlerile dost Ira - disinin Tiirkiye Cumhuriyeti hiikillnet 
km refah ve ikbali i~in halisane temenni- merkezine gelmesi hayli uzak bir ihti-
lerimi arzeylerim. mal dahilinde olabilir. 

K. A latiirk - '• ·-
p ahametlu Kamal A ialiirk A vusturya ve ~ekoslovak 

ANKARA b k"JI • .. .. t'') 
Dogumumun yildoniimii miinasebetile a~ve I erJ goru, U er 

zat1 fahimanelerinin miiltefit telgrafla • Viyana 26 (A.A.) - Resmen te • 
nndan dolayJ kalben miitehassis oldum. yid olunduguna gore, <;ekoslovakya Ba§
Halisane te§ekkiirlerimin kabuliinii rica vekili Hodza Viyanadan ge~erken bu 
eder, zatJ fahimanelerine s1hhat ve saa- seyahatten istifade ederek Ba§v.e~il 
det ve dost Tiirk milletine refah ve ik- Schuschnigg'i ziyaret ederek kendlsJ!e 
bal temenni eylerim. gorii§mi.i§tiir. . 

Gaziyiilevvel Avusturya ajans1 ne§rettigi bir tebhg • 

Ponsot Pariste Tiirk tale- de, bu ziyaretin hususi mahiyette ?Idu • 
gunu ehemmiyetle kaydeylemektedJr. 

belerine ~ay verdi Los Angelos'ta ~iddetli 
Paris 26 (A.A.) - Anadolu ajan-

smm hususi muhabiri bildiriyor: zelzele oldu 
FransiZ biiyiik elc;isi Ponsot ve refika- Los Angelos 26 (A.A.) - Siddetli 

st Siyasi Bilgiler mektebindeki Ti.irk ta- bir zelzele diin iki defa ~ehri sarsmJ§ht. 
lebeyi evlerinde c;aya davet etmi~lerdir. Cenubi Kaliforniya' da vasi bir sahada 
Aile dostlarile Hariciyeden meslekta§la- da yer sars1lmi~hr. Hasarat yoktur. 
r1 gelmi~ti. Ev sahibleri genclerimizi ne • San Diego' da ayni saatte yiiksek bi -
zaketle agirladilar. Ankaradan, §efleri - nalann kap1 ve pencereleri ihtizaz etmi§
mizden, sempati ile konu§tular. Haftaya se de sokaktan ge~enler zelzeleyi hisset-
Ankaraya doneceklerdir. memi§lerdir. 

30 Milyonla ba§anlacak 
biiyiik su program1 

----------------
Plant tesbit edecek olan miitehas

toplanddar sislar Ankarada 

Ba$artlmt$ su i~lerimizden bir nit mune: Ankarada 9ubuk barajt 

Ankara 26 (Telefonla) - 30 mil-j Uc;i.incii m1~taka~a.: Sakarya 2, Sam
yonluk biiyiik su projesinin tatbikatt et • sun 2, Kaysen, AziZiye I posta. 
rafmdaki ~ah§malara devam ediliyor. Dordiincii mmtakada elyevm yap1l -
Dahiliye Vekaletinin davetile §ehrimize makta olan Bursa ovas1 iska i§lerile Kii
gelen su i§leri miidiirleri yap1lacak i§leri <;iikmendereste I, Aziziyede I, Vanda 
tetkike ve malzeme vaziyetile etnik pos- I, Erzincanda 1 posta. 
talannm c;ah§ma §ekillerini tetkike ba§ • T e§kilat bir umum miidiiriin idare • 
lad1lar. Bu postalara aid kadro Vekiller sinde bir umum miidiir muavini, fen he -
Heyetinden c;1kt1ibndan tayinler yaptl • yeti reisligi, hletme idaresi, Muamelat 
mak iizeredir. Postalar dort mmtakaya miidiirli.igij ve mii§avirlikten ibarettir. 

ayrBII~I§h_r. k d k' I l Mi.i§avirlige lsvi~reli miitehams Dr. 
mnc1 mmta a a 1 posta ar §Un ar • .. . . . . 

d S v ] k 3 B k ay 2 Mant'sa 4 Gruner taym ed!lrnl§hr. IT: USigiT I , a IT<_; , , 
Bi.iyiikmenderes 4 posta. Fen heyeti Tiirk miihendisleri ve ec-

ikinci mmtakada: Adana 4, Malat • nebi mi.itehass1slarla takviye olunacak • 
ya 2 posta. 

ispanya harbinin varabi
lecegi selamet sahili 

[Ba~makaleden aevam] 

yoruz ve kan§mlyacagtz demek biraz ga
rib goriinmekten kurtulam1yordu. Ancak 
kan§mazhk prensipini takib edenler, ve 
ezciimle ingilizler bir kere i§ bu merha
leye kadar gotiiriildiikten sonra ispanya
daki yabanc1 askerlerin geri almmas1 i~in 
ikinci bir te§ebbiis yapmag1 kendi plan
lanna koymu§ bulunuyorlardJ. 

Vaziyetin gene sakat diger fena bir 
taraf1 da §Urada idi: Almanya ile italya 
ispanya i~in me§ru hiikfimet olarak Ge
neral Franco te§ekkiiliinii tamm1§lard1. 
F azla olarak 1talya bu dahili harb so • 
nunda sosyalist tarafm galibiyetile ta • 
hakkuk edecek herhangi sol bir hi.ikumet 
§eklini asia tamm1yacagm1 ilan etmi§ bu
lunuyordu. Demek ki italya ve Alman
yaya gore yalmz General Franco'yu va
ziyete hakim kiian bir netice kabul olu • 
nabilecekti. 

hr. 

Dahiliye Vekili 
Malatyaya gidiyor 

Elaziz 26 (Hususi muhabirimiz • 
den) - $iikrii Kaya, Ordu Miifetti§i 
Kaz1m bugiin Elazize geldiler. Co§kun
lukla kar~Jlandtlar. Miifetti§ligi, Halke
vini ziyaret ettikten sonra Malatyaya ha
reket ettiler. 

Ziraat Bankas1 memurlarinm 
tekaiidliik miiddeti 

Ankara 26 (Telefonla) - Ziraat 
Bankas1 yeni kanun layihasJ biit<;e encii
meninde bugiin de miizakere edildi. La
yihanm miizakeresi tamamlanm1~ gibidir. 
Enciimenlerde baz1 maddeler tadil edil
mi§, bu arada banka memurlannm teka
i.idliik miiddeti 35 sene olarak tesbit edil
mi§tir. Biit~e enciimeninin bugiinkii mii
zakeresinde lkt1sad Vekili Celal Bayar 
ve Ziraat BankasJ umum miidiirii Kemal 
Zaim de haz1r bulunmu§lardJr. 

ingiltere ile Fransanm fikirleri bOyle Ankara 26 (Telefonla) - Holanda 
degildir. Onlar d1~andan yeniden yeni- ticaret anla§masJ Yiiksek Tasdika arzo· 
ye mi.idahaleler olmamak §artile dahili lunmak iizere Ba§Vekalete verildi. Son 
ispanyol cidali herhangi bir neticeye var- klering anla§masJ da V ekiller Heyetince 
d1ktan sonra ispanyanm kendisi i~in ihti- kabul olundu. 

Ho1anda ticaret anla§masi 

yar edecegi hiikumeti kabule raz1 ve ha- 1§ Bankas1 umumi heyeti 
ZIT olduklanm soyli.iyorlardJ. Onlara go- toplanbsl 
re bu hiikumet Fran co hi.ikumeti de ola-
bilir, ba§ka bir hi.ikfimet te. Elverir ki Ankara 26 (T elefonla) - Tiirkiye 
hiikumeti ve §eklini biitiin bir hiirriyetle i§ BankasJ umumi heyeti pazartesi giinii 
ispanyol milletinin kendisi tayin ve ka- toplanacakhr. 

bul etmi§ olsun. Kaymakamlar arasmda 
Kan§mazhk kararlannm son safhala • tahviller 

rmdan sonra i~lerinde bir~ok italyan bu- Ankara 26 (Telefonla) - Dahiliye 
lunan General Franco kuvvetlerinin Gu- Vekaleti kaymakamlar arasmda yeni ta
adalajara'da muvaffakiyetsizlige ugra - yin, tahvil ve becayi§ler yapmaktad1r. 
malan i.izerine italya bu muvaffakiyet - B h k' k · · h u ususta 1 ararname pro)es1 az1r -
sizligi kabul ve hazmedemiyen sert bir Iandt. 

<;ehre gostermi§, bundan da olduk~a de- Ma1iye V eki1imiz Pariste 
rin gidecegi anla§Ilan had bir buhranm 
ba~langicJ bai?gostermi§tir. Paris 26 (A.A.) - On be§ gi.in -

ispanyada ba§ka bir tesirle bir komii- denberi F ransanm cenubunda bulunan 
nist hiikumetinin mevki tutmasm1 belki Tiirkiye Maliye Vekili F uad Agrah, 
hi~bir devlet arzu etmez. Fa kat yalmz bugiin Parise gelmi§tir. 
italyan ve Alman tesirile oraya mi.inha • Muhtac koyliilere verilecek 
SITan bu iki devJetin istedikJeri bir idare- arazi 
nin hakim olmas1m da ba§kalan ho~ gor- Ankara 26 (T elefonla) _ lskan ka· 
mez. Hususile bOyle bir hiikumetle italya nunile muhtac yerlilere ve muhacirlere 
ve Almanya arasmda sJki ve kuvvetli 2 ile 5 dekar arasmda bag ve meyvahk 
miinasebeteler teessi.is ve takarri.ir etmi§ verilmekte oldugu malfimdur. Muhacir 
veya edecek olmasmdan §iiphe edildigi iskan ve muhtac koyli.iye arazi dagJhi -
zaman. Bu ~eklinde mesele biitiin Av· mas1 gibi faydah ve mecburi i§ler durur
rupa, biitiin Akdeniz ve biitiin Af- ken baz1 yerlerde memur, tiiccar ve bu -
rika meselesi demek olur. Zaten ls- nun gibi muhtac olmiyanlara bag ve mey
panya karga§ahklarmdan bir Avrupa vahk olarak sulu ve verimli arazi veri! -
harbi ~1kmas1 ihtimalini korku ile derpi§ mekte oldugu anla§1im1§hr. 
edenler hep ortadan bu ihtimalleri uzak- ;5imdiye kadar muhtac olm1yanlara ve-
la§tJrmak istiyorlard1. rilen araziyi muayyen miiddetler i~inde 

Eger biiyiik Avrupa devletlerinden verimli hale getirenlerin parasJZ T apuya 
herbiri ispanya yiiziinden yeni h!r Cihan baglanmasr takarri.ir etmi§ olmakla bera
Harbi ~1kmasm1 istemiyorlarsa lspanya- her badema topraga muhtac koyli.ilerden 
da adma dahili denilen harbi durdurmak ba§kasma kat'iyyen arazi verilmemesJ 
i~in miiessir miidahale etmek hususunda alakahlara teblig edilmi§tir. 
samimiyetle elbirligi etmek mecburiyetin- ~==-------"""='__,~~~ 
dedirler. Harbi koriiklemek ve herkes is-
tedigi yere siiri.iklemek i~in degil, harbi 
durdurmak i~in miidahale. 

Harb durdurulurken konacak §art ls
panyada herhangi bir tesire tabi olm1ya
cak intihabatla milli lspanyol hiikumeti
nin vi.icude gelmesini istemekten ve temin 

etmekten ibaret olmahdu. 
Eger bi.itiin devletler bu esasta ittifak 

edemezlerse lspanya i§lerinin erge~ bir 
Avrupa cidaline kapr a~masJ ihtimali c;ok 
kuvvetlidir. 

YUNUS NADI 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Bakahm, ne vakit 
,i,ecekler? 

a ngiltere, deniz hakimiyetile ya§Iyan 0 bir imparatorluktur. ~u hakimiyeti 
kaybettigi giin, imparatorluk darma• 

dagm olur. Onun i~indir ki 1ngilizler, 
kendi deniz hakimiyetlerini tehlikeye dii
§iiren veya imparatorluk deniz yollanru 
uzaktan tehdid eden her devleti ezmenin 
yolunu bulmu§lardlr. 1spanya, Fran sa, 
Rusya, Almanya bunun misalleridir. Gi· 
di§e bak1hrsa ma italyaya gelmi§tir. 

ingiltere, Bi.iyiik Harbin sonundaki 
- T evfik Fikretin me§hur terkibile si:iyli • 
yeyim - «ham yagma» da karmm hkaba
sa doyurduktan sonra, bir mi.iddet dinlen
mek i~in silahlanm bir yana b1rakh. Bu 
devreyi, yazm, sJcak bir giiniinde nefis 
bir yemekten sonra, Biiyiikadadaki ko§· 
kiinde, siyest yapan §i~m?-n bir zenginin, 
ogle uykusuna benzetebiliriz. Gobekli 
zat, tath tath horlarken kapmm oni.inde 
kavga eden a~; ve yaramaz ~ocuklar, §e

kerlemesini bozdular. 0, §oyle uzand1g1 
§ezlongdan mahmur mahmur baktJ ve ba
g1rd1; kurus1k1 bir tehdidle a~ ve yara -
maz ~ocuklan savmak istedi. F aka t kor • 
kan olmadJ. Hatta ~ocuklar gelip bah~e 
kapiSlndan i~eri girdiler ve yolunun iis • 
tiindeki kapJCJ kuli.ibesine veya bah~Jvan 
odasma yerle§tiler. ~i§rn!ln adam biraz 
daha kJmJldandi. Bastonuna el uzattJ. 
A~ ve yaramaz ~ocuklar gene aldm§ et
mediler. Saym zenginin ayaga kalkmak
tan ii§endigini, rahatJm bozmak istemedi· 
gini gorerek ciiretleri daha artml§tJ. Gelip, 
ko§ki.in as1l kap1s1 oniine yerle§mege kal
kl§hlar. Gobekli adam, boyle gev§ek ve 
tembel davramrsa, yaramazlarm ko§ki.in 
i~ine de gireceklerini anlad1 ve yerinden 
fubyarak bastonuna sanld1. Hatta i§i 
daha ciddi tutarak bir miiddettenberi du
vara as1h buaktig1 tabancasm1 da eline 
ald1. 

ingiltere, diinya politika aleminde es· 
kisi gibi soziinii dinletebilmek ve soz din
lemiyenleri yola getirmek kin ogle uyku· 
sundan vazge~mek laz1m geldigini anla· 
ml§hr. Onun i~in dominyonlann da yar· 
dtmile goriilmemi§ bir surette silahlanma· 
ga karar verdi. Bugi.in silahlanmak i~in 
sarfma karar verdigi milyonlarca lngiliz 
liras1 bir ba§lang1cdrr; as1! biiyiik silah • 
Ianma plam, Krahn tar; giyme merasi • 
minden sonra toplanacak olan lmpara -
torluk konferansmda dominyonlann da 
i§tirakile kararla§hnlacakhr. 

lngiltere, bugi.in Biiyi.ik Britanya ada- , 
sm1 miidafaa etmek i~in hava ordusunun 
liizum ve ehemmiyetini tamamile takdir 
etmekle beraber, lmparatorlugu korumak 
i~in, donanmamn daha miihim bir silah 
oldugunu da gayet iyi biliyor. lngiliz ha
va ordusu, yepyeni tayyarelerle te~hiz 
edilmektedir. 1938 y1h ba§mda, lngiliz 
hava ordusunun hazari mevcudu 2832 
birinci saf tayyareden miirekkeb olacak· 
hr. Bu mevcudiin her 2 veya 3 tayyaresi 
i~in, depolarda 1 tane de ihtiyat tayyare 
bulunacakhr. Dominyonlarm tayyare 
kuvvetleri de 600 ii bulacakhr. Bi.itiin bu 
tayyareler, hep en son sistemdir. Y eni 
avc1 tayyarelrinin siirati saatte 480 kilo
metrodur. Bombard1man tayyareleri 
I 000 kilo bomba ile 1500 kilometro me· 
safeye gidip gelebilirler. 

Hava ordusu i~in, 1936, 1937, 1938 
senelerinde, her y1l 1 00 milyon 1ngiliz li
rasJ sarfma karar verilmi§ ve 1935 tenbe
ri i§e ba§lanmi§ olmasina ragmen, deniz 
ordusunun da tezyidine karar verilmi§tir. 
Bir F rans1z gazetesinin Londradaki da • 
imi muhabirinin verdigi malumata gore 
193 7 • 1938 biit~esinde bahriyeye 105 
milyon 1ngiliz liras1 tahsisat konulmu§ • 
tur ki bu para 1932 de ordu, donanma, 
hava biit~elerinin yekununa miisavidir. 
193 7 senesinin 80 yeni gemiyi ihtiva e -
den in§aat programmda bilhassa §U g~ni· 
ler dahildir: 

3 mhh: Herbiri 35,000 tonlak, 
2 tayyare gemisi: Herbiri 23,000 ton• 

luk, 
5 kruvazor: Herbiri 8000 tonluk, 
2 kruvazor: Herbui 5300 tonluk, 
16 muhrib, 
7 denizalt1 gemisi. 

193 7 senesi biterken tezgahlarda 148 
geminin in~aatl, azami gayretle ileri go• 
tiiriilmekte bulunacakt1r. 

Bi.itiin bu malumatJ veren Frans1z ga· 
zetecisi bu gemilerin en mi.ihimlerini ~yle 
hulasa ediyor: 

5 mhh, 21 kruvazor, 5 tayyare ~emi· 
si, 49 muhrib, 19 denizalt1 gemisi. 

lngiltere Uzak§ark1 da go:oniinde tu· 
tarak Singapur'u siiratle tahk1m etmekte
dir. 20 mil mesafeyi doven ag1r sahil ba
taryal an ~mdiden yerler~ne konulmu§ • 
tur. T ahkimat 1939 da b1tecek ve buras! 
zaptedilmez bir deniz kalesi halini ala -
cakttr. Merkezi Singapur olmak uzere, 

[Ltltten sahtfeyt cevtrtntzl 
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~[ =~~=·~~=: ===V=a=k=t=i =g=e=~=in=c=e== •• =. ] 
Mosyo Simonet sokaga c;tkttgt vakit Simonet, dokti.igu gozya~larile biraz te -

geni~ bir nefes aldt. selli bulmu~. intikam almaktan vazgec; -
Elli sekiz ya~mda olmasma ragmen mi~ti. ~imdi, a~tklann buselerini saymak 

dine; ve kendisine sorarsamz, ho§a gide- ic;in agaclann arkasma saklamyordu. 
cek kadar gencdi de. Fa kat ne de olsa bu iki gene giizel bir 

Y azthanesine oturdugu vakit masas1 - c;ift te~kil ediyorlardt: Adtmlan uyuyor, 
mn iistiinde bir siirii mektub buldu. Bun- Birinin san, obiiriiniin siyah ba~I arada 
I an ac;tl, okudu, tasnif etti. Y almz son mada birbirlerine yakla~llkc;a ahenktar 
zarfm yaZJSI titrek bir elden <;Ikml~tl ade- bir tezad te§kiJ ediyordu. tki sevgiJj ko
la. ~oyle ba~hyordu: nu§uyor, giili.i~i.iyordu. Gi.ine~ batarken, 

«iyiliginizi istiyen bir adam, dostunu- doni.i~ yolunu tutmaga ba&ladllar. 
zun sizi aldathgmt haber vermegi bir va- Simonet di.i§i.indii: Kendisi Lucien
zife addeder. Y arm ailesinin yanma gi- ne'in yanmda giderken, gene k1z biraz 
decegini soyledi, de gil mi? Sa at alt1da c;abuk yiiri.ise, hem en nefes nefese gelir
onu Madeleine kilisesinin kar~Ismda bek- di. Halbuki delikanh ~le gene ktz yiirii -
leyin, goriirsiini.iz.» mi.iyorlar, uc;uyorlard1 adeta. Bu gene a-

Mosyo Simonet'in rengi attr. N as11 dam, Lucienne ic;in muhakkak ki daha 
Lucienne, cici Lucienne onu aldahyordu, miinasibdi. Genclik l hte Lucienne bunu 
oyle mi !. . . anyordu. Kadmhk c;agma gelmi§ ve ilk-

Lucienne on yedi ya§mda bir i§c;i k1z- bahar kanununun tesiri altmda kahyor -
ken Simonet onu goziine kestirmi~ ve du. 
kendisine giizel bir ev do§iyerek gonli.ine Simonet, onlann arkalanndan gider . 
girmi§ti, gene ktz onu seviyor muydu? ken, hmr yava§ yavas dag1hyordu. Her· 
Muhakkak ki evet. Y oksa hastahgmda §eyi tabil gormege baslad1: Tabiat ka -
kendisine o kadar iyi bakar m1ydt. nunu hi.ikmiinii yerine getiriyordu. Bir 

Lucienne ne §akrak, ne gi.izel bir k1z - aynah vitrinin oniinden gec;erken suratma. 
d1. Simonet onu hic;bir ~yden mahrum yi.izi.ini.in buru§ukluklarma, agarm1~ sac;
etmezdi. F akat bun a ragmen gene, i§ - Ianna bakh: Bunlar varken miicadele 
te... kabil miydi? hte on a, bulunmaz bir iyi-

Mosyii Simonet bir ti.irli.i i§ini dii§ii - lik yapmak f1rsatJ <;IIam~II. lki genci 
nemiyor, Lucienne'in hayali hie; zihnin- mes'ud k1lmak ic;in onlara servetinin bir 
den <;Ikmtyordu. k1smm1 verecekti. Onlar bari bahtiyar 

Kimsesi olm1yan zavalh adam, biitiin olsun, kendi madem ki saadet ya&ml a~-
kalbile bu gene ktza baglanmt§h. mt§h. 

Mosyo Simonet ak§ama kadar uyu§- Simonet, ak~am yemegini yemek ic;in 
mu§ bir halde ya§adr. Saat be§ buc;ugu kuliibe gitti. 1c;inde hala biraz melanko
vurunca kendine geldi... Y anm saat li vardt. 
sonra, Madeleine kilisesinin kar§Ismda... Kulubde, kendisi gibi bekar arkada§
Randevuya gitmege karar verdi. Gide- Ianna rasgeldi. Bunlar, goz kJTparak. 
cek ve gosterecekti onlara... biiyi.ik a§k maceralanndan, metreslerin -

Saat alt1da Lucienne oradayd1. Si - den bahsediyorlardt. Simonet di.i§i.ini.iyor
monet, aglamamak ic;in dudaklanm 151r- du: Delikaniiiar, yasaga, hapse ragmen 
w. Birdenbire yurnrugunu sikh. Gene gene kadmlarla bulu&urlar, bunun iinii -
bza bir delikanh yakla§ml§h. ne gec;ilemez. Fakat bu ac1 hakikati or-

Siit meselesi 
Kaymak alb siltier 
~ehirde satdmtyacak 

Ticaret Odast, si.it meselesi iizerinde -
ki tetkiklerini siiratle ikmal etmi~tir. 

Oda, tetkikler ve muhtelif noktalar • 
dan alakadarlarla temaslardan sonra 
kaymak ve kremaalt1 siitlerin &ehirde sa
lllmasmm grdai, srhhi ve iktJsadi nokta -
lardan do2ru olmadigmt gormii§ti.ir. Be
lediye zab1tasr talimatnamesi de kaymak
alb siitlerin satl§IDI menetmektedir. Bi -
naenaleyh buna nizamen de imkan yok -
tur. 

Oda, bir kilo inek siitiinde 28 - 30 
gram yagh madde bulunmas1m esas tuta
rak bu evsan haiz olmiyan si.iti.in ya hay
vanm hastahg1, yahud siitc;iiniin hmrzhg1 
noktasmdan &ehirde sat!lmamast ]aztm 
geldij!ini tesbit etmi§tir. 

Y almz, kaymakaltJ si.itlerin diiki.ilme· 
sini de ikt1saden dogru bulm1yan Ticaret 
OdasJ bu nevi si.itlerin, pasta, c;ikolata ve 
ondan yaptl an siitlii mamulatta kullaml
masmda mahzur gormemi§tir. 

Bi.itiin bu cihetler Belediyeye bildiri
lecektir. -------Merhum ihtifalci 

Ziya i~in ihtifal 

Zavallt adamm a§kt, hayatmm son taya vurmak istemedi. 1c;inde mi.isamaha
a§ki demek olmii§tii. Bundan sonra 0 ar· kar bir his vardt. B1rakh ihtiyar arka -

k k d. k d da§lan kuruntularile mes'ud ya•asmlar. Merhum ihtitalct Ztya 
t1 en 1sine imseyi ost edinebilir miy- ~ Merhum ihtifalci Ziya i~'in bugu"n bir 
d·~ B' k" k'l k b k Hakikati, onlardan daha iyi bilmck g :r I r rr O§eye c;e 1 me ten a§ a c;are- u- ihtifal tertib edilm~tir. thtifalci Ziya, 
si yoktu. Bir ko§eye c;ekilmek ve oli.imii ruru kendisine kafi geliyordu. abidelerin muhafazasr ugrunda ve tarih 
beklemek. Arkada~lanndan biri: i§lerinde samimi c;ah§malarile tamnm1~ 

Lucienne sevgilisinin koluna girmi§ u- - Sayle bakahm, Simonet, daha ag- ve tarihi biiytiklerimizi anmak ve unut-
zakla§uken Simonet dii§i.ini.iyordu: Bu zm1 ac;.madm, deyince Simonet gi.iliimsi- mamak hususunda gencligi, hayatmda 
g~den, sadakatsiz bir kadm degil, a§kll, yerek §U cevabr verdi: daima ikaza c;ah§mi§ oldugu ic;in halk 
b1r daha donmiyecek a•k. S ve gencligin dilinde ihtifaloi lakabile 

Z :r - izi dinliyorum ... Ne bahtiyar in- amlmi§br. 
t k'baval_h al}tk, kendisini aldatan c;ifti sanlarsmiZ, bilseniz... Bugiinkii ihtifale kendisini ilim ve 
a 1 eth. <;eviren: mesai hayatmda tamyan dostlarile bir 

Cencier nihayet bir koruya girdiler. F. V ARAL gok mektebler i§'tirak edecektir. Eyiib-.......................................................................................................................... ! deki kabrini ziyaret ic;in, ihzar edilmi§ 

Bandtrmada giizel bir balo verildi h~susi vapur saat on dort buc;ukta Kop

Baloda bulunanlardan bir grup 

Bandrrma (Hususi).- <;ocu~ Esirge- celer tertib edilerek sabaha kadar ne§'e 
me Kurumu menfaatme Beledrye salo- ic;inde eglenilmi.,tir. 
nund b" b 1 ·lm;co+· " a . ~~ . a o __ v~n :-s·Ir. . _ . Kimsesiz ve muhtac ~ocuklarm giyim 

§ehrumzm guz1de a1lelermm I;>tirak ve s1cak yemek almalanm temin i,..in 
etti .. b b 1 · d' k d 1 :r gr u a.? ~m rye a uar ~a.pl an ba- baloyu tertib eden <;ocuk Esirgeme Ku-
lolarm en guzel ve en degerhs1 olmu§ - rumu idare heyetinin bu hay1rh te
tu~., Baloda garb danslarmdan ba§ka §ebbiisii memnuniyetle kar§tlanml§ -
mrlh oyunlar oynanmt§, muhtelif eglen- hr. 

Sergiler i~in haz1rhk 
ikt1sad Vekaleti bu sene kurulacak o

lan istanbul yerli mallar ve !zmir ser

gileri i<;;in Ticaret Odalarma bir tamim 
gondeTmi;tir. Tamimde bu sene bu iki 
serginin fevkalade bir §ekilde olmas1 
hiikfunetc;e mukarrer bulundugundan 
Odalann erbab1 ticaret ve sanayii i§ti
rakP. te§vik etmeleri, ba§hba§ma pavi
yon kuramryacak sanayiin de Odalar 
tarnfmdan hep birlikte temsiline hazir
lamlmasi bildirilmektcdir. 

dominyonlann da yard1mile ayn bir 
«Biiyiik Okyanus filosu» vii~ude getiri
lecektir. 

Almanyadaki bloke paralar 
A~anyaya mal ihrac edip te e§ya be

dellen orada bloke kalmt§ olan zahire 
ve h~~ubat :acirleri Ankaraya bir he
:yet gondermi§lerdir. Heyet, Ankarada 
Iktlsad Vekaletile temas ederek bloke 
paralarm almmas1 imkanlanm ve bir 
de Almanyaya kar§I taahhiid edilmi§ o
lan mallarm sevkinde devam edilip e
dilmemesini ogrenecektir. 

Tahlisiye idaresinin bu sene 
yapaca&'t i§ler 

idareye aid i§ler ir,;in Ankaraya git
mi§ olan Tahlisiye umum miidiirii Nec
meddin yarm §ehrimize donecektir. 

ruden kalkacak ve mezarma gidilecek-
tir. Bu ihtifale i§tirak etmek istiyen her 
yurdda§ ayni vapurla serbestc;e gidebi
lecektir. 

Beynelmilel miibadele 
kongresi 

Beynelmilel miibadelati ticariye kon
gresi bu sene Paris sergisinin ac;Ilmas1 
mi.inasebetile Pariste yap1lacaktrr. Kon
greye istanbul Ticaret Odas1 da davet 
edUmi§tir. 

-···~ Miisamere 
30 mart 1937 sah ak§am1 <;amhca)'l 

Giizelle~irme cemiyeti Beyoglunda es
ki Frans1z tiyatrosunda biiyiik bir mii
samere tertib etmi§tir. Bu miisamere
nin program1 §Udur: 

1 - San'atkar Na§id kumpanyasile 
Siirpik Dudu. 

2 - Gardenbar artistlerinin numara
lan. 

3 - Bayan Muzaffer tarafmdan kon
ser. 

4 - Me§hur tenor Bay Tomas tarafm
dan konser. 

5 - <;ok ho§unuza gidecek bir si.irpriz. ---OLOM 
Milli Saraylar muhasibi mes'ulii Ke

nan vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin Su
adiyede Halimaga sokagmda 8 numarah 
evinden kaldmlarak ogle vakti Suadiye 
camisinde cenaze namaz1 kllmd1ktan 
sonra makberei mahsusasma defnedile
cektir. Mevla rahmet eyliye. 

Osmanh Bankasi 
Osmanh Bankasmm Galata idarei 

merkeziyesile Beyoglu §Ubesi vezne
leri, gelecek nisanm birinci per§embe 
giiniinden itibaren, a§agida yaz1lt saat
lerde ac;rk bulunacakhr: 
Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar 

Saat 14 ten 16,30 a • 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12 ye • 

Mezkur Bankamn Yenicami §Ubes 
veznesinin ac;1k bulundugu saatler a§a
gida gosterildigi v~hile, halile ipka o
lunmu§tur: 
Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12 ye • 

A Z A K Sinemas1 

« japonya eski Alman 
miistemlekelerini geri 

verecek · degildir ! » 

Yeni Sefirin gazetemize beyanat1 
[Ba§tarat~ 1 tnct srzhtfede I 

Ankarayr c;ok begendim. Y eni Ti.irki
yenin c;ok hsa bir miiddet zarfmda viicu
de getirilen merkezi beni hayrette brrak-
11. Modern Ankara Turk milletinin azim 
ve cesaretinin timsalidir. Biz, J aponlar 
da ayni yoldan yi.iri.idi.igi.imiiz ic;in yeni 
Ti.irkiyenin gayretlerini layikile takdir e
diyoruz. Y etmi~ sene evvel biz de mem· 
leketimizi asrile§tirmek ic;in ayni hummah 
faaliyeti gostermi&tik. Y eni Tiirkiye ha
lihazuda kuvvetle ilerliyen modern bir 
devlettir.» 

Rus • J apon miinasebatr 
T akatomi bun dan sonra beynelmilel 

meselelere temas ederek J aponya ile 
kom§ulan arasmdaki mi.inasebat hakkm
da §unlan s<>vlemi&tir: 
«- Sovyet Rusya ile }aponya ara -

smda ihtilafh iki miihim mesele vard1r. 
Bunlardan birincisi tahdidi hudud, ikin
cisi de bahk~1hk meselesidir. Malumunuz 
oldugu v~hile Sovyet Rusya ile Man -
~uko arasmdaki uzun budud tahdid edil
mi~ degildir. Bu yiizden arama hadi -
seler bile c;tkmaktadu. J aponyamn milli 
mi.idafaasJ bak1mmdan Manc;uko biiyi.ik 
bir ehemmiyeti haiz bulundugundan, 
Sovyet - Manc;uko hududunun bir an ev
vel tahdidini istiyoruz. 

Bahk avdrgr meselesini halletmek ii -
zere J apon ve Sovyet hiikumetleri ara -
smda cereyan eden miizakereler heni.iz 
bir anla§IDa ile neticelenmi§ degildir. Bu 
iki mesele haricinde Sovyetlerle miinase -
battmtz normaldir. 

Japon- Alman anla~masr 
Son zamanlarda J apony_a ile Alman

ya arasmda imzalanan anla§ffia komii -
nizme kaT§I miicadele gayesini takib edi
yor. Bu anla~maya ltalyamn iltihak etti
gine dair veri len haberler dogru degildir. 
Esasen }apon - Alman anla§mas1 ne si -
yasi, ne de askeri mahiyeti haiz degildir. 
Bu anla~ma ile iki devlet sadece komii -
nizme ka~r inztbat tedbirleri almagt ta
ahhiid etmi§lerdir, ki, bu da hi~bir za -
man beynelmilel mahiyeti haiz bir mesele 
degildir. 

Mevzuubahs anla~anm gizli taraf1 
olmadtgi gibi zannedildigi gibi askeri it
tifak mahiyeti de vohur. 

t;in - Japon miinasebatz 
J aponyada kabinenin, (:in de de Ha -

riciye N azmnm degi§mesi iizerine iki 
devlet arasmda ba~lamt§ bulunan miiza· 
kereler durmu$tur. Fa kat bu miizakere
lere yakmda devam edilecektir. (:in ve 
J apon karde§ milletler olduklan ic;in er
ge~ anla$acaklan muhakkakhr. 

Miistemleke meselesi 
Almanya eski mi.istemlekelerini iste -

mektedir. Bu mesele hakkmda J aponya -
mn noktai nazan gayet ac;rktJr. Bu nok
tai nazara gore, Milletler Cemiyeti miis 

temleke meselesini halletmek salahiyet;ni 
haiz degildir. }aponya Uzak~arkta eski 
Alman mi.istemlekelerini Milletler Cemi
yetinden almami§tlr ki, onun bu i§e mii • 
dahalesini kabul etsin_ Alman mi.istem -
lekelerini bize Milletler Cemiyetinm te -
§ekki.ili.inden c;ok evvel Pariste toplanan 
Be~ler konferans1 vermi~ti. Halen Be~ler 
konferansr admda bir te§ekkiil mevcud 
olmad1gma gore, ortada mevzuu bahse -
dilecek mesele de kalmamt~hr demektir. 
Y ani, J aponya Uzak§arktaki eski Alman 
miistemlekelerini kimseye geri vermiye -
cektir. 

Afrikadaki eski Alman miistemleke -
lerine gelince, bunlar memleketimizi aia
kadar etmez. 

lspanya hadiseleri 
lspanya hadiseleri maalesef beynel -

mile! bir mah.iyet alm~ttr. Bunun ba§hca 
sebebi hadisenin Avrupamn · hayati bir 
nokt~smda ve birc;ok menfaatlerin c;arp!§· 
~g1 lspanyada cereyan etmesidir. Eger 
Ispanya Uzak§arkta bulunmu§ olsayd1. 
bugi.in §ahid oldugumuz hadiseler olmaz, 
ve Manc;uko meselesinde oldugu gibi. 
hadise hic;bir zaman beynelmilel bir ma
hiyet almazd1. 

J aponya Avrupa harbine 
girmiyecek 

}aponya bittabi Avrupa meselelerile 
de alakadard1r ve orada cereyan eden 
hadiseleri til'kib eder. Ancak herhangi bir 
sebeble Avrupada harb c;1karsa, mesafe
nin uzakhgr; }aponyanm filen Avrupa 
i§lerine kan§masma imkan baakmamak
tadir. 

- Avrupada bir harb c;rkhg1 takdir
de J aponya Almanyamn bulundugu ta -
rafa muzaheret edecek midir? 

- Almanya ile aram1zda boyle bir 
taahhi.id yoktur. 

Japon - ltalyan miinasebatt 
italya ile mi.inasebattmiz dostanedir. 

Habe§ ha11binde Habe§ler lehinde olan 
umumi hissiyat halen italya lehine don
mi.i§ bulunmaktadtr. F akat, s0yledigim 
glbi, bu. ancak meselenin hiss! taraf1du. 

iki devlet arasmdaki miinasebat daima 
nonnal olmu&tur. 

Japon - lngiliz vaziyeti 
ingiltere ile mi.inasebahmtz hergiin 

biraz daha di.izelmektedir. i~ilizler ta
rafmdan Singapur' da tahkimat yapilmasi 
i.izerine J aponyama da mukabelede bu -
lunacag1 ve bilhassa Filipin adalanm al
mak istedigi hakkmda verilen haberler 
tamamile hayal mahsuli.idi.ir.» 

J apon biiyiik elc;isi T ancamn italyan
lar tarafmdan i§gal edildigine clair ah -
nan son haberlerden bahsederek demi§tir 
ki: 

«- Bu haberler dogru 
cidden c;ok vahim bir ~ekil 

ise, vaziy::t 
almllj olur.» 

GABY 
STEFAN ZWEIG'in me§hur 

MORLAY 
"KORKU" romanmdan muktebes 

GUNAH GECESi 
filmi ile artistlik mu\eginin zirvesine ~1km1~ oluvor. 

Bu pazartesi aksam1 S A K A R Y A sinemasmda 
Hmlerce hava ve deniz tayyarele-rinin paralliitlerinin, Amerika fllosunun 

ve ordusunun i~tirakill' viicude 1retirilen heyecanh, merakh, neljeli bir film 

~ E L i K K A R T A L LA R (Franslzca\ 

JAMES CAGNEY- MARGUERITE LINDSAY· PAT 0 BRIEN 

Bugi.in T U R K 'te saat 1 de matine 

( Rn ~k~amki nro2ram) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava

dis - 13,05 mubtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisl - 19,00 
~hir Tiyatrosu komedi k!Smi (Kuyumcu
da ve iki kadm tipi) - 20,00 fasll saz heye
ti - 20,30 Orner R1za tarafmdan arabca 
si:iylev - 20,45 fas1! saz heyetl: Saat ayan • 
21,15 OI"kestra - 22,15 Ajans ve Borsa ha -
be,:-Ieri ve ertesi giiniin program! - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par~alan-
23,00 son. 

ViYANA: 
18,35 paskalya §enllklerl - 19,05 haberler• 

19,20 ORG KONSERi - 19,50 hava, haber
ler, spor - 20 opera blnasmdan naklen: 
FAUST OPERAS! - 23,05 haberler, hava ve 
saire - 23,25 AKI)AM KONSERi - 24,35 son 
haberler. 

BERLiN: 
17,05 e!tlenceli yaym - 19,05 spor - 19,20 

REVtJ - ~0,05 konu~ma - 20,20 PiYANO 
MUSIKISI VE I)ARKILAR - 20,50 guniin 
akisleri, haberler - 21,15 MUSiKiLi BA .. 
HAR YAYINI - 2.3.05 hava, spor, haberler• 
23.35 GECE MUSIKISi - 24,35 gece konu§J 
mas1. 
BUDAPE~TE: 

18,35 KONSER - 19,35 kon!erans - 20,05 
dini yaym - 20,40 konferan.s, :;;iirler - 21,45 
OPERA ORKESTRASININ KONSERI .. 
23,05 haberler, gramofon - 24,05 QiNGE
NE ORKESTRASI - 1,10 son haberler. 

BUKREI): 
17,20 KONSER: Schubert'in eserleri ~ 

19,15 EGLENCELI KONSER - 20,25 konfe· 
rans - 20,45 !)AN KONSERi - 21,25 DANS 
ORKESTRASI - 22,35 _ hava, haberler, spor-
22,50 GECE KONSERI - 23,50 fran.s1zca ve 
almanca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 kukla temsili, c;ocuklarm zaman1 .. 

20,05 DANS ORKESTRASI - 21,05 haber .. 
ler, hava - 21,35 MUSiK:i - 22,05 KONSER: 
Brahms'm eserleri - 22,35 1n~ad ve §ilr .... 
ler - 22.55 OPERA YAYINI - 24,15 haber • 
ler, hava, spor, konu~;~ma - 24,40 DANS OR
KESTRASI, l.stirahat esnasmda haber -
ler. 

PARiS [P.T.T.): 
18,05 gramofon - 19,05 BUYiJK KONSER-

21,05 havauis, hava - 21,43 konu:;;ma - 22,05 
bekl~ni~miyen yaym - 2.2,35 operet: KOR
NEVIL'IN QANLARI - 24,35 haberler, ha ... 
va - 1,05 DANS MUS:tKiSi. 

ROMA: 
18,20 dini musilki ve koro - 18,55 hava, ki§ 

haberlerl ve saire - 21,35 turlzm haberle .. 
rl - 21.45 KARI~IK MUSiKi - 22,05 plyes-
22,20 kan~1k yaym - 24,05 haberler, hava-
24,20 DANS MUSiKiSi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak\;a.m §ehrin muhtellf semtlerlnde 

ni:ibetc;i olan eczaneler ~unlardiT: 
istanbul cihetindekller: 
Emini:iniinde CA. Minasyan), Beyaz1dda 

(Haydar), Kiic;iikpc.zarda (H. Hulfisl) E -
yiibde (Hlkmet Atlamaz), l;lehreml~inde 
(N!ztm SadJk) , Karagiimriikte (Suadl, Sa
matyada (Rid van), ~ehzadeba§mda (Un.t
versite), Aksarayda (Zlya Nurll, Fenerde 
(Hiisameddin), Alemdarda CS1rr1 Raslml, 
Bakirkiiyde (Hil!l). 

Beyoglu cihetlndekiler: 
istikl~l caddesinde (Della. Sudal, Tepe

ba~mda (K1nyoli), Galatada (Hiiseyin Htis• 
nii), Taksimde (Limonciyan), §i~;~lide (Nar
gileclyan), Kaslmpa§ada (Miieyyed), Has
koyde (Nisim Aseo), Be:;;lkta§ta (All R1 .. 
za), Sanyerde (Nur!). 

USkiidar, KaJChkiiy ve Adalardakner: 
Uskiidarda (Selimiye). Kad1koy, Modada 

(Slhhat), Biiyiikadada (Ha.lk), Heybellde 
(Tana~). 

YANDA 
Cumhuriyet Mektebliler Pazan 

Lutfi ilyas karde~ler 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, krrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

B U G U N 

MELE K 
A~K - MUStKi - ORijiNAL DANSLAR ve ~ARKILAR 

Zevkli ve heyecanh bir mevzu 

SiNEMASlNDA SON RUMBA 
Ba, rollerde: Dans krah 

JORJ RAFT ve Fran•1zca sozlii • Orijinal ~arkth ve 1riizellik zarafet krali~esl 

CAROLE LOMBARD -Avrupa ve Am erik a' da en son kat11 tecriibelerJ ikmal edilml§ bulunan 

CANLI 
MiLL i ve 

FiLM 8ugun matinelerdon itibaren 
FERAH sinemalarmda birden gosterilecektir. 

Aynca: Mevsimin !iahest>rler 11aheseri: Sineman•n 3 harikulade ytldiZl birle§iyor. 
lMe:,hur Rejisor Ernst Lubitsch'in en biiyiik filmi) 

SEVi$MEK ARZUSU 
MARLENE. DiETRiCH GARY COOPER 

1ngiltere, 515 mil yon ni.ifuslu, zengin 
imparatorlugunu silahlanma yan§mda ha
rekete getirdi. Bakahm, mali kaynaklan 
!ngiltereye nazaran hayli mahdud olan 

diger memleketler, yar1~a heni.iz yeni 

ba§hyan lngiltereyi nekadar takib ede -

bilecekler ve bu korkunc ko§uda nekadar 

dayanabilecekler? Herhalde ilk once ~ -

~e<;ek olan fngiltere degildir. 

Necmeddin, Ankaraya Tahlisiye ida
resinin bu sene zarfmda yapacag1 tesi
sat ve in§aat hakkmda haz1rlanan pro
jeyi gotiirmii§tiir. Bu proje evvelce ha
zJrlanmt§ olan be§ senelik planm bir 
parc;as1d1r. Projeye gore, idare, bu y1l, 
<;anakkalede bir radyofar istasyonu ve 
Karadenizle Akdeniz limanlarmda ve 
Heybeliadada olmak iizere be§ yeni fe
ner in§a edecektir. 

FREDRIC MARCH - B U G U N • 

~ 

Diger taraftan bu sene Fenerler ida
resi satm almarak bu idare elinde kal
mi§ olan fenerler devrolunacagmdan 
Tahlisiye idaresinin kadro ve te§kilah 
geni§lemektedir. 

KATERINE HEPBURN i p E K A!ik fedakirhgl - oliim tehlikesi 
KRALi~E MERi Sinemasmda HiSSI- CANLI- HAREKETLi- HARiK ULADE BiR MEVZU 
MARi STUART 

ALEVL~R'ic;iNDE KARAN L I K T A u c u $ 
Vilyam Boyd tarafmdan) MIRNA LOY • KARY GRANT ( FrnsiZca sozlii) 

l••••••••••••••-.1 11•••••••••••••1••• Aynca: Paramouot diioya haberleri 
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Lavrence'in rakibi Philby 
Acaba ~Olde yeni hir 

Atlantit mi buldu? 

\ Londra piyasasmda 
Tiirk afyonlari 

iyi ambalaj ve hususi 
hassalartndan dolayt 
~ok takdir ediliyor 

Evvelki gece 
cinayet bir 

kanl1 
oldu 

Bir gene, kendisine taarruz etmek isti
ven bir adam1 b1~akhyarak oldiirdii 

Tarihi habralar 
1:1 nsanlar gibi §ehirler de kfibusa ugn -0 yabilirler ve ugrarlar. Y erylizunde Kuin denizlerine 

bu a,Ik goriinen 
esrarengiz adam 

«icab ederse dostlartmt 
ingiltereye kar~t bile mii
dafaa edecegim)} diyordu 

Arzulhaliye neresi? 
F rans1z muharrirlerinden Joseph Kes

sel, Paris gazetelerinden birinde n~ret -
tigi seyahat notlannda, Arabistan hadi • 
selerinde mahud Lawrence'in rakibi ola
r~k ~hret kazanan John Philby hakkm
da §ayam dikkat baz1 malurnat veriyor. 
Muharrir, eski casus Philby'le, Ciddede, 
Felernenk konsoloslugu binasmda tam§tl
gml soyledikten sonra, diyor ki: 

dbnissiiudun y!ld!Zlnm parbyacagm1 
bir<;ok sene evvelinden haber veren, 
Lawrence'ten ba§ka bir lngiliz daha bu
lundugunu bilen azd1r. Mlistemlekat ofi
si riiesasmm, Lawrence'in fikirlerine kar
~~ biiyiik bir itimad1 vard1. Fa kat, bu i§te 
Philby, atiyi daha iyi gormii§, Law -
r~nce' e iistiin aldugunu meydana kay • 
mu§ ve Londrada l}ohret kazanml§ll. 

Kendisile F elemenk konsoloslugunda 
tam§bg!ID zaman, beni iki giin sonras1 i -
~in evine davet etti. 

0 giin, §ehirde bir nevi sam yeli olan 
hamsin f1rtinas1 esiyordu. Hava sapsan 
bir renk baglaml§h. Cigerler son derece 
giio;liikle i§liyor, yapt§kan bir ter vlicud
leri 1slatiyordu. Bogucu, tahamrniil edil -
mez bir steak vard1. 

Cehennem gibi k1zgm sokaklardan 
sonra, Philby'nin evi bana bir vaha gibi 
serin ve ferah goriindii. Buras!, geni§ ve 
yiiksek tavanh odalan, kahn duvarlan, 
hem saraya, hem kaleye benziyen rnaz -
gallarile giizel bir bina idi. Evin, denize 
naz1r biiyiik bir tara<;as! vard1. 

Philby beni tarac;ada bekliyordu. Et • 
rafmda on tane kadar maymun vard1. 
fkisi omuzlanna ~1bp oturrnu§, iic;ii dizle· 
rine yerle§ip kafalanm onun gi:igsiine da
yaml'§lardl. Philby, bir yandan may · 
tnunlanm ok§arken bir yandan da ban a: 

- Bu havay1 pek severim, diyordu. 
Gencligimdeki sahray1 hatulatlyor. 

Sonra, bana, Hindistandaki vazifesini 
nas!l b1rakrp Arabistana baglandlgml, 
Basra korfezinden ba§byarak, senelerce 
lbnissuudun pe§inde nas1l dola§tigmt an
lath; Arabian huistiyanlara tercih etti -
gini, yakmda ihtida edecegini soyledi. 

- Uzun zamandanberi bekledigimin 
sebebi, bu gibi §eyleri teenni ile yaprnak 
istedigimdendir. <;ol ve c;ol insanlan ba
na ciddi olmagl ogrettiler, dedi. 

Philby: 
- Dostlanml, icab ederse fngiltereye 

kar§l bile daima mlidafaa edecegirn. 
Dedigi zaman, bu soziinde samirni o

lup olmad1gmda tereddiid ettim. Belki 
de, pek c;ok defa iddia edildigi gibi, En· 
tellicens Servisteki· roliinii gizlernek is -

Philby, Yemende iken ... 

bir susuzluk vard1r. <;adu altmda ve k1z · 
gm giine§ altmda gec;irdigi seneler, ker • 
van hayab, at;bk, susuzluk ve i§kenceler 
onu ylld!rmamt§tlr. 

Arabistamn her tarafm1, her§eyini bil
diginden dolay1 kendisine g1pta ettigimi 
soyledigim zaman bana: 

- Boyle soylemeyiniz, daha goriile
cek neler var, diye cevab verdi. 

Ve, gozleri, dikkatle bak1lamlyacak 
kadar kuvvetli bir l§lkla yanarak, ilave 
etti: 

- Biliyor musunuz ki, cenubi Ara • 
bistanda, Y emende N ecid ve Hadramut 
arasmda, hit; kirnsenin, smma vaklf ol • 
mad1g1 rnuazzam bir toprak vard1r. En 
gozli pek rnacera adamlan, en cesur be· 
deviler bile oray1 bilmezler. Bu arazi 
kirnsenin mal! degildir. Oraya, deh§et ve 
esrar hakirndir. Buranm isrni Arzulhali • 
yedir. 0 saha hakkmda bin tlirlli efsane 
vard1r. Merkezinde beyaz renkli, mavi 
gozlii Arablann sakin olduklan soylenir. 
<;ak eski zarnanlardanberi Y ahudi kabi
lelerinin oraya hicret etmi~ olduklan id
dia edilir. Bu ~;ol hakkmda bilinen ye
gane §ey, oranm, diinyamn en giirbiiz, en 
c;;evik yabani hecin develerile meskun ol
dugudur. 

hte Philby, bir ti.irli.i teskin edemedigi 
macera hmm1 en nihayet Arabistanm bu 
vah~i ~i:iliindeki esran ke§fe <;1karak tat -
mine c;ah~rnl§t!T. 

Y akalanan esrarcdar 
Son glinlerde §ehirde esrar ve eroin 

satu;amn arttlgmr farkeden Emniyet ka
c;akt,;lhk biirosu memurlan §lipheli baZl 
kimseleri tarassuda ba§lami§lar ve bun
lardan Lemanla sab1kah Bursah Meh
medin Siileymaniyede bir arsaya gece
leyin srk s1k gittiklerini tesbit etmi~ler
dir. 

Memurlar arsada tertibat alm!§lar ve 
evvelki gece Lemanla Mehmed arsada 
topraklarla ortiilii bir mahzenden tor
balarla t;lk~rlarken kendilerini yakala
ru1§lard!r. 

Torbalar aramnca ic;inde esrar oldu
gu goriilmii§tiir. 

Mcmurlar, kar,;akr,;1lan yakahyarak 
Emniyet kac;akr,;thk biirosuna gotiirmii§
ler ve oradan da tahkikata devam edin
ce bunlann Tahtakalede Altmdi§ Ali 
isminde bir adamlan daha oldugunu og
renmi§lerdir. 

tiyordu. Altmdi~ Alinin evinde de arama ya-
Bu muarnmaya cevab verecek va - p1Imca merdiven altlarmda birc;ok esrar 

ziyette degilim. Y almz, ~unu kat'iyetle torbalan elde edilmi§tir. 
ifade edebilirirn ki, bu adam biiyiik rna - Ali de nezaret altma ahnml§tlr. Tah
ceraperestlerden biridir. Philby' de, mec;- kikata ehemmiyetle devam edilmekte
hule, muammaya, ke~fe kar~l giderilmez dir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 30 

BiZ iNSANLAR 
~========= Y azan: Peyami Safa ==V 

- Benim halim senin s0zlerinden da
ha a<;1k. Z1rnni konu§rnarn1z giiliinc a -
lur. 

Bir elile ok§ad1g1 yakasm1 indirmek 
-1st1yor, fakat gene de Necatiye fanilasile 
gorunmekten utamyordu: 

s1z, kay1ds1Z ve kuru bir ifade kulland1. 
Necatinin her§eyi hissetmesi ic;in bu ka
darmm kafi oldugunu da biliyordu. Fa
kat canh teferruatl ihmal etmedi. 

Hikayesi bittikten sonra, N ecati, Or
han a degil, insanhga bak1yormu§ gibi 
ic;i bir§ey dolu gozlerini kuparak mml -
dand1: 

- Deh§et. Glizel. Get;inciye kadar 
deh§et. Ge<;tikten sonra giizel. Boyle bir 
hahram olmasm1 isterdiiJ!. 

Gi:izleri sobamn alevine dald1. 
Mmldamyordu: 

Uyu§turucu Maddeler inhisannm tek
nik t;ah§rnalarile vlicude getirilen giizel 
ambalajlar ve diger hususi hassalarile af
yonlanrnlZ Londrada biiyiik ragbete maz
har olrnu§tur. 

Londrada inti§ar eden The Chemist 
and Druggist mecmuasmm 20 mart 1937 
tarih, 2980 numarah nlishasmda, afyon -
lanmlZ §U takdirkar sozJerJe piyasaya ta -
mttmlmaktad1r: 

«Piyasa saglam ve normaldir. Mev • 
cud Turk konsinye afyonlan piyasayr 
kaplaml§br. TUrk Afyon inhisan piyasa
Yl eline almak istedigi hissini vermekte -
dir. Bu hal piyasay1 daha ferro bir vazi
yete getirmi§tir. 

TUrk afyonlarmm libre morfin beher 
derece k1ymeti iran afyonlarma nazaran 
daha iistiin tutulrnakta ve daha yiiksek 
fiata satdmaktadu.» 

Uyu§turucu Maddeler 1nhisan, may1s 
sonuna dogru Liman hanmm iist katma 
ta§macakhr. inhisarlann depo ve imalat -
hanesi de Galatada Per§embepazarmda 
kiralanan hususi bir depoya nakledilecek
tir. 

VILAYETTE 
Nahiye miidiirleri arasmda 

tayinler 
Erenkoy nahiyesi miidiirii Ziya, 

Emniyet umum miidiirliigii kadrosunda 
ikinci srmf miifetti§ muavinligine, ac;1k 
bulunan Beyazrd nahiyesi miidiirliigiine 
istanbul Emniyet miidiirliigii kadrosun
dan Nairn ipek, gene ac;1k bulunan Ka
Simpa§-a nahiyesi miidiirliigiine de Hey
beliada nahiyesi miidiirliigii birinci ko
miseri TaHH, Heybeliada nahiye mii
diirliigiine ise birinci komiser $iikrii ta
yin edilmi~lerdir. 

l~kili kazinolarm yerleri · 
ic;kili kazino ve lokantalarm buluna

bilecekleri mahaller epey miiddet evvel 
tayin ve tahdid edilmi§ti. Vaki olan ba
zr miiracaatler iizerine bu tayin ve tab
did ·i§inin yeniden tctkikine liizum go
riilmii§tiir. Bugiinlerde istanbul Vila
yetinde kaymakamlarm i.§tirakile bir 
toplantr yaprlarak bu mahaller yeniden 
tayin ve tahdid edilecektir. 

Ciir' etkarane bir h~rsizlik 
Sab1kahlardan Mehmed, arkada§la

rmdan Y a§an da yanma alarak evvelki 
gece, bir sandalla sabaha kar§I saat ii~ 
raddelerinde limanda demirli duran i
talyan bandtrah iskarpa vapuruna ya
na§mt§lardtr. 

Mehmed, sandal yana§Ir yana§maz 
hemen §eytan merdivenini vapurun gli
vertesine atmi§ ve kancayr takhktan 
sonra hrmanarak vapura c;rkml§tlr. 

Oradan kamaralara giren Mehmed, e
line gec;irdigi birc;ok e§yayr gliverteye 
c;rkarmt§, sandalda bekliyen arkada§ma 
atml§ ve beraberce vapurdan aynlml§
lardrr. 

Lakin, limanda devriye gezen Emni
yet be§inci §Ube memurlan bu ciir'et
kar h1rsrzlan gormii§ler ve hararetli bir 
takibden sonra yakalaml§lardrr. Sab1 -
kah Mehmed, bundan bir sene evvel 
Erzurum vapurunda da bir soygun yap
ill!§ ve 3000 lira c;almt§ti. -···-lzmitte go~menlere yard1m 

izmit (Husus1) - Mmtakam1za yer
le§tirilmi§ bulunan go~menler bayli va
kittenberi miistahsil mevkiine gec;mi§ 
olmakla beraber kendilerine yardrmda 
devam edilmektedir. Bu ciimleden ola
rak son defa da en fazla muhtac olanla
ra sekiz yliz pulluk dajptrlmt§br. 

retsiz bir gururla ba§lm biraz yukan dog
ru kald1rarak ilave etti: 

£Ba~tarat1 1 incf sahttese} I neye sevketmi§lerdir. Lakin Nuri yolda 
kata &:ore cinayet §oyle cereyan. etm_i§tir: olmii§tlir. 

~abht~, .Atpaza:~n~a 1mammy~zr so- Eve gelen ve tahkikata ba§byan po -
kagmda 1kl kath, . onunde bahc;es1. bulu- lislere Nurinin kans1 ve kaynanas1: 
nan eve bundan b1r ay evvel Nun adm- «- Eve h!TSIZ girdi erkegimizi 0) -
da ~5 y.a~larmda bir adam ta§ITIIDI§I!r. diirdli.» diyerek tahkik;tm seyrini degi§-
Nun evhd1r. ve <;ocuklan vard1r. Kayna- 1• k · t · 1 d" 

. . b" )"k k d 1rme IS erDI§ er IT. 

boyle bir korkulu riiya gec;irmiyen 
§ehir - hernen hemen - yoktur. Paris, Ber
lin, Viyana, Moskova, Pe§te, Madrid, 
Briiksel, Kopenhag ve Pekine kadar her 
payitaht dii§man eline ger,;mi§, y11larca ve 
birc;ok kere hiirriyetini kaybetmi~tir. Bun· 
lar, bu istilalar hirer kabusa benzetilir ve 
istiladan kurtulu§ kabustan s1ynh§l and1· 

nas1 da kendlSI!e 1r 1 te oturma ta H. K d l b "f d 1 · ·· · b .. 
B ·1 k"d K ·· ··k · a m ann u 1 a e en uzenne u - nr. u a1 e es 1 en aragumru c1varm- .. . . h 

d "k t tt" ~. d K .. ..kt A ttin F at!h merkez! seferber olmu§, er ta- Bizim giizel Edirnemiz de yirmi di:irt a 1 arne e 1gm en aragumru e • ~ 

h II . d t 17 ya•larin rafta h!TSIZ aranmaga ba§lanrnl§tlr. yll once boyle bir karabasan sarsmt!Sl c:c;e§rne rna a esm e a uran , · 
da Ali admdaki c;ocukla ahbabhklan Hadise Ernniyet Mudiirliigiine de ha· gec;irdi, ii<; Balkan devletinden yard1m 
vardlT. Daha 0 vakittenberi Ali, Nuri • her verilmi§ ve ikinci §Ube mlidlirliigli me- goren Bulgarlar tarafmdan i~gal edildi. 
nin evine gelir gider, kendisine yabanc1 murlan da geceleyin vazifeye sevkedil · Yliregimiz s1zhyarak itiraf etmeliyiz ki 
muamelesi edilmezmi§. Nuri Atpazanna mi§lerdir. Edirneye o y1! c;oken Hbus, biraz da 
ta§md1ktan sonra da Ali ziyaretlerini bt· Zab1tanm yaptlg1 tahkikat sonunda Bab1ali kodarnanlanmn sersemliginden 
rakmaml§, eve gelip kadmlarla bulu§Up kadmlann yalan soyledikleri anla§llrnl§ dogmu~tu. Harb iyi idare edilseydi Edir
oturrnakta devam etrni§tir. ve dun sabah hakikat meydana c;1kml§- ne halk1 a korkulu riiyay1 gorrnezdi. Nite-

Genc c;ocuk evvelki gece eve geldig: br. kim ilk flTSatta Bolayu kolordusu Erka.-
vakit N uri ile kar§1la§ml§ ve ev sahib in in: Bunun iizerine Ali ile olan miinase - mharbiye Reisi Mustafa Kemalin tanzim 

«- Bu ak§am rak1 ic;elim.» betlerinin meydana ~1kmamas1 ic;in za • ettigi plana gore hareket eden Turk di • 
T eklifini reddedememi§tir. E vin ikinci b1taya vakit kay~ttiren kadmlar nezaret laverleri Edirne lizerine yiirliyup ve Bul· 

katmdaki bir odasmda kurulan rak1 sof- altma ahnmi§lar ve gecedenberi vazife gar kabusunu sm1r dt§ma ahp Babrali 
rasma ott! ran N uri ile Ali saat 1 0 a dog- goren Emniyet Miidlirliigu cinayet rna • sersemliginin izini ortadan kald!rmt§lar • 
ru bir §i§e rak111 bitirrni§lerdir. sas1 memurlan da katili aramaga koyul - d1. 

0 vakte kadar ayni odada bulunan mu§lard1r. Edirneliler diin, o Hbusun §ehre c;Okli-
Nurinin kar!Sl kocasmm ISTan uzerine ,Sehrin harice gid~cek blitiin yollan §U hahras1m, matemi bir siikun ic;inde, an· 
kar§!daki yatak odasma gitmi§ ve orada motorlu polislerin kontrolu altma girmi§ d1lar. Korn§umuz Bulgarlar da kabusa 
uykuya dalm!§tlr. ve katilin ka<;mamasl ic;in ~ok s1k1 tedbir- ternesslil ederek Edirneye • ii<; be§ ay 

iki erkek odada yalmz kalmca Nuri ler ahnml§tlr. ic;in - musallat olmalan §erefine §enlikler 
bir §i~e rab da!ha ac;rn1§ ve Alinin yanma Zab1tamn gayretli c;ah§masl kendini yapl!lar. Edirnelilerin hareketinde fela • 
yakla§arak i<;mege ba§laml~tJr. gostermi§ ve katil diin gece saat 20 rad- keti tahattur, Bulgarlannkinde ise hus • 

Saat birde §i§edeki rak1 da bittikten delerinde Karagi.imrukte Acu;e§mede bir ranla neticelenmi§ haks1z bir zafere kar§l 
sonra adamaktlh sarho§ alan Nuri ya • evde yakalanml§hr. tahasstir var. Biri asil, oblirii gafil bir 
nmdaki gence sarkmt1hk etmege ba§la • Miiddeiumuml muavinlerinden Kemal duygu. Bilinmez neden kom§umuz Bul • 
ml§hr. dUn ge<; vakte kadar tahkikatla me§gul garlar, kendilerine taalluk etmiyen zafer· 

Bu yiizden ba§hyan mlinaka§a yava§ olmu§tur. ler gibi sonu hezimet alan siireksiz mu • 
yava§ bliyi.imii§ ve Ali kendisini miida • vaffakiyetler ic;in de hemen her 11! §en .. 
faaya mechur kalrn!§tlr. Asya pakb etraftnda likler yap!yorlar. Bu, dupediiz tarihi sui-

Fa kat kar§lsmdakinin mudafaasmi go- istimal etrnek demektir. Medeni an' ane· 
ren Nuri i§i daha beter azrtmca Ali: uyanan alaka !ere gore milli ihtifaller, ya§Iyan §erefler 

«- Rahat otur, canmr yakanm» de • [Ba~taratt 1 tncl sahttede] ve ibret verici hadiseler ic;in yap1hr. Me-
mi§tir. hamlanan Pan • Arab paktJ projesi ara- sela Edimenin kabusa tutulu§u gibi ka .. 

Miinaka§a bu raddeye geldikten son • smdaki esash farkt tebariiz ettirmekte • bustan kurtulu§u da merasimle tahattur 
ra her iki tara£ ta zaten sarhO§ oldukla - dirler. Irakhlann yiiriittlikleri mlitalea - olunabilir. <;unkli biri ibret verici bir va· 
rmdan yumruk yumruga gelmi§lerdir. lara gore, eski proje daha ziyade dini te- kiadu, oburii de ya§lyan §ereftir. F akat 

Bir arahk Ali eline geo;irdigi bliyiik bir maylillere istinad ettigi halde, Asya pak- Edirneye <;1kmak it;in giren ve k1sa bir 
b1c;akla Nuriye biicum etmi§ ve gogsiinde t1 siyasi, ekonomik ve bilhassa cografi miiddet i~inde de <;1kan Bulgarlarm, o 
ag1r bir yara a<;mi§tiT. esaslar lizerine kurulmu§tur. Irakhlar, giri§i ihtifal vesilesi yapmalan elbette gii· 

Ali vurmakta devam ederek bt<;agt Asya paktmm imzalanmastm, lraktaki liincdi.ir. Bir zamanlar Moskovaya kadar 

d ·k· k -d h 1 Pan - Arab hareketinin nihayeti telakki giden Frans1zlar, Rayn suyile Moskova kar§ISm akine 1 1 ere a a sap ami§ ve 
her ikisi de adadan <;lkarak sofada do • ediyorlar ve lrakm, kom§ularile kabil ol- arasmdaki biitlin ~ehirlerin istilasr ha • 
gii§mege ba§laml§lardlr. dugu kadar s1k1 bir kiiltiirel temas mu • t1rasm1 • her y1l • kutlulasalar medeniyet 

Sofada da btc;agmi elinden buakmt • hafaza edecegini ve eski kabinenin sapt1g1 alemi ne der? .• Ya Turkler, amlarca el· 

h tehlikeli yola kat'iyyen girmiyecegini soy- lerinde tutup ta sonradan blraktlklan dii-yan gene c;ocuk iki ker~ daha licuma ge· 
<;ere~ yara say!Slm c;ogaltmt§ ve kac;mak li.iyorlar. zinelerle payitahbn i§gal veya terkolun· 
iizere bahc;eye dogru merdivenlerden in- Palestine mecmuasrnrn nefriyatr dugu giinler kin boyuna §enlik mi yap • 
rnege koyulmu§tur. Nuri de viicudiinden Londrada c;1kan ve azasr m~yanmda smlar? .• 
kanlar aka aka Aliyi takib etmi§ ve ana bir<;ok meb'usun bulundugu Filistin ko • Eger bOyle bir hareket dogru ise biz 
bahc;ede yeti§mege muvaffak olmu§tur. mitesinin orgam alan Palestine isimli de, mesela Sofyanm vaktile zaptolunu • 

Bahc;ede de k1sa bir bogu§IDadaft mecmua, ~n son niishasmda Pan ·. Arab §Unu her 11! kutlulamahy1z. <;iinku a §eh· 
sonra Ali tekrar b1r,;agm1 kullanmi§ ve meselesine tahsis ettigi ba§makalede ez • rin Tiirk giicune boyun egi§i, ba§hba§ma 
Nuri ald1g1 yaralann tesirile bah<;e ka • ciimle diyor ki: «Osmanh imparatorlu • bir §iirdir ve milli gururu ok§lyacak bir 
p!Slna devrilip kalml§hr. gunun Pan-islamizm hulyas1 ingiltere i- hadisedir. Malum aldugu lizere Sofya -

Ali de sessizce sokaga c;1kmi§ ve karan· c;in birc;ok mli§kiilata sebeb olmu§tu. Lord yi, bir Turk ordusu degil, tek bir Turk 
hkta kaybolmu§tur. Salisbury, bu hayale baglanmak yliziin- zaptetti. Bu yigit Turkiin ad! Sevindik .. 

Hadise olup bittikten sonra Nurinin den ingiltere hazinesinin beyhude yere 
kansile kaynanast sokaga <;Ikml§lar ve: pek c;ok masraflara girdigini, bizzat itiraf tir. 0, Tiirklerin yamndan ka~l§ ve 

«- Can kurtaran yok mu? Evimizi etmi§tir. Bugi.in hatalanm anlaml§ alan h1ristiyanhg1 kabul etmi§ gibi goriinerek 
huS!Zlar basttl» diye feryada ba§laml§ - fngilizler, §imdi de Pan-Arabizm hulya- Sofyaya girdi, doganc1 olarak ~umanda· 
lardtr. sma atlhyorlar. Hakikatte, bu da oteki nm adamlan arasma kan§IDak yolunu 

Gecenin saat bir buc;ugunda ortahg1 kadar bo§tur. Pan-Arabizm o kadar buldu ve bir giin bahkc;m avmda iken e • 
birbirine katan bu sesler iizerine biitlin gayrirnevcuddur ki, Tlirkiye, istese, bir 

fendisini §ehir haricine <;1kanp attan a§a· 
mahalleli evlerinden sokaklara fulaml§- asker! yiiriiyli§te, eski Arab vilay~tlerini 
lar, bekc;iler ve devriyeler derhal vak'a kolayca istirdad edebilir. Arablann San- gi aid!, ipe sardJ, Osmanh karargahma 
mahalline ko§rnU§Iardlr. cak mesel~sindeki kifayetsizlikleri, Pan • gotiirdi.i. Bulgarlar, bir iki giin sonra ku-

Kap! oniinde yatmakta alan Nuriyi Arab fikrinin ciddiyetle hi<; rnunase~ - mandanlanmn kale online getirilip te§hir 
goren polisler derhal cankurtaran oto • tl olrn1yan bir hayalden ibaret bulundu- olundugunu goriince korkudan titremege 
mobilini <;agrrm1~lar ve yarahy1 hasta • gunu kafi derecede gostermektedir.» ba§lam!§lar ve kale kaptlanm Tiirklere 

aoyml§lardl. 
Sofya 1382 de vukua gelen bu hadi· 

seden sonra tam be§ yuz yd TUrk bayra· 

g1 altmda ya§adJ ve ancak Petersburglu 

<;arlann yard1mile TUrk smm dt§mda 

kald1. 0 halde Sevindigin yapt~1 i§i kut• 

lulamakta isabetsizlik yoktur. F akat biz, 

bu dogru hareketi bile vakanmtza yak!§• 

t1ram!yoruz. Kom§ulanmtz da biraz tern· 

kinli olmah degil midir? 

M. TURHAN TAN 

Mulazimin 
Romani 

- Fen a bir gece gec;irdim ve daha 
fena bir sabah ... Zannederim ki olecek
tim. Sen kar§mda bir maglub goriiyor
sun ama hakikatte bir rnuzafferdir a. 
Hakikaten olecektim. Sonra anlatmm. 
$imdiki vaziyetirne gelince, uykusuz de
gilirn pek; fakat yorgunum. A<;hg1rn1 
hissetmiyorum ama ac1brsam fena acl
kacagliD. 0 zaman soylerim. $irndi tercih 
edebilecegim §ey gene bir bardak <;ay
dlr. Ba§ka hie; bir§ey isterniyorurn. !ster
sern a~1kc;a si:iyliyecegime soz veririm. 

- !nadm da gi.izel. Bu kadar akraban 
var, filan var. ilk isyammn ve gururunun 
bedelini kahramanca odiiyorsun. 

- Fa kat ben gene bu maglubiyeti 
irademe atfetrrniyorum; biitiin mukave • 
rnetlerimin kmh§ma benzerniyor bu; ken· 
dimi hakh bulmama ragmen teslim olmak 
degil bu; fikirlerimde bir te§eVVU§ peyda 
olur gibi oldu. N as1! anlatay1m? Kendi
mi haks1z bulmu§ ta degilim; fakat. · · 
ilk fikirlerirn sarsmtrya ugrad1. Kendimi 
bir murakabei nefse muhtac gormege 
ba§lad1m. Bir nevi sukutu hayale ugra • 
IDI§ gibiyirn. Hala da oyle. Kendirnde bir 
ti.irlii yenernedigim azth hisler var. Ben 
ruhunu inkara c;ah§an ve her duygusunu, 
her muhakemesini vlicudiinun, haz1m ci
hazmtn taleblerine irca etmege kat'i su
rette karar vermis insand1m. <;iinkii bak 
nas1l oldu. Ben babamm evinde ilim na
mma hadisten ve tefsirden ba§ka soz duy· 
mad1m. T ecessiis ve izah yasakt1. Korii 
koriine imana mecburdum. Manhk bile, 
miisliimanhga aid bir prensipi (Uilahe 
illallah, Muharnmediin Resulallah) ka

bul ettikten sonra onu tekid eden ve O· 

nun §erefini tahkim eden bir esirden, ya

ni, mant!k bile Allahm dalkavugundan 

ba§ka bir§ey degildi. Baham dini ve §er'i 

meselelerde c;ok mutaaSSlb, mlisarnaha

SIZ bir adamd1. Me§ihatte ve «Tetkiki 

Miiellefatr $er'iye» azalan arasmda en 

dar kafa!!Sl o idi. «Ya eyyiihelmiislimin !» 

Serlevhasile yazd1g1 kitabdan sana bah

settim. Orada o kadar k!Zl! softad1r ki 
ittihad1 islam fikrini biitiin h1ristiyanlann 
katliamma kadar ileri gi:itiirmu§ti.ir. En 
mutaass1b §ey'hiilislam bile bu eserin ne§· 
rine mlisaade etmedi. Sebiliirre§adda bi
le babamm bu ifratJ aleyhine makale 
c;1kh. Mi.istebid adamdr da. Beni sine -
maya bile gondermezdi. Rornanlanrnm 
~~psini bir gi.in haberirn olrnadan yakml§. 
Ustelik bir de ulumu tabiiye dii§mamy
d!. Ben ilkonce T1bbiyeye girmek isti -
yordum. Amcam muvahk buldu da ba
bam da raz1 olrnad1. «Doktorlann <;ogu 
farmason olurlar. imanslZhk onlarla in
ti§ar ediyor» gibi §eyler soyledi. Darlil • 
muallimine girmemi de istemedi. Orada 
yeni mudiirun sankh talebeye sanklanm 
<;1karthgm1 biliyordu. Ben de sankby • 
d1m. Kudummya ba§laml§hm. Bir kere 
annemin oni.inde saniflml ayag~mm al
hna alarak c;ignedim. «Ben kafama ke
fen saramarn l» diye bagmyordum. Bu 

orduya girmekten de menetti. Bir sene 
mektebsiz kald1m. Amcamla baham ara

smda da ihtilaf vard1. Ben a cehennem 

ic;inden ~lkmak i<;in oniime gelen ilk fik
ri cazib bulrn1ya mahkumdum. «lc;tihad», 
«Zeka» mec.mualan ve bi.itiin o • ben 
Mercana girmi§tim arhk • materyalist 
kiitiibhane... fnad1ma ulumu tabiiyeyi 
<;ok seviyordum. Mektebde talebeyi ca • 
miye girmemege te~ik ettigim ic;in bir 
tard1 muvakkat ald1m. Bahamla ciddi 
ihtilahm o tarihten ba§lar. Arttk beni af
fetrnez oldu. Hergiin miinaka§a ediyor
duk. Bu miinaka§alarm o kadar ac1 bir 
tonu vard1 ki annem odadan ~1karak - bu 
seste bir facia sezen kadm hassasiyetile -
sofada gizli gizli aglarml§. Ne demek is
tiyorum biliyor musun? Bende, acaba, 

diyorum... Y ani bana §oyle bir §liphe 

geldi. (Bu ~liphe seninle miinaka§alan -
m1zdan sonra da kuvvet bulrruya ba§la

IDI§tl, fakat Bogazi<;indeki mektebden 

aynld1ktan sonra biisbiitiin arth.) $oyle 

bir §iiphe: «Acaba, diyordum kendi ken

dime, bend e... benim rnateryalist fikir -

]ere saplam§lffi, denize dii§enin y1lana sa· 

nlrnasma m1 benziyor?» Anladm degil 

rni? Evimin cehennerni ic;inde bana biraz 

serinlik verebilecek bir bu fikirler vard1. 

Naluli 

Abidin Daver 

Necati tepsiyi ald1, c;tkh ve kendi elile 
c;ay getirdi. 

Orhan gece uyam§!TII ve sabahm1 ba§
tan sonuna kadar anlatml§h. Bir yaban

cmm sergiize§ti irni§ gibi, gorunli§te gu -

rurunun ziyanlanm telafi eden heyecan· 

Orban bir ornzunu sallad1: 

- Fakat maglub oldum, dedi. 

- Olmadm daha ... 

- Oldum. Amcama mektub yazdtm. 
Cevab ister miispet, ister menfi olsun, 
yenilmi§ say1hnm. 

Gi:izlerini online igdi ve itirafmm kay
bettirdigi §eyi kazanm1ya <;ah§an cesa • 

fikirler ban a nereden gelmi§ti? Men~e • 

lerini pek tayin ederniyorum. Muhitten 

gelen tesirler hn§lk. Sonralan gazete

ler, mecmualar ve kitablar... Bilhassa 

dc;tihad» ve «Madde ve Kuvvet» ... 

Soguk~e§me rii§tiyesinden yeni c;lkrnl§hm. 

Baham askerleri de sevmezdi pek. Beni <Arkasz var) 

Gazetemizde tefrika edilmi!j olan 
bu roman, Kanaat Kitahevi ta
rafmdan kitab ~eklinde ne§re
edilmi§tir. Resimli ve cildli olan 

kitahm fiah 100 kuru~tur. 



6 CUMHURiYET 

Kont Ciano 
Bel grad dan 

ltalyan Hariciye Nazirinin 

bu sabah 
aynhyor 
bu sabah Romadan 

alacag1 talimat 
gelmesi 

iizerine dogruca Ankaraya 
~ok muhtemeldir 

Milli kiime ma~lari 
Bugiin Ankara ve izmir

de devam edilecek 

[Brl§taratz 1 fncf sahlfcse] 

1 ki taraltn kazan·cr 
Belgrad 26 (A.A.) - Siyasi meha· 

filin kanaatine gore, ltalya - Y ugoslavya 
anla§malan miitekabil tavizlere istinad 
etmektedir. 

1 talyanm kazanc1: 
1 - Hahe§istan lmparatorlugunun 

tarunmas1, 
2 - Y ugoslavyanm Roma ekonomik 

anla§malanna krsmen iltihakt, 
3 - Arnavudluk meselesi anla~mada 

mevzuu bahsedilmedigine gore, Arna· 
vudluk starukosunun z1mnen tanmmas1, 

4 - Ba§ka bir devletle ihtiliH halin· 
de Y ugoslavyamn bitarafhgi, 

Y ugoslavyanm kazanc1: 
1 - Yugoslav kara ve deniz hudud

lanmn garantisi, 
2 - italyamn tethi§~i Huvatlara mu· 

zaheretten vazge~ecegi teminati, 
3 - 1striya ve Goricedeki Sloven e

kalliyetlere daha iyi muamele edilecegi 
hakkmda Ciano'nun gazetecilere beya • 
nab masmda verdigi teminat, 

4 - Esash ekonomik istifadeler, 
5 - Yugoslavyanm beynelmilel veci

belerinin ltalya tarafmdan tanmmas1. 
Pestede teessiir 

Budape§te Z6 (A.A.) - Havas mu· 
habiri bildiriyor: Siyasi mehafil, ltal • 
yan - Yugoslav anla§IDalarmm imzasm· 
daki bu etabuklugu siirvrizle kar§Ilamakta
dtr. Mussolini, daha pek yakmda, Mila· 
no nutkunda, Macaristanm tadilci istek -
lerini tervi.; eylep1ekteydi. Halbuki ~im • 
di, Y ugoslavya ve Macaristan hududu 
da dahil olmak iizere Yugoslavya hudud· 
lannm tadili hakkmda his-bir propagan • 
da yapilmamasml istemektedir. 

Siyasi mehafilin iimidi, halyamn tesi
rile Y ugoslavyadaki Macar ekalliyetle • 
rinin vaziyetlerinin 1slah1 kabil olabilecegi 
merkezindedir. 

Ekonomik mehafil ise, 1talyan • Yu • 
goslav anla§masi kar§tsmda endi§elerini 
bildirmektedir. Zira, Macar bugdayi ve 
koyunlan, !talyan piyasasmda, Y ugos • 
lav mahsullerile rekabet etmektedir. 

F ranszzlara gore 
Paris 26 (A.A.) - Petit Parisien 

gazetesi yaz1yor: 
<< Y eni muahedede, Y ugoslavyamn es

ki dostlanna muzir hi~bir §ey yoktur. 1-
talya, Balkanlarda birinci smtf muzahe
rete mazhar olmaktadtr. Fakat bu muza
heret, Belgradm kontrolu altmdadu.» 

Humanite diyor ki: 
«ltalya • Yugoslavya ittifakl, Kiietiik 

Antantm esash surette istikametini ~a§trt
makta ve F ransamn Balkanlardaki dost
luklanm tehdid eylemektedir.» 

ltalyanzn takib ettigi politika 
Roma 26 (A.A.) -Havas muha • 

biri bildiriyor: 
Siyasi mehafil, son aylar zarfmda 1 • 

talyan harici siyasetinin, bilhassa Akde
nizdeki vaziyetlerde bir salah viicude ge· 
tirmegi istihdaf eylemi§ bulundugunu te
bariiz ettirmektedir. 

ingiliz-italyan anla§malan, l~iliz fi. 
Josunun italya sahilleri i~in te~kil ettigi 
tehdidi bertaraf etmi§tir. Aras • Ciano 
konu§malan, ~arki Akdenizde lta.lyaya 
k.ar§I olan endi§eleri kaldtrmi§tlf. Italya 
ile Mtstr arasmda dostane miinasebetler 
bulunmaktachr. 

Y akm zamanda 1 talya • Y unan an • 
la§IDalan imzalanmasl mevzuubahst!r. 
Nihayet, ltalyanm lspanya siyaseti, ga:· 
bi Akdenizde Moskovadan miilhem btr 
rejimin kurulmasma mani olmagl istihdaf 
eylemektedir. 

Y eni anla§IDalar, Y ugoslavyamn sa • 
hi!Ierinin tamamiyetini garanti etmekte 
olmasmdan ve bir anla§mazhk takdirin ~ 
de bunlan bitaraf bir hale getirmi§ bu • 
lunmasmdanberi ltalyanm sevkulceY§ 
dii~iincelerine dayanarak Dalma~ya 
hakkmdaki isteklerinin de sebebi viicudu 
kalmamt~tlr. 

halyamn sevkulcey' noktai nazann 
dan tatmin edilmi§ bulundugu s<>ylene • 
bilir. 

Avusturya ve Macaristan, Romanya 
prg!okollan mucibince ltalya • Yugos
lavya miizakerelerinden haberdar tutul
mu§tur. 

Ogrenildigine gore, ltalya, Yugoslav
ya aleyhindeki arazi taleblerini terket -
mesi i~in Budape§te iizerinde tesir icra 
eylemi§tir. 

Roma siyasetince, bu anla§malar, yal· 
mz ltalyanm Akdenizdeki vaziyetini ~ok 
miihim bir surette takviye etmekle kal
mamakta, fakat ayni zamanda ltalya i
~in, orta Avrupada bir istikrar unsuru ol
mayt miimkiin blmaktadir. Zira, bu an
la~malar, 

I - Habsburglann yeniden tahtt ge-

tirilrnesine kar§I koymaktadtr. 
2 - Yugoslavya i~in arazi statuko • 

sunun idamesi lehindedir. 
3 - Ekonomik i§ birligi taraftand1r. 
Anlafmanzn tasdiknameleri 

teati edilmedi 
Belgrad 26 (A.A.) - Evvelce tah

min edilip bildirildiginin hilafma olarak 
diin imzalanan italy an • Yugoslav anla§
malarmm tasdiknameleri Ramadan gel
mediginden tasdiknamelerin teatisi bu ak
§am teati edilememi§tir. Bu, diplomatik 
yollarla yakmda yaptlacakhr. 

StoyadinoVif nisanda Romaya 
gidiyor 

Belgrad 26 (Hususi) - Ba§vekil ve 
Hariciye Nazm Dr. Milan Stoyadino -
vis; nisan ayt i~inde Kont Ciano'nun zi· 
yaretini iade etmek i~in Romaya gide • 
cektir. 

Musolini ile Stoyadinovi~ arasznda 
telgrallar 

Roma 26 - italya ile Yugoslavya 
arasmdaki son anla§ffia iizerine Musso • 
lini ile Stoyadinovi(( arasmda hararetli 
telgraflar teati edilmi~tir. 

Kont Ciano Kral Aleksandr,zn 
mezarznda 

Belgrad 26 (A.A.) - Kont Ciano, 
Oblenatz't ve Avala dagmt ziyaret et • 
tikten sonra Kral Aleksandr'm ve Mec;
hul askerin kabirlerine c;elenkler koymu§ 
ve Avala dagmda Stoyadinovi~'in ver -
digi ogle yemeginde bulunmu§tur. 

Kont Ciano, ogleden sonra da ltalyan 
mezarhgm1 ziyaret eylemi§tir. Bu ak§am 
italya el~iliginde biiyiik bjr ziyafet ve • 
rilmi§tir. 

ltalyanzn Yugoslavyaya 
verdigi teminat 

Briiksel 26 (Hususi) - Belgraddan 
alman haberlere nazaran, ltalya sulh 
muahedelerinin yeniden tetkik edilmiye -
cegine dair Yugoslavyaya teminat ver • 
mi§tir. 
Kont Ciano Atinaya ila gidecek 

Briiksel 26 (Hus.usi) - Romadan 
bildirildigine g()re, ltalyanm §arki Ak • 
denizdeki vaziyetini takviye etmek iize • 
re italyan Hariciye Nazm Kont Ciano 
yakmda Atinayt ziyaretle Y unan rica -
lile miizakerelerde buhmacaktn. 

T ataresco Pragdan ayrddr 
Prague 26 (A.A.) - Tataresco, 

Brno'ya hareket etmi§tir. Oradan Biik • 
re§e gidecektir. 

Romanya ile Cekoslovakya ara
sznda imzalanan itiUlf 

Prague 26 (A.A.) - Tataresco • 
Hodza arasmdaki gorii§melerden sonra 
ne§redilmi§ olan tebligde iki devlet ada
mmm iki memleket arasmdaki ticari mii
badeleler miktanm artbrma c;arelerin1 
tetkik etmi§ ve Romanya ordusu hesabma 
<;ekoslovakyaya yap1lmt§ olan sipari§lere 
miitea!Iik bir itilafname imzalami§ ol • 
duklan tasrih edilmektedir. 

Viyana ve B~linde memnuniyet 
Viyana 26 (Hususl} - Yugoslavya 

ile italya arasmda imzalanan son anla§· 
malar gerek Berlinde ve gerek Viyana
da umumiyetle iyi kar§Ilanml§ltr. Gaze • 
telerin miitalealan anla§mamn lehinde ~ 
dir. 

Hitler pullar1 

Hitlerin degum gununun yildoniimii 
miinasebetile oniimiizdeki nisanm be§in -
den itibaren Almanyada ilk defa olarak 
iizerinde Hitlerin resmi bulunan pulhr 
mevkii tedaviile ~tkanlacaktir. 

Filistinde komiinist tevkifah 
Kudiis 26 (A.A.) - Yahudi gaze

teleri yalmz Telaviv' de otuz Yahudi ko
miinistinin tevkif edilmi§ oldugunu itiraf 
etmektedir. 

Milli kiime ma~lanna bugiin Ankara 
ve izmir §ehirlerinde devam edilecektir. 
Bugiin ve yann F enerbah~e ile Be§ikta
§In alacagt neticeler hi~ kestirilemez. Fil
hakika F enerbah~eliler bu sene ietinde, 
taktmlan tam formunda iken, Ankaraya 
iki seyahat yaplllar ve oynad1klan ma~
larda tam bir muvaffakiyet kazanama • 
dtlar. Bugiin ise san-laciverd tak1mm, 
iistiiste devam eden fena neticeli oyun • 
lar dolayisile, maneviyatJ hayli bozuk 
oldugu gibi oyunculann bir k1smmda da 
siirantrenman alametleri belirmi§tir. Bun· 
dan ha§ka futboldan ~ekilen F az1lm ye
rine ikame edilen oyuncunun bir tiirlii 
muvaffak olam1yarak F ener miidafaast· 
run can alacak bir yerinde gedik husule 
gelmesi ve Ali Rtzamn yerine tecriibe e· 
dilen Muzafferin daha pek c;ok idmana 
ihtiya~ gosteren bir oyun oynamasr Fe • 
nerbah~e taktmml rnaddeten sarsan sebeb
lerdir. Binaenaleyh F enerbah~enin Genet· 
lerbirligi ve Ankaragiicile yapacag1 ma~
lann neticesi kolay kolay tahm!n edile
mez. 

Be§ikta§ takiiDma gelince, g~en hafta 
F enere kar§l elde ettigi galibiyetle yava§ 
yava§ diizeldigini isbat eden siyah-beyaz 
taktmm kar§tsma bugiin ve yarm iz ~ 
mirin kuvvetli dort tabm1 iki§er iki§er, 
muhtelit halinde ~tkacak demektir. 

Eskisine nisbetle herhalde daha kuv • 
vetli hirer t~ekkiil haline gelen Dogan • 
spor ve Uc;ok takiiDI oyunculannm, daha 
dogrusu fzmirli futbolculann bir de ne
tice iizerine tesir edebilecek bir avantaj • 
Ian vardtr. Bu da ma~m kendi sahalarm
da cereyan etmesidir. 

Elhastl Ankara ve hmirde bulunan 
iki istanbul tak1mmm kaT§tla§acagi giic; • 
liikler olduk~a miihimdir. Kendilerinden 
kolay elde edilebilen galibiyetler bek • 
lenmernelidir. 

Ankara ve lzmir taktmlanmn kuvveti 
hakkmda kat'i bir bilgimiz olmadtgt i~in 
kendimizde mukayese yapmak kudret ve 
imkamm bulamtyoruz. F enerbahc;e ile 
Be§ikta§tn alacaklan neticeler bundan 
sonra yiiriitiilecek miitalealara hirer esas 
olabilirse de Genclerbirligi, Ankarag\ic\i, 
Doganspor ve Oc;ok takunlanm sahada, 
i§ ba§mda seyredip hepsi hakkmda ay • 
n ayn hirer fikir edinmenin daha muva
ftk bulundugu kanaatindeyiz. 

Tokyo olimpiyadma i§tirak 
edecegiz 

Ogrendigimize gore, Turk sporculan 
1940 ta T okyoda yaptlacak Olimpiyad 
oyunlanna i§tirak edeceklerdir. Olimpi • 
yad komitesi bu karan J apon sefaretine 
resmen bildirmi§tir. 

Tiirkiye kros miisaba
kasi yar1n yapdtyor 

Atletizrn F ederasyonunun be~ bin 
metroluk yol iizerinde asgari ii~ k1r ko -
§USU yapan §ehirler atletleri arasmda ter
tib ettigi Tiirkiye kros kantri birinciligi 
pazar giinii Ankarada yaptlacaktu. 

Eski Atletizm F ederasyonu tarafmdan 
hi~bir vakit ehemmiyet verilmemi§ olan 
bu ku ko§ulannm birinci defa Ankara, 
istanbul, lzmir, Bursa, Bahkesir ve 1z • 
mit atletleri arasmda yaptlmt§ olmas1 u • 
zun senelerdenberi mukavemet ko§ula • 
rmda giidiik bir vaziyette kalmt§ olma
mlzdan bizi kurtaracak en hay1rh bir te
§ebbiistiir. 

ilk fiTSatta 18 atleti be§ bin metroluk 
bir rnesafe iizerinde tophyacak olan Tiir
kiye §arnpiyonasi, memleketin ko§e buca
gmda mevcud olan mukavemet~ileri mey
dana ~tkarabilecegi gibi bu §ehirlerde de 
mukavemet ko§ulanna kar§l biiyiik bir 
alakanm dogmasma da yardtm etmi§ ola
cakttr. Tiirkiye kros birinciligi pazar gii
nii saat iki buc;ukta Ankaradaki yeni 
staddan ba§hyacaktrr. 

Stadyomda iki tur yap1lacak, ve stad 
haricindeki a~tk arazide ko§ularak atlet
ler Maraton kapismdan stada girecekler, 
bir tur yaparak miisabakayt bitirmi~ o -
lacaklardu. 

Miisabakada en az say! alan §ehir at -
letleri Tiirkiye Kros ~arnpiyonu olacak ~ 
lir. 

istanbul, izmit ve Bursa atletleri bu 
ak§arnki trenle Ankaraya hareket ede • 
ceklerdir. 

Ankar.adaki rniisabakalarda istanbulu, 
Receb, ibrahim ve Hikrnetten te§kil e • 
dilecek taktm temsil edecektir. 

Yiiriime miisabakasi 
Beyoglu Halkevi ikinci yiiriime mii -

sabakas1m 1 7 nisanda Si§li ile Ki!yos yo
lu arasmda yapacakttr. Ge~en sene iyice 
ragbet goren bu miisabakamn bu rnev -
sirn daha biiyiik bir alaka uyandtraca -
g1 yap1lan miiracaatlerden anla§tlmakta
d~r. 

Adliyede ge~en 
garib bir hadise 

Bir kadtn kazalara kar!?I 
tramvaylara muska 
koymak istiyormu!?!! 

Son zamanlarda akli rniivazenesi bo • 
zuk olan Seniye admda bir kadm Adli
ye koridorlannda garib garib hareketler 
yapmaga ba§lami§ ve diin de bu hususta 
pek ileri gitmi§tir. 

Seniye, diin kocasmdan b~andtgmr 
mevzuu bahsederek buna sebeb olan Ne
zihe admda bir kadm aleyhine dava ika
me ettiginden bahsederek evvela dordiin
cii asliye mahkemesine miiracaat etmi§ -
tir. Miiba§ir istidayt tetkik etmi§ ve pul
suz oldugunu soyleyince Seniye: 

«- Pul vardu, sen gormiiyorsun !..'> 
cevabtm vermi§ ve miiba§iri bir tarafa 
iterek heyeti hakime odasma girmi§ ve 
istidas1m Reise vermi§tir. istidada §oyle 
yazthd1r: 

«Beniqt a§k yiiziinden heykelimi dik
mek istiyorlar, ben razt olmuyorum. Be
nim kocamdan aynlmama sebeb olan Ne
ziheyi ~agmn. Ceza veriniz. Ben c;irkin 
degilim, ceza veriniz. KlZim at1yor, ben 
tutuyorum. T ramvay kazalanmn oniine 
gec;mek istiyorsamz raylarm altma muska 
koyun, Y enicaminin ta§lan arasmda iske· 
letler var.» 

35 ya§lannda kadar olan ve yalmz 
burnunun ucuna pudra siirmii§ bulunan 
bu zavalh kadm, di:irdiincii asliyeden ~tk
hktan sonra iic;iincii sulh ceza mahkeme
sine gitmi§ ve hakime di:irdiincii asliye 
mahkemesi hakimini §ikayet ederek tev
kifini taleb etmi§tir. 

Bundan sonra Miiddeiumumilige gi • 
derek her Miiddeiumumi muavinine bir 
istida vermege kalkmt§, daha bir~ok sa
lonlara girip <;tkttktan sonra bu istida 
hastaltgma miibtela olmu§ olan zavalh 
kadmr, memurlar iyilikle ikna etmi§ler ve 
Adliyeden uzakla~hrmt~lardtr. 

Hariciye Vekaleti 
Siyasi Miiste!?arbgt 

[Ba§tarat' 1 tnct sahttesc} 
Numn Rifatten a~1lacak Hariciye 

Vekaleti Katibi Umumiligine Biiyiik El
~ilerden birinin getirilecegi soylenrnekte ~ 
dir. 

Maliye Vekaleti Miiste§arhgma ki
min getirilecegi hakkmda muhtelif riva
yetler soyleniyor. Bu arada Merkez 
Bankast Pmumt Miidiirii Salahaddinin 
ismi g~tigi gibi Miiste§ar muavinlerin • 
den birinin Miiste§arhga getirileceginden 
de bahsedilmektedir. Gene ileri siiriilen 
bir §ayiaya gore baz1 banka umum mii· 
diirliiklerinde de tebeddiiller olmast muh
temeldir. 

Partinin tamimi 
Ankara 26 (A.A.) - Kayseri say

lavt Siileyman Demirezen ve Gazi An • 
teb saylaVl Nuri Conkerden bo§alan 
Kayseri saylavhgma Maliye Miiste§an 
F aik Baysal ve Gazi Anteb saylavhgi • 
na Hariciye Vekaleti r ·nel Sekreteri 
Numan Rifat Menemencioglu Parti 
Genba§kurunca Parti namzedi olarak 
onaylanmi§lardtr. Saym se~icilere bildi • 
rir ve ilan ederim. 

C. H. P. Gene! Ba§kan vekili 
lsmet lnonii 

~iipheli bir adam nezaret 
altmda 

Emniyet miidiirliigii, Beyoglunda o
turan Viyanah bir kuyumcuyu kalp pa
ra basmak sucrile nezaret altma almt§'ttr. 

Viyanah kuyumcunun evi ararum~sa 
da bir §ey bulunamarm~ll'. Yalmz bu a
damm piyasadan miihim miktarda gii
mli§ satm almas1 §lipheleri celbetmekte
dir. Emniyet ikinci §Ube miidiirii Ne
cati bizzat tahkikatl idare etmektedir. 
Tahkikatm sonu bugiin belli olacakttr. 

Galatasaray denizcileri faa
liyete ge~iyorlar 

Galatasaray denizcilik §Ubesi kiirek 
kaptanhgma ktymetli kiirek~ilerimizden 
Ali Emced intihab edilmi~tir. Galatasa • 
ray kiirek~ileri bu miinasebetle yarm mev
simin ilk idmanlanm Bebek koyunda 
yapacaklard1r. 

Basketbol federasyonunun 
bir karar1 

Basketbol F ederasyonu biiyiik futbol 
ma~larmdan evvei stadyomda basketbol 
mac;lan yapmaga karar vermi§tir. 

Halkm bu spora kar§I alakastm uyan
dnacak bu oyunlar ic;in hazuhklara bar 
lanmi~Itr. 

Ak1ndan Akma 
TariM ve edebi roman. Bu eser

de Tiirk giicii, Tiirk zekasx, Tiirk 
inceligi biitiin parlakhgile gorii
niir. Eser ba~tan ba$a $iirdir, ta
rihtir, felsefedir, san'attt.r. M. Tur
ban Tanm kaleminden c;tkmx~hr. 

27 Mart 1937 

T ehlike bertaraf edildi 
Ispanyadan goniilliilerin 
mesi paskalyadan sonra 

geri ~ekil· 
gorii~iilecek 

[Ba~tarat' 1 tnct sahttedeJ 
leri teyid etmemi§tir. 

Valencia hiikumeti namma Sovyetler 
tarafmdan yaptlmt§ olan miiracaate ge -
Iince ademi miidahale hakkmdaki itilafm 
biitiin ithaii}lann miispet ve bed~hi hadi
selere istinad ettirilmesi liizurnunu derpi§ 
etmekte oldugu hat!rlablmaktadu. 

Sovyetlerin miiracaati, ciddi deliller 
irae edilmedikc;e, tetkik olunmiyacakttr. 
ltalyan bahriyelileri T ancada bir 

gazete idaresin«! taarruz ettiler 
Tanca 26 (A.A.)- Diin saat 16,30 

da 30 kadar italyan bahriyelisi Demo • 
eracia ismindeki ispanyol gazetesinin i1· 
gal ettigi binaya hiicum ederek carnian 
ve ((eN;eveleri indirmi§lerdir. 

Bahriyelilerden biri yaralanmt§hr. 
lspanyol posta ve telgraf binasma da 

birka~ kere ate§ edilmi§tir. ;lehirde bii -
yiik bir heyecan hiikiim siirmektedir. 
Diikkanlar kapanmi§Itr. 

Almanlar da ltalyanlarzn mag
liibiyetini kabul ediyorlar 

Berlin 26 (A.A.) - Havas ajans1 • 
mn muhabirinden: 

Alman matbuali, Franco ktt'alannm 
Guadalajara rnmtakasmdaki maglubi • 
yetlerini itiraf etmektedir. 

Essen' de c;1kan ve Goring'in na§iri ef
kan olan National Zeitung, §oyle diyor: 

«Biiyiik bir ktsmt italyan goniilliilerin
den miirekkeb olan Franco'nun piyade 
taburlanmn Guadalajara cephesinde 
Alman rnuhacirlerile F rans1z komiinist • 
lerinden miirekkeb olan beynelmilel liva
ya mensub taburlarla ilk defa olarak 
kar§tla§ttklan zaman bozguna ugradtk • 
lannm teeyyiid etmekte oldugu anla§tl
rnaktadtr. 

Bu hadiseleri miiteaktb Madrid oniin
deki cephede istikrar hast! oldugu §iiphe
sizdir. ;limdi arhk askeri vaziyette ya • 
kmda bir degi§iklik olacagml veya hii
klimet merkezinin siiratle dii§ecegini ii • 
mid etmek beyhude olur.» 

Rheinische W esfalische de diyor ki: 
<<Avrupa sulhunu muhafaza etmek 

ic;in yaptlacak en iyi §eyin ademi . mii ~ 
dahale siyasetinden §a§mamak ve lspan
yollan dahilde harbebmekte yalmz b1 • 
rakmak oldugu kanaatini muhafaza et -
mekteyiz.» 
lspanya hiikumetinin protestosu 

Paris 26 (Hususi) - Madrid hii
kumeti, bitarafhk komitesine tevdi edil
mek iizere ingiliz ve F ranstz hiikumet
lerine bir nota gondermi§tir. Altt madde
den miirekkeb bir nota, ihtilalcilere yar· 
dtm eden devletlerin ispanyol sahilleri 
kontroluna i§tiraklerini kabul edemiyece
gini bildirerek, bilhassa italyayl itharn e
diyor ve diyor ki: 

«Demokrasiye sad1k devletler bitaraf
hk anla§masma riayet ettikleri halde dik· 
tatorliikle idare edilen devletler bu an • 
la§IDayi a~tk~a ihial etmi~lerdir. F a§izm 
ispanyol hadiselerine miidahale etme • 
mi~ olsayd1, ihtilal ~oktan bastmlmt§ ola
cak ve binlerce masum ispanyol beyhude 
yere olmemi§ olacaktl. 

ltalya, lspanyaya goniillii gonderilme
sini yasak eden karardan 20 giin sonra 
lspanyaya muntazam bir ordu gander -
diginden, Roma hiikfuneti bitarafhk ko • 
mitesine i~tirak hakkmt da kaybetmi§ • 
tir.» 

Ademi miidahale komitesi ve 
ltalyanlarzn itirazlarz 

Londra 26 (A.A.) - Paskalya yor
tulan esnasmda, ademi miidahale komi
tesile tali komiteler, ic;tima akdetmiyecek
tir. Y almz teknik tali komitelerin yortu
lara ragmen gi:irii§rnelerine devarn etme
si muhtemeldir. 

ingiliz mehafilinin fikrine gore, lspan
yada karadan ve denizden kontrolun tat
bikma ba§lanmasmdaki gecikme ancak 
birka~ giinden ibaret kalacakttr. 

Kontrol, onbe§ giine kadar tatbik rnev
kiine girecektir. lngilizlerin fikrine gore, 
Grandi'nin, goniilliilerin geri ~agmlmas1 
meselesi hakkmdaki beyanatt, §imdiye ka
dar viicude getirilmi~ olan i§leri kat'Iyyen 
tehlikeye koymtyacaktir. Delbos'la 1n -
giliz Biiyiik El~isi arasmdaki miilakata 
gelince, lngiliz mehafili, F ransanm ve 
herhangi ba§ka bir devletin, goniillii yol
Ianmasi yasagmtn tam surette kat\ me • 
selesinin Milletler Cemiyetine havale -
sini teklif eylemi§ oldugunun dogru ol • 
madtgmt bildinnektedir. Bu mesele, her 
~eyden evvel. bu mesele ic;in kurulmu§ 
beynelmilel bir te§ekkiil olan ademi mii
dahale komitesinin i§idir. 

Diger taraftan ingiliz mehafilinin fik
ri §udur ki, herhangi ba§ka bir tedbir a
lmmadan evvel kontrol komitesinin faa
liyetinin hiisnii suretle cereyan etmekte 
olmasmm tarn surette kontrol edilmesi Ia
ztmdtr. Delbos ve fngiliz Biiyiik Elc;isi 
bu mesele iizerinde mutab1k kalmt~lar -
dtr. Diger taraftan fngiliz mehafili, go -
niiilii gonderme yasagmm 20 §ubattan -

beri miiessir bir surette mevkii tatbika 
girmi§ oldugu kanaatindedir. 

Franszz gazetelerinin yazdrklart 
Paris 26 (A.A.) - Matbuat lr.pan· 

ya vaziyeti meselesile bilhassa me~gul 
olrnaktadtr. 

Echo de Paris gazetesinde Pertinax 
diyor ki: 

«Londranm tertib ettigi sistemden d1· 
§an ~tkmad1g1 miiddet~e. agustos ve §U• 
bat anla§malanna herhangi bir suretle 
rnuhalefette bulunuldugu, ancak kontrol 
te§kilah memurlan tarafmdan tesbit edil
dikten sonra mevzuu bahsedilebilir. hte, 
Londra hiikumetinin §imdiye kadar !tal· 
yaya kar§I milis ve as.ker gon~rdigi i((in 
yaptlan ithamlan iizerine almamasmtn 
sebebi budur. Oniimiizdeki haftalarda 
kontrol ba§hyacak ve ~u veya bu hiiku• 
mete diplomatik surette muahazede bu .. 
lunmak mumkiin olacaktu. Milletler Ce· 
miyetine miiracaat, ayn bir F rans1z • in• 
giliz icraah ancak bu sistemin iflas1 Lon
drada ve Pariste mii§ahede ve tesbit e• 
dildigi zaman rnevzuu bahsolabilecektir.>~ 

*** 
Guadalajara cephesinde 

muharebeler 
Madrid 26 (A.A.) -Dun ogleden 

sonra, Guadaljara'mn §imal bOlgesinde 
asiler §iddetli bir ate§ten sonra Cumhu • 
riyet~ilerin siperlerine hiicum etmi~ler, fa· 
kat Cumhuriyet~iler saat 16 da §iddetli 
bir to~u ate§ini miiteak1b mukabil taar ,. 
ruza ge((mi§lerdir. Asiler ilk mevzilerin .. 
den de bir ktsmim terkederek ~ekilmi§ler• 
dir. 

Casa de Sangalando bolgesinde Ara • 
gon yolunun battsmda bir dii§man taha§· 
§iidii dagtttlmi§ ve koyiin civan dii§man4 

dan temizlenmi§tir. 
Cumhuriyet ordusunun pi§tarlan bu .. 

giin Espinosa del Henares'e dogru Ara· 
gon yolurrun batlSlnda 20 kilornetro me· 
safede milliyetperverlerin taarruza gee; " 
tikleri noktanm hizasma gelmi§lerdir. 

lhtilalcilere gore 
Salamanka 26 (A.A.) - Umumt 

karargahtan saat 20 de teblig edilm~ • 
tir: 

,Simal ordularr: 
Avila ve Soria f1rkalan be§inci, alhn· 

c1 ve sekizinci f1rkalar: Hafif mtisademe
ler olmu§tur. 12 aile, 8 i silahh olmak ii • 
zere 36 koylii hatlanm1za iltica etmi§ • 
tir. 

Madrid ordulan grupu: Hemen bii • 
tiin bolgelerde §iddetli mtisademe ve top
~u ate§i olmu§tur. 

Cenub ordulan: Korduba bOlgesin .. 
de bir taarruzu defettik ve dii§mam ta .. 
kib ederek kendisine agu zayiat verdir • 
dik. Keza, Andalozyanm ayni bOlgesin· 
de bulunan kollanm1zdan birine kar§t ya• 
ptlan bir taarruzu da defettik. T anklarla 
takviye edilmi§ olan dii§man ag1r zayiat 
verdirmi&tir . 

lhtiUilci tayyarelerin laaliyeti 
Gijon 26 (A.A.) - Sabahleyin sa• 

at 11 de, 17 asi tayyare Gijon iizerinde 
u~arak Muse! limanmda demirli gemileri 
bomlbardiiDan etmi§lerdir. T yxa On do 
vapurunun giivertesi kumandanla birlikte 
U~IDU§tur. Be§ denizci agu surette yara • 
lanmt§hr. 

Diger bir bomba Asuncion vapuruna 
du§mii§ ve birka~ bahriyeli yaralanmi§tlr. 
13 Junker ve dort Fiyat makineden rnii· 
te§ekkil olan asi filo, bombaN:hmandan 
sonra vapurlarm iizerinden al~aktan u~a
rak tayfalarmi ate§e tutmu§tur. 

Be~ tayyare daha dii,iiriildii 
Madrid 26 (A.A.) - Guadaljara • 

nm §imal bolgesinde diin ii~ Heinkel tay• 
yaresile bir Yunker bombardtman tayya• 
resi dii§iiriilmii§tiir. Saat 18 de milliyet .. 
perverler yeni bir baskm yaphklan za ,. 
man, bir Fiat tayyaresi dii§iiriilmii§ ve 
tayyareciler yanrnt~hr. 
lhtiUilciler iki mevkii zaptettiler 

Toledo 26 (A.A.) - Nasyonalist
ler diin ogleden sonra iki saat siiren ~ok 
§iddetli bir muharebeden sonra Madri • 
din cenubu §arkisinde Maruta de T aju • 
na'y1 zaptetmi§lerdir. 

Devlet hesablarmm tasfiyesi 
Ankara 26 (T elefonla) - Maliye 

V ekaleti 1929 mali y1h son una kadar 
muhtelif suretlerle muhasibler namma 
bor~ ~tkanlan paralar rniidiirliik hizme• 
ti i~in avans olarak verilen mebaligin en 
ktsa bir zamanda terkinine karar ver • 
mi§tir. Vekalet bu gibi muameleleri bsa 
zamanda tasfiye etmege ve devlet hesab· 
lanm piiriizsiiz bir hale getirmek i~in eta~ 
II~maktad1r. 

Bu hususta vilayetlere bir tamirn yaptl· 
mi§Itr. Vi!ayetler, 15 maytsa kadar bu 
§ekildeki biitiin muameleleri ikmal ede " 
cekler ve neticeyi V ekalete bildirecek " 
lerdir. Gondermiyenler aciz ve kayid " 
sizlikle itham edilecek ve sicillerine bu 
§ekilde kaydedilecektir. 



-- ----

I(···~ ---Hi KAYE. 

~BAHA~_GELDi I r _______ g_a_r i_b_e_l_e_r_i_.J jiTlerakh ~eyletrl 
~ . Ketfe bakm! 

Bah, goriindii ilkbahar, Meksika, malfun ya, cinayetler ve ih-
$u martta ge~ti hele!.. tilalller memleketi!. Son zamanlarda o-
Derken, daha giinler var, rada zehirleme usulile adam oldlirme 

E S K i L E V H A 
Etti bu ytl acele!.. tarZI pek almi§ yiirlimli§. Bunun i~in 

_ 2 _ doktor Nemo isminde biri ortaya ~lk-
IDI§, bir yemegin, bir i~kinin zehirli o-

Ktf utamp ka~ryor, lup olmad1~m o anda meydana veren 

T opkapmm ilerisindeki mahallelerden 
birinde ~ok eskiden kalma a~ab bir evde 
oturuyorlard1. Celile hala orgii orerek 
kazand1g1 paraya kocasmdan kalma ma
a~ml katarak gii~liikle ge<;:iniyor, fakat 
buna ragmen yegeni Pakizeyi okutmak
tan geri kalm1yordu. 

0 fakirane evcegizin tabii e§yasl da 
fakirane idi: Bir dolab, birka~ iskemle, 
bir rnasa, bir de yatak.. 1htiyar kadmla, 
yegeni geceleri o tek yatakta yahyorlar
d!. Eger tabir yerinde say1hrsa bu evin 
liiks e§yasml 8ir dolab saatile, ko
nak dag1hrken pa§adan yadigar ola -

rak saklanml§ ve eski Arab harflerile ya
Zllml1 «Men sabere zafere» levhas1 te§kil 
ediyordu. Obiir e§ya, aynah dolablar, 
koltuklar, kanapeler, hahlar, tablolar 
yoksuzluktan hep hirer hirer sahlml§tl. 

Pakize mektebe gidince Celile hala 
orgiiye oturur, 0 di:iniinciye kadar mut -
!aka tek bir kazak veya eteklik i:irerdi. 
Kii<;:iik kiZ mektebden gelince ikisi de sl
vamrlar, evi silip, siipiiriirler, ak§ama yi
yecekleri bir kab yemegi pi§irirlerdi. 

Ho§ Pakize heniiz on iki on iic; ya§la
nnda olmasma ragmen gene ihtiyar ha -
lay a fazla i§ b1rakmaz, cml cml c>terek: 

- Hala dur, bula§lklan ben ylkaya
ylm, hal a dur, patatesleri ben soyay1m I 

Diye haykmrd1. 
0 giin, Pakize evde biiyiik temizlik 

yapmaga kalb§ml§h. Dolab saatini ye -
rinden oynatlnl§, masalan, iskemleleri 
kald!rrnl§, yeri siliyor, carnian temizli -
yordu. T a van siipiirgesile oriimcekleri a
luken, nas1l oldu bilmem, elinden bir ka
za ~rkh. Siipiirgenin sap1 pencere camla
rmdan birini parampar~a etti. 

Biit~esi zaten dar olan bu fakir aile 
i~in <;:ok ehemmiyetli bir kaza .. ~imdi o -
na kim otuz k1rk kuru~ verip te cam tak-

50 lira miikafatb r 

1 Biiyiik miisabaka 
«~ocuk haftast» ~ere
fine Nisan bulmacast 

1 
25 lirahk para ve 25 lirahk 

esva miikafab 
Birinciye 10 Lira 
tkinciye 7,5 » 
Oc;iinciiye 5 » 
Dordiinciiye 2,5 » 

Diger yiiz ki.iye miinasib 
hediyeler. 

$imdiden hazulanmtz! 
~-=--- ::.--=-____ -- -- -- - - -- - ~- ---=---=--

Ku,lar dalda u~uyor!.. bir alet ke§fetmi§ oldugunu bildirmi§. 
Biitiin giiller a~ryor !.. Meksika gazetelerinin yazd1klarma 
Dagda, ktrda rast gele!.. gore, bu alet bir kalem sap1, bir derece 

_ 3 _ §eklindedir. Yemeklere ve iqkilere ba-

T oprakta papatya ak, 
Aia~ta mordur leylak! .. 
Bakttk~a bilmez doymak 
lnsan krrmzzr giile! .. 

-4-
Dallar veriyor liliz, 
lstmyor yer, deniz! .. 
Kalmryacak ~imensiz 
Bir kartf toprak bile! .• 

tlracak.. Halbuki Celile hala, ihtiyar ol- ' 
dugu ic;in hava cereyanlanndan miithi§ 
miiteessir olurdu. Onun i<;:in muhakkak o
rayl hkamak laz1mdi. 

-5-
Bah~ede kalacagtz, 
Oyuna dalacagzz! .• 
F akat biz alacagrz 
$imdi kitabt ele! •• 

-6-
0yun olur bize hak, 
Vaktinde ~altftrsak! .. 
Y aztn eglence yasak 
Calrfmtyan tenbele! .. 

Zavalh Pakize halasmm kendisine da
nlmaml§ olmasma ragmen vaziyetin fe -
ciligini dii§i.inerek aglamaga ba~lami§h. 
Fa kat Bay an Celile: 

- Aglama kiZlm, diye onu teselli e
diyor, m_ahsus yaprnadm ya, diyo;du, 
dur bakaylffi, akhma bu i§in kolaymi bu
lacak bir c;are geldi. Hem kmk yer hka
nacak, hem de cebimizden para <;Ikmlya
cak! Pa§adan kalrna o eski levhaYI bu
raya koruz, zannederim ki tam gelecek.. 
Vak1a ortahk biraz karanhk olacak am
rna, as1l mesele hence soguktan korun -
mak. Aydmhg1 i:ibi.ir camlardan da kafi 
miktarda alabiliriz. 

Pakize hemen gitti, levhayi yerinden 
<;Ikard!. Mii§kiilatla kmlan camm yerine 
takabildi. 

*** 
Kiic;iik kiZ hergiin gi:izii pencreye c;arp-

hk<;:a yaphgi dikkatsizligi hatirhyarak 
miiteessir oluyor. Giindeliklerinden para 
biriktirip cam1 yaptirmaga ahdediyordu. 
Bu fakir ailenin ya§amakta oldugu hayat 
daha ne zamana kadar bi:iyle siiriip gide
cekti. Onu ne kimse, ne de kendileri bil
miyorlard!. Fa kat bir giin fevkalade bir 
hadise cereyan etti. 

Ostii ba§l tertemiz ya§h iki bay Celile 
halanm penceresi oniinde durmu§lar, ya
Zlh yiizii sokaga c;evrilmi§ eski levhay1 
dikkatle muayene ediyorlard1. Bakt!lar, 
baktiiar, olc;tiiler, bic;tiler, gozliiklerile 
ve ceblerinden <;Ikard1klan pertavsiZlarla 
tetkik ettiler. Nihayet dayanarnadJlar. 
Kap1y1 c;ahp i<;:eri girdiler. 

Ziyaretc;ilerden biri Celile halaya: 
- Bayan, dedi, ~u penceredeki levha

Yl bize satrnak ister misiniz? 
ihtiyar kadm adamlan alay ediyorlar 

zannetti. Ciinki.i bu eski levha kac; para 
edecekti. F akat latifelerini nereye kadar 
gotiireceklerini anhyabilmek ic;in: 

- Bu bir aile yadigand1r efendim, 
dedi, siz ne verirseniz makbuliimdiir! 

- 0 hal de, mesela on lira I 
Celile hala bu levhamn bir lira bile e

decegini tahrnin etlnedigi i<;:in: 
- Rica ederim, diye cevab verdi, a -

lay etrneyiniz, ben bir ihtiyar kadm1m 
ba§ka i§iniz yok mu? 

Ziyareh;iler bunu tersine anladJiar. 
- Yirmi be§ liraya da diyeceginiz 

yok ya! 

Celile hala zeki bir kadmd1. 0 zaman 
i§in farkma vard1. 

- Hay1r, dedi, be§ yiiz liradan a§a
gi olmazi 

1ki bay elli, yiiz, iki yiiz, ii~ yiiz, dart 
yiiz verirken be§ yiize kadar <;Iktilar. Be§ 
tane yiizliik banknotu derhal sayd1lar, 
levhay1 da yerinden <;:Ikararak ahp gitti -
ler. 

*** 
Celile hala hem §a§km, hem sevinc i -

c;inde .. Pakize mektebden gelince ona 
verecegi miijdeyi dii~Uniiyord, kiic;i.ik kl
zin dalgmhg1 yiiziinden kud1g1 camm te
sadiifen ba§lanna boyle bir devlet ku§u 
konmasma sebebiyet vermesine hayret e
diyor .. 

iki rnerakh ise ke§fettikleri bu kiymet
li ve antika levhayi ele ge<;:irrnekten mem
nun ve mes'ud, durdurttuklan taksiye bi
nerken konu§uyorlar: 

- Birader, be§ yiize hani kelepirl 
- T abii Y esarinin bir e§i daha bu -

lunm1y an rne§hur bir levhas1 azizim I 

N. R. 

Karadag 
Bugiin dostumuz Yugoslavyanm ara

zisinden say1lan Karadag, eskiden bize 
tabi bir Prenslikti. Memleket ba§tan 

ba§a gayet sarp ve ~etin siyah kayalar
dan mlite§ekkil oldugu i~in oraya (Ka
:adag - Montenegro) ismi verilmi§tir. 
Ilk ahalisi arazinin ekilmesi mli§klil ol
dugu igin l;Obanhk ve e§kiyahktan ba§
ka bir §ey yapamaml§lar, bunun neti
cesi halk1 kavgac1 ve muharib olarak 
yeti§mi§tir. Harice kaq1 muharebe et
medikleri zaman Arabistanda ve Ye
mende oldugu gibi kabileler birbirlerile 
miicadele ederlerdi. Aileler arasmda in
tikam ve kan davas1 giitmek bir §eref 
say1hrd1. Karadaghlarm ekseri erkek
leri §imdi bile silah ve askerlik i§lerin
den maadasm1 pek yliksek bir me§gu
liyet saymazlar. Tarla hizmetlerini ve 
saireyi hep kadmlarma gordtiriirler ve 
hala <;etine ve sair kasabalann sokak
larmda kadm erkek hepsi mutlaka si
lahh olarak gezerler. 

Zaten niyeti yokmu§! 
- Bay muallim, buglin bana ogleden 

sonra miisaade edeceksiniz. Annem ev
de biiyiik temizlik yapacak .. Kendisine 
yard1m edecegim. 

- Olmaz klzim, derslerin en miihim 
yerlerine geldik. 

- Te§ekkiir ederim bay muallim, za
ten benim de pek niyetim yoktu. Anne
min sozli yerine gelsin diye sizden izin 
istedim. 
···························································· 

- Babactgtm, malum ya, sen hif 
acrtmadan dif ~ekmekle mef

hursun ... Kuzum ne olur, daya
irda acrtmadan at! 

tmlmca eger bunlar zehirli ise ic;indeki 
k1rrn1Z1 madde de derhal mavi olmakta
dir. Fakat diinya alimleri bu i§e pek 
inanmami§lar, yap1lan tecrlibeler de pek 
rniisbet netice vermemi§! Doktor N e
mo da timid ettigi servete kaVU§amamt§! 

K1rmiz1 derililerin telefonu 
insanlar, bugiinkii medeniyet vasita

lanm ve ke§ifleri evvela hayal §eklin
de onlan zihinlerinde biiyuttlikten son
ra hakikat haline sokabilmi~lerdir. Me
sela, telef.onu ele alalun. Be§eri cemi-

• yetler iptidai devirlerinde bile uzaktan 
birbirlerile konu§ma hevesine dii§mii§, 
bunun ic;in ilk olarak ate§ i§aret kulelc
rini viicude getirmi§tir. Tabii bu muha
bere geceleri kabil olabilecegi 1qm, 
giindliz de dumandan istifade etmi§tir. 

1 k Gemilerde kullamlan bayrak muhabe-
Bun art sa rn ~ocuk zannetmeyin. Avrupa sirklerinde numaralar ya- resi ve helyosta konll§malarl hep 0 esa-
pan kar1koca iki ciicedir. Boylarrna bakrn kopeginkinden biraz yiiksek sm tekamiillinden ileri gelmi§tir. 

C C:ubat ve Mart Bulmacasl ) <;ok §iikur, bugiin telsiztelgraf ve te-
""-:---::--:-:~:-:v:..... ____________ -:----------- lefon var .. Dii.nyamn her tarafile en kl-

;>u gordii.giiniiz 
yer bir sergi bina
Sidlr, Farzedin ki 
otomobilin kapiSI 
al;Ihyor ve icrinden 
siz iniyorsunuz. Bu 
sergide gormedigi -
nh., gel;mediginiz 
hil;bir oda ve salon 
kalmiyacakhr. Yal
mz §U §artla ki her 
yerden ancak bir 

defa ge<;ecek, ora -
ya bir kere daha 
diinmiyecekisiniz. 

Bu yolu yukarl
ki resmin listlinde 
kirmizl kalemle ~i

zip gosteriniz! 

Bu bilmeceyi 

dogru ~1izenlerden 

birinciye 5, ikinci

ye 2, licriinciiye 1 li
ra miikafat verile -
cek ve diger 100 ki
§iye miinasib hedi
yeler dag1tilacak -
hr. 

Cevablarm martm sonuncu gunu -
ne kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh 
adresine gonderilmesi lazimdir. Ge~ 
kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi 

dogru ~ozenlerden bize 
derenlerin resimleri de 
mp kazanmad1klanna 
gazeteye bas1hr. 

fotograf gon -
miikafat kaza
bakilmakslzm 

·························································································································· 
Bilmeceyi ~Ozenler 

Bllmeceyi dogru l;Ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini derce 
devam ediyoruz. Fakat burada resmi 
l;lkmak mutlaka hediye kazanm1§ ol
makhga delalet etmez. Miikafat kaza
nanlann isimleri her ay ne§rolunan bii
yiik listeye yaz1hr. Soldan saga si.I'a ile: 

1 - Bursa lisesi 568 Turan Anburnu. 
2 - Ballkesir Ali Siinusi okulu 48 

Y1lmaz. 
3 - Adapazart Karaosman ilk okulu 

321 Tiirkan. 

4 - K1rklareli orta okul 391 Orhan 
Gork. 

5 - Afyon 1smetpa§a okulu 326 Azize 
Aydmer. 

6 - Osmaniye ikmal okulu 83 Ahmed 
Erge~. 

7 - izmir inonli ilk okulu 90 Miiberra 
8 - Band1rma hususi orta okul 90 

Kemal Ozak. 
9 - Salihli manifaturac1 Hac1 Ismail 

torunu Kemal Ural. 
10 - Had1mkoy Cumhuriyet Halk 

sa bir zamanda konu§abiliyoruz. iyi am
rna, her tiirlli insan kiitleleri heniiz bun
lardan faydalanam1yor. Nitekim, Ama
zon nehrinin yiiksek kls1mlarmda otu
ran k1rmiZI derililerin bizimkilerdcn 
biisbiitlin ba§ka bir telefonlan vardtr. 
Buna Kambarison diyorlar. Bunu yap
mak iqin iki uzakhk arasmdaki toprak 
boru gibi kaz1lmakta, bu borunun niha
yet buldugu deliklerden birine darbu· 
ka veya dlimbelek tarzmda bir deri ge
rilmektedir. Tokmokla bunun iizerine 
vurulunca ses, obiir tarafta aksetmek
tedir. K1sa, uzun, tek veya bir~ok dar
beler telgraf i§aretleri tarzmdaki esas
lan dillerindeki kelimelere mukabil a· 
Ian k!rm!Zl derililer epeyce uzakta olan
larla bu suretle konU§abilmektedirler. 
Lakin dikkat etmi§ olacag1mz ve<;hile 
bu yalmz bir taraftan obiir tarafa sesi 
gotiirebilecegi il;in obiir taraftan ses al
mak istenilirse ikinci bir hatta ihtiyac; 
goriilmektedir. 

Kiminle evlenecek? 
iki kiil;iik kiz aralarmda konll§uyor

lar: 
- Biiyiidiigiim zaman evlenece~im 

adamm vaziyetinden emin olmak iste
rim. Bu, ya bir miihendis, ya bir dok
tor olmah! 

- Ben vaziyeti daha emin birile ev
lenecegim. 

- Doktor ve mlihendisten daha iyisi
ni mi bulacaksm? 

- Zannederim, kii~iiklii~iindenberi 
bir ci~ kumbarash na sahib bir gene! 

Partisi bB§kam Hullisi kiZl Vedia. 
11 - Degirmendere ilkmektebi 114 

Mehmed. 
12 - Bursa <;ekirge Hiidavendlgar 

caddesi 39 numarada Armagan. 
13 - Harput ilk okul Selman. 
14 - Kocamustafapa~a 28 inci ilk okul 

318 Sevim. 
15 - istanbul Sanyer 14 lincli ilk o

kul 209 Hayriinnisa. 
16 - Adana erkek lisesi 223 Sadi 

Soykan. 
17 - Samatya Kocamustafapa§a ma

hallesi Agackakan sokagt 14 numarada 
Hayret. 

18 - Ni§antB§l l§Ik lisesi 447 Ilham 
Tiirkel. 
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Am erika A vrupa 
i~in ne dii,iiniiyor? 
Avrupada kopacak bir 

harb Amerikaya da 
sirayet edebilir mi? 

Son zamanlarda, Amerika Cumhur
reisi Roosevelt'in, Avrupa sulhuna kar§I 
gene bir alaka beslemege ba~ladtgt, hat· 
ta bunu, yakmda irad edecegi bir nu -
tukta mevzuu bahsedecegi yolunda riva-

GUNUN BULMACASI 
2 8 • I'> tl 7 8 9 10 

1 I I I I I I I 1•1 
2 I I I 1•1 I I I I 
3 1•1 I I I I 1•1 I 
t I I I 1•1 I I I I 
5 I I I I 1•1•1 1•1 
f, I 1•1 I I I I I I 
j I I 1•1 I : 1•1 I• 
,.I I I I I I I 1•1 
~~ I I 

10 _Lj 

yetler i~itilmegw e ba§lamt~hr. Am erika ga- Soldan saga: 
y 1 - Ganakkale civarmda bir yer. 2 - E-

zetelerinin Avrupa muhabirleri vasttasi- hemmlyet, ~lk . 3 _ A.sll olmtyan hi'kaye, 1~-
lt- inti§ar eden bu habere ilaveten, Pan tigimiz ~ey. 4 - Kole , blr sorma edat1. 5 -
Ameriken konferansa nazire te~kil etm::k insanm mensub oldugu aile. 6 - Uzuvlan-

1 d mtzdan blri, alrm satrm 11)1. 7 - Masallar-
iizere, diplomatlardan ve eksper er en daki melihur hayali dag, yanarda~m frr-
miite§ekkil bir konferansm da i<;timaa <;a- latttg1• a - Dayamkll olmakltk. 9 - Iki §cyl 
gmlacagt, miizakere ruznamesine, daha birbirine !yice kavu~turup slkt9trran vastta, 
simdiden, silahstzlanma meselesinin derce buyuk anne. 10 - Arabca cvermeklib, bazt 
- yerlerde odun ve komiir yerine kaim olan 
dilmi§ bulundugu §ayiast dola§maktadtr. §ey. 

Ger<;i. bu fazla nikbin mahiyette ha · Yukandan aliagtya: .. 
b 1 V · d ) b t k ·b 1 - Balikasma bak1p uzenme<klik, bir e-

er -~r, . a§l~gton an g~ en aZ! e Zl - dat. 2 _ Geni§llk, tehllkesizlik. 3 - Elle do-
ler uzenne btraz gev§emt§Se de. ortaya b1r 'kunma, bir slfat. 4 - Esklden faklrlerin 
defa ahlan bu fikir biisbiitiin kaybolma- doyuruldugu yer. alfabede bir harfin oku
ffil§, Norman Davis'in, §eker konferan _ nu§u. 5 - Beldeler. 6 - ~a_ir, mahluklarm 

d Am 
·k .1 k .. A ya§ama kuvvetleri. 7 - B1r gi~ek, tayfa. 

sm a en ay1 temst etme uzere v~ s _ vucuddekl lillikinlik, geni9 del\'11, ytikse•k 
rupaya miiteveccrhen yola <;1kmas1 ve perdeden. 9 - Bir edat, arkada$, bir sorma 
Willians Bullitt'in, Amerika Cumhurre- edatl. 10 - Yaranm §l§ip fenala§mast , ~up-

isinin tatilini ge<;irdigi yatta ona refakat hEe. lk' bulma~antn halledilmic: c:ekli 
· b h b I .. 'd b WI l vve 1 " " " etmes1, u a er ere um1 ag 1yan ara 

cesaret verecek mahiyettedir. 
Birle§ik Amerika hiikumetinin AVlu

pa sulhu meselesine yakmdan alakadar 
olmas1 ihtimalinin hakikaten mevcud bu
lunub bulunmadlgmt kat'iyetle soyleme
ge imkan yoktur. Bu <;ok miihim mesele 
hakkmda verilebi\ecek hiikiim, ancak ih
timallere bina ettirilebilir. 

,Surasmt unutmamabytz ki, gerek 
Roosevelt, gerek Birle§ik Amerika mil -
leti ve hiikumeti, A vrupa kiiltiirlerine ka· 
qmamaga ve bu hususta hic;bir taahhiide 
girmemege kat'i surette azimlidirler. A. 
yandan Pittman'm, hariciye enciimeni 
tarafmdan kabul edilen bitarafhk karan, 
Amerikahlann bu noktai nazanna kat'i 
bir delildir. Bununla beraber, mutlak bir 
bitarafbk muhafazas1 ve muharib dev -
letlerle yaptlacak ab§ veri§lerin gayri -
me~ru telakki edilmesi hususundaki ka -
rarlar, Birle§ik Amerika hiikumetini, Av
rupada patlak verecek bir karga§ahgm 
tehlikelerini idrak etmekten, eski diinya· 
da zuhur edecek bir harbin, giiniin birin
de mutlaka yeni diinyaya da sirayet ede
cegini tahmin eylemekten ahkoyamaz. 

Bu itibarla, Amerika, dogrudan dog
r a kendi pazarlan i<;in bir teneffii 
membat olan teslihat yan§lnl, bu men -

( 
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to TIEIMIAID' t l•lziA 1M t ------- . .. -

ist. Borsas1 26/3/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Jlrahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ahs 
613.-
124.75 
111.-
120.-
80.-
18.-

'i75.-
20.-
63.-
70.-
21.-

Sahs 
619.-
1?.4.75 
114.-
125.-
R4.-
22.-

Silin Avusturva 
Mark 
:T.loti 

faatine ragmen gene endi§e ile kaq1la - Pen~o 

25.-
20.-
21.-
11.-

575.-
2:l.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.--
23.-
14.-
52.-
32.-

maktan hali degildir. Eski diinyanm gi - Lev 
ri tigi bu delice silahlanma yan•t, tahrib Dinar 48.-

30.-' Kron fsvel' 
vesaiti tedariki i<;in yap1lan bu rekabet 

b I.M~ ve u hasmane propagandalar netice ih- Banknot 
1040.-
247.

CEKLER 

10.41.-
248.-

barile mahiv ve iflasa dogru bir gidi§ de
gil midir? Birle§ik Amerikanm zeki a -
damlan bunu idrak etmekten geri dur -
muyorlar. 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Rriiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 

A,.1h• '~ '"'""!~ 
617.- 618.-

0.79175 0.7902 
17.2375 17.2075 
15.04 15.0162 
4.7030 4.6950 

88.5737 88.43 
3.4750 3.4692 

64.5056 6U012 
1.4464 1.4440 

22.70 22.66:14 
4.2334 4.2265 

Biitiin bunlar, Amerikahlan ve Cum -
hurreisi Roosevelt'le etrafmdakileri dii -
§iindiirecek mahiyette §eyler olmakla be
raber, Amerika Cumhurreisinin, Avrupa
ya kar§1 hic;bir mes' uliyete girmiyecegi, 
hi<;bir taahhiidde bulunm!yacagt ve hie; -
bir teklif yapm1yacagt muhakkakt!r. Y a
hnda s<iyliyece~i nutukta, Avrupa sui -
hunun tahakkukunu <;ok temenni ettigini ~erlin 
soylemesi miimkiindiir ve olsa olsa, Varsova 
Roosevelt. bunu soylemekle iktifa ede - llu<laueste 
bilir. lliikres 

11.41\67 1t . .UR2 
1.969? 1.961\0 
4.1734 4.1666 
4.0113 4.01\50 

108.2658 108.09 
34.flA41'\ !14 6?,75 ~ele-rad 

Amerika, Avrupa sulhunu ve Avru - Yokohama 2. 771!1: 2. 77 40 
padaki silahlanma yan§lm bu §ekilde 
kar§Ilarken, diger taraftan, Avrupada, 
silah imalinde kullamlan iptidai madde 
fiatlannda miithi§ bir tereffii ba§laml§lir. 
ingilterede ve F ransada, gitgide daha 
fazla miktarda sermayenin silahlanma 
i§ine yatmlmast, baku, kur§un, kalay, 
demir ve c;inko piyasalarmda 1934 sene
sine nazaran miithi§ tereffiiler husule ge
tirmi§tir. Ezciimle ingilterede, lngiliz es
hamt birka<; aydanberi sukut halindedir 
ve bu sukut, Baldwin kabinesinin, Avam 
kamarasmda istihzahm1 icab ettirmi§tir. 
fngiltere, dort senelik teslihat program! 
ic;in 42 milyar istikraz yapmak mecbu -
riyetindedir. Fran sa ilk 5 milyarbk istik
razdan sonra 3 milyarhk ikinci bir istik
raz yapmaktadu. Biitiin Avrupa, ileride, 
insanlan seferber etmek mecburiyetinde 
kalmamak ic;in, bugiin milyarlan seferber 
ediyor. 

( __ Y_EN_i _ES_E_RL_ER __ ) 
Ar 

Her ay muntazaman ~lkmakta olan ve 
biiyiik blr alaka lle kar§tlanan san'at mec
muast cAr• m ugiincu numaras1 da ne~re
dllffi4tlr. Zengin blr muhtevlyatla intl§ar 
eden bu klymetli mecmua, son niishasm
da tanmml§ imzalann yaztlanm ta§unak
tadtr. Yalmz san'atkarlatl degil, her nevi 
okuyt1cuyu faydalandiracak mahiyette olan 
bu guzlde mecmuayt biitiin okuyuculan _ 
mtza tavsiye ederiz. 

Varhk 
15 mart 1937 tarih ve 89 uncu numara

Sl Yal$ar Nabl, Nureddin Artam, Biirhan 
Belge, Cernil Sena, S. Behzad, Ahmed Mu
hib, Melih Cevdet, Oktay Rifat, Mehmed 
Ali Sel, Orhan Veli, Yakub Sabri Faz1! 
~iisniinun malkale, hikaye, 1$11rlerl v~ tf>r -
cumelerile ~!kmVJtir. Okurlartmtza tavlliye 
ederiz. 

Moskova 
c;;tokholm 

24.fl"i 24.69 
4.1434 3.1383 

ESHAM 

Acths 
Anadolu Sm. 

Kanams 

% 60 nesin 23.50 23.50 
Asian Cimento 14.45 14.45 

fSTiKRAZLAR 

Acths Kanants 
Tiirk borcu I Pesin 
• • 1 Vadeli 19.50 19.55 ,. • II Pesin 18.95 18.95 
• .. II Vadeli 18.95 18.95 

1 

Stvas - Erzurum I 95.- 95.-
TAHVtLAT 

Acths Kammt~ 
Anadolu 1 Pesin 41.25 41.25 

• I Vadeli 41.40 41.40 
• II Pesin 41.25 fl.2!'i ,. U Vadeli 41.40 41.40 

CaQnlar, konferanslar, kongreler) 
Askeri Baytar Tatbikat Mektebl Miidiir

liigiinden: 
2 nisan 937 cuma gtinii saat 14 30 da 

mektebimlZde toplamlarak fen kurbanla
rimtZin onuncu YJldontimu ihtlfall yaptla
cagmdan meslekta§lanmtzm 11$tlraklerinl 
saygrlanrnla dilerlm. 

lntihaba davet 
Hatay Erklnllk Cemiyetlnden: 
28/ 3/ 937 pazar giinu saat 14 te Eminonu 

Halkevlnde Hatay Erklnlik Cemlyeti, isti
fa eden !dare heyetl yerme yen!sln! oegmek 
uzere feV'kalade bir toplantt yapacagmdan 
butiin Hatayhlarm o saatte toplanttda bu
lunmalan Jiizumunu blldlrlriz. 
Tiyatro hakkmda bir ll;onferans 
Eminiinu Halkevinden : 
27/ 3/ 937 cumartesl giinii saat 18 de Evl

mizln Cagaloglundaki mer!tez salonunda 
Unlvers!te Hukuk Fakultesi ve Evimlz tern
s!! ~ubesi uyelerinden M. Fevzi Ozeren ta
rafmdan (Garb tiyatro tarihine bir baki§) 
mevzulu bir konferans verilece<ktir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

CUMHURiYET 

Giren yere, Grip, 
nezle, b&fi ve dhJ 

agrllar1 girmez. 

GRiPiN 

Soguk alg•nhgan -
dan mustari b bir 
aileyi ihyakir tesi
rile iyilefitirmif;tir. 

GRiPiN 
Daima yan1n1zda 
bulunursa kendini
zi gripe, soguk al· 
g•nhg1na, nezleye 
karfil sigorta et· 

mi' olursunuz. 

Gerede sulh hukuk hitkimliginden: 
Geredenin Doganc1 koylinden Halid 

oglu Yunus tarafmdan ayni koyden 
Ylizba§I ogullanndan Arif oglu Osman 
aleyhine a .. tlan izalei §iiyu davasmdan 
dolayt mahkemece mliddeaaleyh Osma
nm ikametgah1 me .. hul bulundugundan 
ilanen tebligat ifasma ve muhakemenin 
20/4/937 sah gi.inline talik kllmmt§ ol
makla tebligat makamma kaim olmak 
iizere ilan olunur. (31315) 

istanbul dordlincli icra memurlugun
dan: 

Tamamma alh yliz altmi§ lie; lira kty
met takdir edilen Kas1mpa~ada Hact§a
ban mahallesinin imamefendi sokagm
da eski 4 yeni 1 2/2 numara ile murak
kam hanenin evsaf1 a§ag1da yazthdlr: 

Zemin kat: Toprak bir avlu ve bir 
aptesane. 

Birinci kat: Bir sofa iizerinde yliklii 
bir oda ve bahc;eye -;tkthr bir kap.1 var
dtr. 

Bah .. e: u .. agac ve bir kuyu mevcud
dur. 

Hudud: Sag tarafi bahriye amelele
rinden Alinin menzili arsas1, sol tara:U 
Hiisameddin menzili bah~esi, arka tara
fl Alinin menzili bah~esi, i:in taraft i
mamefendi sokagile mahduddur. 

Mesahast: Altmt§ alh buc;uk metro 
murabbat olup bundan yirmi alh bur;;uk 
metro murabba1 bina, kalam bahc;edir. 

i§bU gayri.menkullin tamann a .. 1k art
hrmiya vazedilmi§tir. 

Uskiidar icra memurlugundan: 
Manuk Esmeryana borclu Kadlki:iylin

de Alhyolagz1 Halidefendi sokak 11 sa
yilt evde oturan Bogus kl.zt Bercuhi 
Terziyamn Kadtkoyiinde Ziihtlipa§a 
mahallesinde Fener sokagmda sag1 ta
rik arsast, solu Filip damad1, arkas1 ta
riki has cephesi Giil sokagile -;evrili 
Selim kadim vakfmdan eski 25, yeni 18 
ve 19 say1h olup Dalyan sokagmda 18 
ve Glilizar sokagmda 19 numaray1 alan 
ve bir tapu senedinde mukayyed biri ah 
§ab, biri kargir ve tamam1 (3000) lira 
ktymeti muhammeneli iki evin a-;tk art
hrma ile sahlmasma karar verilmi§tir. 

1 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadaranm ve irtifak hakk1 sahibleri
nin i§bu gayrimenkul lizerindeki hak
lanm, hususile faiz ve masarife dair a
lan iddialanm evrakt mlisbitelerile c20• 
giin i-;inde icra dairesine bildirmeleri, 
aksi halde haklan tapu sicillile sabit ol
madtk~a sah§ bedelinin payla§masm
dan baric kahrlar. 

2 - Arthrma §artnamesi icra memur
lugu odasmda i§bu ilan tarihinden iti
baren ~erkesin gorebilmesi i~in a .. tkhr. 

3 - Ihale __ 4/5/937 tarihinde sah giinli 
saat 16 da Usklidar icra memurlugu o
dasmda icra k1hnacaktu. ~u kadar ki 
tayin edilen i§bu zamanda arthrma be
d_el! ga~i.menkuliin muhammen ktyme
tmm yuzde yetmi§ be§ini bulmadtgl 
takdirde en son arthramn taahhiidli ba
ki kalmak iizere arthrma (15) giin 
daha temdid edilerek 19/5/937 tarihin
de -;ar§amba giinii saat 16 da Uskiidar 
icra memurlugu odasmda en c;ok arth
rana ihalesi icra kllmacakhr. 

4 - Arthrm1ya i§tirak i .. in gayri
menkuliin muhammen klymetinin yiiz
de yedi buc;ugu nisbetinde pey akc;esi 
veya milli bir bankanm teminat mektu
bunu tevdi etmeleri lazimd1r: Ahc1 art
hrma bedeli haricinde olarak ihale ka
rar pullanm, telltlliye resmini, tapu fe
rag harc1m vermege mecburdur. 

Daha fazla malfunat almak istiyenler 
937/3105 dosya No. sile memuriyetimize 
miiracaat edebilirler. Arzu edenlerin ta
yin olunan zamanda §artnameyi okuya
rak haztr bulunmalan veya mlimessil 
giindermeleri ve giisterilen §artlara ria
yet etmeleri ilan olunur. 

Beyoglu birinci sulh hukuk hakimli
ginden: 

Mari ile Mehmed Akifin mii§tereken 
mutasarnf olduklan (61,000) lira mu
hammen k1ymetli Beyoglunda Tomtom 
mahallesinde !stiklal caddesinde eski 
453, 455, 457 ve yeni 449, 451, 455 sayth 
iki diikkam mii~temil aparhmanla ayni 
yerde Hactmimi mahallesinin Kumba
rac! yoku§unda eski 90 yeni 122, 122/1 
say1h diikkanm tamam1 §iiyuun izalesi 
i~in a~1k artbrrmya konuldugundan 
29/4/937 per embe gi.inU saat 15 ten 
16 ya kadar Bey oglu mahkemeleri ba~
katibligince miizayede ile sahlacakttr. 
Artttrma bedeli muhammen bedelin % 
75 ini bulursa o giin ihale edilecektir. 
Bulmadtgr takdirde 15 inci giiniine ge
len 14/5/937 cuma giinii saat 15 ten 16 
ya kadar icra olunacak ve en ~ok arth
rana ihale edilecektir. 

1 - Gayrimenkullerin tamam1 strf 
miilk oulp Evkafla alakas1 yoktur. 

2 - Gayrimenkullerin evsaf1 mahke
me ba§katibi nezdindeki 937/7 No. h 
dosyada yaz1h bulundugundan anlamak 
istiyenler oradan okuyabilirler. 

3 - ihaleye kadar birikmi§ maliye, 

27 Mart 1937 

P. T. T. Levazun Miidiirliigiinden: 
1 - tdare mlistahdemini i~in c440• aded pelerin a~1k eksiltme ile ah

nacakhr. 
2 - Muhammen bedeli •4840», muvakkat teminah c363» lira olup ek

siltme 2/4/1937 cuma giinli saat c15• te Ankarada P. T. T. Satmalma Komis
yonunda yap1lacakhr. 

3 - istekliler teminatlanm idare veznesine yahnp alacag1 makbuz 
veya kanunen muteber banka mektubu ve ~artnamede yazth vesikalarla ek
siltme giinli saat c15· te mezkur Komisyona miiracaat edeceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Mlidiirlliglinden, !stan .. 
bulda P. T. T. Levaztm Ayniyat ~ubesi Miidiirliigiinden verilecektir. 

·598· (1442) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mekteb binas1 dahilinde viicude getirilecek elektrik tesisah aGik eksilt
miye konulmu~tur. 

Ke~if bedeli ·2066· lira clO• kuru~ ve muvakkat teminah ·155• 1irad1r. 
Eksiltmesi nisanm lic;i.incli cumartesi giinii saat 10 da mekteb binas1 dahi • 
lind~ki Komisyonda yaptlacaktrr. 

Isteklilerin ~artnamesini gormek iizere herglin ve eksiltmiye girecek -
lerin muayyen glin ve saatte Komisvona mi.iracaatleri ilan olunur. (1473) I Devlet Demiryollan i,telme Umum Miidiirlti!;iinden _I 

Haydarpa~a Limam arazisinde kain eski rthhm binasmdaki 5 No.h ya • 
zihane ayltg1 muhammen 2500 kuru~ mukabilinde ve bir sene mliddetle ac;1k 
arthrma suretile kiraya verilecektir. Ac;tk arthrma tarihi' 8/4/1937 ve saat 15 
te Haydarpc.!ia Devlet Demiryollan Birinci i~Ietme Mlidi.irliiglinde icra edile
cektir. Taliblerin muhammen bedelin ylizde yedi buc;uk muvakkat teminat 
akc;esile gereken kanuni vesaikle beraber mezkur glin ve saatte haztr bulun
malan ilan olunur. (1695) -25/3/1937 tarihinde miinakasas1 yaptlacagt evvelce ilan edilmi~ olan Es-
ki~ehir deposuna bir sene zarfmda gelecek takriben 30,000 ton komi.irlin tah
mil ve tahlive i!li talib zuhur etmediginden tekrar mlinakasava konmu~tur. 

ihalesi i2/4/1937 tarihine musadif oazartesi giinli saat 15 te Haydarpa!;ia 
gar binas1 dahilindeki Birinci i~?letme Komisyonu tarafmdan kapah zarf usu
lile vaptlacJkhr . 

isteklilerin 562 lira 50 kuru!i muvakkat teminatla kanunun ve Resmi Ga
zetmin 7/5/1936 tarih ve 3297 numarah niishasmda inti!iar etmi!i olan tali
matname dairesinde almmli? vesikalarla tekliflerini ayni glin saat 14 e kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

Bu i~?e aid !iartnameler Eski~ehir Depo ~efligile Haydarpa~a Birinci is-
letme Komisyonu tarafmdan paras1z olarak verilir. (1715) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
l2/4/93'i pazartesi glinii saat 16 da istanbulda Nafta Miidiirlliglinde 

(624) lira ke&if bedelli Pendik Bakterioloji Enstitiisli giibrelik mecra in&aah 
a-;1k eksiltmiye konulmu~tuli. 

Mukavele, eksiltme, baymduhk i&leri gene!, hususi ve .fenni &artnamele
ri, proie kei;iif hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde gorlilecektir. 

Muvakkat teminat (47) liradtr. 
• 1steklilerin en az (500) lirahk bu i~e benzer i!l yaphgma dair gosterecegi 

vesika iizerine Naf1a Mlidlirlliglinden almti? oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalarile gelmeleri. (1694) 

Kilis ~elediye Reisliginden: 
1 - 3, 5, 10 amperlik 200 aded elektrik saati aGtk eksiltme ue satm 

ahnacakhr. 
2 - Muhammen ktymet 1450 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat 108 lira 72 kuru~tur. 
4 - Talib olanlar ~artnamesini Kilis Belediye dairesinden istiyebilirler. 
5 - Eksiltme ve ihale 29 mart 937 pazartesi giinli saat 14 te Kilis Be-

1ediye qair~sit:~den Belediye Enciimeni huzurunda yaptlacakhr. 
Talib olanlarm o giin o saatte mi.iracaat etmeleri. (1489) 

istanbul Liman i~letme idaresinden: 
!daremizin Kas1mpa~adaki arsasma ati:ilye binalar1 ve malzeme ambar-

Ian yaptmlacakhr. . 
1 - Teminah cl5.000,-» lira olan bu i!ie aid teklifler kapah zarfla 2 m

san cuma gii.nli saat 9.30 da $efler Enclimeninde yaptlacaktlr. 
2 - Taliblerin clOO,OOO,-• lirahk bir bina in!iaatlm yaprnlfJ olduklarm1 

tevsik etmeleri lazrmdtr. 
3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i!ilerdeki tecrlibe 

ve ihtlsaslarma aid tercih sebebleri ara~hnlarak en ucuz fiat verene ihale 
mecburiyeti olm1yacakhr. 

4 - Milli bir banka teminah mukabilinde idare % 25 nisbetinde avans 
verebilir. 

5 -Her tlirlii izahatla beraber ~artname ve projeler «10.-• lira muka
bilinde Galatada Haydar hanmda Fen Servisi ~efliginden almacakttr. (1514) 

Arthrma pe§indir. Arttlrmtya i§tirak 
edecek mi.i~terilerin k1ymeti muham -
minesinin 7c 7,5 nisbetinde pey ak-;esi 
veya milli bir bankanm teminat mektu
bunu hamil olmalan icab eder. Miitera
kim vergi, tanzifiye, tenviriye ve vaklf 
borclan borcluya aiddir. Artt1rma §art
namesi 27/3/937 tarihine musadif cu
martesi giinli dairede mahalli mahsu
suna talik edilecektir. Birinci arthrmast 
3/5/937 tarihine musadif pazartesi gli
nli dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arthrmada bedel, 
ktymeti muhamminenin %75 ini buldu
gu takdirde iistte buak1hr. Aksi takdir
de son artt1ramn taahhi.idli baki kalmak 
i.izere arthrma on be§ giin daha temdid 
edilerek 18/5/937 tarihine musadif sail 
giinli saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
yap1lacak ikinci arthrma neticesinde en 
-;ok arthramn iistlinde btraktlacakbr. 
2004 numarah icra ve iflas kanununun 
126 nc1 maddesine tevfikan haklan ta
pu sicillerile sabit olmtyan ipotekli ala
cakhlarla diger alakaramn ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hu
susile faiz ve masarife dair alan iddia
lanm ilan tarihinden itibaren 20 giin 
zarfmda evrak1 mlisbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri laztmdtr. Aksi 
takdirde haklan tapu sicillerile sabit ol
miyanlar sah§ bedelinin payla§masm
dan baric kaltrlar. Mliterakim vergi 
tenviriye, tanzifiyeden ibaret olan be
lediye ri.isumu ve vak1f icaresi bedeli 
mlizayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malfunat almak istiyenlerin 934/5515 
numarah dosyada mevcud evrak ve ma
hallen haciz ve takdiri klymet raporu
nu gi:irlip anhvacaklan ilan olunur. 

belediye vergileri, tellaliye mii§teriye 1,_••••••---•••••• ai-•••••••••••••••IIIJI aiddir. 

OPERATt>R 

Dr. Cemil Serif Baydur 
Cerrah] hastahklar ve sinir 

cerrahisi miitehass1sJ 
Cagaloglu C. H Partisi Merkezi 
karslSlnda Zorlu aparttman No. 16 
Pazardan maada herglin saat 2 den 

6 va kadar hasta kabul eder 
Teleton 23289 

Zayi - Kiltcalipa§a Askerlik §Ube
sinden aldtgtm askerlik terhis tezke
remle nlifus clizdamm1 zayi ettim. Ye
nilerini alacagtmdan hiikiimleri yoktur. 

Kig1 kazasmm Hulhul koyiinden 
Hliseyin oglu Zlilfli 314 

4 - Artbrmtya girmek istiyenler mu
hammen bedelin %7,5 nisbetinde temi
nat ak~esi veya ulusal bir bankamn te
minat mektubunu getirmeleri §artttr. 

5 - Arthrma bedeli ihaleden itibaren 
7 giin i~inde mahkeme kasasma yatm
lacakttr. Aksi takdirde ihale bozularak 
farkt fiat, zarar ve ziyan, faiz bilahiikiim 
kendisinden ahnacakbr. 

6 - 2004 No. h icra ve iflas kanunu
nun 126 nc1 maddesine tevfikan gayri
menkul iizerindeki ipotek sahibi alacak
hlarla diger alakadarlar gayri.menkul 
lizerindeki haklar1, hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarmt ispat i~in 
ilan giiniinden itibaren 30 giin i-;inde 
evrak1 miisbitelerile birlikte sah§ me
muruna mliracaat etmelidirler. Aksi 
takdirde haklan tapu klitiigile sabit ol
miyanlar sab§ parasmm payla§masm
dan baric kahrlar . 

7 - ~artname mahkeme divanhane
sinde herkesin gorebilecegi yere astl
mt§hr. Fazla malumat almak istiyenle
rin 937/7 say1sile ba§katiblige miiraca-
atleri ilan olunur. (31311) 

KEI2PETEN Gi 
JiKER 
AT .Alt.. 

Tel. 20848 

Denizlinin 

KARAKURT 
miikemmel sistemindeki 
imalathanesinin methur 

IRMiK- UNLARINI 
11ehrimizde Ta~c;:tlarda kain 12 
No.lt magazada bulabilirsiniz. 

Kalite ve Fiatlart 
rekabetsizdir. 

Cerrahpa~a Hastanesi --t 
Bevliye $efi Dr, 

lhsan Arif Derman 
~evoglu lstiklal cad. Se~erci Hac 

Bekir ihtiinde 2 nc• kat. 
.. ____ Tel. 44486 ----1 

Zayi - 3499 sicil numarah arabac1 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini ala· 
cagtmdan hi.ikmli yoktur. Rasim 

I RADYO-
MERAKLILARI ; 

Bugiin ~tkan 

RADYO PROGRAMI 
Mecmuas1na 

Muhakkak okuvunuz, .. .............. ... 

Sinir zafiyeti 
yaram bafi agrllau, 

bayganhklar 
damla ile ahnan 

KARDOL 
sayesinde derhal 

fiifa bulur. 

LUKA KfCECiOGLU 
in,aat Malzemesi 

magazas1 

Galata Mahmudiye cad. No. 15 

Tel. 49407 
T elgra~ : Luke~ ._ _____________ __ 



ZJ Mart lt3T 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
Yuvakimin tasarrufunda olup Emniyet Sandrgma birinci derecede ipo

tek edilen ve tamamma (10120) lira kiymet takdir olunan eski Hacimustafa
aga yeni AhH;elebi mahallesinde Limoniskelesi sokagrnda eski ve yeni 7 ve 
Tulumba c;rkmazmda 2 numarah hududu: Sag tarafr Hac1 Ali veresesi ve ba
zan siitc;ii Filip vesaire cti.ikki.nt, sol tarafr kuru yemi§c;i Hiiseyin veresesi, 
arkas1 yogurtc;u ve cephesi <;ardak sokagile mahdud zemin katmda magazayr 
havi tam kargir hanm tamammm sattlmasma karar verilmi~tir. Me~kO.r ha
mn evsaf1 a~ag1da yaz1hd1r. Zemin kah zemini c;irnento do~eli ilstor kepenkli 
magazad1r Birinci, ikinci ve iic;iincii katlarda hirer sofa birer oda ve lir,;iindi 
katta aynca bir hala vard1r. Dordiincu kat :remini krrmu:1 c;ini kargir korku
luklu taras1 olup tarasmdan nezareti kA.milesi birinci kattan itibaren her iki 
cephede r,;1kmalar vanhr. Ah~ap klSlmlar yaghboyahdrr. Umumi mesahas1 
17 m2 d1r. Mezkllr gayrimenkul tapu kaydi uzerinden tamam1 a~1k artbrmi
ya vazedilmi§tir. 

Arthrma pe~indir. Arttunnya i.~tirak edecek mil~terilerin ktymeti mu
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey a~esi veya millt bir bankamn teminat 
mektubunu hamil olmalar1 icab eder. Miiterakim ~rgi, tan:tifat, tenviriye 
ve vak1f borclan borduya aiddir. Arttmna l?\\rtnames! 22/31937 tarihine mu
sadif pazartesi giinii dai~de mahalli mahsusun~ talik edile,ce.ktir. Birinci 
arttirmas1 10/5/937 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edil~k bitinei artttrtnada bedel k1yrneti muhammenenin 
% 75 ini bulduj(u takdirde iistte buaktlar. Aksi takdirde son artbrmanm ta
ahhiidii baki kalmak iizere arthrma on be!S gun daha temdid edilerek 25/5/ 
937 tarihine musadif salt gilnu saat 4 ten Hl ya kadar dairede yaptlacak 
ikinci arthrma neticesinde en r,;ok arturanm iistii.nde b1rakllacakhr. 2004 nu
marah icra ve mas kanununun 126 ncl maddesine tevl.ikan haklari tapu si
cillerile sa bit olm1 an ipo~kli alacaklllarla diger alakadaramn ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin bu haklaruu ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
lanm ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakl miisbitelerile birlikte 
dairem1ze bildirmeleri laztmdir. Aksi takdird~ haklan tapu sicillerile sabit 
olmwanlar sat~ bedelinin payla§masmdan baric kal1rlar. Miiterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisum_u ve Vak1f icaresi be
deli miizayededen tenzil olunur. 20 senelik vak1f ictresi tavizi mii~teriye e.id
dir Daha fazla malumat almak istiyenlerin !l34/1088 numarah dosyada mev
cud evrak ve mahallen baciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklan 
ilan olunur. (1700) 

[ -1 lnhisarlar Umnm Miitlii~liiaunden 

Miktan Tepe kutru lrtifal 
Aded 

225000 29 X 40 
30000 30 :X 40 
20000 3-4 X 45 

700000 25 X 80 
140000 26 :X 85 
20000 28 X 35 

8000 30 X 35 
1143000 

· 1 - Niimunesine uygun olmak ~artile yukanda miktar ve eb'adt yazrh 
c1143 000• aded kirmlZl renkte kapsUl -puarhkla satm almacakbr. 

' 2 '_ Pazarhk, 31/III!937 ta.rihine rasbyan ~at'$:J.mba giinii saat 15 te l{a. 
bata$ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindekl Ahm Komisyonunda yapll.acaktlr. 

3 - !steklilerin pazarhk i~in t&yin edilen g\i.n ve saatte % 7,5 gilvenme 
paralarile birlikte ad1 g~ Komisyona gelrnelerl ilan olunur. (1523) 

MIIW 

I - $artnamesi mucibince 6000 kilo bel i'pi patarhkla satm almacaktn·. 
II - Pazarhk 1/IVf937 tarihine rashyan per~embe g\inii saat 15 te Ka· 

bata$ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakbr. 
111 - Sartnameler parasu olarak hergiin so~ii ge~n ~ubeden ah~.abilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk ir,;in tayln edllen giin ve saatte % 7,5 guv nme 

paralarile birlikte ad1 g~n Komisyona gelmeleri iltn olunur. (1614) 

Kmtk Belediyesinden~ 
1- Eksiltmiye konulan l$: Km1k Belediyesi Sehir haritast. 
2 - Sehir haritasmm ihtiva ettigi mesaha c65• hektar olup 32/50 hek

tar• meskun 32/50 hektan gayrimeskun arazidir. 
3 - Muhammen bedeli: Meskun kiSml c25• lira gayrimeskun klsm1 

clO· Ur:adn. 
4 - ihale miiddeti 15 gilndiir. 
5 - Yap1lacak haritanm fenni ke ifnamesi ve krokisi dairede mahfuz

dur. Talibler Belediyem.i'!e b&$VUfarak ogrenebilirler. 
6 - !hale kllpall urf u~u1iledir. 
1 - 1hale 3 nisan 93'1 eumartesi giinii saat 15 te Be1ediye Enciimeni 

hururunda icra edilecektir. 
8 - t~irak edeeek talibler % '7,5 teminatl muvakkateyi Belediye San

di~na teslim edecektir. 
9 - Teklif mektublarmm '1 nci maddede ya~lt saatten bir saat evveline 

kadar Km1k Belediye Enciimenine verilmi~ veya gonderilmi~ olmas1 llztmdtr. 
10 - !~tirak edecek taliblerin N af1a BakanltAmdan bu seneki yaphg1 

i~ler hakkmda musaddak ehliyetnamesin:l ibrtu etmesi $&rttlr. (1562) 

Aydin Beledive Reisliilinden: • -1 - Kapah zarf usulile yilz aded potrel direAl sa.tm ahnacaktlr. 
2 - Muhammen bedel, beher kilogramt c15· kurU$tUr. 
3 - !halesi 8/411937 per~embe gi.l.nii saat 16 da Belediye Enci:l.meni hu

zurunda yapllacakt1r. 
4 - isteklilerin ~artnameyi gonnek veya ornegini almak i.izere Ya21 t~

leri Miidiirliigune miira~aatleri ve kilogram iizerinden yap1lacak fiat tekli
file 200 lirahk teminat .makbuzunu havi mektubunu ihaleden bir saat evve.
line kadar Belediye Enci.imenine tevdi eylemeleri ilan olunur. (1582) 

Istanbul Oniversitesi Artbrma, Eksiltme 
ve Pazarl1k Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 1980 lira 23 kuru~ olan tlniversite ve mu~temilatt i<;in 
110 voltluk ve muhtelif vathk &nlpUller 12/4/937 patartesi gunii saat 15 te 
a~1k eksiltm.e usulile Rektorliikte satm ahnacakttr. 

Bu i~e girmek istiyenler 149 lirahk muvakkat teminatla kanunun tayin 
ettigi vesikalarla. eksiltme giinii Komisyona miiracaatleri lbundrr. Bu i~e 
aid §artna.me ve liste hergiin Rektorliikte goriiliir. (1692) 

Kapalt Zarf 
Sab, 

Usulile Gayrimenkul 
Artbnna ilant 

Mahallesi 

Esvak SttamaJazalar 

Nev'i 

Tahtant ve fevkant 
magaza 

M~trttke 
No. 
247 

Trabzon DefterdarltP-Jndan: -

Muhammen 
Kap1 k1ymeti 
No. Lira 
148 20,000 

1 - Yukanda evsal1 yazlll gayrimenkuliin miilkiyeti pe~in p:ua ile sa
tilmak ve bedeli gayri.miibadil bonosile odenmek ~artile 1/4/937 tarihinden iti
baren on be*i g\in mO.detle arttirmtya <;lkarilmi~tlr. 

2 - Artt~.rma 15/4/937 per~embe giinii saat 14 te Trabzon Defterdarllgl 
Sati~ Komisyonu odasmda kapali zarf usulile yapllacaktlr. 

3 - ArttJrnnya girebilmek i~in isteklilerin % 7,5 teminat ak~esi ic;in 
makbuz veya banka mektubu vermesi laztmdtr. 

4 - !steklilerin teminat makbuzlari veya banka mektublarile teklif mek
tublartm ikinci maddede yaztlt saatten bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisli~ine makbuz mukabilinde vermesi lbtmd1r. 

5 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikinci maddede ya-zth 
saate kadar gelmi*l olmas1 ve d~ zarfm miihur mumile iyice kapahlmas1 la
Zimdir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (1583) 

istanbul Naf1a Miidiirlugiinden: 
12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirlii~iinde 

(102,833) lira ke~if bedelli Florya iltisak yolunda yapilacak (2500) 1netrelik 
asfalt ~ose in~aati kapall zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd~.rhk i~leri genel, hususi ve fenni ~artnllmeleri 
proje. ke$if hulasasile buna miiteferri diger evrak 514 kuru~ mukabihnde dai
resinde verilecektir. 

Muvakkat teminat c6392• lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektublanm ve en az clOO,OOO· lirahk bu i§e benzer 

i~ yaptlgma dair Nafla Vekaletinden alml~ oldugu miiteahhidlik ve saire ve· 
eikalarmi havi kapah zarflanm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
istanbul Naf1a Mi.idi.irliigune vermeleri. (1474) 

CUMHURiYET 

Denizyollari 
I~LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba§I 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

Trabzon Postalar1 
Pazar, sali 12 de, peqembe 16 da 

izmir Siir' at Postast 
Cumartesl 15 te 

Mersin Postalart 
Sah, Per~embe 10 da 

kalkarlar. 

Diger Postalar 
BARTIN Cumartesi, 

Carsamba 18 de 
lZMl'r Pazar, Salt, 

Per!jembe 9,30 da 
MUD ANY A Pazar. Sah, 

Persembe, Cutna 
8,30 da 

BAND IRMA - Pazartesi, Sah, 
Carsamba, Per
fiernbe, Cumar
tesi 20 de 

KARAB!GA - Salt, Cuma 19 da 
A YV ALIK - Salt. Cum a 19 da 
tMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersln Postalanna 
'-., 1 k1s iinleri iik almmaz. 1704 

Aldanmamak i~in 
Verilen feyle ahnan kartt· 
bk arasmda, biiyiik bir mii· 
badele farkt bulunmamast• 
na dikkat etmek laztmdtr. 

Krem Pertev'in 
degerini onu senelerce ev• 
vel hegenmit ve kullanmaga 
karar \'ermit olanlardan 

sorunuz. 

PLA.K MERAKLILARI. .. 
Fred Astaire, Ginger Rogers, Mar
len Dietrich, Bing Crosby, Paul 
Robeson, Grace Moore vesaire 

gibi diinvamn 
EN MOKEMMEL 

StNEMA ARTtSTLERt 
ve Duke Ellington, Casani, Cab 
Colloway, Jack Payne vesaire gibi 
En iikemmel Caz Orkestralan 
BRUNSWiCK • iMPERIAL • 

K RIST AL PLA.KLARINDADIR 
Adresinizl bildiriniz. Her ay yeni 

katalog gondeririz. 
Her marka TtlRKCE PLAKLAR 

da ucuz satlhr. 
BRUNSWICK PAZARI 

• • -• Beyoglu, Tiinelba~l -••1 

0 

VINl 
$A RA BI 

En tabif, en l ezfz , arab1d1r 

r Dr. Suphi 'enses • 
drar yollan hastallklan mutehasSISI 
~evn~lu Y1ldu sinemas1 kar ,tSI 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesl faklrlere paras1z 

~--·-• -- - ·--Tel. : 43942 --~~~~ 
Satll1k arsa 

Beyaz1dda Soganaga mahallesi Nur 
sokagtnda 13 numarah biitiln Marmara
YI goren 157 metro murabbru arsa sa
hhkhr. Yamndaki 14 numaraya miira
caat edilmesi. 

SATILIK. E~YA 

Demir kasalar, camekan do -
lablar. sandalyalar, mermerli rna· 
salar, frans1zca hukuk kitabla
n, fotograf makineleri ve yaz1 ma
kinesi, sair birr,;ok e~ya muzayede 
ile sahlacaP;mdan talib olanlarm 
istanbulda Sultanhamammda Ka
hrcwglu hamnd<.. 3 nisan 1937 cu
martesi giinii saat 13 te bulunma -

---· larl nan olunur. ---· 

Sahtb ve Ba~muharrtn: Yunua Nadi 
Umumt ne$Ttyatt taare ectsn l"a21 Iller! 

Muaurtl: Hikmet Miinil 

CA • 

ADEM • 
I iKTiDAR 

ve B E L G E V' E K L i G i N E KAR!?I 

HOR 0 • 

Tabletlerl. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbu 

OZKURT 
TIRA!? BI~AKLARI 

, IRA~ MAKiNESi, TIRA~ SABU 
NU, TIRA~ FIR~ALARI 

Biiti.in Tiirk kibarlartmn bra§ levaztmtdn. 
~UnkU: 

Tiirk piyasasmda en yiiksek ve yegane 

6ZT0RK MALIDIR. 
45 Kr. 25 Kr, Tanesi 5, on tanesi 40 Kr. 

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

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

kalete gonderilmi§tir. Ke§if cetveli iizerinden Vekaletc;e yapllacak tadilat ve 
tashihata gore tutacak bedel esas kabul edilecektir. 

2 - Bu i§e aid ljartname ve evrak §Unlard1r: 
A - Eksiltme lj&rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i~leri genel ~artnamesi 
E - Fenni ve hususi !;artname 
F - Ke*iif ve silsilei fiat cetveli 
G - Be~ aded plan 
istekliler bu ~artname ve evrak1 Vilayet Naf1a Dairesinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 15/4/937 tarihine musadif per§embe giinii saat 15 te Vi

Iayet Konagmda yaptlacakt1r. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in 1197 lira 70 kuru~luk muvakkat teminat 

vermesi, bundan ba1;1ka a~agrda yaz1h vesikayr haiz olup giisterme.si lazimdir. 
Eksiltmiye girebilmek ir,;in yedinde Vekaletten verilmi~ miiteahhidlik 

vesikas1 bulunup ibraz etmesi llarttir. 
6 - Teklif mektublar1 yukanda i.ic;iincu maddede yazll1 saatten bir saat 

evveline kadar Vilayette te~ekkiil eden Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderileceklerin nihayet 3 uncli maddede yazth saate kadar 
gelmi~ olmas1 ve d11;1 zarfm miihiir mumile iyice kapatJ..lm1~ olmas1 Iaz1mdir. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1579) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

1 - Biiyiik Millet Meclisi otomobilleri i!;in c600• teneke benzin kapah zarf 
usulile miinakasaya konmu~tur. 

2 - Miinakasa 12/4/1937 pazartesi giinii saat 15 te Buyiik Millet Meclisi 
idare Heyeti odasmda yaprlacakhr. Bundan bir saat evvel zarflarm tev
dii laz1md1r 

3 - Muhammen bedel (2670) lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat (200) lirad1r. (Banka mektubu olacaktrr). 
5 - l;iartname hergiin Biiyiik Millet Meclisi Daire Miidiirliigiinden bedelsiz 

olarak ahmr. c67h (1587) 

EVRO 

•• 
Oksiirenlere 

KANZUK 
Oksi.iriik fiUrUbU 

Gogus nezlelerile had ve miiz
min kasabat iltihablarmda, zatlir
ree, zatiilcenp ve bogmaca oksiiriik
lerinde ~;ok faydah bir ilacdir. Go
giisleri zayrl olanlara aynca tavsiye 
olunur. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESt 

BEYO<';LU • iSTANBUL 

tVloda denjz banyolan 

devren sat1hktu 
Kad1koy muhitinin yegane baDyo· 
su olan Moda deniz banyolar1 de\'· 
r en sat1hktu. Mi!racaat:Goztepede 

Bay lhsan kaptan. Tel. s·z-179 

Emsalsiz ila~br. Sinire. ha· 
fakana, teessiirle baydanla
ra 20 damlast hayat verir. 

l 

i 

l 

e 
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lo CUMHURiYET 

-
- . 

--

Eskiden c;:algr c;:almasrnr bilmiyen' 
krzlar koca bulamazlardr. Mesela : 
brr krzrn piyano c;:almast altrn para 
zamanrnda ailesine 4 • 500 liraya 
malolurdu. Halbuki ~imdi has· 
sas, ve sonderece tekamul 
etmi~ radyolar sayesinde 
gene;: krzlar c;:algr c;:almak 
kulfetinden kurtuldular. 

27 Mart 1937 

Erkekler ise 

guzel bir radyo· 

nun keyfini bayan· 

larrnrn piyanistligine

tercih ediyorlar. $u halde 

Radyonun tekamulu her iki 

taraf1 da . memnun brrakm1~' 

oldu. Yalnrz Radyo deyip 

gec;:meyin i daima R. C. A. 
R ad yo s u n u tercih edin! 

Musiki ihtiyacrnrz1 yalntz· 1 

ama yaln1z R C. A.~tatmin' 

edebilir .. 

Ayda 12 lirallk kU~Uk bir 
taksitle hakiki bir R. C. ~ 

Radyosuna sahip 
olabilirsin i Z} 

BiRADERLEI\ VE ~~ 
i5TANBUL• ANKARA• i2""iR o. T. T. A. -$. ISTIKLAL_CADDESI 

Bayamann can dan arkada~l: Ayba~Iannda kullandiklan 

'' FE MiL ,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her ec:zanede bulunur. Tiirklye v• umum Balkan 

hUk Qmetlerl lt;in vekili : i$ Ecza Deposudur. 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Belediyeye aid elektrik tesisatl ic;in muhtelif tul ve miktarda izole 

tel, llUblon tel ve ba~kaca ~ube hath malzemesi a~1k eksiltme ile satm alma -
caktrr. 

2 - Muhammen bedel 983 liradrr. Muvakkat teminat 72 lira 72 kuru~tur. 
3 - istiyenler ke# evraklm Belediyemizden istemelidirler. 
4 - Eksiltme ve ihale 29 mart 1937 pazartesi gti.nii saat 14 te Kilis Bele-

diye Enciimeninde yap1lacakhr. Talib olanlarm miiracaatleri. (1488) 

Kapah 

Eskisehir 
' 

Zarf 

Naf1a 
Usulile Eksiltme ilant 

Miidiirliigiinden: 
Sivrihisar • Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 kilometreleri ara-

smda 35665.34 lira ke~if bedelli yeni §OSe ve imalah smaiye in§aah 12/4/937 
tarihine musadif pazartesi saat 14 e kadar kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu',;tur. 

Eksiltme Eski~ehir Vilayet dairesinde toplanan Daimi Enciimen huzu -
runda icra edilecektir. 

Muvakkat teminat (2674.90) lirad1r. 
Bu h;e aid evraklar §ose ve smai imalata aid hulasai _ke~if, grafik, fenni 

ve eksiltme ~artnamelerile mukavele projelez:i Ankara ve Istanbul Naf1a Mii
diirliiklerinde, projeler, tafsilat ve hulasa ke~ifleti, grafik, fenni ve eksiltme 
ve baymd1rhk i~leri genel §artnamelerile mukavele projesi Eski§ehir Naf1a 
Miidiirliigunde goriilebilir. 

isteklilerin bu gibi i$leri yapm1~ olduklarma dair Naf1a Vekaletinden 
almmi$ miiteahhidlik vesikasile senesi icinde Ticaret Odasmdan almmi!i mall 
kifayet vesikasm1 2490 numarah kanunun tarifi ve~hile teklif mektublarma 
leffeylemeleri lazrmdrr. Teklif mektublarmm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 
13 e kadar Enciimeni Daimi Riyasetine vermeleri muktezidir. Postada vaki 
olacak teahhur nazan itibre almmaz. (1471) 

i Z M i R 
ENTERNASYONAL FUARI 

20 Agustos - 20 EyiQI 1937 

Bursa ioek Bocek~ilis!i Enstitiisiinden: 
Bursa ipek Bocek~iligi mektebi bu sene Adapazan il~e merkezinde 1 

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

lerin ilk mekteb §ehadetnamesi, s1hhat raporu, a~1 !iehadetnamesini dilek<;e
lerine ili~;tirerek Enstitiimiize veya Adapazan Ziraat Memurluguna ba~vur -
malarL (1581) 

Resimli hakiki bir vak'a 
GENC ve TAZE 

Goriinmenin yeni ve kolay usulii 

Saat 6 da yorucu 
bir m~guliyetten 

sonra, buru§uk ve 
yorgun bir yiizii 
vardi. 

Bu yeni pudranm 
son derece yapi§ma 

Saat 6,45 te bu 
yeni ve 
c4 te bir. 
kulland.I. 

sihramiz 
pudray1 

Bir mik-
natisin igneleri 
cezbettigi gibi cild 
ic;in son derece ya
PI§ma hassasma ma-

hassasrm veren fev- lik gayet ince bir 
kalade inceligi adeta pudrad1r ....... 
yiiziinde gayrimer'idir. En sami- I 
mi dostlarm1z bile §ayani hayret 
teninizin, tabii giizellikten miite-

Sa at 
hayret 

7 de 
bir 

~ayani 
tenle 

gene ve teriitaze 
goriiniiyordu. 

Yiiz ve burnun par
lakhj'p. tamamen zail 
olmU§, hatta biitiin si· 
yah benler kaybolmu§ 
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Qiin· 
kii bu pudra cildiniz 
i~in kuvvetli bir ya
PI§ma hassasma ma
liktir. vellit olmad1gma kail olamiya

caktir. DI§arLda, yagmurda ve 
gti.nE!§te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis mac;larmda, ic;eride 
s1cak salonda dansta daima caz.~b 
giizellikte bir tene malik olabilir-

yiizde leke ve tabaka te~kil et
mez. Tokalon pudrasm1, cildiniz
de son derece yap1~ma hassasm1 
veren ve fevkalade ince olan bu 
sihramiz c4 te bir• pudrayl kulsiniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter- lammz. N eticesinden son derece 
den kat'iyyen miiteessir olmaz ve memnun kalacaksm1z. 

-
Binlerce Tokalon mii,terisinden miiessesemize mektub yazan· 

]arm mii~ahedeleri kendiliginden gelen eu k1ymetli delillerdir: 
(Tokalon krem ve puclralarrm kullanmaya baflacltgtm giin

denberi cildim kendi krem ve puclrastm bulclu) 
Beylerbey ...... K. caclclesi ...... Mu 

(Kremlerinizin bir halta zarlrncla cildimcle gostermif olclu
gu iyi tesirden miitevellid memnuniyetimi isim ve adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek ... lb... So .•. No. 11 Ra .•• 
Mektublarin astllari dosyalanm1zda sakhd1r. 

Yuca Ulkii' den Y eti,enler Derneginden: 
Dernegimizin y1lhk toplanbs1 martm 28 inci pazar giinii saat onda Yuca 

Ulku Lisesinde yap1lacaktu. ilgili arkada~larm gelmeleri. 

Kilis Belediye Reisliginden: 
Belediyemize aid Gazijen motorunda c;ah~hnlmak iizere bir makiniste 

ihtiyacimiZ vard1r. Talib olanlarm evrak1 miisbitelerini ve istedikleri iicret 
miktanm Belediyeye bildirmeleri ve gi:indermeleri ilan olunur. (1487) 

MiDENiZE 
dikkat ve lY! HAZIM ediniz. 
Qabuk, iy·i c;ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharat11 ve biberli 
yiyenler, bilhassa i~ki i~enler mi
delerini tahri§ ederler. Ve EK~1-
L1K, HAZIMSIZLIK, agrrllk ve 
ba~ donmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

\ HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 
• ~ YANMALARINI GiDERiR. 

INKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hic;bir miima· 
sil miistahzarla klyas kabul etmez. 

M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markasma dikkat. 

Kapab zarf usulile eksiltme ilant 
Nafta Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankara civarmda Cubuk barajmda yaplla

cak gazino in11aat1. 
Ke~if bedeli c75252• lira •55• kuru!itur. 
2 - Eksiltme 31 mart 937 tarihinde c.arf?amba gti.nii saat c15• te Naf1a 

Vekaletinde Sular Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapall 
zarf usulile yap1lacakhr. 

3 - !stekli~e~; eksiltme !iartnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk i§leri 
genel ~artnames1, m~aata aid umumi ve hususl fenni !iartnameler, ke~if cetve
li, silsilei fiat cetveli ve projeyi •3• lira c76• kuru~ bedel mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin ·5012. lira c63· kuru§lUk mu
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda c;Ikan ta· 
limatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve c50• bin lirallk 
i~ yapmi§ olmas1 lazimdir. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat ev• 
veline kadar Sular Urnum Miidiirliigune makbuz mukabilinde vermeleri Ia· 
zrmdrr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. •536• (1334). 


