
IsTANBUL - CA0AL00LU 
OnD~DncD ,,, sayJ : 4622 Telgraf ve mektub a.dresl: Cllmhur1yet, fstanbul - Posta kutusu: istanbul, No 248 Pazar 28 Mart 1937 

Telefon: Bqmuharr1r ve ev1: 22368. Ta.hrU heyett: 24298. ldare ve matbaa lcsm1 24299 - 24290 

TUrk in.lolab1 hakl~~ 
kadar yazilim§ eserleriQ. e em-
melidir. FranSiz parlament reisl 
Herriot ve doktor Kopriilli Fuad eser 
ic;in birer mukaddeme yaznu§larcilr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdtr. ' ) 

Avrupada · hQ[Q endi§eli 
§agialar deveran edigor 

AtatUrkUn gen~liQe sa~t1Q1 nur 
•• 

Biiyiik Onder, Ankara Halkevinde 
· Bazi ingiliz gazetelerine gore Napolide iki kolor- tertib edilen toplanbya ~eref verdiler 
du haziriiklarini bitirmekle me~gul. F rans1zlar 
«Du~enin haysiyeti, bu. istilay1 icabettirir>) diyorlar 

Biiyiik ~efimiz, Samsuna ayak bastJklari ta~ihi giine aid 
genclige htz ve heyecan veren loymetli bir hattra anlatt1 

........................................................... 
Devlet idaremizde 

Bir yenilik 
.Siyasi miiste~arlar 
Bu te§kilii.t devlet makinesi
nin daha iyi ~alr§masrnr ve i§ 
'iizerinde pi§mi§ yeni eleman-

lar kazanmalarz temin 
edecektir 

JN.. vrupada uzun y11lann temin et
~ tigi tekamiillerle kuvvet ve mii-

kemmeliyet kazanarak en ileri 
§ekillerde istikrar bulan muterakki dev
let idareleri te§kilatmm her ciiz'ii ehem
miyetli bir ibtiyaca cevab verir. Tecriibe
ler neticesinde miiessir ihtiyaclann do
gurdugu o taazzuvlarm bir par~asm1 ye
rinden oynatmak miimkiin olmaz. Her 
yerde memleketin biitiin i§lerini ~er~eve
liyen devlet te§kilatile o i§leri goren hii~ 
kumet §ubelerinin azami miikemmeliyeti 
matlubdur: Devletin ve milletin i§leri en 
ileri imkan hadlerinde en iyi goriilsiin di
ye. Cum:huriyet rejimi yeni Tiirk devle
tini bu yolda icab ve ihtiyacm istedigi 
tekemmiillerle takviye edip gitmekten ha
Jj degildir. Vekaletlere Biiyiik Millet 
Meclisindea ahnan siyasi miiste§arlar da 
i§te bu miiterakki hareketin bariz misalle
rinden birini te§kil ediyor. 

Ayni Meclis azasmdan se!;ilip ahnan 
vekillerle miiste§arlann tearuz etmeleri 
ihtimalini, mes'uliyetin esasen lcra Ve
killerinden ibaret olan hukume~e taham
miil olunmaSl keyfiyeti bertaraf eder. 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi muvace
hesinde hiikumet mes' uliyeti esasen ayn 
ayn her biri i~in veya hepsi bir arada u
muml heyeti i~in !era V ekillerine miite
veccihtir. T e§kilan Esasiyemizin bu ba
his etrafmdaki ana hatlan oldugu gibi 
mahfuzdur. Miiste§arlann mes'uliyette 
vekillere i§tirakleri tali ve tabi olarak gel
mektedir. Herkesin kendi hareketinin iyi
ligi kotiiliigii kendine aid olmak §eklinde 
ve umumi manasmdaki mes'uliyeti ise bu 
mevzuda aynca zikretmege bile hacet 
goriilmez. 

Demek olur ki siyasl miiste§arla, yan
lanna tayin olunduklan vekillerin mes'u
liyetleri ve binaenaleyh direktifleri altm
da c;ah§acaklardtr. Bu umum.i esas siyasi 
miiste§arlar hesabma vazife ve hak saha
lanm tayine kafidir. Meclisten alman 
miiste§arlara siyasi vasf1 izafe olundugu
na gore vekaletleroe idarl miiste§arlar da 
bulunacaktu. Kanuna konulan kelimeler 
bile siyasl miiste§arlarla vanlmak isteni
len gayeyi bize vazilian gostermektedir. 
Zannediyoruz ki biz siyasl miiste§arlarda 
1ngiliz sistemini takib edecegiz. Bizim si
yasi miiste§arlarm bilhassa vekaletleri 
Biiyiik Millet Meclisinde temsil edecek
leri anla§Ihyor. 

Siyasl miiste§arlanm1zm gorecekleri 
blerin yalmz buna miinham kalmiyacagi· 
na §iiphe yoktur. Her vekaletin yukanda 
i§aret olunan esaslar dairesinde goriile
cek i§leri o kadar ~ok ve ~e§idlidir ki 
bunlan bir kanunun mahdud maddelerin
de sa)'lP dokerek i§te hepsi bundan iba
rettir demege imkan bulunmaz. Siyasl 
miiste§arlanm1z memur olduklan veka· 
letlerde §tmdi bir k1smJ hattra gelse bile 
bir !<Ogu evvelden dii~iiniilemiyen bir !<Ok 

YUNUS NADI 
r Arka.tt Sa.. 4 siltun 4 te] 

i(; SAHiFELERDE 
5 incide: Topkap1 kiitiibhanesinde mii

him bir kitab 
Y ll§ar Sihey 

1 ncide: En eski Tiirk sporu olan ok
!;Uluk diriliyor 

Kandemir 
8 incide: Casus Lavrens'in i!;yiizii 

Milislerle Beynelmilel 
ordu aras1nda ihtilaf! 

iki taraf cephede biribirine· girdi, 45 
kisi oldii, bir~ok ki,i yaralandt 

Hukflmet kuvvetlert. ceph.eye sevkedtl mek u;:e.re Maartd'de toplamyorlar 

Londra 27 (A.A.) - Matbuat ls - tavsiye elltigini yazmakta, baztlan da 
panya meselesile me§.8ul olmakta devam aldJklan malumata atfen l1panyaya ha
etmektedir. Baz1 gazeteler Hitlerin Mu- reket etmek iizere Napolii:le iki kolordu 
solini'ye daha ihtiyatla hareket etmesini [Arkan sa. 6 stltun D teJ 
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Ankara 27 {Telefonla) -Ankara Halkevinde 
tertib edilen Uludag gecesi Biiyiik ~ef Atatiirkiin 
yiiksek huzurlarile diin misilsiz bir sevgi, sayg1, 
hayranhk ve baghhgm timsali tezahiirlere vesile 
oldu. Salon bir genclik kiitlesile hmcahmc do
luydu. Birligi, ilerlemegi, azmi, sevgiyi net' e ve 

heyecam temsil ve ihtiva eden her milli toplanh
da oldugu gibi Uludag gecesinde bulunanlar da 
varhklarm1 kendilerine bagifhyan Ulu Undere 
tazim ve minnetlerini telgrafla iblag etmi,Ierdi. 
Genclik, bu telgrafmda Biiyiik ~efin nurlu izini 

[Arkasz sa. 3 siitun 6 da] 

Atatiirkiin yarattigii 
mes'ud memleket ... 

I~ BANKASI 13 YA~INDA 
HindlimisafirlerimizAta- Bu milli miiessesemizin 
tiirkten ve Tiirkiyeden b •• k•• h }• ••""' •• •• •• 
hararetle bahsediyorlar ugun U ~ I gogsumuzu 

kabartacak bir neticedir 
Bankan1n tasarruf hesab1 i~ kuruldugu 1924 
senesinde 

sene 
12,5~4 lira iken bu miktar ge~en 
22,620,293 liraya · yiikseimi,tir 

I Ank;ua 27 (Telefonla) - Bir miid-Milli kiime rna~ arl dettenberi §ehrimizde bulunan Hindista-
run fars ba§rahibinin oglu doktor J al 

F B ·h A k •• •• •• Parvi ve hem§iresi Miss. Parvi'yi gordiim. •· a ~e · . n aragucunu ........................ ~~~.~~~~.~~ ... ~ .. ~~~.~ .. ~.~~~ .. 
(j ~ok ta Be~ikta~I yendi ~el~ikanm emniyeti 

u~ devlet arasJnda ya
landa bir itilaf yap1byor F enerbah~e 4 • 1 galib geldi, Be,ikta, ta 

izmirde 1 • 0 maglub oldu 
Ankara 27 (T elefonla) - Milli kiime 
oyunlannm ii~iinciisii bugiin yeni Anka
ra stadmda F enerbahc;e ile Ankaragiicii 
arasmda yap1ldt. Mac;a saat 15,30 da 
hakem Kemal Halimin idaresinde ba§ -
Iandt. 

F enerbah~e: Hiisameddin - Y a§aJ, 
Lebib - Re§ad, Angelidis, Cevad -
~a ban, Esad, Ali R1za, N aci, Fikret. 

Ankaragiicii: Osman - Ali R1za, 
Enver- Abdiil, Semih, Musa- Ab
o:li, ~iikrii, Y a§ar, 1smail, Hamdi. 

Ilk devrede F enerbahc;e oldukc;a §id
detli esen riizgarlar altma dii§tii. Oyun 

ilk dakikalarda h1zlandi ve F ener taktml 
hasmm1 layikile yoklamaga vakit hula -
madan bocalar bir vaziyette kalesini mi.J
dafaaya mecbur kald1. Bu mada F ener
lilerin Fikret vas1tasile yaphklan bir hii
cumda N acinin giizel ve kuvvetli bir §iitii 
bo§a gitti. 

Bu arada Fikretin pantalonu yuhld1. 
fhtiyat pantalon da getirilmemi§ oldugun
dan yutlk dikildi ve bundan sonra Fikret 
geni§ bir harekette bulunup tekrar pan
talonunu yutmamak ic;in ortada siinnetli 
~ocuklar gibi dola§h. 

[Arkasa Sa.. 6 siltun 1 de) 
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Miikafat alan mimarlar 
Y olcu salonu projesinde muvaffakiyet gosteren 

gene mimarlara miikafatlar1 diin dag1tddi 

Diin ak~am Perapalasta verilen ;:iyafette haz1r bulunanlar 
muklljat kazanan mimarlarzm1Z 

Yeni yo leu salonu ic;in maketler hazu-1 T evzi merasiminde Vali muavini Hii
hyan mimarlar arasmda derece alanlann dai, jiiri heyeti azalan ve gazeteciler ha
miikafatlan diin ak§am Perapalas otelin- z1r bulunmu~lard1r. Bu miinasebetle Li-
de ~erasimle daglhiJm~tlr. [Arkast Sa. 3 sutun 6 dal 

Briiksel 27 (A.A.) -hi haber alan 
mahfiller sureti umumiyede Kral Leo
pold'un Londrada tamamile mucibi mem
nuniyet neticeler aldtgmt bildirmektedir
ler. Bu mahfiller paskalya yortusundan 
sonra fngiltere, .F ransa ve Belc;ika ara
smda Belc;ikanm tamamiyetini bir men
faat mukabilinde olmaks1zm temin eden 
bir itilaf akdedilecegini ilave eylemekte
dirler. 

Ayni mahfiller, bu itilafm muhtemel 
bir garb misakmm akdi i!;in engel te~kil 
etmiyecegini kayid, fakat bOyle bir misa
km akdinden ~iiphe etmektedirler. 

Kral lsvi~reye gitti 
Briiksel 27 (A.A.) - Kral Leopold 

birka~ giin istirahat etmek iizere lsvi~ ~ 
reye gitmi§tir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fatih cinayetinin 
sebebi ne imis? 

' 
Katil ~ocuk, maktuliin 
kar1sile sevi,iyormu,! 

Katil Ali Receb MaktU.l Nuri 

F atihte oturan N uri isminde bir ada -
mm oliimile neticelenen feci cinayetin 
tafsilahm diinkii niishamJZda vermi§tik. 
Nuriyi oldiiren 17 ya§lannda Ali Receb 
ile ~eriki ciiriim olarak zan altma alman 
maktuliin karm hfan ve kainvalidesi 

[Arkast Sa. 8 sutun 3 tel 

Muesseseyi muvaffaktyetle tdarede buyuk l§ Bankasm1 tesis eden ve inki§aftnda en 
ku.d.ret gosteren Umumi Mildiir bilyilk dmil olan iktl.Sad Vekilt 

Muammer Eri§ Celcil Bayar 

Ankara 27 (Telefonla) - Tiirkiye 
h Bankas1 hissedarlan alelade umumi 
heyeti pazartesi «yann» ogleden sonra 
banka merkezinde toplanacakhr. On 
li!;iincii mali y1hm tamamhyan bu milli 
miiessesemizin Umum Miidiirii Muam
mer Eri§i ziyaret ederek bankanm faali
yeti etrafmda gazetemize beyanatta bu
lunmasmJ kendisinden rica ettim. 

Muammer Eri§ bana §U beyanatta bu
lundu: 

- Bankamtz ondordiincii ~ah~ma yi
lma girmi§ bulunuyor. G~en y1la aid 
faaliyetimizin ana ~izgilerini ve elde olu
nan neticeleri gosteren !dare Meclisi 
raporumuz oniimiizdeki pazartesi giinii 
toplanmaga davet edilmi§ bulunan Umu-

[Arka8l Sa. 5 sii.tun 4 te] 
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Kont Ciano Belgraddan 
tayyareileRomayadOndii 

iki devlet aras1nda imzalanan siyasi 
siir'atle tasdik edilerek teati edildi 

itilaf 

Kont Ciano'nun Belgrada muvasalatmdan bir inttba 

Belgrad 27 (A.A.) - Bugiin ital
ya sefarethanesinde. Kont Ciano ile Ba~
vekil Stoyadinovi!;. Italy a i!e Y ugoslavya 
arasmda per§embe giinii ak~am1 aktedilen 
siyasi itilafa aid miisaddak niishalar te
ati edilmi~tir. ltilafnamemn siiratle tas -
dik1 ftalyaya aid niishanm hususi tayya· 
re ile Romaya gidip gelmesi sayesmde 
teknik bir §ekilde kabil olabilmi§tir. 

Musaddak ni.ishalarm teatisinden son
ra Kont Ciano, ogle zamam tayyare ile 
Romaya hareket etmi§tir. 
ltalyan Kralile Yugoslav Kral 

naibi arasmda telgrallar 
Belgrad 27 (A.A.) - italyan- Yu

goslavya paktmm imzas1 dola}'lsile ital· 
ya Krah ile Yugoslavya Naibi Pren~ 

{Ar.lecrM !11. ! rlltun 4 te] 



CUMHURiYET 

lUIIrlr® Iiiril ~lUI Dt©lliil 
( $ehir ve Memleket Haberle~i ) 

vazan ' M. Turhan Tan Uiklik haklonda T iir k gen~liginde hava-
Tarlht tetrlka : 71 bir konferans k 

S d P d
. h (Tkerc:iimfe ve iktibas edilemez) o·· B WI H lk . d CIIIk a§ I artiyor 

a razam a ISa a a a tutuyor .~n, ~yog u a evtn e 
... . ' guzel b~r toplanb yaptldt G. Saray lisesi talebeleri be, planor yaptyor, ~i'li 

Kanunt ona su 1htarda bulundu: «Ben ancak Arkada~1m1z ih - T kk. 1. . t I b I • d T"" kk · . 1 
• • • • • w • • I san Arif Gokpmar, era I ISeSI a e e erl e ur u,una gtrtyor ar 
1hsan ederun, ddedtgime bazine er ve dun ak~am Beyog· 

d•J d" w • ""}k 1 • • lu Halkevinde laicis-
1 e Iglme u e er verirun» me mevzuu uze -

Ibrahim P a§a - ~oriinu§te hi~bir mu • 
- nasebet olmad1g1 halde • Grittiye verilen 

bu biiyiik paranm ne sebeble feda edil
digini anlamakta gii~liik ~ekmedi. <;iin· 
ki.i paramn miktan o sebebi apa~1k gos
teriyordu. Padi§ah ta gene bu bariz be
l.lgati kafi gorerek vezirine aynca bir tel· 
mihte ve imada bulunmarnl§h. 

F akat malihulyaya ve gurura benli • 
gmi kaphrml§ olan vezirin havsalast dar
dl. MJSJr i§lerine ~eki diizen vermi§, Ma
c:arlan Moha~ta yenmi§, Budin gibi bir 
payrtahh almi§, Anadolu kan§Ikhklanm 
gidermi§ bir adam olmak haysiyetile 
kendini artlk dev aynalarmda tema§aya 
ba§hyan eski kole, efendisi tarafmdan 
attlacak bir fiske ta§ma da tahammiil e
demezdi. 0 sebeble hit; c;ekinmeden sor
du: 

- Grittiye verilecek paramn hazine 
hesabmda ach ne olacak Padi§ah1m? 

- lhsam hiimayun I 
- Ordu bu ihsam k1skamr, homur-

odanu. 0 vakit her nefere Gritti derece
sinde olsun para verilmek laz~mgelir. 
Hazine bOyle bir ibah§i§C mutehammil 
degil. 

rinde bir konferans fasmda be§inci bir bulutun dogup du§me-
sine sebeb oldu. Gene hukumdar bu sefer vermi~tir. 
de • Bir an i~in - nedimine kmlm1~ ve o- Biiyiik ve guzi-
nun devlet i§lerinde, halvet alemlerinde de bir kalabahk 
kendine gerekli oldugunu dii§iindiikten tarafmdan dinlenen 
sonra bu k1rgmh~ i~inden atabilmi§ti. bu konferansmda, 

Ordu. koleyle efendi arasmdaki ruhi arkada§lmlz, alelu -Konteranst veren 
~arpl§malardan bihaber, zafer perisini arkada§tmtz ihsan mum milletler ara-
dii§iinerek ilerliyordu. Bu YJl, Budinden Art! smda laiklik cereya
daha ileriye gidilecegi anla§1ld1gmdan u- mnm nasil dogdugunu, din ve devlet 
mumi heyecan tam bir feveran halindey· muesseselerinin birbirine girift oldu
di. Her piyade bir siivari kudretine, her gu zamanlarm fena vaziyet ve teza
si.ivari de bir kartal ne§' esine kap1lrn1§h. hiirlerini, din mii.essesesinin, dini temayiil 
Yayalann yiiriiyii§iinde athlarm hlZI, sii- ve an' anelerin devlet ve millet i§leri uze
varilerin stiziilii§iinde kartallann ~u~u rindeki fena miiessiriyetini, laiklikte ise 
seziliyordu. Ayaklar degil, ruhlar yiirii- din i§lerile diinya i§lerinin biribirinden ay· 
yordu. Kahplar degil, kalbler u~uyordu. nldlgm1, devlet te§kilatmm, her ti.irlii di
T arihin bududlanm ezelden a§ml§ olan ni miilahazalar ve tesirlerden azade bir 
Turk giicu, iki yiiz bin ~elik heykele sin- surette asnn ve zamanm ihtiyaclanna go
mi§ ve o heykelleri harekete getirmi§ gi- re idare edildigini izah etmi~tir. 
biydi. Y er, bu harekete sayg1 gosterip ihsan Arif, tarihde din meselesinin ge· 
al~alryordu. Gokler bu gidi§e imrenip ~irdigi sarhalan ve bu miiessese ile laik
kapanffi!yan bir goz gibi boyuna acr1h - Jik taraftarlan arasmda ge~en miicade -
yordu. leleri anlatttktan sonra islamhk ve laicis

MayiSJn on be§i oldugu halde hava so· me meselesini tahlil etmi§ ve bu dinin ilk 
guktu, bardaktan dokiiliircesine dii§en kuruldugu zaman hi.irriyeti vicdan esasl
yagmurda kar <te§nisi vard1 ve bu ~e§ni na istinad etmi§ iken, Peygamberden son
bahan zemherile§tiriyordu. Fakat asker, ra hocalann elinde bu prensiplerin tama
zafer i§tiy akmdan dog an ne§' eli bir ruh men inhilale ugrad1gm1 ve dinin uydur -
hummas1 i~inde yagmura gogsiini.i a~1yor, rna v~ kotii bir tak1m hurafat ve an'ane
su dolu hendekleri s1~nyarak a§Iyor ve lcrle tag§i§ edildigini anlatrnJ§ ve Turk • 
bir ayak once hedefine varmJya sava§l• Jerde laiklik hakkmda mevcud adet ve 

yordu. prensiplerden bahsederken ~yle demi§ • 
1ncegiz, Kabasakal, Hedikli, Karlt, tir: 

Tayyarect gaktr Haztm 3i§li Terakki Ltsestnde verdii7t konteranstan 
sonra taleben!n sualzerlne cevab veriyor 

T ayyareci $akir Haz1m tarafmdan I dan muallimlerinin nezareti altmda ya • 
talebelere verilen konferanslardan dor • p1lacaktn. 
diinciisii diin $i§li T erakki lisesinde ka- Konyall gencler de bir Tiirkkufu 
labahk bir talebe kiitlesi huzurunda ve- istiyorlar 
rilmi§tir. $akir Haz1m, planorle u~an bir Konya (Hususi) - Tiirkku1unun 
k1msenin 20 dakika sonra tayyare kullan- Konyada bi"r §ubesi bulunmamakla hera
mas! kabil oldugunu soylemi§tir. T alebe her bu §Ubenin a~llmasJ i~in laz!m olan 
arasmda biiyiik bir alaka ile kar§Ilanan faaliyet te yok degildir. Bilhassa k1z ve 
konferans bittikten sonra talebeler tayya· erkek orta okullarile lise talebesi Turk
recinin etrafm1 sararak u~mak arzusunda ku§una kar§l buyuk bir hayranl!k ve has
olduklanm, kendilerine bu fmatm biran ret duyuyorlar. 

verilmesini di:irt gozle beklediklerini soy- Ti.irkku§una kaydolunmak §artlan a -
lemi§lerdir. Mekteb talebesinin hemen rasmda orta tahsili bitirmi§ olmak vardu. 
hepsi Tiirkku§una yaz1lmaga karar ver· Konya ise bu bak1mdan ~k zengin bu • 
mi§ler_dir. lunuyor. Daha §imdiden yiizlerce k1z 

ve erkek ortamekteb mezunu haz1rlan • Galattuaray talebeleri bef 
planor yaplyor 

Gaiatasaray lisesi talebeleri arasmda 
havac1hga kar§I gosterilen alaka i.izerine 
bu mekteb talebelerine mahsus be§ pia-

nor in§aSl kararla§ml§hr. Planorler mek
teiJin laboratuarlannda talebeler tarafm-

rnl§tJr. 

Sultan Siileymamn rengj k1zardJ, ka§
Ian ~at1ld1, i<tine bir Y avuzla§mak hevesi 
c;oktii. Babasi - <;ald1ran seferine gider· 
ken • askerin yorgunlugunu ileri siirerek 
geri donme teklifinde bulunan vezir Hem· 
dem Pa§aYJ hemen diz.iistii ~okertmi~ ve 
bir satu darbesile onu golgesiz b1rakhr· 
m!§h. Ibrahim de as.kerin ho§nudsuzluk 
gasterecegini dile alarak kafa tutmaga 
yeltendigi i<tin bOyle bir muameleye hak 
lc.azanm~ gjbiydi. F akat Hemdem, hab
beyi kubbe yap1p Y avuzu zafer yolun
rlan geri <tevirmek istemi§ti. lbrahim, 
yersiz bir ihsanm pek dogru olarak do· 
guracagl tatSIZ alubetleri naiJrJatJyordu. 
Sad1khktan dogdugu mUhtemel olan bu 
mi.ilahaza ugrunda z.evkinin en biiyiik 
hizmetHnm feda m1 etmdiydi? 

Ahmedbey, Hamza koyii, Haskoy men· «- Turkler, ta eski devirlerden iti • 
zilleri bu §ekilde ge~ildi, Edirneye va - baren laik idiler. Laik kelimesinin bizde 
nld1. Hiinkar, gecelerini nedimile ve halk dilinde Jay1k §eklinde telaffuz edii
Gritti ile giiliip eglenerek, giindi.izlerini digini i§itiyoruz. Bu bence ho§ bir bu -
de ordunun yeri, gokii biribirine katan lu§tur. <;i.inkii, Tiirke lay1khk kadar la
ahenkli ve azametli aki§JDa uyarak gecri- yJk olan bir 51fat bulunamaz. <;iinkii 
riyordu. Fa kat eline sunulan her kadeh- Ti.irk hiir ya§amak, hiir olmek' ister.» ============-~~~~-====!!!"!"'----~=~ 
te Hurremin dudaklarmdan ald1g1 sekri. 1 DENIZ I C!LERI / C!£HIR I C!LERI 

Orta Anadolunun bu en miihim mer
kezinde bir Tiirkku§u §ubesi a~Ilmasl, 
Turkku§unun propagandas1 i~in de mii
him bir fmatt1r. Turk Hava Kurumu
nun Konyadaki istidad ve kabiliyeti ih • 
mal etmiyecegini ummakta ~ok hakhy1z. 

kulagma dokiilen ber nagmede gene onun Arkada§lffi!Z, konferansmi §U s<iz erie ~ ~ ~ 

· d k' ·h · h I d- 'b' _] bitirmi§tir: Marmara mmtaka~Indaki H " t b•lt d k sesm e 1 s1 n ahr a lgi g1 1 orounun T·· kl b" .. k f'k • b' k• iil ,.., , p.sua1 o OPlO 1 ere ura 
'h . d k _1 A «- ur er uyu 1 n u te .. m d . kl" . 

Y avuzun oglu i§te bu dii~nce ile Y a· 
vuzla§amadl, lakin sinsi bir tehdid savu
ran vezirine diipeduz boyun egmekten d~ 
c;ekindi, sert bir hareket yapb: 

1 b§atrunt seyre er en oe yancammn . . . . . b' .b. emz na Iyatl yer1 
kalbe diz rnktiiren ve ruhu aya<Ta kaldi- e.sen olarak dm ve devltt l.§.lenm m 1-

:r- o d 1 d B b 1 Giimriik: ve inhisarlar miist~an . Adil Hususi otomobillerin cad de uzerleri.tt~ ran aiizellig-ini tahayyiil ediyordu. . rm en a}'lrml§. ar I. unu oy e yapml • 

B
o I b be 'f k d yan Osmanh lmparatorlugu bu hatasmm Okulda§ §ehrimizdeki tetkiklerine de- de bekleme1eri seyriiseferi bozdugu icrin 
unun a era r vaz1 e aygusuna a k b' k'ld k · vam etmektedir. Adil Oku1da§ nezdinde bunlara muayyen mmtaka1arda durak 

.L" "k b' b vllk .. kte . k I cezaslm cro acJ If §e I e ~e h. L' u '" d'' .. R uf' M I ... t '1 
- Ben, dedi, aoc.ak ihsan ederim; di

ledigime hazineler, diledigime ulkeler ve
ririm. Hesab1, kitab1 dii§iinmek sana dii-

ouyu 1r ag 1 1 gosterme n gen a • . . A rman mum mu uru a 1 anyas, yer en gos en mesine karar verilmi§tir. 
m1yordu. 1stanbulda bazan a§k, bazan Atatiirk, bii~k ~e. e§SIZ mdkllabklan Umum mi.idiir muavini Hamid Sara- Seyriisefer §Ubesi bu hususta tetkikat 

§er. 
Ibrahim, verdigi denin yeter oldugu

nu, efendisinin bir daha bOyle patavat-

da zevk lehine bozulan hissi muvazene- arasmda Turk miiietJm bu derd en ur- cog1u, Giimriikler Ba~miidiiri.i Mustafa yapmaktad1r. Durak yer1eri tesbit edil
sini • Hurremden ayn kalmaktan ileri tard1. Bu suretle, Turk tarihinde hakiki Nurinin il}tirakile bir toplant1 yap!lrm.§ dikten sonra hususi otomobiller sahib
gelen bir !Zhrar ile • ~imdi vazife lehine ve mutlak laicisme Atatiirk devrinde ve 1 nisandan itibaren tatbikma kat'i lerini ancak buralarda bekliyebilecek
temin etmege ~ah~lyordu. Ordunun 0 ba~l.adJ v~ Tiirk milleti. Hiirriyeti vicdan olarak karar verilen Marmara havzas1 1erdir. 

k dretine uygun Tiirkliik ~ere • demlen mmete onun ehle kavu§tu. Sal • harici deniz nakliyatJ giimri.ik sistemi~ y ol parasl gene 6 lira 
sonsuz u • ~ ·· · d b' "dd nin istanbul limamndaki tatbikati ve 

stz davramp kendini uluorta sinirlendire- fine yakl•lr bir nizam ve intizam irinde tan .. at mu.e.sseses. 1~ en. If mu. et ~nra 937 senesi yol vergisi gene alh lira ol-
~ ... T kl h b f d t yeni yo1cu sa1onu mese1eleri iizerinde 

miyecegini anlad1, yaltaklamr goriindii: yiiriimesini emel edinmi§ti. Hatta bu e- ur er I~m 19 IT mana 1 a e e mlyen gori.i§iilmii~ti.ir. mak i.izere tesbit edilmi§tir. Birinci tak-
- Grittiye dilersen on o kadar dah2 1 melle de ilctifa etmiyordu, ordunun yal- hilafet miiessesesi de ortadan kalchnld1. Yeni sistem, ~imdilik Marmara mtn- sit haziranda, ikinci taksit te~rinievvel-

~~r Padi§ahim, mal senin, kul senin mz kuvveti degil, adaleti de temsil ettir- Bizde di_nin devlet te~kilatJ i~ine sokulmu§ takasi icrin tatbik edilecektir. Fakat de tahsil edilecektir. Gecren seneki yol 
U t lik kAfi 

0 

b bah 
0 

1' k h lk h' 0 k 0 0 d h vergisini vermiyen1erin de bu miikelle-s e a r pe~emn u §l§e 1ya a 1igini a a 1ssethrme !Stlyor u ve er eserlerinden alan $er'iye ve Evkaf Ve- Marmara mmtakas1 i~in de bir talimat-
ti. d o· . b' be d 'k h' d k k ~ d 1 fiyeti bedenen if a etme1eri icrin emir ve-e var. IDI ayn IT yza e 1 en IZ {onak yerinde ivan urara sag an, kaletlerile §er'iye mahkemeleri ilga edil- name hazirlarun1~tir. Marmara liman a- .1 ti h" una mn1 vakfetmie.tir ld 1 d I d' 1 · 4 d'l h'' rmda gidip gelecek dahili ticaret •><:yasl n mi§tir. Bir listesi yapilarak yollarda 
me umayun ca ~ ;o an ge en avacJ an m eYJp a 1 u- di. T e§kilan Esasiye kanunundaki (Tiir- vy crah§tmlmak iizere sevkedilecek1erdir. 
!U gene ya~ta rahahm koyup bizimle se kiimler veriyordu. hicrbir giimri.ik muamelesine tabi olm1-
f k h LAki k d kl k d · d lch kiye devletinin dini dini islamdu) kay- yacaktir. i"'oplerin deni·ze atilmasl ere ~~ ffil§ r. a n rna sa 1m oca 1y1 Kuvvetini ordunun u retm en a • ~ 

klshnrurmama.ktu. Onun ~in gene ihti- gml di.i§i.inerek hukumlerinde sert ve ~ok d1 da ~1kanlarak yeni devlet tamamen MALIYEDE meselesi 
yath bulunmak gerek. Ferman buyurur- sert davramyordu, k!l1c gibi amans1z ha- laik esaslara istinad ettirildi. Cumhuriyet Maliye tahsil §Ubeleri i~in Qop1erin denize atllmasl i~i iizerinde 
san l:m ihsanm adtn1 Odiinc; koyahm, def- reket ediyordu. Edirnede bir para suiis- Tiirkiyesinde laik esaslann hakim olmas1 Be1ediyece tetkikata devam olunmak-
tere oyle yazalun. timalinden dolaYJ divana getirilen K1Z11- milletimizin mucizevi terakki hamlelerin· yapllan bina tadir. Emrin siiratle tatbikma gecrilmek 

- Dedim ya, para}'l verdir de ne ya- ag-ar yenicesi kad1sile hatibini de, hep Defterdarhk, maliye tahsil §Ubeleri iizere tedbir1er a1mmaktadJr. Bilhassa ... de miisbet tesirler yapm1~hr. Atatiirk, parsan yap. 
Grittinin ald1~ para bu muhavere yii

zunden &liin<t diye amld1 ve maliye def
terlerile ruznameye oyle ge~ti. $u kadar 
!ti vezirinin takmd1~ bvu, Hiinkann ka-

bu du§unce ile, k!sa bir sorgudan sonra i~in yeni bina yaptirmaga ba~1ami§tir. lodoslu hava1arda crop1erin geriye gel-
Turk milletine, en tabii haslet ve vas1f ~ I'Ik 1 k s 1 t d b' b' · · · · b n1 t 1 astum1~ ve hiikmiin §iddeti onunde belin- " o ara u umanas 1r a lX rna m- memes! I\;1n u ar crok uzaklara a 1 a-

leyen lbrahim Pa§aya §U sozleri soyle • Jan laikligi vermekle diinya tarihinde in- ~ast miinakasaya konulmuf?tUr. caktir. 

(Arkasl var) 

Atatiirkiin yaratbg1 mes'ud memleket ..• 
[~ll§~arat~ 1 tncf .s~httes~J j Hazretle.ri hem~n her giin Atatiirkten 

Ban~. memleketumz hakkmdak1 mtJbala-, ba~s.et~§ ve. b~ze onun yiiksek meziyet· 
nm ~oyle anlatnlar: lenm ogretml§h. Kendilerini tammi§ ol-
«- Bugiiniin Tiirkiyesi hi~ §iiphe Y?k mak bahtiyarhgma kavu§tugumuz zaman 

ki biitiin diinya memleketleri i~inde b1r intibalanm1z bir kat daha kuvvet buldu 
«Ok balamlardan en enteresan bir iiike ve bOyle biiyiik bir §erefe maz:hariyetin 
dir. Turk inktlab1 ba§hba~ma tetkike v ne biiyiik bir saadet oldugunu anlad1k: 
ornek almmaga deger bir k1ymet ta§Imak Ba§lannda amlann yeti~tiremiyecegi ka
tadir. Biz Ti.irkiyeyi buraya gelmeder dar yi.ice ve k1ymetli bir Lidere malik 
evvel de tamyorduk. Memleketiniz hak olan Tiirk milletini tebrik ederiz. Esasen 
kmda bir~ok §eyler okumu§ ve i~itmi§ bu mazhariyete nail olan Ti.irkiyenin ne 
tik. Ankaraya geldikten sonra i~imizde biiyiik bir saadet i~inde ya§ad1gmi go -
§imdiye kadar besledigimiz hayranhk his- riiyoruz. 
leri bir kat daha arttJ. Bilhassa diin ak- Kadere ve talihe hiikmeden biiyiik bir 
§am Halkevinde, halk arasmda kendile- kuvvet ve kudret sahibi olan $efinizin 
rile tanl§mak ve gorii§mek saadetine maz- yiiksek insanhk duygulanm ge~enlerde 
har oldugumuz Buyi.ik $efiniz Atatiirk Romanya Hariciye Vekilile yapt1g1 mii
iizerimizde _hiQ~ir zaman silinmiyecek Iakattaki beyanatm1 okumakla bir daha 
hayranhk h1slen b1rakm1§tJr. Esasen biz ogrendik. 
Atatiirku Kral F aysaldan ve $ahin§ah Atatiirk, insanlann kamm muayene 
R1za Pehleviden dinlemi§ ve uzun za- etmiyor. Milletler arasmda fark tamm1 • 
mandanberi Onun en biiyiik hayranlan yor ve nihayet bundan daha ulvi bir his 
arasma katJlm1~tJk. olarak kendi milletinin saadetini ancak 

Kral F aysal isvi~rede vefatmdan milletlerin refah ve saadetlerile hemahenk 
bir giin evvel bize Atatiirkiin yi.ik- olarak yi.iriimekte buluyor. F aziletin §a
sek dehasmdan ve sonsuz ktymetin- heseri say1lacak bu s<izleri duyup ta mii
den bahsediyordu. Daha sonra memle - tehassis olmamak kabil mi ?» 
ketinizi ziyaretten advetini miitak1b iran Misafirler bugiin matbuat umum mii
Sehin§ah! Pehlevi Hazretlerinin misafiri diirii Vedat Nedim Tori.in refakatinde 
olarak Tahranda bulunduk. Orada bu- olarak Ankaranm mekteblerile belli ba§
Jundugumuz hir ay zarfmda $ehin§ah h mi.iesseselerini gezdiler. 

sani zaferlerin en biiyiigiinii kazanm~ • 

tJr. Tiirk milleti, bu sayededir ki terak

kl imkanlarma, vicdan hii.rriyetine, te • 

fekkiir serbestisine, bir kelime ile biitiin 

manevi hurriyet ve haklanna sahib ol • 

mu~tur. Aziz arkada§lar, i§te bunun i~in

dir ki, Atatiirkle nekdar iftihar etsek, 

onu nekadar sevsek azd1r.» 

Arkada§lmlzm derin bir alaka ile din

lenen konferans1 uzun uzun al.ki§Ian -
ml§hr. 

Merhum Ismail Hakk1mn 
cenaze merasimi 

Vefat ettigini diin teessiir1e bildirdi
gimiz miitekaid erkamhal'lb miralayla
rmdan ve Giine§ - Dil komisyonu aza
smdan !small Hakkl Cendeyin cenazesi 
dun merasim1e ka1dm1rru§tlr. Merhu
mun cenazesi istanbul •Bicrki Yurdu bi
nasmdan askeri merasimle ka1dm1tm§ 
ve Sirkeciye gotiiri.ilerek oradan bir ro
morkorle Harem iskelesine nak1edilmi§
tir. Cenaze, Harem iskelesinden de as
keri merasim1e Karacaahmeddeki aile 
makberesine gi:itiiriilmii§ ve haZll'lanan 
makbereye defnedihni§tir. 

Cenaze merasiminde . miitekaid gene
raller, doktor profesorler, bircrok giizi
de zevat ve askeri miifreze bulurunu§
tur. 

Merhuma Allahtan rahmet dileriz. 
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Merhum ihtifalci Ziya i~in yap dan • meras1m 

fhtifalci merhum Mehmed Ziyamn 
Eyiibdeki makberesinde, di.in oliimiiniin 
p1ldoniimii miinasebetile bir ihtifal yap1). 
ml§hr. Merasime i§tirak edecek alan da • 
vetlilerle merhumun ehibba ve akrabas1 

Ki:ipriiden ii~e creyrek kala kalkan hususi 
bir vapurla Eyi.ibe gitmi§ ve merhumun 
makberesinde miiteaddid nutuklar soy
lenmi§tir. 

Bu arada mimar Sedad da merhumun 
arkeoloji bak1mmdan biiyiikliigiinii teba
riiz ettirmi§ ve ezciimle demi§tir ki: 

«- Miitarekenin son y1llannda idik. 
Bir giin Ziya beni yakalad1 ve anlatma
ga ba§lad1: 

Bir giin evvel zengin bir Amerikah ih
tiyara bizzat kendisi rehberlik ediyonnu~. 
Bir~ok yerleri gezdikten sonra Si.ileyma • 

niyeye de girip ~1km1§lar... Hayretler 

ic;inde kalan Amerikah ihtiyar, kap1da 

Mehmed Ziyanm elini Slkarak oziir di • 

lemi§: « - Tiirkleri bu ya§lma kadar 

bal'bar biliyordum. Meger nekadar ya • 

mlml§lm. $u medeniyetin sahibi olan bir 

millet hi~ barbar olur mu ?» 

Mimar Sedad sozlerini bitirdikten son
ra merhumun oglu eczac1 Celalin de bir
ka~ soz soylemesini rica etmi§, 0 da soz 
alarak gelenlere te§ekkiir eylemi§tir. 

28 Mart 1937 

Siyasi icmal . 
Belgrad muahedesi 

(E9J elgradda ltalya Hariciye Nazi~ 
lg} n Kont Ciano ile Yugoslavya: 

Ba§vekili ve Hariciye NaZJTi 
Dr. Stoyadinovi<; arasmda imzalanan se~ 
kiz maddelik siyasi ve ikhsadi muahede 
ile iki kom§u devletin miinasebetleri yeni 
ve saglam esaslar uzerine kurulmu§tur. 

Her§eyden evvel bu muahede ile Yu· 
goslavya, 1talya Krahm Habe§istan 1m~ 
paratoru olarak ta beynelmilel bir vesika 
ile tamd1. ltalya icrin bunun nekadar bii
yiik bir cemile oldugu a§ikard1r. Muahe
denin ba§hca siyasi esaslarmdan biri ade
mi tecaviizdiir. iki taraf yekdigerinin ka~ 
ra hududlarile Adriyatik denizindeki sa~ 
hi! ve adalanm kat'i olarak tamml§lar ve 
bunlara hi<;bir s-uretle tecaviiz etmemegi 
ve ba§kalan tarafmdan tecaviiz vuku bu
lursa bunlara herhangi suretle yard1m et· 
memegi taahhiid etmi~lerdir. 

Y ani mesela herhangi bir devlet orta 
Avrupada veya Balkanlarda Yugoslav 
topraklanna yalmzba§ma yahud bulacagi 
miittefiklerle beraber hi.icum edecek olur· 
sa italya kendisine ne dogrudan dogruya, 
ne de bilvas1ta yard1m etmiyecektir. 

Diger taraftan italya ile F ransa ara
smda herhangi bir sebebden dolaYJ bir 
harb ~1kacak olursa bu harbde ister ltal
ya, ister F ransa miitecaviz say1lsm, Yu • 
goslavya Fransaya askeri ~e siyasi bir 
ittifakla bagh balunmasma ragmen en 
ku~iik bir yard1mda bulunm1yacaktn. 
Hatta Fransanm orta Avrupadaki diger 
miittefiklerine bile bitarafhg1 tatbik ede
cektir. 

Bu suretle ltalya bir giin F ransa ve 
ingiltere ile Ahdenizde yahud Fransanm 
Alp hududlannda harbedecek olursa ve 
bu harbde kendisine Almanya bile yar· 
d1m eylese Yugoslavya Fransa ve ln~l
tere ictin parmagm1 bile oynabmyacak ve 
italya gerek orta Avrupadaki kara hu -
dudlan, gerek Adriyatik denizindeki 
bahri cephede arkasmdan emin buluna • 
caktu. Avus-turya uzerinde ve alelumwn 
orta Avrupa hakkmda Almanya ile uz· 
la§arak bu cihetten arkas1m iyice saglam· 
la§hrml§ olan ltalya §imdi de Y ugoslavya 
ile yaptJg1 anla§ma ile karada arkasm1 
bir kat daha ternin ettikten ba~ka deniz 
cihetinden de §arktan arkasm1 her ihti
male kar§l tahkim etmi§ oluyor. 

Ayni ~ekilde Yugoslavyamn Bulga • 
ristanla ebedi dostluk muahedesi akdet· 
mi§ olmas1 orta Avrupada ve Balkanlar
daki miitte'fikleri tarafmdan memnuni • 
yetle kar§llanmi§hr. Y almz. F ransa, ltal
yamn kendisine kar§I serbest bJrakilma • 
smdan dolay1 gayrimemnundur. 

Belgrad muahedesinin diger miihim 
bir esas1 da isti§aredir. $oyle ki Y ugos • 
lavya ile italyamn mi.i~terek menfaatleri· 
ni tehdid edecek surette beynelmilel ah
valde kan§1khk ve vahim ihtilatlar vub
unda her iki devlet mii§terek menfaatleri
ni korumak i~in alacaklan tedbirler hak
kmda isti§arede bulunarak mutab1k kala
caklardlr. M\,lahedenin bu maddesi iki 
tarafm mi.i§terek menfaatlerini birlikte 
mudafaa edeceklerini anlatmaktad1r. 

Belgrad muahedesinin d.iger siyasi 
maddeleri, aralarmda hi~bir zaman silah 
ve harbe miiracaat etmiyeceklerine ve 
birbirleriniJt topragmda yekdigerine kar· 
§I siyasi miiltecilerin fesad ve harekatta 
bulunmalarma miisaade edilmiyecegine 
dairdir. Bu taahhiidler evvelki maddele ~ 
rin tabii hirer neticesinden ba§ka bir§ey 
degildir. 

ltalyan • Yugoslav muahedesinin iktJ~ 
sadi maddeleri de ~ok miihimdir. Arala • 
nnda mevcud ticari e§ya mubadelesin1 
artJracaklar ve geni§ mikyasta ikhsadi 
birlikte ~ah~mak iizere hususi bir anla§ • 
rna yapacaklard1r. Hulasa Belgrad mua· 
hedesi on U<t senedenberi Avrupamn sul
hunu tehdid eden italya ile Yugoslavya 
arasmdaki z1ddiyeti ve itimads1zhg1 s1k1 
bir te§riki mesai ve emniyete kalbetmi~tir. 

M•7harrem Fevzi TOGAY 
-

ECNEBI MEHAFILDE 
Tiryeste V alisi memleketi

mize geliyor 
Tiryeste Valisi bu sabah saat B de 

Loyd Triyestinonun Egeo vapuril~ §eh
rimize ge1ecektir. Triyeste Valisi Istan
bu1da iki gun kalarak Ankaraya gide
cektir. ita1yan valisi icrin Perapalas ote-
1inde hususi bir daire haz1rlanmt~t1r. 

.-... -
Koprii tamir ediliyor 

Karak6y kopriisiiniin tamiri icrin 937 
senesi Belediye biitcresine tahsisat kon
muf?tur. Hazirandan sonra tamire muh• 
tac; kls1mlarm tamirine ba~lanacakbr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

A bone teraiti { Tiir~iye 
'i fi;ID 

Senelik 
Alb ayhk 

0~; ayhk 

Bu ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

Yoktur 



Atina Balkan ikt1sad 
konseyinin • mesaisi • 

Antant devletlerinin harice satacaklar1 baz1 
muayyen mahsuller i~in mii,terek hareket etmek 

meselesi bilhassa tetkike mevzu oldu 
Atina 27 (Hususi) - Balkan ikh • len kararlarm tatbikatma aid tedbirleri 

sad konseyinin diinkii son celsesine riya· tetkik ettikten sonra, iki komisyona aynl
set eden Ba§vekil Metaksas soyledigi nu· IDI§tlr: 
tukta konseyin ehemmiyetini ve Balkan I - Ticaret miibadelesi, • Antanh devletleri ahalisi arasmdaki rna· 2 - Miinakalat komisyonu, 
nevi baglan inki§af ettirdigini tebariiz et- Birinci komisyonda, milli komiteler 
tirerek k.onseyde verilen krarlann tahak- tarafmdan verilen muhtnalar tetkik edil -
kukuna biitiin azalann \<ah§masJm tavsiye mi§tir. Bu muhhralar her me:nleket ihra • 
etmi§tir. cat\<llannm miitalealanm ve kar§Jhkh 

Metaksasa cevab veren Yugoslavya miibadelenin artmlmasma matuf teklifle
heyeti reisi Preni\< biitiin heyetlerin ta • ri ihtiva etmektedir . 
karriir eden maddelerin tahakkukuna Konsey bu hususta baz1 tavsiyelerde 
~h§acaklanmn muhakkak oldugunu te · bulunmu§tur. Keza, baz1 muayyen rna -
min ettikten sonra Yunanistanm kalkm • mulatm Balkanlar harici piyasalannda 
mas1 i\<in yap1lan gayretleri 25 martta sah§ meselesile dort memleketin ihracat 
yakmdan gorerek hayrette kaldiklanm mallan i\<in daimi bir sergi meselesi de 
soylemi§tir. tetkik edilmi§tir. Eylulde dort Balkan 

Konseyin miizakereleri ic;in hazulanan Antant1 memleketi ticaret odalanmn kon· 
res.mi tebligde: Umumi heyet ve encii • gre halinde toplamnasma karar vermi§tir. 
menlerde rniizakere edilen rneseleler zik- Miinakalat rneselesinde, ezciimle yol
redilmekte ve Balkan Antanh devletleri· cu ve bagaj nakliyah, yollar iizerinde 
nin harice satacaklan rnahsulleri i\<in nakliyat, posta, telgraf, telefon ve telsiz, 
mii§terek hareket etmeleri meselesinin seyrisefain ve turizrn i\<in yeknesak ni • 
tetkik edildigi, eylulde Antant devletleri zamat meselesinde rniihim terakki elde e
ticaret odalan toplanhsl yap1lmasJna ka- dilmi§tir. Daimi deniz komitesile daimi 
rar verildigi, Balkan devletleri arasmda- turizm komitesinin konseyin gelecek top
ki rniinakalat hususlarmda ehemmiyetli lanhsmdan evvel i\<timalarma karar ve • 
terakkiler elde edildigi bild;rilmektedir. rilmi§tir. Bu devrenin mesaisi, heyeti u -

Nefredilen miiJterek teblig mumiyeleri itibarile, daha evvelki i~tima-
Atina 27 (A.A.) - Matbuata a§a - larda elde edilrni~ olan neticelerin Jslahl· 

g1daki teblig verilmi§tir: na taalluk etmi§tir ve bu mesaiye her 
« 18 martta Atinada toplanan Balkan sahada yukanda zikredilen komitelerde 

Antanh ekonomi konseyi mesaisini bitir - yahud teknik kornisyonlarda devam edi · 
mi§tir. lecektir. Bunlar konseyin iki i\<tima1 ara

Konsey, umumi miizakerede bulun- smda miinasib zamanlarda toplanacak -
duktan ve gec;en Bled toplantmnda veri- lardn.» 
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Paskalya tatili 
Parise binlerce ecnebi 

akin ediyor 
Paris 27 (A.A.) - Paskalya yor ~ 

tulannt ge.yirmek iizere bu sabahtan iti -
baren Parise akm halinde ecnebi ve vi -
layet halk1 gelmege ba§lamJ§tlr. Buna 
rnukabil Paristen de vilayetlere gidenler 
pek r;oktur. Parisi ziyaret edecek lngiliz
ler yirmi be§ hususi trenl e gelmi§lerdir. 
Gelenler arasmda bir~ok Iskandinavyah, 
Holandah ve Almanlar da vardu. 

Diger taraftan Paristen cenuba ve gar
he giden trenler iki ve hatta li~ misli 
artmlmt§tlr. Bugiinden itibaren Paris, 
biiyiik bayrarn giinlerini ya§amaga ba§la-

Londrada 
Londra 27 (A.A.) - Paskalya ta -

tilinden istifade etmek iizere diin yiiz bin· 
lerce Londrah, hiikumet merkezini ter -
kederek sahillere ve koylere gitmi§lerdir. 
Bununla beraber Londrada paskalya 
giinlerinde her sene goriilen bo§luk ve 
tenhahk manzarasJ bu sene mevcud de -
gildir. Ciinkii, tac giyrne merasimi J<;tn 
yaptlan ha·mhklar hiikumet rnerkezine 
bir c;ok ziyaretc;i ve ta§rah celbetmi§ -
tir. 

Diin bir~ok kimseler Westminster ci • 
varmda, merasim esnasmda alaym gec;e
cegi yollarda dola§mt§lardlr. 

Bu yollarda siiratle tribiinler yap!lmak
ta ve giizergah bayraklar ve kordelalarla 
siisl enmektedir. 

Baz1 imtiyazh kimseler tatilden istifa
'de ederek itilip kaktlmadan senenin en 
biiyi.ik merasimini rahatc;a seyredebilmek 
i~in §imdiden balkonlar ve pencereler ki
ralarnaktadular. 

Kira licretleri. 5 ile 25 lira arasmda • 
d1r. 

Japonyanm deniz siyaseti 
Tokyo 27 (A.A.) - Nni§i-Ni§i

Simbu gazetesi, harb gemilerinin toplan
m azarni 14 pus olarak tahdid i~in lngil
tere tarafmdan yap1lan· teklifi J aponya -
nm reddetrni§ olmasJ hakkmda diyor ki: 

«]a pony a deniz silahlannm kal ite iti
barile tahdidi i~in ingilterenin teklif etti
gi konferansa i§tirakten imtina etmi§tir. 
Ciinkii deniz silahlarmm kaliteyi bir tara· 
fa b1rakarak yalmz kalite itibarile tah· 
didi hic;bir §eYe yaramaz. Eger J a pon
y a top ~aplannm 14 pus olarak tahdi -
dine miisbet cevab verseydi, lngiliz do
nanmasJ J aponyamn kabul edemiyecegi 
listiinliik elde etmi§ olacaktJ. J aponyanm 
ancak dokuz ztrhhsJ vardu ki, bunlann 
yedisi 14 pusluk ve ikisi 16 pusluk top
larla mlicehhezdir. Buna rnukabil lngil
terenin, 13 ii 15 pusluk ve ikisi 16 pus
luk toplarla miicehhez 15 ve Amerika
mn da 12 si 14 pusluk ve iic;i.i 16 pusluk 
toplarla mlicehhez gene I 5 mhliSI var
'dlr.» 

Silah fabrikalar1 
Amerika da devletle,tir

megi tasavvur ediyor 
Nevyork 27 (A.A.) - Christian 

Seience Moniter gazetesi, ba~makalesin
de diyor ki: Arnerika Fransamn silah fab
rikalanm devletle§tirmek yolunda ald1· 
g1 tedbirleri dikkatle takib edecektir. 
Cunkii v a§ingtonda ay an komisyonu ta
rafmdan yap1lmakta olan tahkikat efka
n umumiyeyi ~ok me~gul etmektedir. A
merika hemen cezri tedbirler almak fik
rinde degi\dir. Silah fabrikalanm gittik
~e artan bir kontrol altma ahyor ve §im
dilik bu rneseleyi F rans1z tecriibesi yoli· 
le tetkik etmekle iktifa ediyor. 

Ankara memurin koope
ratifinin ic;tima1 

Ankara 27 (A.A.) - Ankara Me
murin kooperatifi heyeti umumiyesi bu -
giin Halkevinde Maliye Vekaleti miiste
~an F aik Baysalm reisliginde top! anarak 
idare meclisinin y1lhk raporunu tas~ib et
rni§ ve inhilal eden azahklara miiddetleri 
biten divam muhasebat azasmdan Yusuf 
Ziyay1, Posta i§leri reisi ibrahirn Beseni 
ve binba~1 Sabriyi ipkaen, Sanayi Umum 
Miidiirii Re§ad ile Giimriikler Muamelat 
miidiirii F az1h yeniden idare meclisine 
se~mi~tir. T asvib edilen bilant;oya gore 
bu sene ortaklara i§tirak hisselerine nisbet
le yiizde on ve §irketten yaphklan rnu • 
bayaata nisbetle yiizde sekiz bir temettii 
dagJtJlacaktlr. Bu netice Ankara Memu· 
rin kooperatifinin on bir senelik mesai ha
yatmda ilk olarak tecelli eden rniisbet bir 
vak1ad1r. 

Bir adam kendini, ana ve ba
basile iki hizmetc;isini yakb 

Chateauraux 27 (A.A.) - Bir t;ift~i 
delirerek t;iftligine ate§ vermi§ ve gerek 
kendisi ve gerekse babasJ, annesi ve iki 
hizmet~isi ate§ler it;inde yanmt§tlr. 

Hindistan hiikumetini miislii-
manlar te§kil edecek 

Londra 27 (A.A.) - Mecusiler vi
layet hi.ikumetlerini Bombay ve Mad
rasta te§kil etmekten imtina etmeleri iize
rine lngiliz umuml valisi hiikumetlerin 
te§kiline rniisliirnanlan memur etmi§tir. 

Sing a pur' da kanh bir grev 
Londra 7 (A.A.) - Singapurdan ge

len haberlere gore, Malaccada kau~uk 
tarlalarmdaki i~ilerin grev yaprnast neti
cesinde vahim hadiseler olrnu§tur. Grev 

mahallindeki asker! kuvvetlerin miktan 

artmlm1~hr. 

Batuarangda grevcilerle polis arasmda 

t;arpl§malar olmU§tur. Bir ki§i olmii§ ve 

birt;ok kimseler de yaralanmt§hT. Puncap 

alaYJmn iki bi:ili.igii bu mmtakaya gonde· 

rilmi§tir. 

CUMHURiYET 3 

HAdise!er aras1nda 

Miki ve ketoglan 
ocuklugumuzdaki mMalla • 
rm kahramam Keloglan ne
ler yapardt? Kuk haramile

re tuzak m1 kurardt? Padi§ahm kii
!riik ktzma goniil mii verirdi? Saka
hndan tava.na astlml§ adamt oliimden 
mi kurtanrd1? Sevgilisini Ziimriidii 
Ankanm kanadma bindirerek batka 
ytldtzlara m1 ka£mrdt? Neydi o Kel 
oglanm marifetleri, pek iyi hattrhya
mtyorum, fakat buna benzer §eyler
di. 

Keloglan, haindir, sizlere omiir. 
Y erine Miki isminde, fare azmam in
san ,eklinde, modern ve beynelmilel 
bir cin peyda oldu. Diinyamn biitiin 
!<Ocuk gazetelerinde onun resimleri 
ve sergiize§tleri. 1ki bilardo yuvarla
gmm iistiine konmu, birer kii£iik si
negi andtran gozler. Tel gibi gergin 
ve incecik bacaklar. iki ucu iki kula
ga varan kocaman bir agtz ve yiiz el
li metro ile yiiz elli santimetre arasm
da uzamp lasalan bir viicud... Her 
millet onu kendine gore tahayyiil e
diyor; fakat her £Ocuk onun birbiri
ne benzemiyen portrelerinden birini 
goriince arkada,ma rastlamt§ gibi el 
~Jrptyor: «Miki! .. » diye bagmyor. 

Ne yapar bu Miki? Diiniin larkha
ramileri yerine gangster'lerle mi bo
gu§ur? Padi§ahm kii!riik ktzt yerine 
balet rakkasesine mi goniil verir? 
Ziimriidii Anka yerine tayyareye mi 
biner? Bunun gibi §eyler. 

Keloglan i!rin de, Miki i!rin de 
cdmkansJz» yoktur. Fakat Mikinin 
diinyasmda imkanlar daha !rabuk ve 
daha kolay hakikat oluyor: Teknik 
sayesinde koskoca bir dagm bir kutu 
pudra. halinde tuzla buz olmast i£in 
bir elektrik diigmesine basmak kafi. 
~irinine kavu§mak istiyen zavalh 
F erhad o dagt balta ile devinnek i£in 
ne eziyetler !rekmitti! 

Miki yannm insamdu. Teknik sa
yesinde her§ey miimkiin oldugu giin, 
zekasma da, adalesine de faaliyet 
pay1 kalnuyacagt i£in yarmm insan 
tipi, viicudiiniin ve beyninlin liizum
suzlugu yiiziinden cenin gibi yasst 
kafah, ytrbk agtzh, £ekirge ciissesin
de ve karakterinde yeni ve aca,ryib 
hayvan nevilerinden birinin ilk mo
deli olacaktu: Belki de yanmn insa
mm temsil ettigi i!rin Mikiyi biiyiik 
ve kii£iik herkes, §Mkta ve garbda 
her millet seviyor. 

PEYAMI SAFA 

Parlamentolar 
konferans1 

iki meb'usumuz 
Romaya gitti 

Nii.ztm Zeki Maksud 

Biiyiik Millet Meclisi aza~mdan To· 
kad rneb'usu Naztm ile Diyarbekir meb
usu Zeki Maksud beynelmilel parlamen· 
tolar konferansmm konsey toplantlSina 
i§tirak etmek iizere Romaya gitmi§lerdir. 

Parlamentolar konferansmm Romadaki 

bu toplanhsmda miihim baz1 mevzular 

konu§ulacak, ve iki meb'usumuz bu flr· 

sattan bilistifade bazt tetkiklerde bulu· 

nacaklardu. 

V ar§ovada yakalanan 
kalpazanlar 

Var§ova 27 (A.A.) - Polis sahte 
para basan miikemmel techizatJ haiz bir 
atolye meydana ~Jkarml§hr. ~imdiye ka
dar 12 tane kalpazan yakalanm1~ ve bir 
ka~ rorba dolusu sahte para bulunmu~tur. 

Kont Ciano Belgraddan Atatiirkun genclige 

tayyareileRomayadOndii sacrbgl nur 
Biiyiik Onder, Ankara 

iki siyasi itilaf 
teati edildi 

devlet aras1nda imzalanan 
siir' a tie tasdik edilerek 

Halkevinde tertib edilen 
toplanbya $eref verdiler 

£Ba§tarat1 1 tnct sahttese] 
Paul arasmda tebrik telgraflan teati e
dilmi§tir. 

Bulgaristanda Cikisler 
Sofya 27 (A.A.) - Mir gazetesi, 

Bulgaristanm ltalya - Yugoslavy<l, an -
la~masmdan memnun oldugunu, zira iki 
akid devletle de dostane mi.inasebah 
mevcud bulundugunu yaz1yor ve diyor 
ki: 

«Stoyadinovi~. diplomatik kabiliyetini 
bir kere daha gostermi§tir.» 

Slovo gazetesi, Stoyadinovit;in siya -
setinin, Ciano'nunki kadar faa! ve mes'ud 
neticeli oldugunu kaydetmektedir. 

Macarlar tasvibkar 
Budape§te 27 (A.A.) -ltalya- Yu

goslavya anla§masJ Macar efkan umu· 
miyesinde miittehid bir tasvib gormii§tiir. 

Pester Lloyd gazetesi, bu siyasi mii
salemetin Adriyatikten diger memleket
lere de yayJlacagml, Macaristanm, !talya 
He Yugoslavya arasmdaki uzla§manm 
en iyi dostlarla ve Macaristamn §imdiye 
kadar en az bozuk miinasebetlerde bu • 
lundugu ii~ halef devletle en iyi miina • 
sebah miimkiin kliacag1 kanaatinde bu -
lundugunu yaz1yor. 

Budapestihirlap gazetesi, iki memle -
ket arasmdaki anla§manm Adriyatikte 
ban§! tesis edecegini, miistakbel iyi kom
§Uluk miinasebatma esas olacagm1 ve 
Avrupa emniyeti rneselesinin halline ya
nyacagmt yaz1yor. 

Magrar Orsag, §imdi italya ile uz -
la§manm Yugoslavya ile Macaristan a
rasmda bilhassa ekalliyetler hakkmdaki 
miinasebata da ba§ka bir §ekil verece • 
gini i.imid etmek icab edecegini kaydet · 
mektedir. 

Avusturya ve Cekoslovakya 
Ba,vekilleri neler goruftiiler? 
Paris 27 (A.A.) - Figaro gazete-

sinin Viyana muhabiri §U suali sormak -
tad1r: 

«Hodza Ba§vekil Schuso1migg' e aca· 
ba eski Avusturya - Macaristan memle -
ketlerini birle§tiren ve azasmm her birinin 
tstiklaline ve hakimiyetine riayet eden bir 
Tuna birliginin tesisini mi teklif etti ~» 

Muhabir jjunlan ilave etmektedir: 
<<Hc;:r halde malum )an bir ~ey varsa 

o da (:ekoslovakya Ba§Vekilinin Viya -
nay1 ziyaretinin pek biiyiik rbir alaka u
yandJrmt§ olmasJdJr.» 

M acar Ba,vekilinin bir makalesi 
Budape§te 27 (A.A.) - Esti Ujsag 

gazetesinde ne§rettigi bir makalede Ba§· 
vekil Daranyi bilhassa Schuschnigg'in 
Budape§teye Kont Ciano'nun Belgrada 
yaptJklan seyahatlerin neticelerini nazan 
itibara alarak harici siyasetteki vaziyeti 
tetkik etmektedir. 

Daranyi, diyor ki: 

«Ba~vekil Schuschnigg'in gorii§meleri 
Rorna protokollarile birbirine bagh olan 
iki rnemleket arasmda tam bir gorii§ bir -
ligi oldugunu meydana c;1kardt. Bu go
rii§ birligi, her iki hiikumetin miitaleasma 
gore, sulhun inki§an i\<in en esash temeli 
ve havay1 bulandtrmak i\<in haricden ya
pilacak te§ebbiislere kar§J en miiessir c;a
redir. 

italyan Hariciye Nazm Ciano'nun 
Belgrad seyahati ise, ltalyanm haliham
da korn§ularile arasmdaki baglan sag· 
lamla§hrmaga ugra§hgmJ ve hiikumetin 
vasati Avrupa devletlerini birbirine yak
la§maga te§vik ettigini ispat etmi§tir. 
Garb devletlerinin birbirine yakla§rnala -
rma rnani olan rni.i§kiilatm t;oklugu kar -
§ISinda elde edilen bu rnuvaffakiyet bir 
kat daha dikkate §ayandJr.» 

l;ekoslovakyada sulh bayraml 
Prag 27 (A.A.) - Hariciye Na -

zm Kamil Krofta an' anevl Prag sulh 
bayram1 rniinasebetile bir nutuk soyliye· 
rek Cekoslovakyanm «sulha hizmet et
mek ic;in kuvvetli bulunmak» prensipine 
sadtk kalacagmJ ve hivbir zaman harb 
!;lkarmak ic;in kuvvetinden istifade etmegi 
dii§i.inmiyecegini heyan etmi§tir. 

Ba§vekil Hodza radyo ile ne§redilen 

nutkunda bilhassa ecnebi 
hi tab ederek demi§tir ki: 

dinleyicilere [Ba~tarafl 1 tnct sahttese] 
yorulmadan takib edecegini de tebariiz 

«- Biz zaytf olamay1z. Sulhu teh -
did eden zaytflard1r. <;iinkii bunlar dii§· 
roam taarruza davet ederler.» 

T ataresco Biikre~te 
Biikre§ 27 (A.A.) - Ba§vekil Ta

taresco Prag' dan buraya doner donmez 
hemen Hariciye N azm Antonesco ile go· 
ri.i~mii§ ve sonra Kral tarafmdan kabul 
edilmi§tir. Ba§Vekil ogle yemegini Kra
lm nezdinde yemi§tir. 

Resmi mehafil, Tataresco'nun Prag 
seyahatinde elde ettigi neticelerden fevka
lade memnundur. 

Kont Ciano Romada 
Roma 27 (A.A.) - Hariciye Na

zm Kont Ciano bugiin ogleden sonra 
tayyare ile Belgraddan Romaya donrnii§ 
ve tayyare meydanmda Naz1r Bastiani 
ve Yugoslav maslahatgiizan tarafmdan 
kar§tlanmJ§tlr. 

Kont Ciano Belgrad seyahatinin neti
celeri hakkmda bugiin Mussolini'ye Jza
hat verecektir. 

Sovyetlerin miitaleast 
Moskova 27 (A.A.) - Tas ajanst 

bildiriyor: 
Pravda gazetesi ltalyan ~Yugoslav an· 

la§rnasJ hakkmda diyor ki: 
«Habe§istan harbi, ltalyan - lngiliz 

miinasebetlerindeki gerginlik, Akdeniz 
hakimiyeti miicadelesinin §iddetlenmesi 
gibi hususat Musoliniyi biiyiik bir barb 
takdirinde hie; degilse Yugoslavyamn bi
tarafhgml elde etmek meselesile kar§lla§~ 
tlrml~hr. 

1talyan fa§istleri lngiltere ile Yu -
goslavya arasmda rniinasebetlerin dostane 
ol<lugunu nazan itibare alm1yor <legiller. 
F akat Dalma~yadaki emellerinden mu -
vakkaten vaz ge~mek suretile Kii~iik An
tantm bir ko§esini c;okerteceklerini lirnid 
ediyorlar. Bu suretle F ransanm bu rnm -
takadaki emniyet sistemi de baltalanrnl§ 
olacakbr. 

Belgrad anla§rnasmm kollektif emni -
yet ve taksirn edilrnez sulh ile hi<;bir ala
kast olmadJgmJ gorrnek i~in hi~ te pertav
stz laztm degil. Adriyatik denizinde ital
yan ~ Yugoslav rniitarekesi, Roma ~ Ber· 
lin mihverini icad edenlerin hamlad1klan 
taarruza yararnaktad1r.» 

Yunanistanda memnuniyet 
Atina 27 (A.A.) - !talyan ~ Yu

goslav paktm1 mevzuu bahseden Y unan 
matbuatl, bliylik bir memnuniyet goster
mektedir. Filhakika bu paktt imzahyan 
iki tara£ ta Y unanistamn kom§ulan ve 
dostlar1dJr. Bundan ba§ka pakt, nizam 
ve sulh i~in de bir garantidir. Ve Balkan 
sulhunu tarsin eylemektedir. Ciinkii ltal
ya dort Balkan devletine de dostluk an· 
la§malarile baghd1r. Ve bu yeni sulh ve· 
sikasJ, ne Balkan Antanh, ne Kiit;iik An
tanh, ne de Yugoslav~ Frans1z ittifakim 
ihlal etmemekte ve Akdeniz memleket • 
lerinin miilki tamarnhhgm1 garanti eden 
1ngiliz - ftalyan anla~masmm mant1ki 
bir zeylini te§kil eylemektedir. 

*** 
Kont Ciano'nun Ankara seyahati 

ettirdi. 

Bir rniiddet sonra bizzat Biiyiik ~efin 
bu toplanhyJ §ereflendirecegi rnlijdesi 
almdt. Bu miijde salonu en yiiksek he -
yecanla sarsmaga kafi geldi. Bir rniiddet 
sonra Atati.irk refakatlerinde profesor 
Bayan Afet, Maarif Vekili Saffet An· 
kan, Hariciye Vekili Doktor T evfik 
Rii§tii Aras, General F uad, General 
Kazun (Samsun), Ali K1hc, Salih Bo
zok olduklan halde Halkevini §ereflen
dirdiler. 

En §iddetli iievinc tezahiirleri bu anda 
misli goriilmerni§ bir manzara aldt. Bir 
miiddet sonra Biiyiik -5ef §ehrimizde bu
lunan ve Halkevindeki miisamereye de 
gelmi§ olan Hind miinevverlerinden Dok
tor J a! Parvi ile hem§iresi Matmazel 
Parvi'yi de yanlanna kabul ederek ilti
fatta bulundular. 

Bu apaydmhk gecede bulunanlar A
ta tiirkiin en derin ve en yiiksek rnanay1 
ta§Jyan ir§adlanm bizzat Biiyiik Sefin 
agzmdan dinlemek saadetine de kavu§ ~ 
tular. Biiyiik ~ef. tazim telgrafmda genc
ligin yorulma<lan izi iizerinde yiiriimege 
and it;tigini bildiren ciirnleye temasla in
sanm yorulabilecegini fakat c;etin dava
lann pe§inde dinlenmeden yiiriirnek laz1m 
geldigini beyan buyurdular. 

Gene bir genc1n soyledigi «Dag ba§IOI 
duman alml:§>> §arkm dolay1sile de Sam
suna ayak bastJklan tarihi giine aid hatJ
rayJ, gendi~ h1z, heyecan, iirnid verici 
bir hattray1 anlatmak lutfunda bulundu
lar. Atatlirk, Turk milletinin yeniden do
gu§ tarihi olan giinde Samsuna ayak bas
tJktan sonra yanlannda Salih Bozok ve 
Ce-vad Abbasla kmk dokiik bir otomobil
le, fakat yiirekleri yiice Turk milletinin 
kudret ve atisine kar§l inanla dolu ola -
rak yo! aldtklan SJTada bu §ark1y1 tek -
rarlad1klanm beyan buyurdular. 

Mar§m «CunC§ ufukta §imdi dogar, 
yliriiyelim arkada§lar» ciimlesi, Atatiir· 
kiin bu yiiksek hatJrasJ dinlendikten sonra 
en rnapah §ekil alrnl§ oluyordu. Bir millet 
davast i~in imanla dolu bir gogiisle ileri
leyenlerin yolunu ufuktan elbette doga -
cak giine§ aydmlatacakhr. Bu mar§ Turk 
rnilletinin ufuklarma giine§ gibi dogan 
Atatiirkiin Sarns-undan ~1k1§ hahralanna 
kan§IDI§ ve §imdi onun bu yiiksek izahile 
mucizelerle dolu bir tarihin sahifelerine 
malolrnu§tur. 

Atatiirk Efganh bir talebtnin bu top
lanhda bulunmak saadetini izhar eden 
hissiyatma kar~t da iltifatta bulundu. 
Ankarada tahsil etmekte olan karde§ 
milletin ~ocugu, bu yiiksek gecedeki he ~ 
yecanmm biitiin hayatmca ta§Jyacagt en 
mukad~es hatlra oldugunu duygulu bir 
dille ifade etrni§ti. 

Biiyi.ik ~ef toplanhdan g~ vakit ay ~ 
nld1lar ve bu nurlu gece Turk milletinin 
ebedi zindeligini, heyecan ve ne§esini ve 
boyle Yiice bir Ondere rnalik olmamn 
mutlu talihini bir daha izhar eden tarihi 
hakikatin yi.iksek bir remzi haline !l;'lldi. 

AldtgJmJz rnalumata gore !talya Ha-
riciye Nazm Kont Cianonun Ankaraya Miikafat alan mimarlar 
gelecegi rnuhakkak ise de tarihi heni.iz 
tes'bit edilmi§ degildir. 

Bahkesirde toplanacak Hava 
Kurumu kongresi 

Bahkesir 27 (Hususi muhabirimiz
den) - 10 nisanda Bursada toplanacak 
olan Hava Kurumu birinci mmtaka 
kongresi i~in Parti, Belediye, Ticaret 0-
daSl, Hava Kurumu ve mevcud diger 
te§ekklillerin i~tirakile urnumi ve bli
yiik bir toplantJ yapild1. Kurum varida
tmm artrnas1 hakkmda ~ok faydah ko
nu~malar sonunda verilen mtisbet ka
rarlarm kongrede yiirlitiilmesi i~in se
~ilen murahhaslara direktifler verildi. 

Romanya Batvekilinin 
Ankara seyahati 

Ankara 27 (Telefonla) - Romanya 
Ba~vekili Tataresco nisanm alt1 veya 
yedisinde Ankaraya geliyor. 

[Ba§tartl/l 1 fncf sahttese] 

man f§letrne idaresi tarafmdan da bir zi
yafet verilmi~tir. 

T oplont1y1 V ali muavini Hiidai bir nu
tukla a~~ ve gene mimarlanrnJZJ goster
dikleri muvaffakiyetten dolay1 tebrik et· 
mi§tir. 

Bundan sonra Liman mlidiirii Raufi 
Manyasi bu i§in §imdiye kadar gec;irdigi 
safhalan anlatmJ§ ve miisabakaya i~tirak 
eden mimarlanm1za te~ekkiir ve kendi
lerini muvaffakiyetlerinden dolaYJ tebrik 
etrni§tir. 

En sonra gazetemizin sekreteri F eridun 
Osman Mente§eoglu soz alarak teknikle 
giizel san' ah tel if eden ve bu itibarla c;ok 
yeni ve faideli bir ~1g1r ac;an rniisabaka
dan hararetle bahsetrni~. bunu tertib eden· 
lerle bu miis~baka vesilesile Tiirkiin gilzel 

san'atlardaki ince ve metin z:evkini ortaya 

c;1karan rnimarlanmJzJ tebrik etmi§tir. Ve 

sozlerini bu yeni zihniyetin parlak bir mii

vaffakiyetle neticelendigne i~aret ederek 

bitirmi§tir. 

Addis-Ababada katledilenler 
Dun ~ehrimize gelen cTayrniS:t gaze

tesi, Londradaki Habe~ el~iliginden ve
rilen bir tebligde son Addis-Ababa kat
liaml esnasmda !talyanlarm sab1k Ha
be~ Hariciye Naz1nmn oglu Fekade 
Sellasie Harouy ile Londradaki Habe§ 
el~isi doktor Martin'in her iki oglunun 
da katledildigini bildirmekltedir. D<*
tor Martin'in ogullan, tahsillerini Lon
drada ikmal etmi§lerdi. 



Kii~iik 
hi kaye 

'' 
Ni~an yiiziiklii kadm.. ~ 

Cahid U~uk 
Kumral sa~h. ye§il gozlii, yiizii ozene-j Erkek, memnun, onu dinliyor, beyaz, 

rek boyanml§, giizel giyinmi§, gene bir kii~iik elini dudaklarma gotiirerek opii
kadmd!. Elindeki gazeteyi okuyor hissini yordu: 
vermege ~ah§arak, kar§lSmda oturan er- - Size bir dost; bir dost diyorum, 
kege bak1yordu. ~iinkii agabey olsam demege cesaretim 

Erkek, ortaya§h olmasma ragmen, yok... 0 kadar giizel ve cazibelisiniz ki .. 
dine, iyi giyinmi§ bir adamd1. Koltugunu Kumral kadmm ba§l, erkegin geni§ 
masaya yakla§tlrml§, bir tak1m kag1dla - omzuna dii§mii§tii. kin i~in aghyor, vii
ra bir§eyler yaz1yor, g(:)zucile kumral ka- cudii belirsiz iirpertilerle titriyordu ... 
dm1 siiziiyordu. - Sizi Bogaza gotiireyim, sinirlisiniz, 

Bir arahk, kumral kadm gazetesini, biraz hava ahr, a~1hmmz ... Sonra istedi
erkek kag1dlarm1 buakarak, gozgoze ba- giniz yere gi)tiiriiriim ... 
kl§blar. Bu bakl§lar, anla§mak istiyen iki -5oforiine emir verdikten sonra, kumral 
in amn, soylemek istedikleri wzlerin ma- kadmm elini dudaklarma gotiirdii: 
nalarile doluydu. - Bana kocamzm ismile degil, yalmz 

Kumral kadm gazetesini katlad1. Er- kii~iik isminizi soyleseniz ne bahtiyar o -
kek kag1dlarm1 toplad1. V apur iskeleye lacag1m... • 
yana§lyor, yolcular yerlerinden kalkl - Gene kadm, h1~kmklarla ba§Jm kal -
yorlard1. Kumral kadm, eldivenlerinin d1rd1. Ya§h gozlerle erkege giiliimsedi: 
sol tekini giydi, sag elinde, p1rlantah bir - Canana ... 
alyans vard1. Sinirli sinirli yuzugiine ba
karak, ~antasm1 aldl, kalktt. 

Erkek, biiyiik, i~i .§i§kince serviyetini 
alarak kadmm arkasmdan yiiriidii. 

Kalabahk arasmda yanyana yiiriiyor
lardl. Kumral kadm, birdenlbire kii~iik 
bir ~1ghk kopard1: 

- Biletim dii§tiil 
Erkek, hem~, yere igilerek bileti bul

d .: 
- Saym bayan, biletiniz ... 
Kumral kadm, giiliiyordu: 

- Oh 1.. (:ok mersi... Siz olmasamz 
ceza vermek mecburiyetinde kalacakt11n. 
Bu kalabahk i~inde yere igilemezdim. 
Biiyiik mersi ... 

Erkek, on a yakla§ml§tl: 

- Rica ederim saytn bayan, mubala
ga ediyorsunuz! Ben vazifemi yapt11n. 
Hem biletin yere di.i§IDesine nekadar 
memnunum, ben de onun styesinde si -
zinle konu§maga muvaffak oldum. Mii
saade eder misiniz, size kendimi tamta -
ylln .. , 

Kumral kadln, @iiliimsiyerek cevab 
verdi: 

- Memnun olurun1!.. 
Erkek, gizli bir§ey s(iyler gibi flSllda

d!: 
- Kumusyoncu Ahmed Raif... 
- Oo... lsminiz herke~e tanman bir 

isim... Sizi ben, <;ek ba§ka tii;lii dii§ii
niirdiim ... 

- Demek ki saYJn bayan beni di.i§ii
ntirlermi§ ... 

Kumral kadm. ye§il gozlerinde yanan 
pmlnlarla sevinmiJ gibiydi: 

- Y a§ayl§lmzm gi.izelligi herkesin 
agzmda. Bir peri masah gihi beni de sa
nyordu ... 

Erkek, memnun kioi ~ekti: 
- t~yiizii hi~ te oyle degil bayan ... 
- Ya! ... 
lskeleye ~1krnr§lar<h. Yanda al~alt, son 

model bir otomobil duruyordu. Erkek, 
kumral kadma dogru igildi: 

- Saytn bayam, gidecekleri yere go· 
tiirmeme izin verirler mi acaba ~ 

Kumral kadlmn yeJil gozlerini belirsiz 
bir korku bulutu sarm1§h: 

- Bu izni sevinde vermege hazmm, 
fakat ... 

- Evet fakat'? 
- Kocamm nekadar k1skanc, huysuz, 

ve kaba hir adam oldugunu bilseniz ... 
Er:fek, otomobilin kaplSlm a~arak bek-

liyen §Oforiine emir verdi: 
- llerideki ko~eba§mda heni bekle t.. 
Sonra kumral kadma dondii: 
- Bizi oradan alma, kimseler gor-

mez ..• 
- Oh '>X>k mersi... Y almz beraber 

yiiriimiyelim... Siz onden gidiniz... Ben 
sizi takib edeyim .• 

- Hay hay bayan ... 
Erkek, uzun boyuna yakl§an, iyi ma

kastar elinden ~1km1§, usta terzi elinde di· 
kilmi§, §lk pardesiisiiniin oniinli ilikledi. 
Gene kadm, gi.iliimsiyerek yliriidii ... 

Biraz sonra arabamn ipek ku -
rna§ kaph, yumu§ak koltuklannda otur -
mu§lardl. 

Kumral kadm, eldivenlerini ~1kardr: 
- Hava ne giizel... Adeta yaz ... 
Erkek, ona dogru sokuldu: 
- Eger, say1n bayan emir ve arzu 

ederlerse, §oyle bir kulara dogru a~1la -
l1m ... 

- Ah ne ~iizel olur. Fa kat, bu ma • 
sum gezinti ke:camm kulagma giderse be
ni bo~ar, ve hatta oldi.iriir ... 

Erkek, onun yum~ak, kii~iik elini a· 
vuclan arasma ald1: 

- Bu. yi.iziik sizi ~ok iiziiyor samyo • 
rum. 

- Sormaym1z nekadar bedbahtJm ... 
Hayatta kimsem yok ... Kocam1 anlata • 
cak hakem bulam1yorum... Ben, zavalh 
bir esirden ba§ka bir§ey degilim... ()yle 
bedbahbm ki... Eger gayanacak bir da
hm olsa, onun derdini, kahnm ~ekmiye -
cegim ... Gencligime yaZik oluyor ... 

Kumral kadm, h1~brmaga ba§laml§h: 
- Demin vapurda size bak1yordum. 

Ne koruyucu, ne inamlacak bir erkek di
yordum. ~imdi sesinizi de duyunca, duy
gularllnm beni aldatmad1gmr anlad1m ... 

*** 
Ak§am ortahk karanrken, Ahmed Ra

ifin otomobili Bogazdan doniiyordu. 
Erkek, gene kadm1 kollan arasmda tutu
yor, kulagma fiSI!dJyordu: 

- Ben sizin hayran ve hiirm.etkanm· 
z11n ... Bir hafta sonra, gene bOyle kimse
ye gostermeden, Bogaza gelecegiz ve 
derdle§ecegiz ... 

Otomobil §ehre gelince, tenha bir ko
§eba§mda durarak kumral kadm1 buak • 
h. 

Gene kadm, uzakla§an otomobilin i~in
deki IO§ l§lklara bakarak sevincle ~uliim
sedi. Caddeye ~1karak tramvaya hindi ... 
Uzu:1 uzun gittikten sonra tramvaydan 
indi ve bir evin kap1s1m ~ald1. 
Kap1y1 a~n k1saboylu, topluca viicudli.i 
bir ~admd1. Kumral kadmt giiler goriin
ce ba8Jrd1: 

- Ne haher Siiheyla~ .. 

Kumral kadm, eldivenlerini, §apkasml, 
tayy<iriinii, aceleyle ~Ikanyordu: 

- Our, ilkonce iistiimii degi§eyim, 
sonra anlatmrn. Hem eve <,;ok ge~ kal • 
d1m. Bizimkiler merak ederler... Benim 
elhiseyi versene... Aman ~abuk, karde -
§lrn ... 

K1sa boylu kadm, onun elbisesini man
tosunu verdi. Bunlar eski denecek ka -
dar i.itiisiiz, kotii §eylerdi. Kumral kadm, 
onlan giydi. Bir iskemleye oturarak an
lath: 

- Sahah ilk vapurla ka~1 tarafa g~
tim. Onun binecegi vapuru onceden og -
renmi§tim. Li.iks s11londa ka11§lhkh otur· 

duk ... 
Kahkahalarla giili.iyordu. 
K1sa boylu kadm, c;layanamad1: 

- Sonra giilersin. Anlat kuzum. .. 
Kumral kadm, ba§ml geriye dogru a· 

tarak gtc1klanml§ gibi gi.iliiyordu: 
- Ne anlataylm ~ Sabahtanberi be -

raberdik. Hepsine inandt. T amamile a· 
vucumun i~inde ..• Bir hafta sonra hulu
§acaglz ... 

K1sa boylu kadm, arkada§ml diirtti.i: 
- Aferin Siihey!L. Becerikli ktzsm 

vessel am .... Seni kendi mahallende hak
kal Mehmedin kiZl Siiheyla bilirler ... 
Halbuki ... 

Siiheyla yerinden kalkt1: 
- Gideyim, eve ge~ kald1m. Baham 

merakhdu. Simdi ona da yalanlar uy
durmak lazlln. Sende oldugumu, hera
her diki§ diktigimizi soylerim olur bi-
ter ..• 

Y erinden kalktt. Arkada§l onu kapt· 
ya kadar ge~irdi. Siiheyla kap1dan ~Jka
cagl mada bir <,;1ghk kopard1. Parmagm
daki yiiziigii kopanrcasma ~ekerek arka
da~ma verdi: 

- Az kald1 hunu parmagtmda unutu· 
yordum. 

Sunu sakla... Ben, yann sabah gene 
gelecegim, Hasan Sevkile randevum var ... 
Onun yanmda bir dul kadtmm, biliyor
sun ya ... 

Gi.ilerek kap1dan <,;1kt1 ..• 

CAHID UCUK 

G. 1. R. rejiminde yap1lacak 
tadilat 

ithalatm tamamen serbestisi igin tet
kikler yap1ld1g. hakkmda diin verdigi
miz haber ikbsadi mehafilde biiyiik bir 
alaka ve memnuniyetle ka!'§llanm1§hr. 
Bilhassa ithalat~tlar, bunun sevincli ge
li§ine §imdiden haz1rlanmaktadtrlar. 
Maamafih sanayicilerin yeni tedbirler 
ahmrken hiikumetin kendilerini dii§iin
mii§ oldugundan emin bulunmaktadlr
lar. 

Salahiyettar mehafilde s5ylendigine 
gore ithalatm sebestisi igin mevcud it
halat rejiminde yap1Iacak tadilat bil
hassa ithali serbest olan maddeleri ihti
va eden A, Vekaletler emrine verilmi§ 
ithal maddelerini ihtiva eden V ve M 
listelerini istihdaf etmektedir. Bu su
retle husule gelecek degi§ikliklerden 
sonra geriye (Cl) yani klering anla§ma
sile bagh oldugumuz memleketlerden 
gelecek ithal maddelerine aid hususi 
liste kalacakhr. $u vaziyete gore 1931 
senesindenberi tatbik eclilen kontenjan 
rejiminin son engellerinin de ortadan 
kalkacag1 goriilmekteclir. 

CUMHURlYE'l' 28 Mart 1937 

K1ymetli bir ilim 
adamJ oldii 

Biitiin servetini veremli· 
lere sarfeden bir doktor 

F rans1z gazete -
leri, radyolog Dr. 
Herve'in vefahm 
haber veriyorlar. 
Dr. Herve, haya
IIm veremin teda
visi ugrundaki me
saJsme hasretmi§, 
~ok degerli bir ilim 
adam1yd1. 

Veremlileri, on -
ce, eskidenberi ma -
lum olan usullerle Doktor Herve 

tedaviye ~ah§an Dr. Herve, X §ualan
nm bu hastahgm tedavisinde ne kadar 
miihim bir rol oymyabilecegini di.i§iinerek 
1913 senesinden itibaren, hastalarma bu 
usulii tatbika ba§1aml§tl. Harbi Umumi
de, siperlerden gelen veremlileri tedav;ye 
~ah§ml§, harb bittikten sonra §arki 
Pyrenees' de, bir dag tepesinde in§ a ettir
digi sanatoryoma ~ekilerek, biitiin serve
tini veremlileri kurtarmaga hasretmek su
retile ~ah§maga ba§laml§h. 

Sanatoryomuna iltica eden zengin, fa
kir her hastayJ ayni giileryiizle kar§lhyan 
Dr. Herve, miiessesesinin masraflanm 
onliyebilmek i~in ender tesadiif edilen hir 

Eminonii Halkevi i~in yapdacak spor salonu ,- ---

Eminonii Halkevi i~in yap1lacak spar I iist ~atta en modern bir sahnesi olan bir 
salonunun projeleri ikmal edilm~tir. Bi- tems1l ve konferans salonu bulunacaktu. 
namn in§aSI, 1 0 nisanda miinakasa ile bir Spor salonunun etrafmda aynca, du§, 
miiteahhide ihale edilecektir. -5artname- banyo ve soyunma odalan, list kattaki 
ye gore hinanm sekiz ayda bitmesi icab salonun yan taraflannda ise temsil §U
etmektedir. F akat hinamn bu miiddettM besine .tahsis edilmek iizere ~yunma, 

makyaJ, aksesuar, gardrob ve ~ah§ma 
daireleri bulunacaktu. Y eni hina, §imdi
ki binaya tamamile iltisak edecektir. 
Yukandaki resim binamn alacagt ~ekli 
gostermektedir. 

evvel ikmal edilerek Cumhuriyet bayra -

mma yeti~tirilmesine ~ah~1lacakhr. Y eni 

bina iki kath olacaktu. 

Alt katta 17X21 eh'admda bir salon 

( Ru aksamki program ) 
isTANBUL: 
12,20 plakla Ttirk muslklsl. - 12,30 hava~ 

dis - 13,00 Beyoglu Halkevi g5ster1t kolu 
tarafmdan b1r tem.sil - 14,00 son - 18,30 
plakla dans musik1s1 • 19,30 konferans~ 
Ordu say!av1 Selim Srrn Tarcan CRus mu .. 
sik1si na.sll ba~lad1J - 20,00 Miizeyyen ve 
arkadll.lllan tarafmdan Tiirk musik1s1 ve 
halk 9ark1lan - 20,30 Orner Riza tarafm .., 
dfln arabca si:iylev - 20,45 Muzaffer ve arka-. 
da§lan tarafmdan TUrk mu.sikisl ve halk 
9arkL1an: Saat ayan • 21,15 orkestra .. 
22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesL 
giiniin program! - 22,30 plaJkla sololar, a... 
pera ve operet par<;alarl - 23,00 son. 

viYANA: 
18,35 haflf mu.siki - 20 havadls - 20,10 

ESKi VE YENi §ARKILAR. 21 bale- 21,30 
temsil - 23,30 konser. 

BERLiN: 
18,30 melodiler - 20,40 spor haberlerl - 21 

WAGNER KONSERi - 23 havadis - 23,30 
dans m u.slkisi. 
PE~TE: 
16,50 DANS MUSiKisi - 18 QiOAN OR "' 

KESTRASI - 19,30 kon.ser - 20,40 havadis .. 

Binlerce hava ve deniz tayyare
lerinio, para~utlerinin, Amerika 
filosunun ve ordusuouo iljtirakile 
viicude getirilen heyecaoh, merak· 
h, ne~eli bir film, 

20,50 temsil • 23,30 QiGAN ORKESTRASI .. 

124,20 CAZBAND. 
BUKRE§: 
18,10 konser • 20,05 konu~ma - 20,25 k~ 

ro heyet1 - 21,22 operet - 22,30 DANs- MU .. 
siKis:i. 

~ELiK 
KART AlLAR 

LONDRA: 
18 konser - 19,30 Cenevre'den nakll .. 

20 havad1s - 20,15 temsll - 22,15 keman kon
serl - 23,45 havad!.s - 24,05 konu9ma - 24,25 
KLASiK KONSER. 

PARiS: 

feragati nefisle servetini tamamen hitirdik- Frans1zca 

18 hafif musikl - 19,15 havadls - 20 kon· 
ser • 20,30 havad!.s - 23 orkestra konseri .. 
23,45 temsil - 22 DANS MUSiKiSi. 

ten sonra bir~ok yerlere borclanrnl§, bu JAMES CAGNEY -MARGUERITE 
borclarm faizlerini bile odiyememi§ ve en LINDSAY - PAT O'BRIEN 

ROMA: 

nihayet sanatoryoma haciz vazedilmi§ - Bugiin T U R K ' te 
tir. Bugiin saat 11 de tenzilath matin e 

16 futbol ma<;lan neticesi - 18 operet .. 
20,50 lkon.ser - 22 Barl'den naklen hafl:f 
muslki - 22 opera - 23 DANS MUSiKisi. 

___ j 

Ger~i, Dr. Herve, Paris gazetelerinin :=::::::::::::::::::::::::::::: 
lehinde yapt!klan ne§riyat i.izerine, bazJ r NOBET~iECZANELER 

Bu ak~m §ehrin muhtelif semtlerlnde 
nobet<;i olan eczaneler 9unla1xhr: resmi makamatm miidahalesile miiessese

sini hacizden kurtararak eserini tamam • 
lamak i~in tekrar ~ah§maga koyulmu§sa 
da, uzun senelerdenberi iizerinde c;ah§hgl 
X §Ualarile harab olan viicudii bu oldi.i
riici.i mesaiye daha fazla tahammiil ede
memi§tir. Dr. Herve'in sag elinin i.i~ par
magi X §uamdan yanml§ ve birer birer 
kesilmi§ti. Bu fen kurbanmm oliimii, 
Frans1z ilim muhitini bi.iyi.ik bir matem 
i~inde buakmt§br. 

Devlet idaremizde 
Bir yenilik 
Siyasi Miiste,arlar 

[B~akaleden dew;ml 
i§ler g(:)receklerdir. Bu bOyle olma}'lp ta 
kendilerinin yalmz meclisle \emasl~ 
derpi§ etsek bu bile biiti.in vekalet ~lerinin 
ihata olunmasm1 istiyen bir vazife olur. 
Herhangi miiste§ar daima meclisle kar§I 
ka~1ya gelehilecegini g()zoniine almca 
mensub oldugu vekaletin bi.iti.in i§lerini 
kavramJ§ olmak mecburiyetinde bulundu
gunu takdir eder. 

Bunun ameli iki biiyiik faydast ola
cakbr: 

1 - V ekiller ~ok esash i§lerde bizza t 
gelecekleri meclise tali ve cari i§ler ic;in 
miiste§arlanm gonderebileceklerinden 
kendileri vekalet1erinin i§lerile daha ~ok 
ve daha esash surette me§gul olmaga im
kan ve zaman hulmu§ olacaklard1r. Bu 
bi.iyiik bir kazancd1r. ltiraf e!Jmelidir ki 
i~timalan istimrar esasma miistenid olan 
meclisin faaliyet zamanlannda vekiller 
vakitlerinin ~ogunu mecliste ge~irmek 
zaruretinde hulunuyorlard1. Bu zaruret 
§irndi siyasi miiste§arlarla payla§1lmak 
suretile vekiller devlet ve millet i§lerini 
en ~abuk ve en iyi §ekillerinde yiiriitmek 
ic;in rahat ve geni§ ~ah§acaklardJr. T e~ 
kilatJ peyderpey ikmal olunmak yolunda 
olan yepyeni bir rejim i<,;in bu devamh 
~ah§ma imkammn k1ymeti elbette pek bu
yliktiir. 

2 - Siyasi mi.iste§arhklann ikinci fay
dasJ, devlet, hiikumet ve millet i§lerimiz 
ic;in adam yeti§tirecek olmas1 meziyetidir. 
!§ler hakkmda nazari olarak malumat 
sahibi olmakla onlara yakmdan temas 
ederek yakinen bilmek arasmda daglar 
kadar fark vard1r. Zahirde en basit sa
mlan nice i§lerin filiyatta ~ok ~etin saf
halar arzettigi goriiliir, ve hunlar i~lerin
de yugrulunarak ogrenilir. Nitekim her
hangi hir i§i mes'uliyet fikrinden azade o
larak miitalea etmekle onun hakkmda 
mes'uliyetli bir rey beyan etmek mechu
riyeti ka!§ISlnda tetkik ve intac etmenin 
de biiyiik farklan vard1r. Meclisten icra 
i§lerine ahnan siyasi mi.iste§arlanmlz en 
~etin bir mektebe girmekte olduklarmm 
§uphesiz §imdiden farkmdad1rlar ve git
tik~e daha ziyade farkmda olacaklard1r. 
Bunun neticesi ise bizi i§ iizerinde pi§mi§ 
yeni ve k1ymetli elemanlara malik etmek 
olacagma gore bunu bile hepimizi mem
nun etmek laz1m gelen ba§hba§lna bir ka
zanc diye kaydedebiliriz. 

Hulasa yeni te§kilat, devlet idaremiz
de tekami.ile dogru atllml§ esash bir 
ad1mdir. Bu te§kilatm siyasi mi.iste§arlar 
safhas1 k1smen tahakkuk ta etmi§ oldu
gundan hepsi de k1ymetli arkada~lanm1za 
yeni vazifelerinde biitiin samimiyetimizle 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

YUNUS NADI 

Ziya ••• Renk ••• Goz kama,ma •.• Muvaffakiyet ... 

Bu hafta SARA Y sinemas1nda 
takdir oazarlarile seyredilen ilk ve tabii renkli 

R A M 0 N A 
FranSlZCa sozlii biiyiik tilm. Ba~ rollerde : 

LORETTA YOUNG - DON AMECHE 
Sinemanm kn giizel roman1, a11k ve ihtira1 dolu bir eser 

lliveten : FOX JURNAL diinya haberleri 
Bu(!'iin saat 11 de tenzilith matine 

Sinemac1hk sanayiinin bugiine kadar yarathg• 

En gUzel - En nefis • iiAhl ,aheser 
San'at ve gUzellik f&hikas• 

R 0 M E 0 ve J U L i E T 
NORMA SHEARER- LESLIE HCVARD 

Pek yakmda Istanbul halkma takdim edi~erektir. 

31 Mart Car~amba giinii ak1am1 MELEK sine
masmda verilecek biiyiik miisamere i~in loca bi
letleri bitmil}tir. Hususi koltuklar satalmaktad1r. 
Bu musamere i~in bir~ok siirprizler haznlandttJ 

gibi gelenlerin sioemas1 da ~ekilecektir. 

Biitiin diinyada hiikiimran olan yJld1z 

DANiELLE DARRiEUX 
En son Paris muvaffakiyetini te~kil eden ~ark1h ve musikili 

PARiSLi KIZ 
komidisinde SUMER sinemas1 

mildavimlerini memnun ediyor ve hayrette btraktyor. llaveten: 
FOX JURNAL. Bugiin saat 11 de tenzilatb matine 

Bugiin ho§ ve ne~'eli iki saat ge~irmek i~in 

SAKARYA • sinemastna 
gidiniz ve biiyk muvaffakiyetle gosterilmekte olan 

Kzzlar Pansigonu 
FransiZca sozlii komik ve aynt zamanda miiessir filmi goriiniiz. 

B&fl rollerde : 

LUCIEN BARROUX - GABRIEllE DORZIAT ve 40 gene k1z talebe 
lliveten : PARAMOUNT JURNAL: Yunaniatan krahmn Giridi ziyareti 

Bugiin saat 11 de matine. Umumi duhulive 25 kurus 

istanbul cihetindekiler: 
Emlnoniinde (BensasonJ, Beyaztdda (A• 

sad or), Kii~iikpazarda (Hikmet Cemll), E .. 
yiibde (Mustafa ArlfJ, §ehremln!nde (Ham
di), Karagiirnriikte (ArlfJ, Samatyada. (E .. 
rofilosJ, l}ehzadeb3,9mda (Hamd!J, Aksa ... 
rayda C§eref), Fenerde (Vital!), Alerndar .. 
da <E~ref Ne\)'etJ, BalurkoJ"((e (MerkezJ. 

Beyoglu cihetindekiler: 
ist~klal caddes!nde (Kanzuk), Altmclda .. 

!rede (Gtine~J. Galata Top~tularda (Spori .. 
dis), Taksimde (NlzameddlnJ, Tarlaba ... 
~mda (Nih ad), §~lide (Halk), Ka.slmpa§a• 
da (Asaf), Ha.skoyde <BarbutJ, Be\llkta{lta. 
(Stileyman RecebJ, Sanyeroe (AsafJ. 

tiskiidar, Kadlki:iy ve Adalardakller: 
Usktidarda CMerkezJ, Kad1koy Pazaryo .. 

lunda (RifatJ, Btiyiikadada (~lna.si R1za), 
Heybellde CHalk). 

Belediye zah1tas1 hakkmda 
bir miiracaat 

BaZl vilayetler DahUiye Vekaletine 
muracaatle Belediye zab1tas1 i~inin dev
let zabttasma verilmesini istemi§lerd.ir. 
Dahiliye Vekaleti bu mevzuun Vekalet
ge sureti umumiyecle' miilahaza ve tet
kik edilmekte oldugunu, neticeye kadar 
eski §ekilde devam edilmesini bild.ir
mi§tir. 

Te§ekkiir 
Menenjit hastahgma yakalanan og· 

lum Soygurun hastahg1m te§his ederek 
tedavi eden degerli doktor Niyazi Ali 
ile yardtmlan dokunan Etfal hastanesi 
doktorlarmdan Aziz, ~evket, Sabri ve 
Ataya hararetli te~ekkiirlerimi sunanm. 

Yedek Siibay okulunda tegmen 1hsan 

Franstzca dersleri 
Diplomalt ve pratik metoda malik bir 

Franstz bayam klsa zamanda miikem -
mel SUrette fransiZea 5gretmektedir. 
Miiracaat igin gazetede (F.) riimuzuna 
yazllmak laztmd1r. 

~ Karagomlekliler --------ihtil81i 
-~----· Mutercimi 

Haydar Rifat 
Yeni ~1kb 

100 kuru~ ........ 
Uskiidar Hale Sinemas1 

Goniil Dedikodular1 

B U G U N 

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

Zevkli ve heyecanh bir mevzu 

SON RuMBA Fran•12:ca aozlii 

Orijinal tarkth 

SiNEMASINDA 

B&!f rollerde: 
JORJ 

Dans krah 

RAFT ve lliizellik zarafet krali~esi 

CAROLE LOMBARD 
Bugiin saat 11 de tenzilith matine 

KRONSTAD BAHRiYELiLERi Biiyiik Rus ihtiiAlinin 

en deh§etli sahiteleri 

r•BUGiiN 
i p E K . Aflk fedakirhgl - oli.im tehlikesi 
Sinemasmda HiSS I - CANLI - HAREKETLi - HARiK ULADE BiR M EVZU 

KARANLIKTA UCU$ 
MIRNA LOY .. KARY GRANT ( FrnsiZca sozlU) 

h•••••••• Ayr1ca: Paramount diinya haberleri. Bugiin saat 11 de tenzilith matine •••1••••1l 
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28 Mart 1937 CUMHURiYET 5 

T opkapl kiitiibhanesindel ((Tiirkiye Avrupa-
nln en Sulhcu .. h. b. k. b mu lffi If Ita memleketidir)) 

De re militari «Askeri ~eylere dair» isminde olan Bir ingiliz muharririnin 
bu kitabt Fatih 465 sene evvel getirtmi~ti 

T opkap1 saray1 
]ditiibhanesinin la • 
tince eserleri meya • 
mnda, ~ok giizel ve 
resimli bir kitab var· 
drr. De re militari 
adlr olan bu kitab 
1472 senesinde ital· 
yanm V erome §eh· 
rinde basiimi§hr. 
Miiellifi Rimsinili 
Roberto Valturyo 
olup kitab, italya • 
da bask1 i§leri ba§ • 
lad1g1 vakit ikinci o
larak basilmr§hr. Li
onardo da Vinci ha
trratmda kiitiib • 
hanesinde en sevdigi 
kitablann dordiincii
sli olarak bunu gos • 
termektedir. Eserin 
birinci basJir§l 14 72 
dir ki bu miizemiz -
.de bulunmaktadu. 
Sonradan Bolon -
ya'da, 1532 • 33 te Kitabz Fatihe gonderen Prens Sigismondon'un 1417 de 

Pariste latince ta· yapZlan bir resmt 

b1larr yap1lmr§ ve , . . . . . 
1489 da da Verume §ehrinde ikinci defa I Ambrozyano da ve b1r crld1 de Bntl§ 
olarak italyanca hasJ!mi§hr. Kitabm i~i Miizeumdad1r ki, ln~iliz_l~r ~u el yazi· 
1450 den 1472 ye kadar ordularda kul- sm1 1862 y1lmda 60 lngJ!Jz hrasJ muka
lamlan esliha makineler, binalar, hay - bilinde satm almi§lardJr. Elimizde bu • 
vanlar ve ordu k1yafetleri resimlerile do- lunan basb eserin sonradan getirtilmi§ 
ludur. Bu resimler me§hur italy an san' at- olmasJ muhakkaktlr. <;iinkii Prens Sigis· 
kan Matteo Pasti tarafmdan yapiimi§hr. mondo F atihe kitab1 1463 te gondermi§ 

Prens Sigismondo Dante'nin Cehen • 1464 te Venedik biiyiik konseyi huzu • 
d d b · · §' k d .. .. d" runda San Marko kilisesinde k1hc nero a m a e§lnCJ ar Ism a surun ur - . . . 

diivii Paolo il Bello ile a§IkJ Fromeska'- ko§anarak Fatihe harb ilan etmi§ ve Jkr 
nmg ahfadmdandJr. Napoli KralhgJ, Ve- sene siiren Mora muharebesinde maglub 
nedik Sicnu ve Papahk maiyetinde ~a- olmu§tur. . 
hsmi§' ve Venedik tarihinde biiyiik bir Maglubiyetinden dart sene sonra yam 
ii~ buak.mJ§tlr. V enedik Cumhuriyeti 14~ d~ ve~at etmi§tir. ~ara~. -~ii:~b~a
tarafmdan Prens ilan edilen Sigismondun nesmdeki kJtab da Prensm olumun en 
F atih nezdinde Giralamo Micheli ismin- dort sene sonra yani 14 72 de basJ!mJ§hr. 
de bir sefiri bulunuyordu. F atih Prensin B~ k~t~bm . bila~ar_e F atih tarafmda

1
n 

maiyetinde san'atkar bir madalyacmm muellrfmden Jstemlmi§ olmas1 muhteme • 
oldugunu haber almca sefire bir mek • dir. Zira F atih 1481 de Robert~ Val • 
tub gondererek san' atkann kendisine turyo 1484 te ve madalyacJ ~attlo Pas· 

.. d ·1 · · '. · · p F · t1'de 1440 ta olmii•lerdir. K1tab askeri gon en mesm1 nca etml§tl. rens ah - • .. 
hin mektubuna verilecek cevabi miize • bakJmdan ~ok hymethdir. 
m:zm ki.itiibhanesinde bulunan De re Y A$AR SJHEY 
M ilitari (asker) §eylere dair) eserin mii-
ellifi Rabinto Valturya'ya emretmi§ti. 
EI' an italyamn Murano §ehrinde 1463 
tarihli bir el yazmas1 i~erisinde bulunan 
ve F atihe yaz!lm1~ olan bu latince mek -
tubun terci.imesini okuyuculanm1za su • 
nuyoruz: 

«Azametlu ve §evketlu Ti.irk Sultam 
Mehmed, 

Riminili Robinto Valturyo'nun (De 
re militari) (asker) §eylere dair) a db e
serini ben, Prens Damimo Sigismondo 
Malatesta istemi§ oldugunuz madalyac1 

Mattiu Pasti ile sunuyorum.» 

Murano §ehrindeki bu mektubdan an· 

la§Ihyor ki F atihe gonderilen kitab el ya· 

zisJ idi. Zira 1463 te italyada bask1 i§· 

leri yoktu. 
Mi.izemizde bulunan bask1 eserdeki re· 

simlerde 1472 de madalyacmm istanbul
dan donii§iinde yap!]digJ tarihlerden an

la§Ihyor. 

Miiellif Valturyo bu eserini el yazisJ 

olarak birka~ aded yazml§tlr. <;iinkii ay

ni eserin el yaz1larmdan biri; Paris milli 
kiitiibhanesinde, Ferrara' da, Milano, 

A DLI Y EDE 

Eroin §ebekesi hakkmda 
verilen karar 

Bundan bir muddet evvel Beyazrdda 
Tavukpazarmda bir eroin ~ebekesi mey
dana gtkanlmt~ ve bu §ebekenin lise ve 
Universite gencligi arasma girerek be
yaz zehiri satmak clir'etini gi:isterdigi 
yaptlan tahkikat neticesinde anla~rlmJ~
tl. 9 numarah ihtrsas mahkemesi bu ~e
beke efradrm muhakeme etmi~tir. Du
ru~ma neticesinde suglulardan Nigarm 
bu i.§le bir alakasr olmad1g1 gi:irlilerek 
beraetine karar verilmi~, diger suglu
lardan Ya~ar ve Belk1sm ise beyaz ze
hiri satmakla beraber bunun zavalh hi
rer miiptelasr olduklan anla§Ilml§hr. 
Bunlar alt1~ar ay hapse mahkum edil· 
mi~lerdir. Fakat bu cezalanm Bak1rkoy 
Ak1l hastanesinde mli§ahede altmda ge
~ireceklerdir. 

$cbekede mi.ihim rolli olan Fatma, ya
~~ kliqlik oldugundan bir ay hapse ve 
20 lira para cezasma mahkfim edilmh~-
tir. 

~ayani dikkat makalesi 
Morning Post gazetesinin orta Avru • 

pa muhabiri AnkaraYJ ziyaret etmi§ ve 
gazetesine, intibalan hakkmda ~ok sita
yi§kar bir lisanla bir makale yazml§tlr. 

Durmadan ~alr§an Tiirklerin yeni mer
kezlerini bir Avrupa §ehri haline koy • 
duklanm soyliyen muhabir Ankaraya 
nazaran 1stanbulu daha bakimSIZ bul • 
maktad1r. 

Yliksek mehafilin AnkaraYJ sakin bir 
~ah§ma merkezi yapmak istediklerini 
yazd1ktan sonra muhabir diyor ki: 

«Atatlirkii ~alr§ma hususunda nlimu
ne ittihaz eden Tiirkler, onun ilhamile 
durmadan ve biiyiik bir programm ba • 
§anlmasi i~in c;ah§Iyorlar. Siikun ve hu
zur ic;inde ~ah§ma hak1mmdan denebi • 
lir ki Tiirkiye A vrupada en sulh~u ve 
sakin bir memlekettir. Dahilde sulh ve 
siikun i~inde ya§lyan Tiirkler, Hatay da
vasmm hallinden sonra biisbiiti.in sulh ve 
miisalemete kavu§mU§ bir haldedirler. 

Bu memlekette muhalefet namma bir 
§ey yoktur. Buna sebeb hiikumetin mu
vaffakiyetleri ve memlekete olan hizmet
leridir ki bunlann aksini hi~ kimse iddia 
edemez. Memlekette i§Sizlik te yoktur. 

Ttirkiyenin tabil kaynaklanm inki§af 
ettirrnekle me~gul olan Ttirkiyenin kom
§Ularile hi~ mlinazaah i§i mevcud degi[
dir. Onu hi~ kimse tecaviizkar emeller 
beslemekle itham edemez. Balkan An • 
tanh mekanizmesi sayesinde Yunanistan, 
Romanya ve Yugoslavya ile samiml bir 
te§riki mesai ahengi kurrnu§tur. Biiyi.ik 
devletlerle olan miinasebetlerinde bitaraf
hk ve istiklal gosterrnektedir. Asabi bir 
hava i~inde ya§Iyan muhtelif cereyan -
lara kapJ!mJ§ ve halb ezilmekte olan bir 
c;ok memleketleri gezdikten sonra Tlir -
kiyeyi ziyaret insana bir ferahl1k vermek
tedir. Burada insan kendini, nefsine iti
mad sahibi ve elbirligile ~ah§an bir mil
letle kar§Ikaf§Jya buluyor. Daha iyisi, bu 
memleketin kom§ularile kendini miina • 
zaaya tutu§turacak hi~bir emeli olma -
masrd1r.» 

VNIVERSITEDE 

lkbsad F akiiltesinin ~ay1 
istanbul Universitesi ikhsad Fakiilte

si, diin, Dagcrhk kuliibiinde bir tam§ma 
gaYJ vermi§tir. ikhsad ve diger faklil
teler talebe ve profesorleri ve mumtaz 
bir davetli heyeti bu ziyafette haz1r bu
lunmu§ ve saat on bire kadar giizel bir 
vakit gegirilmi§tir. 

Belediye kooperatifinin 
toplanbs1 

Belediye kooperatifi senelik igtimam1 
akdetmi§>tir. Kooperatifin bu seneki top 
lanbsma, Belediye memurlarile diger 
azalarm hemen ekserisi i§tirak etmi§
tir. ToplantJda idare heyetile muraklb
larm hazrrlam1~ olduklarr raporlar o
kunmu~ ve mlinaka~as1z tasvib edil
mi§tir. Kooperatif miidiirii Ankarada
ki temaslanm anlatmi§tlr. Bu izahattan 
da Ziraat Bankasmdan 80 bin lirahk bir 
istikraz temin edildigi, bu paradan 30 
bin lirasmm §imdi ahnarak istiyen me
murlara verilecegi, miitebaki 50 bin li
ramn da, azanm kt§hk ihtiyaclarma sar
fedilmek iizere tqrinievvelde almacag1 
anla~Ilmr§tlr. 

Toplantlda bu seneki temettuun, He
ride kurulmas1 dii§iinlilen teaviin san
digma devredilmek uzere hususi ihtiyat 
akgesi olarak ayrrlmasma karar veril
mi§tir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 31 

iNSANLAR 

=\\ min saiki bir «his» degil mi? Boyle daha 
ne vak'alar ... En sonuncusu §U Tahsin 
hadisesi ... <;ocuga kar§I merhametim bir 

BiZ 
0 halde - bak i§te §iiphe buradan ba§ • 
hyor • o halde benim bu fikirlere bagla
ni§lffi. onlan dogru bulmaktan ziyade ba
bamm taassubuna kar§J nefretimin, baba
mm istibdadma kar§l isyan ihtiyac1mm 
neticesi miydi? Ve yahud, boyle bir nef
ret ve isyan ihtiyacmm sevkile mi ben o 
fikirleri dogru bulmaktan ho§lamyor • 
dum? Hakikat zannettigim §eylerin i~im· 
de boyle siibjektif amilleri ve 0 hararelli 
talebe gencligim zamamnda asia tahlil 
edemedigim hususl ve gizli bir determi -
nizm mi vard1? Ha?.. Anladm degil 
mi? hte biitiin dava... <;unkii, bak, ne 
oldu ... vaktaki bu amiller kalmadJ, yani 
akraba ile bozu§tuk. babam oldii ve ben 
kendi ba§lma hayatJmi kazanm1ya ba§la
dim (aroma ne kazam§! Parlak!), evet, 
vakta ki bu amiller kalmadi, ben (evvcla 
fikirlerimde degil), ben, evvela hislerim
t!e bir degi§iklik duydum. Ne gibi r.rese
la?.. Arbk olen bahama eskisi kadar kiZ· 
mJyordum; olen ann erne ~ok acJml§tlffi; 

ic;imde onlan bedbaht etmi§ olmak §up • 

hesinin azabt vard1. Onlara kar§J hisle • 

Y a zan: P eyami Sa fa :=::::V 
rim degi§mi§ti. V e ben, i§te as1l mesele 
burada, bu hisleri bogm1ya ~ah§hglm 
halde muvaffak olam1yordum. 

Orhan titriyerek ve bir humma ic;inde 
soyliiyordu. Necatinin dikkati nisbetinde 
artan bir harareti vard1. Ostiiste sigara -
lar i~iyordu. F akat, her zaman oldugu 
gibi, sesinin ve baki§lannm parlayi§larma 
ragmen viicudii az hareketli ve dikti. El
lerini ve ba§mi az hmi!dahyor, arada bir 
bacaklarma verdigi §ekli uzun mi.iddet 
degi§tiremiyordu. 

Devam etti: 

- Si.iphem de buradan dogdu, Ev -
Yela sarih bir §i.iphe degildi bu; sonra • 
]an, o Tahsin vak'asmdan sonra, mekte
bm nht1mmda son defa gezerken sara • 
hat kazandJ. Bu hislere kaT§! aciz kah -
§Jma hayret ediyordum. Her yerde beni 
onlar idare ediyor demek! Fikirlerim de
gil. Hatta fikirlerimi bile onlar idare e· 
diyor. Beni sinemaya gondermiyen ba ~ 
bamm hadislerine ve tefsirlerine isyamm 
bir «his» degil mi? Haritada hi~ yokken, 
bir giin dolup ta§arak evi b1rak1p gitme· 

l «his» degil mi? HaZim cihazimm taleb-
lerine ragmen! A~ kalmak ihtimaline 
ragmen! Benim o mektebde kalmam i~in 
hatta mi.idiir kadar opiirtiinist olmama 
ihtiyac1m yoktu. i§i idare edebilirdim. 
Maa§tan biraz fedakarhk... Celalle hi· 
raz daha ho§ ge~inmek... Hatta guru • 
rumdan bir§ey feda etmege meobur ol -
madan, hatta fikirlerimden de bir§ey fe· 
da elimege mecbur olmadan o mektebde 
kalabilirdim. Fa kat o T ahsini kurtarrnak 
i~in bir «jest» laz1md1. Bir fedakarbk 
jesti ... Mektebde bu bir hava, bir efkan 
umumiye yapacakh. Bunu da hissediyor· 
dum. His! Hep his! Buna da mukave • 
met edemedim. Mi.idi.iriin kar§Ismda isti
fa i~in son tereddiidii ge~irirken, ileride 
akhm1 mes'ul etmiyeyim diye, i~imden 
bir ses bekledim. Bu da hissin sesi ola • 
caktJ. Nitekim oyle oldu. Ve her yerde, 
her zaman, hep oyle olunca en ziyade 
ir.kar etmege ~ah§hglffi bir kuvvetin ba· 
na daima hakim oldugunu sezdim. Ak
rabamla aramm bozuklugu bana mana· 
s1z goriinmege ba§lamJ§tl. S1k1ya da gel
dim. Fakat sebeb yalmz bu s1k1ya gel • 
mi§ olmam degildir. Manas1z buluyor -

dum, bu aynhg1 manas1z buluyordum. 

ihtimal ki... (bak gene his!), onlara 

iS BANKA8113 YASINDA 
Bu milli miiessesemizin 
bugiinkii hali gOgsiimiizii Asmak 

~ lindeki kag1d tomanm, bir ku-

k ba tacak bl·r neti·cedi·r ~ ma§topua~argibi, katkatve a r ~~~~~ 
[Ba~taratt 1 tncz sahi/ede] 

ml heyetimizde gorii§iilecektir. 
1936 da bankamrzm i§leri, memleke

tin umuml vaziyetinde oldugu gibi, bir 
y1l evvele nisbetle inki§af gosterrni~tir. 
Mahsullerin siiratle ve memnun edici fi
atlarla sahlml§ bulunmas1, seyyal banka 
muamele hacmini geni§letmi§; ikrazattan 
yap1lan tahsilatta kolayhk temin etmi§ 
ve umumiyetle plasman biiyi.imli§tiir. Ay
ni y1lda piyasalanm1zda iflas ve kon· 
kordato vak' alarmm normal den a§agl ol
dugunu kaydederim. 

Ekseri §ubelerimizden alman daha iyi 
neticelerle partisipasyonlanmlZin ayni 
y1ldaki mahdud randimanlan bir araya 
gelince, bankac1hk sahasmdaki verimli 
~ah§mamiZ sayesinde aynca dahill ihti
yatlar tefrikinden ba§ka, 1936 da 1935 
ten fazla bir safi kar elde ettigimizi mem
nuniyetle i§aret etmek isterim. 

BankamlZ!n 1936 daki kan 735 bin 
lirayi ge~mi§tir. Bu meblagm gerek ban· 
kalar kanunu, gerekse nizamnamemiz 
hiikiimlerine uygun olarak ayudigmuz ih
tiyatlarla bankamlZln ihtiyat ak~esi 
3,250,000 liraya yiikselmi~tir. 

I 936 yrlz temettiiii 
Hissedarlanmiz umumi heyeti tarafm

dan tasvib edildigi takdirde, 1936 y1h 
temettiiii olarak on lirahk beher hisse i~in 
% 9,2 kuru§ hesabile 92 kuru§, beher 
miiessis hissesine de 9 lira; kanunl vergi· 
leri tevkif edilerek dag1hlmasi kararla§· 
ffii§tlT. 

Partisipasyonlanmizm bankac1hk sa
hasmdaki i§lerimize nisbetle daha dun 
netice verrni§ olmasmda aranacak sebeb
leri izaha giri§meden, memleketin umu· 
ml menfaatini daima ve her§eyden i.isti.in 
tutarak endiistride kar§lla§llan mii§kiille
ri yenmege ~ah§hgimrzJ ifade etmeliyim. 

lftiraklerimiz 
BankamlZln hissedan bulundugu «Tiir

kiye Seker Fabrikalan Anonim Sirke
ti», ge~en yil bazJ mmtakalara anz olan 
pancar hastahgt yliziinden az rand1man 
verrni§tir. <;ok nazik bir endiistri §ubesi 
olan §eker ic;in hiikfimetimizin daima gos· 
terdigi yakm alaka ve hassasiyetin bir 
misalini de son defa aldigl himaye tedbir
lerinde gorrnek kabildir. Bu sayededir ki, 
§irket, 1936 bilan~sunda ancak % 
6Yz kar temin edebilmi§tir. 

Komlir i§lerimizden ge~en y1l alman 
neticeler norrnaldir. Si§e ve cam fabrika
miz ise ilk ~ah§ma y1hm muntazam faa
liyetle ba§al'mJ§tJr. Bu nevi e§ya ihtiya
cJmlzm mlihim bir bsmm1 muvaffakiyet
le imal eden fabrikam1zm herglin daha 
iyi §artlar!a piyasaya ~Ikardigl e§ya rag· 
bet gormektedir. Bu mevzu iizerinde go
rii§iirken, miitemadiyen dii§i.iriilen dam· 
ping fiatlarile ve bu fiatlarla memlekete 
sokulmu§ stoklarla miicadele etmek mec· 
buriyetinde kalmdJgiDI da soyJemek (a· 
Zimdir. 

Sigorta ve Reasiirans §irketlerimiz 
memleket i~in faydah <;ah§malarma de -
vam etmektedirler. Ge~en y1lm ba§langJ
cmda inhisarlar idaresi ve Ziraat Ban
kasile mii§tereken kurdugumuz «Tiitlin 
Limited» §irketi bir y1l zarfmda tiitiin 
mahsuliimiizden di§an memleketlere iyi 
sah§lar yapml§hr. «i§ Limited» ve «Pa
muki§ Limited» §irketlerimiz de ge~en 
yilki ~a!J§malannda muvaffak olmu§lar-

gizli bir hasretim de vanh. Boylece ... 
amcama bir mektub yazmak ihtiyaclffia 
kar§I gururumun mukavemetleri azahyor
du. Eger bu arzuya mukavemet ede • 
medimse, gururum yenildiyse, bunun se
bebi irademin gev§ekligi degil, diyorum 
§imdi, hayn, bu degil, onun koklerindeki 
tahavvtildtir, diyorum. 

Orhan koltukta ba§JDJ arkaya sahver
di. Yiizii ~k konu~anm yorgunlugun -
dan sararmi§b. Birbiri i.istiine sigaralar da 
i~mi§ oldugu i~in, gogstinde ve midesinde 
baygmhga yakm bir eziklik duyuyordu. 

Necati ~yaga kalktJ.: 
- Bir§ey yemelisin! dedi. 
- Hay1r! Mid em bozuk, hi~ bir§ey 

istemiyor. Sigara i~mezsem belki ac1k1 • 
nm. 

N ecatinin endi§elerini dag1tmak 1~m 
Orhan dogruldu: 

- <;ok sigara ic,;iyorum l dedi. 
Necatinin dii§iindtigii §eyi soylemi§ti. 
- Giinde iki paketten fazla, diye ila-

ve etti. 
Sobaya odun att1ktan sonra yerine otu

ran Necati: 
- Simdi azizim, dedi, biraz da i§in 

maddi tarafm1 konu§allffi. Ben bunu giin
lerdenberi dii§iiniiyorum. Nihayet hallet· 
tim. Biliyorsun ki benim i~in gaye husus! 
mekteblerdeki derslerimi azaltmak ve 
resmilerdekini ~ogaltmakh. ~imdi V efa-

d1r. 
Y urdun toprakaltJ servetlerinden biri

ni degerlendirecek olan Ergani Bak1r 
Sirketi 1938 y1lmm ortalannda baku 
ihrac etmek iizere tesisabm ikmalle me§· 
guldiir. 

Endiistri program1 
Birinci endiistri programmm tahakku· 

ku yolunda milli bankalar hissesine dii -
§en vazifelerden biri de Malatya men· 
sucat kombinasmm kurulmasJdn. Bu 
maksad1 temin i~in Ziraat BankasJ ve Sii
mer Bankla bankamiZin miisavi nisbette 
i§tiraklerile kurulan §irket faaliyete gee; • 
mi§ bulunmaktad1r. Kombina zamanm • 
da ~ah§maga ba§byacakbr. Tiirkiyenin 
milll davalan arasmda yer alan endiis
trile§me hareketi plan ve ihtisasla ba§a· 
nbrken, bankam1za da vazife verilmi§ 
olmas1; miiessesemize k1ymet ve §eref ver
mi§tir. 

Birinci be§ y1lhk program zamamn • 
dan evvel ba§anlmasr ve ikinci be§ yd -
hk programm haz1rlanmt§ bulunmasJ bu 
hareketin, memleketin ekonomik biinye
sine uygunlugunu; ve boyle bir harekete 
ilan ihtiy ac ve tahassiiriinii is bat eden bir 
delildir. 

Son aylarda demir, kag1d, §eker gibi 
maddelerin diinya piyasalannda goriilen 
fiat yiikseli§i ve bunlan yurd di§mdan te
mine mecbur olan memleketlerin tesadiif 
ettikleri mii§kiiller; hay at ve istiklalimiz
le alakah olan endiistrile§memizdeki yiik
sek isabeti derinle§tirmektedir. Ucuz §e· 
ker davasmm tahakkukundan sonra mem
leketimizde giinden giine artmakta bulu· 
nan §eker istihlak nisbeti, istihsali c;ogalt
mak i~in yeni tedbirlere ba§vurrnayr za
ruri kJ!maktad!r. 

Bankalar kanunu 
Ge~en haziranda mer'iyete girrni§ bu

lunan bankalar kanunu milll bankac1hk 
sahasmda faydah tesirlerini gosterecektir. 
Bankam1z, ~h§malanm bidayettenberi 
teknik esaslara istinad ettirdigi ic;in; bu 
kanundaki hiikiimlerden ~oguna esasen 
riayet eylemekte idi. Bunun i~indir ki 
miiessesemiz kanuna intibak ic;in zorluk 
~ekmi§ degildir. 

T asarrul hesablart 
T asarruf hesablanm1zdaki rakamlar 

her YJI esash bir yiikseli§ gosterrnektedir. 
Memlekette ilk olarak kumbaralan mey· 
dana j1karm1§ olmakla te§kilath bir tarz
da para biriktirmek i~in giri§tigimiz faa
liyetin miisbet neticelerini almaktay1z. 
Para arttlrma hevesini a§Jhyan ve biiyiik 
bir biriktirrne vas1tas1 olan kumparanm 
gordiig.U yiiksek ragbet, ~ah§ma §evkimi
zi arhrmaktad1r. 

T asarruf sand1g1 hesablanmlZln bii • 
) iik inki§afrm tebariiz ettirrnek i~in birka~ 
rakam zikretmek faydah olur. Bilan~o -
lanmlZln bu k1smmda muhtelif y1llarda 
§U rakamlar gaze ~arpmaktadn: 

BankamlZ!n tesis Y.Ih olan 1924 te 
12,554- lira, 1926 da 220,310- lira, 
ve bu rakamm 1927 de birden, 
1,178,325- liraya yiikseldigini, 1930 
da 4 milyona yakla§bgmJ, 1932 de 
7Yz milyon liray1 buldugunu, 1933 
te 12,000,000- liray1 gec;tigini go· 
riiriiz. 1934 te bu hesab 3,000,000-
lira birden arh§ pay1 kaydetmi§, 1935 
te 20, 190,444- liray1 ve ge~en y1! da 
22,620,293-lirayi bulmu§tur. 

nm edebiyatm1 da bana veriyorlar. Be§ 
mekteb oluyor. Bunlann hepsini idare e
dernem. Birinden vazg~ecegim. 0<; hu· 
sus! mektebe gidiyorum, birini buakaca· 
g1m. Rasih Beye si:iyledim. Seni anlat • 
lim, ~ok metettim tabit Memnun oldu. 
Memnun ve raz1. Benim orada haftada 
dokuz saatim var. Elime yirmi liradan 
fazla g~er oradan. Bunu sana buaka • 
cag1m. Miidiirle her§eyi konu§tum. <;ar
~amba giiniinden itibaren benim yerine 
sen derslere gireceksin. 0 giin beraber 
gideriz. Fa kat bu sana yeti_§mez. Ba§ka 
bir giizel tesadiif oldu. Benim eskiden 
hem mekteb arkada§Im, hem kom§um bir 
Siileyman vard1r. ~imdi ne t§ yapar, pek 
bilmiyorum. Bir §irkette ~ah§Jyor gali • 
ba. Arada bir raslanm. Politika dii§kii· 
niidiir. Her tesadiifiimde bana ahvali ale
mi sorar. Ba§ka mevzuu yoktur. Sor • 
maktan maksadi anlatmiya vesile bul
makhr. Diin Kad1koyiinden gelirken va· 
purda gene on a tesadiif ettim: 

«- Ne dersin bu ltalya ahvaline? 
diye soze ba§lad!, sosyalistler yaman ha?. 
Bir kan§Ikhk c,;1kacak orada. Ke§ke biitiin 
Avrupa kan§sa ... Bizim ic;in kapitalist 
A vrupanm ke§meke§inden ba§ka selamet 
yolu yoktur. 

Ben susuyordum. Siileyman bahsi Al
manyaya ve Fransaya nakletti, vapur 
kopriiye gelinciye kadar siyasi fikirlerini 

kenarlar ve bir~ok imzalar gosterdi: 
- Benim i§, dedi, gene ask1da kald1. 

Rahmetli kocam niifus kiitiigiinde hala 
sag. Bugiin Ak~edagdan sordular. Ora
da da diri goriiniirse ben kocasJ alii bir 
evli kadm olup ~1kacag1m! 

Zahmetli kocasm1 neza!tet gosterip 
rahmetli diye anan kadmcagJza i~imden 
sab1rlar temenni ederken zihnimde de 
«askJ» kelimesi, hpki o kag1d toman 
gibi a~1hp sa~1hyorpu. 

Malum ya, ask!, asmak masdarmdan 
gelir. Fa kat bu masdar, ask1ya vannc1ya 
kadar daha neler ve neler dogurmami~
hr?.. Surat asmak en ba§ta oldugu hal· 
de kulak asmak, balta asmak, as1p kes
mek gibi tibirler hep onun yavruland1r. 
As1p kesmek, istibdad devrinin miimey· 
yiz vashyd1. Balta asmak, tarihi bir ta· 
bir olup Yeni~erilerin temeli yi.ikselen ya
pllara, limana gelen gemilere hirer balta 
asarak yap! ve gemi sahibinden para iste· 
melerini ifham eder. 

F akat asmak maddesinden tahfifl mas· 
dar olarak tekevviin eden asma, aslmdan 
~ok daha dalh budakhd1r. En ~k ~ar
daga ahnan iiziim agacJ manasma kulla
mlan asma, ipe ~ekilme mefhumunu da 
ta§!dJgi gibi mimarhkta asma oda, as
rna dere, miihendislikte asma koprii, ka
fe~ilikte asma be~ik, hayvanatta asma 
biti, nebatatta asmac1k, diilgerlikte asma 
kapi, asma kilid, evcilikte asma yatak 
§ekillerini ahr. Asma saat, asma kabag!, 
asma ku§U da gene bu as1ldandir. Bag· 
c1hkta frenk asmasile akasma, ~ic;ek~ilik
te de gene ak asma, yabani asma mot
hurdur. San asmamn eti lezzetle yenir 
bir ku§ oldugunu avdar soyleyip durur
lar. Boyac1hkta asma filizi tabiri ac;1k 
f1stJkl rengi gosterir. 

Asmak, miiteaddl fiil olmaktan ~Ika· 
nhp ta mec;hul fiil haline ve as1lmak §ek
line konulursa bir kat daha zenginle§ir. 
Y almz ipe ~ekilmekle degil, bir adamm 
ba§ma musallat olup yiizsiizliikle meram 
yiiriitmege ~ab§maya da asilma diyen A
rablarm retka' dedikleri bedeni eksiklik
le malul kadmlara as1hk diyoruz. Daraga· 
cma lay1k kotli adamlann stfatJ tiirkc;e
de asilas1d1r ve «as1lasi suda bogulmaz» 
meseli de o gibiler i~in darbolunmu§tur. 

Fa kat halk dilinde asmaktan, as!lmak
tan, asmadan, asilmadan, asrlacaktan, a
s!lasldan ve as1hktan ~ok daha fazla kul
lamlan kelime «asmh» d1r. Bir i§in son· 
raya kalmasi, geriye ahlmasJ, yanna ve 
yannlara b!rakilmasJ manasma gelen a
smb, k1rtasiyecilik tarihine pek sJkJ suret
te bagh ve bu haysiyetle de ~ok canh bir 
tabirdir. Rahmetli kocasmJ yava§ yava§ 
zahmetli olarak anmaga hak kazanaca
gmt soyledigim kadm gibi aylarca kapl 
kap1 dola§an i§ sahibleri «asmh» nm mag
durlandJr ve bunlara, ne yaz1k ki, bugiin 
dahi tesadlif olunuyor. 

V aktile i§leri aslgda veya asmtida b.
lanlar: 

Biz cliyorcluk ki bu i§ler goriiliir bir giincle 
Etti ferclalara ta'lik fakat biz as!la! 

Derlerdi. Bu ~e§id s1zlam~lar, i~inde 
ya§ad1gumz giinlerde duyulmamak ge~ 
rek! 

M. TURHAN TAN 

23 Nisan 
Size ~ocugu dii§iindiirecek 

haftanm ba Ian crd1r. 

anlatb. En sonunda dedi ki: 
«- Sen hala muallimsin, degil mi ~ 
«- Evet, dedim. 
«- <;ok mu me§gulsiin? diye sordu. 
«- Ni~in sordun? dedim. 
«- Sordum. Ba§ka bir i§ yapm1ya 

vaktin var m1? dedi. 
«- Ne j§i? diye sordum. 
«- Bir l§. T erciime, tebyiz, teksir 

gibi i§ler... dedi. 
«- T eksir mi? 
«- Onun gibi bir§ey... Vaktin -var 

m1 sen onu soyle, dedi. 
«- Parah bir i§ mi? diye sordum. 
«- Eh, parastz olmaz tabii... <;ah -

~abildigin kadar bir§eyler kazammn. 
Sen vaktin var m1 onu soyle, dedi. 

Ben tabii hem en seni dii§iindiim: 
«- Benim vaktim yok, dedim, ama 

sana ba§ka bir ark ada§ tavsiye edecegim; 
cidden k1ymetli bir arkada§ ... hatta ben· 
den daha muntazam... dedim. 

«- Kim bu? Emniyetli. mi? F ransiz-
ca bilir mi? diye sordu. 

«- Bilir. T erciime yapar. 
«- Ba~ka lisan bilir mi? 
«- Bilmez, dedim. 
«- Nerede ~ah§Jr? 
«- 0 da benim gibi muallimdi, de • 

dim, §imdi bo§ta ... hatta biraz fazla st• 
kmtJda. 

(Ar kast var) 



6 CUMHURlYET 

Fenerbah~e J\nkaragllcUnU, 
O~ok ta Be~ikta~I yendi 

[Ba§tara!t 1 tnct Sllhf]edel 
l!k devrenin ortalanna dogru F ener -

liler seyirciler i.izerinde slki§Ik bir vazi -
yette kaldiklan tesirini buakan oyunlan 
arasmda iyi netice vermege musaid akm
lar yapmaga ba§ladJ!ar. Bu arada Fik
retin 21 inci dakikada §ahsi bir hucumu 
F enerin birinci goliini.i tern in etti. 

Ankaragiicii tak1m1 bu gole otuz sa -
niye gibi k1sa bir zamanda soli~leri Mu
zaffer vasJtasile mukabele ettiler. Anka
rahlar bundan sonra da §iddetli hi.icum -
larda bulundularsa da hi~ birini gole ~e
viremediler. Devrenin sonlanna dogru 
F enerbah~eliler -5abanm uzaktan <;ektigi 
bir §iitle ve Ankarah kalecinin gaf!etin -
den istifade ederek ikinci gollerini ka -
zandilar. Devre 2 - 1 F enerin lehine ne
ticelendi. 

ikinci devrenin ba§lang!cmda Ba§ve
k.il lsmet inanii alki§lar arasmda stada 
geldiler ve ma<;J takib ettiler. Riizgan 
lehlerine alan F enerliler tamamen hakim 
bir vaziyete ge~mi§ bulunuyorlard1. Bi • 
rinci devrenin tamamen aksine olarak b~; 
devrede oyun Ankaragi.ici.i yanm saha -
smda cereyan etti. Ankarah gender ta
mamen insicams1z bir oyunla mukabele
ye ~ah§tl ve kalecileri de adeta U!;iincii 
bir mi.iaafaa gibi li.izumsuz yere kale -
sini bo§ buakarak oynad1. 

Oyun bu minval uzere devam ederken 
Fikretin kornerden <;ektigi §litii Esad go
le tahvil etti. 41 inci dak.ikada da Naci 
F enerin dordiincii goliinii yapt1. Anka
rahlar neticesiz kalan birka<; hiicumla hi~ 
olrnazsa bir say! daha terninine <;ah§tl -
larsa da muvaffak olamachlar ve oyun 
4 • 1 gibi hayli farkh bir galibiyetle Fe
nerin lehine neticelendi. 

Y ann (bugiin) . F enerbah<;e, Ankara 
Genclerbirligi tahmile kar§Jla§acakttr. 
Ge-<;en hafta Genclerbirligi F enerin bu -
giin rnaglub ettigi takuna kar§l hernen 
hemen ayni derecey_i almi§II# Bu itibarla 
ma~m ~ok <;etin olacag1 tahmin edilmek
tedir. Ankaragiicli taraftarlan hakem 
Kernal H a lim in biraz F enerbah~eyi ilti
zarn ettigi kanaatindedirler. Bugiinkii 
ma<;l lzmirden sureti hususiyede davet 
edilen Mustafa idare edecektir. 

Be§ikta§ lzmirde 1 · 0 yenildi 
lzmir 27 (Hususi muhabirimizden te

lefonla) - Be§ikta§ tahmt bugiin AI
sancak. stadmda milli kiime ma<;J olarak 
'O<;okla kar§Ila§tl. Hakem -5azi T ezcanm 
idaresinde cereyan eden bu ma~a tak1rn· 
lar §U tertiblerle i§tirak ettiler. 

Bt§ikta§: Mehmed Ali - Faruk, 
Hiisnii - F eyzi, Enver, Salahaddin -
~ref, Fuad, Refet, Rtdvan, Hayati. 

'O<;ok: Nejad - Ziya, Ali - -5iik
rli, Enver, Adil - Narn1k, Basri, Sa -
im, Said, !lyas. 

Oruna Bt§ikta§m akmile ba§landt, bir 
ve ikinci dakikalarda lzmir aleyhine ve
rilen frikik ile komerden, Siyahbeyazh • 
lar istifade edemediler. Misafirlerin 1z
rnirlilere nisbetle daha hakim oynad1k -
Ian, teknik balommdan da iistiin olduk
l~n hemen g()riildii. .!ik on dakikada 
O~ok oyunculan bir tiirlii kendilerini 
toparhyamadilar. Bundan sonra lzmir de 
<;ah§rnaga ve oyuna hararet ve heyecan 
kanlmaga ha§ladi. Be§ikta§hlar tesis et
tikleri hakimiyetten bir netice almak i<;in 
mliternadiyen uzaktan §iit ~ektiler. B~m
lann bir k1smim kaleci kurtard1, bir k1sm1 
da avutla neticelendi. On be§inci daki -
kadan itibaren Siyahbeyazhlar hakim oy
nadtldan halde go! <;Ikaramayinca asa
bile§erek oyunlanm bozar gibi oldular. 

- Bunlar i<;inde size birka<; isim sa
yabilirirn. F akat bunlann kimin nesi ol -
duklanm, ne i§ yaphklanm, nerede otur
duklarml bilmiyonnn. Bu isimlerden bir 
ikisi: Sanderling, ]an Diyamandi, Ma • 
dam Maryarn, Zehra Hammefendi ... 

F erai, bu isimleri not defterine hyde
derek: 

- Sizce Prens Rizkullahla Samoilof 
ayni adamlar miO!T '? 

Hasret giildii: 
- -5uppe mi var? dedi. Eger son ha

dise sizi aldanyorsa bunun s1rnnl <;oktan 
ogrendik. 

- Son had.ise hangisi '? 

N uri mudahale ederek anlatti: 

- Prens Rizkullahm, Istanbul Milli 
Ti.itlin §irketindeki intiharmdan bahset • 
rnek isitiyor. Bu intihardan sonra Sarno -
ilofun ortaya ~Ikt§l hepimizden ~ok Has
reti hayrete dii§iirmli§. <;unkii biliyorsu -
nuz ya, Hasret bir taraftan Prens R1z -
kullahm guya kariSI, diger taraftan Sa
mQilofun muavini idi. Onun i~in bu i"ki 

Diinku mat;lartn galfbleri: Yukartda 

Oyun bundan sonra, k1sa bir mliddet 
j(;in rniisavi bir cereyan takib eder oldu. 
U<;oktan Saim saia<;tga, !lyas merkez 
muhacirne ge<;tiler. 

Bu degi§ikligin hemen akabinde yani 
31 inci dakikada Nam1k saga~1k Saimin 
ortaladigl topa yeti§erek O~okun galibi
yet goliinii att1. Devre bu suretle bitti. 

lkinci devrede lzmirliler rakiblerile 
miisavi bir oyun oynamaga ba§ladliar ve 
hatta zarnan zaman tek kale oynad1lar. 
Bilhassa ilk be§ dakikada D~ok muha
cimleri muhakkak iki go! fmah ka~JrdJ
lar. Oyunun bundan sonraki k1sm1 her 
iki tarafm canla ba§la <;ah§!p yorulmala
rile ge<;ti. Fakat ba§ka gol olmad1 ve 
Osok tak1m1 Be§ikta~I I • 0 yenmi§ bu
lundu. 

Be§ikta§ltlar bu oyunda rakiblerine 
nisbetle daha ~Qk go! fmah yakalad1lar, 
fakat bunlardan istifade edemediler. iki 
taktm i~inde en iyi oyuncu Hiisnli idi. 

Ma<;tan sonra Refik Osmam gardiim: 
«D<;ok tak1mmJ begenmedim. Maamafih 
i~lerinde iyi oypncular da yok degildir. 
Be§ikta§ta Hakk1, Nazun ve ~ere£ gibi 
li<; kJYmetli oyuncunun eksik oldugu unQ
tulmamahdir. istanbulda tam kaarolu ta
kJrnuruzla O<;oku biiyiik farklarla yene -
biliriz.» dedi. 

Be§ikta§hlar yann {buglin) ikinci 
ma<;lanru Doganspora kar§I oymyacak
lardir. 

Tiirkiye Kros §ampiyonast 
bugiin yap1hyor 

Ankara 27 (Telef~nla} - istanbul, 
lzmir, Bursa, Bahkesir ve lzmitten gelen 
atletler Ankarah sporculann da i§tirakile 
yann (buglin) Ankara stadmdan ba&h
yacak ve 6 kilometro siirecek bir ku ko
§USU yapacaklardu. 

Trakyada bir spor miimes· 
silligi kuruldu 

Turk Spor Kurumu Edime, Ktrkla • 
reli, T ekirdag ve <;anakkale spor mm -
takalarmdan murekkeh olrnak iizere bir 
T rakya &por rnmtakas1 kurrnu§ ve mli • 
mumessilligine de Kadri Nernlioglunu 
tayin etmi§tir. Miimessilligin rnerkezi E
dirne olacaktu. 

8 kuliib arasmda yap1lacak 
ma~lar 

Sekiz kullib turnuvas1 tertib heyetin -
den: 

1 - T urnuvam1za dahil kulliblerden 

adamm ayni oldugunu en iyi bilen oydu. 
Fa kat intihan ogrendikten sonra Sarno • 
ilofun, kar§ISIDa <;lki§t, zavalhYl o kadar 
§a§Irlmt§ ki ... 

- Halbuki? Hakikat nedir? 
- Hakikat Samoilofun vaziyeti teh • 

likeli gorlince sad1k u§agi lsrnaili alela -
cele Prens Rakullah rnaskesile Azmi 
Bey!n kar§lSma gondermi§ olmasmdan 
ibarettir. 

- Hani §U, sizin yammza verilen u· 
§ak mt? 

- E~t, ta kendisi ..• 

- Anla§Ihyor. 
F erdi, sustu, dii§unuyordu. iki gene 

de, otornobilin arkasmda derin bir siiku
ta dalmi§lardJ. lkisi de ellerine ge<;en 
dosyada sattrlara birbiri arkaS!Ta goz gez· 
diriyor; ken<lilerini alakadar eden bu ev
rak i~inde hem.en bulabilecekleri en canh 
noktayt ara~tmyorlardt. 

Nuri birdenbire: 
- i§te! dedi. 
Elindeki evrak arasmdan bir tanesini 

Fenerbaht;e, a§ag1da Ugolc ta.k1mlan 

V efa kuliibii evvelce girmi§ oldugu bir 
taahhiidli ifa zaruretile lzmite bir spor 
seyahati yapmak i~in TUrk Spor Kurumu 
istanbul biilgesinden ve tertib heyeti • 
mizden mezuniyet alrru§ oldugundan bu 
haftanm son ma~1 olan istanbulspor -
Vefa ma<;t tehir edilmi§tir. 

2 - Hafta programmda ve ma~ sa
atlerinde ba§kaca tadilat yoktur. Bu haf· 
tarun son ma~1 olarak, istanbulspor ta • 
ktml birinci kiimenin yedi kuliibiiniin se
~ilmi§ bir muhtelitile bir dostluk kar§Ila§
masi yapacakhr. 

3 - Bu haftaki ilk ma!;lanm, kultib
ler yekdigerine kar§l dostluk ve spor kar· 
de§ligi rnerasimile ba~hyacaktu. 

4 - Urnumi duhuliyesi (on be§ ku
ru§) olarak tesbit edilrni§ olan biletler, 
turnuvaya dahil sekiz kuliib merkezinde 
ve Seref stadt gi§elerinde sal!§a !;IkarJl
mt§lir. Spor rnerakhlarma bir kolayhk 
olmak uzere, alman bir bileti turnuvanm 
devam ettigi her hangi bir haftamn rna • 
~mda bir defaya mahsus olrnak iizere 
kullanmak imkam konulmu§tur. 

Galatasarayblarm i~timai 
tehir edildi 

Calatasaray spor kuliibiinden: 

27 mart 937 cumartesi giinu toplana· 

cak olan yiiksek murakabe heyet~ ekse· 

riyet olmad1gmdan, it;timam1 3 nisan 

937 cumartesi giinli saat 14 e talik et -
mi~tir. 

Arkada§larm muayyen glinde gelme
leri rica olunur. 

lngiltere • Fransa hokey ma~1 
Paris 27 (Hususi} - Burada yapt

lan Fransa • !ngiltere beynelmilel hokey 

rna~m1 lngilizler 2-0 kazand!lar. 

Baymd1rda bir pazar yeri 
a~udi 

Baymdl.l' (Hususi) - Kazamtzm, muh 
telif mahsulleri ve zeytinlerile tanmml§ 
olan Falaka koyiinde, bu civar ikhsadi 
miinasebet ve muameleler·inde faydalt 
olmak i.izere haftada bir pazar kurul
masi kararla§tll'Ilrru~ ve ilk pazar, biz.
zat kaza kaymakamile diger ileri gelen
lerin huzurile a!;tlmiiihr. Koy, bugiini.i 
bir bayram olarak ge<;irmiii, misafirleri
ni ajprlam1~ ve Baytndtr Halkevi ban
dosu da hazll' bulunmu~tur. 

ay1rarak Hasrete uzatl:i ve bir noktayr i
§aret etti. Bu seyrek sahrlar i~inde ~u 
notlar vard1: 

Babasr: A. F. 
Anasr: Dii. 
Tevelliidii: 1311 
Elimize verildigi tarih: 1316 
Asrl ismi: Nerime 
Benim koydugum isimler: Davud ve 

Hasret .•• 
Onde strapontende oturan F erdi rne

rak etti. Egilerek bu notlara bakt1. Ba • 
basmm ismi A F. aiye i§aret edildigini 
gardii: 

- Eger bu defter ve bu dosya size 
babamzJ yalmz A. F. olarak tamtacaksa 
gayretlerimize yaz1k. 

Hasret biraz meyus oluyordu. F akat 
dosyamn alt tarafmda bu iki harfin ta -
malanacag1 memul degil miydi? 

Otomobil olanca luzile Hh trene mu
vazi, Hk denize dogru, kah baYJr inerek, 
kah bay1r ~tkarak Istanbul minarelerine 
yakla§Jrken N uri de Hasret kadar me -
rak ve heyecanla bu defterleri kan§br -
maga devam ediyordu. Burada bir ada
rom hususi hayah, ya§ayi§J.. serveti, bir 
kadmm aCilan, endi§eleri, iimidleri ve bir 
ailenin serveti, hususiyeti yazihydt. U -

Kilise ve musikinin 
oynad1gt rol 

Katolikler kilisesi iddia 
edildigi gibi musiki 

dii,manJ degildir 
Ge<,:enlerde bir gazetede «Oniversite 

bir manashr mtdir'?» ba§hkh bir nkra be
ni biraz dii§lindiirdli. F1kra, musiki hak· 
kmda bana bazt §eyleri hahrlath. Bilhas
sa katoliklerin musiki 11leyhtan olarak 
gi>sterilmesi bu dii§lincelerimi kamt;tladi. 

Eflatun §oyle diyor: «Musiki, aslmda, 
ba§langtc ve son merhalesinde de bir ila
hedir.» 

Hakikaten musiki, ta ilk ~aglardan 
hatta ilk insanlann vah§i gruplanndan 
beri i~timai telakki ve dii§lincelerle mii
tenasib olarak bedii tesirini ayni derecede 
icra edegelmektedir. 

Ohnu§ sevgili kar§tsmda bagtrarak 
Allaha yalvaran ve bu yalvan§tnl bir ta
hm hususl nagmelerle yapan ilk insamn 
musikisile bugi,!n kiliselerde <;alman rna
tern havalan arasmda mahiyet itibarile 
bir fark yoktur. 

Gille! san'atlann hemen en eskisi ve 
en mukaadesi say1lam musikidir. Bu 
san'ann ressamhk ve heykeltra§inin aksine 
(nekadar idealize edilirse edilsin) rnater
yalizmle alakast zaytfhr. <;iinkii musiki 
ruhtan dogar ve ruhlara tesir eder. 

ilk hnistiyanhk ayinlerinde rnusikiye 
biiyiik bir yer aynll!lt§hr. Bu vaziyet mu
sikinin terakkisinde biiyiik ami! olmu§ • 
tur. Kiliselerde aynhk hUiSule gelince 
katolikler musikiye <;~k ehemmiyet ver -
mi§ler ve onun terakkisi i~in pek ~ok gay
ret gostermi§lerdir. Papalarm ve katolik 
dindarlann musiki hakkmda pek ~ok 
takdirk.ar dii§unceleri mevcuddur. Mese
la Sant Agostino musiki hakkmda §(iyle 
demi.§tir: 

«Musiki kulaklanmiZI ok§at'ken zalirn
lerin merhametini artlnr. Ruha g1da verir. 
En giizel ibadet rnusiki iledir. Ben rnu
siki dinlerken h1ristiyanhgm butlin urn -
deleri ruhumun derinliklerine kadar i§ • 
ler.» 

Dini musikiye biiyiik bir ehemmiyet 
veren Papa San Gr!gorio bir komisyon 
te§kil ederek bir melodie liturgique mey
dana getirmi~ir. 

Musiki, Musique Iegere, dans musiki
si, kahare musikisi, senfonik musiki ve 
saire gibi nevilere aynhr. Musiki ta bida
yettenberi bir rnarazm her tezahiirline 
terciiman olmak istemi§tir. Bugiin klasik
leri dinliyen herkes hazin, fakat turlii tiir
lii dii§iinlir. Musiki ruhtan dogdugu i~in 

<;tkt§ta da ayni tesirle dogar. Ruhlara 

tesir ederken bu ayn aynd1r. insanda 

ekseriya en tath ve en tesirli hattralanm 

canlandmr. Ve bu canlaOOtn§la tadtm 

artmr. Mehtabh bir gecede hazin bir 

§arkt baz1lannm gozlerini ya§arttlgt gibi 

baztlanna aa iimid vererek sevindirir. 

Muhakkak olan bir§ey vars{l musikinin 

~ok bliyiik bir teselli kaynagt oldugudur. 

ZEYNEL AKKOC 

Yumurta fiatlar1 dii§iiyor 
Yumurta fiatlan son giinlerde 14,5 li

raya kadar dii~mii~tiir. Buna sebeb ital
yada fiatlarm inmi~ olmastdtr. 

Tarihi ve edebi roman. Bu eser
de Turk giicu, Tiirk zekas1, Turk 
inceligi butiin parlakhgile gorii· 
niir. Eser ba&tan ba&a &iirdir, ta· 
rihtir, felsefedir, san'athr. M. Tur
han Tanm kaleminden c;Ilmn&tu-. 

zun uzachya tafsil ediliyordu. Onlar bu 
tafsilati athya athya gozden ge<;irirler • 
ken F erdi kendi kendine: 

- Babast A. F., anast Dii !.. 
Diye mmldanarak cebinden not defte

rini <;1karcli. Biraz evvel, ko§e minderi -
nin biiyiik goziinii ara§hnrken rasgeldigi 
<;ekmecelerdeki kayidleri aradt. Bu <;ek
meceleraen birisinden ~unlan not etmi~ti: 

<<Ahmed Fikri Pa~a - 1272 - Laleli, 
Sultanahrned ve Soganaga ... » 

Sesini <;Jkarmad!. Defterini kapad1. 
1stanbula gelmi§lerdi. Kopriiyli gec;er

lerken F erdi dedi ki: 
- Siz dogru bir otele gidiniz ve isti

rahat ediniz. Bir iki gun orada kahrsmtz. 
Sonra istanbulda kalmakla Avruya git
mek arasmda bir karar verirsiniz. 

Nuri: 
- Evet, dedi. Biz de oyle dii~linli -

yorduk. 
- Ben §imdi beni rnerakla bekliyen 

Hasan Azmiye gideyim. Ona malumat 
vereyim. Sonra yann sabah gelir, sizi bu
lurum. Bana ihtiyacm1z olacak. «Ber -
lin» oteline yerlt§iniz. Olmaz m1 '? 

Ertesi giinii, ge<; vakit yataklanndan 
kalkabilen Nuri ile Hasret yanm saat 
sonra, kendisine telefonla haber verilen 
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Avrupada hala endi§eli 
§ayialar deveran ediyor 

Bazt ingiliz gazetelerine gore Napolide iki kolor
du haZirbklartnt bitirmekle me,gul. Fransizlar 
«Du~enin haysiyeti, bu istilayt icab ettiriyor» diyor 

[Ba~tara!t 1 fncl sahifede] 
tah§id edilmekte olduiunu iddia etmek • 
tedirler. Bununla beraber Daily T eleg
raph gazetesi, 1 talyamn gani.illli mesele
sinde diger devletlerle muttefikan vazet
tigi takyidattan vazge<;rnesi j~in ortada 
hi~ir sebeb rnevcud olmadJgmi yazmak
tadtr. Bu gazete, ispanyada harbeden 
ecnebi goniilluleri meselesinin rniimkun 
olur olmaz ademi mlidahale komitesinde 
muzakere edilecegini ve bu meselenin 
Milletler Cemiyetinden ziyade komitode 
halledilmesi ihtimali bulundugunu kay • 
detmektedir. 

F ranstz gazeteleri endi,eli 
Paris 27 (A.A.) - italyamn ispan

yaya kar§I vaziyeti rnatbuah endi§eye du
§lirmektedir. Le Peuple bu hususta di • 
yor ki: 

«Mussolini'nin !spanyayt istila etmek
ten vazge<;mi§ oldugunu soylernekle ag
Zlffi!Zl kapamak istiyorlar. Halbuki Du
<;e'nin haysiyeti bu istilay1 icab ettiriyor. 
Hadisat bize §U i§in mahiyetini agretecek
tir.» 

Ordre §oyle diyor: 
«F ransa ile !ngilterenin mutedil hare· 

ketleri baZJ!armca bir zaf addedilmekte 
ve iki bliyiik sulh~u rnemleket arasmda bir 
anla§ma yoksuzluguna atfedilmektedir. 
Bu son glinler zarfmda Almanyamn tar
Zl hareketi degi§ince meselenin mahiyeti 
rneydana <;lkll.» 

Oeuvre, §ayle yaz1yor: 
«ispanyada kalan be§ f1rkasm1 tak -

viye i~in olsa dahi !talyanm bu memle -
kete yeni ktt' alar sevketmesi ihtimal da
hilindedir. Fa kat Londra ile Parisin her
hangi bir §ekilde buna mani olmak i~in 
manevl bir mecburiyet hissetmemelerini 
teminen !talya bu sevkiyali aleniyete vur
rnadan yapacaklir. Buna meydan verme
mek i~indir ki Valencia hukumeti Mil
letler Cemiyeti Konseyinin toplanmaga 
davet edilmesini istemektedir.» 

Le Populaire, §U mlitaleay1 yiirlitli -
yor: 

«Londra komitesinde c;ah§maga devam 
edilebilir. F akat ltalyanm her an ade
rni rnlidahale kontrolunu tehlikeye dii§ii· 
recegini bilmek ve §imdiden buna mani 
olacak tedbirleri almak ~artile.» 
Milislerle beynelmilel kuvvetl~r 

arasznda ihtila.l 
Rabat 27 (A.A.) - Verdad radyo

su saat 23 te bildirmi§tir: 
Emin bir rnembadan aldtgtrniz malu -

mala dayanarak ternin edebiliriz ki, Gu
adalajara cephesinde Tracenay yakmm
da kan§Ikhklar devam etmektedir. Bey -
nelmilel kuvvetlerle milisler arasmda ~id
detli miinaka§alar olmu~. beynelmilel 
kuvvetler milisleri dagiimJ§IIr. Milisler -
den 14 alii ve 37 yarah vard1r. Birka<; 
saat sonra hadiseler tekerriir ebni§ ve 
hakiki bir muharebeden sonra tank kul • 
lanan milisler beynelmilel fukadan 31 ki
~iyi oldiirmu§lerdir. 

lhtilalcilere gore vaziyet 
Salamanca 27 (A.A.) - Bu gece 

ne§redilen resmi bir tebligde ezciimle ioy
le denilmektedir: 

«Dli§man tayyareleri Huesca ve Sa -
ragosse kasabalanm bombara1man etmi§
lerdir. Bombard1man neticesinde birka~ 
ki§i olmu§ ve yaralanmt§llr. 

Madrid cephesinde Majadahonda ve 
Aravaca rnmtakalannda milisler tarafm
dan yap1lan hlicumlar geri piiskiirtiilmu§· 
tiir. 

F erdiyi kar§Jlannda buldular. Ate~li me
mur: 

- Azmi Beyin <;ok sel~1 var, ge~ • 
mi§ ol&un; dedi ve ar.tJk istanbul dan u -
zakla§mamza luzum olmadtgl kanaatin -
de. 

- Oyle mi? Sebeh'? 
F erdi, cebinden bir kag1d <;Ikard!. N u

riye uzattl. Hasret te merakla egilerek 
bu telgran okudu: 

Hasan Azmi Beye 
J stanbul Milli T iiliin $irketi miidii.rii 

Istanbul 
Biribirwizi ve kinlerimizi unuta • 

hm. Nuri ile Hasa-ete saadetler dile -
11im. Samoilof 

T elgrafm <;ekildigi yer Edirne idi. 
F erdi ilave etti: 

- T elgraf elimize ge~tigi zaman 0 , 

hududu ge<;mi§ olacak. 

Bir aile 
Ak§am sa at dokuza yakla§Iyor. T rarn

vaylar hmcahm<; dolu. Tiinelden tram -
vaya binen ihtiyar, beyaz sakalh, ag1r 
tavuh bir zat, ayakta kalmaktan hi<; te 
§ikayet<;i g(:irlinmiyerek Harbiyeye ka -
dar geldi. Atlad1 ve Ni§anta§ma dogru 
yiirliyerek bliylik cadde listiindeh <<Ciin-

Cordoue cephesinde butiin mmtaka • 
larda to~u dliellosu olmu§tur. 

Diger cephelerde kayde degger bir§eY 
yoktur.» 

Guadalajara cephesindeki 
Alman tayareleri 

Bayonne 27 (A.A.) - ispanyol hii· 
kumet metbuah Guadalajara cephesinde-o 
ki taarruz esnasmda Fran co kuvvetleri ta• 
rafmdan kullamlmi§ olan yeni tipte Al· 
man tayyareleri hakkmda tafsiliit veren 
ve ge<;en sah glinii yaZiirni§ olan bir mek· 
tubun suretini ne§retmektedir. 

Bu tafsilata nazaran ag1r yagh Diesel 
motarlerile miicehhez alan bu tayyareler1 

1 000 kilo aguhgmda bomb a ta§Iyabil " 
mektedirler. Siiratleri saatte 300 kilo '" 
metrodur. 

ilk defa ispanyada kullamlmi§ olan 
bu tayyarelerin teknik vas1flan hakkmda. 
Almanyada kat'i bir ketumiyet muhafa
za edilmektedir. Bu tayyarelerin ilk fa .. 
aliyetleri bir felaketle neticelenmi§tir. 
Tayyarelerden ikisi Andujarda ii<;u Gu~ 
adalajaraaa dii~iirulmu§ ve dart tanesi 
de hiikllmet avct tayyarelerinin ate§ile 
Eakatlanarak yere inmege mecbur ol .. 
mu§tur. 

Amerika sosyalistlerinin 
gonderdikleri bayrak 

Valansiya 27 (A.A.) - Amerika 
60syalist partisinin miimessili San Baron 
DI§ Bakam Alvarez Delvayo'ya Ameli· 
ka sosyalist sendikalarmm lspanyol i§<;i· 
lerine hediye ettigi bayragt vermi§tir. 

San Baron sayledigi k1sa nutukta, A ... 
merika rnilletlerinin, ispanyol proletar '" 
yas1 tarafmdan kahramanca mlidafaa 
edilmekte olan davaya kar§I sempatisini 
Bakana temin etmi§tir. 

Delvayo Amerika delgesine bu mli • 
heyyi~ hath hareketten dolay1 te§ekkur 
ettikten sonra demi§tir ki: 

<<- Amerika vatanda§larma §UilU soy
leyiniz: Muzaffer oldugumuz giin bu 
bayrak, cumhuriyet ordusunun muhare~ 
be cephelerinden mu§terek davaiD!zm za~ 
ferile birlikte getirecegi kan ve §erf 
sancaklannm yamba§mda bulunacaknr.» 

lspanyol kabinesi Jeiifiyor 
Barselon 27 (A.A.) - Katalonya 

kabinesinin bugii.!_Jku toplanhsmdan son· 
ra Companys gazetecilere beyanatmda, 
kabine buhram vuku buldugunu soylemi~ 
ve yann bu hususta bir teblig ne§redilece• 
gini bildirmi§tir. Cornpanys, yeni hiiku· 
metin kimlerden te§ekkiil edeceginin ne 
yarm, ne de oblir giin belli olamJyacagmi 
ilave eylemi~tir. 

Bilbao'da bir hadise 
Salarnanka 27 (A.A) - Bilhaodan 

alman haberlere g(;re, Bask hiikumet er~ 
kanile sendikacilar arasmdaki gerginlik 
artmt§tlr ve her an daha tehlikeli bir §ekil 
almaktad1r. 

Marksist miilteciler anlahyor: BasiC 
hlikumeti reisi Aguire, sendikalar divan 
azasmm tevkifin.i emretmi§tir. Buna da se-
beb hiikllmeti devirmek uzere silahh bir 
isyan hamlanmakta olrnalandu Sendika .. 
ctlar bunu Valansiya hiikumeti nezdinde 
telgrafla protesto etmi§lerdir. Valansiya 
hiikumeti bunun uzerine mevkuf sendikact 
riiesanm derhal tahliyesini telgrafla em• 
retmi§tir. Bask hukumeti bu emri kendi i§'" 
lerine miidahale mahiyetinae telakki et .. 
mi§tir. Binaenaleyh bu hadisenin Bilbao
da vahim neticeler tevlid etmesi bekle-
ntyor. 

aogdu» aparhmanma girdi. '0<; numara• 
ya ~tkli. Kap1y1 a~an hizmet<;i ktz onu 
gorunce sarardt. Korku ile geri <;ekildi. 
Sert hir ses: 

- Hammefendi, evde mi '? 
Diye sordu. Hizmet<;i k1z: 
- Evde efendim. 
Cevabtm verdi. ihtiyar zat pardosli .. 

slinli ash. Koridoru ge~ti. Salona yiirli • 
du. Orada kimseyi bulamaYJnca hizmet~i 
klZin: 

- Y emek odasmdadu. 

!htan uzerine geri dandii ve hiddetle: 
- Bunu vaktile haber versene. 
Dedi. Y emek odasmda sa<;lanna ak 

du§mii~, tombulca, pembe beyaz bir ka
dm sofra ba§ma oturmu§tu. Y arunda on 
iki ya§larmda bir hz <;ocugu vardt. Ka
pmm <lt_;tldi~DI duyup ta onu gorunce 'j'e

rinden st~raa1. Giil!!ledi ve sevinmedi, 
Bilakis tela§ etti: 

- Ay siz misiniz? Ne zaman geldi~ 
niz pa§am? Hi~ haberimiz yoktu ... 

Hizmet~i arkasmdan geliyordu. !hti • 
yar cevab vermiyerek sofranm kar§Jsmaa 
bir koltuga oturdu; dinlendi. Hamma: 

- Y emeginize devam ediniz. Ben de 
yiyecegim ... 

(Arkasl var) 
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Ok~uluk 
En eski Tiirk sporu 
olan ok«;uluk diriliyor 
Y aktnda faaliyete ge~ecek olan Ok~uluk 

kuliibii miiessisleri, bu eski ve asil Tiirk 
sporu hakktnda neler anlabyorlar? 

Amerfkada ok atan gene kJZlar 

Tiirkiin oz sporu olan ok~ulugun, kuk 
y!lhk bir uykudan uyanarak, yeniden 
canlanmaga ba~lad1gmt hep biliyoruz. 

Ancak, di.in, kaptlannm genclige a
~tlmast pek yakmla~I§ olan (Okspor) 
kuliibiiniin miiessislerile goriitiirken anla
dun ki, bu sahada bilmedigimiz de bir~k 
teyler varmt§. · 

«- Anadoluyu bucak bocak dda§an 
ac;1kgoz bazirganlann topladtklan, arttk 
bizde yap1CIS1 bile kalmamll binden faz
la ok ve yay, aln ay evvel lstaobuldan 
c;Ikartlarak Avrupaya ve Amerikaya sa

ttlml~hr.'> 
Dedikleri zaman, bunlann oralarda -

ki antika merakhlan tarafmdan kapi§d -
d1gm1 zannedi,ime giiliimsiyerek ilive et
tiler: 

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

Fransa Devlet Ban
kasi altinla doldu 
AltJn mahzeni goriil
memi' bir tertibatla 
muhafaza ediliyor 

F ransa devlet bankasma alhn kiil~esi 
akm1 devam ediyor. Bir Frans1z mecmu
asJ, F rans1z bankasmm kredisini temin et
mek ic;in y1gJ!an bu kiilc;elerin bankanm 
kap1smdan yeralt1 mahzenlerine kadar 
ge~irdi_8i safahat1 ,oyle anlahyor: 

Altm sarayJ, 35 metro yerin dibinde, 
bir bu~uk hektardan fazla saha i~al e
den, beton ve ~imentodan in§a edilmi§ 
muazzam bir kasadu. Bu saraya tek bir 
mel!halden girilir ve bu methal 80 san· 
timetro kalmhgmda c;elik kap1lar, 17 ton· 
luk kol demirleri, di:iner kulelerle i:iyle 
muhafaza altma ahnmJ,br ki, hi~bir i§ti
al maddesile, hi~ir dinamitle ytk1lmaz. 

Bu yeralh sarayt, kasa dairelerinden, 
600 siitunluk bir meydandan ve altmlarm 
sakh bulundugu serlerden miite~ekkildir. 
Metro tiinellerini anduan uc;suz bucak
SJZ koridorlar, burayt bir labirent haline 
koymu~tur. 

Asuri sarayt ile, ainemalarda gi:iriilen 
neviden bir yeraltt beldesi arasmda bir§ey 
olan bu siitunlu meydamn bir kotesinde 
uzun bir masa, bu masamn etrafmda, 
tersine konulmu~ yiizlerce sandalya var
dir. Bu sandalyalar, ihtilal, harb veya 
umumi iflas gibi bir hadise halinde kul
mlmaga mahsustur. 

Siitunlu meydana a~1lan miiteaddid 
c;elik kap1lar vard1r. Bu kap1lann arka • 
smda miivazi gec;idler ve bu gec;idlerin 
boyunca, kiilrengi tel orgiilerle ~evrili bii
yiik dolablar, bu dolablann raflannda 
da altm kiilc;:eleri ve ic;:i altm para dolu 
torbalar vard1r. Bankanm prensipi mu • 
cibince, her dolabm, her kapmm ve her 
telorgiiniin kilidi c;:ifttir. Her kapt iki a
nahtarla ac;1hr ve banka erkamndan hi~ 
kimse, nekadar biiyiik mevki sahibi olur
sa olsun, bu anahtarlardan ikisine birden 
kat'iyyen sa1hib olamaz. Anahtarm biri 
alakadar serviste, oteki kontrolda durur. 

Altm kiil~elerinin beheri on iki ila on 
dort kilo ag~rhgmdad1r. Bu kiilc;:eler, ne
reden gelirse gelsin, · evvela mehenkten 
ge~er. Mehenk~i. kiilc;:enin bir ucundan 
bir iki gram altm kopanr, bunu otoma • 
tik terazilerde tartt1ktan sonra kimyevi 
muamelelere tabi tutarak yabanct mad
delerden tecrid eder ve ayanm tayin e
der. Klilc;elerden kopanlan bu parc;alar, 
kiil~e ile beraber bankaya gi)nderilir, tek
rar eritilir, yeni kiil~e yap1hr. 

Uzun muddettenberi, Fransa devlet 
bankasmm mahzenlerinden harice dogru 
akm eden altm, sosyal miicadelelerde ve 
siyasi kavgalarda has1l olan vakfe iizeri
ne, tekrar bankaya donmege ve tasarruf 
sahibleri, biriken paralanm tekrar ban-«- Belki oy1eleri de vard1r amma, 

diinyanm bir~k medeni muhitlerinde, 
bilhassa, Amerika, Fransa, Almanya ve 
J aponyada ok sporunun aldigl htzt unut· 
mamak ]aZimdir. Buralarda koca koca 
ok sahalan yap1lmakta, kuliibler ac;tl • 
makta ve binlerle gene giinden giine ar • 
tan bir a§k ve gayretle bu sporu benimse
mektedirler. 

j kaya ta§Imaga batlamJtlardJr. Bu hadi
se, itimadm yeniden dogduguau gosterir. 

En esk! Tilrk yaylanndan bir nilmune 

goriiyorsunuz. hte biz ok sporu kurmak· 
Ia bu unutkanhgm online gec;mek ve bu 
sporu ihya etmek istiyoruz. 

Ancak onlann c;ogu ic;in yeni olan bu 
cazib sporun §a'§aah mazisi bizdedir. Bu 
sebeble okc;uluk tarihini hizde aratttr • 
d1klan gibi onun levaztmtnt da bizde a • 
ramaktan farig olamazlar. 

- Peki, siz ne yapacakstmz? 
- Bizim birinci maksad1m1z okc;ulugu 

yurdumuzda canlandtrmakbr. Diitiinii -
niiz ki, !stanbulu aldtglmiZ giin Okmey
damnda kurmu§ oldugumuz ilk stadda 
Tiirk sporculan yaylannt germi§ler, ok • 
lanm atmi§lardtr. Fakat Tiirk, yay ve 
oku o giinden ~ok daha evvel, bir kelime 
ile dogdugu giindenberi elinde tutan ve 
daima en iyi kullanan tek millettir. 

Ancak 1stanbulun ahnd1g1 zaman Ok
meydamnda kurulan (T ekyei Tirenda -
zan) ki -bugiinkii manasile- Okc;ular Ku
liibii de her c;e§id toplanblardan fena hal
de iirken 1kinci Abdiilhamidin tahta ~1· 
k1~mdan biraz sonra sorunii§ ve bunun ne
ticesi olarak okc;uluk ta i:ilmii§tiir. 

Kuk sene evvelki bu kiiliibiin sicil def. 
terinde kemanke,Iik payesine eri§mi1 o • 
lanlar arasmda, bugiin sag kalan, bir 
Vakkas vardu, ki bu iistad o giindenhe· 
ri, bir lahza elinden yaym1 ve okunu 
bJrakmamJ§hr ve hal.i muntazaman id -
manlanm yapmaktadJr. 

- Kemanke§lik payesi nedir? 
- Eskiden okunu 900 gez • bir gez 

66 santimdir - yani 600 metroya atam1-
yan kabza tak1p okc;ulann arasma kan • 
tamazdi. V e bu mesafeye atana kabza 
ile kemanke§lik payesi verilirdi. F akat 
kemanke§in gayreti bununla bitmezdi. 
<;unkii daha fazla c;ah§arak 1300, 1400 
geze ula§anlar c;oktu. 

- Ya §imdi~ 
- Bizim bildigimiz timdiki halde. 

Vakkas, Mahir, Kemal, Necmeddin ve 
Abcliilkadir gibi on kadar tamnml§ ok -
~umuz vard1r. 

Bu sporun bahast olan milletimizin 
bugiin onu nekadar unutmUJ oldugunu 

fkind maksadJmlz da, kiitiibhaneleri, 
biitiin tarih hazinelerini ara§tlrarak ok • 
c;ulukla beraber biitiin Tiirk sporunun 
mazisini aydmlatmakt1r. 

Bu i§e esasen bir senedenberi ba~lam1§ 
bulunuyoruz. Fa kat astl faaliyetimiz 
(Okspor) kurulduktan sonra intizama 
girecektir. Mesela ..• 

Muhatab1m burada birdenhire susun
ca, ben tekrar ettim: 

- Mesela~ 

- Hay1r .• Pek miihim bir tey degil.. 
Gec;en giin eski kitablan kanttmrken go
ziimiize ili,mi,ti. Simdi, size, bugiintin en 
gozde sporu hangisidir? diye sorsam, ne 
dersiniz ~ 

- Futbol... 

- hte, 500 sene evvel yazUml§ bu 
eski kitabda, o zamanki Tiirklerin kuzu 
ve oglak tulumlanm ~i§irerek ayakla oy -
nad1klanm gordiik. Daha bunun gibi bir 
c;:ok tarihi hakikatlere tesadiif ettik, §Up
he yok ki edecegiz de ... Hatta mevcud 
e~iz abidelerile Okmeydam bile ha§hba
tma bir alemdir. Vaktile burada sade ok· 
c;ulukla me§gul olmadiklan muhakkaktu. 
Bu sahada aynca giire§ meydanlan da 
vannl§, kimbilir daha neler vard1. Biitiin 
bunlar hirer hirer meydana c;1kacaktu. 

Anla§1hyor ki, {Okspor), kendisine 
genit bir faaliyet sahast aynm1§tlr. Bu 
kuliib resmen kurulunca, derhal i§e ba1· 
hyacaktu. 

Esasen, daha timdiden memleketin 
her tarafmdan gosterilen derin alaka, bu 
sporun az zamanda taammiim ederek es
ki giinlerdeki canhhg1 bulacagmJ anlatJ • 
yor. 

Kuliib kurulunca nas1l ~ah§maga ha§ • 
hyacaklanm soru§uma da §U cevab1 ahyo· 
rum: 

- Okc;:uluk en centilmen sporlardan 
biridir. Bu sebeble bizde amatorliik esas 
olacaktir. Cemiyetler kanununun tahdid 

ettigi ya§tan kiic;iik olanlar da kullibe 

Et konaerve fabrikalan 
lkinci be§ senelik plana dahil et kon

serve fabrikas1 i!rin BR§vekiilet vilayet
lerden bazt malfunat istemi§ti. Bu ma
lumat yat1 mektebleri, hastaneler ve sa
ire gibi miiesseselerin taze et ihtiyacm
dan ba§ka bir sene i!jinde istihlak ede
bilecekleri et konservesi ihtiyacm1 kilo 
itibarile tesbitten ibarettir. 

Milli Miidafaa Vekaleti askerin kon· 
serve ihtiyacm1 toptan BB§vekalete bil
dirdigi gibi Maarif Vekaleti de mekteb 
ihtiyaclanm bildirmi§tir. 

lki et konserve fabrikasmdan birinln 
§ark vilayetlerinde a«;Ilmast muhtemel
dir. Bilhassa Erzurum gibi koyun ve Sl· 

g1rm fazla bulundugu mmtaka bu i§e 
elveri§li goriilmektedir. 

mukayyed olmadan salonalrlmlzda ders 
alabileceklerdir. 

Bugiinkii ok iistadlan miiracaat ede • 
ceklere muntazaman ders vermegi, onlar· 
Ia me~gul olmag1 memnuniyetle iizerleri
ne alm1,lard1r. Yay ve oklann en val var
dir. Bunlarm arasmda bir kii~iik bahc;e • 
de, hatta bir odada bile kullamlabilecek
ler mevcuddur. 

Demek ki okcruluk her yerde, her za • 
man me§gul olunabilecek bir spordur. 

- lyi amma, yay ve oklart nereden 
bulacaksm1z ~ 

- Eskileri ayannda yay ve ok ya -
pabilmek belki bugiin miimkiin degildir. 
Avrupa ve Amerikada da bunu yapam1 • 
yorlar. Bu da i:ilmii§ bir Tiirk san'attdn. 
Ancak kenarda ko,ede kalm11 ustalan
mizl aray1p bularak bu san'atl da dirilt
mege c;ah~acag1z. Simdiki halde eldeki 
eski yay ve oklardan istifade edecegiz. 
Bir yandan da memleketin her tarafm -
dan bu nevi yay ve oklan aray1p tophya
cagiz. 

Ayni zamanda Avrupa ve Amerihda 
bugiin kullamlanlan getirterek tetkik ve 
aradaki farkt tebariiz ettirmegi de unut • 
mJyacagJZ.» 

Tiirk gencini oz sporuna lcavu,turacalt 
olanlan tebrik etmek bir vazifedir. 

KANDEMIR 

Viyanada yapdan 
mali rezalet 

Napolyonun Krali~e Hor· 
tense' a verdigi tac1 
Amerikaya satrm,Iar 
Viyanada, gerek mahiyeti, gerek i~in 

ic;inde isimleri gec;en tahJslann ehemmtye
ti itibarile muazzam bir dava goriilmege 
ha§l~nmi§tlr. Bu dava birka~ sene eYvel 
dedikodusu biitiin diinyayt saran Stavis· 
ki rezaletinin biraz daha ufak mikyasta 
benzeri bir hadiseden c_;1km~br. 

Davada isimleri gec;en §ahiSlar, Doll
fuss kabinesinde Maliye N amhg1 yapan 
ve ~iipheli oliimli biitiin Avusturyada a
laka uyand1ran Bureseh, Avusturya-Ma
car ordusunun liniforma miiteahhidligm· 
den muazzam bir servet kazanan ve ge
c;en sonhaharda tevkif edilen Bosse!, 
§iipheli murabahac1 Sidi~er, Viy!na 
bele9iye bankasmm eski direktorii Hal· 
lama, ve nihayet, bir pulanta itine ad1 
kan§an yii:l!ba§t Korwn'dur. Birc;:ok met· 
hur isimleri bir araya tophyan bu rezalet 
bir antikac1 diikkanmda ba~ay1p bir dev· 
let adammtn kabul salonunda devam e
den ve nrhayet adalet huzurunda bi.en 
esrarengiz macerad1r. 

1925 senesinde, Buresch, Avusturya 
ki:iylii bankas1 direkti:irii iken, Eidinger 
ismindeki ~iipheli tahsm polic;:elerini ka
bul etmek ve bankaya odetmek suretile 
miiesseseyi iflasa siiriiklemi~i. Eidingeri, 
Bureseh' e tam tan, banker Rosel idi. 
K()ylii bankasmm iflasma ragmen, ban· 
ka direktOrii ile Eidinger arasmdaki dost
luga hale! gelmemi§ ve bu iki dost, o 11· 
rada 123 milyon ,ilin gibi biiyiik bir ye
kunla iflas etmek tehlikesine maruz 
bulunan Bosel'i bu vaziyetten kurtanna
ga t~ebbiis etmi§lerdi. Buresch kendile
rile dost oldugu Maliye ve Ticaret Na • 
mlan nezdinde ~~ebbiisatta bulunarak, 
Bosel'in lsvic;:re bankasma olan borcnnu 
tasarruf sand18tnca i:idetmek suretile bu 
iflasm oniinii aldt. F akat bu irin halli 
ic;in ihrac edilen hisse senedlerinin luyme
ti birdenbire slf1ra inmitti. Buna ragmen 
123 milyon §ilinlik koskoca iflas hasualt1 
edildi. 

DoUfus iktidar mevkiine ge]digi za • 
man, Buresch' e bu iflas ifini onimla bir
likte idare etmit olan baz1 kimseler, re
zaletin ortaya ~1kacagmdan ·korkmaga 
ba§lad1lar. Buresch, kendisinin de teh • 
1ikeye maruz oldugunu dii~iinerek Ma • 
liye Nazuhg1 mevkiine .talib olmu~. bu 
mevkii elde etmif ve ilk it olarak. kendi 
aleyhindeki itlham vesailcini ortadan hi· 
d!rmJ~tt. Bose] ve Eiclill@er derin bir ne
fes aldiiar. F akat bu derin nefes p~k az 
siirdii. Kabine devrildi. Buresch'in yerine 
bir ha§ka Maliye Nazm geldi ve tesadu
fen eline gec;irdigi tehJikeli dosyayt ta • 
sarruf sand1gma iade etti. Ancak. yeni 
naz1r bu dosyaya gi:iz gezdirmemi§, muh
teviyabm ogrenmemi1ti. Buresch bunu 
haber almca, bu sefer de tasarruf sandJ· 
g1 miidiirliigiine talib oldu ve tayin edi!di. 
V aziyet bir kere daha kurtulmuftu. 

F akat bu sefer de biisbiitiin aykm bir 
yerden, ta Amerikadan patlak. verdi. 
Napoleon tarafmdan, }osephine'in k1z1 
Kralic;:e Horteme de Baubarnais'ya izdi
vac; hediyesi olarak verilen pulanta ta~, 
Harteuse'un zevci ve N apoleon'un kar • 
deti Holanda Krah Louis'den, muhtelif 
ellerden gec;mek suretile Avusturya Ar
tidiikii Leopold Salva tor' a intikal etmif· 
ti. Leopold, harbden sonraki para suku
tunda iflas edince, tacir, yiizbatt Korwin 
vas1tasile tasarruf sand1gma terhin etmil" 
ti. 0 tarihte tasarruf sand1g1 miidiirii 
Halama isminde birisiydi. 

Bu kJymetli miicevherin bir miiddet 
sonra tasarruf sandtgmdan almarak 
40,000 dolara Amerikaya sattld1g1 an • 
latJimi§, paranm mahud Bose) tarafmdan 
veri'ldigi sabit olmuf, bu da Boeel'in if • 
las1mn hileli oldugunu meydana ~1kannca 
Bose) tevkif edilmi~tir. 

hte bu hadise iizerine, tasarruf sand•
gmda yap1lan ara§tlrmalar esnasmda o • 
radan oraya kac;:mhp gizlenen mahud 
tehlikeli dosya ele gec;mi,tir. Dosyarun 
bulunmasJ iizerine, Buresch'in Batvekil 
Schuschnigg tarafmdan davet edilip o • 
nunla gizli bir miilakat yapmaSJ, bu mii
lakattan sonra bitkin bir halde evine git
mesi, ertesi giinii olii bulunmast itin bu 
safhasm1 esrara boimu§tur. 

Simdi Bose!, Hollama, tasarruf san • 
d1g1 muhammini Meindl ve yiizbatt Kor
win mevkuf bulunuyorlar. Bu dalbudak 
salmlt dolandtnCihgm oldukc;a kalabahk 
ethasmdan yalntz olen Buresch noksan
du. Biitiin Orta Avrupayt ve tactn Na
poleon'tm iivey k1zma aid olmast dolayt
sile de F ransayt alakadar eden bu biiyuk 
davanm c;:ok. merakh safhalar gosterme • 

sine intizar ediliyor. 

Sergi madalyalar1 geldi 
Ge!ren seneki lzmir sergisine i§tirak 

eden miiesseselere verilecek madalyalar 
Ticaret Odasma gelmi~tir. Oda, bu ma
dalyalart muesseselere vermege bqla
mt~tlr. 

' 
Beyaz altln 

<;ukurova bir senede 500 
bin balya pamuk verebilir 
Beher balya 80 lira hesabile 40 milyon liranm 
her sene memleketimize girmesi miimkiindiir 

Atatiirkiin reali•t Bafl)ekiline 
I kara donlu adamlar si.msarlarchr. <;ift-

18 inci am ortalarmdaytz. On be§ yll !ri; nargilesinin bqmda, oniine getiri
kadar OnCe bir arkada§tm1ZID dedi~i g.j. lecek banknot demetini beklemektedir. 
bi, bugiin de, bizim i!rin ke§fedilmemi§ Faizci, murabahact ve boynuna iple a
yeni bir diinya olan Amerika, dahili s1lm1§ §eker sandl#l kapa#l iizerinde 
muharebeler i!rindedir. lngilterede bl§- boncuk, cincik ve ipek ~;orab satma~a 
lam!§ ve serpilmi§ pamuk mensucat sa- ~;ah§an Yahudi ~;er~iler; her pamu~ 
nayii Bel!rikaya, Fransarnn §imaline ve satllan adamtn ba§mda sinek gibi don
- tiplo, Ti.irkiyenin 15 yll onceki vaziye- mekted·irler. 
tinde bir kalkmma savql ~mda olan- Halbuki ote yanda, Cukurovanm ha-
Almanyaya yaytlmaga b8§lamlfhr. kiki borsas1; yeni badalananml§ odasm-

Pamuk, altmla tart1hyor. Kii!jtik sa- da buzlu viski i~;en be§, on ihracatlil ee
nayii, tezg~ sanayiini siiratle bogan nebinin yazthanesidir. Simsarlar bun
biiyiik sanayi, a~; bir ejder gibi, pamuk lann elinde hirer kukladan bqka bir 
i~;in haylormaktad1r. Tiirkiye, §imali §ey dektllerdir. 
Afrika ona, yegane timid dolu yerler 
goriiniiyor. 

Adanada kii~k bir tarlada bqhyan 
pamuk ziraati siiratle yaytlnu§tJ.r. llk 
pamuk lhracatt; bu genl§, • ve arhk ba
nalle~ek dektl, tabiatin biiyiik kabili
yeti ·istihza gibi gelen bir tabirle • bu 
birka~; Mtsm degen toprak i!rin de dol
gun ve olgun bir refah sabahmm bem
beyaz l§lklan gibidir. 

II 
Pamuk ekiciliki sermaye, makine ve 

t~kilat demektir. 
Amerikada siik\in avdet etml§tir. MI

strda pamuk yerle§mi§tir. Tiirkiye, kor 
ve zalim bir saltanat idaresinin kahr1 
alhndadJ.r. Adanada kii!jtik bir tarlada 
bqlaytp siiratle parbyan kudret, bir 
ma~ezyum teli gibi yantp bitmi§tir. 

m 
Umwni Harbin i!jindeyiz. Almanya 

pamuksuzdur. Cebinde; cDevlet Kredi 
Bankasb adlm tqtyan bir bankanm 
!rek karnesi, yabanc1 bir heyet Adana
dadir. Pamuk, yeniden Almanya i~;in 
ktymetlenrni§tir. Almanya i!jin diyoruz; 
!riinkii fabrika Almandtr. Sevkedenler 
Almand1r. Ve ... iistii toprak ortiilii, her 
kO§esinden yagmur s1zan, kahvehane 
bozmast borsada zavalh mahsul; !rlplak 
ayakh, kara donlu, yag1z !rehreli <;ukur
ova !r(>CUgunun nas1rh avucuna giren 
miitevazt ktymetine hiiziinle bakmak
tadJ.r. 

IV 
Umumt Harb bitmi§tir. Memleketin 

havasmda, le§ kokan bir saltanat ve o
nun kadar miiteaffin emellerle §Uraya 
buraya sokulmll§ !§gal ordulan var. Bu 
defa da cebinde; Parisli bir bankantn 
~jek karnesi, diger yabanc1 bir heyet, 
Almanlarm izindedir. Bel~;ikahlar, ital
yanlar bunlart takib ediyor ve Adanah, 
bu yabancllar i~in, oz !r'iftliklerinde an
cak bfr ameledir. Ba§kalan hesabma be
yaz degil, sapsan altm halinde kasaya 
giren pamuk; memleketinin ve egemen
li~inin harabesi kar§tsmda, !rehresinde 
hala umk, yalon barb meydanlannm 
tozu silinmiyen <;ukurova !jOCUguna bin 
bir zorlukla ancak bir ekmek parast 
getirmektedir. 

v 
Atatiirkiin devrimi, yurdun kararan 

ufkunda bir glint!§ gibi dogmu§tur. 
Her Tiirkiin nas1rlanmt§ derisinin al

tmda, diinyanm en gururlu ve en azim 
dolu kam dolq1yor. 

Tepinen cins bir at gibi vakit vakU 
htrsmdan ayaklanan ve: 

c- Ben, bu ovalara servet ve hayat 
verecek kuvvetteyim. Ne zamana ka
dar beni bOyle serseri ve metruk btra
kacakstntz?:o diye hayk1ran Seyhanm 
kenarmda, miitevan bir binada, - o za
manki TUrk Oca#JDda • bir toplantl ter
ti'b ediliyor. ~imdi Seyhan meb'usu olan 
Ali Miinif Ye#ena, Belediye reisidir. 
!~imaJ. tertib eden, Cumhuriyet hiiku
metinin Adanaya yollad1g1 ve bugiin 
~k miihim bir vekaletin cidden liya
katli miiste§an olan Faik Kurdo~ludur. 
~unu hatJrhyoruz: 

<;ukurovanm goze goriinen hemen bii
tiin ba§lannt tophyan bu i~imada Ti
caret miidiirii, elinde bir kitab kiirsiiye 
!r1loyor. Kitabda, Mtmnn senelik pamuk 
satl§larl yekununu gosteren bir fatura 
fotoW-"afisi ve onun altmda da ingilizce 
§U satlrlar var: 

«Bir memleket i~lt hakilri ta~ 
budur.» 

Kurdoglu, <;ukurovanm bOyle birka~; 
ta~; gosterebilecegini ve bunun i!iin ya
pilmast laz1m gelen §eyleri anlabyor. 
Yanllmtyorsak; rasyonalizasyon .. Stan
dardizasyon... Zincirleme kooperatif ... 
gibi tabirler ilk defa bu toplant1da g~
mi~tir. Toplant1dan sonra, birka!r ki§i 
Borsaya davet ediliyor. Borsa dedigimiz 
yeri §Oyle anlatabiliriz: 

Hava yatmurludur. Borsa binam, Ya~
cami&i civannda, §imdi, tamir edilerek 
yar1m ham elbise magazam, diger yan
Sl da masara olara.k kullamlan yerdir. 
t!reride nargile dwnam, sigara, !ray, 
kahve ve teneffiis kokusu insana ttka
mkllk verecek kadar kesif. Bazi masa
larda §emsiye ac;llm1§tlr; c;iinkii tavan 
akmaktadtr. Avuc;larmda koza, kese ld
W,d1 i!rinde pamuk niimunelerile dola§an 

VI 
~imdiki Borsa binw bu mrada satm 

ahmyor. Diinya pamuk borsalan 1\izam
nameleri getirtilerek burada ilk te§kil 
edilen bir komisyon, bugiin biitiin Tiir
kiye borsalan l!iin de muteber olan tim
diki pamuk borsas1 nizamnamesini vii
cude getiriyor. 

Standardizasyon i!jin Avrupa borsa
lart yiiksek iicretler istemi§tir. Aduu, 
<;ukurovanm daima muhabbetle anma
st icab eden ve Turk vatandl§h~ma gir
mi§ Buharah bir oz Ti.irk Yahudi olan 
Gilodo, bu i~ bizzat yapacaW,m saylii
yor. <;ukurova pamuklan standard tip
lere aynhyor. Liverpol Borsasma, tet
kik i«;in g(inderiliyor ve kabul ettirili
yor. Nevyork, Liverpol, Bremen, Havr 
Borsalanmn her giinkii pamuk kurlan 
giinii giiniine ahnrnakta ve ~1k Cu· 
kurova !rift!risi, pamugunu ka~j kurll§a 
ve ni!rin satacagm1 kendisi tayin edebil
mektedir. 

Adana Borsas1 bu suretle Tiirkiyede 
yalmz ilk organize borsam olmakla 
kalmtyor; pamuk ta Tiirkiyede stan
dardt yaptlml§ ilk mahsul oluyor. 

VII 
Pamuk davasm1 bir milli ekonomi da

vast haline getirmek laz1md1r. 
Adanada milli ilk pamuk kongresi 

toplamrken, Suriyede pamuk tecriibe
sine heniiz bl§hyan Franmzlarla Rus
yada vasi pamuk politikasl takibine gi
ri§en Ruslar mii§ahid olarak bu biiyiik 
ad1m1 takibe gelm~lerdi. 

0 zamanki Ticaret Vekili a~zmd 
dinledi~imiz hiikfunet nutkundan 
ciimleyi bilhassa hattrhyoruz: 

«Pamuk, beyaz altzndzr.» 
Ayni ciimleyi, kongre zab1tlanm ihti

va eden kitabm ilk sahifesinde de go-
riiyoruz. 

VIII 
Hedef §Udur: 
<;ukurova, tek ba§lna ytlda 500,000 

balya pamuk vermelidir. Bu, 1smet lno
niiniin emridir. 

Bugiinkii arsmlusal fiatlar eSBSl iize
rinden bunun maddi ifadesi §Oyle olur: 

Her balya 80 liradan 40,000,000 lira
hk doviz. 

IX 
Ziraat plant, lsmet 1n1:iniiniin; mem

leket koyliisiinii de, miinevverini de pe
~inde siiriikliyecek yeni bir i§aretidir. 

tl'ziimciiler, fmd1k!rtlar, yumurtactlar, 
tiitiinciiler .. . toplamp derdlerini, ihti
yaclanm anlatmak ve oz emeklerinf 
devlet planma nastl katacaklanm tea
bit etmek imkanlanm bulmu§lard1r. 

Lakin pamuk, milli dava olarak ele 
ahnacak mahsullerin en ba§mda geldi~i 
halde <;ulcurovah, Egeli, Sakaryall ve 
lgduh pamuk!ju i!jin Ankarada 
Ba§vekilin a~ndan direktif almak flr. 
satmm bulunmamas1, hi!< ~ilphe yok kt, 
bir eksiktir. 

Maamafih Ankarada bir cikinci pa
muk kongresi:o nin toplanmastm; daha 
dun, <;ukurovada, Egede bu i§e bizzat 
el koyan biiyiik lsmet tnoniinden iste-
mek her halde yerinde bir cilr'et u ... ,, ..... . . 

sa gerek. 
M.A. 

Bore boyle mi iatenir? 
Kas1mp8§ada oturan Cemal, diin sa· 

bah Taksimde Zanbak apart1manmda o
turan doktor Horhoroni'nin 
kap1sm1 ~jalml§ ve kar§1SJDa !rlkan 
tor a: 

c- Bana 70 kuru§ borcun var. Para 
lAztm oldugundan c;abuk ver• deJmiE~tir.··' 

Doktorun kendisinin bOyle bir 
olmad1g1m 90ylemesi iizerine kap1 
de bir munaka§a bB§lami§ ve Cerna! 
pmm camlanm lorarak ka!jma~a bllllla••:; 

ffil§tu". 
Devriye gezen polisler bir 

siiratle sokaklardan g~titini 
takibata ba§laml§lar ve aradan on 
ka g~meden firariyi yakalamtflardlr. 

Bu arada Cemal polislerin 
kac;mak istemi§, fakat elinde 
!ralo a!jik oldugu halde yere VUV8l~la11-
ml§ ve yaralanml§tlr. 

Yarab tedavi altma aimmqtlr. 
hikata devam edilmektedir. 



Casus Lavrensin i~yiizii [*] 

Lavrensin sun lngiliz al
tinlarinin kudretindedir 
Eger bu Tiirk dii,mani basis bir hazinenin 
adam1 olsayd1 ~olii ayakland1rmak 'oyle dursun, 
k1rk hecinlik bir kervan1n ba~Ina bile ge~emezdi 

ingilterede Uzvrens tgin yaptlan bir bUst 

Lavrens tahrib ettigi trenlerin hika
yesini de bir hayli uzahyor ve kendisme 
(kopriiler u~uran, trenler deviren kahra· 
man) siisiinii vermek i~m mubalagalar 
yapmaktan !fekinmiyor. 

ren ~ok karakteristik bir vak' ac1k hatJr -
ladim: 

Emir Ali Hicaz V eliahdi olarak Me· 
dineye gelmi§ti. Burada bir mi.iddet kal
diktan sonra Mekkeye babasi Kral HU.
seynin yanma gidiyordu. Biiyi.ik bir h· 
file, bi.iyi.ik merasimle teayi edilerek yola 
rev an oldu. Fa kat yanm saat g~memi§ti 
ki bu muazzam alay, peri§an, ~·lyavrusu 
gibi dagtlmi§, §ehre dondi.i. 

0, hilfbir tren hadisesinde, diledigiue 
erebilmi§ degildir. Ciinkii askeri trenle -
rimizin hilf biri, ne eline di.i§mii§, ne de 
yo] undan kalmi§tir. 

Mesela Lavrens'in devirdigi ilk tren .. 

933 senesi temmuzu nihayetinde Mer· 
sinli Cerna! Pa§a ile arka.da§lanm ;lam· 
dan Der'aya goti.iren treni Mesmiye ile 
Leja istasyonu arasmda devirerek kolor· 
du seryaveri Hasanla be§ nderimizi §ehid 
ettigi ve istihkam kumandam Muhlisi ya· 
raladigi gi.in, yardimCISI Ebutaye a§ire • 
linin gayretine ragmen, pek zay1f b1r 
Ti.irk muhaf1z kuvvetinin pusu kurarak 
U.vrensle maiyetini pa~avra gibi dag1t· 
tJgmi kim inkar edebilir? 

Lavrensin ikinci tren taarruzu ise, onu 
utandirdigi kadar, bizim ic;in daima gu • 
rurla hatirlanacak bir hadisedir. Bu ve· 
sikayt da, bizzat bu trende bulunan, o 
zamanki sekizinci kolordu birinci §Ube 
miidi.irii arkada§IID Cevad Rifattan dm· 
lemi§tim. 

1334 §ubatma girerken Ammanda st· 
k1~1k bir vaziyette bulunan §imdiki Kor· 
general Asnrun kumandasmdaki askeri -
mize yard1ma giden §imdiki Harb Aka· 
demisi kumandanr Korgeneral Ali F ua
dm kumandasmdaki sekizinci kolordu 
karargahmi hamil bulunan on he§ vagon· 
luk bir katar Ammana yakm ikinci du -
rak Kamdan kalkmca, !foli.in gobeginde 
Lavrens tarafmdan tahrib edilmi§, sokiil
mi.i§ yolun ortasmda durdurulmu§tu. 81z· 
zat Lavrens, Bedevilerle mevzi aldigt te· 
pelerden, ilerlemek imkanmdan mahrum 
kalan bu uzun katan mi.ithi§ bir ate§e 
tutmu§tu. 

Sonra ne oldu?. Turk askeri, bu, !fu
buklan sokiilmii~. kmlm·~· dagiimi§, ta. 
rumar edilmi§ harab yerde, sars1la samia 
ve etrafa ate§ pi.iskiire pi.iski.ire trenini ge
ne yi.iri.iti.ip gidecegi yere gitmemi§ miy -
di? 

Lavrens'in bi.iti.in bu iblisane te§ebbi.is
lerine ragmen bu kuvvetimiz tam vak • 
tinde Maana yeti§erek dii§mam si.iri.ip at· 
mami§ mt idik? Dikkat edilirse, Lavren· 
s 'in biiti.in tren kahramanhklan da hem en 
hemen bu !fe§iddir. 

Lavrens ~olde hi~ bir i§ gormemi§ mi
dir o halde? 

Hay1r ... Boyle bir iddiamtz yoktur. 
Ancak, Lavrens'in muvaffakiyetlerini; 

onun zekasmdan, kudretinden ziyade, 
~ole avuc avuc akan lngiliz altmlanmn 
tiisimmda aramak daha dogru olur, ka
naatindeyim. 

Coli.i bilen biri s1fatile iddia ediyorum 
ki, Lavrens'in yerinde o salahiyete, o ni.i
fuza, o vesaite malik olan herhangi orta 
kudrette bir ba§ka lngiliz bulunsayd1, ge
ne ayni §eyleri yapabilir, ayni neticeiere 
varabilirdi. 

Col ki, ne din, ne vatan, ne namus 
sevgisi bilir, ~ol ki paradan ba~ka taptJg1 
yoktur. Orada sagma soluna ~il ~il al
tmlar dag1tarak dola§an fani, en kuvveth 
ve kudretli adamd1r. 

Umumi Harbin sonuna kadar, Pey . 
gamberin ahfadmdandir diye .;lerif Hii
seynin etrafmda toplanan ~ol, ni~in barb 
biter bitmez onu terketti? 

Ci.inki.i i§ini giici.ini.i bitirmi§, muradma 
ermi§ alan Lavrens pt!ISim plrhsmt top -
hyarak Hicazdan uzakla§mi§ ve o ana 
kadar akan altm !fe§mesi kurumu§tu. 

Bakm1z, ~oli.in ruhunu ac;•k~a goste -

Meger, ayhklanm vaktinde almamt§ 
olan civardaki kabileler «paramtzi ver -
mezseniz, kim olursamz olun ge~emc~ -
siniz .. » diye veliahdlerini ate§e tutarak, 
yolunu kesmi§lerdi. Emir Ali iki i.i~ saat 
i!finde bu kabilelerin §eyhlerini Medine· 
ye ~agtrmt§ ve paras! olmadtgmdan, biz
den kalan sand1k sandtk cepaneleri da -
g1tarak kendine yo! a~abilmi§ti. 

Lavrens hattratmm sonunda (zafer) 
den behsediyor ve ~ama giri§ini §Oyle an· 
latJyor: 

«Sehrin kapmnda idik. Kac;anlar mii
himmat depolartnl ate§lemi§lerdi. Her an 
infilaklar oluyor, sanki yer sarsthyordu. 
Y ammdaki !ngiliz zabitine donerek, hi.Ir
riyeti pahasma ki.il olacak bu giizel §eh
rin beliren feci akibetile i!fim SJZhyarak 
«;lam yamyor .. » diye mmldandnn. 

Cok §i.iki.ir, korktugumuz ba§Imtza gel
medi. Ertesi gi.in, §afak vakti otomobili -
miz §ehre hakim bir noktada durdu. Neh· 
rin tebahhuratile bugulanmi§ yemye§i], sa
kin bah~eler ortasmda §ehir her zaman -
kin den gi.izel, dog an gi.ine§in I§tklan i~in · 
de bir ptrlanta gibi parhyordu. 

Dart nala gelen bir si.ivari oniimi.i1de 
durdu ve sevinc i!finde bir salktm altm sa· 
rm iizi.im ·uzatarak: «Miijde, dedi, ;lara 
sizi selamhyor !» 

Bu ~ama, Lavrens'ten be§ ay sonra 
ben gittim. 

Medinede kalan Tiirk agu yarahla -
nm tedavi ettikten sonra vatana donen 
Hilaliahmer heyeti arasmda idim. 

Bizi getiren trende $erif Hi.iseynin a
ilesi de vard1. 

Y ollarda, $amda hiikiim siiren biiyiik 
Tiirk di.i§manhgmi dinliye dinliye ku -
laklanmiz dolmu§IU. 

F akat, biz ~am sokaklanna iiniforma
larimiz]a ~tkmaktan korkmad1k. Halk 
etrafimi:z;I sard1. Boynumuza sanlan, ag· 
la§anlar hesabstzdi. Ellerinde bira §i§e -
Jeri, baklava tepsilerile ko§U§UP sokak or· 
talarmda bize ziyafetler vermege kalk • 
mi§lar ve (Ya§asm Ti.irkiye .. ) diye 
barbar bagirmi§lardi. 

Ertesi gi.in, ·§imdi Irak Saray N azm· 
ve ilk gi.iniinden iili.imi.ine kadar Kral 
F aysalm seryaveri bulunan T ahsin Beyin 
delaletile F aysal tarafmdan kabul edil • 
dik. F aysal aynhrken, o gece i!fin bizi 
tiyatroya davet etti. 

Bu daveti memnuniyetle kabul ettik. 
0 gece tiyatroda F aysal da vard1. 

Biz localanmizda goriiniir goriinmez 
hmcahmc tiyatroda bir ktyamettir koptu. 

V e koca kubbe gene (Y a§asm Ti.irkiye.) 
seslerile ~mlad1 .. 

Son perdeden sonra sokaga ~1k1yor -
duk. Samm bi.iyiik meydam halkla kap • 
lanmi§h. ArabalanmiZa po]isin yard1mile 
a!filan yoldan gi.i~ halle binebildik... Ve 

bir lahzada gordiik ki, faytonlann atlan 

~oziilmii§... V e halk birbirini ite kaka, 
bagn§a bagn§a arabalanmtzi siiriikle • 
mege ~ah§Iyor .. 

0 gece, sabaha kadar bizi yalmz b1 -
rakmadtlar. 

CUMHURiYET 

Fatih cinayetinin 
sebebi neymi,? 

[Ba~taratt 1 tncJ sahttede] 

tfakat hakkmda Mi.iddeiumumi muavin
lerinden Kemalin yaptlgt tahkikat diin 
bitmi§ ve su!flular diirdi.inci.i sorgu ha • 
kimligine verilmi§tir. Y ap1lan ilk tahki -
katta Ali Recebin, Nurinin kansile se • 
vi§erek Nuriyi ortadan kald1rmak i~in bu 
cinayeti yaphgl §i.iphesi uyanmi§ ve ay • 
nca vak'aya bir de nza taarruz si.isi.i ve· 
rilmi§tir. Y ap1lan iddialara gore maktul 
Nuri, katil Recebin trzma g~mek iste
mi§ ve katil fili bu mada vukua gelmi§tir. 

Bu hususta katil §Unlan soylemektedir: 

«- Bu adam otedenberi benim pe • 
§imde dola§Iyordu. Hatta arama evine 
aldigi sebze, meyva ve oteberiyi benimle 
eve gonderiyordu. Bir arahk bana fena 
nazarla bakmaga ba§lad!. Hatta iki defa 
aytb tekliflerde bulundu. Ben reddettim. 
Ge~en gece ona olan bir bu~uk lira bor
cumu vermek iizere evine gittim. Oturmu§ 
rak1 i~iyordu. Parayi goriince: «Camm 
ne ehemmiyeti var, aramtzda teklif yok 
ki» dedi ve paraYI almad1. Sonra bana 
rak1 teklif etti. l~medim. Kendi ic;ti ve 
yava§ yava§ bana el uzatmaga ba§ladi. 
Ben miimanaat ettim. Nihayet i.izerime 
saldtrdt. Biz altalta iisti.iste yuvarland1k. 
Nuri, benden daha kuvvetli oldugu i~in 
namusumun elden gidecegini anlad1m. 
Kamam yammda idi. C1kanp sapladim. 
Y aralandtgi halde gene sa!dtrmakta de
vam etti. Bunun i.izerine birka!f kere da
ha saplad1m. Halsiz bir halde di.i§ti.i. 
Ben de ka!fhm» 

Maktuliin kartBl ne diyor? 
Diger taraftan maktul N urinin kanst 

Irfan da vak' ay1 §Oyle anlatmaktadu: 
«- Kocam ~oktanberi bu ~ugun 

pe§indi idi. <;ocugu arama eve de gon
deriyor Ve ta§Idlgl oteberi jlfjO kendisine 
para da veriyordu. Evvelki ak§am onu 
ahp beraber eve getirdi. Y anmda iki §i§e 
rak• da vard1. Rak1 §i§esini i~eri gotii -
riince bana ters ters bakti. Hem lfOCU • 
gun pe§ine di.i§i.iyor, hem de beni k1ska· 
myordu. 

Ben di§an ~tkhm. Onlar i~mege ba§la
d.!ar. Ben onlann bulundugu odanm ya
mndaki odaya gidip kom§ulann radyosu· 
nu dinlemek istedim. Geldi, beni oradan 
da lfikardl. Aradan iki saat kadar g~ti. 
Biz annemle ve i.i<; ki.ic;i.ik ~ugumla be
raber kendi odam1zda idik. Birdenbire 
bir gi.iriilti.i i§ittik. Sonra N uri ile Receb 
birbirlerine sanlmt§ bir halde odadan 
koridora di.i§lllller. Kocam, ~oc~a taar
ruz ediyordu. Merdivenlerden yuvarlan
d.Iar. Biz a§agiya indigimiz zaman ko
cam peri§an bir halde yarah yabyordu .. 
lstimdad ettik. Kocamm c;oct1Ka saldudt
gmt s<iylemedim. utandtm. <;ocuk i~in 
«hiTsiz geldi, vurdu» dedim. F akat §imdi 
arhk dogrusunu soylemekte hic;bir mah
zur g(irmiiyorum. Biri alii, digeri ii~. biri 
de bir ya§mda Ulf <;ocugumla yalmz kal 
dtm. Kocamm oli.imi.inden lfOk mi.iteessi
rim .. » 

Dordiinci.i istintakta yaptlan sorgula -
rmdan sonra Receb, lrfan ve lfakat tev
kif edilmi§lerdir. 

( YENi ESERLER ) ·----
Yeni Adam 

Yenl Adam 169 uncu nti.shasmdan itiba
ren Anatol France'in §aheseri olan (Epl
ktir'iin Bah~esi) nln Servet Yesarlog!u ve 
Mithat Cemal kalemlerlle terciimeslnl Ha
ve olarak vermege b~ladt. Yeni Adam glt
glde daha mUkemmel blr hale gellyor. Tav
siye ederiz. 

onun titrek dudak)anndan §U sozJeri i§ll· 
mi§tim: 

- Halk, hala sizi seviyorl.. 
Zavalh Lavrens ... Nekadar isterd1m 

ki, elinde bir salk1m altm sans! iizi.imk, 
(;lam sizi selambyorl..) mi.ijdesini al • 
d1ktan birka<; ay sonra, ;lam sokaklannm 
§ahid oldugu bu biiyiik sevgi tezahi.irii
ni.i, o da gorsi.in .. 

Bu uzayan yaz1ma nihayet verirken, 
iki ki.ic;i.ik §ehadeti zikirden kendimi ab· 
m1yorum. 

Lavrens'ten sonra Arabistanda, onun 
yerini, fakat daha bi.iyi.ik bir kudretle tu· 
tan ,me§hur mi.iste§rik Mister Filbi, bir 
gi.in bana (Esrarengiz) adamdan bahse -
derken §oyle demi§ti: 
«- Eline o paraYJ, o salahiyeti verin, 

her fngiliz bir Lavrenstir.» 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 6 6 1 !! 9 10 
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Soldan sa~a: 
1 - Miithit;; rezalet. 2 - Kayak sporlarl

mtzm yapt.ldtgi yer, cllvell. 3 - Giizelllk, blr 
edatm klsaltllrnl§I. 4 - Blr emir, blr hay -
van clnsl. 5 - Memurlarm tab! oldugu blr 
kanun, blr edatm ktsaltt.lmt§ ve kalmia~? -
tml.ml§l. 6 - Kemlgm ozu, blr ~et;;id clive. 
7 - Blr emir, lstasyonlardakl hububat am
bart. 8 - Bir edat, blr ~?eyln dlger blr §ey 
iizerlnde brrakt1g1 teslr, bir emir. 9 - Bel? 
k1t'adan blri. 10 - Kiip lmalatile me§hur 
blr kasabam1z, blr Alman paras!. 

Yukandan al}agiya: 
1 - istanbulda Yiiksekkaldmm clvarm

da bir semt. 2 - Keder, dil. 3 - Esk:l lnsan
larm taptlklan et;;yadan blri, b1!;ag1 keskln
le~tlrme. 4 - Nezretmek, blr emir. 5 - Ga
lebe, ~dk lhtlyar. 6 - HA.kimlyet sahib!, kat
ran. 7 - Dokunma, alfabede bir harfln 
okunu~?U. 8 - Me~gullyet, zarar. 9 - Sah
nenin kenar taraflari, blr edatm ktsalti!
mt§l. 10 - Alfabede blr harfin okunu~u. te
lefonda kullanllan blr tablr, sonradan lla
ve olunan par~a. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~t §ekll 

r 
• 
1st. Borsasi 

PARALAR 
Ahs Sans 

Sterlin 613.- 618.-
Dolar 124.75 124.75 
Frank 111.- 115.-
Liret 120.- 125.-
Belcika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
lsvicre Fr. 565.- 575.-1 Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 66.-
Kron Cek 70.- 75.-
Silin Avusturya 20.- 23.-
Mark 25.- 28.-
Zloti 20.- 22.-
Pene:o 21.- 23.-
I.e:v 11.- 14.-
Dinar 50.25 50.25 
Kron lsvee 30.- 32.-
Altm 1040.- 1041.-

247.- 248.-
1 
Banknot 

c; EKLER 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prae: 

. Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
1liikres 
Beluad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

AciiJs Kanams 
617.- 618.- I 

0.79175 0.7902 
17.2375 12.2075 
15.04 15.0162 
4.7030 4.6950 

88.5737 88.43 
3.4750 3.4692 

64.5056 64.4012 
1.4464 1.4440 

22.70 22.6!1.'14 
4.2334 4.2265 

11.4667 11.4482 
1.9692 1.9660 
4.1734 4.1666 
4.0113 4.0050 

108.2658 108.09 
34.6840 34.6275 

2. 7786 2. 77 40 I 
24.65 24.69 
3.1434 3.1383 

ESHAM I 
Acd1s Kauams 

1 
Anadolu Sm. 

% 60 uesin 23.70 23.70 
Asian Cimento 14.50 14.65 I 

ISTfKRAZLAR 
AcJlJs Kanams 

1 

Tiirk borcu 1 Pesin 
• • 1 Vadeli 19.65 20.-

1 

,. ,. n Pesin 19.- 19.-
,. ,. n Vadeli 19.05 19.40 

I 
S1vas - Erzurum I 95.- 95.-

TAHVILAT 
Acd1s Kauams 

Anadolu 1 Pesin 
,. MiimessiJ 

,. Vadeli 43.80 

NtGDEDE 
Halil Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Ve Harbi Umuminin ba§mdan sonuna 
kadar Arabistandaki muhtelif F ram1z 
heyetlerinin riyasetinde bulunan, admd'ln 
ba§ka Araba benziyen taraf1 goriilmemi§ 

me§hur Seyyid !brahim de, Lavrc:ps ic;in .. ••••••••••••• .. 
daima ayni §eyi tekrar ederdi : Cioz Hekimi 

«- 0, derdi, eger hasis bir hazinenin 
adam1 olsaydi, ~ol ayaklandmnak §Oyle 
dursun, fakat k1rk hecinlik bir kafilenin 
bile ba§ma ge~emezdi .• » 

Netice §udur: 

lngiliz altmlarile ~ollerde a§Ik oym • 
yan Lavrens asia bir dahi degildi. 

Ancak §imdi, daha iyi anhyoruz k1, 
bu yaman Tiirk di.i§rnam her §eyden ev

Dr. ~iikrii Ertan 
Cagalogll! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yarunda) I•••• Telefon: 22566 ___ .. 

Zayi makbuz 

28 Mart 1937 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena i~Ier ic;:in 
her zaman sipari~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

istanbul Posta T. T.: Vilayet Miidiirliigiinden: 
Idar€' ihtiyacr ic;in 50 aded hurc;, 25 aded biiyiik, 40 aded orta boy muvezzi 

c;antas1, 20 aded biiyi.ik, 10 aded orta boy siiri.icii heybesi, 20 aded orta boy 
emanet c;antast ki cem'an altr kalem 165 aded ihtiyacm yaptmlmast ac;tk ek
siltmiye konulmu~tur. Eksiltme 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbul 
Yenipostane binast birinci katta istanbul Posta T. T. Vilayet Miidurlugunde 
mute~ekkil Ahm Satrm Komisyonunda yaptlacaktrr. Muhammen bedeli 3934 
lira 80 kuru!?, muvakkat teminat 295 lira 11 kuru~tur. isteklilerin numune ve 
§artnamesini ~ormek ve muvakkat teminatlanm yatirmak uzere eksiltme gii
niinden evvel mezkur Mudurli.ik Idari Kalemine mi.iracaatleri. (1721) 

SA~ 
KREM 

TOHUMU 
~OVOTAL 

Sac;Iann biiyiimesini ve ~ogalmasm1 temin eder. Dokiilen sa~lann dokiil
mesine mani olur, cans1z kalan ve biiyiimiyen sa~lara yeniden hayat verir. 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletimizde tesis edilecek dosya odas1 ic;in kapah zarf usuli1e 43 ta

ne c;elik sac; dolab yaphnlacaktir. ihale 5 nisan 1937 pazartesi giinu saat 15 
te Vekaiet Satmalma Komisyonunda yap1lacakhr. Muhammen bedeli 3750 
liradtr. Bu i::~e aid ::~artname ve resimler parastz olarak Komisyondan alma
bilir. Muvakkat teminat 281 lira 50 kuru~tur. 1stekli1erin ihale giiniinde Sa
tmalma Komisyonunda haztr bulunmalan ilan olunur. c599• (1447) 

ISTANBUL E~MEK~i ve FRANCALACI 
FIRINCILAR CEMiYETiNDEN : 

idare heyetinin msfm1 tebdil ic;in 17/3/937 tarihinde yaptlan sec;imde ek
seriyetin temin edilememesi yiizunden 6/4/937 sah giini.i yeniden intihab ya
pllacakttr. 

Cerr.iyet mensublarmm yukanda yaz1h tarihte saat 10 dan 16 ya kadar 
Galatada Havyar hanmdaki Cemiyet merkez.ine gelerek reylerini kullanma
lan rica olunur. 

Soguk Hava Tesisab 

ikt1sad V ekaleti 
Tiirkofisten: 

izmirden ba~?hyarak memleketin muhtelif noktalarmda taze iiziim ve 
meyva ic;in soguk hava antrepolan tesis edilecektir. Bu antrepolar, ic; ve dt~? 
pazarlara sevkedilecek taze uziim, taze elma, taze sebze ic;in kullamlacak ve 
bir klsm1 50, diger k1sm1 150 ton istiap edecek biiyiiklukte olacakhr. · 

Muhtelif sistem ve ~ekilde tekliflere imkB.n vermek ic;in teknik evs.1f1 ~?im
dilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin ic;inden en ekonomik ve en i!iie uygun 
olamm sec;ecegiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istihlak mahalleri arasmda i~liyecek van· 
tilator veya diger soguk hava ve tecrid tertibath kamyonlar ve antrepolar 
dahilinde ic;lerine taze meyva konup serbestc;e vapur veya vagonlara girecek 
ve bir normal vagon dahili hacmine ve §ekline uygun cContainer~ ler de mu· 
bayaa olunacakhr. 

•Force Motrice• in tafi kiimiiru veya gaz povr esasm1 ihtiva etmesi mii· 
reccahttr. 

Teklif yapmak istiyenlerin en gee; 30 nisan 
rini resim, ka alog, riic;han sebebleri e. fi l 

1937 tarihine kadar teklifle
irlikte bildirmeleri ilan 

olunur. c1718» 

Piano Ticaretevi 
Baldasare Kardela ve ~ki. 

AKORT ve TAMtRAT 
Dunyanm en me~hur piyanolan: 

Steinway, Pleyel, ibach 
ve diger markalan 

Ti.irkiye ic;in yegane mi.imessilleri 
Taksim, Zambak sok. 6 

Frans1z konsoloshanesi yanmda 

---- Tel. 42.334. 

istanbul 3 i.incii icra memurlugundan: 
Mahcuz ve paraya c;evrilmesi takar

riir eden bastm makinesile kasa ve klr
tasiyeye mi.iteallik e§ya ve kitab ve mo
bilya ve saire 2/4/937 tarihine musadif 
cuma giinii saat 10 dan itibaren Gala
tada eski Giimriik S. da 25 numarah 
dukkanla gene Galatada Ku~iik Bahkh 
hanmda a~1k arttlrma suretile sattlaca
grndan talib olanlann mezkur giin ve 
saatte mahallinde haz1r bulunacak me
muruna muracaatleri ilan olunur. 

•r---operator • 
RIZA UNVER 

(723) 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocastz kendi kendine 

bic;ki, diki§ ogrenrnek istiyenlerle 
Yurd talebeleri ic;in ~ukrii. Canal 
tarafmdan yaztlml§hr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 Iiraya 
Be~ikta§ Diki§ Yurdunda satihr. 
Her evde bulunmasr laztmdrr. Ta§
raya posta paras1 almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iic;iin
cii cildi de bastlmaktadlr. 

Adres - Be§ikta§ Diki§ Yurdu -
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

FENNiN 
ZAFERiLE 

Dotjum ve kad1n hastallklarl 
mUtehaSSISI 

Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes Sadece parlatmakla di,Ierin sth~ 
No. 22. Mavi yapa hatini temin etmek miimkiin degil-

Teleton 22683 ••••• dir. Doktorunun fikrini almadan 
geli11i giizel di, patlart kullanan M. 

D H f C I Jan Ch. Bir giin on di,Ierinin sal~ 
r. a J7. ema landtgtnl ve di, etlerinin iltihaplan• 

Lokma11 Hekim drgmt deh,etle gordii. Tanmmif 
Dahiliye miJtehassJsJ bir tiyatro miiellifi olan kocas1, te~ 

Pazardan ba!;ka ~nlerde ogleder abbiit etigi kartstntn bu elim vazi
sonra saat (2lh tan 6 va) kadar fstan yetinden tela,a diilltii. En salahi
bulda Divanyolunda (104) numaral yettar di, doktrlari bir mes'ud ~if
hususi kabinesinde hastalanm kabul e tin saadetini ihlal eden bu hadise· 
der. Sab, cumartesl ~nleri saba!'· nin oniine iic di, feda ederek an~ 
c9 lh . 12. saatJer! hakikl flkarava mah cak ge!;ebildiler. Madam Jan Ch. 
sustur. Muayenehane ve ev tele:fon kocas1 gibi birlesik antiseptikli, di,-
22398. K•shk 21044. lerin ve di, etlerinin nescine uygun, 

I DR" G"" • SENiHA BE I oknil 
in 

Tercumeleri 

FAUST 
PER GUNT 

mineyi tahrip etmiyen, piyore ve 

kefekiye mani olan profesor Res· 

uaaut'un DENTOL di11 macununu 

kullanmt' olsayd1 di,Ierini feda et~ 

miyecekti. Fennin zaferi sizi de 

K R A L L i R kurtartr. Doktorunuza dam,Imz. 
Her kitapc;•da bulunur • 

- · ...- Dr. Suphi $Etnses 

[*J Bu yazmm blrincisl 29 kanunusani Ertesi sabah, seyahat i§lerimiz i~in son vel, biiyi.ik bir yalancidtr. 

c. H. P. istanbul i:Iyonkurul B~kaml~m
dan: (73101 numaradan 73200 numaraya 
kadarJ olan 732 tom numarah bir clld mak
buz lptal edUmi~ oldugundan bunlarm ne 
teberru, ne de aidat tah.silatmda kullamla
!l11Yacagi 11An olunur. 

r- Dr. HORHORUN~· drar yollan hastaiiklan mutehassiSI 

I Eminonii Eczanesi yanmda Bevoglu Yildll sinemas1 kar,1s1 

Hastalanm hergUn kabul eder leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
• Cumartesi takulere paras1z tarlhll niishamlzda ~~knu~tir. de fa F aysahn yanrna girdigim zama~, KANDEMIR .. ____ Tel.: 43942 ----·· 
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Bi~Ki DiKi$ YURDU 
Tesls mUdUrU: ELEPI!i ~ORBACIOGLU 

En son ve ~ok kolay blr usulle Frans1z !Uks metodla iyl dikl~ 
bllenlere S ay, az dik•~ bilenlrre 6 ay, hi~ bilmiyenlue 9 ay, Tay
yor, tuvalet, roblar, beyaz ~aroa~rr, Erkek kostiimii, reklllm pardesii, 
pic:ama d•sleri bayanlara verilir. Yilee KUltiir Direktor!UgDnden 
musaddak ehatnsme verilir Adres • Kumka 1 Kadtr a eaddesi N. 93 

Akay isletmesi Miidiirliigiinden: 
idaremizin mall olup Halicde Camialtmda karada par~alanm1~ bir halde 

bulunan 7 No.h mavunas1 ac;1k arthrma ile sah~a ~1kanlm1~hr. 
ihalesi 7/4/937 ~ar§amba gtinii saat 15,00 te Galatadaki Idare Merkezinde 

yapllacakbr. (1653) 

Dewlet DemirJollar~ · fletme Umam Miidiirlii@:iinden _I 
Haydarpa~?a Limam arazisinde kain eski rlhbm binasmdaki 5 No.h ya -

zlhane ayhg1 muhammen 2500 kuru~ mukabilinde ve bir sene miiddetle a~1k 
arthrma suretile kiraya verilecektir. A~1k arttrrma tarihi 8/4/1937 ve saat 15 
te Haydarpc.~a Devlet Demiryollar1 Birinci t~letme Miidiirliigunde icra edile
cektir. Taliblerin muhammen bedelin yii.zde yedi bu~uk muvakkat teminat 
akc;esile gereken kanunt vesaikle beraber mezkfu giin ve saatte haZlr bulun
malan ilan olunur. (1695) 

Kapah Zarf 

Ktzdcaboliik 
Usulile Eksiltme 

Belediyesinden: 
ilant 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Denizli Vilayetinin Davas kazasma bagh 
KlZllcaboliik nahiyesinin mesktin gayrimesktin kls1mlarmda 100 hektarmm 
bali haz1r haritasmm ahnmas1d1r. 

2 - Bedel muhammen hektan 18 er liradan 1800 liradrr. 
3 - ~artname ve evrak ~unlardrr: 
A - Eksiltme 11artnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - ~ehir kasabalarm hali haz1r haritalannm ahnmasma aid §artname. 
i:stiyenler bu evrak1 Denizli Naf1a Miidiirliigunde goriip incelitebilirler. 
4 - Eksiltme 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te Kizllcaboliik Belediye· 

sinde te~ekkiil edecek Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yapllacakt1r. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in istek.lilerin 135 lira muvakkat teminat 

akc;esi vermesi ve bundan maada a~ag1daki vesikay1 haiz olmas1 lazund1r: 
1937 senesi i~in harita i:slerine aid Naf1a i~leri mi.iteahhidlik vesikasm1 

haiz bulunmak. 
6 - Teklif mektublan yukanda 4 iincii maddede yazl1.1 saatten bir saat 

evveline kadar KlZllcaboliik Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektub
larm nihayet 4 iincii maddede yazll1 saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfl
nm miihiir mumile iyice kapablm1~ bulunmas1 lazundrr. Postada vuku bu -
lacak gecikmeler kabul olunmaz. (1631) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
'imdlye kadar blnlerce kifjiyl zengln etmittir. 

6 nc1 ke§ide 11 nisan 937 dedir. 
Buyiik ikramiye 200,000 liradll'. 

Ayr.ca: 40.000, 2S.OOO, 20.000, 15.000, 10.000 llrahk 
ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) llrahk lki mUkifat vard1r. 

Dlkkat1 
Bilet alan berkes 1 ni.san 937 giinii ak~am1na kadar 

biletini deiiftirmif bulunmahd1r. 
Bu tarlhten sonra bllet Uzerlndekl hakk• sak1t olur. 

inhisarlar Umum Miidiirlii2unden· 

27000 Top sigara kagrd1 muhtelif eb'adda 
2050 Bobin ,. ,. renkli ,. 
8000 ,. ,. ,. beyaz ,. 

125000 ,. ,. ,. " ,. 
20000 .. ,. • liiks ,. 

I. - 15/III/1937 de pazarhg1 yapuacak 3&0,000 bobin sigara kag1dmdan 
maada $artnamesi mucibince yukanda cins ve miktan yaz1h 182,050 top ve 
bobin sigara kag1ch pazarhkla satm ahnacaktrr. 

II. - Pazarhk 5/IV /1937 tarihine rashyan pazartesi gi.inii saat 15 te Ka
bata$ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktrr. 

III. - ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en ~?Ubeden almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ach gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1477) ,.,_ 
I - idaremizin Pa~abah~e ispirto Fabrikas1 ic;in 22/III/1937 tarihinde 

ac;1k eksiltme usulile satm almacag1 ilan edilen 4800 lira muhammen bedelli 
9 aded istim konti:iriiniin eksiltme tarihi bir hafta temdid edilerek 29/III/1937 
tarihine rasliyan pazartesi giinii saat 15 e talik edilmi~tir. 

2 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve fnhisarlar 
Miiskirat Fabrikalar Subesine verilmesi icab eden fenni tekliflerin muvaf1k 
bulunduguna dair mezkiir ~ubeden alacaklan vesika ve % 7,5 giivenme para
ladle birlikte eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte Kabata~ta Levaz1m ve 
Mubayaat $ubesindeki Allm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1629) 

I - Yukanda cins 
pazarhkla ahnacaktrr. 

-Kilo 
4200 Sa£ metil alkol 
900 Aseton 
900 Piridin basen 

ve miktan yazl11 malzeme §artnameleri mucibince 

II - Pazarhk 8/IV /1937 tarihhie rashyan per~embe giinii saat 16 da 
Kabata~ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakhr. 

III - ~artnameler paras1z ~arak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte 7o 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1731) 
~ 

600 aded bo~ bidon: Pa~abahc;e Miiskirat fabrikasmda 
385 kilo 1skarta ~uval: Ah1rkap1 Bakimevinde 
195 kilo 1skarta ~ul: Ah1rkap1 Baklmevinde 
35 kilo 1Skarta ip: Ah1rkap1 Bala.mevinde 

447 kilo 1skarta kanavi~e: Ahrrkap1 Bak1mevinde 
57 aded eski mu~amba: Cibali fabrikasmda 
30.000 kilo kapak tahtas1: Cibali Kutu fabrikasmda 
3.000 " yamahk c;ul: Ah1rkap1 Bak1mevinde 
3.500 ,. 1skarta -.ul: Ah1rkap1 Bakrmevinde 
2.000 " yamahk ~uval: Ah1rkap1 Bak1mevinde 

10.000 " 1skarta kanavi~e: Ah1rkap1 Bak1mevinde 
Dinamo ve teferriiab: ~emsipa~a Bak1mevinde 
2396 aded dort ko!;e imalat tahtas1: Bogazic;i depolar grupu 

184 ,. yuvarlak imalat tahtas1: Bogazi~i depolar grupu 
16 ,. istif sandrg1: Bogazic;i depolar grupu 

150 ,. saz kutusu: Bogazi~i depolar gru,pu 
160 ,. imalat iskemlesi: Bogzi~i depolar grupu 

16 ,. imalat kalburu: Bogazi~i depolar grupu 
482 ,. imalat sepeti: Bogazi~i depolar grupu 

3 ,. Cocuk karyolas1: Cibali fabrikasmda 
646 kilo 1skarta kanavi~e: Feriye t~lemeevinde 
583 ,. 1skarta ip: Feriye i~lemeevinde 
324 ,. klnnap: Feriye t!llemeevinde 

99 lh ,. marka bezi: Feriye i~lemeevinde 
61 ,. 1skarta ~ul: Feriye t~lemeevinde 

Yukanda cins ve miktarlan yaz1h 1skarta malzeme 14/IV /937 tarihine 
rashyan ~ar$amba sri.inii saat 10 da pazarhkla sablacakbr. isteklilerin mallan 
gormek iizere hergii.n hizalarmda gosterilen mahallere pazarhk i~iJ?. de tayin 
olunan giin ve saatte % 15 gi.ivenme paralarile birlikte Kabata!/ta Inhisarlar 
Levaz1m ve Mubayaat Subesi Miidiirliigiindeki Sab~ Komisyonuna miira • 
caatleri. {1685) 

AQzA 
Sertnllk 

ve Ratwa 
verlr. Hazmt 

Kolaylasttnr. Vl
tamlnce zenglndlr. 

TIIKUTU~Ofll .siiKinlmZ 

Kanzuk Pastiller~ 
KULLANINIZ! 

Sizi nezle ve oksiiri.ikten korur. 
Bogaz ve akciger nahiyelerlni te
mizler. 

A~z kokusunu giderir. Ses k1Slk
hgml a~ar. yolculukta, tozlu ve 
mikroplu yerlerde, ya~tmurlu, riiz
garh, sisli havalarda: 

KANZUK PASTtLLERi 
KULLANINIZ. 

ingiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu • istanbul 

Bozi.iyi.ik icra memurlugundan: 
Ag1k arthrma ile paraya ~evrilecek 

gayrimenkuli.in ne oldugu: 24 sene miid
detle imtiyaZI mevcud manyezit yiiksek 
teklis fmm ve Dizel motori.i, asansijr ve 
mii~emilatl. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki, 
mahallesi, sokag1, numaras1: Boziiyiik 
istasyon civan. 

Takdir olunan k1ymet: yirmi sekiz 
bin liradrr. 

Artt1rmarun yep1lacag1 yer, giin, sa
at 26 nisan 1937 pazartesi giinii saat 15 
te Boziiyiik icra dairesinde. 

1 - 1§hu gayrimenkuli.in arttrrma §art 
namesi 24 mart 1937 tarihinden itibaren 
635 numara ile Boziiyiik icra dairesinin 
muayyen numarasmda herkesin gore -
bilmesi ic;in ac;1ktrr. tlanda yaz1h olan
lardan fazla malfunat almak istiyenler 
i§bu §artnameye ve 635 dosya numara
sile memuriyetimize mi.iracaat etmeli
dir. 

2 - Arttrrm1ya i§tirak igin yukanda 
yazll1 k1ymetin %7,5 nisbetinde pey ve
ya milli bir bankanm teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124). 

3 - i:potek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ve irtifak hakk1 sahibleri
nin gayrimenkul iizerindeki haklarm1, 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarml i~bu ilan tarihinden itibaren 20 
gi.in iginde evrakl miisbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde haklar1 tapu sicilile sabit ol
madikga satl§ bedelinin payla§masm
dan harig kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arttlrm1ya ~ti
rak edenler arttlrma §arlnamesini oku
mu~ ve liizumlu malfunat alml§ ve bun
Ian tamamen kabul etmi§ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul i.ic; defa bagmlchktan sonra en ~ok 
arthrana ihale edilir. Ancak arttlrma 
bedeli muhammen klymetin yiizde yet
mi§ be§ini bulmaz veya satl§ istiyenin 
alacagma riic;ham olan diger alacakh
lar bulunup ta bedel bunlarm o gayri
menkulle temin edilmi§ alacaklarmm 
mecmuundan fazlaya <;1kmazsa en ~ok 
arttrranm taahhiidii baki kalmak iizere 
artt1rma on be§ giin daha temdid ve on 
be~inci giinii ayni saatte yap1lacak art
hrmada bedeli satl~ istiyenin alacagma 
riigham olan diger alacakl1larm o geyri
menkulle temin edilmi§ alacaklar1 mec
muundan fazlaya <;1kmak §artile en c;ok 
arttrrana ihale edilir. Boyle bir bedel 
elde edi:lmezse ihale yapllamaz ve satl§ 
talebi dii~er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen mii:hlet 
ic;inde para)Tl vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yiik
sek teklifte bulunan kimseye arzetmi§ 
oldugu bedelle almaga ran olursa ona, 
ran olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be~ giin miiddetle artt1rm1ya <;Ikanhp 
en ~ok arttlrana ihale edilir. iki ·ihle a
·rasmdaki fark ve gec;en giinler igin %5 
ten hesab olunacak faiz ve diger zarar
lar ayr1ca hiikme hacet kalmaks1zm me
muriyetimizce ahc1dan tahsil olunur. 
Madde (133). 

Manyezit fabrikas1 yukar1da gosteri
len 26 nisan 1937 tarihinde BozUyiik ic
ra memurlugu odasmda i§bu ilan ve 
gosterilen arttlrma §artnamesi daire
mizde sahlaca~ ilan olunur. (31351) 

santo ve BasmuharrtT1: Yunu• Nodr 
Umumt ne$Ttllat1 tdare eden YaZt l~ten 

Milduru: Hikmet Miinif 
Cumh.unve' matbaas~ 

· B 0 Z K U R T ve H A l K 
Ttra, Bt~aklart 

Milyonlarca TORKON kulland1g. 
yegane OZTORK isimli ve Oz
TORK sahipli T1ra§ hi~akland1r. 

Sabipleri: FEHM1 H. ARDALI ve 

MEHMED SALIH ~· ti Istanbul 

ADEMi iKTiDARA FORTESTiN 
Erkeo ihtiyarhyaolarJ geoclqtirir, yorguo viicudleri dioclettirir. Belrev,eklitini ge~irir, ~elik g-ibi bir vilcud kazaodmr 

izmir iii Daimi Enciimeninden: DOKTOR __ _ 

(25987) lira (39) kuru~ ke~if tutarile ve kapah zarf usulile eksiltmesi tUn 
edilmi§ olan Dikili - Ayvalik yolunun yap1Sl eksiltmesine istekli -.lkmadl~n
dan 2490 sayl11 yasanm 40 mc1 madesi geregince bir ay i~inde pazarhkla eksilt· 
mesi uzatlld1gmdan isteklilerin fzmir ili Daimt Enciimeninin toplantlsr alan 
pazartesi ve per:sembe gi.inleri saat 9 dan 12 ye kadar ba~vurmalan ilan olunur. 

K mal Osman 
BOZKURT 

Slnlr hastahklar1 mUtehass1s1 
Cagaloglu Kapahfmn k11J1ISI No. 24 

I••••Teleton: 22666 •••• c742• (1441) 

YENi ANKARA LOKANTA ve BiRAHANESiNDE 
Sahlb1nln Sesl ve Odeon pliklar1n1n sevlmll okuyucular1 
be, Bayan1n il;tlrakile her ak,am MUKEMMEL INCE SAZ 

Ucuz ve nefis i~ki ve mezeler 

Zayi - 1935 senesinde Beyoglu 29 uncu 
okulundan alch~m §ehadetnameyi kay
bettim. Yenisini alacagundan eskisinin 
hiikmii yoktur. 

317 No. h Rahmi oglu Ali Gucur 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
Semti ve mahallesi Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hissesi 

1\mavudkoy 

BostanCI 

Biiyiikdere 

Bostanc1 

<;engelkoy Y eni-
mahalle 
Heybeliada 

Heybeliada 

Biiyiikada Yah 

Burgazada 

fstinye Mehmed~avu§ 

Yenikoy Panaiya 

Burgazada 

Dere 

<;atalc;e§me 

<;ic;ek ve 
Ham am 
<;atalc;e§m~ 

<;e~e 

Meydan 

E: Kuyuba§i 
Y: Uluibey 
ve Uluc;pa§a 

E : Kostantin 
Y: Mehmedcik 

E: fstinyecaddesi 
Y: fstinye 
Emirganyolu 
Kakaviya 

E: Klllltoprak 
Y: Mehtab 

E:82Y:62 

E: 15 Mii. 
harita: 129 

E: 4 • 6 
Y: 1 

E: 15 Mii. 
harita: 67 

11 

10 
No. taj: 3 

Ada: 60 
Parsel: 17 

30 
No. tai: 13 

Ada: 55 
Parse!: 8 

E:13Y:21 
Ada: 25 
Panel: 4 

E: ve Y: 9 

E: 19. 21 
Y:17-19 

E:veY:18 

E: 1-11-
13 

Y edikule lmrahor Merhaba E: 13 
flyasbey ko§esi Y: 13 

11.5 metro ananm 
3/7 hissesi 
198 metro arsa 

79 metro arsa 

198 metro arsa 

115 metro ana 

:Ah~ab lhane ve bahc;o-
nin 3/4 his. 

Bahc;eli ah§ah hanenin 
1/2 his. 

23,50 metro arsa 

MaaltuHibe bahc;enin 
21/144 his. 
189,50 metro arsa 

245 metro arsa 

803,50 metro mufrez arsa• 
nm 1/2 his. 
45,50 metro arsa 

40 Ac;1k 
artbrma 

120 :1) 

160 » 

160 ::. 

60 » 

80 
"( 

» 
.I 

400 » 

80 » 

80 » 

1000 Kapah 
zarf 

250 A~1k 
arttmna 

130 » 

70 » 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimen kuller on gi.in miiddetle satlta ~1kanlmi§ hr. fhaleleri 9/4/937 
cuma giinii saat 14 tedir. Sah, miin hasuan gayrimiibadil bonosiledir. 

tarihine 

KUMBARA 
0 

BIRE\ 
100() 
VEREN 

·TARLADIR 

... -
,, ·-, .,., .,.. 
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iO CUMHURiYET 

KUVVET ARTIVOR ••• MASRAF AZALIVOR 

TAMAMiLE YENi, DAHA KUVVETLi MOTOR 

VOK SAHASININ, VEZNiN TEVZii VENi USULU SAYESiNDE TA$1MA KABiLiYETi ARTIRILDI 

TA-M-SERBEST DiFERANSiYEL • HiDROLiK FRENLER 

~AMAMlLE- YENl ,.BlR MOTOR-7.--sevroleiiin liefCi· 
Letce tecr.Ube ea-ilmi~ alta J!ilindirli, yiiksek kompresyor· 
'lUi ve tepeden $upaph ~moforii, 7eni 1937 ~evrole Kam· 
~onuna. ~eni yiiksek rokorlar ~esis edecek. yeni bir 
;andman -ve hatta eskisinden daba yiiksek bir kabiliyet 
~ermek i~in tekemmiil ettirilmi§lir. Beygir kuvveti art· 
ttnlma§tlr. Bu arltmlma~ 'kuvvel, idareden hie; bir fe· 
1dakarhkta bulunmadan e1de edilmi§tir, zira 1937 ~ev· 
.. ole Kamyonu eskisinden daba ida· 
~elidir. Yeni motor zaman ve pa· 
radan tasarru( ettirmek ve daima em· 
niyetle ~ah§mak ic;in yap•lml§tlf; uzun 
zamandanberi saglamlak ve dayanak· 
hgile me§hurc eski ~evrole motor· 
leriodeo daba _saglam ,ve daha t•· 
yan• ~itimatdtr. 

DlCER MfJHlM MEZlYETL~R·. -..1.937 $evrofe Kam~ 

yonlarmda, kamyon kullaoanlara §imdiye kadar asia 

arzedilmemi~ bir hayli yeoilikler ye, islahat vard1r. 

Oiizeltilmi§ yiik taksimi yiikiin ta§mma kabiliyetini art• 

tud1. ~vrolenin tam· serbest arka diferansyefi yeni ve 

daha kuvvetli arka aks kovan1, §aft1 butiin' yiiklerden 

kurtarn. Yeni ~asi daha kuvvetli 

ve daha metindir. Tekemmiil et" 

~i~ ve bilbassat kamyon i~in imaf 

edilmi!} bidrolik frenler miitevazio 

ve. emin bir frenaj kabiliyetini te· 

mio_.eder._ 

.. 
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Di!;lerin ab1hayat1 
Hi~ bakilma

mlf ditleri bile 
k1sa zamanda 
temizler, parla
br, s1hhat ve ta
ravetini iade e
der. Giinde iki 
defa Radyolin 
dit macunu ile 
fxr~alanan di,ler 
saglamhgm1 ve 
giizelligini asia 
kaybetmez. ltte onun 
bu ab1hayat tesiri sa
yesindedir ki bugiin bin 
lerce kiti daima ve yalnxz 
Radyolin kullanmaktadirlar. 
Radyolin ditler i~in bir hayat 
sigortasxdxr. Bunun i~indir ki 
Radyolin icad olundugundan
beri Tiirkiyede saglam ve giizel 
ditli vatandatlar artmxshr ve 
artmaktadtr. ' 

Daima Radyolin 
Karacabey Belediyesinden: 

1 - Kasabaya getirilecek Golecik suyunun in~a ve tesisi k1sm1~an su 
kulesi ve su hazinesi ~1kar1lmak suretile ke~if bedeli 65244 lira 83 kuru1i! ol
mak iizere yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmU§tur. 

2 - Borular getirildiginde pe~in ve defaten, diger krs1m in~a ve tesi
satm yap1ld1gmda her ay istihkak raporile derhal verilecektir. 

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

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

saat 15 te Karacabey Belediyesi binasmda toplanacak Komisyona ihale saa
tinden evvel verilmifi olacakhr. (1570) 

Adalar1 Giizelle,tirme Cemiyetinden: 
Biiyiikadadaki Yiiriikali plajma, mevcud tesisatm resim ve projelerine 

tevfikan ikmal ve 1slah1 kendisine raci olmak iizere 5 sene miiddetle, senede 
biner ve yanmdaki ~ambk gazinosuna iki sene miiddetle senede dort yiiz el· 
liiiier liradan talib vardll". 1hale nisanm onuncu cumartesi gi.inii Biiyiikada Be
lediye Dairesinde Cemiyet merkezinde yapllacakhr. ~erait ve tafsilat her -
giin Denizyollan hletmesinde mii§avir Emin Aliden ogrenilebilir ve teklifna
meler kendisine verilebilir. 

~KOLiNOS~ 
Di$ MACUNU 

Diinyantn her tarahndan lezzetinin holJ olmasmdan ve dit~ etlerini ve 
minelerini tazeledigindeo dolaya milyonlarea bayan ve baylarm sevdigi 

Methur Amerikan Kolinos Dit Macununu Kullan1n1z 
Sararm111, c:ilasiz ve donuk dit~lerinizi, bu mac:un l~Blltlac:ak bir siiratle 
temizliyerek beyazlabr ve ger~ekten inc:i gibi bir hale getirir. Muzad1 
taaffiin bir krem olmasmdan. atJzdaki mikroblan tamamen imha eder. 
Nefese ho11, eazib ve litif bir rayiha verir. 

Her t~rafta bulunur. Aray1n1z. 

Miisabaka ilan1 
izmir iii Daimi Enciimeninden: 

tzmirin Agamemnun rhcalarmda yaptmlacak binalarla tesisatm pro
jesinin tanzimi i~i 20 may1s 1937 gilniine kadar miisabakaya konulmu~tur. 

1stenilen bu projeyi tanzim eyliyecek isteklilerden birinciligi ihraz edene 
(2000) lira miikafat verilecektir. 

Tanzim olunacak bu proje Ankara, tzmir, istanbul Baymd1rhk Direk • 
torliiklerinde mevcud ~artname ve vaziyet planma gore olacagmdan istekli
ler mezkUr Direktorliiklere baijvurarak evrak1 inceliyebilirler. Tanzim 
olunacak projenin 20 mayiS 1937 giinune kadar izmir Baymdrrbk Direktor-
liigiine yollamlmasi ilan olunur. c803· (1548) 

Her ak,am 
Uzun miiddetdenberi takdirkarlarmx, e§siz sesinden mahrum 

bxrakan biricik san'atkar 

Bagan 1 E 
Yeni eserlerile: BEYOGLUNDA 

LONDRA birahanesinde 
T eleton : 40227 

Akay isletmesinden: 
' 

1 - Yalova kaphcalarmda in~?aah ikmal edilmekte olan otelin ah~ab mo. 
bilyasile perdeleri i~in kapah zarfla yap1lan miinakasa neticesinde alman 
son fiat (26.800) lira haddi itidalde goriilmediginden bu i~in ihalesi ac;1k ek
siltme suretile yapllmasma karar verilmi!? ve eksiltmiye i~tirak ~arh tahfif 
edilmi!?tir. 

2 - Muvakkat teminat yukanda yaz1h miktardan a!?ag1 olarak her ta
libin teklif edecegi fiatm yiizde yedi bu~ugudur. 

3 - Eksiltme 1 nisan 1937 tarihli per~embe giinii saat 16 da ba~?hyarak 
17 de bittigi takdirde 17 de karar verilecektir. Eksiltme Karakoyde !dare 
merkezinde Sefler Enciimeninde yaptlacakhr. 

4 - Sartname, kefiif ve resimleri gormek ve miitemmim malumat al-
mak istiyenlerin !dare Levazrm :;;efligine miiracaatleri. (1655) 


