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Koylu kalkmmas1n1n 
Kuvvetli manivelast : 

Kooperatifler 
Ankara: 28 mart 

K ooperatif t~ekkiilleri yalmz 
koyliilerin degil, §ehirlilerin ve 
kasabahlann da ~ok i§lerine ya

nyacak ~ok hayuh faaliyet vasJtalandu. 
Hiikumet, memleket iktJsadi hayatmm 
temelini te§kil eden ziraate fazla ehem
rniyet verdigi i<;:in bilhassa bu sahada ko
operatifler viicude gelmesini birinci dere
cede nazan dikkate almJ§ bulunmaktadJr. 
Diin burada Kooperatif~ilik Cemiyetinin 
umumi kongresi akdolundu, ve bu kon
grede kooperatiflerin sosyal ve ekonomik 
memleket hayatmda oynamaga namzed 
bulundugu miihim roller iizerinde uzun 
uzun tevakkuf edildi. idare heyeti rapo
runun ve bilhassa gene! sekreter raporu
nun izahlan kooperatiflerin memleketi
mizde -tabii en saglam usulleri ve en fay
dah §ekillerile- alabildigine tevessii ve in
ki§af eylemesinin te§vike nekadar lay1k 
oldugunu olanca a~1khgile ortaya koy
rnu§tur. Meslegi dahilindeki <;:ah~malanm 
takdir ve te§ekkiirlere pek lay1k buldugu
muz Kooperatif<;:ilik Cemiyetinin miitevaz1 
ve fakat adeta a§kla mum olan faaliyet
lerinden memnun ve miiftehir olmamak 
ihtimali yoktur. Bu cemiyetin ya§ayip <;:a
h§masmi ternin eden Ekonorni Bakanhgi
le Ziraat BankamiZl cidden mahalline 
masruf himmet ve sahabetlerinden dolay1 
hassaten ve samimiyetle tebrik ederiz. 

Memlekette ikhsadi hayatJ ve hatta 
alelumum hayah 1slah etmek i<;:in insanlar 
arasmda tesaniidiin en faydah §ekli olan 
kooperatiflerden daha miiessir bir yol 
yoktur denilse mubalaga olmaz. En za
ruri ihtiyaclanm temin etmelc i<;:in banka 
kap1lannda veya faizle para veren serma
yeciler yanmda yiizsuyu dokerek biiyiik 
kiilfetlerle istediginin ta~amm1 elde et
mekten gene aciz kalan bir koyliiniin ha
lini dii§iinelim. Zavallmm bin mii§kiilat
la bulabildigi paranm kiras1 o kadar agir
dir ki biz Anadoluda bOylelikle nesillere 
siirmii§ bore biliriz. iptidai vasJtalarile 
koyliiniin istihsali bazan bu borcun faizi
ni Odemege yetmez, hele anas1m hic;bir 
zaman. Ziraat denilen faaliyet §Ubesi bi
zim memleketimizde diine ve bugiine ka
dar bir talih i§i olarak devam edegelmi§
tir. Mevsiminde yagmurlar dii§miyerek 
ortahk kurak gidebilir, herhangi bir se
beble koyliiniin <;:ift hayvanlan olebilir. 
Zaten borclu olan koyliiniin bu yeni zor
luklar oniinde ne acmacak bir vaziyete 
dii§ecegini ve ondan §oyle boyle kurtula
bilmek i<;:in yeniden yeniye ne belalara 
ugnyacagm1 izah ikhza etmez. 

Bizden once hepsi ayni merhalelerden 
ge<;:mi§ olan garb diinyas1 memleketlerin
de halk s1mfmm bu tiirlii mii§kiil vaziyet
lerine c;are olmak iizere bizzat alakadar 
insanlann yekdigerlerine dayanmalann
dan ibaret bir taklm te§ekkiiller viicude 
getirilmek <;:aresi bulunmu§tur: Koopera
tifler. Ve bunlar zamanla tekemmiil ede 
ede, denebilir ki, bugiin medeniyetin bel
liba§h giizel ve hay1rh miiesseseleri ol
mu§tur. Oralarda devletler ve hiikumetler 
hala kooperatiflere cidden ]ayik olduk
lan en biiyiik ehernmiyeti atfediyorlar. 
Bir ziraat memleketi alan Fransada dev
letin tasvib ve kefaletile kooperatiflerin 
emrine verdirilen ucuz faizli kredi para
Ian milyarlarca franktlr. 

Cumhuriyet hiikumetimizin ilk i§lerin
den biri koyliiye bu kredi kolayhgmJ te
min etmek i<;:.in ayni te§ekkiillerin memle
ketimizde de viicud bulmasma matuf ol
mll§ ve bu maksadla 1925 senesinden iti
baren bazi kanuni mevzuat tedvin edil
mi§tir. ltiban zirai birlikleri unvamm ta§I· 
yan bu ilk te§ebbiislerin iyi neticeler ve· 
rerek yiiriiyemedigi goriildiikten sonra 
1929 da ziraat kredi kooperatifleri unva
nile bu te§ekkiillere daha yiiriiyiicii kabi
liyetli yeni istikametler tayin olunmak is-
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Tiirk inlolabt h~da ¢mdiye 
kadar y~z1lnu§ eserl en miikem
melidir. FraOSIZ parlfunentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
ic;in hirer mukaddeme yazmi§lardtr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdrr. 

Telefon: Ba~muharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. idare ve matbaa kJSml 24299 - 24290 \.. ,) 

Yeni bir Surige manevrasz Balkan Ekonomi Konseyinin kararlan 

.. 1 . II . Balkanhlann mahsulleri 
Arab co &$Ire er1 bir elden sablacak 
Hataya 'yerle!;tiriliyor 

Hatayda biiyiik feessiir 

Suriye gazeteleri hala bir T iirk istilas1 tehlikesin
den dem vuruyorlar. Hatayin istikbalde alacagi 

,ekil Suriyede g1pta uyand1rdi 

Gilzel Hataydan iki manzara: Antakya ve Beylan 

Antakya 28 (Hususi muhabirimiz- §imdiden biiyiik bir teessiir uyandJrmi§- rede cereyan eden miizakerelerin buraya 
den) - Suriye ~ollerinde ya~1yan tJr. akseden tafsilatJ biitiin Suriyede geni§ 
Muchim ve Aneze Arab a§iretlerinin ku- Hataya karfl grpta akisler yapml§llr. Halk, yava§ yava§ bu 
rakhk bahanesile Amuk ovasma getirile- ,Sam (Hususi muhabirimizden) mmtakamn kavu§acagi biiyiik ikhsadi ve 
cegi haber almmJ§tlr. Bu haber Hatayda Hataym miistakbel §ekli hakkmda Cenev- [Arkast Sa. 3 siltun 1 del 
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Rumen gazetelerinin dostane nesriyatt 
« Tiir k gittigindenberi 
dogruluk ta gdmi§tir »· 

Tiirkiye ve Romanya, sulh i~inde ~ah,. 
makla yiikselmegi arzu etmektedirler 

Dost Rumen 
Ba§vekili Tatares • 
co'nun memleketimi
zi ziyareti arifesin
de ve Rumen Ha -
riciye N azm An to -
nesco'nun Ankaray1 
ziyareti miinasebe -
tile Rumen gazete -
lerinde Tiirkiye ve 
Tiirkliik mevzulan 
etrafmda hararetli 
ne§riyat yap1lmak -
tad1r. 

20 mart tarihli 
Universul gazetesi 
«Tiirkiye ile Ro -
manya arasmda» 
ba§hgt altmda ne§
rettigi bir yaz1da 

Dost Romanyamn ktymetli Hariciye Naztrt Antonesco•nun 

Ankarayt ziyaretinden air inttba 

Osmanh istilast zamanlannda bile Turk- Bunu, yukanda bahsettigimiz yabanc1 
lerin Rumenlere kar§J <;:ok diiriist ve ali- tufeyliler yapm1~lardu. 
cenab davrand1klanm kaydettikten son- Tiirkler diger milletlerin uki mevcu-
ra §Oyle diyor: diyetlerine kar§J daima hiirmet etmi~ler-

«\:iinkii; yiiksek bir asalet ve iyi kalb- dir. Ayni zamanda da bu milletlerin har
lilikle miicehhez olarak dogan Tiirk mil- si ve dini haklanna da riayet etmi~lerdir. 
leti, dogrudan dogruya kendi idaresi al- Onlann hakimiyetine nihayet verildikten 
tmda bulunan milletlerin emvaline ve sonra Balkanlarda oturan bilumum hl-
mevcudiyetlerine zarar iras etmemi§tir. [ArkaSJ sa. 4 siltun 4 te] 
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tenilrni§ ve bu kanun da 1935 te bazt 
tadilatla yeni bir §ekilde 1slah olunarak 
1936 satJ§ kooperatifleri kanunile ikmal 
edilmi§tir. ;>imdi eski kooperatifler tasfiye 
edilerek yeni kanunlara intJbak eden yeni 
te§ekiiller viicude getirilmektedir. 

Biitiin bu on bir, on iki y1l uzunlugun
da memlekette <;:ogu zirai olarak viicude 
gelen kooperatiflerin mecmuu 600 kadar 
ve bunlara i§tirak eden ortaklar adedi de 
60-70 bin arasmdad1r. Goriiliiyor ki 
yiiriiyii§ ag1rdu, miktar azd1r, ve te§ek
kiillerin de ekseriyetle hakiki kooperatif 
usul ve esaslanna uygunluklan sabit ve 
muhakkak degildir. Bunun sebebi §Udur 
ki kooperatif<;:ilik esasen ~ok basit bir i§ 
oldugu halde halkm ona intJbak etmesi 
zannolunabilecegi kadar kolay bir i§ de
gildir. Kooperatifc;ilik hakiki inki§ahm 
gosterebilmek ic;in halkm onu iyi bilmesi, 
sevmesi ve severek kucaklamasi laztmdir. 
Kredi kooperatifine kaydolunan bir key
Iii mecburi olarak sah§ kooperatifine de 
i§tirak etmelidir. Boylelikledir ki o iyi ve 

ucuz istihsalini deger pahasile satmJ§ ve 
binnetice biitiin ytl harcadJgl yorucu eme
ginin tam kar§thgmt almt§ olur. Koylii
niin bu suretle tqhakkuk edecek refaht 
devlet kuvvetinin ba§ temelini te§kil eder. 
Onun i<;:in devlet her <;:e§id kooperatiflere 
azami ehemmiyet vermek vaziyet ve va
zifesindedir. 

1ktJsad Vekaletimiz ve onun ba§mda 
olan k1ymetli Vekil arkada§ImJZ mesele
nin biitiin ehemmiyetini miidriktir. Mem
lekette kooperatif fikrini yayarak temel
le§tirmek birinci i§lerimizin en ileri gelen
leri arasmdad1r. T e§Ckkiil edecek ve git
tikye <;:ogalacak kooperatiflerimizin hakiki 
kooperatifc;ilik usul ve esaslanna gore ku
rulmalan ve yiiriimeleri i~in s1k1 bir kon
trola ihtiyac vardiT. Uzun tecriibelerden 
sonra artJk ilerisi ic;in bu kontrolun yapt
lacagmda §iiphemiz yoktur. Kooperatif
lere ucuz faizle kredi temininin de dev
let<;:e lay1k oldugu ehemmiyetle dikkate 
almmasmt hassaten temenn.i ederiz. 

YUNUS NADI 

Numan Menemenciog
lu ve F aik Baysal itti
fakla meb'us se~ildiler 

Ankara 28 (A.A.) - BO§ olan 
Kayseri ve Cazianteb Vilayetleri 
saylavhklan i~in bugiin yaptlan se -
~imde Cumhuriyet Halk Partisi 
namzedleri Maliye Vekaleti Miis
te§an Faik Baysal ve Hariciye Ve
kaleti Gene! Sekreteri N uman Ri
fat Menemencioglu ittifakla s~il
mislerdir. 

ltalyanlara gore 
Sulhu temin 
etmek i~in 

italya biiyiik fedakar
bklara katlan1yor ..• 

Roma 28 (A.A.) - Tribuna gaze
tesi, ltalyamn Avrupa sulhunu ternin et
mek ic;in ekseriya biiyiik fedakarhklara 
katlandJgmi kaydederek bu memleketin 
harici ~siyasetini muhik gostermektedir. 

Bu gazeteye gore Yugoslavya ile iti
la£ edebilmek i~in !talya milli fedakar -
hklar yaparak baz1 iddialannd:m vaz • 
gec;mek mecburiyetinde kalmt§tlr. Fran -
sa ile de iyi kom~~luk miinasebetlerini 
bozan ve mazide iki milletin yanyana 
yiiriidiigii tarihi tesaniidlere mukavemet 
eden eski itilaflan halletmi§tir. ltalya, 
Almanya ile halli imkans1z addedi\en 
Avusturya mesele$ini tesviye etmi§tir. ln· 
gilterenin Milletler Cemiyeti vasJtasile 
iz.har ettigi hiddete ragmen ltalya bu 
devletle de Akdenizde anla~mJ§tlr. Or • 
tada bir lspanya kalmi§br ki orada da 
italya hakiki sulhun istinad etmesi laz1m 
gelen nizam ve intizam taraftarlarile bir
likte hareket etmektedir. italya hic;bir si
yasi niifuz aramamakta, fakat bol§e • 
vizmin de Akdenizde yerle§mesini iste • 
memektedir. 
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izmir mtisevileri 
turkce konusacak 

..:. ' 
Bu maksadla dun izmirde 

bir toplanb yap1ldt 
lzmir 28 (Telefonla) - izmir mu

sevileri bugiin ibadethanelerinde bir top
lanh yaptJiar ve bundan sonra yalmz 
tiirk<;:e konu§maga ve ba§ka yerlerdeki 
museviler arasmda da tiirk~e konu§ma • 
}'1 propaganda etmege karar verdiler. 
T oplantl ~k hararetli oldu. 

Biikre,te, Balkan Ticaret Odalarm1n miimessil· 
lerinden miikkeb bir kongre toplan1yor 

Balkan AntantJ ekonomi konseyine i§
tirak eden murahhaslanmtz Loid T riyes
tino kumpanyasmtn Rodi vapurile diin 
sabah §ehrimize gelmi§lerdir. 

Heyet reisi Trabzon meb'usu Hasan 
Saka konseyin faaliyeti ve Balkanhlann 
iktJsadi sahalarda te§riki mesaisi hakkm
da diin kendisile gorii§en muharririmize 
§U beyanatta bulunmU§tur. 
«- Konsey ekonomik, umumi konse

yin isti§ari bir orgamchr. Bu defa yaptJ
grrmz be~nci toplant!DUZID -n~rolunan 
tebliginde goriilecegi v~hile- biitiin me -
sail iizerinde tam bir mutabakat hast! ol
mU§tur. Gelecek ic;timam istanbulda ya
pilmasJ takarriir etmi§tir. Y almz bu top
lanhmn tarihi, Balkan Hariciye Nam -
Ian kongresinde takarriir edecektir.» 

Konseyin bu l<;llma devresinde 
iizeriode en ziyade me~gul oldugu 
meselelerden biri Balkanlann mii§terek 
mahsullerinin bir elden ihrac1 olmu§tur. 
Bunun iyi bir misalini afyon i§inde Yu -
goslavlarla olan te§riki mesaimizde gore· 
biliriz. Ozerinde mii~tereken c;ah~Jlabile
cek daha baz1 maddelerimiz var<:hr. Me
sela tiitiin, bunlann ba~mda gelir. Bal • 

Balkan Ekonomi Konseyinin verdigi miL
him kararlar hakktnda beyanatta bulunan 

ve dun Atinadan ~ehrimize gelen 
Murahhasrmrz. Hasan Salta 

kanlarda bir tiitiin ofisi kurmak iizerinde 
otedenberi me§8ul oluyoruz. F akat Bal· 
kan tiitiin miistahsillerinin miihim uzuv • 

[Arkast Sa. 8 sutun 3 te] 
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Hiikiimet filosu Malaga
YI bomhard1man etti 

ingiltereye sevkiilcey'i bakumndan · ii~tiin klymetf 
i~in ispanyadan Cebeliittarik'a muka~il Ceuta 

liramtni istemesi tavsiye ediliyor 

Barcelone'da yeni te$kil edtzen komilnfst tedai alaylarmdan biri 

Madrid 28 (A.A.) -Havas Ajan • Filhakika iki muhasJm ordudan her biri 
suun muhahiri bildiriyor: zorlanmast mi.i§kiil sevkukey§ bak1mm .. 

Zahiren goriindiigi!ne nazaran., Gua • dan ehernmiyetli mevzilere <;:ekilmi§ler .. 
dalajara cephesinde hareket durmu§tur. [ArkaSJ sa_ 5 siltun 4 tel 
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Milli kiime ma~lannda 
diin al1nan neticeler 

Birligini 2 - 1 yendi, 
1 • 1 berabere kald1 

Fenerbah~e Gender 
Be,ikta, ta Dogansporla 

·~--------~~------,~~-~~~~ 

Diln Fenerbahc;eye kar§% muvatfakiyetli biT oyun oyntyan 
Ankara 1936 - 1937 sampiyonu Genclerbirligi tahmt 

Ankara 28 (T elefonla) - Milli kii- hakimiyet nisbetini asia ifade etmemek 
me ma~lan i~in Ankaraya gelen F ener- §artile maon neticesi 2-1 F enerlilerin le
bah~e takunt bugiin de Gender Birligile hinedir. :! 

kar§IIa§tl. Her iki taraftaki eanhhlt ve [Arkas' sa. 8 siltun 1 de] 
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CUMHURiYET 

c 3ehir ve 
1~Dogrudegil mi? 

1 
Tarihl tefrika : 72 Yazan: M. Turhan Tan 

(Terciime ve iktibas edilemez) 

Tiirkler, gene bir Kral yarattyor! I 
Sokak m1, siipriintii 

arsas1m1? 
Sultanahmedde Kabasakal cad ~ 

desi sakinlerinden kimyager ·Siiley· • 
man Halimden aldigJmJz bir mek • 
tubda §iiyle deniyor: 

Kral yaratmak ve Kral yok etmek Tiirklerin 
as1rlardanberi ab~k1n olduklari bir i~ti 

- Kad1lar para ~alarsa halk dupe ~ Mohacda yap1lacak merasim de biiy-
diiz yolkesen olur, bOyle bir akJbetin o~ le bir dersin tazelenmesinden ba§ka bir
niinii almak i~in bOyle davranmak gerek. §ey degildi. Macarlann bir krahm ba -
Hem sefer diV'am hazer divam degildir. takhga gomen Tiirkler §imdi o millete 
Bur ada ~elebice i§ goriilmez I yeni bir kral ve yeni bir tarih vermek is-

Edimeden Sofyaya 23 giinde vanld1 t:yorlardi. T ransilvanya Prensi Zapol • 
ve oradan ~1k1hr c;Ik1lmaz Ibrahim Pa§a ya'nm Mohaca gelmekten maksad1 da 
- gene onde goriinmek kaygusile • ileri Tiirklerin bu bah§i§ini kabul etmekten 
g~ti. Arbk o onde, Hiinkar geride ala- ibaretti. 

~ 
( 
( 

«Sultanahmed meydamndan Ka
basakala inen bir cadde vard1r ki 
buras! yangm yeri oldugundan vak

, tile ku§ uc;maz, kervan gec;mez bir 
yerdi. Sonra bu civar yava§ yava§ 
kalabahkla§h. Ve s()ziim ana bir 

' sokak yap1ldJ. F akat oyle bir sokak 
ki sokaktan ba§ka her§eye benzi • 
yor. 

F akat son senelerde bu civarda 

Memlekel Haberleri ) 
Hatayhlann kongresi 

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

Bir ihtilaf yiiziinden miiflereken 
idare heyeti yerine diin yenileri 

istifa eden 
se~ildi 

Dunkii. kongrede bulun an Hatayltlardan baz~lan 

29 Mart 1937 

Siyasi icmal 
Garbi Avrupantn 

emniyeti 

A vrupa, buhranlar ge<rirmekte .. 
dir. Bu buhranlardan birl 
F ransamn Sovyetler Birligile 

akdettigi ittifak iizerine, garbi Avrupa .. 
mn emniyetini korumak ic;in lngiltere• 
Fransa, Almanya, italya ve Belc;ika a .. 
rasmda 1925 senesinde miin' a kid Lo .. 
karno misakmm bozulmasJ yiiziinden bir 
senedenberi devam eden garbi Avrupa .. 
daki emniyetsizliktir. ispanyadaki dahil~ 
harbde, Fransa ile Sovyetlerin bir cephe 
te~kil ederek diger miittehid cephedeki 
Almanya, italya gibi fa§ist devletlerle 
kar§J kal'§Jya gelmi~ olmalarJ, Avrupamn 
gar.bindeki emniyetsizligi ve karars1zhgt 
bir kat daha te~did etmi§tir. 

rak yiiriiniiyordu ve veziriazam, bu ayn· F akat ortada Macar tac1 yoktu. Oc; 
hktan istifade ederek 'ordunun ileri gelen· y1! evvel Tiirklerin kazand1g1 zafer s1 -
lerine ziyafetler veriyor, set;kin beylere rasmda bu tarihi tac a§mhp saklam!mJ§· 
armaganlar dag1hyordu, elinden gelen tJ. Halbuki Macarlar, kendilerine ba§ o
her §eyi yap1p gonul c;alm1ya, taraftar lacak adamm ba§mda milli tacm bulun
kazanrmya c;ah§Iyordu. mas1m gerekli buluyorlard1 ve o tac1 ta· 

Geride kalan Hiinkar da Hurreme §Imiyan ba§a ba§ egmek istemiyorlard1. 
mektub yazmakla, geceleri Grittiyi dinle- Hatta Zapolya'mn Budinde yerle§eme
mekle oyalamyordu. F akat nizam mese- mesi o tacJ heniiz giyememesmden, ~arl· 
lesini asia ihmal etmiyordu. Eskihisarhk- ken'in karde§i ve Avusturya Ar§idukii 
ta bir Sipahinin tarlalara at sa!dJgmJ go- Ferdinand'm Budini • Tiirkler c;ekildik
riince kii9i,ik bir tereddud gostermedi ve ten sonra - kolayca ele gec;irmesi de Ma
gaf adam! at otlathgJ tarlanm oniinde car milli tacmJ buldurup hazinesine koy· 
ipe c;ektirdi. Bir Sipahiyi bir tutam ota durdugunu ilan etmesindendi. 

Bizans saraylarmm meydana c;tk -
mast iizerine buraya bir seyyah a -
km1 ba§lamJ§tlr. istanbula gelen 
seyyahlarm hemen hepsi buraya 
gelmektedir. Ge~en giin buraya ge
len seyyahlar, bir giin evvelki pa· 

1 zann molozlan ve siipriintiileri ic;in
de otomobillerle sars~la saTSlla ge<r
ti!er. Baz1lan bu manzaramn fo -
tograflanm da ald1lar. Acaba Be
lediye burasmJ ne vakit tamir ede
cek ?» 

. Hatay Erkinlik Cemi_reti idare heye
h azalan aralannda c;1kan bir ihtilaf iize
rine hep birllkte istifa etmi§lerdir. Bunun 
iizerine diin Eminonii Halkevi salonun
da ~hrimizdeki biitiin Hatayhlar hara
retli bir toplantJ yapmi§lar ve yeni idare 

kabil 138 rey kag1d1 c;1kmca sec;im fes
hedilmi§tir. Yeniden yap1lan sec;imde 
idare heyetine Salim Ahmed, Abdurrah
man, Said, Ziver, Memduh, Hakk1 ve 
Zihninin sec;ildikleri anla§Jimi§tlr. 

Y eni Lokarno misak1run viicude 
gelmesine intizaren, lngiltere, F ransa ve 
Belc;ika Almanyamn muhtemel bir te " 
caviiziine kar§I miitekabil askeri yard1m· 
da bulunmak iizere aralarmda bir anla§" 
rna yapmt§larch. M usolini' nin T rablus • 
garb seyahati arifesinde, Almanya ile f. 
talyanm yeni bir misak akdi ic;i.n, lngil• 
terenin gec;en te§rinisanide, yaptJgt teklife 

feda etmek, ger~ekten biiyiik bir i§ti ve Macarlar, kendi taclanna «saltanat 
Hiinlcar, o giine kadar yapJ!mJyacak boy- trlsJmJ» gozile bakiyorlardJ ve onu milli 
le bir i§i i§lemekle halkm hakkma hic;bir birligin mihveri sayJyorlardJ. Bu telak -
kimsenin tecaviiz etmesine meydan ver • kide haklan da yok degildi. c;unkii tac, 
miyecegini anlatJni§ oluyordu. ilk Macar Kralhgmdan ve ilk Macar 

Seyyah mevsiminin ba§ladJgmJ 
goze alarak Belediyenin bu civan 
bir an evvel esash bir §ekilde tamir 
etmesi lazJmdJr. Bu §ekilde bu ci
varda oturan halk ta kt§m c;amur
dan, yazm tozdan kurtanlmahdu, 
diyoruz. 

\ Dogru degil mi? l 
~-=--::::--=-----=---~ 

heyetlerini se<rmi§lerdir. 
Kongre riyasetine Antalya saylavJ 

Hatayh T ayfur ve katibliklere de Sami 
ile Kemal sec;ildikten sonra toplanhya 
ba§lanmi§tlr. · 

ilk sozu operator Ziver almi~tJr. Ope
rator Ziver, heyeti idare azalan arasm
da bir ihtilaf c;Jkml§ olmasmdan teessiifle 
bahsettikten sonra Hatayblara aynhk 
yakJ§madJgmJ siiylemi§ ve demi§tir ki: 

Bundan sonra yap1lan teklif iizerine 
ba§ta Tiirkiyenin ve Hataym Kurtan
CJSJ Biiyiik Onder Atatiirke tazim tel
gran c;ekilmesine karar verilmi§ ve kongre 
reisi Antalya meb'usu Tayfur §unlan 
soyliyerek kongreyi kapatml§hr. 

«- Arkada§lar, duyuyorum ki Ha
tay camiasJ ic;inde kasabalar halkm1 ayu
mak gibi bir garabet gosterenler var. 1s
kenderunlu, Antakyah, Reyhaniyeli yok 
Hatayh Turk var.» Birc;ok batakhklar kurutularak, birc;ok Kralmdan kalma idi. Once yanm kiire 

kopriiler kurularak ileriye dogru yaYJlan §eklinde bir altm tastan ibaretti. tepesin
muazzam yiiriiyii§, dikkate deger bir ha- de 1samn mineli bir timsali ve dort ya • 
dise kaydetmeden, Mohac;a kadar devam mnda da havarilerin • gene mine ile i§· 
etti, Vezir·ile Hiinkar birle§ti. Oraya tam lenmis - resimleri vard1. Arpad haneda • 
yiiz giinde gelinmi§ti v~ Semlinde Ana- mnm -miiessisi ve ilk Macar Krah i§tivan 
dolu askerinin kahlmasile ordu mevcudu katolikligi kabul ederek Papa ikinci 
bir hayli daha kabarmJ§I!. ~imdi yemlik Sylvestre'in §iikremm kazanmi§ ve bu 
ve yemeklik meselesi ilk plana gec;mi§ ve tact ondan almi§b. Sonra - gene Arpad
Drava nehrini alb giin ve altJ gecede an- lardan • Kral Keza, Bizinshlan yendi, 
cak gec;ebilen bu biiyiik orduyu doyur~ BelgradJ ald1. F akat §ehirdeki Rumlara 
mak,binlerce hayvam yemsiz b1rakma • dii§manca muamele yapmad1, babaca 
mak en onemli bir i§ olmu§tu. davrand1. Bizans imparatoru Mi§el Du-

ADLIYEDE 

«- Hatay bir kiildiir, Tiirktiir. Lisam 
Turk, kendisi Turk, dag1, ta§J Turk, ne· 
fes alman havast Tiirk olan bir yurddur. 
Hatayda ekalliyet yoktur. Orada yalmz 
Tiirkliik vard1r. Bulunmaz, parc;alanmaz 
bir Turkliik vard1r. Onun buradaki par

Bundan sonra Dr. Abdurrahman soz 
alarak yarahlmak istenen Siinnilik, ~i:Iik 
iddiasm1 §iddetle protesto etmi§tir. 

Birer lira para cezasma 
mahkiim oldular 

c;asmda da nifak olmamahdJr.» 

En son olarak Memduh ~akir soz 
almi§ ve: 

Diin 9ehremininde heyecan uyandJ
ran bir hadisenin faillerinin nobe~i ciir
mi.i me§hud sulh mahkemesinde dur~
mast yaptlmt§hr. 

Sttk1 oglu Fahri ile Said oglu Hiiseyin 
~ehremininde <;ukurbostanda raJa ir;er
lerken uzaktan bekc;i bunlart gorm~ 

ve sarhO§ olan iki arkada~ ta sarho§ 
olarak yakalanmamak i<rin ka<rm!§lar<hr. 
Uzun bir takibden sonra Fahri ve Hi.ise
yin yakalanmi§hr. 

Bundan sonra se<rime gec;ilmesi takar
riir etJni§, intihab siiratle yap!lmi§hr. Fa
kat salonda 114 ki§i bulunmasma mu· 

«- Bize Alevi, otekine Siinni diyor
lar. Siinnilik, ~iilik yok. Bir tek mezhebi
miz var: Turkliik>> demi~tir. 

Kongre bundan sonra alki§lar arasm
da nihayet bulmu§tur. 

Zengin yurd, §osesiz ve §imendifersiz cas ta bu nezakete te§ekkiir etmi§ ol • 
bir devrin arzettigi biitiin mii§kiillere rag· mak ic;in galib krala bir altm c;ember 
men bu miihim i§in kolayla§masmi temin gonderdi. c;emberin iki yanmda ve ar -
etmekte gecikmedi, yi.izlerce kiic;iik ge • kasmda gene altm zincirler vard1 ve bu 
miden terekkiib eden ince filo ile orduya zincirlerin ucundan yonca bic;iminde el • 
erzak yeti§tirdi. , maslar, ziimriitler, yakutlar sark!Yordu. 

Onde, ortada ve arkada Ducas'm, Ke • 
Peksimedinden pashrmasma, pirinci • 1 

za'run ve gene Bizans mparatorlann -
ne ve tereyagma kadar her§eyi ihtiva e -

Mahkemede bunlarm sarhO§luktan 
ba~ka bir ciir iimleri olmadtgr giir lildii
giinden ikisi de birer lira para cezasile1 
serbest brrakllmJ§ttr. 

Edremidde imar 
faaliyeti arbyor 

~ehir giizel bir planla 
guzelle~tirilecek 

dan Konstantin Porphyrogenete'in re -
den bu erzak hazinesi eri§ip te askerin 

.. ·· ··j k B d' · A I l simleri bulunuyordu. T arih bak1mmdan yuzu gu er en u m1 vusturya 1 ara 
k h T .1 , k'l . dikkate deger bir nokta olmak iizere de 

ap rm1~ ve rans1 vanya ya c;e 1 IDI§ 
Macar Krah Keza'nm resmi altmda 

alan Macar Krah Jan Zapolya da pa ~ 
<<Sad1k Prens: Tiirkiye Krah Keza» i~ 

di§ahm ayagmt apmek i~in Mohaca ge-
liyordu. baresinin yaz1h bulunmas!dlr. Bu kayid, 

Macarlan Bizanshlann da c;ok eski a • 
Oc; YJI once orada, o engin ovada bii- mlarda Tiirk sayd1klanm tevsik etmek

yiik ve pek biiyiik bir zafer kazamlml§, tedir. 
Macar Krah ve kralhg1 batakhklara go· 
miilmii§tii. Bali Beyin yaphgJ c;evirme Sylvestre'in altJn tasile Ducas'm el -
hareketile tekevviin eden bu hamaset mash c;elengi birle§tirilerek Macar milli 
destamm, kendi gogsiinden dokiilen yal- tac1 viicude getirilmi§ti ve Macar istik -
dJzlarla siisliyerek tarih perisine gotiiren Jalinin timsali hiikmiine konulan bu tac, 
bir agustos giinii giine§iydi. ~imdi gene herkesin kalbinde yer tutmu§tu. Arpad 
bir agustos gone§i gene o ovada Tiirk • hanedam batmca c;ehler Prensi Las, 

lerin bir kral yaratt1klanm ve onu Av ~ Macar tacmt c;aldJ, ond~n Bavyerah 

rupa tarihine armagan ettiklerini gore ~ Oton aldt ve kendini Macar Krah ta ~ 
cekti. 

Kral yaratlnak ve kral yok etmek 

Tiirklerin amlardanberi ah§km olduk -

Ian bir i§ti. Kimi bir kartal agzmdan ba
§lna dii§en pabucu tannlar diyarmdan 

gelmi§ tac gibi tamtarak, kimi kahinler 0-

niinde §arab ic;erken tas1 bulam1yarak ba

§Jndaki migferi kulland1gt i<rin kahinler

ce kutlulanarak kralhk tahtJna gec;mi§ 

avarelerin h~§Jbo§ siiriilerden milletler 

yaratJnaga ~ah§llgi devirlerde Tiirkler 

tas; dii§iiriip tas; giydiriyorlar ve millet -

!ere krallardan iistiin olmak dersi veri ~ 

yorlardJ. 

mttJ. F akat T ransilvanya voyvadalann-

dan Apor, Macarlarm mukaddes tacm1 

Oton'un ba§mdan almak fJTSahm bul -
du ve bir hayli zaman Macarlan krals1z 

btraktJ. 

Papamn niifuzile Macar tahtma ge • 

c;en ~arl Rober, ba§ka bir tac giydigi 

i~in millet tarafmdan hiikiimdar olarak 

tamnmam!§h. Bu vaziyette Rober, her 

<rareye ba§vurdu, hakiki Macar tacm1 ele 

gec;irdi ve ancak bu muvaffakiyetten son

ra parlak merasimle Macar Krah ilan 
olundu. 

(Arkas~ var> 

Denizli Meclisi Vila yet • • • mesaisini bitirdi 

GeceyarJsl bir kovalamaca 
Evvelki gece Kopri.iniin Kad1k6y is

kelesinde ~ayani dikkat bir vak'a olm~ 
ve di.in Adliyeye intikal etmi~tir. Kop
ri.iniin Kad~kiiy iskelesinde son vapura 
gelen Hadi oglu Diindar isminde bir 
gene, iskelenin haHismm kapah oldu
gunu goriince, hacetini defetmek i<rin 
manav Niyazinin diikkammn online 
gitmi§ ve onii hastrla kapah bulunan 
di.ikkanm kepengine yakla§mt§hr. 

Bu Sirada Kopri.i altmdan dogru gelen 
bek<ri, bir adamm diikkana yakla§ttgi.ru 
goriince (dur!) diye bag1rm1§ ve gen
cin kar;tigrm goriince arkasmdan k~ 
valamaga ba§lamt§tlr. Bu kovalamaea 
Karakoy meydanmda polislerin de i§
tirakile devam etmi§ ve nihayet Diin
dar yakalanm1shr. 

Diin nobetr;i . Miiddeiumumilig1ne ge
tirilen Di.indar bir sur;u gori.ilmedigin
den serbest btrakJlnn§ttr. 

-···~ Bomonti fabrikasmm bir 
tavzihi 

27/3/937 tarihli gazetenizin ikinci sa
hifesinde cinhisarlar idaresi ve Bira 
imalatb ba§hg1 altmdaki yazmtzla fab
rikammn eski Osmanh imparatorlugu
nun vaziyeti giizoni.inde tutularak <rok 
geni§ istihlak sahast ir;in hazirlandJgm
dan ve halbuki bira sarfiyat1 mahdud 
oldugundan biiyi.ik ve fazla masrafh te
sisatm amortismam ir;in miihim bir pa
ra tefriki icab ettigi cihetle bu vaziyetin 
fiatlara tesir ettiginden bahsedilmekte
dir. 

Litrede 17 kuru§ resim nazart itibara 
almd1gmda fiatimizm diinya bira fiat
larmdan hi<;bir farla yoktur. Hulasai 
kelam fabrikamiz senevi 10,000,000 litre 
bira imal kabiliyetinde ve bira sarfiyati 
ise 2,000,000 litreye dii§mii§ bulunmak
tadJr. Fabrikamtz diger muhtelif sanayi 
ile me~gul oldugundan biiyiikliigi.iniin 
bira fiatlan iizerine hic;bir tesiri olmadt
gmt arzeder ve bu husustaki miitalea
mzm tashihini rica ederiz. -···--Bir tashih 

Ramada toplanacak beynelmilel par
lamentolar kongresine i§tirak etmek i.i
zere Romaya giden murahhaslartmtzdan 
Diyarbekir meb'usu Zeki Mes'ud Alsa
nm ismi, di.inki.i niisham1zda bir tertib 
sehvi olarak Zeki Maksud olarak <;Jk
mi§hr. Tashih eder, iiziir dileriz. -···-

Edremid (Hususi) - T asdik edil • 
mi§ bulunan §ehir planma gore belediye 
kasabanm en giizel yeri ve ayni zaman
da bir gezinti mahalli alan Soguktulum
ba mevkiinden itibaren §ehrin giri§ ana 
caddesini ac;maga ba§lami§tJr. 

22 metro geni§liginde, 300 metro u • 
zunlugunda bulunan bu ana cadde c;ok 
dikkatle hamlanmaktachr. Hiikumet ko
nagJ arkasmda yeniden yap1lmakta alan 
yo! da c;ok giizel olmaktadJr. Bu iki yo
lun bitlnesile Edremidin c;ehresi c;ok gli
zelle§mi§ olacaktJr. 

Yillardanberi uzaYJp giden su i§i bi • 
tirilmi§ ve pek yakmda imar heyetince 
miinakasaya konulmak iizere bulunmu§· 
tur. Bu y1lm faaliyet progranunda Ed • 
remidin yazhk bir seyrengah1 ve banyo 
mahalli alan Ak~ayda ihtiyaca salih ve 
asri plaj ve kazino i<rin de tahsisat ay ~ 
nlmJ§, filiyata g~ilmi§ bulunulmaktadJr. 

~ehrin biti§igindeki tabakhaneler bu 
YJI kaldmlacak ve yerine asri bir park 
yap1lacaktu. 

Mevcud spar sahasJ 1slah edilmekte 
ve biitun sporlara miisaid bir hale geti • 
rilmektedir. 

Bu vaziyetle Edremidi eskiden tam • 
yanlar yeni hal kar§Jsmda hayretlerini 
sakhyamamaktadJrlar. 

Edremid Halkevi bu YJI k1§ mevsi -
minde her hafta verdigi konferanslarla 
ink1lab yolundaki vazifesini yapmakla 
beraber muteaddid temsiller de vermi§ -
tir. 

Koyculiik kolu koy i§lerile ugra§mak
ta ve koyliiyu her yonden uyand1rmak • 
tadu. Bu ciimleden olmak iizere biiyiik 
bir siirek aVJ tertib etmi§ ve biitiin genc
ligi bu suretle koyliiye faydah kilmi§ • 
hr. 

G~en YJI muhtelif sebebler altmda 
biraz kit olan mahsul bu y1lm iyi giden 
havalarile c;ok musaid bir safhadadu. 

MOTEFERRIK 

Deniz adamlar1 tekaiid 
kanunu 

Had1mkoyiinde feci 
bir tren kazas1 

80 ya,Jnda ihtiyar bir 
adam parca oar~a ~ldu 

Evvelki ak§am Had1mkoyiinde tiiyler 
urpertici bir tren kazas1 olmu§, 80 ya~m
da alii bir ihtiyar par~a parc;a olarak ol
mu§tiir. Edirne postasm1 yap an I 07 nu
marah katar Had1mkoyiinden istanbula 
gelirken 42 nci kilometrodaki koprii 
oniinde her zamanki gibi sinyal vermi§ ve 
kopriiyi.i gec;mege ba§laml§tlr. F akat bu 
mada canhua§ bir feryad duyulmu§ ve 
makinist dcrhal treni tevkif etmi§tir. 
Hattm iizerine bak1lmca aksakalh bir 
ihtiyann son nefesini vermi§ oldugu go· 
riilmii§tiir. 

Hadise evvela istanbul Muddeiumu
miligine haber verilmi§, fakat vak'a Ca
talca kazasJ mmtakasmda oldugundan 
istanbul Miiddeiumumiligi <;atalcaya te
lefon ederek Catalca Miiddeiumumisini 
haberdar etmi§tir. 

Vak'a yerine giden <;atalca Miiddei
umumisi zavalh ihtiyann hem sag1r ve 
hem de az gordiigiinii civardaki koy !iiler
den tesbit etmi§tir. 80 ya§mda alan ihti
yar, trene mahsus alan kopriiden bilmi
yerek ge<rmek istemi§ ve trenin diidiigii
~ii i§itmedigi gibi geldigini de gorememi§
:Jr. 0 s1rada saat 19 a gelmekte oldu
gundan makinist te kopri.iniin demirleri 
arasmda onu gormemi§tir. 

107 numarah katar makinisti Catalca
ya gonderilmi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Kad1n tayyareci gitti 

Evvelki gi.in kendi tayyaresile §ehri
mize gelen ingiliz kadm tayyarecilerin
den Lady Margrit La<; diin beraberinde 
ingiliz zabitlerinden yiizba~I Arthur 
Camingen oldugu halde Ye§ilkiiyden 
havalanarak Suriyeye bareket etmi§
tir. 

Triyeste Valisi geldi 
Diin sabah italyan bandtrah Egeo va

purile italyanm Triyeste Valisi Salen 
§ehrimize gelmi~ ve Perapalas oteline in 
mi§tir. Salen dun kendisini otelde ziya
ret eden gazetecilerle konu§mak isteme
mi§ ve fotografmm almmasma da mi.i
saade etmemi§tir. 

Salen, dun iigleden sonra Ayasofya 
mi.izesile Topkap1 saraymt, camileri gez
mi§ ve ak§am iizeri Bogazi<ri ile istanbul 
semtinde bir otomobil gezintisi yaphk
tan sonra otele diinmii§tlir. -·--

verdikleri cevablar, garbi Avrupamn em
niyetsizligini tahfif edecek yerde bilakis 
arhrdJ. 

c;unkii, gerek Almanya, gerek ltalya, 
garbi Avrupamn emniyetini korumak ii· 
zere kendilerinin yeni bir taahhiid altma 
girmeleri ic;in, her§eyden evvel F ransa " 
mn Sovyetlerle mevcud ittifakmdan biis
biitiin vazgec;mesini yahud bunun AI • 
manyamn aynlmJ§ oldugu, italyamn da 
aynlmak iizere bulundugu Milletler Ce
miyetinin, garbi A vrupanm emniyetine 
aid yeni anla§maya kan§tmlmamasmda 
a yak diremi§lerdir. 

Bu §artlann ikisi de, F ransanm hie;, 
ingilterenin ise bir derece i§ine gelme • 
mektedir. Bu §erait dairesinde garbi Av
rupanm emniyeti ic;in garbh dort biiyuk 
devletin anla§malan ihtimali c;ok azal • 
IDJ§ oluyor. Bu vaziyet kar§Ismda, en zi
yade Belc;ika sabmJzlandJ. Bel~ikada 
efkan umumiyenin zoru iizerine bu dev· 
!etin Biiyiik Harbden evvelki mutlak bi
tarafbk politikasma di:inmesi <rok kuv~ 
vet bulmu§ ve Kral Oc;iincii Leopold ge~ 
c;enlerdeki beyanatJnda bu cereyana ter
ciiman olmu§tu. 

S on zamanl arda ve bilhassa Almanya 
jle ltalyamn ingiltereye verdikleri ce • 
vablardan sonra, Belc;ikamn yeni Lokar
no misakma kar§lhkh yard1m esasm1 ka~ 
bul ederek girmesi aleyhindeki cereyan 
son derecede kuvvetlenmi~tir. Hatta Bel
c;ikamn, ingiliz ve Frans1z biiyiik erka • 
mharbiyelerile yapml§ oldugu muvakkat 
anla§mada devam eylemesi kendisi i~in 
tehlikeli olacag1 kanaati, Bel~ikahlann 
zihninde iyice yer etmi§tir. 

Belc;ika hiikumeti, bu muvakkat an
la§madan c;1kmak ic;in, F ransa ile temas
ta bulunmu§tur. Fa kat F ransa bun a pek 
yana§maml§tlr. ingiltere de, buna pek 
taraftar olmami§br. Lakin Belc;ikahlann 

da sabn son dereceyi bulmu§ oldugun

dan Kral Oc;iincii Leopold, l§t gene 

kendi eline almi§ ve Londraya gitmi§ti. 

Belc;ika Krah, burada, ingiltere Krah, 

Ba§vekili ve Hariciye Naz1rile uzunuza· 

d1ya gorii§erek Belc;ikanm bitarafhk po

litikasile telifi kabil olm1yan taahhiidler~ 

den aynlmak i<rin verdigi kararm kat'i 

oldugunu anlatmJ§hr. 

Bel~ikamn bir tarafh olarak mevcud 

anla§mayJ bozmamasJ ic;in ingiltere de 

F ransay1 zorlamJ~tlr. Neticede F ransa, 

Bel~ikamn Biiyiik Erkamharbiyeler ara

smdaki muvakkat anla§madan c;Jkmast

na raz1 olmu§tur. Bu suretle, Bel<;ika, 

tam bitarafhgm1 ve serbestisini temin et

mi§tir. lngiltere ile Fransa, bu vaziyeti 

paskalyadan sonra, beynelmilel bir vesi

ka ile tesbit edeceklerdir. Bu suretle eski 

Lokarno misakmm be§ azasmdan biri ye

ni misak yap1lsa da buna i§tirak etJniye· 

cek ve Holanda gibi hic;bir tarafa baglan· 

may1p serbest kalacaktlr. Bu vaziyet kar~ 

§Jsmda garbi Avrupanm emniyeti J~m 

yalmz Almanya ile Fransanm anla§ma

lan kahyor. italya, buna ancak bir kefil 

olarak girecektir. ingiltere dahi ba§ka 

bir s1fatla bu misaka giremiyecektir. Pa

risle Berlin, anla§mciya k"adar garbi Av

rupadaki emniyet buhram devam edip 

duracakhr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NushasJ 5 kuml!tur. 

Denizli (Hususi) - Denizli Vilayet Umumi Meclisi, mesaisini bitirmi§· 
tir. Meclis, biit<reyi 441,420 lira iizerinden, yol vergisini de 6 lira olarak tesbit 
etmi~tir. Bilhassa Maarif, S1hhat, Naf1a tahsisatma ehemmiyet verilmi~ ve 
Daimi Enclimen de se<rilmi~tir. Enci.imene girenler Rasim Siiriicii, Hamza 
TiirkmE!n~. Cemal Oncel, Faik Asaldtr. Giinderdigim resim Vilayet Meclisi 
azasmt gostermektedir. 

Karadenizde mayin goriindii 
Trabzon limanma be~, alb mil uzakta 

serseri bir mayin giiriilmii~tiir. Trabzon 
Liman idaresinin ihbart iizerine vazi
yet alakadarlara bildirilmi§ ve deniz ve
saitinin bu mmtakada mi.iteyakktz dav
ranmalan istenmi§tir, 

Fenerler idaresi hazirandan itibaren 
Tahlisiye Umum miidiirliigi.ine ilhak e
dilecektir. Bu miinasebetle, Akay, De
nizyollan ve diger deniz mi.iesseselerinde 
<rah§an memurlarm istifade ettikleri va
ziyetler, sahil fenerlerinde ve tahlisiye 
istasyonlannda r;a.h~an memurlann ay
ni olmadtgmdan, Ikt1sad Vekaleti tara
fmdan haZJrlanan deniz adamlarr teka
lid kanununa, Tahlisiye umum miidiir
liigii memurlan i<;in yeni bazt maddeler 
ilavesi karar la§hrtlnu~ttr. 

Kizllaym dansh ~ay1 
K1zJl aym Galata §Ubesi diin Parkotel 

salonlarmda bir dansh <;ay tertib etmi§
tir. Giizide bir kalabahgm hO§<ra vakit 
ge<rirmesine sebeb olan <ray, dortten ge
ce dokuza kadar samimi bir hava ic;in
de ger;mi§tir, 

A bone $Braifi { Tur~iye 
i~JD 

Bari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 

~oktw: 

Senelik 

Alb ayltk 

0~ ayltk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 

400 • 

150 • 
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S,ON ·~~:·· HABERLER ••• · 
TELEFON . TELGRAF ve TELSiZLE 

Y eni bir Suriye manevrast 

Arab c;Ol a§iretleri 
Hataya yerle§tiriliyor · 

Hatayda biiyiik teessiir 

Suriye gazeteleri hala bir Tiirk istilas1 tehlike
sinden dem vuruyorlar. Hatay1n istikbalde 

alacag1 ,ekil Suriyede g1pta uyand1rd1 
[Baqtaratt 1 lnci sahitede I 

siyasi imtiyaz1 anlamaga ba§lam!§tlr. Bil
hassa Hataym askerlikten ve agu vergi
lerden kurtulmasmm kendisine ne derece
de fayda ve refah temin edece~ini anla
miyan kimse kalmami§tlr. 

Oiger taraftan bu mmtakanm miimbit 
bir yer olmasJ ve cografi mevkii itibarile 
hususiyeti kendisine aynca biiyiik istifa
deler vadetmektedir. 

Her nekadar Beyrutta ~1kan Elbe§ir 
gazetesi Suriyelileri muhayyel bir TUrk 
istilasile korkutmu§sa da akh ba§mda olan 
kimseler art!k bu palavraya pek kulak 
asmamakta ve Hataya sadece gipla et
mektedirler. Ciinkii Suriye, istiklale ka
VU§tuktan sonra halen mevcud vergiler 
yiikseltilecegi gibi yeniden de bir tak1m 
ag1r vergilerin ihdas edilecegi anla§dmak
tadir.Bilhassa te§kil edilecek 15,000 ki§i
lik ordunun ve yeniden tedarik edilecek 
askeri te~hizatm Suriyeye c;ok pahahya 
mal olacag1 anla§IImaktadir. 

Elhasi! uzag1 gorenler §imdiden: 
«- Ah ka~ki biz de 1skenderunun 

nail olacagi lutfa ugrasak !» diye dua 
ediyorlar. 

Suriye gazetelerincle yaztlar 
Elkabes gazetesi ne§rettigi tari • 

hi bir tefrikada eski Tiirkiye Ha -
riciye Vekili Y usuf Kern a lin Ankara iti
lafnamesi imzalamrken Frans1z murahha· 
s1 Franclein Bouillon'a: 

«- ~aroda gorii§iirUz» dedigini yaz
makta ve §oyle devam etmektedir: 

«Diger taraftan Alman Cenerallerin
den me§hur Liman von Sanders bir mec
muada yazd1g1 bir yaz1da diyor ki: 

«Fransizlarm Suriyede ~;ekecegi gU~
IUkler bitmez, tUkenmez derecede c;oktur. 
Ve bir giin ge)ecektir ki Fran sa bilmec
buriye Suriyeyi tahliye ederek Kilikya 
gibi Suriyeyi de Tiirklere terkedecektir. 
TUrkiye Avrupa siyasetini b1raku, §ark 
ve islam siyasetini takib ederse onu -5am
da gormek kolaybkla kabildir.» 

Gene Alman Cenerallerinden von 
Zekt te bir makalesinde §i:iyle demi§ • 
tir: 

«Suriyenin cografl vaziyeti onu dai
ma T oros daglannm hakimiyeti altmda 
bulundurmaktadir. Bu mevkie de Tiirki
ye hakimdir.» 

Gazete bunlan yazarak halka bir TUrk 
istilasmm mukadder oldugunu telkin et
mek istemektedir. 

Eleyyam gazetesi de ne§rettigi bir ma
kaleyi §U §ekilde bitirmektedir: 

«Acaba iskenderun meselesi de Ha
be§ da vast gibi mi hall edilecek '?» 

Diger taraftan biitiin Arab gazetele
ri Irakm Y emene gondermi§ oldugu he
yetin Samda yaphgi ziyarete bUyUk bir 
yer aytrmakta ve Arab ittihadJ fikrini 
propaganda etmektedir. 

-'"'"""""'""'"""""IIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImooooooooo""""""'""'-

Bel~ikada inbhabat 
miicadelesi 

~ekoslovakya 

ve Avusturya 
Duvarlara afi, yap1~bran iki hiikumet reisi, siyasi 
talebeler tevkif ediliyor vaziyeti gozden ge~irdiler 

Briiksel 28 (A.A.) - Van Zeeland 
ile Leon Degrelle arasmda paskalya yor
tusu miinasebetile akdedilen miitareke de
vam etmektedir. Bununla beraber bilhas
sa reksistler ba§ka §ekillerde propaganda 
yapmaga devam etmektedirler. Delikan
lilardan miirekkeb bir~ok gruplar gece 
hiikumet merkezinin civarmdaki sokak • 
larda dola§arak tebe§ir ve katranla du -
varlara, pencere kepenklerine ve kaldt • 
nmlara: 

«Reks kazanacaktm> ibaresini yaz • 
maktadtrlar. 

Van Zeeland taraftarlan ise daha mU
teenni davranmaktadular. Bununla be • 
raber magaza camlarmda, agaclardd, so
kak fenerlerinde ve hatta otomobil fe • 
nerlerinde: 

«Bel<;ikahlar Van Zeeland'a rey ve
rin» ibaresi bulunan kagtdlara tesadUf e
dilmektedir. 

Bisikletli polis memurlan bu gibileri 
takib etmektedir. Evvelki gece ellerinde 
kola kutusu ve ftr~a bulunan onbir gene 
reksist tevkif edilmi§ ve sonra gene ser -
best btrakilmt~hr. 

Japonlarm deniz program1 
. ve Amerikahlar 
Va~ington 28 (A.A.) - Japonyamn 

ZJrhhlardaki toplarm 14 pusa indirilme
sini ve harb gemileri tonajmm tahdidi
ni kabul etmemesi bahriye mahfille
rince hayretle kar§llanmaml§hr. 

Va§ingtona bu hususta heniiz bir no
ta gelmemi~se de Tokyodan alman ma
lumata nazaran ~oktanberi Japonya 50 
bin tonluk biiyiik gemiler in§a etmek 
tasavvurunda bulunmaktad1r. 

Amerikan deniz makamah yeni ge
miler iistiinde 16 pusluk toplan tecriibe 
etmi§se de bu toplarm menzillerile 14 
pusluk toplarm menzilleri arasmda bii
yiik bir fark mevcud oldugu anla§llml§
tlr. Bircrok eksperler 14 pusluk toplan 
daha hafif ve kullamlmalan daha kolay 
oldugu i~in daha biiyiik ~apta toplara 
tercih etmektedirler. 

lngilterede zabit f1ktam 
Londra 28 (A.A.) - Muntazam ordu

aa zabit ftktam, daima hissedilmekte
dir. 980 zabitlik miinhaldir ve hususi 
bir komisyon bu bo§luga bir ~are bul
mak i~in tetkikatta bulunacaktJr. Bila
kis tayyarecilik alemi, daha miisaid bir 
talihe mazhar olmu§tur. Son iki sene 
zarfmda 2140 mevki i<;in 14 bin pilot 
namzedi miiracaat etmi§tir. Alelade ne
ferlik i<;in 20 bin yerine 65 bin namzed 
m.!1racaat eylemi.§tir. 

Viyana 28 (A.A.) - Hodza -
nm dUn Ba§vekil Schuchnigg' e yap -
ml§ oldugu ziyaretin ogleden son • 
ra uzun miiddet devam etmi§ oldu -
gu ogrenilmi§tir. 

Diin ak§am istihbar edildigine gore 
iki devlet adam!, siyasi ufku etrafhca 
gozden ge~irmi§lerdir. 

Diger taraftan iyi malumat almakta 
olan mehafil, bu ziyaretin merkezi Av • 
rupa ile Balkanlardaki diplomasi faali
yetin istilzam etmi§ oldugu nagihani 
bir ziyaret olmadtgmi, ~iinkti bu ziyare
tin bir aydanberi mutasavver oldugunu 
beyan etmektedir. Ayni zamanda 
Schuchnigg'in Prag ve Budape§te ar -
kada§larile stk stk yapmakta oldugu le· 
mas! ann hi~bir vet;.hile yakmda Tuna 
havzasmdaki ittifaklarda tadilat yap1 • 
lacagt manastm tazammUn etmiyecegi 
koydolunmaktad1r. 

Avusturya Ba~vekilinin 
bir makalesi 

Viyana 28 (A.A.) Ba§Vekil 
Schuchnigg paskalya mUnasebetile ne§ • 
rettigi bir makalede diyor ki: 

«Eger Avusturya hUrriyet ve istikla -
lini ktskanchkla koruyabilirse kendisine 
dii§en vazifeyi yapabilecektir. Avustur • 
ya otedenberi beynelmilel ahidnamelere 
sad1k kalan bir devlet olmu§tur. Ve bun
dan boyle de oyle kalacakttr. Avustur • 
ya ayni zamanda kendisi i<;in infiradm 
veya bir tarafh hareketin miimkiin olma
dtgmi da mUdriktir.» 

Amerikadaki grev 
Detroit 28 (A.A.) - Otomobil amelesi 

sendikas1, federal ha.kim Cambbell'den 
Chrysler fabrikalan miidiriyetine Uni
ted Automobila Workers'i amele namma 
miizakereye memur yegane te§kilat o
larak tamnmastm emretrnesini taleb et
mi§tir. Sendika, Chrysler §irketini, sen
dikaya dahil amele te~kilatlanm inhi
lale ugratmak i~in Wagner federal ka
nunu ahkamm1 ihlal etmekle ve bir ta
krm casuslar kullanmakla itham eyle
mektedir. 

Wagner kanunu, bir fabrika amelesi
nin en biiyiik kunmm bir araya toph
yan sendikamn mi.izakeratta bulunabi
lecek yegane miiessese olmasm1 kabul 
etmektedir. 

Michigan valisi Murby, sendika .Ue 
Chrysler §irketi arasmdaki miizakere
lerde hazll' bulunmaktadrr. 

CUMHURlYET 

HAdi se!er aras1nda 

«Avrupanin en sulh~u 
memleketi» 

H arb korkulan arttJk~a, sulh 
politikalarma sad1k kalan 
milletlerin itiban yukseliyor. 

Bu milletlerin ba§mda biz geliyoruz. 
Tiirkiyeye bu mertebeyi veren, onun 
milli bir tefahurla §U sabrlan yazan 
muharrirlerinden biri degil, Avrupa 
matbuahdu: Bir kere daha Morning 
Post gibi biiyiik bir ingiliz gazetesi, 
Tiirkiyeyi «Avruparun en sulh~u 
memleketi» olarak ilan ediyor. Mon
lreux'den sonra Hatay davasmda ta
kib ettigimiz vakur ve uzla§ICI politi
ka, butiin A vrupaya bir kere daha 
teslim ettirmi§ oldu ki, istikbalimizi 
~izen buyuk siyasi progranumiZID 
hi!rbir maddesi, hi~bir kom§umuza 
yan bakmtyor; hududlanmtzdan bir 
karl§ oteye ~1kmak niyetinde olmadi• 
gtmtz gibi yabanc1 ayaklarm bir kan§ 
i~eri girmesine de katlanamaytz. Tam 
bir tedafiii ~izgi ustunde, hem yurdu, 
hem sulhu koruyoruz. 

Sulha bOyle bir baghhk, Turkiye 
gibi dl.§anda yalntz askeri zaferlerile, 
kahramanhk hamlelerile me§hur bir 
memlekette goruldiigii zaman, yeni 
Turk cemiyetinin be§eri idealindeki 
buyuk istihalenin en mes'ud ve en 
bariz delili telakki edilir. Atatiirk gi
bi, dunyanm en buyuk askerlerinden 
birinin sulh yolunda da en biiyuk 
omek ~lmast, eski Turk militarizmi 
aleyhinde hala devam eden efsanele
ri birer birer unutturmtya kafi gele
cektir. Bilhassa, ~orbalarimtzm du
manma kadar barut kokusu kan§an 
bu hakh vehim ve endi§e gunlerinde, 
sulhun ferahhk verici yelpazesini sal· 
hyaralk bu fena kokulari dagttan bir 
milletin kazand1g1 sevgi, siyasi tari
hinin en biiyuk §ereflerinden biri sa
ytlmaz mt? 

PEYAMI SAFA 

italyan- Yugoslav 
anlasmast 

' 
Bir FransiZ gazetesi «Az 
~b,manin boyle netice
ler vermesi tabiidir» diyor 

Paris 28 (A.A.) -Son Belgrad an
la§malarmdan bahseden Liberte gazetesi 
diyor ki: 

«italyanm askeri kuvvetinin yi.ikselme
sinden mUstemleke te§ebbUslerinin muvaf
fakiyetli neticeler veri§i ve Almanya ile 
bir yakla§ma husule getirmesi, muhakkak 
ki, otra Avrupada iklimi degi§ti~i§tir 
Yugoslavya ile yaptlgi anla§ma da ltal
ya ic;in yeni bir muvaffakiyettir. Ayn
ca Y unanistanla daha s1k1 bir temas1 da 
nazan dikkate almak lazimdtr. Bunu, 
Turk • ltalyan mUnasebetlerinin salaht ta
kib eyliyecektir. 

Bu suretle italya, orta Avrupadaki 
F rans1z mihverinin ikame emelile miite
madiyen yapiCI bir siyaset giitmektedir.» 

Cazete, bundan sonra, F ransanm si -
yasetine §i:iyle hiicum ederek diyor ki: 

<<Az c;ah§manm boyle neticeler verrne
si mukadder bir ~eydir.» 

Yibyablar italyan 
vatanda,I olamiyorlar 
Roma 28 (A.A.)- Salahiyettar ma

kamlar Yibyahlar lehine hazulanmakta 
olan tedbirler hakkmda hit;.bir izahat ver
memekte ve bunlann halya vatanda§I ola
caklanm teyid etmemektedir. 

Bu mehafil yalmz Du<;enin 18 martta 
T rablusla irad ettigi nutukta verdigi soz 
mucibince- birc;ok tedbirlerin hamlanmak· 
ta oldugunu hat!rlatmakla iktifa eylemek
tedir. 

Hind kabinesi kurulam1yor 
Bombay 28 (A.A.) - Bomyay eya

leti MUsliiman Birligi lideri Kandehlevi, 
kabineyi kurmaktan istinkaf etmi§tir. Bila
hare, merkez eyaletleri kongreleri partisi 
lideri Kare de, kabineyi kuramiyacagml 
bildirmi§tir. 

Amerika grevi salah yolunda 
Va§ington 28 (A.A.) - Senatodaki 

demokratlar lideri Robinson, Reisicum· 
hur Roosevelt'le yaptlgt bir miilakattan 
sonra, gazetecilere beyanatta bulunarak 
demi§tir ki: 

«- Federal hUkumet, fabrikalarda 
bulunarak i§ gormek suretile yaptlan grev
lerin bugiinkii vaziyetine miidahale etmi· 
yecektir. Zira, kanunu esasi mucibince 
federal hiikumet, federal emval zarara 
ugramadigJ, federal kanunlara muhalefet 
edilmedigi ve yahud hi~ olmazsa eyalet 
idareleri nizamm1 temin i<;in yardtm iste
medigi takdirde, grevlere mUdahale ede
mez. Halbuki §imdiye kadar boyle bir 
hal tahaddiis etmi§ degildir. Esasen bu 
grevlerin vaziyeti de umumiyet itibarile 
salaha dogru gitmektedir.» 

URDDAN 
AZIL.AR 

Yazan: ismail Habib 

Prensesin roman1 
Bu, biitiin bir Sel~uk devletinin ma
cer astdtr; bir kadtn bir devlete ktzd 

biiriinerek gidiyor bir kefen gibi 
Erzurumun gobegindeki i~ kalenin i -

~in den yiikselen saat kulesi; halkm « T ep
siminare» dedigi kule; §ehrin en once 
goriinen sivriligi; dibden sura kadar kes
me ta§tan yap1hp, sur hizasmdan sonra 
brmiZI ve beyaz ta§larm mi.inavebeli 
c;emberile sUslenen, ondan sonra biitiin 
govdesi benekli tugla ile oriilmii§, baki -
nmtlrak renkli ve saglam duru§lu kule. 
Onun iistiivani endammda dokuz asrm 
bUtUn hahralan dikiliyor. 

GUn gormii§ yaptlar duygulu gibidir. 
En once gorUnen kule Erzurumun biitiin 
hadiselerini de en once goruyordu. Kule 
dokuz asn seyrede ede hafizala§h. 0, ta· 
rihin yalmz seyircisi degi) i§aretc;isidir de. 
Amlar ic;inde c;e§id ~e~id devletlerin gi • 
dip geli§ini hep onun iistiine dikilen bay -
raklar haber verdi. Onun ba§mdaki her 
yeni bayrak yeni bir tarihin ilam demek
ti. hte OnU<;iincii asnn ilk yilmda kule -
den hazin hazin bir bayrak iniyor ve o • 
nun yerine dalga dalga yeni bir bayrak 
<;Ikanhyor. Kuleden inen bayrak kuleyi 
yaphranlanndt. 

0 bayrak Malazkirdden geldi. Onbi
rinci asrm U~Uncii <;eyregindeki Malaz • 
kird; son bin yilm anadolu tarihi bir kay
nak gibi o cenkten dogar; Alp Asian o • 
tuz binle Bizansm yiiz otuz binini tuzbuz 
ettikten soma cengin kahraman emirle • 
rinden Ebiilkaslmi Erzurumun zaptma 
gonderdi ve aldigi memleketi ona taht di
ye verdi. Be§ hiikUmdar yeti§tiren bu ha
nedana «Saltukogullan» denir. Saltuk 
onlann 3 iinci.isiidiir. Hanedanm adt orta
da olanm one ve geriye uzanmasmdan 
geliyor. Kuleden inen bayrak bu 130 yJI
hk hiikumetin sonU§Uydii. Kuleye yeni 
bayrag1 a san kim'? 

Anadolu Sel~uk hUkUmdan lkinci Kt
hc Asian daha hayatta iken devleti on 
bir oglu arasmda taksim eder. Onikinci 
asnn bitmesine on ytl var .. Bu on yt! bo· 
IUnen Anadoluya kar§I biiti.inle§mek is • 
tiyen Anadolunun sava§ffiasile ge<;ti. On 
bir karde§ten T okad Meliki SUleyman 
~ah biitUnle~menin bayragtm ac;tyor. 
Kendisine muzaheret eden tek karde§ 
Elbistan Meliki T ugrul ~ahttr. Oigerleri 
bUyUk devlette ikinci kalmatsansa kii<;iik 
beylikte ba§ kalmayt iistUn goriiyorlar. 
Siileyman, T ugrulun sadakatini bir pa -
yanda gibi kullanarak biitiin karde§lerine 
galebe ~ald1. 

Peki T ugrul ~ah ne olacak '? MiilkUn
de gene mustakil hiraktlsa olmaz, birlik
te ~ah§malan devletin birligi ic;indi, ken
di ellerile o birlisi bozmak ic;in degil. £
linden miilkii almarak istiklalsiz btraktlsa 
bu da olmaz; o kadar sadakat bOyle bir 
nanki:irliikle mi kar§tlanmah '? SUleyman 
,Sah, hem Anadolunun vahdetine, hem 
karde§inin sadakatine hiyanet etmemek i
~in iic;Uncu bir yo! buldu: Y eni bir iilke 
fethedip oranm tahtmt T ugrula vermek. 
Hemen ErzurJ.Ima sefer a<;thr. OnU<;Uncii 
asrm ilk ytlmda kuleye dikilen yeni bay
rak i§te bu T ugrulundur. 

Onunla ogluna tarihler «Erzurum Sel
~uklan» derler. Yam an adamd1 bu Tug
rul ~ah; yalmz yaman degil laikti de. 
Bir <;eyrek amhk feodal hUkUmdarhgi 
zamanmda en <;ok cenkle§tigi GUrcii dev
letinde bir gUn taht meselesi patlak veri
yor. Hiikiimdar olmii§, kammdan ba§ka 
hanedandan kimse yok. Curciiler bu iste· 
rik kadma koca olarak bir prens anyor -
lar. Bulamazlar. T ugrul ,Sah oglu Da -
vudu teklif eder. Fa kat GUrcii devleti 
hnistiyandu. Kendi hiikumetine c;ok fay
dab olacak bu i§in din aynhgt yUzUnden 
suya dU§ecegini anlaymca T ugrul hem en 
ogluna emrediyor: - Tiz git htristiyan 
ol! 

Davud huistiyan oldu. Kralic;e Ru -
sudan'la evlenir. Bir de kiZ ~;ocuklan 
diinyaya geliyor. T ugrul keyifli, ogul 
endi§ede, GiircUler vesveseli, ve Krali -
<;e ... Davudun bir ki:ilesile kocasma hi -
yanet etmektedir. Davud Rusudan'la ko
leyi duru§maya c;eker. Kole merd bir de
likanh, ser verip sir vermiyecek, fakat 
yeni a§kla gozleri kararan Kralic;e her§e
yi itiraf ediyor. T alak. CUrciiler ayakla
mr. Davud mahpus. Kale, Krali<;enin 
htristiyanhk teklifini kabul etmiyerek ka~
mt§. Tugrul agtr basta, ogul esir, Krali~e 
dilhun, i§ler hazin. 

Onii~Uncii asnn birinci <;eyregi bitmi§
tir, T ugrul oldu, biraz sonra gurbetteki 
ogul da oldU. Babasmm yerine tahta c;I
kan Cihan§ah Konya Sel~ukilerinden 

korkuyor. Me§hur Celaleddin Harzem -
§ahla birle§erek Konyaya kar§I cephe a • 
hr. Sel~ukilerin Y avuzu saytlan BUyiik 
Alaeddin Keykubad ikisini de yendi. 
Erzuruma giriyor. 0 ne ha§metli giri§ti o. 
Kuleye hemen biiyiik Sel<;uk bayrag1 c;e· 
kildi. Ancak be§ sene hiikumet siirebilen 
zavalh Cihan§ah §imdi de... Kulenin 
UstUnde dalgalanan bayrak onun kule di
binde u~urulan kanh kellesini seyredi • 
yor. 

T ugrul ,Sah Alaeddinin bi.iyUk amca -
stdtr. Kellesini uc;urttugu Cihan§ah ken • 
disinin yegeni oluyor. Fa kat korkmayt -
ntz; bur ada bozdugunu i:itede dUzelte • 
cek. GUrciistana sefer a<;tl. Ciircii tahh 
ayagma kapanmt§hr. Krali<;enin bir ktzi 
var, gUzelligi dillere destan. Onu Sel<;uk 
hiikUmdanna takdim ederler. Bu kiZl ta
mdmiz m1? Bizim Davudun, yani Ala· 
eddinin yegeninin klZl. Cergin, ki:irpe, u· 
zun kirpikli ve alev gibi bir ktzmt~. Ala • 
eddin onu oglu Keyhusreve ahr. Bir ki
hcla yegeninin birini oliime yolhyan, i • 
kinci kJhcla oteki yegeninin kiZI!la geJin 
odasim ac;tyor. 

Prenses Erzuruma geldi. BiitUn §ehir 
bayram i~inde. Kule bile bayraklar ve a
vizelerle bir gelin gibi siislenmi§. Davul • 
lar, nakkareler c;engii c;eganeler. DUgii • 
nUn ne§esi yatagma s1gmtyan su gibi so
kaklardan ta§Iyor. GiindUzler <;e§id c;e§id 
bayraklarm renk renk dalgalarile giiler • 
ken, geceler iri iri me§alelerin dalga dal
ga nurile ~aktmaktadu. Ve iki ayn ka • 
mn fecirle§mesinden siiziiliip dogan gelin 
oyle pembe ki ... 

Evet gelin oyle pembe ve oyle giizel 
ki altt ytl sonra tahta !rlkan kocasl lkin
ci Keyhusrev ona olan a§kmi biitUn mem
lekete ilan i<;in bashrdtgl paralara asian 
ve giine§ resimleri yapttrd1. Asian kendi, 
giine§ te kariSlydt. F akat asian bu gUne· 
§in i:iniinde emirber gibi. Ciine§ her iste
digini yaptmyor. 0 kadar ki diger iki 
bUyiik karde§ine rag.!!len kendi kU~iik og
lunu i§te veliahd ilan ettirdi. $imdi padi
§ah kans1 olan sonra padi§ah anas1 ola -
cak. 

Rusudan'm klZl, yalmz parada gii • 
ne§ degil, biitUn Anadolunun gUne§i; 
devlet, ha§metinin son mertebesinde ve o. 
devletin UstUnde. Bak Erzurum valisi Si
naneddin Y akut bile kendi ba§ma T rab
zon, Ciircistan ve Ermenistanla galiba -
ne cenkler yaptyor. Hatta bir harbde 
T rabzon Krahm maktul dii§UrdU. Vali 
etrafa, devlet valiye, ve Rusudan'm k1z1 
devlete hUkmediyor. Onun hayah ve ik
bali ki Erzurumdan gelmi§ti, meger id
ban da oradan gelecekmi§. 

H1ristiyanlar Sinaneddin Y akuta kar
§1 Mogollan kt§kirtt!lar. Baycu 1242 kt· 
§mda mUthi§ bir ordu ile Erzurumu mu
hasara ediyor. Mogol manc1mklan ka • 
leyi ta§ tufanma bogdu, nafile; bUyiik 
tekerlekler iistiinde kuleler saldmldi, na
file; alUm tshkh oklar, §ehablar gibi ak1p 
durdu, nafile. Y akla§an kuleler alevli 
pa~vralarla tutu§turuluyor, bedenlere 
dayanan merdivenler uzun kancalarla 
devriliyor, yap1lan saf saf hUcumlar ka
yaya <;arpmi§ dalgalar gibi kmhyor. A
man Erzurum dayan, sen gidersen bUtiin 
Anadolu gidecek. 

N ekadar biiyiik i§ler kU~Uk §eylerden 
dogar. Kalenin biiyiik biirclerine orada 
«Hisari~e» diyorlar. Bunlardan birinin 
kumandam Dovini admda htristiyan bir 
zabittir. Sinaneddin Y akuta ic;erlemi§. 
lntikam alacak. Baycuya gizlice haber 
gi:inderiyor. Mogollar gece Hisari<;e gir
diler; ertesi sabah ta §ehre. Bizim kuleye 
Mogollarm me§hur olUm bayragt as1l • 
mt§h. Dayatan §ehirleri topyekun kthc -
dan ge<;irmege alamet olan o iskelet di§li 
korkunc bayrak. Aradan tam yedi am 
ge~mesine ragmen ~u ta§tan ve tugladan 
kule bile o gUokii manzaray1 hat!rlaymca 
hala iirperiyor. 

Erzurum gitti, Anadolu art!k kilidi ki
nlmt§ bir kapt gibi a~tkl!r. lkinci Hey • 
hiisrev Mogollann metbuiyetini kabul e -
der. Y aztk Rusudan'm k1zma, §imdiye 
kadar kocasma yalmz o emrediyordu, 
§imdi de Mogol emredecek. Dart sene 
ge~;meden Keyhiisrev kahrmdan i:iliir. 
Kadm giden kocasma mt, tahtstz kalan 
ogluna m1 aglasm? Erkan ve Umera Key
kubadm veliahdligini kabul etmedi. On -
ce karde§i ikinci Keykavus, sonra diger 
karde§i Dordiincii Kthc Asian, nihayet 
ii<; sene sonra u~ii birden hiikiimdarhk 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Y azan1n sakah 
olmadigi i~in ... 

(E)} elediyenin §ehrin dt§rnda, birka~ 
l,g) yerde t;op yakma ocaklan tesis 

elmesi beklenirken o, i§in daha 
kolay, daha ucuz, fakat daha mahzurlu 
tarafmt iltizam etli. Bu yiizden, §ehrin 
en giizel bir semti karasineklerin hiicu
muna ugradt. Deniz temizlendi amma ~e
hir kirlendi. Si§li me§hur Sineklibakkalr 
da get;ti. 

H erkesi, Si§liden ka~trmak ve lstan
bulun yangrn yerlerini §enlendirmek mat
lub degilse, Belediyemiz hemen t;opleri 
yakacak fmnlar yaplzrmalld!r. Jla.. 

14 birincite§rln 1936 tarlhll saYJmizdan 

Aciz fikrimce, artzk bu tecriibeden 
vazge~meli ve t;opleri gene denize dok· 
melidir. Simdi hem akrnttlarrn kuvvetli 
zamamdtr; hem de deniz banyolan mev
simi gct;mi§tir. Onun i~in siipriintiilerin 
denize dokiilmesinde hi~bir srhhi mazar
rat yoktur. Celecek yaza, banyo zama
mna kadar da, §ehrin en miinasib yerle· 
rine t;op .11akma frrmlart yapmaltdlr. An· 
cak, bunlar, yaptld1ktan sonradtr ki siip
riintiileri denize dokmekten vazget;ebili
riz. M armaraya acryanlardan J stanbul 
halkma da ac1malarrnt rica ederiz. 

21 blrlnclte~in 1936 tarihll say!ffi!.Zdan 

Bu yaz1lar benimdir ve altlarmda gos
terilen tarihlerde, gene, bu siitunlarda 
~Ikmt§hr. Fa kat ileri siirdUgUm fikirler, 
yazan muharririn sakah olmadtgi i~Xin din
lenmemi§tir. 

Birka~ gun evvel Sthhat ve !<;timai 
Muavenet Vekaleti, <;op meselesi hakkm· 
da §U karan verdi: <;:oplerin Si§liye ya
km kirlara di:ikUimesi, Istanbul halkmm 
s1hhati i~in muZirdu. Y akma fmnlan ya· 
pllmctya kadar, supriintiiler Marmara 
denizine, ktytlardan 1 0 mil a~1ga di:ikiil
melidir. 

Vekaletin bu musib karan tizerine, 
~imdi, gogsUmU gere gere «dedigim <;lk· 
h» diye iftihar edebilirim degi] mi) Ha
yir, iftihar edecek bir§ey gormiiyorum; 
<;iinkii, ben o zaman, kimsenin aklma gel
miyen, fevkalade bir fikir bulmam1,; 
yalmz ak1l ve manhgm emrettigi ~eyi 
yazmi§hm. Fa kat, bu i§te, ak1l ve man· 
hk, alb ay kadar, miikellef kamyonlarla 
HUrriyetiebediye tepesine ta§tmp orada
ki siiprUntiilUge atJldt. Belediyenin bu 
i§e memur olan miitehasSISlan, erkan1 
aktl ve manhgm sesini dinlememekte 15-
rar ettiler. Birinci vazifeleri 1stanbul hal
kmm s1hhatini korumak olan Sehir Mec
lisi azalan da, 1stanbulda bir ~op ve si
nek meselesi yokmu§ gibi derin bir sii
kutla sustular. 

Nihayet, Allah razt ol~un, S1hhat Ve
kaletinin himmetile, abl ve manttk, $i§li 
mtlanndaki mezbeleden kurtanld1. 

,Simdi Belediyeden, ba§ka bir ricam 
var. Biitiin Si~li halkmm da bu ricama 
i§tirak ettigine §Up he yoktur: Altt yedi 
ayd1r, oralar11 di:ikiilen ve mavnalar bu
lununciya kadar daha da di:ikiilecek olan 
siiprUntUierden, gi:irUlmemi§ bir sinek or· 
dusunun ft~kumasma meydan verrniye
cek tedbirleri almak. 

Bizden ziyade ak1l ve mantlgm ricast 
olan bu istirhamm kabuli.i i~in de, S1hhat 
Vekaletinin yc:ni bir emrine ve miidahale~ 
sine ihtiyac kalmiyacagmt iimid edivoruz. 

S1vasta soya fasulyasi ziraati 
Stvas (Hususi) - <;ok verimli bir 

mahsul olan soya fasulyasmm mmtaka· 
m1zda da yeti§tirilmesi i<;in Ticaret 0-
dasmca ziraat~iye icab eden te§vikler 
yap1lmaktadir. Yeni ytl i<;in bir~ok ~ift
crimiz soya ekmek iizere yer hazirh~ 
yapmaktad1rlar. !§ Bankas1 tarafmdan 
mevsiminde toptan almacak olan bu 
bereketli iirtin §irndiden re<;berimizi se
vindirmektedir. 

Du~e, Alman sefirini 
kabul etti 

Roma 28 (A.A.) - Du<;e, Alman se
firi von Haisel'i kabul etmi§tir. 

mevkiine getiriliyor. Rusudan'm ktzl iki 
ortakh sultan anast. 

Son per de; Mogollann Anadolu va .. 
lisi oldiiriilmii§; h1ristiyanlar bunu Key .. 
kubadm yaptirdigmi ihbar ederler. 1Iha~ 
mazam Menku Han onu ~ag1rhr. Pren· 
sesin oglu T ebrize gitmek i~in Erzurum 
yolundadtr. Biliyor kellesi gidecek. Fa • 
kat kendi Erzuruma bile varamadan kor• 
kudan gitti. Anast sa~m1 yolarak bir da
ha kalkam1yacagi yataga serilirken Sel -
<;uk devleti de yagi tUkenmi§ lamba gibi 
SOnmege ve o)gUn l§Ikh bir gUne§ der • 
manstzbgile batmaga ba§layip.... Pren -
sesin romam; fakat bu biitiin bir Sel~uk 
devletinin macerasJdtr; bir kadm bir dev• 
fete klZll bir kefen gibi biiriinerek gidi -
yor. 

ISMAIL HABIB 
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Sigorta §irketinin direktorii Dr. Pi -
erson biirosunun penceresinden soka~ 
seyredtyordu. Y agmur yagtyor, mu§am
bah, §emsiyeli bir &urii halk birbirlerini 
itekalka i§lerine gidiyorlardt. 

T em sekiz buc;ukta §irketin onii~de 
yepyeni hususi bir otomobil durdu. 1 -
c;inden deri paltolu, ic;i kiirk eldivenli §Ik 
bir adam inerek kaldmmdaki halkt ya
ra yara ic;eri girdi. 

Mr. Pierson, amcasmm oglu ve ayni 
zamanda hususi katibi Frank' e donerek: 

- $u George beni fena halde dii -
§iindiiriiyor, dedi. 

- Hangi George? 
- Bizim muhasebeci. Ma§allah mil-

yoner gibi ya§Iyor. 

Frank alakadar g()riinmiiyordu: 

- Y ahu, dedi, elalemden sana ne? 
Zamane gencleri, nesi var nesi yoksa 
liikse veriyor. 

- Y eni otomobilini gordiin mii? 
- Kimin? George'un mu? Gordiim. 

Son model. Ben de alabilmek isterdim. 
Mr. Pierson yumrugunu masamn iize

rille indirdi: 
- iyi ya! Senin alamarugm §eyi na

SI) oluyor da o alabiliyor? Maa§l neka
dar biliyor musun? 

- Haytr. 

- Yiiz dolar. 
Frank oniindeki kagtdlan iterek: 
- Htm, dedi, hakkm var. Aroma 

§imdi otomobiller taksitle sabhyor. 
- Ne olursa olsun. Boyle bir otomo

bil alabilmek ic;in insanm evvela ~i bir 
para vermesi laztm. Sonra da her a! 
diinya kadar taksit. Hergiinkii benzm 
masra£1 da caba. 

- Belki piyango filan vurmu§tur. 
- Oyle olsa duyulurdu.. Degil.. El-

biselerine dikkat etmedin mj? En pahah 
terzilerden giyiniyor. 

- T ahkikat yap hr. 
- Y apttrchm. lki senedir §irkettey -

mi§. ()>k iyi c;ah§tyormU§. Namuslu bir 
ailenin c;ocuguymu§. 

- Hesablan tetkik ettin mi? 
-T abii. Ba§tana§agi. Bir san tim a -

<;tk yok. 

- Oyleyse bu, senin karl§acagm bir 
i~ olmaktan c;tklyor. 

- Oyle mi zannediyorsun. Ben hie; 
te senin gibi dii§iinmiiyorum. Bu adam 
bu kadar parayt, imkam yok, namusile 
kazanamaz. Muhakkak bir yolunu bul
mu§; ya §irketi, yahud da mii§terileri do
landmyor. Buras1., di:iriist temeller iize -
r;ne kurulmu§, herkesin itimad ve hiir -
metini kazanmt§ bir §irkettir. Memurla -
nmdan bir tanesinin en ufak bir ahlak
S1Zh8J .... 

- Camm o kadar sinirlenme. Daha 
bir§eyi ispat etmi§ degilsin ki ... Maama
fih ne yapmak niyetindesin? 

- Bu vaziyette yegane yaptlacak §ey 
dogrudan dogruya kendisile gorii§mek. 
Allahverede yiizi.iniin akile i§in i~inden 
~tkabi!se. 

Frank birdenbire: 

- Ben meselenin kolayca ayrunlana
cagmdan eminim, dedi. Bu i~te bir yol
suzluk olmadtgma on dolar bahsine gi
rerim. V ar mtsm? 

Mr. Pierson giildii. 

- Y ahu, amma da safsm. Peki, on 
lirastna, kabul. Maamafih in~aallah sen 

kazamrsm. 
Zili ~alarak gelen odactya George'un 

derhai yukan gelmesini emretti. Biraz 
sonra da George kaptyl vurarak i~eri gir
di. 

*** Beni istetmi§siniz efendim. 
Mr. Pierson bir iki kere yutkunduk -

tan sonra: 
- Mr. Frank, dedi, sizin hususi i§le

rinize kan§Illl§ olmak istemiyorum. F akat 
ban a biraz ail~zden bah seder misiniz? 
Y ani... Mali vaziyetinizden demek isti-
yo rum. 

Frank bu sualin manasm1 anlamamak
la beraber izahat vermekte bir beis gor
medi: 

- Ortahalli bir aileyiz, dedi, baba -
mm bir di.ikkam var. hler eskisi gibi de
gilse de fena da gitmiyor. Y almz bu .• 

Mr. Pierson onun sua! sormasma va
kit buakmad1. 

- Anhyorum, anhyorum, Fa kat astl 
benim bilmek istedigim §eyi... meseia si
zin bir geliriniz var m1? .• Y ahud ... N astl 
diyeyim... ailenizden zengin biri size ay
nca bit para verir mi? 

Oteki ba§IDI salladt: 
- Haytr m1? Oyle ise lutfen nastl o

luyorda buradan aldtgimz yiiz dolar ma
a§la bu kadar liiks bir hayat ya§tyabili
yorsunuz? N astl oluyor da hususi bir o
tomobil kullanabiliyorsunuz? Bana izah 
edebilir misiniz? 

George sa!;Iannm dibine kadar ktzar -
mi§b. Bir iki kere yalvaran nazariarla, 
gozlerini iskarpinlerinden aytrmtyan 
Frank' e bakh. Nihayet: 

- Efendim, diye kekeledi, ben... ~e
yi ... her ay maa§Ill!l piyankoya koyuyo • 
rum. 

Mr. Pierson koltugundan f1rlad!: 
- Ne? Ne dedin? 
- Her ay maa§IIDI piyankoya koyu

yorum, dedim. Y ani bir liraya biletler 
sahyor, ~ekilen kur'ada kazanan numara
ya yiiz lira veriyorum. Malum ya §ir • 
kette be§ yiize yakm memur var. Eh, 
hemen hemen hepsi de gi.iniin birinde bir 
liraya mukabil yi.iz lira kazanmak i.imidi
ni besliyor. Onlar memnun, ben de ge
!;inip gidiyorum i§te. 

*** 
Franko, ipekli bir men dille pantalo -

nundaki hayali tozlan siliyordu. Mr. 
Pierson, bir miiddet agz1 ac;tk kaldtktan 
sonra kendi kendine mmidandt: 

- $ayam hayret, §ayam hayretl 
Ve birdenbire Georg'e donerek: 
- BuRa bir nihayet verilmelidir, an

hyor musunuz, dedi. Bu arhk devam e
demez. Fa kat ne zeka !.. Dur bakaytm, 
ikinci §ube miidiir muavini Mr. Fortes -
cew bu aytn sonunda istifa ediyor. Siz 
bu zeka ve kabiliyetle bu i§i ondan iyi 
yaparsmtz. Sizi onun yerine tayin edi -
yorum. $imdi gidebilir~niz. 

George te§ekkiir ederek !;Ikti. Mr. P-
erson: 
-~yam hayret diye tekrar etti: Ne 

bulu§! Bu ada!!Im istikbali ac;tk yavrum. 

Bahsi kazandm Frank. AI on dolanm, 

§imdi i§lere baka!Im. 

Frank parayt cebine yerle§tirirken: 

- Yaztk, diye mmldandt, kimbilir, 
belki de gi.iniin birinde piyankoyu ben 

kazamrd1m. 
Qeviren: 

BEYZA BIRSON 

Bergaman1n tarihi eserlerini tan1mak i~in ... 

Izmir K%Z Muallim mektebi talebeleri Bergama harabelerinde 

Bergama (Hususi) - Ege mmtakast
nn zengin tarih kaynaklan arasmda 

yiiksek bir varhk olan Bergamamn ya
~atbgt tarihi devirlerin herkest;e iyice 
ve kolayca tetkik edilebilmesi it;in bir 
~ok t;arelere ba~vurulmak tizeredir. 

Bu ciimleden iki tit; aydtr dti~tince ha
linde olan Bergama haftasmm 22 - 28 
mayts tarihlerinde yaptlmasma kat'i o
larak karar verilmi~, muntazam bir 
programla i§e ba~lanmt§tlr. Haztrlanan 
bu programa gore, Akropol tiyatrosun
da tit; oyun temsil edilecek. Kozak, Qan
darh ve Dikilide hirer giin get;irilecek, 
mill! oyunlardan cirid, ok, kalkan mii
sabakalarile pehlivan giire§leri, at ko-

§Ulan yaptmlacakbr. . 
Bergamam1za son gtinlerde Istanbul 

Universitesi Alman profes1:irlerinden bir 
grup, Ankaradan diger bir grup, Izmir 
Ticaret Iisesi talebesi ve izmir K1z Mu
allim mektebinin 120 ki§ilik bir grupu 
gelerek harabeleri gezm~lerdir. Bu son 
grup a~1k hava tiyatrosunu gezerlerken 
me§hur zenginlerimizden Zuhh Ali iki 
lira ile nastl zengin oldugunu bir hita
be §eklinde talebeye anlatrm§, talebe 
bir taraftan tiyatronun mtikemmel aksi 
sadasm1, bir taraftan da azim ve sebat 
sayesinde zengin olmamn s1rnm buna 
kavU§ffiU§ olanm agzmdan dinlcmi§ ol
mu§tur. 

CUMHURiYET 29 Mart 193~ 

Rumen gazetelerinin dostane ne3riyat1 
« Tiirk gittigindenberi 
dogruluk ta gitmi§tir » 

·I 
' ' 

RADVO 

Tiirkiye ve Romanya, sulh i~inde ~ah,
makla yiikselmegi arzu etmektedirler 

[Ba§tarata 1 incf sahltese] 

ristiyanlar arasmda nifak ba~gostenni§-
tir. 

Ti.irk hakimiyeti bilhassa Makedonya
h Rumenler ic;in tasavvur edilemiyecek 
derecede en bi.iyiik bir iyilik olmu§tur. 
Tiirkler ~ekildikten sonra Makedonyada 
ve Pind' deki karde§lerimiz ic;in kara giin
ler ba§lami§tlr. Bu yi.izden Makedonya
h Rumenler, Tiirklere kar§I minnet ha
tlralanm saklamahadtrlar. 

Burada ya§Iyan Rumenler iizerinde 
bundan evvelki Tiirklerin btrakbklan 
hahralann ac! oldugunu soyliyemeyiz. 

Mesela, Rumenlere aid halk darbt
mesellerinde Tiirklere kar§I, isyankar 
mahiyette olan, yahud fena soyliyen 
tek bir darbtmesele tesadiif ediiemez. 
«Tiirk gittigindenberi dogruluk ta git
mi§tir.» Bu darb~mesel Tiirkleri muvak
katen istihla£ ederek memleketi i§gal eden 
Ruslarla Avusturyahlara kaT§! ~tkartlmi§· 
tlr. 

Tiirkiye ile Romanya arasmda bu -
giinki.i ve yannki miinaseba ta gelince: 
Menfaat birligi, tehlike birligi, miicade
le ve miinaka~a esbabmm ademi mevcu
diyeti, iki millet arasmda mevcud miite
kabil sempati, iki devletin mukadderah
m idare edenlerin sadakatleri mukni hi
rer teminat oldugundan bu miinasebetler 
gittik!;e daha ziy a de stkla§acak ve sami
mile~ecektir.» 

19 mart tarihli Dimineata gazetesi de 
bir yaZ!Smda ezciimle §oyle diyor: 

«Tiirkiye ve Romanya suih i~erisinde 
~ah§makla ve te§riki mesaide bulunmak
la yi.ikselmeyi arzu etmektedirler. Bu 
gene devletler, kendilerini ayumak ihti
mali bulunan her tiirli.i manialan berta
raf ederek kat'i dostluk yolunda yi.irii
meyi samimi olarak taahhiid etmi§Ier • 
dir. 

Tiirkiyenin ve bizim, siyasetlerimizin 
mii~terek ve pek miihim unsurlan vardtr. 
Umuml sulh, biitiin kom§ularile dostluk, 
arazilerinin tamamiyetini temin ve diger 
milletlerle ahenktar bir surette serbest 
inki§af haklanm miidafaa etmek. 

fki korn§U hiikiimet olan Karadeniz 
bizleri birbirimizden aytrmtyor, bilakis 
birie§tiriyor. Tiirkiye ile Romanya miite
madi stkt ve kat'i bir i§ birliginde bulun
mahdtriar. Cenevrede birc;ok defalar 
mi.i~kiil baZl mesail kar~ISlnda bir plan 
dahilinde bulunduk. Bugiin, Balkan 
Antantmda, neticesi §imdiden beliren ay
ni siyaseti takib ediyoruz. Balkan sul -
hu, biitiin di.inyadaki formiillerin en sag
lamtdu. 

Tiirkiyeyi ve Romanyay1 birbirlerine 
baghyan yalmz siyasi baglar degildir. 
Bay Antonesco ile Tiirkiye devlet adam
Ian arasmda cereyan edecek konu§ma
larda evvelce vaktinde kaydettigimiz vec;
hile, Bogazlar, Karadeniz rejimi, ~arki 
Akdeniz yaziyeti, Bulgaristanla olan mii
nasebat, Italya ile olan miinasebat, Bii
yiik Britanya ve Sovyet Rusya gibi ilah ... 
mesail de mevzuu bahsedilecektir. En 
miihim mevkii de ikhsadi ve harsi mese
leler i~gal edecektir. 

Ti.irk matbuahm takib edenler, Ro -
manyanm seri bir §ekilde asrilC§mek i.ize
re sarfettigi miitemadi gayretleri Tiirk 
efkan umumiyesinin bi.iyiik bir sevincle 
ve hayranhkla takib ettigini bilirler. 

Memleketimizin, merkezi Avrupada 
ve Balkanlarda oymyacag1 role burada 
pek biiyiik ehemmiyet atfedilmektedir. 

Tiirkiye, Biikre§i cenubu §arki Avru
pasmda anavatan addetmektedir. Biz de, 
istanbul ve Ankaray1 Ki.ic;iik Asya ile 
Avrupay1 birle§tiren hirer anavatan ad
dediyoruz.» 

K1zta§l tehlikede mi? 
Son gtinlerde ktzta~mm tehlikede ol

dugu ve kaidesinin kayd1g1 hakkmda 
baZl ihbarlar yaptlrni§hr. Belediye ve 
Mtizeler idaresi bunun dogru olup olma
dtgmt tetkik it;in bir heyet aytrmt~lar
dtr. Heyet ta§l tetkik edecek ve icab e
derse takviye ameliyesi yaptlacakhr. 

····~ Bahk~darm karar1 
Dtinkti ak§am gazetelerinden biri ba

hkt;tlarm italyan bahk ahc1lan tarafm
dan t;ift torige 10 kuru§tan fazla fiat 
verilmemesinden dolay1 boykot yaptik
lanm ve bal!klanm denize d1:ikttikleri
ni yazwordu. 

Meselenin ash §Udur: Bahkt;llar, t;ift 
torigi 10 kuru§a satmak niyetinde olma
dtklan i~in sab§ yapmamt§lardtr. Fakat 
esasen ellerinde pek az torik oldugun
dan bahklanm denize de dokmii§ degil
lerdir. Bahk<;tlar §imdi bahk az <;tktlgt 
i<;in torigin <;iftini on kuru§a satmaktan 
ist-inHf etmektedirler. 

Karagomlekliler 
ihtilali 

Miitercimi 

Haydar Rifat 

onUmUzdeki ~ar,amba ak,am• 

SUMER SiNEMASI 
Radyo ve Varyete ytldiZI HARRY ROY'u me§hur orkestrasile 

ve giizel ve sevimli artist PRENSES PEARL ile beraber 

HER YERDE ~EN 
~en, Defeli, musikili ve miikemmel varyeteli filminde takdim edecektir. 
Bu filmin dekorlart goz kamafhnc• bir liiks ve ihti~amda oldugu gibi 

herkesin agzmda dola!Jacak kolay ve giizel farkiian vard1r. 

BugUne kadar ~evrilmi' en bUyUk musikili film. 
Biletler evvelden ahnlbilir. 

Sinemac1hk sanayiinin bugiine kadar yaratb&'J 

En gUzel • En nefis • iiAhi 'aheser 
San'at ve gUzellik f&hikas• 

ROME 0 ve JULiET 
NORMA SHEARER • LESLIE HOVARD 

Pek yakmda Istanbul halkma takdim edilecektir 
31 Mart (:arfiamba giinii akfam1 MELEK ~ine 
masmda verilecek biiyiik miisamere il;in loca bi
letleri bitmiftir. Hususi koltuklar sablmaktad1r. 
Bu miisamere i~in bir~ok siirprizler haznland1g. 

!fibi gelenlerin sinema11 da \!ekilecektir. 

( Ru aksamki orogram ) 
iSTANBUL; 
12,30 pl:lkla Tiirk musikisl - 12,50 hava• 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatl - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 
gocuklara masal: i. Galib Arcan - 20,00 Ri· 
fat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk musi• 
kisi ve halk ~?arktlan - 20,30 Orner Rtza ta• 
rafmdan arabca soylev - 20,45 Safiye ve 
arkada~lan tarafmdan Tiirk musikist ve 
halk §atiktlan: Saat ayart - 21,15 ~ehir Ti· 
yatrosu dram ktSmt (Samson Dalila l -22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi giiniin 
programt - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan - 23,00 son. 

VIYANA: 
17,45 koiJSer - 18 Viyanada paskalya .. 

20,25 keman konseri - 20,55 ~arktlt temsn ... 
23,10 havadis - 23,30 DANS MUSiKiSi. 

BERLIN; 
17 hafif musiki- 19 konser- 20 serenad ... 

20,30 opera - 21-23,45 MUHTEL~F ,O~ERA 
PARQALARI - 23,45 DANS MUSIKISI. 
PE~TE: 
17,20 dans musikisi - 18,15 spor haberle ... 

ri - 19,40 konser - 21,50 PE~TE KONSER 
ORKESTRASI - 23,30 hafif muslkl • 24,05 
oda musikisi. 
BUKRE~: 
19,20 koiJSer - 22 konu~ma - 22,10 gra• 

mofon pla;'klart - 22,30 havadls - 22,4S 
MANDOLIN KONSERI- 23,30 GECE KON• 
seri. 

LONDRA: 
18,55 spar haberleri - 20 c;ocuk saati .., 

19 Vaqovadan naklen konser - 22,30 Pl.• 
yano konseri - 2.3 tem.sil - 2.3 DANS MUSI• 
Kisi. 

PARiS: 
17,30 konser Mendelssohn'dan - 18,45 ha

vrudis - 19 ODA MUSiKisi - 20 gramofon 
plagt - 20,30 ORKESTRA KONS~~ -: 22,15 
hafif musiki - 23,15 DANS MUSIKISI. 

ROMA· 
18,15 Bari'den naklen konser - 18,50 spor 

haberleri - 19 10 hafif musiki - 21 hava
dis - 21 40 ORKESTRA KONSERi - 23 kon
ferans ~ 23,10 DANS MUSiKiSf. 

NOBETCiECZANELER 
Bu a~am §ehrln muhtelif semtlerinde 

niibe~i alan eczaneler §unlardtr: 
istanbul cihetlndekiler: 
Eminiinlinde (Salih Necatil, Beyaz1dda. 

(Cemil), Kligiikpazarda (Necati Ahmed), 
Eyiibde (Hikmet Atlamazl, ~ehremlninde 
(NazlJI! Sadtk), Karagiimriikte (Kemall, 
Samatyada (Teofilos), ~hzadeba:;;mda (is
man Ha!kktl, Aksarayda (Sanml, Fenerde 
(Emilyadil, Alemdarda (Ali Rtza), Baktr
kiiyde <istepan. 

Beyoglu cihetlndekller: 
istiklal caddesinde (Matkovlgl, Yiiksek

kaldmmda (Vingopulol, Galatada <Mer • 
kezl. Kastmpaeyada (Mlieyyedl, Haskoyda 
(Nislm Aseo), Be~ikta§ta (Nail Halldl, Sa
nyerde (Osman). 

Uskudar, Kadlk:oy ve Adalardakiler: 
Usklidar, Qar§tboyunda (Orner Kenan), 

Kadtkoy, Modada (Modal, Biiyukadada 
(Halk), Heybelide (Tanru;). 

GaOnlar, konferanslar, kongreler) 
Konferans 

~ehremini Halkevinden: 
~ehremini Halkevinde 31/3/1937 !(ar§arn• 

ba giinii saat 17 de ihsan Konger tarafm
dan Cemiyette iilkiller ve miirebblnin rolii 
ad!I bir konferans verilecektir. Herkes ge
Iebilir. 

( __ Y_E_Ni_E_SE_R_LE_R _) 
Hukuk Gazetesi 

Tiirkc;:e ve franstzca olarak Cevad Hakkl 
Ozbey tarafmdan iig senedenberl ktymetli 
hukukgularm ve profe.siirlerin eserlerile 
nesredilmekte alan Hukuk Gazete.smin 
iki~cl cildihin ondokuz ve yirmincl nlis
halan inti~ar etmi§tir. Bu nlishada urn .. 
versite Ordlnaryiis profesiirlerinden Erzu
rum saylavt Salm Ali Dilemrenin Adll 
Ttbbm ehemmiyetli mevzularma, protesiir 
Mustafa Re~ld Belgesaym Tiirk Temyiz 
mahkemesi kararlarma, profesiir E. Hlr§'in 
Ticaret huk\Jk:una, cevad Hakki Ozbeyin 
icra tenkidlerine aid yaztlarile, Beeyinci 
Noter Sami Teklnin, eski Adliye mlifetti§l 
Ali ~evketin, Giulio Monceri'nln ve sair 
degerl! zevatm makaleleri, lc;:tlhad k!Sffim
da da lstifadell kararlar, mlitalealar var
dn·. Bu giizel 111m gazetesini okurlartmtza. 
ta vsiye ederiz. 

Oskiidar Hale Sinemas1 
Goniil Dedikodular1 r- Bugiinden itibaren 

$ARK 
(Eski Ekler) sinemas1nda 

Mevcud programa ilaveten: 
Tiirkiye, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan ve Yugoslavyamn ill 
tiraki.e Yunanistan krahmn hima

Vt'Si altmda yaptlan 

1936 Atina'daki 
BALKAN 

OliMPiYADLARI 

• GECES I 
filminin ilk iraesidir. Son derece hissi ve miiessir olao bu eserde bir ~antajcmm tendidi ile zevcinin ~iipheleri 

alhnda ezilen bir 2evce, bir annenin miith!, tzbrablanot tasvir etmektedir. 
K_ad1nhgm bu mii!lkiil da- GABY MORLA Y'ln d ger sahne CHARLES VANEL ve 
ktkalanm ya~atacak olan arkada!jlan GEORGES RiGAUD 

Y erler evvelden aldmlabilir. Teleton: 41341 

KRON~TAD BAHRiYELiLERi Biiyiik Rus ihtihilinin 
en deh§etli sabiteleri 
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. Dlinyada genclik hareketleri San'at bahisterl Hiikiimet filosu Malaga-
• - Syrano de Bergerac d . 

«Daha Sihhath Britanya» opera oldu YI bombar Iman etb 
hareketinin esaslar1 

ingiletrede 
oldugu i~in 

kapab 

pazarlar1 spor 
geceleri spor 

salonlar 

yapmak memnu 
yapdabilecek 

kuruluyor 

ingilterede beden hareketlerine verilen ehemmiyete bir misal: Posta ve telgrat 
memurlan istirahat zamanlarmda eskrim ekzersisleri yaptyorlar 

Y eniligi ve bilhassa lngiltere gibi spo
run be§igi addolurunaga laYik ve sporda 
biitiin milletlere rehberlik ehni§ bir mem
lekette dogmu§ olan «daha s1hhatli 
Britanya» hareketi, sporu ve beden ter
biyesini memlekette yayrnak mevkiinde 
olanlar i~in tetkike de.ger bir mahiyet ar
zebmektedir~ 

«Daha s1hhatli Britanya» hareketini 
ktsaca §oyle izah edebiliriz: Bir taraf -
tan ilk ve ortamekteblerde htfZISs!hha ba
kumndan ~ocuklann s1k srk hbbi muaye
neden gec,;irilmeleri, ac;1k havada viicud
lerini saglamla§t.lracak oyunlarla, spor • 
larla inki§af ettirmeleri ve muhtac olan -
lara da bedava slit, hatta giindi.iz yemek
Ieri dag1tmak suretile bir demokrasinin 
vatan ~ocuklarma temin edebilecegi bii -
tiin ihtimamlan tatbik eden !ngiliz hiiku
meti; daha sthhatli Britanya hareketile 
bu }htNnamt oyun ve spor sahasmda mek
teb ~agm1 ges;irmi§ ya§takilerle mekteb 
baricinde kalan memleket gencligine te§· 
mil gayesini giitmektedir. 

Hi~ §iiphe yok ki sporun en miiteam -
mim oldugu memleket lngilteredir. Yal
mz §Uras!, iizerinde durulacak bir hadi
sedir ki hayat §artlannm gii~le§mesile 
spor, ingilterede de gitgide halk ki.itlesi -
nin ve her Mmf gencligin kolayhkla elde 
edemiyecegi bir liiks haline girmektedir. 
Biiyiik §ehirler halkmm her memlekette 
ekseriyeti a§agJ yukan dar bir biit~e ile 
}'a§amaktad1r. Bu itibarla spora ve oyu
na sarfedecek parast c;ok azd1r. Bu ba -
kmdan «daha sthhatli Britanya» hareke
ti halk kiitlesinin spor ihtiyaclarma bir 
cevah ohnak iizere vi.icude getirilen bir 
te§kilat addolunabilir. 

o~ sene zarfmda iki milyon lngiliz li
rast sarfile viicude getirilecek tesisatl §OY
le bulasa etmek kabildir: 

1 - Milli bir beden terbiyesi koleji, 
2 - Kapah spor salonlan ve jimnas -

tikhaneler, 
3 - Kuliibler ve halkevleri, 
4 - Yiizme havuzlan, 
5 - Mevcud oyun yerleri ve spor sa

halanm c;ogaltmak, 
6 - Spor propagandast. 

A - Londrada gec;enlerde yanan 
Crystal Palace adh eglence yerinin arsa
sma in§asJ ileri siiriilen beden terbiyesi 
koleji, biitiin programm tatbik vazifesini 
ilzerine alan Maarif N ezaretinin kontro
lti altmda olacakhr. ln,giltere gibi sporla 

yugrulmu~ bir memlekette spor muallimi 
ve spor faaliyetlerine liderlik edecek ele
manlann noksanhgma delalet eden millt 
beden terbiyesi koleji, ayni zamanda 
memleketin bu sahada en yiiksek bir te
tebbii ve tetkik miiessesesi haline ifrag o
lunacakttr. Kolejin in§a ve i§letme mas
raflan daha stllhatli Britany-a ihareketi 
i~in konulan 3 milyon sterlinHk tahsisat -
tan ~tknnyacak, bunun il;in ayn bir mem-
badan para bulunacakttr. · 

B - lngilterede spor daha ziyade 
a~1k havada yapthr. Kapah saha sporla
n o kadar fazla taammiim etmi§ degildir. 
Halbuki biiyiik §ehirlerde oturan halkm 
ekseriyeti ancak cumartesi giinleri ogle -
den sonra (ingilterede pazarlan spor 
yapmak memnudur) spor yapabilmek -
tedir. Bibta'bi haftada bir giin kifayet et
miyecegi i~in geceleri spor yaptlabile -
cek kapah salonlarm bu hususta ~ok 
faydas1 olacaktJr. 

C - lngilterede her memleicetten 
fazla spor kuliibii oldugu halde bunlann 
adedini artmna:k hususundaki karar ~ok 
yerindedir. <;iinkii sporu biitiin halka te§· 
mil edebilmek i<;in kuliib adedini fazla
la§hrmak ba~hca §arttn. Beden terbiyesi
ne milli ve umumi bir mahiyet verebil ~ 

me1c i~in mevcud kuliibleri, hal'kevleri a
~arak fazlala§tlrmak, yiizme havuzlan 
yapmak, oyun ve spor sahalanm c;ogalt ~ 
mak ve nihayet spor propagandasma da 
ehemmiyet vermek «daha sthhatli Bri -
tanya» hareketinin ba~hca faaliyet §U -

belerini le§kil etmektedir. 

«Daha sthhatli Britanya» hareketi 
ic;in sarfolunmast karar altma ahnan 3 
milyon sterlinlik tahsisat, Alman genclik 
te§kilatl gibi muazzam bir te§kilat kur -

mag a elbette ki kifayet etmez. F a'kat 

~imdi mevcud te§ekkiillere yard1m ve 

biiylece bu te§ekkiilleri bir zaman sonra 

kendi kendilerini idare edebilir bir hale 

getirmek gayesi esas oldugu i~in sarfolu -

nacak paradan azami istifade temin edil

mi§ olacakhr. Bunlara ilelebed yardim, 

bu miiesseseleri birer gedrk haline getir -

mek ve her i§te yal'drm bekliyen «ikizler» 

te§ekkiiliine sevketmek demektir. 

Kendi kendine ayakta durabilen mii ~ 
essese ve te§ekkiillerdir ki faydah ve o
miirlii olurlar. 

NVZHET ABBAS 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 32 

BiZ iNSANLA R 
'1::========= Yazan: Peyami Safa 

«- !yi, dedi, fazla s1kmttda olmasJ 
iyi ... 

«- Nic;in? 
«- Daha iyi c;ah§lr. 
«- Y apacag1 i§ nedir? Onu soylese

ne ... 
Cevab vermedi. Biraz dii§iindii: 
«- Ben onu bir goreyim, dedi, kabil 

mi? 
«- Kahil. 
«- Y arm kabil mi? 
«- Kahil. Y ann sabah evine ugra ~ 

Tim, dedim. 

Bugiin saat altr bu~ukta, Eminoniin
Cie, Valde ktraathanesinde bulu§maya ka
rar verdik. Onun i~in senin gelmen ~ok 
iyi oldu. Fa kat yapttrmak istedigi i§i bir 
ti.irlii ogrenemedim. 

Or han sordu: 
- Gizliyor mu? 
- V allahi ... biraz esrarengiz bir hali 

var. • 
Orhan sustu. «Casus filan olmasm ?» 

diye soracaktt. Fakat Necatinin fedakar
ltgmm giizel inttbam1 bir suizanla bulan-

dtrmak istemiyordu. Ba§lm oniine igerek: 
- Sana ~ok ... diye ba§lam!§h 
F akat N ecati soziinii kesti: 
- Hi~ boyle soylemiyeceksin. Sen 

benim yerimde olsaydm benim gibi hare
ket etmez miydin? Onu ge~. !;lu Siiley • 
mana gelelim. Evet, biraz esrarengiz. 
Ben de merak ediyorum. F akat ben on
dan fen a §eyler ummam. Fen a §ey ne o
labilir? Akbma casusluk filan geldi. 

Orhan itiraf etti: 

- Benim de akhma o geldi. 
- F akat on a boyle bir§ey k_9ndura -

m1yorum. N amuslu bir gencdir ~ok. Sin~ 
sidir biraz i§te. <;ok sinsi. 

- Politikadan fazla bahsettigini soy
liiyorsun da. 

N ecati hararetle tasdik etti: 
- Evet i§te, bana §iiphe veren de o. 
- En ziyade hangi taraf1 iltizam e-

der goriiniiyor? 
- Goriiniirde biitiin Avrupaya dii§ -

man. Ankaraya hararetli taraftar. 0 ta
raft giizel. Samimi ise. Bilmiyorum. 

- Ne i§ yapttgmt da bilmiyorsun. 

Roma ve Paris operalari 
yakmda bu ~aheseri 

temsil edecekler 
c- Elimde bir eserim var. Eger ote

kiler kadar bu da muvaffakiyet kaza -
mrsa villamz1 ahnm.,. 

ingiltereye sevkiilcey~i bakimtndan iistiin k1ymeti 
i~in ispanyadan Cebeliittar1k' a mukabil Ceuta 

liramini istemesi tavsiye ediliyor 

Bu sozleri Edmond Rostand Marsil
yada villasm1 satm almak ·istedigi ada
rna soyliiyordu. Bahsettigi eser de Sy
rano de Bergerac idi. 

Gec;en asrm son ytllannda cereyan 
eden bu muhavere, diinyaya yeni bir 
§aheserin dogacagm1 miijdeliyordu. Ha
kikatte eserini heniiz hie; kimsenin bil
medigi bu anda Rostand biiyiik bir mu
vaffakiyet kazanacagmm farkmdaydl. 
Fakat tevazuunun tesirile ceger oteki
ler kadar muvaffakiyet kazamrsa. de -
yivermi~ti. 

Eger o giin bir hissikablelvuku ile 
villa sahibi yeni bir §aheserin l§tklari
m garebilmi§ olsaydt hie; tereddiidsiiz 
evini iistada veriverirdi. N e yaz1k ki 
insanlar biitiin hayatlarmca gafil olup 
gidecekler. Bu dogu§ta noksanhk ve bu 
gaflet kimbilir dogduklar1 zaman bile 
farkedilmiyen nekadar ktymetlerin ka
rarmasma sebeb olmu§tur. 

Rostand'm krymetleri pek c;oktur. 
Bunlarm hepsini zikretmek imkan -
srz igibi bir§eydir. Fakat en biiyiik 
hususiyeti tiyatroda nazmt kullanma -
stdtr. Syrano de Bergerac ilk defa bii -
yiik heyecanlar ic;inde 1897 de Pariste 
Saint-Martin tiyatrosunda temsil edil -
di. 

Syrano roliinii tanmml§ artist Caque
lin oynaml§hr. Biiyiik artist o giin ha
yatmm en heyecanh giiniinli gegirmi§
tir. Kendisi bu heyecamnm iki sebeb
den ileri geldigini sayler. Birisi 1400 
beyitlik koca yeni l>ir rol kar§tsmda 
bulunmak, digeri de malum oldugu ii -
zere Syrano'yu temsil edebilmek ic;in 
takacagt burunlarm bozulmast tehli -
kesiydi. Hatta bunun online gec;mek i -
c;in bir diizine burunluk yaphrdrgml da 
sayler. 

Rostand da heyecanhydt. Bu ilk tem
sil i~in bizzat kendisi haztrhklar yap1 -
yor, talimatlar veriyordu. 

Nihayet biiyiik eser layemut §5hre -
tini o gece kazandt. Ve Rostand defa -
larca halkm alkt§larma te§ekkiir et -
mek mecburiyetinde kaldl. 

Bu suretle Syrano de Bergerac §airin 
edebi zaferini biitiin diinyaya yaydl. Ve 
kendisi de <;ok zengin oldu. Syrano de 
Bergerac'm kazandt~ ragbet §U ra -

kamlarla pek giizel anla§Ilabilir: 
Bu dram 1898 senesinde iki milyon 

iki yiiz seksen alt1 bin frank hasrlat 
toplamt§hr. 

Roma Kraliyet operas1 ve Paris ope
rasi bu seneki programlanna Syrano 
de Bergerac operasm1 koymu~lardlr. 

Syrano de Bergerac, maruf musiki~inas 
Franco Alfons tarafmdan bestelenmi§
tir. 

Diinyanm iki biiyiik operasmda da 
son giinlerde programa giren bu eserin 
cazibesinin g.ittikc;e fazlala§h~m gorii
yoruz. Bu biiyiik muvaffakiyeti Ros -
tand'm bizzat soylediklerinden de an -
hyabiliriz. Marsilyada villasm1 almak 
istedigi adamm kendisine vadini ha -
brlatan mektubda Rostand §oyle yaz -

[Ba§tarat~ 1 inct sahttese] 
dir. Bu mevzilerin ekserisi kenarlan dik 
ve sarp kayahklarla derelerde intihab e -
dilmi§tir. Mitralyoz yuvalarile miidafaa 
edilen bu mevziler gec;ilmez hirer kale ha
lindedir. 

Hiikfime~ilerin tayyareleri, faaliyetle 
tarassud servisile te§riki mesai etmekte -
dir. Muhtelif noktalarda gizlenmi§ olan 
tayyare toplan menzillerinin uzunlugu 
sayesinde asi tayyarelerin yakla§masma 
mani olmaktad!r. 

Hiiki'imet lilosu Malagayr 
bombardrman etti 

Valencia 28 (A.A.) - Hiiklimet fi
losunun Malaga, Melilla, Motril'i born • 
bard1man etmi§ oldugu hiikunret tarafm
dan ne§redilen bir tebligde beyan edil • 
mektedir. Cumhuriyet~i harb gemileri, 
Carthagene' deki iissiiharekelerine avdet 
ederken asiler tarafmdan bombard1man 
edilmi§se de isabet vaki olmamt§hr. 

F aaliyeti bilhassa artml§ olan cumhu
riyet~i tayyareler asilerin Madrid cep -
hesindeki mevzilerini ve Saragosse, Hu -
esta, -T eruel. Almide;ar, Belchite ve Vi
veldebrio §ehirlerinin askeri hedeflerini 
miiessir surette bombard1man etmi§lerdir. 

Malagada hasar 
Cebeliittank 28 (A.A.) - Me~hul 

bir harb gemisi, di.in dini bir alay yaptldt· 
g1 strada, Mala~_ayt 30 dakika bombar: 
dtman etmi§tir. u~ ki§i olmii§, bir c;ok kt
§i yaralanml§tlr. 

lngilterenin bir talebi 
Londra 28 (A.A.} - Visamiral Us

bonne, Sunday Times gazetesinde <;1kan 
uzun bir mektubunda ingilterenin Ceu -
ta'ya mukabil Cebeliittankt ispanyaya 
vermek suretile bir miibadele yapmak 
teklifinde bulunmast laztm geldigini yaz· 
maktad1r. Bu teklif, vaktile 1868 sene • 
sinde Amiral Georg Grey'in teklifini 
tecdidden ba§ka bir§ey degildir. 

Amiral Usborme, ingilterenin Ceuta~ 
ya yerle§mek suretile sevkulcey§ bakt • 
mmdan elde edecegi rnenfaati saymakta 
ve bilhassa orada bir tayyare meydam 
in§aSI imkamndan bahseylemektedir. Ce
beli.ittankta boyle bir meydan in~ast cid
di mii§kiilata maruz kalmaktad1r. 

lhtiUilcilerin durdurmak 
istedikleri vapur 

Marsilya 28 (A.A.) Paquet 
kumpanyasma aid imerethie 2. ismindeki 
gemi bugiin sa at 1 0,30 da buraya gel • 
mi§tir. Kalabahk bir halk kiitlesi nhh -
rna birikm1§ti. <;inin Madrid sefareti ka
tibini ta§tyan ~emi ispanya sahilleri a -
~tklannda asi lspanyol kruvazorii Ca • 
naris'in tecaviiziine ugraml§tl. Polis ge • 
mide bulunan 436 miiltecinin vesikalan
m tetlcik etmi§tir. Bunlann i~inde muh -
telif milletlere mensub seksen milisle yir
mi ii~ <;inli amele bulunmaktad1r. Gemi
nin siivarisi Pierre Guiriconi kumpanya
ya ba§mdan ge~en hadise hakkmda bir 
rapor vermi§tir. Bu rapora nazaran 1me
rethie 2.25 martta Hariciye N ezaretinin 
miisaadesile seyahat eden iki yolcu ve 
Madriddeki FranSIZ kolonisine aid pa -
ketlerle Marsilyadan Alicante'ye hare -

IDl§tir: ket etm>i§tir. Geminin direginde bulunan 
eBen size bu eserim de digerleri ka- Frans!z bayragl iki kuvvetli projektorle 

dar muvaffakiyet kazamrsa villamz1 a- aydmlanml§h. Martm yirmi be§inci giinii 
laca~m demi§tim.:> 

ZEYNEL AKKOC 

- Onu da biJmiyorum. Siiyledim ya .. 
Esrarengiz ..• Bir kere konu§uruz. Mide 
bulandnan bir taraft varsa kabul etmez
sin. !;)imdilik mekteble idare edersin. Fa
kat emin ol ki ben Siileymam ~ok namus
lu bir ~ocuk olarak tanmm. 

- Pekala. Bakahm. Terciime ettir -
mek istedigi ~eyleri bir kere gormek kafi, 
Bir de «teksir» laklrd!Sl var. 

- Evet, ya ... Ben de ona tak1ldtm. 
- Y ani insana gizli bir propaganda 

§iiphesi veriyor. 

- Evet. 

Sustular. Necati ayaga kalktt: 
- Orban! dedi, arttk sen bir§eY ye

melisin. Kendini zorla biraz. Evvela bir 
~orba ic;ersen miden ac;dabilir. Haydi, 
gidip hamlattyorum. 

- Pekala. 

R 
Orhan ve Necati Valde ktraathane -

sine girdikleri zaman Siileymam orada 
buldular. Ufak yapth, kii~iik ba§h, ~ok 
esmer bir adamd1 bu; Orhanm da, Ne
catinin de yiizlerine hi~ bakmadan, «hu
yurun» diyerek ayaga kalk1p oturmu§tu. 
Ba§mt mas.aya yakla§tlracak kadar ege ~ 
rek ve hep yere bakarak uzaklan dinler 
gibi ~arp1k bir duru§u vardt. Gene hi~ 
yiiziine bakmadan «te§erriif ettim be • 
yim» dedikten sonra Necatiye dondii ve 

saat 3,20 de asi kruvazor geminin arka
sma g~erek projektorlerini gemiye tev -

oniinde duran bir gazeteyi gostererek al
~ak sesle mmldandt: 

- Almanya da kart§Jyor. Bu !;)par -
takos'lar bir i§ ~Ikaracaklar galiba ... 

Basm1 Orhana dogru c;evirerek, fakat 
hep o.niine hakarak ondan da bir miita
lea bekledi. 1ki arkada§ susuyorlard1. 
N ecati bu sessizligi ktrmak igin: 

- Sen politikaya nekadar dii§kiin -
siin, eskiden boyle degildin! dedi. 

Siileyman viicudiinii masaya dogru 
biraz daha egdi; neredeyse ba§lni ga • 
zetenin iistiine koyarak uyumak istiyen 
bir adam rehaveti i~inde goriiniiyordu. 
Boyunbagt takmamt§tl. Agzmt a~t1, fa ~ 
kat hi~bir §ey soylemedi. Etrafma ba • 
kmdt. Bir miiddet agzt a~tk durdu. Ha
la gozlerinin i~i iyice goriinmiiyordu. 
Agzmt kapadt ve biraz dogruldu. Bastk 
ve dar almnda kahn ve siyah ka§lanmn 
sa~lanna c;ok yakm olmast esmer yiizii -
niin karanhgmt artmyordu. 0 ana kadar 
fizyonomisinde hi~bir sevimli hareket 
goriinmemi§ti. Biraz daha dogruldu ve 
dedi ki: 

- Burjuva miinevveri ooyledir, hep
si de senin gibidir: Politikayt diger in -
san faaliyetlerinden apayn samrsmtz. 
Her§eyin aksiyon ve politika oldugunu 
bilmezsiniz. Senin de, benim de yedigi
miz ekmegin, ic;tigimiz kahvenin fiat! 
diinya politikasma baghdu. Degil bir 
miinevver olarak, alelade menfaatlerinin 

cih ettikten sonra vapurun ismini sormu§ 
ve kendi ismini bildirmi§tir. Oc; millik 
bir mesafede buluno.n kruvazor ii~ kere 
kurus1h top atmt§tlr. Gemi derhal du -
rarak ij~ kere diidiik ~alrm§ ve tornistan 
etmi§tir. Kruvazor §U emri vermi§hr: 

«Derhal Palma'ya gidiniz.» Fa kat 
geminin kaptam bu emri dinlememi~ ve 
gemide e§ya bulunmad1gmdan miilteci -
leri almak ic;in Alicante'ye gidecegini 
bildirmi§tir. 0 zaman kruvazor gemiye 
ate§ etmi§tir. Mermi elli metro uzagma 
dii§mii§tiir. Kruvazor geminin Palma· ye 
gitmesi emrini tekrar etmi§tir. lmerethie 2. 
o zaman FransJZ kruvazorii Suffren'e 
imdad i§aretini gondermi§ ve asi kruva -
zoriine §U cevabt vermi§tir: «Haytr, Pal
ma'ya gitmiyecegim. Burada kahyorum 
ve siiratle buraya gelen Suffren kruva -
zoriinii bekliyorum.» imerethie 2. bun
dan sonra biitiin siiratile Alicante istika
metinde yo! almaga ba§lamt§tlr. 

Bu miiddet zarfmda asi kruvazor, ~
mali §arki istikametinde kaybolmu§tur. 
Fransrz gazetelerinde miitalealar 

Paris 28 (A.A.) - Matbuatm tef
sirlerine gore paskalya yortusu lspanya -
mn vaziyeti meselesinde Fransa - ingil
tere arasmda stkt te§riki mesaide bir mii
tareke devresi viicude getirmi§tir. 

Le Journal §oyle yaztyor: 
«Eger ingiltere hiikumeti miidahale e

derek Romadan, Berlinden g~memek 
§artile, gayet sarih malumat almamt§ ol
saydt barut ft~tlan §imdiye kadar c;oktan 
alev alml§ bulunurdu.» 

Echo de Paris §oyle diyor: 
«Martm yirmi dordii ile yirmi be§i a

rasmda lngiltere matbuatmm olduk~ a
ni bir surette lisamm degi§tirmi§ olmas1 
Parisin on safa g~erek Londranm geri
ledigi kanaatini tevlid etmi§ti. iki hiiku
metin stkl bir surette te§riki mesai ettigine 
kimsenin §iiphesi kalmamt§tlr.» 

Oeuvre §U miitaleada bulunuyor: 
«Ge~en vak' alarm tahlili neticesinde 

§U cihet anla§1hyor ki evvela Berlin Ro
ma mihverile Paris - Londra cephesi yer
lerine iyice yerle§mi§lerdir. Sonra da Ber
lin ~ Roma mihveri Paris - Londra cep -
hesinin hareketsiz ve faaliyetsiz goriin
diigii nisbette faal ve saglamd1r.» 

Aube §Oyle yaztyor: 
«Hararetin ingiliz sogukkanhhgile 

mi, yoksa F ranstz sebatile mi dii§tiigiinii 
tayin etmege kalkt§mak beyhude olur. A
stl mesele ortada tamiri kabil olmtyan hic;
bir mesele mevcud olmamas!dlr. Bununla 
beraber sevinmekte o kadar acele etmi-
yelim.» 

lzmi tin tarihi 
1zmit (Hususi) - Vilayet Umumi 

Meclisinin aYJrdt~ tahsisatla seneler
denberi §ehrimiz ve muhitinin tarihini 
yazmak ic;in c;ah§an ii<; ki~iden miirek
keb heyet ara§hrmalarmda c;ok giizel 
neticelere varmt~ bulunmaktadtr. izmi
tin tarihi pek yakmda Halkevimiz tara
fmdan kitab halinde tabedilecektir. 

Gemlikte feci bir cinayet oldu 
Gemlik (Hususi) - Buraya bagh En

giiricik koyiinden Mehmed, gec;imsizlik 
yiizlinden kanst $ahindenin ac;hgt bo
§anma davast ic;in kasabamtza gelmi§ ve 
muhakemeden c;tkhktan sonra kayleri
ne danerken kans1 $ahinde ve kayna
nast Emineyi tabanca ile oldiirmii§tiir. 

miidafaasmt ve hesabrm dii§iinen okur 
yazar bir i~i stfatile politikaYI hararetle 
takib etmelisiniz. Sen ne hocahgt yapl -
yordun ~ Edebiyat, degil mi? F elsefe mi 
yoksa? !ster edebiyat, ister felsefe, poli
tikaslz olmaz. Politika hi~bir §eyden ay-
nlmaz. 

Necati sordu: 

- Senin politikan nedir? Onu bize 
anlattr m1sm? 

Siileyman biraz daha dogruldu ve 
dirseklerini masaya dayacb. Necatinin 
sualinden memnun goriiniiyordu. Fa kat 
cevabmJ geciktiren bir hesab i~inde u -
zun uzun dii§iindiikten sonra: 

- Karde§im, dedi, benim politikam 
geni§tir. Burjuva milletleri arasmdaki 
dar menfaat kombinezonlan degildir. 
Ben biitiin bir kapitalist sistemle miica -
dele taraftany1m. imtiyazh ve mi.istehlik 
burjuva stmfma kar§t i§~inin uyanmasm1 
istiyorum. Davayt bizim vaziyetimize 
tatbik edeyim: Avrupa kapitalizmi, 
§arktaki biitiin miistemlekelerinin ve yan 
miistemlekelerinin ikt1sadi ve kiiltiir in -
ki§afmt tehir etti, hala da ediyor. Eski 
ric'i ve sag ideolojileri sun'i olarak ora
larda hakim kllmaga ~ah§!yor. t~ine oy
le gelir. Fakat hep asian paymt almak 
istedigi ve miistahsile hi~bir §ey btrak -
mad1g1 i~in, farkmda olm1yarak, bir ih
cilalci ajant rolii oynamaktadu. 

(Arkas~ var> 

«Fenafil'a~k>> ne 
demektir? 

5 

H urrem Sultan tefrikasmm •gog
slim kabara kabara soyliiyorum
on binleri a§an okuyuculanndan 

alageldigim say!Slz mektublardan birin
de Kanuni Siileymamn o fettan k1z i~in 
ta§!dtgl yaman a~kl tasvir ederken kullan
d!glm «fenafil' a§k» tabirinden maksud ne 
oldugu, yani o tabirin nas1l bir mana ifa
de ettigi soruluyor. 

M uallim N aci, « Tiirk olan nimet§inas 
olmak gerek» diyor ki pek dogrudur ve 
nimet§inashk bizi!!l. t§lgl tarihte bile pml
d!yan bir milli §ianmtzdlr, ben de bu ese
rime ziimre ziimre, tabaka tabaka, kiitle 
kiitle ve yer yer on binlerce yurdda§tm 
tarafmdan gosterilen biiyiik alakaya kar
§1 ta§ldtglm §iikran borcunu, bu gibi soru
lara cevab vermekle i:idemege c;ah§lyo -
rum: 

«Sofiyye hikmeti - Philosophie mys
tique» denilen nesneyi giidenlerce ezeli 
kudret «a§kl za ti» sini if§a i~in kainatt 
yoktan varetmi§tir. Bu haysiyetle viicudu 
mutlak, her tiirli.i varhgm hem ba§ladrgt, 
hem sona erdigi kaynaktu. Viicudu mut
lak, ayni zamanda kemali mutlak, cemali 
mutlak ve hayri mutlakhr. Cerna!, a§kt 
dogurur ve onsuz olamaz. 0 halde her 
giizellikte cemali mutlaktan bir zerre var· 
dtr ve giizelligi sevmek cemali mutlakt 
sevmi§ olmakhr. 

Sofiyye hikmetine bagh olanlar, i§te bu 
akideyi esas tutarak bir «fenafil' a§k» mer
halesi tasavvur etmi§lerdir. Bu, gene So
fiyye tabirlerinden olan fenafillahm ilham 
ettigi bir fikir, bir akide ve bir menzildir. 
Sofiyye heT§eyin ba§lad1gt, ~1ktlgt ve ni· 
hayet doniip varacagt, bulll§acag1 varhgm 
viicudu mutlak oldugunu soyledigi gibi 
a§kta da son merhalenin viicudu mutlaka 
yakmla§maktan ba§ka biqey olamlyaca
gmt ileri siirer. 

Sofiyyece «haklan vuslatl - Commu~ 
nion avec dieu» insani maksadlann son 
haddidir. Bu maksada erebilmek i~in ise 
her§eyden el ~ek~ek ve her §eye 
strt ~evirmek lazimd1r. Hakk1 bulmak is
tiyen bir insan imsakten, riyazetten ba§h
yarak yava§ yava§ hayatm her tiirlii ib
ramlarma tahammiil etmek, her tiirlii 
zevkten uzakla§mak yolunu bulur ve git
gide vecde, istigraka kavu§mak derecesi
ne eri§ir. Bu, mes'ud bir yiikseli§tir ve 
insana, her§eyi terketmek iilkiisiinii bile 
terkettirecek derecede ruhi bir heyecan 
verir. 0 zarnan ne aktl kahr, ne fikir. 
Y almz ruh vard1r ve bu ruh, tamamile 
(safi) dir ve tam bir istigrak zevkini tat
mak, ilhamla «hakkm vuslat1» na ermek 
kabiliyetini kazanml§tlr. 

hte (fenafillah) mertebesine var .. 
mak budur, yani olmeden oliinerek vii .. 
cudu mutlakta insani §ahsiyeti kaybetme
ge fenafillah denilir. 

«F enafil' a§k» ta ttpk1 boyledir. A§tk, 
hakikatte cemali mutlaka goniil vermi§ .. 
tir. <;iinkii giizellik, yukanda da soyle -
dik, cemali mutlaktan insan yiiziine dii -
§en bir zerre nurdur ve a§k. o nurun do~ 
gurdugu bir duygudur. M~ukun giizel
liginde cemali mutlak sezildigi i~in a~tk, 
ruhunu derece derece tasfiye ederek ve 
heyecandan buhrana, buhrandan vecde, 
vecidden istigraka ge~erek -trpla kemali 
mutlaka ve hayri mutlaka kaqt beslenilen 
hayranhk yiiziinden fenafillah merte -
besine erenler gibi- fenafil' a§k merhalesine 
ula§tr. Arhk 0 menzilde a§k. a§Ik ve ma
§Uk birle§ir, cemali mutlakta mahvolup 
gider. Yani fenafil' a§k S!Trma erenler, bii
tiin be§eri duygulardan tecerriid ederek 
ilahile§irler. 

Fa kat biz, bu tabiri kullamrken Sofiy
ye gibi dii§iinmedik, sadece iradesini a§ka 
feda eden bir adamt tarif etmek istedik. 
T efrikam!Zl takib edenler bu tarifi o ta· 
birle yapmakta nekadar hakh oldugumu
zu pek yakmda gi:ireceklerdir. 

M. TURHAN TAN 

Ermeni Patrikhanesinde 
a yin 

Diin paskalya miinasebetile Kumkapt 
Ermeni Patrikhane kilisesinde biiyiik bir 
ayin yap!lml§hr. 

Miikemmel bir koro ayine refakat e
diyordu. Ktymetli bir san'atkar tarafmdan 
org iizerinde birkac; liturjik partya c;alm
d!ktan sonra Patrik bir va1z verdi ve ni

hayetinde Atatiirke ve Tiirkiye Cumhu· 

riyetine dualar etti. 

Istanbul hakkmda konferans 
30 mart sah gi.inii saat 18,30 da Gala

tasaray lisesi profesarlerinden M. E. 
Mamboury, Unyon Fransezde istanbu
lun fethinden bugiine kadar ::;ehrin te
rakki ve inki§aft hakkmda projeksiyon
lu bir konferans verecektir. 
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Milli kiime 
diin altnan 

ma~lar1nda 
neticeler 

Duymadtklartmtz ve 
bllmedlklerlmlz 
••••• 

Zenci hiki"' 
~a~daki habe -

ri okuyunca, ktya -
met alametleri de -
digimiz §eylerden 
birini okuyorurr 
zannettim. Sizi df 

Bir tetkik seyahatinin intibalari 

Tayyare in~aabnda 
biiyiik terakkiler Fenerbah~e Gender Birligini yendi, 

Be~ikta~ Dogansporla hera here kald1 
(Ba§tara/l 1 tnct sahtjesc l 

Ma~ Y eni stadm bi.itiin tribiinlerini 
dolduran on yedi bin ki~iye yakm kesif 
bir seyirci kalababgi kaqiSinda yapildi. 
Milll Miidafaa, Adliye, Giimri.ik ve in
hisarlar Vekilleri oyunun ba§mdan itiba
ren Ba§vekil ismet inoni.i de ikinci devre 
ba§langicmda localanna gelerek Ankara 
ve 1stanbulun iki giizide taktmmm kar§I -
la§masmda bulundular. I 

Hakem, izmirden mf bu mac;m idaresi 
ic;in getirilen Mustafa idi. Gender Bir
ligi takimi kalede Rahim olmak iizere 
ihsan, Halid - Ke§fi, Hasan, Kadri
Selim, Niyazi, Rasim, Salahaddin, ih -
san. 

Be§ikta§la berabere kalan Doganspor tak~ml 

benim kadar hay - ~ · _ 
rete dii§iirecek olan ..,..~ haber i§te: A· 
merika Cumhurreisi, bir Zenciyi, Vir
ginia eyaleti federal mahkemesine ha
kim nasbetmi§. 

Zencilerin, Amerikada nekadar hakir 
goriildiikleri malumdur. Renklerinin 
bizlere benzememesinden ba§ka hi~bir 
kusuru olrruyan bu siyah Adem ogullan
m Amerikaltlar insan yerine koymadlk
lan ic;·in, Roosevelt'in bu hareketi adeta 
ihtilalcuyane telakki edilmi§tir. Ameri
ka tarihinde, bir Zencinin hakim olu
§Una ilk defa tesadiif ediliyor. Ger~i, 
$ikago'da, Nevyork'ta, Columbia'da Zen 
cilerden sulh hB.kimi yak degildir. Fa
kat bunlar miinhastran sulh hakimidir 
ve sade Zenci mahallelerindeki Zenci
leri muhakeme edebilirler. 

Takib tayyarelerinin siir'ati 500 km. ya ~1kli; ag1r 
bomba tayyareleri ise 355 km. hiZia u~uyorlar 

-2- t] 

F enerbahc;e de: Hi.isameddin - Y a§ar, 
Lebib • Mehmed Re§ad, Angelidis, Ce
vad - ;laban, Esad, Bi.ilend, N aci, Fik -
ret §eklinde yerlerini aldilar. 

gi hakim bir oyunla 2-1 Gender Birligi
nin aleyhine neticelendi. 

gec;mesi ve hakemin sert oyunu bahane 
ederek Enveri d1§an c;•karmasi Be§ikta§ 
takimiDI dokuz ki§iye indirmi§ti. Bu yi.iz
den dakikalar _ge'<tik~e Be§ikta§ daha 
ziyade bir miidafaa oyununa donmek 
mecburiyetinde kald1. Doganspor da iki 
a~Igmm tecriibesizligi yiizi.inden ba§ka 

!;ok degerli bir avukat olan yeni M
kimin, mahkemesine aza tayin edildigi 

Virginia'da da ahalinin ekseriyetini 

Zenciler te§kil ederse de, Zenci hakimin 
hakkl kazas1 bunlara miinhas1r degil, 
beyazlara da §amildir. 1Ik dakikalar Gender Birliginin biraz 

daha atiigan ve F enerin de durgun oyu
nile g~ti. Be§inci dakikada F enerlilerin 
toplu bir hi.icumu goriildi.i. Bu akmdan 
Biilendin ayagma getirilen top c;ok giizel 
bir vurU§la Gender Birligi aglanna takii
di. 

Kar§Ila§mayi heyeti umumiye itiba -
rile tavsif ic;in Gender Birliginin daha 
can! a ba§la, F enerlilerin ise daha usta -
hkla oynad1klan soylenebilir. F enerbah
c;e takim1 bu ak§am idarecilerile birlikte 
istanbula hareket etti. 

Be§ikta§, Dogansporla 
berabere kald1 

Bu golden sonra oyunun §ekli birden
bire ve tamamen degi§ti. Daha be§inci 
dakikada maglub vaziyete dii§mi.i§ olan 
Gender Birligi tak1m1 birbiri iizerine hi.i
cumlara giri§ti. Biitiin F ener taktrni bu 
andan itibaren kendi ms1f sahas1 ic;ine sii
ri.ilmi.i~ vaziyetteydi. Top, F ener kalesi 
oniinde mi.itemadi zikzaklarla dola~tl, 
durdu. Gender Birliginin behemehal bir 
say1 c;1karmak azmile canh ve atilgan o
yunu bu akmlan kesmek ic;in yap1lan bazi 
hatah hareketlerin c;ogalmasma da sebe
biyet verdi. Hakem dortte i.ic;ii F ener a
leyhine olmak iizere s1k s1k oyunu kesme
ge ve ceza vermege mecbur kahyordu. 

Gender Birligi takim1 F ener miidafa
asmi tamamen sarsmi§b ki, muhacimle • 
rinden ihsan sagdan c;ekilen bir frikikten 
istifade ile ve ani bir §iitle beraberlik sa
YISini temin etti. Bu say1, oyunu daha c;ok 
klZI§hrdi. F enerliler aleyhine verilen ce
zalar daha sikla§tJ. Hatta bu arada ha
kem gene F ener aleyhine verdigi bir ce· 
zamn tatbikmdan evvel topu kasden sa
ha di§Ina a tan F enerli oyuncuyu topu at
bgi yerden bizzat gidip getirmege mec -
bur etti. Gender Birliginin tazyik ve ha
kimiyeti gittikc;e bi.iyi.iyerek devre sonu· 
na kadar devam etti. Fa kat go! olmadi. 

ikinci devre ba§mda oyun §eklinin de
gi~tigi, F enerlilerin hakim bir vaziyet te
min ettigi goriildii. Bunu daha ziyade he
men devrenin ilk dakikasmda Gender 
Birligi kalesine atilmi§ ola nikinci go) de 
takviye etti. Bu gole F enerli Angelidisin 
a§agiyukan ktrk yardadan kaleye gon -
derdigi bir §andel ve bu §andele muka • 
bil Gender Birligi kalecisinin §ayam hay
ret dikkatsizligi sebeb oldu. 

Art1k F enerliler daha iyi c;al!§makta 
idiler. Buna mukabil Gender Birligi o -
yunculannin hi~ olmazsa beraberlig.i te -
min ic;in say1 firSah ara§hrdiklan da gO
riilmekteydi. Fa kat bi.itiin c;ah§malar ne
ticesiz kald1. F enerliler Fikreti ortaya 
alarak derlitoplu hiicumlarla Gender 
Birligi kalesi oniinde s1k s1k goriinmekte 
idiler. Bu hiicumlann birinde ;laban ta
mamen bo§ kalmi§ olan Gender Birligi 
kalesi oniinde yiizde yiiz bir fmati da ka
'<•rdi ve mac; F enerin bu devrede t;Ikardi-

Dedi. Hizmetc;i tabaklanm hamlaym
cJya kadar pa§a bir sigara yakii ve muh
teriz, hatta endi§eli bir tav1rla yerine o -
turup c;orbasmi ic;en ~aniiila miistehziya
ne: 

- Beni gordiigiini.ize memnun olma-
dmtz galiba ... 

Dedi. 
Kadm ba§IDI kaldud1: 

- Nit;in bOyle soyliiyorsunuz? 
- Halinizden oyle anhyorum. 

Hizmetc;i sofrada yeni yeri haznla -
!lli§II. P a§a : 

- Bu ak§am trend en ~Ikhm; dogru 
buraya geliyorum. $u birkac; ayhk has -
retin bu garib tezahiiriine hayret ediyo -
rum. Boyle olacagm1 bilseydim biraz do
la§Ir, karmmJ doyurur, oy]e gelirdim. 

lzmir 28 {Hususi muhabirimizden)
Be§ikta§ tak1m1 bugiin ikinci mac;mt Do
gansporla yapti ve 1-1 e berabere kald1. 
Diine nisbetle daha heyecanh bir hava 
ic;inde ve daha teknik bir §ekilde cere -
yan eden mac;, seyircileri hakkile tatmin 
etmi§tir. 

Be§ikta§ tak1m1: Mehmed Ali - F aruk, 
T aci - F uad, Enver, F eyzi - E~ref, Re
fet, Hiisnii, R1dvan, Hayati. 

Doganspor da: Mehmed - Ad nan, 
ihsan • Nurullah, Hakk1, ismail, ;leref, 
Orner, F uad, Halid, Mehmed ~eklinde 
dizilmi§lerdi. 

ilk vuru~u Be§ikta§ yaph ve oyun iz
mir kalesine akt1. Dojanspor bu akm1 
ancak kornerle durdurabildi. Fakat Be
~ikta§hlar bundan istifade edemediler, 
top avuta gitti. Dakikalar gec;tikc;e istan
bul tak1mmm sahaya ah§IDI§ oldugu ve 
diine nisbetle daha diizkiin oynad1g1 go
riiliiyordu. 

5 inci dakikadan sonra izmirliler haki
miyeti ellerine ald1lar. Bilhassa F uadm 
gayretile inki§af eden hiicumlar Be§ik -
ta§ ic;in cidden tehlikeli oluyordu. 1 0 un
cu dakikada F uadm s1k1 bir §iitii Meh -
med Alinin elinde kald1. Fakat Fuadm 
bir dakika sonra iyi bir vaziyette Be§ik -
ta§a c;ektigi ani §iit golle neticelendi. 

Bu golden sonra Be~ikta§hlar oyun 
tarzlanm degi§tirdiler ve havadan oyna
maga ba§ladt!ar. Doganspor da goliin 
§evkile daha giizel pynamaga ba§ladi • 
gmdan oyun ~ok zevkli bir §ekil ald1. lz
mirlilerin akmlanm canla ba§la oymyan 
F aruk muvaffakiyetle kesiyor ve go) ya
pilmasma imkan vermiyordu. F akat 
23 i.incii dakikadaki bir iskas1 az daha 
Be§ikta§ aleyhinde ikinci bir gole mal o
lacakh. 

32 nci dakikada hakimiyet gene Be -
§ikta§a gec;ti. Hsiinii ayagma gec;en bir 
fmah kat;Irdiktan sonra 37 nci dakikada 
R1dvan kale ouiinde topu gogiisle ic;eri 
ath. Boylelikle beraberligi temin etmi§ 
oldu ve devre bu §ekilde bitti. 

ikinci devre de ayni h1z ve heyecanla 
~ecrti. Vakit vakit her iki tara£ go! fmat
larile kar§tla§tilar. F akat 22 nci dakika· 
da Hiisni.iniin yaralanan T acinin yenne 

Diyerek c;ekildi, gitti. Soma kan koca 
kalktp salona gec;tiler. Ahmed Fikri Pasa 
kahvesini it;erken: • 

- Bu ki.it;iik kiZI arltk ba§mdan sav -
may1 dii§iinmi.iyQr musun Nesime? 

Diye sordu. Y a§hca kadm istirhamkar 
gozlerini kocasma ~evirdi: 

- Miisaade ediniz de bir o benimle 
beraber kalsm. N e ahc;I, ne U§ak hit; kim
se kalmad1. Y almz §U hizmetc;i k1z her 
i§imi gori.iriiyor. Bir de evladhg1m ol:m 
Necla ... Bana can yolda§I, arkada§ her
§ey odur. 

- Kendisine ayhk verrnediginize gore 
kalmasmde beis yok. F akat artik biiyii -
mege ba§lad1. Aram1zda bulunmas1 mah
zurlu olmaz m1? 

Kadm ba§tnt oniine egdi : 
- Merak etmeyiniz I 
Demekle iktifa etti ve sozii degi§tire -

Hammefendi yamndaki kiic;iik ktzm 
rostosunu vererek kocasma ac1 ac1 bakh. 
Gene cevab vermedi. rek sordu: 

Y emek bu garib siikut ic;inde ge'<ti. - Nas1l oldu da bizi hahrladimz? 

go) c;Ikaramadi ve mac; bu netice ile bitti. 
Ak§amiizeri izmir Spor Kurumu Be • 

~ikta§ §erefine izmirpalasta bir ziyafet 
verdi. Be§ikta§hlar yann vapurla !stan -
hula donecek!erdir. 

Bir Zencinin, ancak suc;lu stfatile ka
plsmdan girebilecegi bir mahkemeye, 
aza olmas1, hem de kendisini insandan 
sayrmyan beyazlarm kar§tsmda adaleti 
temsil etmesi • Zencinin Amerikadaki 

mevkii dii§iiniiliirse - Amerikan yeni
liklerinin bir §aheseri sayllmaga sezad1r. 

En modern harb tayyarelerinden Uf niimune 

Tiirkiye kros ko§usunda An· dan hirkac;1 son dakikada kuliib heyeti 

karahlar birinci, istanbul idaresinin verdigi bir disiplin kararma iti-

[Birincl resim: Frans1zlarm Devolt!ne-513 tipinldeki avc1 tayyaresi, siiratl saatte 
500 kilometro c;tktigt azami lrtifa 11400 metro - iklnc! reslm: Frans1zlarm Far
man-220 tipindekl 19 tonluk agtr bomba tayyaresi, siirati 325 kilometre, faal!yet 
sahas1 2,500 kilometro - ti'ciincii resim: italyanlarm Savoia-79 slstemindeki 14 
tonluk ag1r bombardrman tayyaresi, siirati 355 kilometro, faaliyet sahaSl ~500 
kllometroJ 

ii~iincii oldu raz ederek sahaya c;Iktiklan halde oyun 
oynamaktan imtina ettiler. Bunlann yer-

Ankara 28 (Telefonla) - Tiirkiye lerine getirilcnler iskarpinle sahaya ~Iktp 
birinci kros §ampiyonast bugiin binlerce kuli.iblerinin renklerini ve §ereflerini ko • 
seyirci oni.inde ve alti bin metroluk c;etin rumak istediler ve bunda hayli de mu -
bir mesafe iizerinde yapildi. Buna atle • vaffak oldular. Oyun uzun miiddet 3 - 3 
tizm federasyonunun hamladigi kt§ c;a - beraberlikle cereyan ettikten sonra Bey· 
h§ma programmi en iyi tatbik eden alti kozlular arka arkaya iic; go! atarak ma
spor mmtakasmm atletleri i§tirak ettiler. t;I 6 _ 3 kazandilar. 

Kum, hendek, t;imen gibi anzah yer- Eyiible Hilalin mac;t az~ok iki miisa-
lerden ge~en atletlerin kO§uyu '<ok iyi bir vi kuvvetteki takimm kar§Ila§mas1 oldu -
derece ile bitirdikleri goriildii. N eticede gundan heyecanh oldu. N eticede daha 
Ankaradan Sevki 22 dakika 18 saniye, iyi oymyan Eyiibli.iler ma~l 2 • 0 kazan-
4/ 5 ile birinci, Kocaelinden Ibrahim 22 dilar. 
dakika, 22 1 /5 ile ikinci, Ankara dan is-
mail 23 dakika 6 2/5 ile iic;i.incii geldi _ Giiniin son oyunu lstanbulsporla Ve -

fa tak1mlan arasmda oynanacakt1. Ve -
ler. fahlann fzmit seyahati bu mac;m tehir 

Umumi tasnifte Ankara 8 puvanla edilmesine sebeb oldu. Bunun yerine is
birinci, Kocaeli 16 puvanla ikinci, antre-

. tanbulsporla muhtelit bir tak1m kar§tla§-
nor Luiz'in yeti§tirdigi Istanbul atletleri II, neticede lstanbulspor 6 - 0 galib gel-
22 puvanla iic;iincii, Bahkesir 42 puvanla 
dordi.incii oldular. di. 

lzmirliler aralarmda Ti.irkiye §ampi _ Vefa birinci tak1m oyunculanndan 
yonu ve Balkan ikincisi RLZa Maksud da Muhte§em, Gazi ve iki Hiiseyinlerin ku

liiblerinden istifa ettikleri ve milll kii -bulundugu halde atletlerinden birinin mi.i-
meye dahil Istanbul kuliiblerinden birisabakayi bitirememesi yiiziinden derece 
ne girmek iizere miiracaatte bulunduk!a

alamadilar. Bursa da ayni sebebden tas- n hakkmda ortada bir §ayia dola§mak
nife illhal edilmedi. 

tadu. 
Ko§unun sonunda Ba§vekilimiz lsmet 

inonii sahaya inerek kazanan takima §il· T aksim stadyomunda yapl· 
di bizzat verdiler. Ian ma~lar 

8 kuliib arasmda yap1lan Paskalya miinasebetile Taksim stad-
ma~lar yomunda tertib edilen ma~lar da c;ok bii

yiik bir kalabahk huzurunda oynand1. 
Milli ki.ime haricinde kalan sekiz ku- N eticede Si§li kiic;iikleri Kumkapl kii -

liibiin tertib ettikleri kar§tla§malara diin ~iiklerini 2 • 0, F seyau Galatasporu 2-0, 
~ere£ stadmda ba§landi. Arnavudkoy Kurtulu§u 5 • 3, Pera da 

Birinci oyunda Siileymaniyeliler 2 • 1 ~i§liyi 3 • 1 yendiler. 
galib vaziyetteyken Anadolulular oyunun b •kl 
bitmesine be§ dakika kala hakeme itiraz Ankarada yapdan is1 et 
ederek sahadan c;ekildiler. Oyuna mii • miisabakasi 
dahale eden Anadolulu genclerle hakem Ankara 28 (Telefonla) - Acemi -
Ahmed Adem arasmdaki mi.inaka§a ler arasmdaki bisiklet yan~1 Ta§hanla 
ciirmii me§hud mahkemesine intikal et - Etimes'ud arasmda bugiin yapildi. Gi.i -
mek i.izereyken tavassut edenlerin dela · ven~spordan Nuri Ku§ bir saat be§ da -
letile mesele ortbas edildi. kika 45 saniyede birinci, ayni kuliibden 

ikinci oyunu Topkapi ile Beykoz ta- Y akub da dort dakika farkla ikinci g'!l

Birinci makalemizde zikrettigimiz gi
bi, Almanlar tayyare enstitiilerini ve a
glr bombard•man tayyareleri gibi hu
susi t~hizatt yeti§tiren fatbrikalanm 
gezdirmek hususunda son derece titiz 
davrand•klan i9in 1ngilizlerin, 1talyan
larm ve bilhassa iki buc;uk sene mukad
dem uzun miiddet hava enstitiilerinde, 
fabrikalarmda ~ah§arak yiiksek vukuf 
ve ihtisaslarmdan miistefid olabildigim 
Franstzlarm bu nevi in§aatma nisbetle 
mukayeseli bir fikir ed·inmemiz miim
kiin olamad1. 

Buradaki ate§in faaliyeti mii§ahede e
derken §imdi o memleketlerde de ha.
yati bir mesele §eklini almt§ olan tayya
re in§aatma ayni azim ve i§tiyakla sa
nlarak belki harikalar yaratmaga ~a

h§Ildigl nazanmda tecessiim etti. 
Franstzlar on milyon frankhk ye -
ni dahili istikrazlannm miihim bir 
ktsrrum tayyare ve gene tayyare 
in§a etmege hasredecekler. Ayni mak
sada yiiz milyonlarca lira tahsis e
den 1ngilizler, parlamentolarmdaki res
mi beyanata gore, mevcud tayyare kuv
vetlerini iki sene zarfmda lie; misline 
ifraga c;ah§acaklardtr. italya, Amerika 

ve saire gibi yiiksek sanayi sahibi mil
letler siyasi maksadlanm tatmin veya 

milli mevcudiyetlerini s1yanet ic;in her 
fedakarh~ goze aldtrarak biit~elerine 

milyarlar koyuyorlar. Ve bu silahlanma 

yan§mda geri kalmamaga ~ah§Iyorlar. 

Biiyiik smai memleketlerin §imdiki 
mevcudlanm kiSa bir zaman ic;inde 15 
ila 20 bin ve daha ziyade yiikselter.ek 
muazzam tayyare ordulan haline ifrag 

etmege azmetm~ olduklan goriiliiyor. 
Bu zikrettiklerimiz meselenin yalmz 

kemiyet itibarile bir gtiriinii§iidiix. 
Halbuki tayyare kuvvetlerinin hakiki 
olc;iisiinii verebilecek kemiyetler degil, 

keyfiyetlerdir. Bir filonun te§kilatma 
giren tek bir tayyare mevcudiin bazan 
yirmi, otuz tayyaresine bedel ktymetli 
bir riiki.in te§kil edebilir. 

lJ Birinci yaz1 24 mart tar!hli saynmz-
kimlan oynad1lar. T opkapth oyuncular- eli. dadtr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mzi biliyorum. Hergiin bir yerde dola§I - Sert bir ses: degil miL. Bir de bugiinkU haline bak... 
yor, hatta civanmiZa kadar geliyorsunuz. - Hayu, dedi, artrk gitmiyecegim. Ne al~aksm sen ... 

Fa kat bize ugramak akhmzdan bile gee;- Muhakkak arhk sizinle beraber ya§Iya - ihtiyar pa§a kanapeye gomiilmii§. ce-
miyor. Ac; rniytz? Susuz muyuz? Nas1l cag1m. Borclanmzm hepsi verilir. vab bile vermiyerek sigarasmm duman -
gec;iniyoruz? Bunu hie; di.i§iinmiiyorsu - Kadm nemli gozlerini kaldirarak, §lip- lanm seyrediyordu. Kadm bu halden 

nuz. heli bir hal de: biisbiitiin t;Ildirdi. Sesini biraz daha yiik-
- Heniiz bana muhtac olmadigmdan - lnanay1m ~m? selterek haykud1: 

eminim Nesime... - Camn isterse. d' S · · · - Ben sana ne verme 1m? enm u;.m 
- Hala elimde bir ~ok mi.icevher ve Or, dort dakika ikisi de bir•ey konu•- k k ·1· 

~ • • bir katil bile oldum, hem de oca ali 1. 
Para oldug~ unu mu samyorsunuz ~ Hay - madtlar. Bu siikut kadmm teessiiriinii o E · f k t 

vet... Onu oldiiren sensm. a a sana 
ret.. Bi.itiin yedigimiz ic;tigimiz §eyleri derece ar1Ird1 ki artik sabredemedi ve yo! at;an, yani zavalh pa§anm oliimiinii 
borca ahyoruz. iki ayd1r aparhmanm CO§tu. hazirhyan benim, ben olmasaydtm, ben 
kirasm1 da veremedik. - Gormuyor musun? dedi. Beni te - sana yo) gostermeseydim sen onu oldiire-

ihtiyar pa§a bir lahza durdu. Sakahm 1 min etmege, ban a kal'§I yalan s<>yliyerek, miyecektin. Ast! katil benim. Fa kat bunu 
s1vad1: teessiiriimii tadile bile artik li.izum gormi.i- kimin ic;in yaptim?.. Senin mel'un igfalle-

- Merak etmeyiniz, oderiz hepsini... yorsun. Ne alc;akhk bu ... Ben sana ha - rine kap•larak senin ic;in ... Pa§ay1 oldi.ir _ 
Dedi. yatimi verdim. On sekiz sene evvel gene- diik, beraber oldiirdiik. Sen onun ismini 
Birdenbire ya§h kadmm gozleri ya§ar- dim, giizeldim, zengind~m. Kocam bir aldm. Sihirbazhgm sayesinde onun ~ah-

IDI§II. Kiic;iik mendilini t;Ikararak bu ya§- pa§a idi. Ben refah ic;inde ya§Iyordum. sm• bile taklid ettin. Bugiin hala seni go-
Ian silmeg~ e rab•uken Pa§a biraz asabi: Hizmetrilerim, ahr.Ianm, konagim, ara - d f k d 

· ,. -. "' "' renler merhum pa§a an ar e emiyor -
- Oderim dedim. Arllk teessiire Iii- bam, her§eyim vardi. Sana rasgeldigim lar. Maa§Ini, mahm, miilkiinii, ~ohretini, 

zum var mi? zaman, daha dogrusu sen bir §eytan gibi haysiyetini elde ettin. Beni elde ettin. 
- Sizin buna benzer vaidlerinizi c;ok benim etraf1mda dola§arak kar§Irna c;Ikti-

. · 1 Ben hirbir•ey s<>yliyemiyerek senin esi-I§Ittim. nanam1yorum. Bugiin geldiniz, gm zaman kocami, bugiin ismini aldigm ,. ' 

Bu sebeble bir kere de tayyarelerin 
siirat, musademe ve imha kabiliyetler·i
ni arbrmak hususunda neler yaptld1gm1 
gozden gec;irelim: 

Tayyare motorlerinin kudret, taham
miil ve hafiflikleri, hareket intizamlart 
hususunda son senelerde elde edilen 
yiiksek neticeler sayesinde, tayyarele
rin siiratleri, kudretleri, yi.ikselme kabi· 
liyetleri pek ziyade artmt§br. Biiyiik 
Harb esnasmda ke§if ve takib tayyarele
rinde azami siiratleri saatte 200 kilo
metroyu ve faaliyet daireleri ise 300 ki
lometroyu ge9mezken bugiin takib tay• 
yareleri 500 kilometroyu miitecaviz siir· 
atlerle 1000 kilometroya yakm bir faa· 
liyet dairesi dahilinde seyrilsefer kabi· 
liyeti gostermektedirler. Birtka~ misal 
zikredelim: Frans1zlann Devoitine - 513 
t·ipindeki takib tayyaresi 5 dakika zar• 
fmda 4000 ve 16 dakikada da 11,400 met
roya yiikselmek ve 4000 metro irtifada 
saatte 500 kilometre katedebilmek ka
biliyetindedir. ingilizlerin Hawker ti
pindeki bu nevi tayyareleri ayni irtifaa 
eri§ememekle 'beraber 525 kilometro
luk bir siirate maliktirler. A~r born· 
bard1man tayyarelerine gelince: ital• 
yanlann Savoia 79 tipindeki ve 14 ton 
sikletindeki tayyareleri 7,500 metroya 
yiikselmek ve 2,500 kilometroluk bir fa· 
aliyet dairesi dahilinde saatte 355 kilo
metro katetmek suretile 2000 kilo sikle
tindeki bombard1man yiikiinii intihab 
ettigi hedeflere atabilirler. Resimleri· 
mizden birisi Franstzlarm Farman 220 
tipindeki gece bombard1man tayyaresi· 
ni gosteriyor. 18,700 kilogram sikletin· 
deki bu devasa tayyare 4000 kilogram 
bomba ta§Iyarak 8000 metroya yiiksel· 
mek ve 2,500 kilometroluk bir faaliyet 
dairesi dahilinde 325 kilometroluk bir 
siiratle seyriisefer etmek kabiliyetini 
haizdir. Bu kudretteki bir tayyarenin 
istanbuldan hareket ettigin·i farzeder
sek 4 saat zarfmda Kars §ehrine vas1l 
olabilecegi gibi orada tevakkuf etmek· 
sizin ceman yedi buc;uk saat sonra tek· 
rar istanbula avdet eder. Ta§Hh~ born· 
1balarm baztlan 800 kilo sikletindedir. 

i§'te bir gazete makalesinin mahdud 
c;er<;evesine stgdirabildigimiz ~u birka~ 
misal her hangi bir siyasi sebeble cidal 
meydanma atilabilecek tayyare kuvvet• 
lerinin ordulara, alemi insaniyete ika 
edebilecekleri mazarratlann bir ol~ii-
siinii verebilir. 

Miihendis 

Ibrahim Ayad 

Bursa tiitiinciilerinin §ikayeti 
Bursa (Hususi) - Son gi.inlerde ~eh· 

rimizdeki tiitiin miistahsillerinden bazt• 
Ian ve bilhassa koy Iii miistahsiller bana 
gelerek derd yanm1ya ba§lad1lar. Miis· 
tahsiller, tiiti.inlerinin, ellerinden yok 
pahasma denecek kadar ucuz bir fiatla 
almmak istendiginden bahsetmektedir
ler. Yalmz 1nhisarlar idaresile Ameri
kan Geri Tabako kumpanyasmm her 
hangi bir f1rsattan istifade etmiye kal
kt§mtyarak normal bir fiatla mi.istahsil· 
den tiitiin almtya devam ettiklerini soy
lemektedirler. 

Evvela kiic;iik ktz kalkh. - Seyahatteydim ... 
- Allah rahathk versin l - Sizin uzun seyahatlere ~·krnad1g1· 

bu ate§le, biraz sonra buradan gittikten zavalh adam1 da <;Ild•ras1ya seviyordum. rin oldum. Bu mada pa§amn oteki kan
sonra gene her§eyi unutacak ve haftalar, F akat bir §eytan gibi biitiin benligime hu- smdan olan kiZim da gaspettin. Gotiir -
aylar soma geldiginiz zaman ban a gene lui ettin. 0 zaman beni ba§mm tac1 edi - diin. Onu ne yaptm? Bilmiyorum... Bu 
hirbir soziiniiz yokmu• gibi hareket ede- yordun. Bana diinyay• vereceg~ini. haya - d rJ ,. , a ay .... 
ceksiniz. tim fedaya hazu oldugunu soyliiyordun, 

Diger tiiccarlarm ise avans, c;ul, en1ct"' 
net ambart gibi tiirlii vesilelerden isti. 
fade etmek istediklerini, fakat bu va
ziyet kar~1smda ziirram zarar ettigini 
bildirmektedirler. inhisarlar idaresinin 
nazimhk yapmasma ragmen ahcl rm 
bu hath hareketleri miistahsillerimiz ii· 
zerinde fena tesir yapmt§tlr. Alakadar 
makamlarm vaziyete miidahale etmeleri 
tcmenni olunmaktad1r. (Arkas~ var) 
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Dasvekil ismet inonunun guzel eserlerinden biri 

Y eni Siivari Binicilik okulu 
Ayazaga kasrt Okula tahsis edilen 

Zafer bayram1 giinii merasimle 
30 agustos 
a~dacak 

Ayazaga kasrrnda a~rlacak olan Siivari Binicilik okuluna aid birka~ intrbtz 
[YukarJda kapall manej, ah1rlar ve subaylarm dairesi. A~ag1 da okulun kumandanhk dairesl yapuacak 
olan Ayazaga k.as rne biiyiik havuz civarmdaki kii~iik ko;;kiin ve korunun bir manzaras1] 

~i~li - Buyiikdere yolunun sol tarafm- 1 
J yakm manii olan F ransanm me§hur Sau-

daki giizel korulugun agaclan arasmda su··vari.Ieri·mi·Z 5 mur (Somiir) Siivari Binicilik mektebini 
gizlenen Ayazaga kasrmm, Ba§vekil is- hatulatan Ayazaga kasn ve civannm 
met inoniiniin emrile Siivari Binicilik 0- siivarilerimiz i<;in ne iyi, ne s1hht bir c;a-
kuluna tahsis edildigini yazmi§tJk. Tama· nisanda gidiyorJar h§ma merkezi, ne miikemmel bir okul a-
mile metruk ve harab olan biitiin binalar, -·- lacagmi gorerek sevinc duyduk. 
gec;en senedenberi tamir edilmekte olup Oniimiizdeki cumartesi Avrupa devletlerinin hemen hepsi, bii-
in§aatm en mi.ihim kiSlmlan ikmal edil • tiin asker! mekteblerini ve bu arada has· 
mi~tir. y apilann agustos son una kadar giinii bir veda miisa- sa ten siivari binicilik okullanm, §ehirle -
bitirilrnesi ic;in azamt gayret sarfedil - bakasi yapacaklar nn dar mahalle aralanndan <;Ikanp boy-
mektedir. Kam ve mii§temilatmm mekteb ___ le geni§ yerlerde, kurmaktadular. 
haline ifrag1, bir<;ok tadilat yapilmasmi Bu ilkbaharda masile Roma, Paris, Almanlar, Hanover' de, bir topc;u ki~-
icab ettirmi~tir. Eskiden mevcud kii<;iik a- Londra ve Briikselde yap1lacak ath lasmda bulunan Binicilik mekteblerini o
hular biiyiitiilmii§, Balkanlarda emsali bu- mani miisabakalanna i§tirak edecek radan Berlin civanndaki Potsdam kur-
lunamiyan mi.ikemmel ve yepyeni bir ka- olan siivari ekipimiz, 5 nisan giinu ha- biinde, Olimpiyadlarda ismi gec;en Do • 
pah manej yapi!mi§hr. Bu manej 20 met- reket ederek dogru Romaya gidecek- beritze koyiine nakletmektedirler. ita! • 
ro geni~liginde ve 60 metro uzunlugunda· tir. yanlann Siivari Binicilik mektebi de, 
drr. Kapah manej, Avrupadaki en mo- Siivarilerimiz ge<;en cumartesi giinii, boyle geni~ bir sahadad1r. Viyanada 
dern emsalinin ayni olacakhr. Subaylar, Harbiye ile Sipahi Ocag1 arasmdaki ~onbrun sarayJ civarmdaki Avusturya 
yarsubaylar ve gedikli !lrha§lar i~in ayn sahada muvaffakiyetli bir tecriibe mii- Siivari Binicilik okulu, Viyanadan 40 
ayn du§ yerleri, istirahat alonlan, zabi- sabakas1 yapm1§lar, iyi netice!el' almi§· kilometro rnesafede eski bir §atoya nak-

lardtr. ~~gilmi§tir. Macarlarm Siivari Binicilik 

Ayazaga kasrrnrn muhte~em 
merdiveni 

tan kazinosu ve manejdeki <;.ah§malan 
seyretmek istiyenler i<;in Balkonlan ola
caktJr. 

Si.ivari Binicilik okulunun k1ymetli mii
sabaka hayvanlan i<;in de en modern 
tarzda yeni bir ah1r yapilmaktadJr. Okul 
komutanhg1 asrl kasra yerle§ecek ve bu 
binanm onunde bir a<_;Ik c;ab§ma yeri, gu
ze[ bir <;i<;ek bah<;esi ve a<;Ik kazino yapi
lacaktn. Kasnn somaki ve mermer mer -
divenleri, salon ve odalannm tavan tez -
yinatJ <;ok giizeldir. Okulun bahc;esinde, 
bir §eref ko§esi yap1lacak ve buraya Ata
tiirkiin at" iistiinde bir heykeli konulacak
tJr. 

Asfalt caddeden okula giden agachkh 
yolun iki tarafma §imdiden yiizlerce ley
lak fidam dikilmi§; korunun kurumu~ a· 
gael an kesilmi§; birc;:ok agaclar budan -
mi§; yabani yemi§ agaclarmm ekserisi a
§Ilanmi§hr. Civardaki <;Iplak arazi de ka
milen agaclanacaktJr. 

Kasnn bulundugu mevkiin altmda, ko
rularla siislii iki tepenin arasmda, ~imdi 
harab olmu§ bir ko§kle gayet biiyiik bir 
havuz vardn. V aktile giizel c;inilerle siis
lenmi§ alan bu r;ok harab ko§k tamir edi· 
lecek, oni.indeki biiyiik havuz da miikem· 
mel bir yiizme havuzu haline konulacak
tir. 

Burada rnevcud kiic;.iik bir ko§k §imdi
den tamir edilerek, okulun tamir i§lerine 
nezaret eden subaylann ikametine tahsis 
edilmi§tir. Buras!, sonra revir yapJlacak
tJr. 

Okula tahsis edilen kasrm arazisi ga-

Bu cumartesi giinii, ogleden sonra, mektebi, Budape§tede bir ki§lada iken 
ayni yerde, bir veda miisabakasJ ya- be§ sene evvel, oradan kaldmlmi§, §ehiJ.
pacaklar, uzun ve me§akkatli r;ah§ma- den 60 kilometro mesafede Orgi denilen 
Ian sayesinde elde ettikleri yiiksek ka- bir yere ta§Inffil§tlr. 
biliyeti istanbul halkma gosterecekler- Me§rutiyett.en sonra, ordunun tensik1 
dir. masmda Yildizdaki ki~lalardan birinde 

yet geni§tir. 40,000 doniim tutan bu 
arazide, Avrupamn biiyiik si.ivari binici
lik okullannda oldugu gibi, miiteaddid 
<.;ah§ma yerleri, tabii ve sun'i maniler vii
cude getirilecektir. 

Ayazaganm en bulunmaz tarafi, ga· 
yet giizel koruluklar arasmda ve bol su
yu olmasidJr. Buras! emsalsiz bir ye~il 
yuvad1r. 

. At<;Ihgm biiyiik hamisi alan Ba§vekil 
Ismet 1nonii, giinden giine harab olan 
bu kasn biitiin mii~emilatJ, koruluklan 
ve arazisile Siivari Binicilik okuluna ver
mekle hem biitiin buralan imar ve ihya 
etmi§, hem de Ti.irk si.ivarilerine hakika
ten cennet gibi bir okul hediye etmi§tir. 

Dun, birc;ok kimselerin bahann gii -
zelliginden istifade etmek iizere dola§ -
tJklan Ayazaga ve civanm gezdik. 250 
hektar arazisi. 70 senelik mazisi ve 200 e 

kurulmu~ olan bizim Siivari Binicilik o -
kulumuz da, lstiklal Harbi esnasmda 
Ilgmda yeniden tesis edilmi~. istiklal 
Harbi zaferle bittikten sonra, tekrar is -
tanbulda, k1smen Sipahiocagi etrafm • 
daki binalarda, k1smen Harbiye mekte
binin bir cenahmda tesis edilmi§ti. Sekiz 
senedenberi bOyle dar bir sahaya s1k1~ -
m1~ olan bu okul, ~imdi timet lnoniiniin 
himmetile <;ok giizel bir yerde ve c;ok ge
ni§ bir sahada yeniden can bulmaktadJr. 

Gec;en sene, binlerce kargamn yuva 
kurduklan Ayazaga kasn, 30 gustosta, 
Siiovari kolordusunun da biiyiik hissesi o· 
!an o §anh zaferin kazamldigi biiyiik 
giinde, yepyeni ve miikemmel bir roues
sese halinde, kahraman Tiirk siivarileri -
ni, sinesine bashracaktJr. Bugiiniin ve 
yannm siivari subaylanm, boyle cennet 
gibi bir yerde c;ah§acaklan ic;in §imdiden 
tebrik ederiz. 

A. D. 

Y eni~ehirde yeti~tirilen Merinos kuzular1 

Miikajat kazanan kuzular ve sahiblen 

Y eni§ehir (Husust) - Burada bii -
yi.ik alaka topbyan bir yanmkan Meri -
nos erkek kuzularJ kesim miikafati tertib 
edildi. ilk sene olmasma ragmen on bine 
yakm bi.iyiik bir mikyasta yap1lan bu a
§IIama hareketine i§tirak eden koyliileri
miz bu miikafata i~tirak ettiler. 

Kuzulann gerek kemik te§ekkiilleri ve 
gerekse yapag1 ve etlerin nefaseti itiba -
rile halkimrzda c;ok biiyiik bir alaka u -

yandJrdJ. Ziraat Vekaletinin son zaman
larda Almanyadan mubayaa ettigi k~
lann tohumlarmdan sun'i surette a~Ila • 
nan koyunlardan dogan yavrular haki -
ka ten bizim yerli kiVITCJk kuzulanmizm 
her ~ususta <;ok fevkindedirler. 

Bi.itiin bu harektler neticesinde mmta
kamJzdaki yeti§tiriciler arasmda IYI ve 
fazla Merinos kuzusu yeti§tirmek I<;m 
~ok hay1rh bir rekabet ba§lami§hr. 

Bursayt bir seyyah 
'ehri yapmak i~in 

Evvela otel ve yo] mese
lesini halletmek laz1m 
Bursa (Husust rnuhahirimizden) -

Bahar geliyor. lc;inde hertiirlii giizellik
ler ve tariht eserler ibulunan, rneyvasile, 
kaphcasile; temiz havasJ ve dagile ~oh
ret ve ragbet kazanan Bursanm bahan 
ve yaz1 kuvvetli bir laareket kaynagma 
sahne olan mevsimlerdir. Bursay1 lstan
bula baghyan Yalava ve Mudanya gi • 
bi iki miihim hat, Ankaraya baghyan da 
Krakoy ~osesi vard1r. Bunlardan Mu -
danya hattma gelecek sene ikt1sad Ve
kaletinin JsmarladJgl 17 millik bir va • 
purun i§letilecegi anla~Ihyor. Onun ic;in 
bu sene bu hattan bir yenilik bekliyemi
yecegiz demektir. 

Bursa vilayeti de kendi hissesine dii
~en Bursa - Mudanya yolunu asfalt yap
ttrmaga karar vermi§tir. Bundan dolaYJ 
biitiin Bursahla~ ve Bursaya gelecek o
lanlar sevinmektedirler. 

32 kilometre uzunlugunda olan bu 
yo! iki senede bitecektir. ~imdi, Bursanm 
belliba§h bir ihtiyacJ vardu: Otel. 

Bursa i<;in en miihim ihtiyac budur. 
Cer<;i ilk defa modern bir otel olarak 
<,;elikpalas yapilmi§tlr. F akat kii<;iik ve 
dard1r. Gec;en sene a<;Ilan ve a<;Jldigi se
ne biitiin bir yaz boyunca dolu kalan bu 
otel Bursaya kafi degildir. lkinci, ~iin
cii, dordiincii <.;elikpalaslar bile kafi 
gelmiyecektir. Bugiin <,;ekirgede mevcud 
olan diger atelier, orta halli banyoculan 
tatmin edecek rnahiyettedir. Maamafih 
onlann da giinde bir ki§i i<;in 3 • 4 lira 
alan fiatlan pahah goriilmektedir. Bur
sanm otel i~i halledildikten sonra geriye 
eglence yerlerinin yapilmasJ kahr. Bil • 
hassa <;ekirgede bOyle bir distraksiyon 
yerinin liizumu a~ikard1r. 

*** 
Kaphcasi, denizi ve dag1 hir araya 

toplanmi§ olan Istanbul, Bursa ve Ya • 
!ova gibi miikemmel bir seyyah hinter -
land1 diinyamn hi<;bir yerinde yoktur. 
Bunlan bit~birine c;ok s1k1 vasJtalarla bag· 
Jarnak turizm bak1mmdan on §arthr. Bi
naenaleyh turizmde nakil vas1talan her
§eyden evvel ele ahnmak laztmdu. ~u 
halde memleketimizde yepyeni ve oriji
nal bir rnevzu olan Uludaga <.;Ikip inme· 
yi kolayla§tlrmak ve ucuzlatmak ta icab 
etmektedir. Bugiinkii gibi otomobil ve o
tobiislerin i§lemedigi bir zamanda c;ok 
yorucu bir spor §art! altmda daga <;Ik • 
mak herkesin hare! degildir. Y azm da 
bir insamn daga c;tkmasl i<.;in pek pahah· 
ya mal alan otomobil yokulugunu bir 
hava hattJ yap1lmak suretile ki§ yaz ko
layla§tJrmak ve ucuzlatmak zarureti var
dJr. Bu hat yapildigi takdirde kendi ken
disini amorti edebilecektir. Y ap1lan he • 
sablara gore kilometrosu 1 0 bin liraya 
mal olan bOyle bir hat Uluda.ga kadar 
15 kilometro siirecegine nazaran azamt 
200 bin liraya <;Jkacak demektir. Bu hat 
yapildigi takdirde Bursada bliyiik bir 
hareket ba§hyacaktn. Yazm banyocu • 
larla dolup ta~an oteller; ki§In §imdi ol
dugu gibi o zaman da ki§ sporlan yap • 
maga gelenlerle dol up ta§acaktir. Y a! -
mz bu hatt.1 gormek ic;in bile memleketin 
dort tarafmdan ko§UP gelenler buluna -
caktJr. Son belediye meclisinde tekrar 
canlanml§ olan bu meselenin oniimiizde
ki maYJS toplanhsmda bir neticeye bag
lanacagmi iimid ediyoruz. Bilhassa Bur
sa Valisi ;>efik Soyerin bu i~i Bursa ic;in 
<;ok liizumlu ve zarurt bir memleket i§i 
gi:ilmesi iimidlerin tahakkuk edecegine 

kuvvetli bir delildir. 
Hava hattt i§ini ilk defa ortaya koyan 

eski Belediye reisi Urfa saylaVI Muhid

din Dincsoydu. Bugiin 29 firmanm 
yapmaga talib oldugu bu i§in ihmali as

Ia caiz degildir. ~unu da kaydedeyim ki, 

Bursa g~bi bir seyyah ~ehrinin hertiirlii 

ihtiyaclanm 400 bin lirahk bir biitc;esi 

olan Belediye ile bir milyon lirahk biit
c;esi ve binbir ihtiyacJ olan Yilayet bi.it
c;esinin yaparruyacag1 §iiphesizdir. Bu i

tibarla turizm bak1mmdan buraya devlet 

elinin uzanmas1 lazJmdu. 

MUSA ATA$ 

Bir tiitiin deposunun kasasm1 
soydular 

Be§ikta§a Mehmed Hanefinin tiiti.in 
deposundaki kasa soyulmu§tur. Polis, 
biiyiik bir meharetle yapllml§ olan bu 
hirs1zhgm tahkikatile me§guldiir. 

Yapllan tetkikata gore deponun i.ist 
katmdan uzahlan bir iple altkat pence
resinin hizasma kadar inen bir me~hul 
§ah1s vezneye girerek kasa vazifesini 
goren dolab1 k1rm1§ ve 3000 lira alarak 
ka<;rni§br. Kasada bulunan 1000 lirahk 
giimii§ para ag1r oldugundan almma
ml§hr. 

Hirs1z ortada delil olarak yalmz tii
tiin kokan bir ktravat birakml§tir. Hrr
SIZin imalathane k1smmda gece saklan
digl umulmaktad1r. Tahkikat devam et
mektedir. 
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Avda hahrlanan hikiye 

Her iki manasile de avCl mii.tekafdt Said 

Biitiin av arka -
da§larimtz, kay kah 
~esinde toplan1p 
~ay lariinlZ1 i<;tik -
ten, biraz da sabah 
kahvaltisile mide -
lerimizi teskin et -
tikten sonra, aklt
mlz ba§rmiza gelir 
gibi olunca aramiz
da Ylld1zla Doga -
mn eksikligi de 
birden gaze ~arp

ti. Sorduk. Onlarm, 
diin ak§am bizden 
aynbp yatmak ii
zere evler·ine gider 
gitmez alelacele ha 
z1rlanarak bir yiik arabasile gaceyar1-~ §ika;,:et edip duruyorlard1. Bu, §a§llacak 
smdan sonra cLiileburgaz:t yolunu §eyd1. 
tuttuklanm haber verdiler. Bu giizelim tiifeklerin <;Ikard1g1 sa~-

Boyle bilaveda, adeta firar §ekil ve malarda, kendi marka ve degerlerine 
mahiyetindeki nagihant avdet kar§lSJn· yaki§miyacak kadar isabetsizlik goriil
da birdenbire hepimiz afallay1p kald1k- mesi esbab ve avamilini ara§tinrken bu 
sa da ben kendi hesab1ma derin bir: avc1larm, fi§ek doldurmak hususunda -
cOh! .. ~ <;ektim. <;iinkii, Y1ld1Z1n o ate§in ki biganelikleri meydana <;1kt1. Bizim 
muhasarasmdan kurtulmu§, art1k se - Tiirk, yerli dumans1z barutu kullandik· 
lamete vasll olmU§tUk. Bundan sonra lanm one siirerek barutlartmtzdan §i· 
asude ve salim fikir ve dimagla rahat kayetler ettiler. Biitiin kusurlar1 yerli 
rahat, gerile gerile aVImiza devam ede- barutlarimtza atfetmelerine kar§l tepem 
bilirdik. attl. 

ilk i§ olarak hepimiz hirer c;antac1 ;iunu, iftiharla, halil. minnetle .itiraf 
tedariki kaygusuna dii§mii§tiik. <;an - etmeliyiz ki, bizim yerli dumans1z ba
tacl meselesi, av yerlerinde, vuracag1- rutlarrm1z, Avrupamn ikinci, iigiincii 
m1z, bulacagtffi1z avlar iizerinde c;ok derecelerine degil, en giizel birinci nevi 
miiessir roller yapabileceginden inti - barutlara miitefevvik olmasa bile her 
hab keyfiyeti dahi pek tabii olarak e- halde muadildir. Ben, bu bariz hakikati, 
hemmiyetli bir §ekil ahyordu. <;iinkii, bu sivri kafahlara anlatamadrm. Barut
avda§larimlZin gogu - ben de dahil ol- lanm1z, c;ok kuvvetlidir. BOyle on iki 
mak iizere - bu havalinin keklik tutan kalibra tiifeklere, bunlarm yapti~ gibi 
mer'a ve ormanlanm bilemiyorduk. I§· 1,90, 2,00 gram barut, 30 gram sac;maya 
te bu suretle ve istedigimiz evsaf1 haiz bol, tiifeklerin agtrhgtna, hafifligine 
olarak alacag1m1z c;antacllar, vuku£ ve nisbet edilerek en a§ag1 1,60 gramdan 
ihbsaslan, rehberlikteki istidadlan de- ba§hyarak nihayet 1,80 grama kadar 
recesinde bize av vurduracaklardl. barut, gene asgari 32 gramdan, 36 ya 

Nihayet altl avc1 arkada§, diledigimiz kadar da sa<;ma koymak liizumunu, bu 
ve~hile hirer ~antac1 refakatinde §a - zengin, fakat c;ok kof dimaglara yerle§· 
fakla beraber ayn ayn hedeflere dog- tiremedim. Ve bunlan, giimii§ gibi par~ 
ru yola dii§tiik. Yarrm saatlik bir yol hyan bu sudan ate tarafa gec;iremedim. 
alml§tlk ki oniimden frrhyan bir tav • Turk barutlarmm fenal1gt bahis ve id
§anl yuvarlad1m. Bir saat zarfmda ras- diasmda dikildiler, kald1lar. 
ladlgimlz daha iki, ii<; tav§ana tiifek Bu tatb su frenklerinden aynld1ktan 
dogrultmad1grm1 goren <tantac1 yiizii - sonra, §U hikayeyi habrladun: 
me hayretle bakarak sordu: Anlattrm. Bir zamanlar, servetle fazilet kar§l 
Biz buraya tav§an vurm1ya degil, kek- kaq1ya ge~erek derin ve hararetli bir 
lik aVIna gelmi§tik. bahse tutu§mU§lar. Servet: 

Bu koyliiler, sanki tav§andan ba§ka - Ben, demi§. girdigim yeri, refah 
av yokmU§ gibi biitiin emelleri tav§an ve saadete garkederim. Tezyin ve §a§a· 
vurmak, vurdurmakt1r. Bizim <;antac1 adar kllar1m. Has1h ihya eylerim. 
da bu zihniyetle beni yalmz tav§an ya- Fazilet te: 
taklarma sevkedip duruyordu. l§i, o da - Ben ki, demi§. ilim ve faziletim, 
anlaymca yolumuzu degi§tirerek ke:t.- her halde senden daha iyisini yapanm. 
lik tutan dere ve tepeleri sarrruya ba§· Akla gelmiyecek harikalar yarabnm. 
lad1k. !ddia, biiyiimi.i§. Ve servet i§e ba§h-

Bir hayli dola§hktan sonra cKaynar
ca korusu:t dedikleri bir yerde keklik 
siirlilerine kavu§tuk. Ta, uzaklardan ba
gtri§IP ottiiklerini i§itiyordum: 

- Kakkavak ... Kakkavak ... 
Bu otli§, kayabklarm aksile sanki 

bana: 
- Kakkavan ... Kakkavan ... 
Der gibi geliyordu. Ald1klan kokuya 

dogru ferma vaziyetinde giden kopek -
lerimin arkasmdan yoku§ yukan h1zh, 
hiddetli ad1mlarla yiiriidiim. Fakat, iki 
gece ve bir giiniin verdiiF uykusuzluk 
ve yorgunlukla sinirlerim gerilmi§, ba
§lm fmldak gibi donmiye ba§lami§tl. 
Kaynarca korusunda birka<; keklik sii
riisii bulduk. Kopeklerimin giizel giizel 
fermalarile yer, yer firhyan, birbiri ar
kasmdan kalkan keklikleri, miitemadi
yen azadhyor, sac;malan geli§igiizel sa
vurup duruyordum. 

Buldugumuz ii<;, dart siiriiye on be§ el 
kadar patlattigtm halde c;antay~ ancak 
dort, be§ keklik atabilmi§tik. Oniimde 
ayna gibi f1rhyan kekliklere kar§l buz 
gibi mankeler yap1yordum. Bu hale 
kar§l zavalh kopeklerim her pathyan 
tiifegi miiteakib siiziile siiziile giden 
keklik arkasmdan bir miiddet baka kal
dlktan sonra doniip onlar da beni siize
rek sanki: 

- Vazgeg ... Hem kendini, hem bizi 
yorma bari... 

Der gibi taVIrlar al1yorlardl. 
Artik, K1rklareline yakla§lyorduk. 

Trakyanm bu sarp orman ve korulan, 
kayalar1 beni hayli yormu§tU. Elimde -
ki tiifek, bir c;eki ta§l gibi kollanm1 dii
§iirmiye ba§lad1. Edirne ile Vize arasm
daki §Oseye <;Ikmca bende ad1m atacak 
takat kalmad1 ve oldugum yere c;oktiim. 

Av c;antasmda ta§1d1gtm1z nevalemizi 
<;lkararak ogle yemegimizi yaptiktan 
sonra biraz dinlendim ve kendime ge -
lebildim. Buraya oturdugumuz andan· 
beri dikkat ediyordum. Bizden dart, be§ 
yiiz metro mesafede ve §Osenin ta ke -
narmda iki otomobil, olduklan yerde 
hareketsiz duruyorlard1. Merak sevkile 
yerimden kalkarak o tarafa dogru yii -
riidiim. Birka<; dakika sonra, be§, altJ 
avc1dan miirekkeb bir grupla kar§Ila§· 
bm. Nezaketle ve 1srarla vaki davet -
leri iizerine ben de oturdum. 

Tath ve ac1 su frenklerinden miirek
keb olan bu grupun gayet liiks, hususi 
otomobilleri, tiifekleri, kopekleri, ilk 
nazarda goze c;arp1yordu~ Hele en me§· 
bur markalan ta§Iyan bu giizide c;ifte -
lerin, en a§ag!Sl, dart, be§ yiiz lirahk 
bir degeri haiz olmasma gore, bunlarm 
oniinden hic;bir av kac;amamasl lazJm 
gelirken, bu avcllar, gene tiifeklerinden 

yarak: 
- Bak, §imdi goriirsiin. Neier yapa

cagrm ... 
Demi§ ve iskelet halinde c;ukura ab

lan bir e§ek kafasmm ic;ine girmi§. <;ok 
zaman gec;meden iskelet, oralarda dola
§an birka<; ki§inin goziine ili§erek: 

- Hah, demi§ler. Bulduk. H1ristosun 
me§hur e§eginin kafas1 i§te budur. 

KafayJ tazim ve hiirmetle yerden 
kald1rarak muattar sularla yJkaml§lar 
ve §ehrin en mutena, muhterem mev -
kiine koymu§lar. Altm yaldJZlarla i<;ini, 
dl§Im, her tarafm1 tezhibden sonra mii
cevherler, elmaslar, yakutlar, prrlanta
larla goriinmez bir hale getirmi§ler. 
Kafa, heyeti umumiyesile miicessem bir 
servet kesilmi§. 

Bir arahk, servet, fazilete: 
- N aSll? Demi§. GOrdiin mil, ne yap

tim? 
Fazilet: 
- Evet, gordiim, demi§. Giizel. Bunu, 

ben de yapar1m. Fakat, e§ek kafasma 
girmem ... 

Bedri Ziya AKTUNA 

Bir sabtkah iki ki§iyi yaralad1 
Galatah me§hur sab1kah Yusuf, ev

velki ak§am iki ki§iyi daha hi<; yoktan 
yaralaml§br. 

Sab1kah Yusuf, Kumkap1h Emin ve 
arkada§l Ahmedle kavga igin bir vesile 
aramaga ba§laml§ ve evvel~i ak§am bu 
iki arkada§la gab§ml§br. I§i btc;agile 
halletmegi daha muvaf1k goren Yusuf 
evvela bi<;agtru Eminin s1rtmm ortasi
na ve kulag1 arkasma saplaml§ ve son
ra da Ahmedi sol kiiregi iistiinden ya
ralami§tlr. Yusuf, yeti§en zab1ta mernur
lan tarafmdan b1<;a~ elinde olarak ya
kalanmt§br. 

iki ag1r yarah Beyoglu hastanesine 
klldmlml§lardtr. -···-Evinde silah bulundu 

Bursa (Hususi) - Eftade mahallesin
de Baki oglu Mustafamn evinde harb 
siliih1 bulundugu, Mustafanm bald1Z1 
Sabahat tarafmdan hiikfunete haber ve
rilmi§, eve giden polisler bir Rus mav
zerile, hususi §ekilde yap1lm1§ bir mar
tin tiifegi bulmu§lardir. Mustafa yaka
lanarak Adliyeye verilmi§tir. 

Ktz oynahrken yakalandda 
Bursa (Hususi) - Pa§a mahallesin 

den Mehmed oglu Hakk1, Sabri ogl 
Cemil, Receb oglu Hikmet, 9iikrii ogl 
tsmail, isrnail oglu Kerim isminde be 
arkada§ Naiblcr mevkiinde 12 ya§md 
ve Hanifc admda bir k1z1 oynahrlarke 
zab1tamtz tarafmdan yakalanrp Adlive 
ye v~rilmi,lerdir. 
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8 CUMHURi:YET 

Efganistana gide
cek doktorlar 

lngilterenin en zengin 
kadininin maceralar1 Kabilde kurulacak T1b 

Lady Houston kocas1ndan kalan bizim fakiiltes_i ti~i~ be~ doktor 
. 1s en1yor 

para ile 42 milyon liray1 nasd harcamu;t1? 
Eskiden bazr zenginlerirniz c;arna§trla

nm Londrada ytkatular, elbiseler:ni 
(Prins of Walls) markah kurna§larda~ 
yaptmrlar, viskiyi rak1ya tercih ederlerdt. 
Bunun tarnarnile aksine hareket edenler 
de vardt; ingiliz dostu, ingiliz di.i§mam 
goriinenler c;ok, pek c;oktu. 

F akat ne berikilerin, ne de otekilerin 
inkar edernedikleri bir§ey vardt ki, o da 
ingilterenin bir garabet rnemleketi olma
stdtr. Hakikaten burada, en tehlikeli 
rne§ruti krizler on be§ giin ic;inde halledi
lir. 

ingilizlerin en ziyade c;ekindikleri, 
korktuklan §ey harice ve yabanCI!ara 
kar§t giili.inc bir rrtevkie di.i§mektir. Buna 
asia tahammiil edemezler. (An'ane) ye 
son derece baghdtrlar. Bu kelime her du
dakta, her kalbde kokle§mi§tir. Buna 
ragmen, bi.itiin ci.ir' etkarhklan, c;tlgmhk
lan, yenilikleri takdir etmekten, alkt§la
maktan da kendilerini alamazlar. 

- ingilterede garabet gostermek hevesli
leri, fanteziye dii§ki.inleri pek c;oktur. 
Bunlar her§eyde garabet gosterirler, hat
ta ifrata vanrlar. hte size bunlardan bir 
numune: 

Lady Houston, 1936 senesile beraber 
g(X;tii. Bu kadm ne zaman dogdu? Bu
nu bilen yoktur. 

Lady Houston 1883 te ilk defa evlen
mi§ti. Bu izdivac, (Lord Bayron) un 
ahfadmdan birine raslaymctya kadar sa
adet ve si.ikfinetle gec;:ti. 

Fa kat, on iki ytlhk bir izdivacm temel · 
Jeri, Lordun giizel gozlerinin tath bakt~
lan kar§tsmda sarstldt. Lady bu nazar
lara dayanamadt. Ve 1895 te kocasmdan 
bo§andr, Lord vard1, (Lady Bayron) 
oldu. 1917 de, Umumi Harbde, Lord 
Bayron kayrblara kan§tt. Kansr, yedi 

sene bekledi. V e 1924 te iic;iincii defa 
kocaya vardr; Liverpul'un en zegin ge
mi mi.icehhizlerinden (Sir Robert Hous
ton) un kamt oldu. 

1926 da, yani iki yJ! sonra kocast ol
dii ve kansma 7 milyon fngiliz lirast br
raktr. Lady Houston, bizim bugi.inkii pa· 
ramJZ!a 42 milyon lira tutan bi.iyi.ik bir 
servetle beraber bir de unvan kazand1: 
lngilterenin en zengin kadrm ... 

Bu kadrnrn garib inadma i& kurban 
olan ingiliz maliyesidir. Sir Robert alii 
11\iinden birkac; hafta evvel ingilteredeki 
evini terkederek (Jersey) de yerle~mi~
ti. 

Lady Houston §U iddiada bulundu: 
«- Bu tebdili mekan kat'idir. <;iin

kii kocam bir daha ingiltereye ayak bas
mamak fikrindeydi.» 

Bu iddiamn kabuli.i, fngiltere maliye
sine, veraset vergisi olarak 3 milyon !ngi
liz lirasma mal olacakt1. Binaenaleyh, 
Lady Houston aleyhine bir dava a~tl
dt. 

Kocasmrn diger varisleri de Lady'nin 
mtivazenei akliyesinin bozuk oldugu id
diasrnr ortaya attrlar. Bir dava daha a
~rldt. Hiikurnet tabibleri tarafrndan ya
pllan ilk muayene neticesinde dimagan 

malUI bulundugu, ve servetini bizzat ida

re edemiyecegi anla§Ildr. 

F akat, Londramn en me§hur akrl ve 

asabi hastalrklan miitehasstslan bunun 

aksini iddia ettiler, Lady' de zeka rnuva

zenesizligi bulunmadrgmr, tabii bir hal

de oldugunu soylediler. 

Birc;ok kimseler, velev ki krsa bir za

man i~in olsun ( delilik) ile itham olun

maktan miiteessir olur, kiZarlar. Halbu

ki o bilakis bundan son derece memnun 

Lady Houston 

olmu§tu. Bunu kendisine bir eglence mev
zuu yapmr§tr. 

Bu dava goriildiigii srralarda fngiliz 
maliyesinin vaziyeti pek parlak degildi. 

Lady Houston, vatansever bir lngiliz 
srfatile o zamanlar Maliye Nazm olan 
Churchill' e: 

«- Memleketim s1kmtrda. Ona ufak 
bir hizmette bulunmak isterim. 1 milyon 
500 bin ingiliz lirast teberru ediyorum.>> 

Dedi. Churchill bu teklifi parlamen
toya bildirdi. Bi.iti.in ingiltere bu hareke-
ti takdirle alkt§ladJ. 

25 kanunuevvel 1928 de, lngiliz Ve
liahdi, maden ocaklannda r;:alr§an arne· 
lenin elim hayatmr radyoda anlatmr§ ve 
biitiin zenginleri yardrma davet etmi§ti. 
ingiliz maliyesine meteli_k vermiyen 
Lady, ertesi gi.in 30 bin lngiliz lirahk 
bir ~ek gonderdi. 

1933 te, bir !ngiliz heyeti seferiyes1, 
tayyare ile (Everest tepesi) i.izerinden u~
mak planlarmr haztrlamt§h. Bu tasavvu
ru kuvveden fiile r;:tkarabilmek paraya 
baghydt. Acele edilmezse belki bir ba§· 
ka hiikumet fngiltereden daha evvel ha
reket edecek ve birincilik §erefini kaza
nacaktr. 

Lady Houston, biiti.in masraflan iize
rine ald1. Ve onun bu comerdligi saye
sinde 3 nisan 1933 te iki fngiliz !ayya
resi, Himalaya daglannrn en yiiksek 
noktasr olan Everest tepesini «8882 metro 
irtifa» ~imali garb! cephesinden a§tl. 

1931 de, maliye cihetinden el' an st· 
kmtrda bulunan fngiltere, Snayder mii
sabakasrna i§tirakte tereddiid gosteri
yordu. Bu de fa da, liizumu olan I 00,000 
ingiliz lirasmr o verdi. 

Lady; bir giin kiliseden donerken za· 
yrf bir kadrnla iriyan bir erkegin kavga 
ettiklerini gordi.i. Polise haber vermege 
liizum gormedi. Arabasmt durdurdu, 
kavgayr seyrediyor, teati olunan yumruk
lan sayryordu. Kadrn; bu sokak ortasm
daki boks mar;:mdan galib c;tkmJ§tr. Lady 
kendisini r;:agrrdr, 5 ingiliz lirast verdi. 
Ve §U sozleri soyledi: 

«- Siz hakikl Bolduk cinsindensi
niz!.. Tebrik ederim ... » 

Lady Houston'un niikteli sozleri, ~a
kalan da pek me§hurdur. Bi.iti.in gazeteler 

bun! an naklederlerdi. Le Jour gazetesi 

1934 senesi temmuz niishasrnda Lady 

Houston' a atfen §unlan yaztyor: 

«Welington ve Malirok Diiklerinin o

liimii ortaya miihim bir mesele c;tkardt: 

Bunlardan kalan dizbagt ni§anlarma hi

rer namzed bulmak... Bana bir dizb<lgr 

lazrm. F akat bir tanesi i§ime yaramrya

cagmdan her ikisine birden talibim ... >> 

M. FUAD SAMJH 

Bursa Halkevinin faaliyeti 

Bursa (Hususi) - Halkevimizin temsil kolu §ehirdeki mi.isamere salonun
da halka her hafta dart temsil verdikten ba§ka milli gi.inlerde bayramlarda 
ve buna b:nzer umumi gi.inlerde de koylerde ve §ehirde muh'telif temsiller 
vermekted1r. Son defa Ziraat ~ektebinde .yap1lan toprak bayrammda; ac;1ga 
kurulan aahnede halka Rene brr temsll verllmi§tir. Resim bu temsili sevre-
denlerden bir k1smm1 gostermelttedir. · 

Kabilde bir i.iniversite kurulmasJ ic;in 
tetkiklerde bulunmak iizere eski Ttbbiyc 
mektebi cildiye profesorii Hasan Re§ad 
§ehrimize gelmi§tir. Halen Kahil Trb fa
kiiltesi dekam olan doktor Hasan Re§ad, 
Efganitan hiikfimetinin emrile memleke
timizden Efganistan Ttb fakiiltesine be§ 
doktor ile i-ki kimyager de goti.irecektir. 

Evvelce Efganistana gidecegi wyle -
nen ve Avrupada tahsilini yapmt§ olan 
gene doktorlanmtzdan Saib kendisile go
rii§en bir arkada§tmiza kendisinin boyle 
bir tasavvuru olmadrgrnr soylemi§tir. 

Doktor Hasan Re§ad ile Efganistana 
gidecek olan kimyagerlerden biri de ha
len Fen faki.iltesi ba§asistanlanndan Sa
lahaddindir. 

Efganistanda yalmz ziraat ve ttb fa -
ki.iltelerile bir de miihendis mektebi var
drr. Bundan ba§ka Trb fakiiltesine mer
but bir de kiic;iik srhhiye mektebi vardrr 
ki burada ki.ic;iik srhhat memurlan yeti§
mektedir. Oniimi.izdeki sene sonunda Ef
gan Trb fakiiltesi ilk mezunlannr vere -
cektir. Doktor Hasan Re~ad ayni za -
manda Kabilde bir baytar mektebi tesisi 
ic;in istanbul ve Ankarada alakadarlarla 
temaslarda bulunacaktlr. 

Hiikumetimiz tarafmdan Efganistana 
gonderilen krymetli ki.ilti.ir adamlanmJZ· 
dan Efganistan maarif mi.iste§art Emin 
Alinin hirnrnetile tatbik edilegelen yeni 
tedbir usuli.i sernereli neticeler vermekte
dir. Fa kat, son zamanlarda Em in Ali 
srh:hi sebeblerden dolayt memleketimize 
dondiigi.inden yerine ba§ka birisinin !a -
yini ic;in hiikfimetimize miiracaat edilmi§· 
tir. Bugi.inlerde yeni Efgan maarif mi.is· 
te§an Kiiltiir Bakanlrgrmrzca s~ilerek 
Efganistana gonderilecektir. 

Balkan Ekonomi 
konseyinin kararlar1 

[Bal}tarafl 1 tnct sahttedel 

larmdan biri de Bulgaristandrr. Bulgaris
tamn da boyle bir anla§maya i§tirakini 
arzu edlyoruz ve buna c;alr§tyoruz. 

Daha birc;ok mahsullerimizin ihra -
crnda mi.i§terek hareket edilebilir. Haric 
pazarlarda hie; degilse yekdigerine f }tib 
te§kil edilmiyebilir. Bu §ekilden hem 
Balkan memleketleri miistefid, hem de 
daha iyi §eraitle di.inya pazarlan kar§t -
sma c;tktlmJ§ olur. 

Balkan ticaret odalan birligi kurulmast 
yolunda Romanyadan bir teklif vaki ol
du. Mesele §ayam dikkat ve istifadelidir. 
Bunun ic;in de Biikre§te Balkan ticaret 
odalan miimessillerinden mi.irekkeb bir 
kongrenin toplanmasrna karar verildi. 
Buna tabii bizim mi.imessillerimjz de i§· 
tirak edecekttr. 

Bu defaki konseyde iki komite aytr • 
drk. Biri ticareti bahriye komitesi, digeri 
de turizm kornitesidir. :Sunlarrian birincisi 
ikincite§rinde Biikre§te, ikincisi de Bel -
gradda toplanacakttr. 

Bu seneki toplantrdan da her zaman 
oldugu gibi memnun olarak doni.iyoruz.. 
Her defasrnda mii§kiillerin daha kolay 
halli imkanlarrm buluyoruz.» 

lzmir Esnaf Bankasi umumi 
toplanbsi 

izmir (Hususi) - izmir Esnaf ve A
hali Bankasr umumi heyeti toplanmt§
trr. Miizakereyi, iktrsad Vekaletini tem
sil eden Borsa Komiseri :;;evki a'>ffit§hr. 
Kongrenin reisi de, Bankanm idare mec 
lisi reisi Hamdi Akyi.irekti. 

Raporlar, alaka ve memnuniyetle din
lenmi§tir. Banka, krsa bir tarihe malik 
olmakla beraber i9inden dogdugu hal
km ragbeti ve rasyonel mesaisile bu
giin faydah ve olduk9a kuvvetli bir mii.
essese haline gelmi§ bulunmaktadir. 

Banka esnaf ve mi.istahsile, bilhassa 
ki.i9iik kredile yardtm etmektedir. Mec
lisi idare raporunda halkm borcuna kar
§1 ta§tdtgi sadakat §ian bi.iyi.ik bir mem
nuniyet ve iftiharla i§aret olunmakta 
idi. Banka 936 yrlmda 92,505 lira 60 ku
rw~luk bir kar temin etmi§tir. 

Raporun diger mi.ihim noktasr, i§ hac
rninin memlekette gittik9e arthgrm i§a
ret eden klSlmdu. Rapor ve bilanr;o tam 
bir ittifakla ve alkl§larla kabul edilmi§
tir. Bunu miiteakib Banka Genel Direk
torii Atrf inan, kongreye te§ekkii.rle be
raber, banka aleyhine ortaya atllmak 
istenen baz1 dedikodulara teessii.f et -
mi§tir. 

Dedikodu, bankanm bir pamuk mua
melesinde, §ahislarm tesirlerine kaprla
rak 200 bin Iiraltk bir ziyan ettigi §ek

lindedir. Mi.idiir, bilakis bankamn bu 
pamuk muamelesinden kazanch 9tkhgr

m bildirmi§ ve alk.r§lanmr§trr. 
Bundan sonra, idare meclisinden miis

tafa say1lan Mehmed Akosman, Rahmi 

Filibeli ve $erefeddin tekrar ser;ilmi§tir. 

Nazmi flkcrle Kamil Ocakoglu da mu

raklbltklarda ipka edilmi§lerdir. 

f5Cumhuriyetllll 
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Bir miibadilin ,ikayeti 
Adapazarmda Pe~klrcilkel>ir mahallesin

de Selanik miil>adillerlnden olii Kadir ka
rJSt Emine imzaslle aldt~rmtz mektul>da de
n!llyor kl: cBundan blr rniiddet evvel mti.
badil olmakl!~rmtz stfatile blze blr ev ver
dller. Alt kat- odalarmdan blrlne de mu
vakkaten Zellha adll l>ir kadml yerle§tlr
diler. Zamanla Tapunun Zelihaya verilmil} 
oldu~unu goriince §!1.\llrdtk. Zeliha vefat 
ettl. Mallye idaresi evin tapusu iizerlmiz· 
de olmadtgl halde bina verglsi !stlyor. II? 
!}urayi Devlete kadar gittl. Tapunun b~z~ 
devrl hakkmda karar aldlgunlz halde mii§· 
kiilat '<tkartl!p durulrnaktadlr. 

Sekiz '<Ocugumla evslz barksiZ kalma.
marn i'<in bu hususta alakadar makamlarm 
dlkkat nazarlarrru '<ekmenlzi dllerim.~ 

Niifus Umum Miidiirliigiiniin 
nazan dikkatine 

Fatihte Klzta:?mda 14 say1l1 diikkan sa
hib! Al>dullah !mzasile aldlgtmlZ mektul>da 
den!liyor k!: cSoy ad1 kag1drm Fatih Nii
fus idares!nden 18/ 5/936 tarih!nde 4766 
sayt lle Urfaya gonderlldi. Aradan bu kadar 
miiddet ge<;tigi halde blr tiirlii cevab ala
madlk. Halbuk! blr~;:ok resmi muamelele
rim !~;:In benden soy a.dl anyorlar ve olma
dtgl !~;:In l§imi yapm1yorlar. Aliilkadar ma
kamlarm dlkkat nazarlanm c;;ekmenlzl di
lerim.~ 

Gaib aramyor 
Fatihte Haydar caddeslnde 54 numarada 

kalaycJ ilsmail Bahaeddin imzasile aldt
~tmtz mektubda denillyor kl: ~Niifus ka -
~tdtma gore istanbulda Haskoyde Tur§ucu 
sokak 20 numarada dogmu§um. Tevellii -
diim 1334 tiir. ih.san !l>dh olan babam1 c;;ok 
kiiciiktken kaybetml.!;lim. Be§ sene evvel ken
dislnln Ayanctkta, fabrikada c;;all..\>ttgmt 
duymu~tum, fakat bulu§amadan, haberle
~?emeden lzinl kaybettim. Hayat ve memat1 
hakkmda malumatJ olanlarm yukartkl ad
reslme bildlrmelerlnlinsanlyet namma rica 
ederim.'> 

Maliye Vekaletinin nazart 
dikkatine 

Kiitahyada Ballklr mahallesl Osman o~
lu Rahml imzasile aldtgtmtz mektul>da de
nll1yor kl: cDefterdarligrmtzm emvall mll
llye katlbl, almadtgrm halde iizer!me bir ar
sa kaydetml§. Fuzuli olarruk benden blr pa
ra almdt, ~!mdl talkslt zama.m tekrar Is -
tenmektedir. Miizayede kaimesinde kimln 
iizerlne ihale edllml~ tashihlnl ve ben
den almmu;; alan para.run iadeslni lstedi
glm ha.lde mahkemeye miiracaat et, dlyor
lar. Derdiml anlatmak istiyorum. Bana 
bOylece masraf yolu gO.sterlyorlar. 

Bu hususta alakadar makamlartn dlk -
kat nazarlartm c;;ekmenlz! d!ler!m.-. 

Adliye Vekilletinin nazart 
dikatine 

Aksarayda, Ka.dlrbey sokagll1!da. 10/1 nu
marada. oturan Allye, matbaam1za gelerek 
Gebzede miiretteb blr soyguna. ugradti1;I -
m, 1000 11rallk altm para.smm zorla gasbe
dlldigini, bu arada oldiiriilmekten blr mu
clze kabilinden kurtuldugunu, Adliye Ve
kaletine Aksaray postanesi vasttasile 448 
numarall taahhiidlU llmiihaberle 5/11/936 
tarihlnde yolladt~l lst!dasma hala bir ce
vab verilmedl~lni .sOylemJ§tlr. 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Yen! blr ~n~?a iislubii, dort ctuvar1 ve 

dam1 olan ~ey. 2 - Blr ~eyl bulma.ga c;;alt§
mamak. 3 - Tasvlr, yalvarma. 4 - Vaktile 
Marcelle Chanta.l'm oynadigt bir fillm, kay
rna vas1tas1. 5 - Bir edatm kJSaittlml/jt, blr 
mevslm. 6 - iran tarihlnde blr siilale. 7 -
Kuliibe. 8 - Elin i'< taraft, blr emir, b!r 
renk. 9 - Viicudiin levaz1matmdan blri, 
da~dan yuvarlanan kar yti1;mt, blr edat. 
10 - Kavga, suyun aktl~t yer. 

Yukandan !l.\lag1ya: 
1 - Slyahlanmalk. 2 - Qogalmak, kenar 

ta.raf. 3 - Blr muslki Ueti, eskl esnafm 
savdtklarr sar1k. 4 - Girtlak, arabca <SU'I'. 

5 - ing!lizce cgel!~. rumca caraba~. 6 -
istanbul clvarmdakl adalardan b!rl. 7 -
Sulh lcinde, ing!lizce cgltmek:.. 8 - Qlfte 
~ocuk, buru§turucu blr madde. 9 - Bir c;;e
~id dans orkestrasr, bir emir. 10 - Ufuk
Iar, blr kai1;1d oyunu. 
Evvelki bulmacanlD halledilmi~ §ekli 

OPERATtiR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastalrklar ve sinir 

cerrahisl mii.tehasstsJ 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~1smda Zorlu apartlman No. 16 
Pazardan maada hergi.in saat 2 den 

6 va kadar basta kabul eder. 
Telefon 23289 

Erzurumda Y apdacak 
Miisabaka 

29 Mart 1937 

Atatiirk An1b 
Sartlar1 
~ 

U~iincii Umumi 
Miifetti§likten: 

1 - Erzurumda bir Atatiirk amtt yapbrilacakbr. 
2 - Amt projesi ikincikanun 1937 tarihinden may1s 1937 sonu· 

na kadar miisabakaya konmu~tur. 
3 - Talibler bu hususta mufassal malumat ve vesikalar1 Kiil " 

tiir Bakanhgt Yiiksek tigretim Gene] Direktorliigii ile istanbul Gii-· 
zel San'atlar Akademisinden alabilirler. 

~ARTNAME 
1 - Erzurumda yapbrJlacak Atatiirk amb Erzurumun milli sa

va,taki durumunu ifade eder mah:yette olmahd1r. 
2 - Bu itibarla yap1lacak amt yalmz bir portre heykeli degil, 

bir abide olacaktu. 
3 - Bu amt i~in 100,000 yiiz bin lira sarfedilecektir. 
4 - Miisabakaya i,tirak i~in en az Istanbul Giizel San'atlar· A· 

kademisini bitirmif olmak lazJmdtr. 
5 - 31 mayts pazartesi giinu ak~amma kadar maket ve proje

ler Kiiltiir Bakanhgt Yiiksek tigretim Genel Direktorliigiine teslim 
edilmif bulunmahd1r. 

6 - Maketler en az 1/50 biiviiklii2iinde olacakbr. 
7 - Projeler amtm nihai 'ekli hakktnda tam bir fikir verecek 

vuzuhta olmahd1r. 
8 - Amtm Erzurumda ~1kan granit nevi ta~lardan yap as1 

esa itibarile fayam arzu ise de bu cihet heykeltra,Iarm yiiksek 
takdirine btraktlmitbr. 

9 - Proje ve maketler Giizel San'atlar Akademisinde Tiirk ve 
yabanc1 san'atkarlardan tetkil ol•macak jiiri heyetince tetkik edi • 
lerek birinciye 1000 bin, ikinciye 500 bef yiiz lira verilecektir. 

10 - Ambn dikilecegi mah'lllin niverman haritasile o mahal· 
de yap1lacak binalarm fotograflar1 ve Erzurum laftnln cinsleri Kiil· 
tiir Bakanhgt Yiiksek tigretim Genel Direktorliigiinde goriilebilir. 

«2007» (197) 

Turk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir. 

6 nc1 ke§ide 11 nisan 937 dedir. 
Biiyiik ikramiye 200,000 liradtr. 

Ayr1ca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirahk 
lkramiyelerle (50.000 ve 200.000) lirahk iki mUkifat vard1r. 
Dlkkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak~amrna kadar 

biletini degi~tir mi~ bulunmahd1r. 
Bu tarlhten sonra bilet Uzerindeki hakk• sak1t olur. 

istanbul Giimriigii Ba~miidiirliigiinden: 
Giimriik sab~mdan: E. markah 504 say1h 4883 kilo 100 sand1k ve 511 lira 

37 kuru~ degerindeki k1smen ~iiri.ik limon 30/3/937 gi.inii saat 14 te ac;1k 
arttrrma ile satrlacagmdan isteklilerin yiizde yedi bu~uk pey ak~eleri mak
buzlarr ve Maliye Unvan tez~relerile muayyen zamanda Komisyona gel
meleri ilan olunur. (1736) 

inhisarlar Umum Miidiirliiaiinden -I 
I. -~artnamesi , mucibince 100 X 8 - 12 X 4.5 eb'admda ( 4000) aded ftr;l 

tahtas1 pazarhkla satm ahnacakhr. 
11. _ Pazarhk 30/III/1937 tarihine rasbyan sah giinii saat 15 te Kaba -

ta~?ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktt:·. 
III. _ $artnameler parasrz olarak hergii.n sozii ge~en ~ubeden ahn~_brhr. 
IV. _ isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guven-

me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1476) - . r _ idaremizin G1inen Yaprak Ti.itiin Bakrm Evine ~artname ve pro]e-
si mucibince yaptmlacak ·203~· lira ke$if bedelli parke kaldmm ve betonar
me gecidlerin infiaati ac1k akstltmeye konulmufitur. 

II _ Eksiltme 6/IV /937 tarihine raslryan sah giini.i saat 15 te Kabata§ta 
Levazrm ve Mubavaat S~besindeki Ahm Komisyonunda yaprlacaktrr. 

III _ Muvakkat temmat •152.63• liradrr. 
IV _ 1hale evrakr hergiin sozi.i ge~en ~ubeden !llmabilir. . 
V _ isteklilerin ihaleden en az iki giin evvel Inh~sarlar lp~aat ~ubt;_sme 

gelerek bu gibi h;leri muvaffakiyetle yaptrklarma darr re~mr_ vesa1k goste
rildikten sonra alacaklarr ehliyet vesikasile kanunen kend1lermden aramlan 
vesaik ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte ihale giinii yukanda adr gec;en 
Alrm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1519) 

Hayrabolunun me~hur ilkbahar hayvan 
ve e~ya panay1r1 

Her sene ilkbaharda yaprlmakta olan Hayrabolu hayvan ve e$ya p~nay!n 
bu sene dahi 8 nisan 937 peri;iembe giini.i a~1larak ii9 giin devam edecej(r rlan 

l r (1668). o unu. 



29 Mart 1937 CUMRURfYET 

... n~~ •• ~cl.~.~~ .. ~:W ROMATiZM P•MANOLile derhal ge~er. U~iimek-
ten, bel, diz ve arkaya I gken agnlan hemen kesu 

feder. MiDE ve barsaklan kolayhkla 
bo~alhr. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR . 
LARDAN DAHA (,;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'I tesir eder. Ye
meklerden sonra alunrsa HAZIMSIZ
LICI, MiDE EK~iLiK ve YANlHA -
LARINI &iderir. MiDE VE BARSAK· 

OUZEL BiR CiLD! S1vas Naf1a Direktorliigiinden: 

LARI ALI$TffiMAZ. 
AkJzdaki kokuyu ve tatstzhiJ defe -

der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

Kiit;iik ~i§esi t;l.knu§hr, fakat bUyiik Parisli bir kim 
~i~esi ekonomiktir. yagerin ke§fi ••••llliilliliiliiiiiii-••••••••1 sayesinde ~imdi 

biitun kadmlar 

Gayrikabi • 
li mukave • 

met Bir 
miknabsbr. 

Erzurum Valili2inden: giizel bir cilde 
malik olabilir -

1 - Eksiltmiye konulan i§: Erzurum Niimune hastanesinin kalorifer 
i$idir. 

2 - Ke!iif bedeli 12700 Jiradir. 

ler. 
Evvela sevimliliginiz, teninizden ne

~et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek ~aresine te-3 - Eksiltme kapall zarf usuliledir. 

4 - Bu ii$e aid evrak ~unlardtr: 
A- Plan 
B- Umumt ~artname 
C- Baymdtrhk i!ileri ,l:!enel sartnamesi 
D- Kesif ve silsilei fiat cetveli. 

• vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olmast ic;in TENEFFUS ETMESi LA
ZIMDIR. Hali haztrda bunu temin ede
cek yalmz bir krem vardir. 

5 - Eksiltme 9/4/937 cuma giinii saat on be§te Nafta Miidiirliigu oda· 
smda yaptlacaktir. 

6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin dokuz yiiz elli iir; lira mu
vakkat teminat vermesi ve bundan ba§ka 3$agtdaki ~artlan haiz bulunmast 
laz1mdtr: 

7 - Simdiye kadar bu gi.bi i$1eri yaphgma dair Nafta Vekaletinden al· 
m~ oldugu ehliyet vesikasmt ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odast vesikasmt ibraz etmesi. 
9 - i§bu evrakt okumak istiyen istekliler Erzurum ve istanbul Nafta 

Miidiirliigiinden okuyabilirler. 
10 - Teklif mektublan yukartda besinci maddede yazth saatten bir sa

at evveline kadar Erzurum Nafta Miidiirliigii odasmda tefiekkiil eden Komis
yon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublar be$inci mad
dede yazth saatten bir saat evveline kadar gelmis olmas1 ve dt$ zarflan mii
hiir mumil iyice kapahlmts ve miihiirlenmis veya imza edilmi:;; bulunmast 
sarttJr Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1531) 

Me§hur mi.itehass1s JEAN DE PA
RY'nin son ke§fi olan Gtl"NDUZ CRE
ME SiAMOiSE §effaf olmtyan sair 
kremlerin hilaftna olarak havada §ef
fafhr. GECE CREME SiAMOiSE da 
yiizii emsalsiz ve tabu bir ten rengi ile 
siisler. Cildinizi tasfiye ve takviye ic;in 
GECE CREME SiAM01SE (cold cre
me) kullarumz. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmadtgmtz takdir
de paramzm derhal iadesini garanti e-

diyoruz. 

I Devlel Demiryollan i,lelme Umam Miidiirliii;iinden J 
CREME SiAMOiSE 
HER YERDE SATILIR 

Muhammen bedeli 2873 lira 10 kurus olan 25 kalem ila« ve ttbbi malzeme 
5/4/937 pazartesi giinii saat 10 da Haydarpa$ada gar binast dahilindeki Ko· 
misyon tarafmdan a~tk eksiltme ile satm almacakttr. Bu i§e girmek isti • 
yenlerin 215 lira 49 kuru§luk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komisyona miiracaat • 
len laztmdtr. Bu i$e aid §artnameler Komisyondan parasiZ olarak dagtbl -
maktadtr. (1528) -Haydarpa~a Limam arazisinde kain eski nhbm binasmdaki 5 No.h ya -
zthane ayhgt muhammen 2500 kuru~ mukabilinde ve bir sene miiddetle a~tk 
arthrma suretile kiraya verilecektir. A~tk artbrma tarihi 8/4/1937 ve saat 15 
te Haydarp;,.~a Devlet Demiryollart Birinci i§letme Miidiirliigiinde icra edile
cektir. Taliblerin muhammen bedelin yiizde yedi bu«uk muvakkat teminat 
ak~esile gereken kanuni vesaikle beraber mezkfu giin ve saatte haztr bulun
malart ilan olunur. (1695) 

YENi L C SMITH'in 
Son tekamiilatile en iyi yazt ma· 
kinas1 olmu~tur. Bu makina, sag
lamhS'J, yaziSJntn temizligi, seri 
i~leyi~i, kolayca istimali evsaf· 
larile temayiiz eder. 

L C Smith ve Corona 
Typewriters inc 

yaz1 makinalan sah~ yeri : 

ISAK J. MODIANO 
Istanbul, Galata, Bilhlr sokak Biiyiik Tiinel Han altmda No. 

Orman Amenajman O~niicii Grup 
Ba,miihendisliginden: 

1 

2 

3 

4 

Aded 

1 
20 
1 
1 
2 
1 
1 

27 
Aded 

4 
23 
3 

30 
Aded 

17 
24 
21 
14 
1f 
89 

Aded 
1 

19 
8 

14 
42 
84 

Cinsi 

I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 

Cinsi 
III 
IV 
v 

Cinsi 
II 
I 
I 

II 
II 

Cinsi 
I 

II 
III 

I 
I 

S Yaz1hane 
S Yazthane 
S Orta masast 
S Ki.itiibhane 
S Sigara masas1 
S Etajer 
S Telefon masas1 

S Yazthane 
S Yazthane 
S Yazthane 

S Sigara masast 
S Kartoniyer 
S Biiro dolabt 
S Etajer 
S Orta masast 

S Yazthane koltugu 
S Yazthane koltugu 
S Yazthane koltugu 
S Maroken koltuk 
S Maroken sandalye 

Tahmin olunan 
bedel mecmuu 

Fiatt 

4499 

3985 

5950 

2880 

Muvakkat 
teminah 
Lira K. 

337.43 

298.88 

446.25 

216.00 

1 - Yukanda cinsleri yazth dort parti efiya ayn ayn eksiltmege konulmu~
!ur. rr:ahmin olunan bedeller hizalarmda yazrlm1~br. 

2 - lste~h~er eksiltme, ul!lum! ve husus1, fenni sartnamelerile mukavele 
pro)esJ ve resimleri Uc;iincii grup ba!,?mi.ihendisligi muavinliginden pa
rastz a]abilirler. Ve her hususta izahat istiyebilirler. 

3 - Eksiltme 12 nisan 937 pazartesi giinii saat ·15 te Ankarada Hal arkasm
da Tenekeciler sokagmda Bolupalas binasmda Orman Amenajman Uc;iin
cii Grup Ba~mi.ihendisligi odasmda toplanacak alan Komisyonda ola
caktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapdacakbr. 
5 - Muvakkat teminat m;ktart yukandaki cetvelde her bir parti e~ya hiza· 

smda gosterilmistir. Eksiltmeye ayn ayn veya hepsine birden i§tirak 
edecek isteklilerin 2490 numarah kanun mucibince ve sartnamede de 
a~tk~a yaztldtih ~Pkilde bu teminab vermele~;i laz1mdtr. 

6 - istekliler aynca 2490 numarah kanuna gore ve sartnamelerde de ya
zllt vesaiki vereceklerdir. 

7 - Teklif mektublan 12 nisan 937 pazartesi giinii saat 14 e kadar stra nu -
marah makbuz mukabilinde Komisyon Reisligi yapan 'U'«iincii Grup 
Ba~miihendisligine verilecek veya gonderilecektir. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. c704· (1661) 

Asian ve Eskihisar Miittehid 
<;imento ve Su Kireci F abri
kalari Anonim §irketinden: 

lkinci davetname 
Aslan ve Eskihisar Miittehid <;imento 

ve Su Kireci Fabrikalan Anonim §ir
ketinin 19 mart 1937 tarihinde ic;tima 
eden adi hissedaran heyeti umumiyesin
de ticaret kanununun 366 net maddesi· 
nin istilzam ettigi nisabt miizakere ha
st! olmad1~ndan §irketi merkfire hisse
daram zirde miinderic; ayni ruznameyi 
miizakere etmek iizere 15 nisan 937 ta
rihine musadif per§embe giinii saat 
15 te Galatada Agobyan hanmda 4 iin· 
cii kattaki §irket merkezinde akdoluna· 
cak ikinci bir adi ic;timaa davet olunur
lar. 

Ruznamei miizakerat 
1 - Meclisi idare raporile muraklb 

raporunun ktraaatL 
2 - 1936 senesi muamelatma aid he

sabatm kabulii ve meclisi idare azasmm 
ibras1 ve senei mezkure netayici mua
melatma dair meclisi idarenin teklifi. 

3 - Meclisi idare azasma verilecek 
iicreti huzurun tayinile beraber umuru 
§irketin idaresine sureti mahsusada me
mur edilecek aza aidatmm tesbiti. 

4 - Meclisi idareden c;rkan azanm 
yerlerine yenilerinin intihabt. 

5 - 1937 senesi ic;in bir muraktb ·in
tihabile aidatmm tesbiti ve muraktbm 
mazereti halinde ifayr vazife etmek ii
zere diger bir zatm intihabt. 

Laakal 25 hisse senedine malik olup 
ta ic;tima1 mezkurda haz1r bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan ic;tima tarihinden 
en az bir hafta evvel hisselerini §irket 
merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sene
dati mukabilinde almacak makibuzlar 
§irket merkezine tevdiat mahiyetinde 
olarak kabul edilecektir. 

istanbul, 20 mart 937 
Meclisi idare 

r---•operator .. 

RIZA UNVER 
Oogum ve kad1n hastal1klar1 

mUtehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavl yapt 
T eleton ; 22683 • 

16/4/1937 cuma giinii saat 14 te Stvas Daimi Enciimeninde c68840• lira 
c38• kuru§ ke§if bedelli S1vasta yaptlacak on smtfll ilk mekteb in§aatl ka
pall zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri diger evrak Vilayet Daim1 Encii
meninde her zaman goriilebilir. Muvakkat teminat ·5183• liradir. Eksiltmiye 
girebilmek ic;in isteklilerin miiteahhidlik vesikasmt ibraz ve bir taahhiidde 
en az c50000• lirahk bina ve buna benzer in!iaati iyi bir surette yapbklanm 
isbat etmesi me§ruttur. Teklif mektublarm1 16/4/1937 cuma giinii saat 13 e 
kadar Daimi Enciimene vermeleri laz1mdir. (1584) 

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

me Komisyonunda 6284 lira 52 kuru§ muhammen bedelli 101 parc;a mobil· 
yanm kapah zarf usulile eksiltmesi yaprlacaktir. 

Kalkleri Vekalet Malzeme Miidiirliigiinde bulunan 101 parc;a mobilyaya 
aid eksiltme §artnamesi ve teferriiatl paraslZ olarak mezkur Miidiirliikten ah
nabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuru§tur. 
1steklilerin teklif mektublal".m Resm1 Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sa

ytlt niishasmda ne~redilmi§ talimatnameye gore almmt§ miiteahhidlik vesi
kasile birlikte 5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Ankarada Vekil.let 
l\1alzeme Miidiirliigiine vermeleri laztmdtr. (1521) 

Bayanlann can dan arkada~l: Ayba§lannda kullandtklan 

''FE MiL,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan 

hUkOmetleri iqin vekili : Ut5 Ecza Deposudur. 

r SAC 
BAKIMI 

Giizelligin 
en birinci \5Brt1d1r. 

.. PETROL NiZAM-

Hi~ bir iddia 
Aslmda ktymet.siz olana 
fazla bir §ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
!frat ve mubalaganm ifa· 
desi degildir. Terkibi bir fen 
harikasi gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atllan giizel
lik mi.istahzarlartm da ken 
disine kar§t hi<;bir zaman 
rakib olarak tarum~tJr. 

Heyecan ve ~arptnb 
emsalsiz bir ilac olan 

KARDOL 
ile derhal ge~er. 

Sat1hk arsa 
Beyaztdda Soganaga mahallesi Nur 

sokagmda 13 numarah biitiin Marmara
Yl goren 157 metro murabbat arsa sa
tlllktlr. Yanmdaki 14 numaraya miira
caat edilmesi. 



lnce ve kibar kad1nlar1n meftun olduklar1 TUrklye ve bUtUn !?arkta et;l olm1yan 

t14SA~ · 

ITRIYATI 

Kremler 
Cildi temizliyen ve beyazlatan, c;ir

kinlikleri giizelle§tiren, ihtiyarlan 
gencle§tiren, yags1z kar ve yags1z aci
badem, yagh ac1badem, yan yagh ge
ne gece HASAN kremleri. 

Ti.ip 25, Vazo 50 kuru~a. 

Ruj ve 
all1klar 

Yagh ve yags1z rujlar kadmlara mu
kavemet edilmez bir gi.i.zellik verir. 
60 kurw;a Blondinet, Mandarin, Bri.inet 

HASAN alhklan 35 kuru§a 

Pudralar 
Origan kokulu, giinlerce sabit be

yaz. Ork, Ork roze, pembe 1.2, Ra§el 
1.2, Jtati.i.rel, kadmlarm mabudesi 
HASAN pudralan. 

Briyantinler 
Sac;lan parlatan, di.izgi.inle§tiren, ince 

kokulu yagh ve yagslZ adragana ve 
likid nevilerile genclerin ve kadmlarm 
hayat arkada§I HASAN Briyantinleri. 

35 - 40 - 50 kuru§a 

Lavantalar 
Yasemin, LeyHi.k, Mene.k.§e, $ipr, 

Karyoka, N ergis, Fulyalar, Bahar c;i
c;ekleri, La Rumba, Pompadur, Dag 
c;ic;ekleri, Kukarac;a, N adya, Suar de 
Paris, LiHe, Revdor, Kadmeli, Amber, 
Pupi, $anel, Zambak, Origan, Neroli 
kokular1. 

25 - 50 - 100 kuru§a HASAN 
lavantalan 

95 dereceli limon c;ic;ekleri HASAN 
ve 75 dereceli N esrin kolonyalarile 
losyonlan, si.irme ve sabunlan, sac;, 
di§ ve trra§ mustahzarat1, c;ic;ek ve gill 
suyu ve yaglan (HASAN Deposu. 
Ankara, Beyoglu, Eski§ehir, Be§ikta§ 
ve istanbul merkezi.) 

Kac ya~1nda 
gorunuyorsunuz? 

TecrObe • gaste~iyorkij t 

~~~( ~~~~:~:1.1 P~ J•.,, 1 ya~lanndan 
~ I daha ihtiyar 

F~ ~~ ~iiriiniiyorlar. 
~ • 10 kadrn 

~ 
; arasrnda 2 sl 

) l--, kendi y~~~.~-
. rrnda goru;; 

. nOyorlar. 
Yalnrz 1 kadm 

"~~ daha geno 
- \ gciriinUyor. 

~~l!t& Sebebini, ok~yunuz: 
ihtiyarlamakla ya' meselesi 
mevzuubahis degildir. Belki 
eildinizdeki «Bioeel» tabir edi
len tabii ve s1hhatli eevherin 
meveudiyeti rol oynar. Cildleri 

•• 
Oksiirenlere: 

Kutusu 30, bi.iyi.ik 50 kuru§a. 

il 
KATRAN HAKKI EKREM 

Bioeel eevherile zengin olan 
kadmlar 60 ya,Iarmda olsa
bile gene gene goriiniirler. Cil
diniz, Bioeel eevherini kaybet
mege b14ladJgi vakit 25 yafm
da olsanrz bile ihtiyarlami' gi:i
riiniirsiiniiz. Kederler ve dii
,iineeler Bioeel'i kurutur. Bu
nun i!;in cildinizi, gene hay
vanlarda gizlenmi!f cild hiieey
rah merkezinden istihsal edi
len taze ve saf Bioeel'le besle
yiniz. Bu eevher, eildinizi kuv
vetlendirmek ve gencle,tirmek 
hassasma maliktir. Tabii Bio • 
eel ihtiyatmiZI uyand1raeak ve 
eildiniz - buru,ukluklar, !rizgi
ler, siyah benler gibi - ihtiyar
hk alametlerinden kendi ken • 
dine kurtaraeak ve hakiki de • 
vamh bir gendik temin ede -
eektir. Halihazrrda Bioee] 
eevheri haiz yegane bir cild 
unsuru vard1r. 0 da penbe ren
gindeki Tokalon kremicl.ir. He
men bu akfam yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. Sabah da 
beyaz re._gindeki T okalon kre
mini kullanmiZ. $ayani hayret 
bir netiee ile karadasaeP.!ur -

Komiir Sergisini •• •• •• gorunuz 
' 

Milli komiir davasinin, her safhasile alakadar olan 
Beynelmilel Komiir Sergisi, 
menfaatleri bak1mmdan· da 

yurdda,IarimlZln ,ahsi 
goriilecek bir yerdir 

23 • n1san Ankarada 

Nizip Belediyesinden: 
Nizip kasabasmdaki Belediyemize aid mevcud elektrik santralmm tevsii 

i~in normal 51 daimi 62 muvakkat 73 beygir kuvvetinde bir lokomobil ve 
220 • 380 - 40 kilovolt kudretinde mutenavip cereyanh bir muvellit ve diger 
elektrik malzemesi 15/3/1937 tarihinden itibaren 45 giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Muhammen hf!deli «10,000:o on bin liradrr. 
Ahnacak lokomobil vesair malzeme ihale tarihinden itibaren dort ay zar

fmda teslim edilecektir. 
Muvakkat teminat akr,;esi (750) lirad1r. 
Taliblerin ~eraiti ogrenmek iizere Nizip Belediyesine milracaatleri. 2490 

sayili artbrma ve eksiltme kanununa gore teklif mektublanm ihale gi.inu 
olan 30/4/1937 tarihine kadar Belediyemize gondermeleri ilan olunur. (1484) 

TAM YERLi MALl 
10 Adedi 15 kuruttur. 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
idare ihtiyac1 i~in almacak dokuz metrelik 63 aded, 12 metrelik 50 aded 

ki cem'an 113 aded kestane telgraf diregi ar,;1k eksiltmiye konulmui?tur. Ek
siltme 5/4/937 pazartesi giinii saat 14,30 da istanbul Yenipostane binas1 bi
rinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Mi.idi.irli.igi.inde mi.ite~ekkil Ahm Satlffi 
Komisyonunda yapllacaktrr. Beher diregin muhammen bedeli 550 kuru§, 
hepsinin 621,5 lira ve muvakkat teminat 46 lira 61 kuru~tur. Taliblerin liart
namesini gormek ve muvakkat teminatlann1 yabrmak i.izere eksiltme giin 
\'e sutlnden evvel mezkfu Mi.idiirli.ik 1dari kalemine miiracaatleri. (1564) 

lkt1sad Vek81eti Maadin 
Umum Mudurlugunden: 

Mugla Vilayetinin Koycegiz kazasma 
bagll Dalaman nahiyesinin Bezkese ko
yi.i ir,;inde §imalen <;ataltepeden ba§h· 
yarak S1rapman c;e~mesine hattl mus
takim, ~arkan S1rapmar c;e§mesinden 
Veli§an yurdu pmar1 c;e§mesine hath 
mustakim, cenuben Veli§an yurdu pl
nan c;e§mesinden ve Akkayah Huseyin 
tarlasmdaki beton si.itundan gec;erek 
Zeytintepesine hatt1 mi.inkesir, garben 
Zeytintepesinden ve Bozegri deresile 
Dalaman c;aymm birle§tigi noktadan ge
c;erek hudud ba§langtcl olan <;ataltepe
ye hath mi.inkesir ile c;evrilmi§ 843,57 
hektar arazide madenoi Cemal ve 
arkada§larmm 30/1/933 tarihli 1/2 
numaral1 ruhsatnameye dayana -
rak aramakla meydana c;1kard1k -
lan Krom madeninin 60 ytl mi.iddetle 
mumaileyh Cemal ve arkada§larma iha
le klhnaca~ndan maadin nizamname
sinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince 
bu babda bir gfula itirazi olanlarm 27 
§Ubat 937 tar·ihinden itibaren iki ay 
mi.iddet ic;inde Ankarada ikt1sad Veka
letine ve mahallinde Vilayet makami
na bir istida ile mi.iracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

SAKALININ SERT 
OLOUGUNOAN -$iKAY~ 
EDENLE~' 

OERWAL. BiR .. POKER.PlAY. 
Bl~~· ALINI2.. M'MNUN 

Acele Sahhk 
Fatihte iskenderpa~a mahalle -

sinde Balipa§a caddesinde 18,5 sa
ylll yeni yap1lm1~ 6 oda, 1 mutfak, 
1 banyo ve bahc;esi olan elektrik 
ve su tesisatlar1 mevcud bulunan 
hakir apart:unan sisteminde ya -
pllml§ bir ev mal sahibinin ta§raya 
gitmesi hasebile pek ehven fiatla 
acele satlhktlr. Taliblerin mezkfu 
hanede oturanlara mi.iracaatleri. 

Salz.tb ve B(lfmunarnn: Yunua Nad• 
Umumt nem11at1 tdare eden fa21 llt.en 

Mildilril! Hikmet Mii.nil 
Cumll.u.rtil~ matbaa&'l 

' . 
mz. 72 ya,mdaki kadmlarda 
buru,ukluklar zail olaeak 50 
ya,mdaki kadmlar aneak 32 
yafmda goriilecek ve gene krz
lar ise hi!r gormedikleri cazib 
giizellikte bir tene malik ola
eaklardrr. Muvaffakiyet mu
hakkak ve teminathdrr. Tee -
riibe ediniz. Memnun kala
eaksrmz. 

r 
Binlerce T okalon mii•· 

terisinden miiessesemize 
mektub yazanlann mii -
,ahedeleri, kendiliginden 
gelen en k1ymeti delil -
lerdir: 

(Yiiziimtle ergenlik ve 
kii~iik Jelikler i~erisinJe 
bir takrm sivilceler olJu· 
gunJan iyi bir cilJe ma
lik Jegilim. Bir~ok krem
ler kullanJrktan sonra ni
hayet Tokalonda karar 
krlJrm.) 
D. S. No. 4. M... fzmir 

(CilJim ~ok arrzalr ve 
sarkiktr, bu hal, beni ya
JrmJan Jaha lazla go's -
termekte iJi. l#e altr ay
Jrr T okalon kullanryo
rum. M emnuniyetle itiral 
eJerim ki bu miiJJet zar
lrnJa Jiizgiin, beyaz ve 
tOJZe bir cilJe sahib ol • 
Jum ... ) 
S. Caddesi, D .. Tiiecart 

Y. A.M. Eski,ehir 
Bu mektublarm asilla

ri dosyalarrmrzda sakh • 
du. 

\ 

\.. ) 

Bursada Satlhk 
Bursada <;ekirgede1 Cadde i.isti.inde, 

havadar ve nezareti c;ok guzel elektrik 
ve suyu mevcud, yagh boyah, yedi oda 
bir mutfak ve tekmil mil§temilatile iki 
aded ayn ayn hususi c;elikli s1cak su 
banyosunu havi !;)ifa oteli sahhkhr. Ta
lib olanlarm Askeri T1bbiye mektebin
de binba§l Basriye mektubla veya §ifa
hen mi.iracaat etmeleri. 

Dill tabibi 

MEHMED niFAT 
Paris Dariilfiinunuodan mezun 

CaQ"aloglundan Istanbul Belediyf'si 
k arllllima nakletmi11tir 

Tiirk Genci I 

BOZKURT 
B1~aklar1n1 
Daima kullan 

ve 
Babana, kardetine 
dostuna, arkada· 
flna tavsiye et 

<;ONKO: 

BOZKURT 
TIRA' BI~AGI 
Biitiin ba~aklardan iis 
tiin ve senin oz kar· 

detinin mahdrr. 
Sahibleri: 

Fehmi H. Ardalt ve Meh
med Salih ~irketi, 

ISTANBUL 

29 Marf 1937 

o. oe inceli$inde 

fra$ b;c;akfart 

b.ufun fJtCahfnrdan usfundQr 
. 

TANESI 
5 l<r. 

, f0TANESi 
40 Ktt. 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden: 
1 - istanbul Gi.imri.iklerinde ac;1lan 45 ve 55 lirallk iki kimvllD'Prlilr irin 

istanbul Gi.i~rukleri ~a§~i.idiirlugunde mi.isabaka imtiham yap1l~~akt;;.--- - · -
2 - Musabaka Imbhanma girebilmek i~in aranan vas1flar liUnlardrr: 
A- Memurin kanununun 4 uncu maddesinde yaz1h §artlqn haiz olmak 

ve askerligini yapm1~ bulunmak, 
B- Ya~1 k1rk1 geGmi~ olmamak, 
C- istanbul Universitesi kimya ziimresinden veya ecnebi bir tJniver

sitenin veya Yi.iksek Teknik mektebinin kimya §ubesinden mezuniyet dip
lomas! almi§ bulunmak; 

D- Yap1lacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi mil said bulunmak. 
3- Musabakanm hangi gi.in ve nerede yap1lacagi miisabakaya girebi • 

Ieceklerin adreslerine dogruca bildirilecektir. 
4 - Mi.isabakada kazananlardan ingilizce, almanca, frans1zca, italyanca 

dillerinden birini veya birkac;m1 bildigi imtihanla anla§llanlar tercihan 
almacakhr. 

5 - Tayin edileceklere teadiil kanununa gore alabilecekleri maa§ ve-
rilecektir. 

6 - Aranan ~artlan haiz olan isteklilerin 15/4/937 ak§amma kadar 
belgelerile beraber istanbul Giimrukleri Ba§mi.idurlugune ba~vurmalan. 

(1735) 

Bursa ioek Bocekcili2i Enstitiisiinden: 
Bursa ipek Bocekc;iligi mektebi bu sene Adapazar1 ilc;e merkezinde 1 

nisan 937 tarihinde a~1lacaktlr. 
Tahsil devresi 4 aydan ibaret olan bu mekteb kursuna girmek istiyen • 

lerin ilk mekteb ~ehadetnamesi, slhhat raporu, a§I i?ehadetnamesini dilek~e
lerine ili§)tirerek Enstiti.imi.ize veya Adapazan Ziraat Memurluguna ba~vur -
malar1. (1581) 

r • 

En ho§ ve taze meyvalann iisarelerinden istihsal edilmi~ tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikas1 oldugundan tamamen taklid edile
bilmesi mi.imki.in degildir. Ha:imsizligi, mide yanmalanm ekliiliklerini ve 
muannid ink1bazlan ~iderir. A~1z kokusunu izale eder. Umumi hayatm inti· 
zams1zhklarm1 en emin surette 1slah ve insana hayat ve canhhk bah~eder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

istanbul C. H. P. ilyonkurul Ba~kanbg1ndan: 
A) Eminoni.i Halkevi yanmda yaptmlacak spor ve konferans salonu ve tefer

ruah binas1 kapall zarfla eksiltmiye konmu~tur. Ke§if bedeli (57.914) 
lirad1r. 

B ) Projesi (290) kuru~ bedel mukabilinde Eminonii Halkevi Bafikanhgmdan 
almabilir. 

C) Eksiltme 10 nisan 1937 cumartesi gunu saat 16 da Cagaloglunda Parti il-
vonkurul merkezinde yapilacakbr. 

D) Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktlr. 
E) Mu\'akkat teminat (4.145) lira (70) kuru~tur. 

F ) isteklilerin Belediye heyetinden fenni ehliyet vesikalan alm1~ olmalan 
laz1md1r. 

G) Teklifler 9 nisan 1937 cumartesi giini.i saat 15 e kadar Cagaloglunda Par
ti ilyonkurul merkezinde im;iaat Komisyonuna verilecektir. 

H) Mi.iteahhidin bu i§i bai?arabilecegine dair Naf1a Fen heyetinden bir ve • 
sika ibraz etmesi §arttlr. (1576) 


