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-1937 hiil~esi miilevazin Havac1hQ1n inki$&fl 
K1sa zamanda bin tayyare ve olarak Meclise 
15,000 tayyareci kazanacaglz «B~ sene hi~ bir verginin tezyid veya 

verildi 

... .. 

Bir filomuz u~maga hazrrlanrrken 
••• II •••• Ill ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

Y eti§tirilen gen~ler Bir harb 
Kehanetini 
Tahlil 
Almanya; oyle zan ve tab
min edildigi kadar h1ffetle 
yeni bir harbe atilamaz, Al
manyanln <;ekoslovakyaya 
saldtraca&-1 rivayeti, aras1ra 
ortaya ablan miiheyyi~ bir 
kehanet ve propagandadan 

Polonyadan diinyan1n en miikemmel 
tayyarelerini aldigimiz haber veriliyor 
Tiirkkm~u filosu Bursada biiyiik ifliyakla 
kar,dandt. Harbiyeden ayrdan yiizlerce 

talebe u~u~ derslerine ba~ladt 
ara Gfe-

ba§ka bir§ey degildir 
lefonla) - Harbi~ 
ye mektebinde ha
vacihga aynlmi§ o-

IA vrupada, yakmda bir harb <;Ika- Jan gender bugjin ~ 
cagm1 iddia ederek muhtelif den itibaren u~u§ 
maksadlarla bu mevzuu istisJThlr derslerine ba§lami§ ~ 

edenler vardu. Giiniin birinde, korkunc lardJr. Bu suretle 
bir harbin patlamas1 hi~ te imkans1z ol~ hava ordumuz 2 -
mamakla beraber, bu harbin senesini ve 300 hava suba)'l 
aym1 bile tayin eden harb Hhinlerinin daha kazanml§ ol ~ 
yamldiklan muhakkakhr. Nitekim, me§· maktad1r. 
hur Alman Generali Ludendorff bir ki- Gazi T e r b i y e 
tab y k 1932 d · • b" Kahraman hava kartallartmtz bir w;u~ esnastnda azara e yem umumJ Jr Enstitiisiiniin son SI• 
harb olacagml iddia etmi§, hatta bu har- ruflanndaki muallim olacak gender de I da planorler u~acak ve para§iitle atlama· 

1hdas1 mevzuu bahis degildir» 
Maliye Vekilinin gazetemize mQhim beyanat1 

----
F azla tahsisat1n 
ayrdd1gi yerler 

Fuad Agrah diyor ki: 
« Tiirk vatantntn her 

vatanda~a in~irah veren 
ikbsadi inki~afl oniimiiz
deki senede varidabn 
daha ziyade tezayiidii 
imkantnt verecektir.~ 

Biif9enin taksimatz 
Bu seneki tahsisatta 
17 milyon fazlahk var· 
Gecen yd biit~esile bir mukayese 

Ankara 1 (Telefonla) - 1937 mali y1h biit~esi Biiyiik Millet Meclisine 
verildi. Yeni muvazenei umumiye kanununun birinci maddesi devlet biit
~esine dahil dairelerin 1937 mali y1l masraflan i~in bagh a i~aretli cedvelde 

Ankara 1 (Telefonla) - 1937 mali gi:isterildigi iizere 229,676,712 lira tahsisat veri~digini gi:istermektedir. Yeni 
yili biit~esinin Biiyiik Millet Meclisine biit~e ge~;en senekine nazaran 17,000,000 lira fazla olarak tanzim edilmi§tir. 
tevdii miinasebetile Maliye Vekili Fu- 1937 mali yll1 miivazenei umumiye kanununa bagh A cedveli ile 
ad Agrah ~u beyanatta bulundu: 229,676,000 kiisur lirahk tahsisatm devlet dairelerine nasil tevzi edildigini 

ge~;en seneki biit~;e ile mukayeseli §ekilde bildiriyorum: 
c- Biit~;e 229,676,000 kiisur liradrr. 1936 • 1937 biitreai 1937 • 1938 biit~"esi 

g~en seneye nazaran 17 milyon lirahk 3' ~ 
bir fazlalxk bulunuyor. Bu fazlalx~n Biiyiik Millet Meclisi 2,901,480 Biiyiik Millet Meclisi 3,590,200 
2,300,000 liras1 Maarife, bir bu~uk mil· Riyaseticumhur 400,100 Riyaseticumhur 401,540 
yonu s1hhat ve i~;timai Muavenet Ve - Divam Muhasebat 589,590 Divam Muhasebat 602,550 
kaletine, 900,000 lirasx onnanlanmlZin ,._ ...... _ .... [liiiAIIirklias11ii11Siiiaiii. Iil7111llsilliiltlliiu .. nlllli51111te ... 1-.. .... __ lllllli[iiiA ... rka.-s .. z .. sa ... 1117 ... su ... ·t1111unlllllll6 ... d .. a .. J_. 

[Arkasz sa. 7 siitun 3 tel 

c;~; .... ~ki;~i~ .. ~~ .. : .. ~AI;;~y~y~·t~t;i~ .. ~t;~k 
ve~e hareket ettl •• anin menfaatinedir» 
inlandiyada yapdan 42 
ma~m 27 si Tiirklerin 

galebesile bitti 
Bore - Finlandiya 1 (Hususi muha • 

birimizden) - Tiirk giire~ileri, Finlan· 
diya tumesini biiyi.ik muvaffakiyetle hi • 
tirmi§ler ve lsve~e hareket etmi§lerdir. 
Netice itibarile yapllan 42 giire§ miisa
bakasmm 27 Tiirklerin ve ancak 15 i Fin
landiyahlann galebesile neticelenmi§tir. 
Y ap1lan biitiin miisabakalarda Bliylik 
Mustafa ile Cohan Mehmed bir defa bile 
maglub olmami~lardu. 

Von Ribbentrop 'un miihim nutku 
«Diinyada bir k1s1m memleketler mevcudiyetle· 
rini teminden acizken digerlerinin bolluk i~inde 

ya~malar1 imki.nstz hale gelmi,tir.» 
Leipzig 1 (A.A.) - A1manyanm 

Londra biiyiik el~isi von Ribbentrop 
rnilli sosyalist partisinin ekonomik siya • 
set komisyonunda bir nutuk soyliyerek 
.di:irt senelik plan ve miistemlekelerinden 
1bahsetmi§tir. bin nasd cereyan edecegini de uzunuza- 1 k d 1 · 1 k 1 1 k d 1 1937 d · L d muntazam u~ucucu u ers en a rna ta- ar yap1 aca ur. 

Iya an atmi§tl. eyiz, u en- J 1 Mii§ahedeler, memleketin her tara • ........................................................... . 

~~rff'un 1932 harbi heniiz olmu§ degil-
1r~:~a giinii §ehrimizden hareket eden fmda havac1hga kar§I alakamn memnu • B J d • 

Biiyi.ik el~i ezciimle demi§tir ki: 
«- Almanya, 'kendisine dikte edilen 

ban~ muahedesinin vecibelerini yapabil
mek ic;in ihracatuu c;ogalthgi nisbette bii· 
yiik ekonomi devlefleri, yani Fransa, A
merika ile Biiyiik Britanya lmparatorlu
,gu, giimriik himaye sistemi tatbik1 suretile 
kendilerini tecrid ettiler. T emelinden sar· 
s!lan Alman ekonomisi, ancak nasyonal 
ososyalizm tarafmdan orta AV111pada bir 
siikun, nizam ve emniyet bldku tesis edil· 
dikten sonra ihya edilebilir. Alman eko -
111omisini idare edenler son seneler Cinde 
yabanc1 memleketlerle normal tecim mii· 

If. 3 tayyarelik Tlirkku§u filosu Eski§ehir niyet uyandmci bir §ekilde arthgml gos· u garya a gene ml 
Son zamanlarda, Almanya da diger ve Bursaya ugnyarak bugiin lzmire var- termektedir. Bu vaziyet k1sa zamanda T •• k d •• J OJ ? 

devletler gibi, silahlanmaga ba§lad1ktan ml§ bulunuyor. Tiirkku~u tayyareleri memlekete 1 000 tayyare ve 15,000 tay- Ur U,man 1g1. 
sonra, bir 1ngiliz muharriri « 1938 harbi» Bursaya vannca yiizlerce vatanda§ uc; - yareci kazand1rmak gayesile yeni bir ~a~ 
diye bir roman yazdl. · Bu roman, 1938 mak istemi§, bu tehaciim lizerine kur'a b§ma merhalesi a<;maktadir. 
harbinin, Aiman hava ordulan tarafm- r;ekmek mecburiyeti has1l olarak yirmi ki- Polonyadan aldrgrmrz tayyareler 
dan (:ekoslovakyamn merkezi Prag lize· §i uc;urulmu§tur. Belgradda ~Jkan 26 §Ubat tarihli Vre· 
rine ilam harbsiz yapdacak ani bir bas- o· · d k. t · ·· ·· A k y d Id ~ ~ d k. niimiiz e 1 cumar es1 gunu n a - me gazetesi ar§ova an a 1g1 a~ag1 a 1 

Junia ba§byacagml iddia etti. rada Harbiye mektebi civanndaki saha- [Arkasz Sa. 7 sutun II da] 
lstikbal harblerinin siyasl, sevkulcey~i ••••....•.•.•....•........•.••••••••••....••.•••...•••• ,, ,, ,, •••••••••••••••••• ••••••••••• •.••••••••• ······~·~·~~~~~~~~~~ 1 

ve hatta tabiyevi bir baskmla ba§hyaca
,gma §iiphe yoktur. Harbe karar veren 
,devletler, kar§Jsmdakine merasimle mey~ 
dan okuyan eski zaman §Ovalyeleri gibi 
degil; hasmma ilk yumrugu yapi§hnp 
.onu gafil avlamak istiyen apa§lar gibi 
hareket edeceklerdir. 

Fa kat, bakahm Almanya, hakikaten 
<;ekoslovakyaya !;Ullanmaga karar ver
rni§ midir? Almanyanm, mutlaka harbe
decegi propagandasmi yapanlar, bu dev
leti, Slrasile biitiin kom§ulanna taarruz 
ettirirler. Bu meyanda, en ~ok ismi ge~en 
devlet te Cekoslovakyad1r. Bu propa~ 
.gandamn dalgalan, bazan b~zim matbu
atlmizm sahifelerine kadar gelir. Daha 
iki gun evvel, arkada§lanmizdan biri ls
.kandinavya milletlerinden birinin en bii· 
ylik sanayiine hiikmeden sala.hiyettar bir 
zatm Almanyada yaptJg1 bir seyahatten 
sonra, bir aj ansa vaki olan miihim if~a-

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 7 siitun 3 tel 

i<; SAHiFELERDE 
3 iinciide: Yurddan yazllar 

ismail Habib 
5 incide : Anadoluda san'at tetkikleri 

Mimar Sedad c;etinta§ 
Felsefeye dair 

Mehmed l{arahasan 
6 ncxda : Spor haberleri 

Versay muahcdesine giren 
kuru kafa! 

ilk yap1lacak i§ 
Her vatanda,m tiirk~e gorii,mesini tem.inden 
evvel, giizel tiirk~eye suikasd yapan tabela ve 
liste kullananlari tecziye edebiliriz ve etmeliyiz 

1ki giin evvel bir 
gazetede §ehrin u
mumi yerlerinde 
tiirk~eden ba§ka bir 
lisanla konu§ulma -
mas1 i~in tetkikat 
icras1 maksadile Da
hiliye V eHletinden 
Istanbul Vilayetine 
emir verildigi bildi ~ 
riliyordu. Y apb -
g1m1z tahkikata na
zaran Dahiliye V e
kaletinden istanbul 
Vilayetine veya Istanbul Belediyesine 
heniiz boyle bir i§'ar vaki olmami§tir. An~ 
cak bu haber, her tarafta memnuniyetle 
kar§IlanmJ§hr. Halkevi §imdiden bu i§le 
alakadar olmaga ba§lamJ§ ve faaliyete 
ge<;ilmesi i<;in azas1 arasmda te~vikata 
ba§lami§hr. 

Diger traftan bir ak§am refikimiz, 1s
tanbul Belediyesi Reis muavini Ekremin 
§U beyanatJm kaydetmektedir: 

«- Bu giizel arzu, hi<; §iiphesiz Is • 

kilde tatbika imkan verecek bir direktif 
hamlamaktad1r. Y almz 1stanbul bir sey· 
yah §ehridir. Burada dil meselesinde ba
Zl miisamahalarda bulunmak lazlffidu. 
Tiirk<;e konu§mak meselesi daha ziyade 
ekalliyetlere mensub baz1 vatanda§larm 
tiirk<;e konu§malan meselesidir. Bunlar -
dan baz1lanmn bulunduklan yerlerden 
ge<;erseniz kendinizi Tiirkiyeden ba§ka 
bir yerde samrsm1z. Belediye tiirk<;e ko
nu§mak i§inin en har taraftand1r. Ancak 

.------------..-• tanbulun idari biinyesine uygun bir §e • [Arkasl Sa. 8 siitun 1 del 

Bir~ok bigiinahlar casus 
diye idama mahkum oldu 

Trllo Petrot ve Petko Tanet 

lki senedenberi Bulgaristanda yeni bir 
hastahk peyda oldu. Her mlinevver Tlir· 
kiin yiiziinde bir casus gormek, Tiirki -
yeden Bulgaristana her geleni casus te -
lakki etmek ve Tiirkiye ile her muhabere 
edeni mutlaka bir casus §ebekesine bag
h zannetmek. Bu hastahk yliziinden Bur~ 

[Arkast Sa. 7 siltun 5 tel ····· ...................................................... . 
~ekoslovakyadaki 

Almanlar i~in 
muhtariyet 

Bir Alman meb'us res
men talebde bulundu 
Prague 1 (A.A.) - Henilein (<;e

koslovakyadaki Alman meb'uslanndan) 
diin Usti an der Elbe'de bir nutuk soy· 
liyerek Cekoslovakyadaki Almanlar i<;in 
muhtariyet taleb etmi§tir. 

[Arkas, Sa. 7 sutun 6 da] 

Von Ribbentrop nazi kzyatetinde 

badelesi temini i~in mlilihi§ gayretler sar· 
[Arkast Sa. 8 siitun 1 del 
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Habe§istanda Orfi idare 
Vilayetlerde de yiizlerce ki'i idam 

tedbirler abnd1 edildi ve 'iddetli 
Mare,al Graziani'nin Du~e'ye verdigi rapora 

nazaran Ras Desta kanb muharebelerden 
sonra yakalan1p 

Londra 1 (Hususi} - Habe§istanda 
cereyan eden son hadiseler hakkmda ya
va§ yava§ malumat gelmektedir. Vaki 
suikasde mukabil yalmz Adis-Ababada 
degil, tekmil Habe§istanda orfl idare 
ilan edilmi~ ve binl~ce ki§i tevkif edil -
mi§tir. 

Kuvvetli askeri kollar Adis-Ababa 
sokaklarmda miitemadiyen devriye gez. 
mektedirler. Baz1 defalar z1rhh otomo -
biller de kendilerine refakat etmekte -
dir. Gene §ehrin bi~ok noktalannda yer
ler kazJlarak makinelitlifekler yerle~tiril -
mi§tir. Ba§ta Harrar olmak iizere bir~ok 
vilayetlerde yiizlerce ki§i kur~una dizil
mi§tir. 

'lrazianinin vaziyeti lenalat;mamrt; 
Paris 1 (A.A.) - Figaro gazetesi 

[ArkasJ Sa. 4 sutun 1 deJ Ras Desta. 



Tarihi tefrika : 45 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terclime ve iktibas edilemez) 

CUMHURiYET 

( ~ehlr ve Memleket Haberleri : J 
Romanyadan yeni T ersanemiz derhal 
gelecek go~menler 1slah edilecek 

Padisahtn asktna mim konmustu Nakliyata nisanin birin-
' ' ' den itibaren ba~lanacak 

Haz1rlanan proje ve 
planlar yarm ak~am 

Ankaraya ~onderiliyor 

ihracat tacirleri 
diin toplandiiar 

Almanya ile klering 
vaziyeti konu~uldu 

Buna ragmen Siileyman a~k1ndan ve zevkinden 
ayrdmay1 goze alamadi, Hurreminden uzakla~amad1 

F akat Ahmed Pa§a, M!Slrda vaktile 
hirer saltanat han edam kuran Tolono -
gullan, lh§ttogullan, Eyiibogullan, Ay
beyler, Barkoklar gibi davranmayt ka • 
rarla§hrmi§, ordular kurmu§, kanlar 
dokmii§tii, kuru bir fermana pabuc btra· 
kamazdt. Nitekim Yigit Kara Musanm 
istanbuldan gemi ile yola ~tkhil;Im - ca
suslan vasttasile - haber almca mlikem
mel bir pusu kurdu. valiyi ve onun me -
muriyet fermamm hamil olan saray ~a • 
VU§UTIU iskenderiyede yakaJattJ, o)diirt
tii. 

Halk ve ocakh Kahireden 1stanbula 
attlan bu ikinci tokatm rshrabmt ktvrana 
kiVrana ya§arken Sultan Siileyman ge -
ne a§kmdan ve zevkinden aynlmayt go
ze alamadJ, Hurreminden uzakla§mak 
istemedigi gibi ibrahimini de yanmdan 
ayuamad1, M!Slr~ D~iincii Vezir Ayas 
Pa§aYt yolladt. Orr bin Y enic;eri, hu ve
zirle birlikte yola trikanlmJ§h, MJSJr asi
lerini ezmege memur edilmi§ti. 

Halk ta, ocakh da padi§ahm a§kma 
ve zevkine magluh goriinmesine m1m 
koymu§)ardJ, ic;in I<;m soyleniyorlardt. 
Belgrad ve Rodas fatihi, o iki muhte§em 
zaferle kazand1g1 sevgiyi, §ohreti kay -
betmek iizere bulunuyordu. Onda Y a
vuzun sert ve keskin §ahsiyetini sezenler 
§imdi fikirlerini degi tirmi§ler ve Osman
h tahtma yeni hir Beyaz1dm, miskin bir 
vurdumduymazrn tasarruf etmekte ol • 
du~nu soylemege ha§lami§lardr. Bu de
dikodu, gerrri arr1ga vurulmuyordu, ku -
laktan kulaga devrolunuyordu, fakat A
yas Pa~amn MISlrda muvaffakiyetsizlige 
ugramast halinde vaziyetin degi§ecegine 
~iiphe yoktu. 

A§ktan felaket dogacag1 bu suretle 
belli olup dururken Sultan Siileyman ge· 
ne pervasrzd1, gene: 

EQer9t :ahiren baksan ethan miilkine ~a
htm ben 

Nallar, ma'na yiizii.nden, ger Tctlarsan hli
ktrah~m ben 

geha! Giilzarz hilsn l~re a~zlm~ btr gull 
terstn 

Yan aldan litegi ~Tea kararmz$ blr ktya
htm ben 

Bent mahv eyledl a§km vii.cudumdan eser 
her glil 

Gorilnmez ktm nazar kzlsa hemen bir dtldt 
cihtm ben 

Gedayz kt1yfn olmakttr hemen lilemde 
maksudum 

Salem sanma kl cilemde Muhibbi f2zii ca
hzm ben 

Gibi gazeller yazarak Hurremin a§ • 
kile yamp kararm1' otlara henzedigini, 
onun §efkat, muhabbet ve vuslat sadaka· 
sma el ac;an bir dilenci oldugunu ilan e
djp duruyordu. 

Bununla beraber baht gene a§Jk!ara 
yar oldu, M1s1r beylerinden biri hain va
liyi tepeliyerek isyan hadisesine nihayet 
verdi, Ayas Pa~a da geri dondii. Halk 
ve ocakh bu neticeden memnun olmu§ • 
lard1. Lakin padi§ahla vezirinin harbi u
nutup zevke dli§melerini agu bir su~ o -
larak telakki etmekten geri kalmryorlar· 
dt. 

Ana dili olan rumcadan ba~ka ital • 
yanca da bilen, Tiirkiyeye getirildikten 
sonra - kendini satm ahp terbiye etmi§ 
alan hammmm te§vikile - arabca ve fa· 
risi ogrenmi§ hulunan tbrahim Pa§a, 
hayli tarih okumu§ bir adamd1. Anibal· 
le, jules Cesar'1 kendine ornek sec;mi§ti, 

onlar gibi biiyiik i§ler ba§armayl tasarla· 

maktaych. Fa kat maksad1 kuru bir §oh

ret kazanmak degildi, belki §ohrete da -

yamp padi§ah olmakt1. Bu sebeble daimi 

Biraz insaf! 
Y erli firmalar yiizde iki 

yiiz kar istemi~ler 
Liman ldaresi, limanda nakil vaslta

Sl k1thgmm online gec;mek ic;in 40 parc;a· 
ya yakm nakil vas1tas1 yaptlrmaga karar 
vermi§tir. Mavna, mac;una, ve §ekiller -
den miirekkeb alan bu vesaitin yaptlma· 
sr irrin de yerli k1zak :r.erleri arasmda bir 
miinakasa ac;JlmJ~hr. Fa kat mlinakasada 
yap1lan teklifler tetkik edilince yerli fir· 
malarm aralarmda birle§ip malum fiat -
!arm yiizde 200 fazlas1m istedikleri go
riilmii§tiir. Bu ~rait i~inde laz1m olan 

tekneleri dahilde yaptlrmak imkamm go

remiyen Liman ldaresi, bu tekneleri ha

ricde ve sac;tan yaptlrmak irrin hi.ikumet· 

ten miisaade istemege karar vermi~tir. Li

man Umum Miidiirii bu maksadla An

karaya gitmi~tir. 

bir faaliyet irrinde bulunmayi zaruri go
rliyordu. Lakin a~J!masmJ gerekli bul -
dugu zafer yolunda §erefin kendisine 
miinham kalmasm1 istediginden padi§ah1 
uzun bir miiddet ahl bulundurmak is -
tiyordu. Halk1 ve ocak!IYI Hiinkar a -
leyhine - liizumu kadar - hissen tahrik 

ettikten sonra ortaya ahlmak ve miihim 
i§ler gormek suretile hedefine ula§mak 
azmindeydi. Efendisinin Hurreme alan 
a§bm koriiklemesi de bu yiizdendi. 

Haris kole, istikbale aid tasavvurlan
nm tahakkuk edebilmesi ic;in debdebeli 
bir hayat siirmek laz1m olduguna da ka
naat ta§tyordu. 0, halkm muhakeme de· 
gil, mli§ahede edebilecegine ve gordligii· 
ne bak1p hiikiim veregeldigine inamyor 
du, bunun ic;in de tantana teminine Iii • 
zum gorliyordu. 

Zevkinden ve a§kmdan ba§ka bir§ey 
dii§iinmiyen Hiinkar, Hurremin kara 
dii§iincelerini sezmedigi gibi vezirinin de 
hain emellerinden §iiphe etmiyordu. Hat· 
ta onu, lstanbulda o gline kadar goriil
memi§ bir biiylikliikte saray yapmaga 
te§vik eden kendisiydi. Y ap1 i§i bittikten 
sonra, gene lstanhulun e§ini gormedigi 
bir debdebe ile nedimini evlendirmegi 
kuruyordu. 

Nihayet o i§ bitti, Hurremin gebeligi 
saray halkma ilan olunup ta dogum ha· 
mhklanna ba§lam!dJgi mada lbrahim 
Pa§amn Atmeydanmda yaphrdtgJ saray 
hita,ma erdi. Arhk dligiine ba§lanabilirdi. 

Padi§ah ta, lnedimi de bu dligiiniin 
tarihde bir giin te§kil etmesini istiyordu. 
Ondan otiirii biiyiik tekelliifler yapJ!dJ, 
israf kelimesile de ifade olunam1yacak 
bir bollukla hazineler sa~J!d1, tam dokuz 
giin giiliindii, eglenildi ve biitiin Istanbul 
giildiiriildii, eglendirildi, Hatice sultanm 

T opkapl saraymda kendi irrin yap1lan 
yeni saraya gotiiriilecegi giin Hiinkar da, 
oraya gitti. Garb tarih~ilerinden birinin 
dedigi gibi o, alhn ve ipekten oriilme iki 
duvar arasmdan yiiriiyerek k1zkarde~inin 
oturacag1 yere varmJ§h. Y ol iizerindeki 
evler, bu zehab1 uyandtracak bir §ekilde 
kuma§larla. §allarla, hahlarla ortiilmii§ 
bulunuyordu. 

Gene bu diigiinde, Osmanh tarihinin 
kaydettigi ylizlerce diigiiniin hi~ birinde 
yap1lm1yan bir niimayi§e yer verildi. 
Maliye Nazm demek alan Defterdar 
Mustafa <;;elebi tarafmdan Hiinkara 
Nu§irevan hazinesinden gelme oldugu 
soylenilen hir Use ile §erbet sunuldu. 
Bin yrlhk bir hayat ta§Jyan bu kase, yek

pare firuzedendi. T abag1 ve kapag1 da 
gene o k1ymetli ta§tan yap1lm1§ oldugu 
i~in milyonlar degerindeydi. Halk, Hiin-

kann bir Use ile §erbet itri§inde N u§ire -
vanlar devrini golgede btrakan bir ha§ -
metin tebesslimiinii sezerek heyecanlan • 
mJ§tJ. 

F akat bu diigiine tarihi bir hususiyet 
veren ne o debdebelerdi, ne o mutantan 
eglencelerdi. Sasaniler hazinesinden gel • 
rne firuze kasenin ye§il l§Jgt da tarihi bir 
iltima te§kil edemezdi. Hurremin, diigiin 
sona erdigi giin bir oglan dogurmas1d1r 
ki o tarihi hususiyeti temin etti ve diigiin 
ic;inde ba§ka bir diigiin yaratti. 

[Arkasz var] 
Diizeltme: 
Diinkii tefrlkamn elli iic;iincii satmnda

~~ Hurremde kellmes! Haremde olacaktJr. 
Ikinci siitunda ~iirlerden birincisinin dor
diincii mJSramdaki (game> nin dogrusu 
(gami) dlr ve iklnci ~iirin son mJSramda
ki ¢medis iginde) nln do~rusu da cmeclis 
!<;inde) olacaktrr. Oziir dileyip tashih ede-
riz. M T. T. 

Kuduz bir kopek 
Y e~ilkoyde be~ ki~iyi 

birden Isirdt 
Evvelki gtin Y e§ilkoyde fstasyon cad

desinden gerrmekte olan halk, kuduz bir 
kopegin etrafa saldumakta oldugunu 
gormii§ ve kac;I§maga ba§lami§lardu. 

Kuduz kopek caddeden kac;amryan 
doktor T olya, tliccar ibrahim, Eftim ve 
Hayri isimlerinde dort ki§i ile sekiz ya§" 
larmda Mersin ismindeki c;ocugu tehlike

li surette lSlrmJ~tlr. 
Kuduz kopek be§ ki§iyi JSJrdtktan son

ra deniz kenarma dogru ko§maga ba§la
IDJ§, fakat polislerin gayretile ba§ka bir 
hadise c;tkarmadan yakalanmi§hr. 

Kopek yakaland1ktan sonra yaralan -
nm tesirile §a§kma donen be§ ki§ilik ka
fileye derhal ilk tedavileri yap1lmi§ ve 
tedarik edilen vasrta ile yarablar ve ko
pek Kuduz hastanesine kaldm!mJ§tJr. 

Nisanin birinden itibaren Dobrica • 
dan Anadoluya goc;men nakline ba§la -
nacakttr. Bugiinlerde S1hhiye Vekale -
tince tayin edilecek bir komisyon Dab • 
ncaya giderek Rumen memurlarile bir
likte g&;men nakline aid evvelce yap1! -
mi§ olan itilafnamenin tatbikma ba§hya
caklardn. 

Baz1 Rumen gazeteleri hu sene nak • 
ledilecek muhacirlerin sayJSJnm az ola • 
cagm1 yazmakta iselerde bu. dogru de -
gildir. Bilakis bu sene Bulgaristandan 
da memleketimize hir hayli muhacir ka
bul edilecektir. 

Baz1 yobazlann hicret aleyhinde yap
tJklan fena propagandalar Tiirk halkt 
tarafmdan nefretle kar§tlanmi§hr. 

Bu sene Romanyada hicret mmtakasi 
hududdan sekiz kilometre i<;erisinde bu
lunan yerlerdir. Romanyada tiirkrre in -
ti§ar eden gazeteler Tiirklerin ana vatana 
hicretle cumhuriyet ve inhlabm feyzin
den nur almaga hahi§kar bulunduklanm, 
yalmz muhacirlerin vapurlara naklinde 
ve sairede baz1 hususl e§hasm dolandm
dtgma meydan verilmemesini istemekte· 
dirler ki Sthhiye Vekaletinin bu hususta 
rrok dikkatli davranacagmda §i.iphe etmi
yoruz. 

MOTEFERRIK 
Havalar 1smd1 

iki giindenberi istanbul yaz s1cagm1 
and1ran bir hava ic;indedir. Havamn Sl· 
cakhgr diin birdenbire artm1~, palto -
Ian t;Ikaranlara tesadiif edilmi§tir. Ba
Zl kimseler bu sene s1cagm fazla ola -
cag1m siiylemektedirler. 

Niifus Umum Miidiiriiniin 
tetkikleri 

$ehrimizde bulunan Niifus Umum 
Miidiirii Muhtar diin de istanbul Niifus 
miidiriyetinde tetkiklerine devam et -
mi§tir. Muhtar bugiin Ankaraya diine
cektir. 

Miizakere zabttlari Vilayete 
gonderildi 

Tc§kilah Esasiye kanununun b8.Zl 
maddelerinin tadiline aid mu~~:akere za

bttlari koylere kadar tevzi edilmek ii -
zere istanbul Vilayetine gonderilmi~ -
tir. Vilayet bunu alakadarlara teblig e
decektir. 

Kii~iik san' at sahibleri 
hakkmda bir toplanb 

Ticaret Odasmda diin §ehrimizde bu
lunan ikt1sad Veka.leti Kiic;iik San'atlar 
mlidlirii N ecatinin reisligi albm.da bir 
toplantl yapdmi§tlr. Toplanti c;ok uzun 
siirmli~ ve her cemiyet reisi o k1s1m es
nafm dileklerini bildirmi§tir. Kiic;iik 
San'atlar mlidiirii de klic;iik san'atkar
larm himayesi ic;in dii~iiniilenleri izah 
etmi~tir. 

Sanayi Birligine mensub kiiglik sa -
nayi erbabmm i§tirakile bir toplanti 
daha yap1lacaktlr. 

Atinadaki Tiirk sergisi 
Belgrada gidiyor 

Atinadaki Tiirk ressamlar1 sergisi 
Belgradda tekrarl ak Uzere yola 
gikmi§tlr. Tiirk resminin Atinada ka -
zand1g1 ragbet ve muvaffakiyet gibi 
Belgradda da hiisnli kabul goreceginden 
eminiz. 

Efganistanin bizden istedigi 
miitehasstslar 

Efganistan hlikfunetinin, hiikumeti -
mize mliracaatle bir pedagoji ve psiko
loji profesiirii, bir maari£ mii§aviri, bir 
de muallim mektebini idare etmek iize
re tecriibeli bir muallim istedigini yaz
ml~tlk. Maarif Vekaleti yiiksek mek -
teblerle lise muallimlerine giinderdigi 
bir tamimde bu vazifclere talib olmak 
istiyenlerin isimlerini Vekalete bildir -
melerini istemi~tir. Vekalet bu suretle 
mliracaat edecek muallimler arasmda 
dost Efganistanla Tiirkiye arasmdaki 
miinasebet, karde~ligi takviye edecek 
ve kendilerinden istenilen vazifeleri 
hakkile yapabilecek salahiyettar ~ah -
siyetler sec;emedigi takdirde, Avrupada 
tahsillerini ikmal ederek dort seneden
beri istanbul V'niversitesinde vazife 
gormekte olan doc;entler arasmdan iic; 
ki§iyi bu vazifeye sec;ecektir. 

VEFAT 
Eski Spar Alemi magazas1 sahibi Rt

za Ozenin e§i ve Yiiksek iktlsad ve 
Ticaret mektebi mezunlarmdan Celal 
Ozenin annesi Emine Ozen senelerden
beri tutuldugu hastahktan kurtulamt
yarak gene ya~mda vefat etmi~tir. 
Hastahg1 esnasmda kendisini tedavi 
ugrunda yorulmaz mesai sarfeden dok
tor Etem Bakar ve doktor Melek Giik
sele ve hastanm yantnda uykusuz ge • 
celer gegiren T1bbiye son s1mf talebe
sinden Harun Giine§tiirke nihayetsiz 
te§ekkiir lerimizi sunanz. 

E§i R1za Ozen, oglu Celal Ozen 
karde~i Refika Akbasan, 

Kemal Selim 

Ba§vekil lsmet !noniini.in son ziyaret 
ve tetkiklerinden sonra deniz fabrika ve 
havuzlannm 1slah ve tevsii i§ine muzaaf 
bir ehemmiyet verilmege ba§lanmJ§hr. 

F abrika miidiir ve miitehass1slan miis
temirren yaptlklan toplanhlarda fabrika 
ve havuzlann takviyesi ve bu miiessese
nin her tiirlii gemileri in§aya miisaid ve 
kafi hir hale gelmesi i~in yaptlmasJ Ia
Zlmgelen in§aat ve tesisat lizerinde tet • 
kikler icra etmektedirler. 

Hiikumetin karan, kendi tersanemiz • 
de evvela vasat dereceden ha§hyarak 
her ti.irlii pasta vapurlanm yapmaktn. 
Bunun irrin de §imdiye kadar yalmz tamir 
i§lerile me§gul olan fabrikaYJ bir geminin 
biitiin aksamm1 yeniden in§a edehilecek 
bir kabi],i,yete yiikseltmek icab etmekte -
dir. Bu i~ sliratle yap1lacak ve hiikumet 
sivil tersanemizin takviyesi irrin lazimge· 
len tahsisatl verecektir. 

llk i§ olarak tersanede miitehass1s i§c;i 
ve usta yeti§tirmege ba§lanacaktu. Gemi 
in§aSJ ic;in liizumlu olan ve tersanemizde 
bulunmJYan makineler ve tezgahlar da 
yakmda Avrupaya Jsmarlanacaktlr. 

Deniz fabrikalan miidiirti Cemilin 
riyasetinde yap1lan toplanttlarda bu nok
sanlar hirer hirer tesbit edilmi§ ve 1slah 
projeleri esas itibarile hamlanmJ§hr. 

Cemil, yarm ak§am hu i§e aid rapor 
ve projeleri Ankaraya gotiirerek lkt1sad 
Vekaletine izahat verecektir. 

KOLTOR 1$LERI 
Resim galerisi i~in tahsisat 
Resim galerisi ic;·in Dolmabahc;e sa • 

raymm Veliahd dairesinin tahsis edil
digini evvelce yazml§tlk. Memnuniyet
le haber aldtk ki Kiiltlir Bakanhgr GU
zel San'atlar Akademisinin biitc;esine 
bu i~ ic;in §imdilik b~ bin lira tahsisat 
koymu§tur. Haziran bidayetinde sara -
ym tamirine ba§lanacakhr. 

Koy mekteblerinde okutula
cak yeni bill{ilflr 

Maarif Vekaleti koy mekteblerinde 
okutulacn dersler meyanmda-. t~Iebe -
ye ticart smai ve zirai bilgiler verilme
sine karar vermi§ ve bu hususta is -
tanbul Ticaret Odasmm fikrini sormu§
tur. Oda idare heyetinin sec;tigi bir ko
misyon kiiy mektebleri miifredat prog
ramma girecek ticari, smai ve zirai 
derslerin ne §ekilde olmas1 laz1m gel • 
digini tesbit etmi§tir. 

Komisyon, kiiy c;ocuklarma verilecek 
bu nevi bilgilerin yiiksek iktlsadi bil -
giler halinde degil, koyiin ikbsadiyatt
na uygun ve mezcedilmi§ bir ~ekilde 
olmasm1 muvaf1k gormii§tiir. 

HALKEVINDE 
Eski lstanbulda Tiirk sporu 

Eminonii Halkevinin tertib ettigi 
balk konferanslarmm :tu haftaya aid o
lani 4 mart 937 per~embe giinii saat 
17,30 da Beyoglu Vaklflar miidiirii Ha
lim Baki Kunter tarafmdan verilecek
tir. Mevzu (Eski istanbulda Tiirk spo
ru) dur. Milli tarihimizin onemli bir 
sahifesini aydmlatacak olan ve esash 
ilmi etiidlere dayanan bu konferans 
sporcular, gencler ve miinevverler ta -
rafmdan biiyiik bir sabtrs1zhkla bekle
nilmektedir. 

llmi bir konferans 
Eminonii Halkevinin tertib ettigi il· 

mi ve felsefi konferanslarm onuncusu 
da diin ak§am, Pedagoji Enstitiisii do -
c;entlerinden Miimtaz Turban tarafm -
dan verilmi§tir. Bu ilmi konferans bii
yiik ve giizide bir kiitle tarafmdan a • 
laka ile dinlenmi~tir. 

SACLIK ISLER/ 
Tiiberkiiloz cemiyetinin 

toplanbsl 
Tiiberkiiloz cemiyeti ayhk mutad 

toplanhsmi 3 mart 937 c;ar§amba giinii 
saat 18,30 da Ehbba Odast salonunda 
yapacakhr. 

,Sehrimizdeki biitiin ihracat tacirlerinin 
ve ihracat firmalan miimessillerinin i§ti
rakile diin sabah Tiirkofiste bir toplanh 
yapt!mJ§hr. ihracat tacirleri daha evvel 
kendi aralarmda toplanmi§lar, Ofise gi
derek bu toplanhya i§tirak etmi§lerdir. 

T oplant1da Cumhuriyet Merkez Ban
kasmm Almanyaya kar§J klering mua • 
melesini kesmesi iizerine hasJ] olan vazi -
yet iizerinde gorii§iilmii§tiir. ihracatc;J!ar 
Almanyadaki alacaklanm alamadJk!a -
rmdan Merkez BankasmJD tedbirini ye· 
rinde gormekle beraber Almanyaya kar
§1 giri§mi§ olduklan taahhiidleri ifa edip 
etmemekte mlitereddiddirler. Hatta Tiirk 
ihracat~1s1 ic;in fena bir §ohret husule gel
memesi maksadile her ne pahasma olursa 
olsun taahhiidlerin yerine getirilmesi fik
ri ileri siiriilmektedir. 

Bu taahhiidler miktannm muhtelif ih
rac maddelerinde sekiz milyon lira rad
desinde oldugu hesab edilmi§tir. ikhsad 
Vekili Ceial Bayar bu vaziyetle bizzat 
alakadar olmu§ ve gerek Almanyadaki 
alacaklar ve gerek taahhiidlerin hakiki 
miktanm sormu§tur. 

Almanyada vadesi gelip te tediye edil
memi~ ihracat mah hedelinin de 9 mil • 
yon lirahk kadar oldugu anla§JlmJ§tlr. 

Diinkii irrtimada fkt1sad Vekaletinin 
kararma intizaren iirr gun beklenmesi ta
karriir etmi~tir. 

$EHIR ISLER/ 
Bakaya vergiler 

Bakaya vergilerin birdenbire tahsili 
halk1 mii§kiilata sevkettiginden bunla
rm taksitlere baglanmas1 suretile tah -
sili dii§iiniilmektedir. 

Y eni Maliye Tahsil binalari 
yaptlacak 

1stanbul Maliyesi ic;in §ehrin muhte
lif yerlerinde yeni Maliye Tahsil bina
lan in§asma karar verilmi§tir. Ilk ola
rak Hocapa§a ile Samatyada iki Maliye 
binas1 in§a edilecektir. Bu binalarm 
projeleri yapllml§hr ve beheri yirmi 
be~er bin liraya mal olacakt1r. Ycni ya
pllacak binalann kaq1hklar1 sahhga 
c;tkanlan milli emlake aid binalarm 
bedelle11ile odenecektir: • 

INHISARLARDA 
lnhisarlar miidiiriiniin 

seyahati 
tnhisarlar Umum Miidiirii Mithat 

Yenel, tetkikat ic;in Avrupaya hareket 
etmi§tir. Umum Miidiir Viyanada bir 
miiddet tevakku£ ettikten sonra Praga 
gidecek, oradan Londraya gidecektir. 

Mithat Yenel bu seyahatinde Avrupa 
piyasalarma yap1lmakta olan tiitiin ih
racahmlzla haricdeki sigara sah§lan i
§ile me~gul olacakbr. 

ONIVERSITEDE 

Bir do~ent istifa etti 
V'niversite Tarih §Ubesi doc;entlerin -

den doktor Akdes Nimet Kurat, fakiil
tedeki vazifesinden istifa etmi§ ve is • 
tifas1 da kabul edilmi§tir. VerHen ma -
Ifunata nazaran doktor Kurat Var§ova 
Universitesinde Bizat tarihi profesiirlii
giinii kabul etmi~tir. Akdes Nimet iki 
giin evvel yeni vazifesine gitmek iizere 
Tiirkiyeden aynlmi~hr. 

Oniversite Rektoriiniin 
haberi yokmu§! 

Universitede istihdam edilen Polan -
ya hiikfuneti tebaasmdan iki ki~inin 
gayrime~ru menfaatler pe~inde c;ah§tik
larmdan dolayt Maarif Vekaleti tara -
fmdan haklarmda tahkikat yap1larak 
Miiddeiumurnilige verildigi yazllmi§h. 
Dun bu meseleyi Universite Rektoriin
den sorduk. Rektor bu hususta §Unlan 
siiyledi: 

c- Boyle bir meseleden haberim 
yoktur. Ancak iitedenberi Universitede 
iicretle istihdam edilen bir Musev1 var
di. Bunun vaziyetinden §iiphelendik ve 
altt ay evvel vazifesine nihayet verdik. 
Mevzuu bahsolan Polonyah bu olacak
hr. Fakat bu Musevinin Polonya teba
asmdan oldugunu da bugiine kadar bil· 
miyordum.~ 

T ersanemizde yapiian yeni bir motor 
Kastmpa§adaki Deniz 

fabrikalarmda kii~iik mik
yasta gemi ve motorler in§a· 
ah ilerlemektedir. 

Diin, Deniz Ticaret Mii
diirliigii tarafmdan kJlavuz
luk i§lerinde kullamlmak ii
zere sipari§ edilmi§ ve in§a· 
atJ bitmi§ olan biiytik bir 
motor merasimle denize in
dirilmi§tir. 

Mazutla i§liyen bu moto- «Kzlavuz b denize indikten sonra 

riin makinesinden ba§ka biitlin aksam1 bir mil siiratle seyrettigi goriilmii§tiir. 
memleketimizde yapJlmJ§tJr. TUrk mii - Y eni motore (K1lavuz I) ismi verilmi§· 
hendisleri ve i§(;ileri tarafmdan be§ ayda tir.Havuzlarda Deniz Ticaret Mtidiirlii
yaprlan motori.in diinki.i tecriibelerinde on gii ic;in ba§ka motorler de yap1lmaktadu. 
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$ _iyasi · icmal 
Almanya- Fransa 

V ann, F ransa ile Almanya ara "' 
smdaki ticari miinasebetleri de
vamh ve saglam esaslara gore 

tanzim i<;in Pariste mlihim miizakereler 
ba§hyQr. iki kom§U memleket arasmda, 
Umumi Harbdenberi bir tlirlii sabit ve 
miismir ticari mtinasebetler tesis edileme· 
mi§ti. fkhsadi cihetten birbirinin miitem
mimi bulunan bu iki biiyiik iilke arasmda 
devamh ve muntazam ticarl mlinasebet
lerin bir tiirlii teessiis edememesi bir gay
ritabiilik te§kil ediyor. 

Bu yiizden iki biiyiik devlet ara~mda
ki ho§nudsuzluk bir tiirlii zail olamJYOT. 
Mazinin ac1 hahralanm unutmak t~m 
en iyi teselli <;aresi garb medeniyetinin 
ii~ btiylik riikniinden ikisini te§kil eden 
Almanya ile Fransa arasmdaki ikttsadi 
miinasebetlerin inki§afile her iki milletin 
bundan istifade etmesidir. 

Bunun ic;in yeni miizakerelerin ba§la· 
mas1, her iki tarafm efkan umumiyesi ve 
sulhun muhafazas1 kaygusunda bulunan 
biitiin Avrupa milletleri tarafmdan ehem· 
miyetle kar§IlandJ. Fa kat hic;bir taraf 
fazla iimide kaptlmamaktadJr. Bu miiza
kerelerin rrok zahmetli olacag1 ve uzun 
siirecegi muhakkakhr. Bu zahmetlere 
ragmen, bir giin eskiden yap1lan miiza
kereler gibi bunlann da akamete ugra -
masJ ihtimal dahilindedir. Sebebi, Fran· 
sanm, siyasi cihetten AlmanyaYJ kendi 
istedigi yola getirmedikc;e, bu memlekete 
her sahada oldugu gibi, iktJsadi sahada 
dahi herhangi bir fayda temin etmemegi 
otedenberi kendisine degi§mez hir pren -
sip ittihaz etmi§ olmasJdu. 

Amma bun dan F ransanm kendi ikti -
sadi menfaatleri de biiyiik zararlara ug· 
ruyormu§. F ransa, Almanya istifade et
mesin de ne olursa olsun, diye kendisi de 
her tlirlii zararlara katlanmaktad1r. Bu 
defaki miizakereler ihtimal evvelce te -
§ebbiis olunan miizakerelere nazaran 
daha gayrimi.isaid bir hava ic;inde cere -
yan edecektir. Bundan evvelki miizake· 
relerde, F ransamn V ersay muahedesine 
dayanarak Almanyay1 siyasi ve askeri 
kayidler altmda bulundurmakta ve bun
Jar vasttasile Almanyayt tazyik ederek 
bu devleti Frans1z politikasmm yolundan 
yiiriimege icbara rrah§makta idi. 

$imdi ise, Almanya, asker!, siyasi ve 
ikttsadi cihetten kendi hiikiimranhk hak· 
km1 tahdid ve takyid eden hiitiin haglan 
o tip a . 1 • r mnyar i \ 

yu~ ·milvoa..Jng.iliz lirahk masraf yapa -
rak silahlamyor. Almanyanm bugiinkii 
yegane sikmtiSJ, harici ticaretinin hilhassa 
Fransa ve !ngiltere tarafmdan kullamlan 
kayidlerden dolay1 biiyiik engellere ug
r:yarak haricden ham madde tedariki ic;in 
elzem alan ecnebi paras1 bulmakta ugra
dJgJ zorluktur. 

hte, Fransa, Almanyamn bu iktJsadi 
sJkiDtiSJm alet yaparak harici politikasJ 
iizerinde kullanmak istiyor. Bunun i~in 
Almanya ile esash ve saglam ticari mii· 
nasebetler tesisinden <;ekinmektedir. AI· 
manyamn ikhsad N azm Dr. $aht gerren 
yaz Parise gelerek bu miinasebetlerin 
tanzimini FranSIZ devlet adamlarma tek· 
!if etmi§ti. Lakin yukandaki sebebden 
dolaYJ eli bo§ donmii§tii. Daha sonra bu 
b§m ba§mda mumaileyh tekrar Parise 
gelmek istemi§ fa kat F ransadan miisaid 
bir kabul gormediginden bu ikinci ziya· 
retten vazgec;mi§ti. 

Fransa, Almanyaya miihim ticari mii· 
saadelerde bulunarak yegane s1kmtJsmm 
izalesine yard1m etmek ic;in hu devletin, 
silahlanmaga bir nihayet vermesini, Av
rupanm §arkmda ve ortasmda Fransanm 
arzu ettigi bir politika takib eylemesini 
§art ko§maktadJr. Almanya ise iktJsadi 
istifadeler temin edecegim diye askeri ve 
siyasl serbestisini tahdide taraftar de -
gildir. Bunun ic;in her tiirli.i s1kmtJYI goze 
almaktadtr. Almanya, ham madde 
meselesinin dort senelik planla halledile
cegine emin bulunuyor. Buna emin oldu· 
gu irrin Milletler Cemiyetinin davet ettigi 
ham madde konferansma i§tirak etmiye -
cegini resmen bildirdi. Almanyamn ar -
kasmda bulunan ltalya dahi, tesaniid 
maksadile bu konferansa i§tirak etmekten 
imtina etti. <;;iinkii her iki devlet ham 
madde membalan diger devletlerin elle
rindeki mlistemlekelerde hulundukc;a, 
her zaman tazyika ugnyacaklannl bili -
yorlar. Ayni sebebden J aponya dahi 
bu konferansJ memnuniyetle kar§Jlama -
m1~ ve buna igtirak ic;in pek c;ok ~artlar 
dermeyan etmi§tir. Hulasa, Avrupa sul
hunun temeli olan Fransa ile Almanya 
arasmda samimi miinasebetlerin teessiis 
edip edemiyecegi Pariste ba§hyan mtiza· 
kerelere bagh bulunuyor. 
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Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Senelik 

AltJ ayhk 

U~ ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Hari!; 

i!;in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktur 
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S.'O.~N ~~ ·· ..... ttA.BERLER. •• 
TELEFON ve TELSiZLE 

F r ansada par tiler aras1 
kavga yeniden ba~lad1 
Londra mehafili, mali 

Blumun vaziyetini 
islere 

' 
nizam vermezse 

goriiyorlar tehlikeli 
sette Sovyet Rusya ile askeri ittifaklara 
kar§t durmu§ ve Berlin ile su!hun Mos -
kovanmki kadar muhim oldugunu soy -
lemi~tir. 

Daily Telegraph diyor ki: 

Hadise!er aras1nda 

Bekledigimiz yasak 

0 kuyucu belki hatirlar ki, bu 
siitunda bir miiddet evvel, 
tiirk~eden ba§ka bir dil ko

IlU§ulmasmJ yasak etmek i~in kanu
nun miidahalesinden ba§ka !(are kal
madrgmi birka~ kere yazmr§bm. T c
kirdag ve Bursa Belediyeleri, kanun
la degil, fakat iyi ti'dbik edilirse tesiri 
ona muadil olabilecek bir nizamla bu 
miinasebetsizligi yasak etmi§ler. Be§ 
lira para cezasJ kleseceklermi§. Ekal
liyetler arasmda, bilhassa fransizcayJ 
tiirk~den degil, ana dillerinden bile 
fazla konu§an Musevi vatanda§larm 
bu itiyadlarile tasarruf an'aneleri a
rMmdaki miicadelenin sonunu bize 
tecriibe gostereoektir. 

'--___,_ __ __.~ 
URDDAN 

A.ZILAR.. 
Yazan: ISmail Habib 

Aziziyenin 
ya§Iyan 

bugiin de 
~ahidleri 

~--------------------------------------------, 
Bunlar yalniZ kahraman degil, altmt~ ytl on-
ceki o e~siz harikuladeligin hayatta kalm1~ hab
raland1r. Onlara iic; be§ lira maa~ baglamak; bu 
onlara iyilik olmakdan daha c;ok, bizi nankor ol· 

maktan kurtaracakbr. 

Paris 1 (A.A.) - A!bay La Roc
que'un F ransrz sosyal partisi azast dun 
Vrigne'de bir miting yaparken komiinist 
ve sol cenaha mensub 1 00 ki§ilik bir gru
pun taarruzuna ugramt~lard1r. Bir aza 
olmu§ ve 11 aza yaralanml§hr. y arala
nanlar arasmda u<; idareci vard1r. 

lngiliz gazeteleri Fransanrn 
vaziyetini iyi gormiiyorlar 

«Eger Blum hiikumeti milletin hazi
neye itimadmt tekrar kazanmazsa cumar· 
tesi guni.i mecliste elde ettigi muvaffaki -
yet uzun si.irmiyecektir. F rangm bymet
ten dii~urulmesi istihdaf olunan gayeyi te
min edememi~tir ve mali vaziyet hafta • 
dan haftaya daha ziyade fenala§makta
dJr. Blum 6 aya kadar bu itimadr iade e
demedigi takdirde giri~mi~ oldugu tecrii
beye akim kalm1~ nazarile baktlabilir.» 

Polisin oniinde Slk Slk keseye dav
ranmJya mecbur olurlarsa biilbiil gi
bi hep tiirk~e §ak1yacaklarmdan emi- "'----------------------------./ 

Erzurum yi.iksek, tam Uludag oteli- Kendisine gec;inip ge~inemedigini sor-

Londra 1 (A.A.) - Bugiinkii ga • 
zetelerin birc;ogu F ransanm miitemadi • 
yen artan fena mali vaziyetinden bah -
setmektedir. 

Komiinizm siyaseti aleyhinde 
cereyan 

Paris I (A.A.) - Bordeaux'da Times gazetesi de, Blum'un cumartesi 
toplanan vilayet radikal - sosyalist kon • giinii Mecliste kazand1g1 muvaffakiyetin 
gresinde bir~ok hatibler komunist siya· Frans1z maliyesinin i~inde bulundugu va
seti aleyhinde bulunmu§lardtr. I him mu§kulah izale etmemi§ oldugunu 

Bilhassa ayandan Odins harict siya • ehemmiyetle kaydeylemektedir. 
-·"""""'"""""' 00UUUUIU11UIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11111111110UIIUUUUOoouu'"'"""""'""""""' 

Ribbentrop Londra· Almanya haricinde 
dan ni~in ayrddt? nazi propagandast 

Alman sefirinin miistem- Belgradda fa,istlerle fa
leke i'indeki vazifesi tam ~ist dii~manlar1 ~arpt,ttlar -bir akamete ugram1~ Belgrad l (A.A.) -Havas ajanst· 

- nm muhabiri bildiriyor: 
Paris 1 (A.A.) - Le Jour gazetesi, Fa~ist Zpor Partisinin reisi Liotitch 

Von Ribbentrop'un seyahati hakkmda tarafmdan di.in verilen bir konferans 
bu sabah mi.italealar yi.iri.iten yegane neticesinde fa§istlerle fa§ist di.i~manlan 
Frans1z gazetesidir. Bu gazete, bilhassa arasmda §iddetli bir ~arp1~ma olmu§tur. 
§oyle diyor: Partinin reisi, merkezi Berlinde olan 

«Almanya sefirinin Londradaki vazi- Technischa Umoin'in Zagrebde nic;in bir 
fesi, tam bir akamete ugramr~hr. lngil - §ubesi a~rldrgmr izah edecekti. Bu §Ube 
tere Hariciye Nezareti, kendisinin umu- Yugoslavyamn ikt1sadi miibadelelerini 
mi bir gorii§me yaprlmasr hakkmdaki · kolayla§I!Tmak maksadile ac;rlm1~sa da 
davetini kabul etmemi~tir. Y almz Eden, asrl hedefi, zannedildigine gore Y ugos
Alman sefirine, ingiltere hi.ikumetinin lavyada Hitler propagandasmt teshil et
yeni bir Lokarno misakt aktedilmesine mektedir. 
rniiteallik bir notayt Berline gondermi§ Di.in 300 fa§ist di.imam Liotitch aley
o ugunu soylemi§tir. Zannolunduguna hine ~iddetli tezahi.iratta bulunarak 
gore, Von Ribbentrop'un memnuniyete «Kahrolsun fa§istler, kahrohun hain -
§ayan bir cevabr hamil olmakstzm Lon - ler» diye bagtrmt~lar ve bundan sonra 
d.raya donmesi ihtimali yoktur. Alman- Liotitch'in nutuk soyliyecegi binanm 
ya, Rhin'in stati.ikosunu z1man altma al- camlanm ta§lami§Iardu. Bunu mi.iteakrb 
magi taahhi.id edecek midir? vukua gel en c;arpt§mada birka~ ki§i ya-

<;ekoslovakya ve Avusturyanm istik - ralanmi§hr. Neticede polis miidahale 
Iallerine riayet edecegini vadedecek mr ederek si.ikuneti iade etmi§ ve birka~ ki§i 
dir ?» tevkif etmi§tir. Liotitch, nihayet taraftar-

Londradahi inttbalar !anmn alki§!an arasmda nutkunu soyle -

Londra 1 (A.A.) - Von Ribben • yebilmi§tir. 
trop, Leipzig panaymm ac;mak i.izere AI- lngilterede la,ist propagandast 
manyaya donmii~ti.ir. Ancak ingiliz ga· Londra 1 ((A.A.) - Daily Herald. 
zeteleri, kendisinin bilhassa cuma gunu Nazi propagandasmm, lngilterede gun
Eden ile yapmt§ oldugu miilakattan son· dengune artmakta oldugunu haber ver-

L mcktedir. ra bu seyahatin hakiki gayesinin eipzig 
panayirini ac;maktan ibaret olup olma - Bu gazete, Alman ajanlarmm Lon -
dtgJ sualini irad etmektedirler. dradaki aparhmanlarma ve aile pansi -

yonlarma ve biitiin ingiliz limanlarma bir 
Daily Herald ile News Chronicle, ta·ktm risaleler btrakmakta olduklanm ve 

Von Ribbentrop'un Almanyaya dvndii- bu risalelerde Yahudilere ve komunist· 
gi.i zaman idbanm og~ renecegini tahmin 

!ere hiicum edilmekte oldugunu tasrih et-
etmektedirler. mektedirler. 

EI~i ~eba Ankaraya ml ingi!iz Universitelerindeki Alman ta • 
lebe de ayni §eyi yapmaktadtr. Lond1ra 

geliyor? da yerle§mi§ alan Alman tacirlerine 
Biikre~ (Hususi) _ Rumen hiikume- Nazilere kar§I teveccuh besliyebilecek 

tinin ne§rettigi resmi bir teblige naza- ingi!izlerle stkt munasebetlerde ve temas
ran Romanya aleyhinde bir eser yazan larda bulunmalan ic;in talimat verilmi§ -
<;ekoslovakyanm Biikrq sefiri $eba ha- tir. 
disesi kat'i olarak hanednmi§tir. $eba Biiyiik fa~ist meclisinin 
<;ekoslovakyanm Ankara sefirligine ta- 'Y 

nim. 
Bir giizel haber daha: Dahiliye 

V ekaleti istanbul Belediyesinden bu 
hususta fikrini sormu§. Haber dogru 
ise, Istanbul Belediyesinin milliyet
~iligi, yani alh oktan birine sadakati 
imtihana !(ekiliyor, demektir, Zan
netmem ki bu Belediye mensublar1 
arasmda tek bir adam, kom§U beledi
yeler tarafmdan verilen kararm is. 
tanbula da letmil edilmesi fikrine 
batkald•rarak Non, cest impossible 
diyebilsin. V arsa, bu kahramanm, is
mini ogrenmek isterdim. 

DahiliY'e V ekaleti sorsun, sorma
sm; istanbul Belediyesi bu tehrin 
Fatih ve Atatiirk tarafmdan iki defa 
fethedildigini, ikinci defasmda birin
cisinden !(Ok daha fazla Tiirkle§tiril
digini unutamaz; Tiirk dilinin yayt
mma verilen ehemmiyetin kiiltiir ve 
politika bak1mmdan manalarma da 
gafil kalami!/Z, Ayni yasagm istan
bulda da tiirk!(enin haysiyetini iade 
etmesini bekliyoruz. 

PEYAMJ SAFA 

Lehistan .. Litvanya 
miinasebatJ had bir 

safhaya girdi 
Polonya, Litvanya ile 

siyasi miinasebatJn1 
kesmege karar verdi 
Var§ova 1 (A.A.) - Yanresmi fn· 

formation Politique Polonaise gazete -
si, Litvanya siyaseti hakkmda §U satlr -
Ian yaz1yor: 

Litvanya, dahili siyasetinde, Leh alan 
her *eyi hususi bir kinle tahribe koyu!mu§ 
ve iki yuz bin Lehli kendi mektebinden 
ve kendi i~timai te§kilatmdan mahrum 
kalmr§hr. Bu tazyikten maada, Litvanva 
makamlan daha az mi.iellim olm1yan ted
birlerle Lehli ahali ile alay da etmekte 
dir. Balttk kom§ulan hakkmda yaptCI 
bir siyaset takib etmi§ olan Lehistan uznn 
seneler, akliselimin ve mant1km bu mem· 
lekette nihayet muzaffer olacagmr iimid 
ederek, Litvanyaya kareyt ~ok sabrrh bir 
musamaha gostermi§tir. Fa kat munase · 
batm gayritabii vaziyeti, Leh hi.ikumetini 
bu esas hattl hareketini degi§tirmege ve 
Litvanyadan siyasi itibanm geri almaga 
mecbur etmi§tir. 

Asdstz bir haber 
Maden ihracini mene· 
decegimiz dogru degil 

yin edilmekte ve yerine de <;ekoslovak- yapacag"'t toplanb Ankara l {Telefonla) - Bir AI • 
yamn Lahey sefiri Biikre§e gelmekte -
dir. Roma 1 {Hususi) - Bi.iyiik Fa§ist man gazetesi Ti.irkiye hukumetinin ha -

meclisi bu gece saat 22 de M. Muso!ini- rice maden cevheri ~tkanlmast ve sahl • 
nin riyasetinde toplanacakhr. Ruzname- mastm menedecegini yazm1~ ve bu cevher
de beynelmilel meseleler vard1r. Hariciye lerin de demir, bak1r, nikel, aliiminyum, 
Nazm Kont Ciano siyasi vaziyeti, f1rka kur~un olacagmr tasrih etmi§tir. 

Memlekette hava 
Ankara 1 (Telefonla) - Bugiin An -

karada hava a!;lk ve s1cakh. Hararet 
16 ya kadar !;lkb. Meteoroloji Enstitii -
sliniin hava raporuna gore memlekette 
hava umumiyetle ac;1k gitmi§tir. En so
guk yer - 8 le Karsbr. Erzurumda 

6, Diyarbekir - 3, Boluda - 2 derece 
kaydedilmi§tir. 

Hitler Alman ordusunun ar· 
bk Balkanlara gelmiyecegini 

soylemi§ 
Sofya (Hususi) - Berlinde toplanan 

beynelmilel harb malulleri kongresine 
i§tirak eden Bulgar murahhaslanm ka
bul eden Alman devlet reisi Hitler, 
Biiyiik Harbde Almanlarm Bulgarian 
ve diger Balkan milletlerini iyi tam -
mad1klan ic;in biiyiik yanh§hklar yap • 
bklanm ve bugiin Almanyamn arhk 
Balkanlan daha iyi tamd1gm1, Alman
yanm Bulgaristan ve diger Balkan dev
letlerile alan miinasebatmm yalmz ik
bsadi mtinasebat olabilecegini, hic;bir 
zaman Alman askerlerinin arhk Bal -
kanlara ba§kasmm yerlerini zaptetmek 
ic;in gelmiyecegini soylemi§tir. 

umum katibi Scharatti parti i§leri, finans Sureti mahsusada yapt1g1m tahkikata 
Nazm da mali i§ler hakkmda izahat ve· gore ne boyle bir karar, hatta ne de boy
receklerdir. le bir dii§iince vard1r. Bilakis Turkiye 

Meclis ayni zamanda askeri i§lerle as· Cumhuriyeti hukumeti madenlerinden bir 
keri ihtiya<;lar meselesini de tetkik ede- doviz kar~thgt olarak istifade etmekte ve 
cektir. bunu da ekonomi siyasetimiz bariz ola -

italya teslihattnr artrracah mr? rak gostermektedir. Alakadarlar bu ha • 
Londra I (Hususi) - Salahiyettal<vadisin as!t olmad1gmt soylediler. 

mehafilde Fa§ist Buyuk Meclisinin tes- Kent Diikii Viyanadan 
lihah arthrmak hususunda muhim karar- ay Ildl 
lar verecegi temin edilmektedir. r 

Yemen miimessilligimiz Viyana I (A.A.) - Biraderi Vind-
sor Diikiinun yamnda birka~ giin gec;ir -

Ankara I (Telefonla) - Suudi A- mi§ olan Kent Diikii Londraya donmek 
rab hiikumeti nezdinde maslahatgi.izan - i.izere bu ak§am Viyanayadan hareket et
mtz Muhiddin Ra§id Yemen hukumeti 

mi~tir. 
nezdinde hukumetimizi temsile memur 

Baldwin'in jiibilesi edildi. 

PARiS BORSASI 
Paris 1 (Hususi) - Paris borsas1 -

nm bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,13 1/2, Nevyork 21,50 1/4, 

Berlin 864,50, Briiksel 362,25, Amster
dam 1177, Roma 113,15, Lizbon 95,75, 
Cenevre 490,12 1/2, bak1r 70 - 73, kalay 
242,15, altm 142,3 1/2, giimii§ 20 3/16. 

Londra I (Hususi) - Otuz sene • 
denberi meb'us bulunan Ba§vekil Bal -
dwin'in jiibilesi bugun kutlulanmi§!Jr. 
S1hhiye miidiiriimiiz terfi etti 

Ankara 1 (Telefonla) -istanbul Slh
hat ve ic;timai Muavenet miidiirii dok
tor Ali R1za birinci s1mfa terfi etmi~ 

ve maa§l 90 liraya ~Ikanlrru§tlr. 

nin bulundugu seviyede; k1§ uzun ve u- dum: 
sandmc1; fakat ne sis, ne rutubet; so· - Allaha §ukur heniiz elimiz ayagl-
guktur u§i.itiir, amma kurudur dokunmaz. m1z tutuyor, dedi. 
Dii§en kar be§ alt1 ay ka!kmryor, buna 0 ya~ta ve o i§teki bu adamm agzm
kar§rlrk havanm iki binlik agrrhg1 kalktJ- dan c;rkan bu «heni.iz» kelimesi .... Omiir 
g1 ic;in damarlar daha geni~ ve kan do- dagrmn eteklerinde ve orta!armda ya~a
nii§u daha rahat. ic;ilen su insamn t~me mas1 icab eden bu kelime o anda bird<'n
cam bir borudan doki.iliir gibi gidiyor. hire f1rhyarak bana dagm karh zirvesi 

Erzurum yerlisinde gobekli adam pek ustunden ses veriyor gibi geldi. 
az, fakat uzun omurli.iler <;ok. Havanm Ertesi giin Halkevi reisi!e bir atabaya 
sertligi ve temizligi; biri yagt eritip oteki atlad1k. Aziziye vak' asmm kadm kahra
ya§l artmyor. Orada altmr~ yJ] i:inceki manlanm gorecegiz. Top dagr etek!erin
Aziziye harikasmda bizzat kahramanhk deki fakir mahalle!erde Name kadmm 
yapmr~ olanlardan kadmh erkekli ya§t· evini sora sora gi.ic;lukle bulduk. Ktsa 
yanlar var. Onlardan bazrlanm gorece- boylu, hknazca, karagozlu, sa<;lan kma
gim. Onlar ki kutsile§mi§ bir harikulade- h. ve kulaklan biraz ag1r i§iten deryadil 
ligin amhk hahralandir, sadece ya§hya bir kadm. Y a§tnl sordum: 
degil mukaddese gidiyorum. - Eh a!tmr§mt gec;mi§iz, dedi. 

Bizim koskoca devleti yere sererek Halbuki Aziziye vak' asmda birka~ 
Aziziye istihkamlanna giren Rus ordusu- y1llrk gelinmi§: 
na kaf§t Erzurum halkmm o ilahi ayak- - Oyleyse sekseni a§mi§SiniZ dedim. 
lam§I, yenilen toplu tuf~kli muntazam or- - Bak hele, dedi, haberimiz olmadan 
du zaferin de gururun da sonundayd:; ytllar da nastl gec;ivermi§! 
onu baltalr yataganh halk ytgmr yendi. Yak' ada kendisi ba§tan ekmekle su 
.?ahlanan ruhun ceberutlu maddeyi yeni· ta§Iyormu§, i§ bzJ§mca eline bir sa!Jr ge
§1; zafer inamlmiyacak kadar buyi.iktu, c;irerek.. .. Kendisinden bahsetmemek it;:in 
fakat zaferden bin kat daha bi.iyiik olan sozii kesti. 
o §ahlam§hr. Boyle §ahlam§lan ancak - <;ok kadm var m1ydr? 
ozli.i ruhlar yapar. Yeralh sulan gibi T uhaf bir talakatle konU§Uyor; 
milletin derin!igi ic;inde ak1p gelen ozlii - Eli tutan herkes: Y a§hcalar, gene 
ruh; istiklal cenklerini de bu i:izle kazan- kiZlar, taze gelinler. Kimi testilerle su, 
drk; her des tan ondan doguyor. kimi sepetlerle ekmek ta§Jyor. Kim in in 

Erzurumun §arkmda ve Top dagmm s1rtJnda fi§ek sa01d!g1. Kimisi de bizim 
garbmda Firdevsoglu kteylast var. Dok- namusumuzu c;ignetmeyin diye erkeklere 
san il<; harbinde Ahmed Muhtar Pa§a· yurek pekligi veriyor. 
ya karargahhk yapan yer. Aziziye cengi - Kadmlardan silahh olanlar yok 
ic;in Mec.idiye tabyasma buradan gidil- muydu? 
mi§ti. T esadiifiin giizelligine bakmrz ki - Olmaz mr hie;, dedi, ve bize <<N e
Aziziye harikasmm hal a ya§tyan kahra- ne hanumu gi:irdi.ini.iz mi.i ?» diye sordu; 
manlarmdan ilkonce Y a§ar emmi ile ora· o da silahhlardanmJ§. 
da tam§hm. 0 bi.iyi.ik destanm ba§langrc Nameyi de arabaya alarak Neneye 
yerinde o destam yapanlard.an birile kar- gittik. 
§I kar§tyayJm. Bu. uzunboylu, beyaz sac;h, gri goz-

Y a§ar emmi ortaboylu, orta yap1h; Iii, ve asabi edah yalJlan bir kadm. Y a
ne §i§man, ne kuru; gozleri a~tk ~ak1r, §tnl nafile sormu§UZ: 
yiizij gii!e<;, fakir giyinmi§. sevimli bir.... - 0 zaman yirmisinde gelindim, siz 
ihtiyar diyecektim, mademki kendisi ya- okumu§ adamsmrz, §imdi kac;mda oldu
§Inln 97 oldugunu soyliiyor, fakat diye- gumu kendiniz bulun! 
medim; hal a sac;lannda siyah var, di§leri Vak' ad an bir giin once biiyiik karde§i 
bembeyaz, tavn c;evik, baki§lan diri, ve Hasan cepheden <\gir yaralr olarak eve 
kendisi hamalhk yap1yor, hem de yetmi~ gelmi§, bir yandan yarahya bakarken 
seksen kiloyu sen misin demeden suthya- bir yandan iki u~ ayhk t;:ocugunu emziri -
rak. yor. Karde§i o gece oliir. Sabaha kar~1 

Aziz devrinde dokuz defa kur'a ~ek- minarelerden Moskof Aziziyeye girdi 
mi§, bo§a c;IkmJ§. Bu yuzden ge~ asker diye haykm§!ar ba§laymca .... karde~inin 
oluyor. Erzurum istihkamlarmm yap1h· olusuni.i alnmdan opup and eder: «Seni 
§tnda y1llarca o da ~ah§tr. Doksan iic; oldi.ireni oldiirecegim» ve emzikli c;ocu
harbindeki askerligini Kaplan Mehmed gunu Allaha emanet ederek karde§inin 
Pa~amn fJTkasmda yapar. Mecidin cii- silahmr omuzladrgt gibi kalababkla be
lusunu iyi hatrrhyor. 0 zaman on, on iki raber ... 
ya§mdaymt§. Bu kadmm §imdi kocas1 yiiz on ya&m-

- Ya§ar emmi ne yaptm, dedim, §U dad1r ve km inmelidir. Kendisine biraz 
hal de sen 97 degil 110 ya§mdasm. para verecek olduk: 

- Ne bileyin begiim, dedi, hesabda - ParayJ nedeyin a efendi bana bir 
yanh§hk varsa siz diizeltiverin! i§ bulun da evdekilere bakaym dedi. 

Aziziyeye yaptlan hi.icumu anlahyor: Bunlara i§ bulmak degil bunlara i§ 
- Biz halkla beraber manialr ki§laya yaptJrmak ay1b; bunlar ki en yaprlamlya

saldmyoruz. Pencerelerden yagmur gibi cak i§i yapttlar. Onlann yaphklarile ovu
kur§un yagiyor. Girmek i~in kapryi zor- nelim ve onlara yaptrgJmtzla utanarak. 
lamaktan ba§ka t;:are yok. Hep birden Kahramanhga kamksadJgJmtz ic;in mi 
giille gihi kapJya yi.iklendik. (lki elile kahraman ktymetini bilmeyiz? F akat 
yere bir§ey silker gibi jest yaparak) pal- bunlar yalmz kahraman degil altmi§ yrl 
dmrr ... Arhk ic;eride olam sormaym. onceki 0 e§siz harikuladeligin hayatta 

- Neye sormryahm, astl ic;eride ola- kalmi§ hatJralandJr. Bu i.ic; dort ha!Jraya 
m an lat. uc; be§ lira maa§ baglamak; bu, onlara 

Hangi birini anlataytm manasma 0 _ iyilik olmaktan daha ~ok bizi nanki:ir ol-
muzlanm kalduarak: maktan kurtaracaktrr. 

- Rus askerlerinin hepsi «Osman tes-
ISMAIL HABIB 

lim» demeyi ogrenmi§ler. Ba§lan dara K c· A k 
gelince onu soyleyip canlanm kurtara· ont 1ano n araya 
caklar. Kt§lamn i~inde dipc;igi kime 'kal- nisanda gelecek 
dmak «Osman teslim» diyor. Ba§ka za-

Belgradda <;tkan Vreme gazetesi, Ro
man olsa haydi dinliyelim. F akat bizim-

madan telefonla aldtgi bir habere gore 
kilerden kadm e1kek kanlar i~inde bir italy a Hariciye N a ZITI Kont Ciano Tev-
siirii insan yere serilmi§. Ne Osman din- · d 
ledik ne teslim. 

fik Rii§tii Arasm Milano ziyaretmi ia e 
etmek maksadile Ankaraya yapacagi se-

- Kadmlardan da yararhk gosteren- yahati kat'i olarak nisan ayz zarfmda 
ler var mtydr? yapacak!Jr. 

«Olmaz mi» der gibi ba§tnl sallad1k- __ ... ,..,. • .,,,__ __ 

tan ve «pek ~oktu>> der gibi elile daireler Hariciye memurlari arasmda 
c;izdikten sonra: Ankara 1 (Telefonla) - Haleb kon-

- y amma rasladrgt i~in gozumle gor- solosluguna Faik Zihni, Milano kan~i _ 

d 
larhgma Ali Rrza tayin edilmi~ ve Ha

um. Giilizar kadm bulg_ur sahanhgi gibi leb muavin konsolosu Hikmet merkeze 
iri bir ta§t c;atal sakalh Mosko£ pa§asmm nakledilmi§tir. Berlin k(l!lsolosu Ali 
ba§Ina oyle bir indiri§ indirdi ki adamcaz Rtza Odcsa VC' Odesa konsolosu Selim 
solugunu bile c;tkaramadau canstz dev- de Berlin konsolosluguna nakledilmi~-
rildi.. lerdir. 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Askerlik bilgisi 

A skerlik bilgisi, korunma bilgisi· 
dir. Askerlik bilgisi, olmemek 
ic;in oldiirmek ve olmek bilgisi

dir. Simdi, bi.itun di.inya, biitiin medeni~ 
yet, bu bilgiye biiyuk ehemmiyet veriyor, 
Askerlik bilgisini ogreten mekteb, kt~la· 
d1r; harb okullan ve harb akademileri
dir. Almanya gibi, baz1 memleketler, ii
niversite!erde de mud a faa bilgisi kursu• 
leri tesis etmi§lerdir. 

Bizde de, muhtelif askeri mektebler
den ba~ka. orta mekteblerde ve liselerde 
asker!ik dersleri gosterilmekte, Turk 
gencligi ki.i<;i.ik ya§mdan itibaren miida
faa maksadma gore yeti§tirilmektedir. 

Masamm iistunde mektcb ~ocuklan ve 
halk ic;in yazilmJ§ bir «Askerlik bilgisi~> 
kitabt duruyor. Kitab1 yazan Veysel 0-
niivar, basan da ibrahim Hilmidir. 

Veysel Oniivar, yamlmtyorsam, bir 
Ti.irk Generalidir. ibrahim Hilmi ise, bu 
memlekette ilk asker! edebiyat kitablan~ 
m basan emektar bir kitabcrdrr ki me§TU· 
tiyetin ilanmdan itibaren Umumi Harb 
ba~laymc1ya kadar, bir c;ok askeri kitab
lar ve mecmualar ne~retmi~tir. 0 vakit~ 
tenberi ise bu sahadaki ne§riyat hemen 
hemen durmu§tur. Gw;i Genelkurmaym 
(Biiyuk Erkamharbiyenin) himmetile 
askeri edebiyat1mrz ~imdi hayli zengm~ 
le§mi§, ve Askeri Mecmua ile onun harb 
tarihine aid ilaveleri, diger askeri kitab~ 
lar hay]i miihim bir kiitiibhane te~kil et
mi§se de bunlar, mekteb <;ocuklan ve 
halk ic;in yazJ!mJ§ degi!dir. Askerler ve 
harb tarihi merakhlan i<;in pek klymet
tar olan bu eserleri halk bulup okuya· 
maz, bulsa da anlamtyacagt ve zevk al
miyacagJ ic;in okumaz. Her nekadar bu 
kitablar arasmda da, herkesin zevkle o
l.cuyacagi bazr miistesnalan da yok de
gi!se de, onlar da gene mekteb talebe&i 
ve ha!k kiitlesi ic;in, ogretici bir gaye ta
l.:ib ederek yaZJlmamJ§hr. 

Veysel Onuverin yazdtgr ve Ibrahim 
Hilminin bastJgi kitab ise tamamile tale
be ve halk ic;indir. Kitabm na~iri lbrahim 
Hilmi, ayn ayn iic; kitabdan te§ekkul 
edecek alan bu eseri takdim ederken §OY· 
ie diyor: 

«Bugiin askerligin kesbettigi fevkalfi.
de ehemmiye£i nazan dikkate alan Hilmi 
kitabhanesi, T iirk genclerine bir hizmet 
olmak iizere «Askerlik Bilgisi>> serisini 
basarak 25 sene evvelki mesai ve mesle
~inin hallraszm ihya etmi$ bulunuuor.» 

Veysel Uniiver ise kitabmt §oyle tarif 
ediyor: 

«Bu kitab, genclere mill! miidafaamn 
mahiyet ve §iimulii, harbin esas kanu.'"l• 
larz ve askeri usullerin hangi ilmi esas!ti
ra dayandzgz, harbin nasrl ba§lzyacagr, 
muharebelerin naszl !lapzlacagz hakkmda 
loplu bir tikir vermek i~in tertib olu;-z
mu§lur.» 

Ku<;i.ik kitabda, ha!km anhyacagi bir 
dille, askerlige aid her~eye temas edil
mi~. baz1 bahisler, Ti.irk harb tarihinden 
alman misallerle canh bir ~ekilde anlahl
mt§tlr. Mi.idafaa bilgisi hayat bilgisi de
mek olduguna gore, bu kii<;iik kitabm 
muharririni de, tabiini de tebrik ederken 
11unu da hatrrlatmak isteriz ki bir <;it;:ekle 
yaz olmaz. Ayni vadide diger eserler de 
bekleriz. ibrahim Hilminin hedefi, 25 
sene evvelki mesai ve mesleginin yalntz 
ha!Jrastm degil; bu mesat ve meslegin 

kendisini ihya olmabd1r. 

Afrh muhabere 

«Miilazimin Romam» hakkznda zm· 
zaszz mektub yazan bay a: 

Romanm adapte oldugunu, gazetede 
tefrika ed!lmeden evvel, birka<( defa yaz
mtlittk. Gozi.ini.izden kac;m~ olaeak. eMu -
laz!min Romam~ ii<t hafta evvel kit.ab ha
linde ~zktr ve sonuna da tavsiyenlze ha -
cet kalma.dan hang! eserden adal'te edil
digi yaz!ldl. 

Yazctrklartmdan terefune olanlart .sak .. 
Jarnak itiyadmda degilim kl ho~uma git -
tigi ic;in, bo~ zamanlarrmua <(evlrd!g!m bu 
romam, slzin tasavvur ett!gln!z g!bl, ken
dime mal etmekten bir zevk veya ift1har 
duyaytm. 

Yazctrgm1z mektuba imza atmamakta ve 
biiviyetlnizi gizlemekteki hikmeti an!Jya -
madtm. Adre.sinizi bildirmll} olsaydmzz, 
romanm adapte oldugunu gosteren illin • 
lardan bir tanesini size takdim ederd!m. 

Aydmda Mustafa Cihanyandt im:::a~ 
sile mektub gonderen zata: 

Kahirede, tamd1gmuz bir Tiirki.in adre .. 
slni i.stlyorsunuz. Mrstr ki.iti.ibhanesi me
murlarmdan Mustafa Bey Nlyaziye mtr~· 
caat ediniz, kaybolan akrabamzt bulms::Jd..a. 
size yard1m edeeegini i.intid ederlz. 

ltalya Habsburglarm avdeti
ni mevsimsiz buluyor 

Londra 1 (A.A.) - Daily Tele • 

graphm Viyanadan aldrg1 bir habere na

zaran, ltalya hukumeti Avusturyaya ver

digi cevabda, Habsburglarm tekrar tah

ta c;Jkanlmasmm bugunku §artlar i<;inde 

mevsimsiz oldugunu bildirmi§tir. 



4 CUMHURiYET 2 Mart 1937 

B::~:.: .. b;, .!.:.~~~,~~~.~ uou~~~~;~~ri. ;,~ ~~~=' ~j~:~=r~~t~~~:zJe~:f~j~~~:: 
§am ortahk karanrken kaptsmm oni.inden girdi. tleride, marul fidelerini c;apala - ve Eserleri edildi .dd tl• t db. I I d 

·R·ADVO 
( Bu aksamki program ) 

g~en oksiiri.iklii ihtiyan aru'k iyiden iyi- makla me~gul bir bahc;ivan c;tragt vard1. Ve 'I e I e II' er a ID I 
ye benimsemr§ti. Kul yapmna fazla bel fhtiyarm yerini ona sordu. Bahc;ivan <;I - Yazan: Mehmed Behc;et Yazar 

iSTANBUL: 
12,30 pl~kla Tlirk mu.s!kisi - 12,50 hava ... 

dis - 13,05 muhtel!f plak ne§rlyati • 14,0~ 

son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 ~ ... 
minonii Halkevi ne~riyat kolu namma Bay, 
Nusrat Safa CYeni gikan kitablarl - 20,0~ 
Cerna! Kamil ve arkada~lan tarafmdan 
Tiirk musikisi ve halk ~arkilan - 20,30 o~ 
mer R1za tarafmdan arabca soylev - 20,4& 
Verlia R1za ve arkada.?lan tarafmdan Tiirk; 
mus!klsi ve halk ~ark1lan, saat ayan _, 
21,15 §eh!r Tiyatrosu operet klSffit CUg sa .. 
at) 3 iincii perdesi - 22,15 Ajan.s ve Borsa. 
haberleri ve ertesi giiniin programt - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par!(alan .. 
23,00 son. 

baglamamagt vaktile nastlsa kulagma ki.i- ragt ahm gosterdi. Genii edebi bilgisile, edebi eserler ii- Mare,al 
tm. ld ~ · · · d b I B zerinde 6tedenberi yapblh kuvvetli 

Graziani'nin 
nazaran Ras Desta 

sonra yakalan1p 

Du~e'ye verdigi rapora 
kanh muharebelerden pe e 1§ o ugu l<;tn evm e sa at u un • ayan Fa tine, ahmn kaptsmdan ic;eri .,. 

d B F · d · 1 · tahlillerle ve veregeldi~ edebiyat 
urmtyan ayan atme, gi.in iiz 1~ enni ba•mt uzatttg~1 zaman, once, insana ben- d 

il 
, erslerile hakh bir ~ohret temin etmi§ 

namaz vakitlen e tanzim ederdi. Y ats1 zer b1'r•ey go .. remedi. Bir mi.iddet, go .. zle- I , o an ~air ve edib Mehmed Beh<;et Ya-
ezam onun yat borusu idi. Bir seneden - rini, ahmn ag1r bir gi.ibre kokusile dolup zar, cGenc Romanctlanm1z ve Eserle, 
beri hergiin ayni saatte kapmln oni.inden ta§an zifiri karanhgt ic;inde dola§ttrdl ve rh adlm ta§tyan bir kitab daha yazdl 
gec;mege ba§hyan ihtiyar yolcunun saye - nihayet, tam kar§lda, biiyiik bir f11;tnm ve basbrd1. Ktymetli muharr·ir bu nefis 
sinde de, sevgili kedisi Sarmanm manca yanmda, ihtiyann belli belirsiz hayalini eserini, Kadtkoy Halkevinde verecegi 
saatleri intizama girmi§ bulunuyordu. ~ebildi. Lakin, tam 0 dakikada da, te- konferans igin kaleme almt~b. Onun 

Bay an Fa tine, evinio i§lerini bitirip §ebbiis ettigi i~in zorlugu, gozii oniinde derin tetkiklere ve ilmi tahlillere isti -
· th nad eden konferansm1 dinlemek zev • 

yedi sekiz kapmm ipirri c;ektikten sonra canlamverd1. tiyara ne soyliyecekti? kine erenler, avuglarmda beliren al -
Sarmamm yamna ahp ko•e penceresine Huyunu, nas1l bir adam oldug~unu bilme- k 1 ' I§ an kelimeli iltimasa gevirmekte te. 
kurulur, geleni, g~eni seyreder; kom~u- digi bu serseriden ya ters bir cevab ahr- reddiid etmediler, kulaklarmda ya~1yan 
]arm kap1lanm c;alanlann haline, tavnna sa? Bay an Fa tine bir miiddet oldugu edebi hazz1 kitab sahifesi iizerinde de 
bakarak mahalle ahvaline clair malumat yerde, ne yapacagm1 bilemiyerek §a§km toplamak dilegini ileri siirdiiler. i§te 
edinmege c;ah§Ir; hula sa, ~ zamanlan- ~a§km durdu, dii~iindii; fa kat, merhameti cGenc Romanc1lanmtz ve Eserlerh a -
m rstifadeli gec;irmege gayret ederdi. 0, korkusuna galib geldi, ihtiyatJ elden bt- dmt ta§tyan kitab Kad1k6y muhitindeki 
ko~e penceresindeki mevkiini i§gal ettik- rakarak kaptdan ic;eri adtm atmadan, miinevver ve kiymet bilir bir ziimrenin 
ten yanm saat sonra da, sokagm oteba- hafifc;e oksi.irdii. Ne soyliyecegini kesti- §U dilegile viicud buldu. 
§mda, igri biigri.i kaldmm ta§lanmn i.is - remedigi ic;io, evvela, orada bir kimse bu- Mehmed Behget Yazar, bayan ve bay 

I 
otuz romancmm eserlerini, taallUk et-

ti.inde, siipiirge hi~lrtisma benzer bir siir- undugunu ihtiyara anlatmak istiyordu. tikleri edebi genre'a gore tasnif, mu -
ti.inme peyda olur: arkasmdan, oksiiriik- Bayan F atinenin oksiirmesile, ftc;mm harrirlerin san'atkarhk bakunmdan 
Iii ihtiyarm eli degnekli hayali belirirdi. yamba§mda tortop yatan §e'kilde bir k1- kazand1klan ktymeti biiyiik bir isa -
Bay an F atinenio, giindiizle gece arasm- m1ldanma goriildii ve ahmn lo§lugu orta- betle tesbit etmi~ ve her eserden hirer 
da mutavass1t bir saat diye kabul ettigi smda, bir kucak sakalla bir yigm sac;m 6rnek se<;erek hiikiirnlerini vesikalara 
«5» i, ihtiyann ayak sesi, bir senedenbe- c;erc;eveledigi bir kafa uzandJ. Kahn, fa- istinad ettirmi§tir. Esere, edebiyat ta • 
ri ona haber veren §a§maz bir vasita ol- kat halsiz bir ses: rihimizin son otuz yllhk devri hakkm. 
ffiU§tU. Bay an Fa tine, bu sesi i•itince ye- da pek vaklfane bir mukaddeme ile gi-

' - Kimdir o? diye sordu. r"l" 1 rind en kalkar: 1 1yor, sonra gene romanc1 anm1zm, 

- Saat be§ olmu§; Sarmamn manca
smJ vermeli, diye mutfaga dogru yolla -
mrd1. Fa kat, evin bu intizam1 dort gi.in
denberi bozulmu~tu. Bay an Fa tine, hie; 
§a§madan i~liyen bir kronometro kat'iye
tile kapl oniinden gec;mesine ah§hg! ihti
yan dort giindenberi goremiyordu. llk 
giini.i, bunu, kendi dikkatsizligine ham -
letti; fa 'kat ertesi gUn, ve ondan sonra 
ark a arkaya iki · giin daha, pence renin 0-
niine vaktinden evvel gelip oturdugu hal
de ihtiyan gene goremeyince merak et
mege ba§ladt. 

E.vin i_c;inde bir senedenberi durmadan 
i§liyen, kurgusu ve ayan kendinden, mii
kemmel bir saat, birdenbire durmu§ gi
biydi. Bay an Fa tine, giindi.izle geceyi or
talama vasJtasmdan bOyle ani bir surette 
mahrum kalmca §a§alamJ§tJ. Hele Sar -
mamn mancasm1 muayyen saatte vere
memek korkusu, onu biisbiitiin iizi.iyordu. 
lkindi ezamndan sonra, darac1k sokakta, 
gokten inen giin I§Igmm be§ b1rakbg1 
yerlerde birden yiikselen lo§luklar dol • 
maga ba§laymca, Bayan Fatineyi bir te
]a§hr ahyor; 'kadmcagJz, yapmaga niyet
lendigi i§in ne oldugunu unutmu§, yahud 
kaybettigi bi!§eyi arar gibi odadan odaya 
dola§IIlaga ba§hyordu. 

1htiyarm meydanda gori.inmez oldugu 
giinlerin be~incisinden sonra, Bay an Fa
tine, artlk ak§amlan penceresinin oniine 
bile oturmamaga ba§ladt. F azla olarak 
ihtiyan da merak ediyordu. Zaten, orta
hga ak§am garibligi ~kti.igii saatte yol -
dan g~en bu adamcagizm haline ilk 
giindenberi ac1yordu. ihtiyann, mtmdaki 
paramparc;a abamn altmdan sivri sivri si
ntan zay1f omuzlan; muhitini gormekten 
usamp kendi i<;ini seyretmege ba§lami§ 
gibi dalgm, soniik bak!§lan; gorunmez 
bir uc;uruma d~gru ahetste bir siiri.ikle -
ni§i anduan miitereddid, sarsak ad1mla · 
rile ko§eba§Jni dondiigiinii goriince, ic;i
ni bir ezginlik kaplar; dizlerinin bag! c;O
ziiliir gibi olur; yut1k postallarla girintili 
<;lkmhh hldmm ta§lan arasmdaki kas • 
vetli siirtiinme sesi sokagm oteba§mda 
kaybolunc1ya kadar yerinden kalkamaz
dl. 

0 zaman, Bay an Fa tine biraz daha hikayecilerimizin eserlerini halkin na -
cesaretlendi ve maksadm1, ihtiyara anla· s1l telakki ettigi tatl1 bir ~ive ile anla -
tabildi. Onun kimsesiz oldugunu, burada, tihyor, ve bu fasillarm ardmdan yeni 
hasta yatttgmt i§itince, kendisine biraz romammizla yeni hikayemizin karak -
c;orba, ilac; filan gondermek istemJ~tJ. terlerine ge<;iliyor. Bu k1s1mda bilgisi 

Hastahk, boyle kendi kendine gec;mez -
geni§ bir edebiyat profesorunun herke· 
si mustefid edecek derslerini dinlemi§ 

di; bakmak isterdi. Eger kabul ederse, oluyoruz ve ikinci ktsma intikal edince 
bu ak§am, bu dediklerini yolhyacaktJ. gene romancilannnZI ve eserlerini ta -

ihtiyar, mecalsiz sesile bir hayli te - mmaga ba§hyoruz. Gergekten nafiz 
§ekkiir ve dua etti; Bayan Fa tine, te§eb· gorii§ler tebellur ettiren bu kis1m tah
biisiiniin ald1g1 neticeden memnun, evine lil, uslub, orf, ekzotik, avantiir, humo
dondii. Mutfaga ko§tu. Hastaya gore r istique, fantaisie, tarihi, tezli, dekora
sade suya bir pirinc; c;orbasJ pi§irdi; kom- tif, portreli romanlar ve hikayelerin 
§Unun beslemesini c;agJrdJ; bir eline c;orba mahiyeti ve bizde bu nevilerden yazll· 
kasesini, bir eline iki dilim ekmek tutu§ - mt~ eserlerin kemmi ve keyfi mahiyeti 
turdu, bostana yolladJ. hakkinda gok geni§ malumah .futiva 

etmektedir. 
0 giinden sonra, Bayan Fatine, bos· Muharrir bu taksimleri, tasnifleri ve 

lana, kom§UDUn beslemesile, ogle Ve ak· tahlilleri yaparken edebiyat muallimi 
§am muntazaman bir Hse c;orba gonde- oldugunu da unutmuyor, ele ald1gr her 
riyor; hatta, arama, bir c;ifti aspirin, ki- genre'a mensub gal'b iistadlartm da o
nio filan nev'inden ilac; ta yolluyordu. kuyucularma hahrlahyor. Konulan or
lhtiyan ziyaret ettiginin ertesi giinii, es- neklerle beraber iki yuz elli sahi!e 
ki bir yatakyiiziine bir parc;a klrpmh dol- dolduran bu tahlilleri bir .son s()z,. e 
durmu§, eski bir battaniye ile beraber, baghyan Behc;et Yazar, o hatimeden 
onu da ihtiyara gondermi§ti. Zavalh, a- once romammlZin ve hikayemizin di • 

lini de tath tath tesbit etmegi ihmal 
hmn c;amurlan, viicudiine batao c;ak11lar etmemi~ ve bugiiniin romancilarile e _ 
i.istiinde yatlyordu. KupmtJdan da olsa, serlerini tamtmak yolundaki zahmetini, 
bu ince do§ek sayesinde bir parc;a kendi- takdire deger bir muvaffakiyetle sona 
ni dinler, hastahgmi bilirdi. erdirmi§tir. 

Aradan on giin gec;ti. Bayan Fa tine, Bana oyle geliyor ki bu eserin ba§I-
beslemeye, bostandan her doni.i§i.inde ih- na konulan ve 1908 den bugiine kadar 
tiyann hastahgmm nastl oldugunu soru- basilm1~ romanlann adlanm ihtiva e -
yor; fa kat her seferinde, ayni cevabJ ah- den cetveli tanzim etmek bile herhan
yordu: · gi bir muharriri kiymetlendirecek bir 

- Bilmem, hamm teyze. Bir§ey soy
lemiyor, hep inliyor. 

Bay an Fa tine, ihtiyardan gitgide ii -
midi kesmege ba§laml~tl. 0 ya§ta bir a
dam, bu kadar sefalet ic;inde, hastabga 
bundan daha fazla dayanamazd1. Ken -
disi, vazifesini yapml§, kimsesiz bir bic;a
reye o acmacak halinde yard1m etmi§ti 
ya! Bununla miiteselli oluyordu. Oliim 
Allahm emriydi. Hele boyle ya§h bir a· 
dam ic;io, ecel her zaman kap1da sayJ!a
bilirdi. 

Hergiin, bostandan, bo§ c;orba kase -
sini de ahp getirmek ic;in yanm saatte 
ancak donebilen besleme, bir giin, on 
dakikada avdet etti. Y anaklan klpkirmt
Zl, kendisi nefes nefeseydi. Ko§a ko§a 

i§tir. <;iinkii saylSl yiizleri bulan bu ki
tablarm hangi tarihte ve kimler tara
fmdan yazlldl~nl bulmak, ogrenmek ve 
Siralamak dile kolay gelir amma giig 
bir i§tir. Behget Yazar bu mii§kUlii 
- iistad bir edebiyatg1 olmak haysiye -
tile - kolayca yenmi§, bize otuz ytlhk 
bir tarihc;e sunuvermi§tir. Eserin igin -
deki tahliller, te§rihler ise, dedigim gi
bi, isabetli ve bilgiye miistenid bir go
rii§iin mahsulii olup gerc;ekten edebi 
ders mahiyetindedir. 

Kac; giindenberi, Bay an Fa tine, ye - geldigi belliydi. Bay an Fa tine, hiZh h1z· 
n.ek pi~rirken, kom§uda otururken, kedi- h c;alman kap1y1 a<;tp ta, beslemeyi o hal
sini beslerken, hatta namaz blarken, ak- de kar~ISinda goriince: 
hndan ihtiyan <;tkaramyordu. Bir ytldtr, - Nen var k1z~ diye hayk1rd1. Ar -

Bu giizel eserde benim buldugum ye
gane hata, muharririn beni de gene ro
mancJlar arasma sokmu§ olmasmdan 
ibarettir. Bu hatayr ona i§leten, beni 5-
tedenberi miiftehir eden muhabbeti ve 
tevecciihii mudiir, yoksa otuzdan fazla 
roman yazmi§ olmakhg1m m1drr? .. Bu
nu kestirememekle beraber Behget Ya
zarm gene meslekta~ arasmda bana da 
ayud1~ genclik payesinden kiVanc du
yuyorum. Eseri candan takdir ederken 
bilmem ki, kendimi de tebrik edeyim 

bir sa at intizamile hareket eden bu ada- kandan biri mi kovaladJ? 
rna mutlaka bir hal olmu§IU ve Bay an - lhtiyar kovalad1 hamm teyze I 
Fa tine bunu mutlaka ogrenmek ihtiyacm- - N eden a yo!? 
daydl. - Vallaht bilmem! Ben bir§ey yap-

madlm. Her zamanki gibi c;orbasm1 ora· 
Kom§ulardan soru§turdu, ihtiyan tam-

'k K 
ya, yere buakhm. Buaku buakmaz ih -

yan yo tu. ap1dan zerzevat ahrken tiyar ayaga kalktJ, kaseye bir tekme vur-
zerzevatc;tya sordu; herglin ekmegini ge- d d · d" u, evu 1, sonra do§ekle battaniyeyi 
tiren tablakara sordu; c;opc;iiye sordu; ni- suratima ftrlattJ. 
hayet, mahalle bekc;isi imdadma yeti§ti. _ Aaa! Delinin zoruna bak! Sen 
thtiyan tamyordu. Bu adam, bun dan bir bir§eY soylemedin mi? 

"? mi. .. 

Vefat 

M. T. T. 

:;;ehrimizin kiirk tiiccarlarmdan 
M. KOURR!SS 

65 ya§larmda olduklan halde vefat et
mi§tir. Cenazesi bugiin saat 2 de Yuk -
sekkaldtnmda Askenazit sinagonun -
dan kaldmlaca~ndan arzu eden akra
ba ve dostlarmm te~riflerini ve i§bu i
lamn davetiye makamma telakki olun
mast rica olunur. 

[Bagtarafz 1 fnci sahifedel 
Cibuti' den veri len ve Mare§al Graziani· 
nin s1hhi vaziyetinde vehamet gori.ildii -
giinii bildiren haberi tekzib eden bir Ro
ma telgraf1 ne§retmektedir. 

Son haberlere gore Adis·Ababa sui· 
kasdinde yaralananlann s1hhi vaziyet -
leri memnuniyete §ayandu. 

Ra11 Desta nasrl oldiiriildii? 
Habe§istanda italya aleyhine olarak 

patlak veren son ayaklanma hadiselerin
den sonra ele gec;en Haile Selasenin da
madJ Ras Destamn kur§una dizildigi 
malumdur. 

Mare§al Graziani, Ras Destanm ya -
kalam§t ve kur§una dizili§i hakkmda Du
c;e'ye mufassal bir rapor gonderrni§tir. 
Bu rapor §oyle ba§hyor: 

«Ras Cimmeru'nun esir almmasl ile 
nihayetlenen harekat bittigi cihetle, isya· 
m idare edenlerin sonuncusu olan Ras 
Desta aleyhinde, si.iratle harekete gee; -
mekligim emir buyurulmu§tu. 

Ras Desta tehlikeyi hissederek, gerek 
kendi dehaletini ve gerek maiyetindekile
rin dehaletini miitemadiyen tehir ediyor 
ve kuvvetlerinin adedce pek az ve hemen 
hemen silahsiz oldugu zanmm uyand1 -
nyordu. 

Ras, bir taraftan bizim afftmJZJ boyle
ce iltimas ederken bir taraftan da, bunun 
ztddma, i§gal ktt'alanmiZln ileri hareke
tine mani olmak i<;in kabil oldugu kadar 
fazla kuvvet cem'ine c;ah§tyordu. 

Rasm, vakit kazanmaktan ba§ka bir 
maksad1 olmadtgml hissedince, Destaya, 
dehalet ic;in yedi giin miihlet vermemi 
emrettiniz. Bu miiddetin hitammda, Des· 
ta hakkmda arhk hic;bir miisamahada 
bulunulmiyacaktJ.» 

Mare§al Graziani, raporunun bu mu· 
kaddemesinden sonra, Rasm, bOyle bir 
muameleye intizar etmedigi yolunda ce· 
vab verdigini, kendisinin de, yedi giin 
sonra, harekatm kumandas1n1 bizzat de· 
ruhde etmek iizere Goller mmtakasma 
hareket ettigini soylemektedir. 

Rapordaki izahata nazaran, Mare§al 
Graziani, kit' alanm ihzar ettikten sonra 
harekete gec;mi~ ve 20, 21, 22 kanunusa· 
ni tarihlerinde Arbazanna - .$evenna mm· 
takasmda verdigi muharebe neticesinde 
asi kuvvetleri tam bir hezimete ugratml§" 
tu. Habe~lerin, bu hezimet masmda, 
italyanlara terkettikleri ganimetler, dorl 

kursuna 
' 

dizilmi~tir 

top, otuz mitralyoz ve be§ bini miiteca -
viz tiifektir. 

Ras Desta, maiyetinde c;ok az kuv • 
vetle c;ok sarp ve gec;idsiz bir rnmtaka o
lan Dallo'nun garb ktsmma c;ekilmi~ ve 
Bale' de ugrad1g1 bozgundan sonra ora
ya s1gman Beiene Merid tarafmdan, hie; 
ummadigi bir yardtma mazhar olmu§tur. 

Fa kat General Nasi ile General Go
loso'nun kumandasJ altmdaki k1taat sii -
ratle yeti§erek Ras Desta kollanmn mu
kavemetini k1rmaga muvaffak olmu~lar 
ve §iddetli iki muharebeden sonra, Rasm 
takibine ba§lami§lardtr. Ras Desta, §i -
male dogru kac;mt§, 1 talyao kuvvetleri de 
goller arasmdaki biiti.in gec;idleri tutmu§
lardir. 

Bu hadiseden sonra asi ri.iesa, Adis -
Ababanm 250 metro §imalindeki Garoge 
ve Cambatta'da tecemmii etmi§lerdir. 

Mare§al Graziani, bir yandan Galla, 
Sidamo, Somali ve Harrar mmtakalarm· 
da tefti§ seyahatlerine devam ederken 
bir yandan da Habe§lerin bu tecemmii -
iini.i serbest btrakml§ ve Moggio' da yap1· 
Ian bir harb §Urasmda, icab eden emir -
leri vermi§tir. 

Bu emirler mucibince, Mogglio' dan 
ve Adis-Ababadan inen iki kol asilerin 
tecemmii ettikleri noktada birle§tikten 
sonra cenubdan gelen kuvvetlerle iltisak 
peyda edecekti. Bu kitaata, tayyare kuv· 
vetlerinin yard1m1 munzam olmu§ ve 19 
§Ubatta, Goggetti' de dii~manla kar§Jia§Jl
mt§hr. Muharebe iki gi.in siirmii§ ve bu 
miiddet zarfmda Decaz Beiene Merid 
esir edilerek kur§una dizilmi§tir. Decaz 
Galue Mariam da barb esnasmda ol -
mi.i§tiir. 

Ras Destaya gelince Goggetti muha· 
rebesi esnasmda kumandaYJ bizzat de -
ruhde etmi§ ve muharebe sonunda ikinci 
defa olarak kac;maga muvaffak olmu§ -
sa da, §iddetli bir takib neticesinde 24 
§Ubatta, Decaz Toklu'nun Tigreli efrad1 
tarafmdan yakalanml§ ve derhal kur§U· 

na dizilmi§tir. 

Mare§alin raporu §Oy!e bitiyor: <<Duc;e, 
Emirleriniz, her zarnanki gibi ifa edildi 
ve !mparatorlugun miilki yolda kiymet
lendirilrnesi i~ine endi§esizce vakh nefs 
edebilmemizi miimkiin k1lacak tam ve 
kat'i zaferi, sizin elinize tevdi edebildi -
gimden dolaYJ iftihar duyuyorum.» 

HANS ALBERS 
SAVOY - OTEL 217 

Zeval bulmaz bUyUk blr vesika ••• 
Bir neslin yiiksek fedakarhg1 bahasma bir tazim ••• 

ZAFER YOLU 
FREDERiC MARCH 

LIONEL BARRYMORE - WARNER BAXTER 
gibi rollerinin biiyiiklii~iinii takdir eden artistler taraf1ndan c:aiibi 

dikkat bir surette yarablan emsalsiz film. 
Feci dakikalar ... Giiliin~lii vak' alar... F evkalade tablolar ... 

Mfikemmel resimler .•• Bir gen~ ve saf a§k .•• 
Bu Frans1zca soziU f&heser yar1n ak,amdan itibaren 

S ii MER SiNEMASINDA 

ViYANA: 
16,40 kadm saati - 17 havarlis - 17,1Q 

konser- 17,45 konferans - 18,10 edebi kon .. 
ferans - 18,25 ~ark.Ili musiki - 18,45 p!ya .. 
no kon.seri - 19,05 tibbi konferans - 19,3Q 
fran.sizca ders! - 19,50 havadis - 20,10 oda. 
musikisi - 20,25 Viyana operasmdan nak• 
len La Boheme opera.st - 23,10 havadis .. 
23,20 Viyana muslkisi - 24,30 havad!s. 

BERLIN: 
17 muhtelif opera ve operet parr;alari .. 

18,45 Beethoven'den pargalar - 19,20 s! .. 
yasi konferans - 20,15 hafif mus!kl - 21 ,10 
dans havalan - 23 havad!.s - 23 ,3~ 
Haydn'den miintehab pargalar - 23,45 ha .. 
vadis - 24 dans musikis!. 

PEI;lTE: 
18,10 kadm saati - 18,45 havadis ~ 13 

konser - 21,05 Macar havalan - 22,10 Ni ... 
non opereti - 23,15 Qigan orkestra.s1. 

BUKRE§: 
19 konser - 21,20 gitar konsert - 21,5S 

Mozart•tan pargalar - 22,30 orke.stra kon .. 
seri - 24,10 gece konseri - 24,45 havadis. 

LONDRA: 
18,30 havadis - 18,50 dans musik!.s! - 19,33 

keman konserl - 20 havadis - 20,20 Avus .. 
tralya ile ingiltere arasmdaki keriket rna .. 
91 - 20,40 tiyatro musikl.si - 21 konser-22,15 
dans musikisi - 23 havactis - 23,40 opera .. 
komik. 

PARIS: 
18,15 havadis - 19 konser - 20 varyete .. 

20,30 havad!s - 21 gramofon p!ak1 - 21,3() 
yabanct dillerde havadis - 22 konser. 

ROMA: 
18,20 havadis - 19 haf!f musikl - 21,05 

tiyatrodan naklen temsil - 23,20 La Tra• 
v!ata opera.s1. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~ehr!n muhtel!f semtlerindo 

nobet<;i olan eczaneler ~unlardrr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Mehmed Kaz1m), Beya. .. 

Zldda CBelkis) , Kiic;iikpazarda (H. Hulftsil, 
Eyiibde (Mustafa Art!), §ehrem!nlnde 
(HamdD , Karagiimriikte (Suad), Samat .. 
yada CRidvan), §c1hzadeba.?mda (Asaf), 
Ak:.sarayda CEtem Pertev), Fenerde Emil .. 
yadl), Alemdarda (Abdiilkadir), Bak.Irkoyde 
CMerkez). 
~eyo!Uu clhetlndekiler: 

1 1 a; J 

tada {ij:tisey:inJiiisnii), Tak:.s!mde (Limon .. 
ciyan), Pangalt1da (Nargileclyan), Has _, 
'k.Oyde (Barbut) , Kasunp3.§!J.da (Va.slf), Be ... 
§ikta§ta (Nail Halidl, Sanyerde (Asaf). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardak!ler
Uskiidarda Cimrahor) , Kadikoy, Aitiyol• 

da (Merkez), Biiyiikadada (§!na.s! Riza), 
Heybellde CHalk). 

Te§ekkiir 
Kurmay onyiiz • 

ba~1 N evzad Tacan 
tutulmu§ oldugu 
kalb ve zatiilcem
den kurtulam1ya -
rak 32 ya§mda ve
fat etmi~tir. Ce -
n a z e s i Yakac1k 
kabristanhgma def
nedilmi~tir. Mera -
simde bulunan sa
ym dost ve arka
balarma te§ekkiirlerimizi sunanz. 

Merhumun ailesi 
N edret Tacan 

Samsun da e:::::::===::• 

Halk Kitabevi 
Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 

mekteb kitablan, k1rtasiye, mecmua 
ve gazetelerin tevzi yeridir. En son 
model daktilo ve fotograf makine -
lerini de burada bulursunuz. 

[ Samsun - Gazi caddesi 

Gedikpa§ada 
AZAKTA 

HALK OPJmETt 
Bu aki)am 
Saat 21 de 

Me~?hur tenor 
lki dii~man arasmda kalan Polonyamn istikliil harbinde Tomakosla 

ge~en milthi~ ve heyecanb bir macera Kukyilda bir 
Operet 3 pNde 

Zengin • Nefis ve muazzam sahneler Bir tablo 

Yak1nda gene 1· P E K s1·nemas1nda io:~~o~ral:a:~~f~~~ sene evvel mahallede peyda olmu§ bir _ Ben bir§ey soylemedim. Korktum, 
serseriydi. Kimsesi yoktu, i§i giicii yoktu; ka<;tim. Amma, ben kac;arken 0 arkam
galiba ailencilik ediyordu. Servili bos - dan bagtrdt, dedi ki: «Cit, 0 cadtya soy
tamn sahibi, haline actdJgl ic;in, ona, do- le; tam dirilecegim giin buraya yatak 
lab beygirinin ahmnda bir ko§e vermi§. gonderip beni biisbiitiin basta etti. Vi.i _ 
'>rada yatmasma mi.isaade etmi§ti. fhti - cudiimii rahata ah§tmp beni gebertmek 
ya~. bir haftadanberi hastayd1. 0 za - mi istiyor kaltak? 

~~~============~--~d~ant=iirk~~e,ru=mca Yann matinelerden itibaren-. r• f;!arktlar 

AL K A Z A R 2 senedir eserini goremediginiz ilahi 

manihnberi, yiiziinii, bekc;i de gormemi§- HAMDI VAROGLU 
ti; ne d.dugunu bilmiyordu. I~~===~....::.;.:.:.;.;;:~:....:~;.:.;;;;,:;,;;;~ 

Bay an Fa tine, bu tafsilatl almca fen a T e§ekkiir 
halde iiziildii. Bir sene gibi uzun bir KlZim Nerimanm son giinlerde ge • 
mi.iddettenberi hergiin gore gore adeta ~irdigi rahatstzhgt pek hazikane teda

vi etmek suretile bizi kendisine min -
pek yakmdan a§inas1 oldugu bu bic;areye, nettar eden Edirnekaptda doktor A • 
elinden gelirse bir yardtm etmegi aklma rabyana alenen te§ekkiirler ederim. 
koydu ve ba§ml ortiince sokaga f1rladt. Edirnekap1 Fevzipa§a caddesi 

Bostan, uzakta degildi. Bayan Fatine, 345 numarada Tevfik ----

Sinemasanda 
Me~hur Amerikan komi~i 

EDDiE CANTOR'u 
En son ve t>n veni filmi 

ZAFER GUNU 
filmi 1stanbulda ilk defa olarak 

giisterilecek 
Ayr1ca zengin teferruat 

MARLENE DiETRiCH 
ve 

GARY COOPER 
Netis bir ~AHESERDE bulu~tular 

SEVi$MEK ARZUSU 
per~embe M E L E K 
Numarah biletler ~imdiden sahlmaktadtr. 

oniimiizdeki sinemas1nda 

30 senelik tarihi· 
mizi canlandtran TURK iNKILABINDA TERAKKi HAMLELERi Tiirk~e soziU bUyiik 

Milli filmini TURK sinemasanda 
Gididiz. Goriiniiz. 

• • • 
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San'ot tetkikleri de hll' hadtse oldu 1937 Paris sergisi ve· 

Muhalifmeb'uslardanbiri bir ijp_ yiiziincii y1l 
Naz1r1 Sevki Behmen'i ~ 

AMID YOLUNDA 

-20-

Y. 
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Malatyada Sel~uk mimarisi 

Jlf alatyada Ulucaminin ~ark kapunndan goriLnii~iL 

Malatyada Ulucamiin d1~andan pek geni~lemekte y~ni ~amaz saflan. uzamak
'b b' croriini.i•ii yoktur ireriye gir -! tadir. Fakat b1z m1hrab du~ar1 1le bu ke 

S C8ZI IT o < • " • k'l •v • b' bb t -
meden kap1lanndaki kitabeleri okuya - merlenn t~§ I ett1g1 1r mura a o~.a 
hm: Garb kapismdaki arabea kitabede smd.ayiz k1 bu murabb~m .?II.:Ian yuk -
(H. 745) 1344 tarihinde Keyhusrev seldtkten sonra kemer~.erm ustunde rna 

S vl Keykavus zamanmda Ebubekir o~· sifle~mekle beraber ko~elerden de gayet 
Ig $ehabettin 1lyasm iistad mimar Hus- san' atli bir surette hirer dth daha kaza· 
u t · etti'rdi"gv1· yaz1)1 narak murabba, sekiz d1hh olmu§ daha 

reve am1r • . .. d · • k bb · 3 k k d k' be k't bede ise sonra da bu sebz ko§e a1rev1 u enm Sar ap1sm a 1 ara a 1 a . B 'f ·~· 
All h k 11 d b' kulun emrile ka1desile Jsmmi~hr. u tan ettlglm yer 

... (Ha 7m72) 1u37a0nn aln . 1~ d ·· 1 d Hus· haricden gorlilen kubbenin alhd1r ki ba§-
5 . ay an 1<;m e us a . d b d k' · • 
"" · .. '] d·~· k Demek ki ka taraflara g1tme en ura a 1 m§al ve revm camu yem e 1g1 o unur. . I · d 1 . 

, 
diielloya davet etti 

Belgrad (Hususl 
muhabirimizden) -
Y ugoslavyamn mee
lisi meb'usam olan 
Skup~tinada bir ha -
dise olmu~ ve mu -
halif meb'uslardan 
birisi, Yugoslav ka
binesinde Neza -. 
retsiz Nazu ola -
rak bulunan ~evki 
Behmeni diielloya Nezaretslz NaZtr 
davet etmi!ltir. $evkl Behmen 

Bu meb'usun ismi Milenko G!isi<t'tir 
ve altmi§ ya§mda bulunmaktadu. Bu zat 
mecliste biitc;e miizakeratl masmda soz 
alarak hiikumetin mali siyasetini tenkid 
etmi§, Bata ve T ata miiesseselerine kar
~~ yap!lan miisaadat aleyhinde bulun -
mu§tur. Bu mada baz1 kabine erkamna 
da c;atmi~ ve ma Sevki Behmene gelinee: 

«- Ben 60 ya§mday1m. Buna rag -
men bu kiirsiiden heniiz 40 ya§mda bu
lunan Sevki Behmeni alenen di.ielloya 
davet ediyorum?> demi§tir. 

Bu sozler ciddilikten ziyade §aka diye 
telakki edilmi§tir. 

SOSYETELERDE 

Y eni tramvay tarifesinin 
tatbikma diin ba§landl 

d" d" .. d t d'd edilecek dere· tezyinl husus1yet en e tamam Jyayim. 
" ondor uk~u. asilr ab ee hi . kurulu• ta· Normal olarak duvar in§aa~mda kullam- Yeni tenzilath tramvay tarifesinin 

ce e es Imiz o an u §a esenn • • d k 'b 0 06 X tatbikma diinden itibaren ba~Janrm~hr. 
p 'h' k 1 · t 'h' ] on ikinci asra ka- Ian tuglanm eb a 1 ta n en . · 

n 1 a 71nm kand~ 0 an 0.25 x0.25 tir. Yani alt! santlm ka • Diin yeni tarifeye gore halk birinci 
dar gen erne te IT. · b · · - mevkide iki k1t'aya kadar ·alan yerler 5 . • A ld k _ hnhgmda olup em oyu YITml§eT san 

Bu tanh! malumatJ kapllardan 8 I. t' B t vlalarla di.imdiiz duvar i§le- i~in 5,5, iki kit'adan fazla mesafeler igin 
tan sonra ic;eri girince ~~§a~~-~n .. kam_IIen ~~i~ri ~aldeg tuglalarm duvardaki bag - 7, ikinci mevkide iki k1t'aya kadar alan 

~ kesme .. t.a§tan yap1lmi§ _gord~gum~~ bma_· !anti •ekilleri ile bile hendesl tezyinat vii- mesafe i~in 3,5, iki k1t'adan fazla yerler 

~ l k t -) s • i~in 5,5 kuru~ vermi§tir. nm orl)ma Jsmmi ug a mm;-arlSI esa ~- eude get'Iri'Imi~tir. leah eQen yerlerde tez-
1 b I k I • Naf1a Vekaletinin sarih emri iizerine na gore yap! mi§ u uyoruz I mas! ge . A k dla bu tugvlalarm boylanm ki-

. I" · h d · . ymi rna sa Maarif Vekaletine mensub bii.tiin mek-
IDI§ken bu noktayl evve a IZa e e)'lm. saltmak suretile gene tezyinl §ekilleri tebler talebesi hertiirlii mesafeler ic;in 

Kayseri abidelerini gezerken Selc;uk muhtevi satJhlar viieude g~tirmi§lerdir. birinci mevki i~in 4,5, ikinci mevkide de 
mimarisini Ia§ ve tugla diye iki ktsma Fa kat bu tezyini diiz §ekillerle iktifa 2 kuru~ bilet i.icreti vermege ba§laml§· 
a)'lrarak Kayseridekilerin tamamile k:s- etmiyerek c;ok yerlerde tuglalan girintili Jard1r. 

• me ta~ mirnarisine gore yapiimi~ oldu~u- c;1kmlih i~lemek suretile de bu diiz sahh-
nu s(!ylemi§tim. hte Malatyada da. 1_1k lard a (fok mahirane golgeli ve 1~1kh te~-

i defadir ki o~uy~e~l~nrna bu Uluea~ 1. Ile yinat vi.ieude getirmi§lerdir. Kub.bem~ 
bir tugla mimansl Jle me!.dana ge~u.Il - ic; kaidesi hizasmda dola§an mozalk <;I· 
rni§ bir eserden bahsedeceg1m. Her 1kl u- niden bir yazl vard1r. Zaten okunmasl 
sul ~e Se~c;uk mimar~ ve konstri.i~si.y.on mii§klil oldugu halde yli~s~kte olmas1 
I.Jsulu oldugu hal~e tu~la ve. ~~~. IKlh - biisbiiti.in i~i zorla§hrdtgl 1c;m bu yaz1y1 
ginde oldukc;a banz san at ve 1§c;1:1k fark- okuyamadtgima mliteessifim. Belki a -

CEMIYETLERDE 

Bir cemiyet feshedildi 
ikhsad Vekaleti, bir ti.irli.i heyeti u

mumiye halinde toplanam1yan Kuru ve 
Ya!i Meyvac1lar cemiyetini feshetmi!l • 
tir. Bu cemiyetin azas1 alan ya~ yemi§· 
~i ve manavlar Sebzeciler ve Bah~1 -
vanlar cemiyetine, kuru yemi~~iler de 
Bakkallar cemiyetine iltihak edecek -
dir. -···-

.. !an bulundugu gibi mimarl t~mmatmda yettir. Belki de binanm tarihini alakadar 
ve plan tertibatmda da bar!z _farklar eden bir vesikad1r. Bunun halli i§ini 
vard1r. Binaenaleyh Kaysendekl Sel - Malatyadaki k1ymetli arkada~lara tevdi 
!;Uk camilerinin plan krokilerini hafiza - ettim. 
lannda sakhyabilenler buradaki Uluca- Kubbe kaidesinde taksimata gore ba§- Sahihi malum olm1yan vapur 
mi plamm tarif ederken bu farh gore - hyarak kubbenin kilid ta~ma dogru bli -
ceklerdir. Bu her iki mimari usuliin hi.i-

kiile biikiile yiiriiyen firuze renkte mh viyetini ara~t1rmak istedigim vakit ta§ 
mimarisini daha <fOk yerli bularak tugla tuglalann yaratt1g1 giizellik fevkaladedir. 
mimarisinde 1ran kokusu hissetmekteyim. Bunlar kubbenin kilid ta~l etrafmda tak
Bu her iki mimarinin mukayesesine son- riben iki metro kutrundaki bir dairenin 
ra gene temas etmek lizere §imdi dogru- hududunda nihayet buluyorlar. Kilid !a
dan dogruya binamn kompozisyonunu ~1 yerinde yetmi§ santim kadar kutru ha
tetkike g~iyorum. fh d B · iz dairevl bir <tini sa as1 var 1r. u <fl· 

Binanm on dordiineii amdaki tami • 
rat k!Slmlarile orijinal klS!mlar a(flk(fa nide mor ve firuze renklerden birer mii-
gorlilmektedir. Ciinkli orijinal klS!m tug- sellesin yekdigerine kan§masmdan alt! 
la ve iistad Husrevin tamir aksam1 kes- ko~eli bir yiid!Z has1l olmu§tur ki bu ii~er 
me ta§tlr. miisellesin her i.i<ter dilnnda birer tane 

Tugla klSlm §oyledir: Evvela murab- olmak iizere alh defa Muhammed ad1 
bal bir saba vard1r. Mihrab taraf1 rna - yaziimi§I!r. Bu belki Peygamberin ad1 
sif bir duvar halinde yiikseliyor. Mihra- · !k' · 'h · 1 ve belki de yapan m1marm. mc1 1 hml 
bm kar•1sma gelen cephede geni~ bir ke· S 1 

' d zay1f bir ihtimaldir. (iinkii e <fuk san-merle ~imdiki avluya <;Ikthyor. Bura an 
~Jkmadan murabbam ortasmda tetkikah· atkarlan isimlerini babalan ile birlikte 
1n1za devam edelim. Y anlarda nisbeten yazarlard1. 
kii<tiik hirer kemer daha vard1r ki bu ke-
rnerlerden de yan taraflara dogru eami 

Mimar 
SEDAD CETINTA$ 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 5 

BiZ iNSANLAR 
~=============~ Yazan: Peyami Safa =fl 

Hastaya katibin arkasmdan gitmesini Gene, ba§ml oniine sark1tt1 ve kafasl-
elile i§aret ettikten sonra ayaga kalkt1; nm ic;inde ansmn bir gozya~l guddesi 
oda kap!Slna dogru yi.iriirken ic;eriye te· patlaml§ gibi gozlerinden ya§lar bo§aldi. 
la§la giren bir genein oniinde durdu ve Sertabib onun yanmdaki sandalyaya o· 
bir an aii§iindiikten sonra elini omzuna turarak: 
koydu: - Haydi bakay1m, dedi, biraz din-

- Adm neydi sen in? dedi, $iikrii, len, ondan sonra git, dayma haber ver, 
~egil mi) ~likrii, evladim, yirmi be§inde haydi evlad1m ... 
Var ffi!Sln? Allah sana daha uzun omiir- Sonra ayaga kalktl ve kapmm oniin-
let versin; gel, otur baka)'lm §Uraya.. de duran gene bir hastabakiel klZa elini 

Cenci bir sandalyaya oturttu ve taba- sallad1: 
hsmdan <;Ikardigl bir sigaray1 onun ag· - Gel! Gel I Y akla§ bakay1m. · · de-
Zlha koyarak gene kendi elile yakt1: di, yakla§, iyiee yakla~ 1 

- Evlad1m, dedi, babam soraeaksm, Kiic;iik yiizli.i, c1va damlalan kadar 
Qegil mi? Ka<t glindi.ir yahyor biz de? parlak ve hareketli bab§larile gozleri her 
Ba§ka kimsen var m1 sen in? Bir da)'ln o- tara fa don en, agz1 c;ok boyah, SI<fnyarak 
lacak galiba... Degil mi) ad1:0 atllkc;a beyaz onliigiiniin oniinde 

<.;ocuk felaketi hala anlamamt~ti. Ser- bir pantantif sallanan, ufak tefek bir k1z 
tabib gene elini onun omuzuna koyarak, ilerledi; sertabib burnunu on a yakla§tl -
l>tatik adamlarm olc;iilii isticali i<tinde so- rarak esvabm1 koklad1ktan sonra: 
l'Uyordu: - Tam am I dedi, ba§ham§ire sen den 

- Babac1gmm send en ba§ka kimse- §ikayet(fi: T emariiz ediyormu§sun, has • 
si Yar miydi? V a! ide de vefat etti, de gil tay1m diye gelmiyormu§sun, sonra da la
lllDi? Hepimizin sonumuz bu. evladtm ... vantalar slirerek te§rif ediyormu§sun ... 

ayma haber vermek ister misin? Buras1 hastane, kmrn, basta olursan sa· 

Bundan iic; ay evvel Karadenizde E • 
regli ac;1klarmda bir Yunan gemisi bat
mi§tl. 0 zamandanberi vapurun kurta
nlmasma ~all§Ilmamasi ve vapurun 
metruk bir §ekilde birak1lmasi Osman 
kaptan ve §erikleri miiessesesini hare • 
kete getirerek vapurun denizden ~Ika
nlmasma ba§lanmJ§tl. 

Osman kaptan vapuru denizden c;1 • 
kararak di.in !stanbula getirmi§tir. 

Vapurun ii.zerinde band1ra bulunma
masl ve hie; kimse tarafmdan sahibligi 
iddia edilmemesi yii.zii.nden Osman 
kaptan geminin kendisine aid olaca~m 
ileri siirerek alakadar makamlarda te
§Cbbiisata giri§mi~tir. Fakat, boyle me
selelerde karar vermek salahiyeti yal
mz !era Vekilleri Heyetine aid oldu • 
gundan alakadarlar Osman kaptamn 
istidasm1 Ankaraya gondermi§lerdir. 

Vapurda bulunan malzeme Muhafaza 
te~kilat1 memurlan tarafmdan mii.hii.r
lenerek emniyet altma almm19tir. 

na bakarlar. Hastahk bahanesile izin 
giini.inii uzatmak olmaz. Hic; miidafaa 
1~m agzm1 ac;ay1rn deme, kulak asmam. 
ba§hem§ire senin amirindir, onunla an -
Ia§, yoksa ben adamm gozi.in~n ya§ma 
bakmam, anladm m1 sultamm, i§te sana 
son ihtar. Bir daha tekerrii rederse selam1 
keseriz. Mar§! 

K1z bir§ey soyliyeeekti, sertabib onun 
arkasmda duran had em eye bag1rd!: 

- Hayrola Siileyman? 

- Efendim, alt1 numaranm ailesi 
gelecek mi) Y oksa hastanenin tabutuna 
m1 konaeak? Olii bekliyor. 

Sertabib aghyan genee yan gozle ba· 
karak: 

- Beklesin, biraz, dedi, fazla konu§
ma, <tekil, ben haber yollanm. 

Hademe giderken, sertabib hastabalw 
e1 k1za donerek tekrarladi: 

-Mar§! 

Yerine oturdu ve odadan c;tkan kllln 
arkasmdan yan gozle bakarak soylendi: 

- Seni bana yolladiklan zaman ben 
ne mal oldugunu anlami§hm ama arkah 
geld in, ne yapabilirdim? Bir tecriibelik 
omriin kaJmi§tlT, kii<t\.ik hamm, hie; bana 
gelmezsin. 

Her hadise kar~ISlnda, birinden gelen 
tesiri otekine aid olandan lop et gibi ayl

nyor, birinden otekine §a§lrmadan ge(fi-

- 2 l*l-
Yazan: Mehmed Kara Hasan 

Sobasinm ba§mda ~akikati ~ramakla j t~n v.e Aristo'nun yapllk~an biitii~ isti~
vaktini gec;iren gene hlozof, bu I§te ken- !allen okumu§ olsak dah1, gene b1z, h11;; 
disine rehberlik edeeek hi<tbir kimse bu- bir zaman, filozof olamaytz, diyordu, e
lamami§tl. Biitiin alim ve filozoflarm ki· ger bir kaziyye hakkmda saglam bir h~
tablanm kapamaga, ve bilgi binasm1, te- ki.im vermek kabiliyetinde degilsek. «Zt
melinden ba§hyarak, yeniden, yalmzba- ra, akhselim sahibi her kimse, tabil nurun 
§Ina, glicli yettigi dereeede, tesis etmege yardJmile, dogrudan dogruya, bir hads 
karar vermi§ti. ile. bedihi olan hakikatleri, mesela, «var 

Simdi. ((tekba§ma karanhklar ic;erisin- ~ldugunu, di.i§undugii~ii. bir mu:~llesin 
de» yiiriiyecekti. «Kararlannda kat'iyet, U<f hatla muhat oldugunu» bulab1hr. 
hareketlerinde itina» lazJmdi. Aeele e • II - «Tetkik edecegi m~ki.illerden 
derse dii§ebilirdi; yava§cta ilerliyecekti: her birisini, onlan daha iyi halletmek i<tin 
Karanhkta rasgele gitmek onu zaruri bir icab ettigi §ekilde, boliimlere>> ayiracak
neticeye ula§tlrmazd1; ancak talihin eseri tJ. Boylece, birinci kaidede vazettigi be· 
olarak yeni bir hakikat bulabilirdi, fakat dahet prensipini takib ederek, miirekkeb, 
bunun bir hymeti olamazdJ. Kendisine izafi, miiphem, giic; olan §eyleri, miite
daha onceden bir yo) ~izmesi lazimdl. ve madi bir tahlille, en sonunda bir hads va
be§er zihninin muktedir oldugu blitlin s1tasile a(flk ve s~ik bir tarzda bilebilece
§eylerin bilgisine ula§mak ic;in, kendisine gi basit, mutlak, bedihi, kola! ola.n ~yle
her istikamette rehberlik edebilecek ve re irea edecekti. Muam b1r fiiozofun 
a)danmasma mani o)acak <~hakik! bir U• i~aret ettigi gibi, her§eyi onU te~kil eden 
sui», hakikate gotiiren bir tak1m kaide - «bedahet atomlanm», «basit tabiat» leri 
ler, aramak mecburiyetinde idi. «Zira, bulunc1ya kadar unsurlanna ayuaeaktJ. 
diyordu, hakikati usulsiiz aramaktansa, V e netieede tali! zineirini hads halkasJ -
hi<t aramamak daha hayuhd1r. «Ciinkii» na baghyaeaktJ. 
nizams1z tetkikler ve mliphem teemmi.il • III - «En basit ve en kolay bilinen 
ler tabil nurlan karalhr ve gozleri korle- §eylerden ba§hyarak, basamak basamak 
tirler; ve bu tarzda karanhklar ic;erisin- en rniirekkeblerinin bilgisine kadar ylik • 
de dola§maga ah§an bir kimsenin gozleri selmek ic;in, dii§iincelerini bir nizam da
nihayet o kadar zay1flar ki giindiiz ay- hilinde sevkedeeekti, hatta tabiaten bir -
dmhgma tahammiil edemez olurlar.» birine takaddi.im etmiyen §eyler arasmda 

~u halde bir usul zaruri idi. Bunun dahi bir nizarn farzederek». _Boyleee, 
i<tin, i§ine yanyaeak ii<t «ilim veya san· tahlilin muvasalat noktasm1 ter~~ble ha.
at» vard1: Manhk, hendeseeilerin tahlili, reket noktas1 kabul ederek, murekke~m 
ve eebir. Birineisi, «kiyaslarile malum basitten, izafinin mutlaktan nas1l <;Jktigl· 
§eyleri ba§kalanna izah etmek, veya, bi- m, prensipten neti.ceye kadar yi.iks_elen 
]inmiyen, ve onun bize ogretmesi laz1m halkalar arasm~ak1 ~a.h~ur~u ~aglan 
gelen, §eyler hakkmda muhakemesiz ve gosterecek, hulasa hak1k1 Jlml ~es1s ede
dii§i.inmeden soz soylemekten ba§ka» bir cekti. «(linkli, diyordu, biz bir bakl~ta 
i§ gormliyor; «daima §ekillerin miilaha· bir zincirin biitiin halkalanm ay1r~ _ede · 
zasma miinham kalan» ikincisi zihni yo- meyiz, fakat her halkanm ke~dlSl~~:~ 
ruyor, ii<ti.inclisii ise, llizumsuz bir tak1m evvel veya sonra ~~le~l~ nasi! birle§l!gmi 
kaide ve rakamlarla «muglak ve rniip - gordiigi.imi.izde, bmnemm sonuncuya na
hem» bir halde bulunuyordu. «Kanunla- s1! baglandigmJ .anhyabiliriz.» Ona gore 
rm ~oklugu ekseriyetle ahlakstzhklara bu kaide, «ilim labyrinthe'ine ni.ifuz et -
yo) ac;ar, halbuki az ve fakat s1k1 bir su· mek istiyenlere Thesee'nin ipinden daha 
rette tatbik edilen kanunlara sahib bir az elzem degildir». «Bu nizam1 takib et-

devlet daha iyi idare ediliyor.» F uzuli k · temiyenler bir binanm dibinden 
b k 'd · b · f k d · me 15 

' ir siiri.i al e yenne, asJt, a at aJrna b' h I d d' I . .Iti'bara 
. I b' k k 'd 1r am e e mer 1ven en nazan takil) echlecek esas 1 1r a<f a1 e va • . .. . . . 

zetmek ve «manhk, tahlil ve cebrin a- almadan tepesme yukselmek I~tlyen k1m~ 
vantajlanm adi ve fakat kusurlanndan selere benzerler». Usul ve mzam aym 

ari yeni bir usul bulmak ieab ediyordu.>> §eylerdir. 
ve bulmu§tU: IV -Her tarafta o kadar tam tadad-

1 - «Hakikt oldugunu bedihi olarak Jar, ve 0 kadar umuml gozden ge(firmeler, 

bilmedigi, hi~ bir§eyi asia dogru olarak tekrarlar yapaeaktJ ki hic;bir §eyi ihmal 
kabul etmiyecekti» ve verdigi hiiklim • d"v .' d k t'' tie emin olsun run-

. k d'l . d h' .. h etme 1gm en a 1ye · ':r lerm, «aneak en 1 enn en l<f §UP e e- . · I k 
dilmiyecek derecede a(flk ve se(fik olarak kii, «ekseriyetle bJrc;ok. kimse er, uza · 
idrak ettigi §eyleri» bulunduracaktJ. prensiplerden ~abuk nehceler <tlkarmak 
<;unkii, «her ilim yakinl ve bedihi bir istiyerek aradaki neticeler zincirini tama
bilgidir»; diyordu, rnuhtemel olan biitun men katetmezler, ve tabii farkma varma
bilgileri reddetmek, ve ancak yakinl ve dan bir(foklannl ihrnal ederler. Fa kat 

gayrikabili ~ek bilgilere it!mad. etme~ §iiphesiz, bir tanesi ihmal edilir edilmez, 
icab eder. Boyleee: bedaheh ha~Ikat ml- hatta bu en ehemmiyetsizlerinden birisi 
yan olarak vazed1yor, ve otonteye son . . . I k · 
d b · d 0 t v ''kten 1·nen h1le olsa, zmeir derha opar, ve netJee-ar ey1 vuruyor u. r ac;ag go . .. .. ,. ·~· . 
hakikatlere, bila§ek ve §iiphe, inamyor- nm butun kat 1hg1 za~l. olu~.» . 
du. Medreselerde (Ecoles} «listad boy- Boylece, istikra tahh, tahl de hads1 lt

le soy)iiyor» itiraz gotiirmez bir delildi. mam ederek, biitiin usul en sonunda had· 
Dante'yi ote diinyada gezdiren Virgile, Sl bilgiler elde etmek gayesine (fevrilmi~ 
Aristo'yu gostererek: «hte, diyordu, b~- oluyor, ve bunun i<;in de «tahlili hendesi 
tiin bilenlerin hocasi»... Saniyen, hab- ve cebrin en iyi taraflan almarak birinin 
kati bulmak i<tin, senelerce medreselerde k" .. k I d'v t f d 1 hi'h e . . . d utun usur an 1ger ara m an as • 
okunulan mant1k katdelenmn yar 1mma . . d 
ihtiyac olmad1~bm gosteriyordu: «Efla - dihyor>> u. 

~imdi ona ilmi tesis etmek kahyordu. 
"l Blrlnel yaz1 19 ~?Ubat tarlhll saytmlz

da ~1kmi~t1r. 

yor, kendisi i<tin umulmad1k hic;bir vak' a 
ihtimali kalmaml~. her tlirli.i imkanlarla 
dolu, ba§tanba§a olagan bir vukuat ale
mi i<tinde, olmas1 mi.imkiin ~ylerin nevi
lerine ve §iddetlerine kar§I hududsuz bir 
tecrlibe ve itiyad zenginligile miicehhez • 
mi~ gibi drhal karar vermege ham bir 
idare adam1 (fevikligile en ameli mesele
lerden en kans1k ruh i§lerine kadar hep
sine yeti§mek i~adesini kendinde buluyor
du. Orban, bir hastane degil, basta ol -
maya ve olmege mahkum insanlann bah
tma aid mii§terek bir davaya bakan ve 
kar~ISlnda er ge(f herkesin maznun mev· 
kiinde bulunabileeegi saghk mahkemele
rinden birine riyaset eden bu adamm 
hareketlerini samiml bir hayranhkla ta -
kib ediyordu. Sertabib onun gozlerile 
kar§Ila§mea: 

- Menenjit haL dedi, bizim iistad 
m1 si:iyledi? 

- Evet. Asistana kalma tiiberkiiloz
mi.i§ hem de ... 

- Dur bakahm, kendisi gelsin de ... 
Degildir in§allah. 

Bu sozlerden sonra ortahga bir sessiz
lik c;oktii. Gencin hi<tkmklan duyulu -
yordu. Sertabib ona yan gozle bir daha 
bakh ve i<tine dolan bir teessiirii derhal 
uzakla§hrmak istedigini zannettiren kuv-

vetli bir hareketle alt dudagm1 binu~tur
du. Kenralarmda iki deri kabardigi, 

Mehmed Karahasan 

biitiin meslek hayatmda buna benzer te
selli vaziyetlerinde kokle~en hususi bir 
itiyadm, ayni noktada iki c;izgiyi biraz 
daha sertle~tiriyormu§ gibi bir mana ve· 
rilmege miisaid, sarih bir keskinlik peyda 
etmi~ti. • Ost dudagmm fazla geni§, biytk· 
s1z ve ~1plak derisi i.isti.inden eksik olm1· 
yan istihza, alt dudagmm ciddiyeti ve a· 
c;1k ye§il gozlerinin §efkatile de kan§arak 
yiiziine bir tathhk veriyordu. 

Orban gozlerini sertabibden aghyan 
gence <fevirdi. Onun da kendisi gibi iki iic; 
geeedir uykusuz kaldigml ve derin bir 
endi§e i<tinde harab oldugunu di.i§i.iniiyor· 
du. Necati de yan gozle bu genee bak· 
h. Gozya~larile bir hizada biiti.in c;izgi· 
leri a§aibya dogru akan za)'lf ve uzun 
yi.iziinde ne hazin bir renk ihtilali vard1. 
T1ra§1 uzami§ sakalile yiizi.inlin kiiSIZ ta· 
raflan, derisine kirli ve soluk bir ebruli 
kag1d manzaras1 vermi§ti. Hareketsiz du
ran ve terbiyesini muhafaza eden bir vii· 
cud i<tinde tek ba§ma a§ayi§ini kaybede
rek, dag1mkhg1 ve c;arp1kh~. Sa(flarile 
boyunbagma yukandan ve a~ag1dan mer· 
hamer veriei bir ahenkle bagh gori.inen 

bu yiize daha fazla bakamad1. · 

Orhamn bekledigi doktor Mi.imtaz A
dil odaya girmi§ti. Herkes ayaga kalkh. 
Biiylik dahiliyeci biitiin odadakilere mii

savi bir meyille dagJthgl ba~ selamm1 or

hana bir daha tekrarlad1ktan sonra, iki 
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T ramvay sahanhgindayd1k. Kop
rii duraklarmdan birinde iki 
yolcu geldi. Biri bay, biri ba-

yan. Erkek yanmuzda kald!, kadm ic;eri 
girdi. F akat bu kah§ta ve giri§te bir husu
siyet vard1. Bay, §Ik kostiimlii e§ini -ka
fese kanarya sokar gibi bariz bir koruyu§
la- ic;eri bJ~akmi•tl. Bayan da gozii arlta
da kalan bir ahu gibi si.izlilmii§tii. Biraz 
sonra yamba§!mda duran gene bir bay, 
ac;Ik kap1ya ba§mi ~evirdi, uzun ve rnii· 
teharrik bir sardalya fu;1sma benziyen 
arabanm i<tini siizmege koyuldu. E§ini 
kalabahga katan bay, saranp kararan 
bir c;ehr~ ile onu siiziiyordu. Bir arahk 
kap1y1 kap1yaeak oldu, elini uzath. Fa· 
kat ne di.i~iindi.iyse bundan vazge<;ti ve 
kap1ya uzanan elini birden gene yolcu
nun yakasma atarak ba!brd1: 

- Kime bak1yorsun c;apkm? 

Vatman, frenleri T annya emanet e
dip ba~m1 arkaya c;evirirken k1skane bay, 
bir daha giirledi: 

- Kanma bak1yorsun degil mi?.. Se
ni uc;ururum vallahi!.. 

Ben bir adamm nas1l uc;urulacagml 
merak etmi§tim ve ihtiyab da elden bi
rakmJyarak yangozle k1zgm bay1 siizli· 
yordum. Gene, korkudan sapsan kesilmi~~ 
ti, bir~eyler geveliyordu. Benim merak1m 
ve onun korkusu c;ok siirmedi, k1skanc; 
yolcu, sahanhkta gi.izel c;ehre tema~a et
mege yeltenen genci kolundan yakaladt 
ve ... uc;urdu. Arabamn ic;inde ve dJ~m
da bulunanlann bir ag1zdan kopardiidan 
vaveyla, adam uc;uran pehlivan ic;in al
kl~, kaldmma do~ru uc;up giden gene ic;in 
de bir ugurlay1~ olmu~tu. 

*** 
Dayak, tarihte okunurken veya hayat· 

ta seyrolunurken nihayet rikkat uyan· 
dmr. Fa kat sille ve tekme atmaga tenez• 
zi.il etmeyip te kolunu manctmk veya ma
nivela gibi kullanarak cezalandirmak is· 
tedigi ki~ileri uc;uran ~u adamm gosterdi
gi marifet, hepimizde bir hayret uyan
dirmJ~tJ. Marifet diyorum. Ciinkii incil· 
miyen dayaklar gibi bu uc;urma i~i de pek 
ustahkh idare olunmu~ ve kanadSll tay· 
yare, bir anzaya ugramadan kaldmma 
vasJl olduktan sonra gene h'lkikatine, va
ni yiiriiyen bir adam vaziyetine avdet et· 
mi~ti. 

E~ine az tesadiif olunaeagma emin ol
dugum bu hadise masmda tabiatile es
ki dayak sahnelerini hatJrladim. Malum 
oldugu iizere eski amlarda dayak res· 
men allbrdi. Sadnazamlar bile devlet kud
retini halka hissettirmek ic;in sopa ve fa
laka kullamrlard1. Y enic;eri1erde ise da· 
yak, kanuni merasime ba!tl•vd1. Sopa vi
yeeek suc;lu, bu merasime szore, ancak ak
~am namazmdan sonra HamovasJ deni

len yere getiri!ir ve karmi.istii yatmlarak 

usulii dairesinde doviiliirdli. 

Bu ae1kh merasimin gliliinc taraf1. da

yaga mahkum adama, yere yatmlmazdan 

once «a~kola yolda~Jm>> denilmesi ve da· 

yak al!lamn da iki iic; yiiz sopa yedikten 
sonra al kan ic;inde ayaga kalkar kalk

maz iki elini gogsiine baghyarak - bekta~i 

usuliince ve tabirince - niyaz evlemesiydi. 

Ben bu a~kola soziiniin neye d~lalet 

ettigini hakkile anlami& degilim. F akat 

adam uc;uran babayigitin bilegindeki kuv· 

vete kar~I a~kolsun demekten kendimi a

lamadirn. 
M. TURHAN TAN 

elinin ba§parmaklanm da yelek eeblerine 
sokarak, sertabibin oniinde durdu: 

- Bu yatak meselesi bir facia halini 
ald1, dedi, bir azmatigi bir kardiy~kla 
ayni yatakta yahrmaga mecbur olmu~ • 
sunuz; kardiyak sabaha kar§J oliir, kim
se farkmda olmaz; yanmda yatan basta 
da farkmda olmaz. Y anrn saat, bir saau 
sonra bic;arenin nobeti tutar, yatagm i<tin
de oturur, neden sonra goriir ki yanmda
kinin c;enesi sarkm1~. Osti.ine igilir, bakar: 
Gozler doniik! Anlar, yataktan f1rlar, 
yalnayak koridora ko§ar ve avaz1 ~Ikhgl 
kadar bagmr. Biitiin hastalar uyan1r !... 
Deh§et, mirim, deh§etl Bizim boyle bir 
yatakta ~ift yatan hastalanm1z var, de -
gil mi? 

Sertabib parmagm1 dudagmm iistiine 
koydut 

- 0 bahsi kapatm I dedi, sabahtan -
beri kogu§lar birbirine girdi, deh§et, fe
laket, ne derseniz diyiniz, yatak yok, 
basta k1yamet, bugi.in sizin poliklinik te 
mah§erdi, degil mi? 

- Mah~er! 

Sertabib hokkasmm kapagm1 bu ba -
hisle beraber ve gliriiltli c;1kararak, bir • 
denbire kapad1ktan sonra Orham gos -
terdi: 

- Demindenberi sizi bekliyor ... dedi. 
Doktor Orhana dondii: 

[Arkasa var] 



CUMHURiYET 

Milli kiime 
ma~lar1 ba,byor 

Dort kuliib diin kur'a
Jan ~ektiler, ma~lara 
14 martta baslanacak 

' 
Futbol Federasyonu tarafmdan haz1r

lanan milli kiime mac;lan 14 martta is -
tanbul, Ankara ve lzmir mmtakalannda 
ba~lami§ olacak!Ir. 

Milli kiime mac;lan ba§lamadan ev -
vel kuliibler s1ra numaralanm c;ekmek ii
zere diin bir toplan!J yapmi§lardu. 

F ederasyon Reisinin bulundugu bu 
toplantJda F enerbahc;e I, Be§ikta§ 2, 
Giine~ 3, Galatasaray 4 numaray1 c;ek -
mi~lerdir. 

Cekilen kur' aya nazaran 14 martta ilk 
rna~ Galatasarayla Giine~. F enerbahc;e 
ile Be§ikta~ arasmda yapiiacakhr. 

20 ve 21 martta Be§ikta§ i zmirde, Fe
nerbahc;:e Ankarada oymyacaktir. 

27 martta izmir tak1m1 istanbulda Fe
nerbahc;e ile, 28 martta lzmir takim1 is -
tanbulda Be§ikta§la mac; yapacaktu. 

3 nisanda Ankara takum istanbulda 
Giine~le, 4 nisanda Ankara takimi is -
tanbulda Be§ikta§la· oymyacakhr. 

1 0 nisanda Giine§ izmirde, Be§ikta§ 
Ankarada, 1.1 nisanda Galatasarayla, 
F enerbahc;e lstanbulda, Giine§ izmirde, 
Be~ikta§ Ankarada mac; yapacaklardJr. 
17 ve 18 nisanda Galatasaray fzmirde 
ik~. mac; yapacakt1r. 18 nisanda Be§ikta§ 
Gune§le fstanbulda oymyacaktJr. 24 ni
sanda Ankara, F enerbahc;e ile 1stanbul
da. diger Ankara takimi da lzmirde mac,: 
yapacak!Ir. 

25 nisanda Ankara fstanbulda Be§ik
ta~la, gene bi,r Ankara takum 1zmirde 
mac; yapacakhr. 

I may1sta izmir tak1m1 istanbulda 
Be§ikta§la ve bir izmir takimi Ankarada 
mac; yapacaktu. 

2 may1sta izmir tabm1 fstanbulda Fe
nerbahc;e ile, bir izmir tahm1 Ankarada 
oymy acak hr. 

8 may1s F enerbahc;e, izmirde, Giine§ 
0nkarada, 9 may1sta Galatasaray, Be
~Ikta~la, F enerbahc;e lzmirde, Giine§ An
karada oymyacaktJT. 

15 mayJs izmir takimi lstanbulda Ga
latasarayla, I 6 may1sta izmir takimi fs
tanbulda Giine~le mac; yapacak!Jr. 22 
may1sta Galatasaray Ankarada, 23 ma
yista F enerbahc;e, Giine§le, Galatasaray 
Anka!ada oymyacakhr. 29 may1s An
kara lstanbulda F enerbahc;e ile, 30 rna -
Yista Ankara takimi istanbulda Galata -
sarayla oymyacakhr. 

5 haziranda izmir tak1m1 1stanbulda 
Giine~le, 6 haziranda lzmir takimt istan
bulda Galatasarayla, I 2 haziranda An
kara taktm1 istanbulda Giine§le, 13 hazi -
randa Ankara taktrnl istanbulda Gala
tasarayla, 20 haziranda Giine§, Be§ik -
ta§la, 27 haziranda F enerbahc;e, Be§ik -
ta~la, 3 temmuzda Galatasaray, Be§ik
ta~la, ve F enerbahc;e Giine§le kar§Ila§a
cak ve milli kiime mac;lan bu suretle bit
rni§ olacakttr. Bu mac;lan kazanan taktm 
milli kiime §ampiyonu olacakhr. 

fstanbulda milli kiime haricinde ka _ 
Ian diger tabmlan c;ah§brmak maksadi
le istanbul F utbol Ajanhgt tarafmdan 
yeni bir program da dii~iinii1mektedir. 

$ehrimize hir Avusturya 
taktmt gelecek 

Yirmi ve yirmi bir mart tarihlerinde 
F enerbahc;e ve Be§ikta§ takimlan milli 
kiime mac;lan dolayJsile seyahatte ola -
caklardtr. 

Galatasaray ve Giine§ tak1mlan bu 
tarihte bir Avusturya takunile mac; yap
mak ii?ere te~ebbiislere giri~mi§lerdir. 

jSporculuga yara,an 
hakiki fazilet 

Finlandiyada muvaffaki· 
yet kazanan Tiirk ~ocuk
larmi takdir etmektedir 

Turk giire§c,:ilerinin memleket dahilin
de ve haricinde kazand1klan muvaffaki
yeti ~ekemiyen ve bunu her vesileden 
istifade ederek kii~iiltmege ~ah§an birisi 
vardu. Bu zat, sozde sporcudur, spor i
darecili&i yapmt§br ve gene soziim ona 
gazetecilik yapar. Fa kat hernedense 
Tiirk giire§~ilerile hic;bir vakit ytldiZI ba
rt§maz, onlarm muvaffakiyetlerini ~eke
mez, kazanan her gi.ire§c;inin galibiyetini 
stfua indirmek ic;in binbir dereden su ge
tirir. 

Tiirk giire§ taktmi, Finlandiyah gii -
Te§~ilerin gec;en sene memleketimize yap
IDI§ olduklan ziyareti iade etmek ve ayni 
§erait altmda miisabakalar yapmak i~in 
Finlandiyaya gitti. Simdi Finlandiyadan 
gelen haberler, gi.ire§<;ilerimizin, o gi.ire§ 
iistadlanmn memleketinde de zaferden 
zafere ko§tuklanm halktmiza miijdeliyor. 
Eksik bir kadro ile ve biraz da haZirlan
mamt§ bir vaziyette diinyamn en yiiksek 
giire§c,:ilerile boy ol~ii§mege giden bu 
Tiirk ~ocuklanmn kazand1klan zaferle
ri alki§lamak ve kendilerini tebrik etmek 
bir borcdur. 

F akat bu borcdan kendisini vareste tu
tan yalmz o malum zathr. 0, ~imdi de 
ba§ka bir cepheden ve ba§ka bi! yoldan 
giire§c;ilerimize yumruk sallamanm ve 
kazamlan miisabakalann ktymetini hic;e 
indirmenin yolunu tutmu§tur. 

Finlandiya ~ehirlerinde giire§<;ilerimi -
zin yaphklan her miisabakadan sonra 
alman neticeleri biz bu siitunla;:da hususi 
muhabirimizin bize ~ektigi telgraflara is
tinaden ne§rettik, mektubla gonderilen 
musabakalann tafsilatmt yazd1k, resim
lerini bashk. Hatta Finlandiya gazetele -
rinin giire§<;ilerimiz hakkmdaki ~ok sita
yi§karane ne§riyahm da siitunlanm1za ge· 
~irdik. Biitiin bunlar iftihar edilecek §ey
lerdir. 

F akat o malum zat, giire§c;ilerimiz Fin
landiyada mutemadiyen maglub olmuJ -
lar da biz burada telgraflar, mektublar, 
hatta resimler uydurarak onlan galib 
gosteriyormu§uz gibi bir hava uyandu -
mak maksadile diin imzasm1 atmaga ce -
saret edemedigi bir yaz1 yazmi§, «Finlan
diya giire§ mac;lanmn vaziyetini ara§tm
yoruz» diye bir §eyler karalami§. Bu id
dialara bakthrsa, giire§ takimimtzm Fin
landiyada aldigt neticeler hakkmdaki 
miibhemiyet devam ediyormu§, i§in aci
nacak taraf1 Giire§ F ederasyonu da ken
disine sadre §ifa malfunat vermemi§, 
Finlandiyahlann kar§untza c;Ikardiklan 
oyunculardan bir kismJ Olimpiyada gel
miyen giire§c;ilermi§, giire§ programma 
serbest giire§ler dahil degilmi~. kafile re
isi, Greko Rumen giire§lerdeki muvaffa
kiyetsizligi ortbas etmek i~in gosteri§ ~k· 
Iinde serbest giire§ler de yaphnyormu§, 
fakat bu hareket samiml bir sportmenlik 
degilmi§, efkan umumiyeyi yakmdan a
lakadar eden bu gibi hadiselerin hakika
tine hiirmet etmesini bilmeli ve onlar1 ol
dugu gibi kabul etmeliymi~ 0 0 0 

Bu sozlerin ne maksadla Ve ne gibi 
dii~iincelerle yaztlmi§ oldugunu bizimle 
beraber herkes te anlamakta giic;liik c;ek
mez. Y almz, giire§<;ilerimizle bir tiirlii 
uyu~amtyan bu adama, bu defahk biz 
cevab- vermiyelim de Finlandiya gazete
lerinin ne§riyahm ve Beynelmilel Giire~ 
Federasyonu Reisi Vietor Sueds'in soz
lerini nakletmekle iktifa edelim: 

Finlandiya gazeteleri ,unlart ya-

~ehir Meclisinde 
Ondiile makinelerine 

damga vurulmas1 
kabul edildi 

Sehir Meclisi diin ikinci reis vekili 
T evfigin riyasetinde toplandto Muhtelif 
i§lere aid baz1 mazbatalar okunarak aid 
olduklan enciimenlere verildi. Ondiile 
makineleri hakkmda Miilkiye Encumeni 
tarafmdan tanzim edilen mazbata Mec
lisce kabul edildi. Buna nazaran 937 
senesi haziranma kadar biitiin berber 
diikkanlan Belediye fen heyeti tarafm
dan tefti§ edilerek fenne muvaftk gorii
len makinelerle diger alat damgalana -
cak; fen~ uygun goriilmiyenler musa -
dere edilecektir. Haziramn birinden iti -
baren de damgas1z makine ve alat kul -
lanan berberler tecziye olunacaklardir. 

Bundan sonra Siirp Agob mezarhgt
na aid davamn iki tara£ arasmda sulhan 
halli muvafik olacagt hakkmdaki Kava
nin Enciimeni mazbatas1 okunarak bu da 
kabul edilmi§tir. !stanbul cihetine yeni -
den iki bin kiisur elektrik lambast kona· 
cag1 hakkmda Belediye ile Sirket ara -
smda tanzim edilen itilafnamenin S1h -
hiye, Mulkiye ve Biitc;e Enciimenleri ta
rafmdan tetkiki tasvib edilmi§ ve Mecli
sin on be§ giin daha temdid edilmesine 
karar verilerek celse tatil olunmu~tur. 

z1yorlar: «Tiirklerin Berlinde ka -
zandtklart galebenin bir tesadiif e
seri olmadtgmi goriiyoruz. Y arab
h,ta giire,~i olan bu milletin diin
yada yenilmez bir kuvvet olacagi
na hi~ fiiphe yoktur. ~imal ile te • 
mas etmek suretile ha,ladtklart bu 
yolda devam ederlerse bir iki sene 
sonra bunlara kart• gelmek ~ok zor 
olacakhr. Tiirkler bize teknik, kuv
vet ve cesaret niimuneleri goster
diler.» 

Beynelmilel Giire§ F ederasyonu' Reisi 
de: 

«- Bugiin buraya gelen Turk gii
ret~ileri bundan elli sene evvel 
diinyay1 altiist eden Koca Yusuf, 
Kurddereli, Kara Ahmedlerin ev
ladlara olduklar1m bize gostermi•
lerdir. Bugiin, kendileri onlarm 
yerlerini muvaffakiyetle tutabilir
lero» diyor . 

«Hakiki fazilet, dii§mamn ~ehadet e
dip kabul ve itiraf ettigi fazilettir>> derler. 

Rakiblerimiz, bizim hakkimizda bu 
suretle takdirkar sozler soyler ve Tiirk 
gureKilerinin k1ymetini goklere ~tkanr • 
larken, ic;imizden birisinin, bu Turk ~o
cuklanm, giire§te temayiiz etmi§ ecnebi 
bir memlekette bugiine kadar yapttklan 
36 ma~tan 24 iinii kazand1klan halde, 
hala kotiilemege ~a]!§masJ, onun nas1l bir 
ihtirasm zebunu oldugunu gostermege ka
fidir. 

TUrk Spor Kurumu ha§kani 
iyile§ti 

lki ii~ aydanberi istirahat etmek iizere 
mezunen Bahkesirde bulunan Tiirk Spor 
Kurumu Ba§kam General Ali Hikmet 
bugiinlerde Ankaraya donerek vazifesine 
ba§hyacakhro 

Betikta§ • Giine§ ma~i 
B. i. T. 0. K. tan: 
24 ~?Ubat 1937 \)ar~ba giinii yap!lmast 

lazun gellrken havarun fenah~I dolayiSile 
tehlr edllen dostluk kupas1 final maA;l 7 
mart 1937 pazar giinii Giine~ ve Be~?lkta~ 
arasmda yapilacaJktir. 

1 - M!l\l Takslm stadyomunda oynacak
ttr. 

2 - Mal; hakemi Fenerbahi;e antrenorii 
Bay Ellott•tur. 

3 - Mai;a saat 15 te ba§lanacakttr. Fl -
nal ma\ll oldugundan, berabere kahndigl 
takdirde yartm saat temdld vardtr. 

4 - Fiatlar: Balkon 100, tribiin 50, dli
hullye 25 kuru~tur. Bu mal; 1\lln evvelce da
gttilan davetiye ve kullib blletleri muteber
dir. 

I' \ - Evet efendim, cevabm1 verdi. Mu-

L_KO$e m}.~~.~!.!~!!'_esrar• 1 ~:;:·;~~~~;i~i~~~'·.t!~'.~k 
Derken soziinii kesti ve birden ba§ka 

bir laktrdtya g~ti: 
- Bu sabahki gazetelerin Nigar Ha

mm hakkmda verdikleri haberi SIZe 
bildirmege mecburum. 

- N e haberi? Bir kaza m1? 
- Evet... T abii gazetelerde okuya -

caks1mz. Maamafih siz uyanmadan ben 
telefon etmeyi muvaf1k bulmadJm. Za -
ten ... 9.aliba pek te miihim bir~ey degil. 

- Oyle mi? Anlatsana ... 
- Nigar Hammm bindigi bir otomo-

bil Bak1rkoyden ~ehre gelirken devrilmi~. 
hammt yarah olarak Aksarayda hasta • 
neye yattrmi§lar. Tabii bugiin kendisini 
ziyarete gidersiniz. 

- T abii gidecegim ... 
- Nigar Hammm hi~bir taraftnda 

bir kmk olmadigmt yaz1yorlar. Yalmz 
yan taraflannda ezikler, bereler varmt§. 
Birkac; giinliik bir mesele diyorlar. 

- Hele §iikiir !. .. Zavalli Nigar ... 
Bu muhavereden sonra Hasan Azmi 

acele kendi §ahsma gelen mektublan 

gozden ge~irdi. Gazeteleri, bu meyanda 
Nigar Semahate aid en fazla tefsilat ve
renleri okudu ve giyinmege ba§lad1. 

Tam sa at onda Tiitiin §irketinden i~e
riye giriyordu. Biitiin memurlann tered -
diidsiiz kar~Ila)'l§lan ondaki hafif tered· 
diidii izale etti. Dogru yaz1hanesine gi -
dip oturdu. Memurlanndan Necati ve 
daktilosu Perihan hemen geldiler ve arz1 
tazimat ederek imzalanac~k baz1 mek -
tublar1 ve vesikalan verdiler. Hasan Az. 
mi amirane bir tavula: 

- N ecati, dedi. $ungar ismindeki 
Macara a~hgtmtz bir kredi vard1. 

- Evet efendim. 
- Bu kredi iki misline <;Ikanlacak. 
- Emredersiniz miidiir beyefendi. 
Necati dJ§an ~tkar ~1kmaz Perihan 

Hamm ilerledi ve miidiriyet masasmm 
Yamba§tnda durdu. 

- Bana mahremane soylenecek bir 
§ey mi var, Perihan Han1m? 

Sualine gene ve giizel ktz, sesinin to -
nunu biraz alc;altarak: 

- Ala... Bu cesur ve zeki adam1 he· 
men gonderiniz. 

- F akat her§eyden evvel size §Unu 
da haber vermeliyim: A§agJdaki kasa ve 
evrak dairesinin bekc;isi evvelki ak§am da, 
diin ak§am da vazifesinin ba§lnda bulu
namami§br ... 

- Nas1l olur~ 
- Anla~Ilan miidiir beyefendi, zah-

aliniz ona bir miiddet i~in izin vermi§si
mz. 

- Ha ... Evet ... Olabiliro 
- Amma galiba onun yerine ba§ka 

birisini oturtmayt unutmu§sunuz miidiir 
beyefendi ... 

- Ah, sahi... Bu yiizden bir§ey oldu 
mu? Mahzende fevkaladelik var m1 ~ 

- Hay1r... Y ok miidiir beyefendi ... 
y almz sabahleyin nobet~i servisine ba§ -
larken a~agtdaki lambalardan birisinin 
yanmakta oldugunu gormii§. Gidip her 
taraft ara§hrmt§, bir§ey bulamamt§ ve fa
kat.. Kimseye de bir§ey soylemege cesa
ret edememi~. Sade kaplctya meseleyi 
anlatmJ§. Ben de kaptcidan duydum ve 

V ersaille muahedesine 
giren kuru kafa! 

246 nc1 madde mucibince Almanlar taraftndan 
zencilere iadesi mesrut olan Mokono saltanabnm 

' 
kafatas1 ii~le~ince ingilizlerin vaziyeti ~ok gii~le~ti 

Tanganika havalisinde muhajaza edilen mukaddes kajataslan 

Versailles muahedesini okuyanlar, o-1 giliz miimessiline miiracaat ederek, mag
nun 246 nc1 maddesinin §arki Afrikanm 1ub Almanyamn, Sultan Makaoua'mn 
V ahehe zencilerini alakadar eden bir kafatasmt milletine iadeye mecbur edil -
meseleden bahis oldugunu bilirler. Bu mesini istedio 
madde aynen der ki: Fakat i~in giiliinc taraft burada ba§h· 

<<Almanyamn himayesindeki §arki yor. Versailles muahedesinin 246 ncl 
Afrikadan kaldmhp Almanyaya gotiirii- maddesi hiikmiinii yerine getirmege me • 
len Sultan Makaoua'nm kafatasJ, i§bu mur olan Berlin Kolonialmuseun direk • 
muahedenin mer'iyet mevkiine vaz'mdan torii, Harbi Umuminin, muze servisle -
itibaren altt ay zarfmda, Almanya tara- rinde bir taktm kan§tkhklar tevlid ettigini 
fmdan, Sa Majeste Britanya hiikiimda - ve Sultanm kafatasmt tesbit etmenin im
nnm hiikumetine teslim edilecektir.» kansiZIIgmJ ileri siirerek, Londraya bir 

Versailles muahedesinin bu garib yerine ii<; kafatasJ gondermi§, Makaoua
maddesi hiikmiiniin, Almanya tarafmdan mn kafatast bunlardan hingisi oldugunu 
tatbik edilip edilmedigini ogrenmeden ev- tesbit vazifesini ingilizlere birakmt§ti. 
vel, bu me§hur kafatasmm mahiyeti ve !ngilizler, bu hareketi naho§ telakki 
maceras1 hakkmda biraz malumat ver - etmi§ler ve Almanlan, kafatasmm mut -
mek faydah olacaktu. laka bulunmas1 i<;in icbar eylemi§lerdi. 

Afrikah Vahehe zencilerinin, bu sene Hatta bu sebeble, Berlinle Londra ara
yiiziincii dogum y1hm kutluhyacaklan smda bir hayli miiddet §iddetli notalar 
Kral Makaoua, Harbi Umumiden ~ok teati edildigi rivayet olunur. Bunun ha· 
evvel, T anganika golii ile Hind denizi a- kikat olmast ihtimali de pek uzak degil
rasmdaki muazzam ktt' ada hiikiimran o- dir. Zira Vaheheler durup dinlenmeden, 
Ian bir sultandt. Aktlh, dirayetli, miideb- b1hp usanmadan Sultamn kafatasmi is -
bir bir hukumdar olan Makaoua'nm tiyorlard1. 
kom ularile i i ge inmekten ba ka gaye- Cer._i, lngilizlerin elinde U tane ka-

si yoktu. Fa kat, Almanlar, be§ sene sii- fatas1 bulunduguna gore, bunlardan geli
ren bir muharebeden sonra 1898 de Va- ~igiizel bir tanesini Afrikaya gander -
hehelerin arazisini zaptedince, Sultan mekle i§in halledilmi.§ olacag1 akh gele -
Makaoua'nm saltanah da nihayet bul - bilirse de, Vahehe iihirbazlarmm elinde, 
du. Zira, kendisi, bir musademe esnasm- Makaoua'mn kafatasJ mucizeler yarata • 
da, kafatas1m delip g~en bir kur§unla bilir, halbuki alelade bir Vahehe kafatasi 
vurulup olmii§tii. bu yolda bir mucizeyi kat'iyyen gostere -

Almanlarla V aheheler arasmda ayni mezmi§o ;lu hal de, ingiltere, hakikaten 
sene zarfmda akdedilen muahedede, Sultana aid oldugu iddiasile V ahehelere 
Sultamn na§mm ,milletine teslim edilece- laalettayin bir kafatast gonderdigi tak -
gi yazihydt. Muahedenin bu hiikmii ay - dirde, kendi prestiji noktai nazanndan 
nen tatbik edildi. Ancak, Almanlarm zararh bir hareket yapmt§ olacakt1r. 
teslim ettikleri bu cesed ba§stzdi. Halbu- Diger taraftan, bu kafatast hakkmda 
ki, Vaheheler, bir insamn ruhunu, ba§m- §oyle bir iddia da mevcuddur: 
da farzettikleri i~in, ba§SIZ cesed, onla - Almanlar, mi.istemlekelerinden kat'iy
nn indinde hic;bir ktymet ifade etmiyor - yen vazge<;mi§ degillerdir. 1919 da, !n
du. gilizler Versailles muahedesinde bu ka-

hte Versailles muahedesinin 246 nc1 fatasmdan bahsetmek ]iizumunu duy • 
maddesinin, 1898 senesindeki men§ei bu· duklan zaman, Berlin hiikumeti, bu ku
dur. ru kafanm mutlaka akla gelmez ve pa-

Vaheheler, Sultamn ha§SIZ cesedini a- ha bi<;ilmez bir ktymet ifade ettigini dii
lmca fena halde canlan slktlmt§tl. Sene - §iinerek, hakikisini emin bir yere sakla • 
lerce miiddet saga sola ba§vurdular. Bii- ml§ ve ingiltereye geli§igiizel ii~ kafatasJ 
tiin Alman nezaretlerine, Alman maka - gondermi§tir. 
matma miiracaat ettiler, hatta bizzat im- Almanlarm, bu miistemlekeyi tekrar 
paratora bile ricada bulundularo F akat elde ettikleri ve oraya Sultan Makaoua
biitiin te§ebbiisleri bo§a ~1ktto mn kafatasile beraber gittikleri tasavvur 

Bunun iizerine i§e sihirbazlar kan§ti. edilsin. 0 takdirde, §arki Afrikanm bii • 
Onlar da bir§ey yapamadt. Nihayet tiin zencileri, galibiyetlerine ragmen bun
Harbi Umumi Almanyanm maglubiye- dan istifade etmesini bilmiyen !ngilizlerin 
tile neticelenince, Vahehelerden miirek- safiyetile alay etmez mi? 
keb bir heyet Zankibar sahilinde kain i~te ingilizler biitUn bunlan dii§iinerek 
biiyiik bir liman olan Dariisselamdaki fn- ellerindeki iic; kafatasmdan bir tanesini 

keyfiyeti size anlatmaga liizum gordiim. 
- Ba§ka bir§ey olmami§Sa .. o zaran 

yok. Belki lambayt a<;Ik buakan ben -
dim. T e§ekkiir ederim Perihan Hamm.o. 
;limdi Murad Ferdiye soyleyiniz de i~e
ri girsin. Konu§aylmo 

- Ba§iistiine efendim.o. 
Murad Ferdi ic;eriye girdigi zaman 

hi~ ummadtgt bir hararetle kar§tlandt. Bu 
kendisini adeta kucaklamak i&tiyen, elle· 
rini uzatan, giilen bir Hasan Azmiydi .. 

- Koca F erdi .. o Gel bakahm .. o Gel, 
§oyle kar§Ima otur ... 

Halbuki bu mada F erdinin hi~ te 
keyfi yerinde degildi. Gayet ciddi idi ve 
belli ki pek ciddi ve vahim meselelerden 
bahsetmek istiyordu. Yiiziinde miihim 
hadiselerle kar§tla§ml§ adamlarm sert c;iz
gileri toplanmi§ti. Kendisine uzanan el -
Jeri gormemi§ gibi, elleri cebinde, gozleri 
Hasan Azminin gozlerine dikilmi§ ola -
rak, bir dram aktorii evzaile ileriledi. 
Vah§i bakt§lanm Azmiden aytrmtyarak 
durdu. 

- Ne var, ne yok ihtiyar? Yeni bir 
§eyler var m1? 

Murad Ferdi alayct bir sesle: 
- Yeni mi? Evet, yeni bir~ok §eyler 

var beyefendi 1 .. 

- Haydi bakahm. bildiklerini soyle. 
Esranm yumurtla ... 

- Hemen soyliyeyim: Benim yeni 
haher1erim meyanmda §U var oglum: 
Sen Hasan Azmi degil~in. 

- Kahil degil !.o 
- Elimde deliller var. Hem de kat'i 

deliller ... Anhyor musun efendi. 
Kahkaha ile giilerek Hasan Azmi ce· 

vab verdi: 
- Anhyorum efendi... Y almz ... 

- ;limdi !zmirden ge]iyorum. Anla • 

dm m1? 
- Vay, vay ... Demek uzunca bir se· 

yahate ~tktm ha ... Miikemmel... Yalmz 
her seyahatten oldugu gibi bundan da 
elin bo§ dondiin. Y ahud bir kafese kon • 
dun. 

- Nerden biliyorsun? 

- N erden mi ?..o Sana derhal tevdi e· 
debilecegim kii~iik bir s1r... Maamafih 
mu'hakkak bu mn da gidip §U senin mii
diiriin, sab1k veya lahik miidiiriin F ahri 
Beye anlahr mtsm ? .. Biitiin ogrendikle -
rini anlatiyor musun? 

- TabiL 

- Otur bakaytm azlZim... Miidiir 
beyefendi sana ne dedi~ 
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Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Ate, beceginin zehrine 
kar'1 panzehh·! 

Kaliforniyada, 
son zamanlarda, 
midye yemek, bile 
bile zehir yemek -
ten farks1z bir jo 

olmu~ ve midy. 
yiiziinden oliim 
vak'alan fevkaHl.de 
~ogalm1~tlr. Kaliforniya Universite -
si profesorlerinden Kofold isminde bir 
alim bu hadiseyi pek merakh hula -
rak tetkikata giri~ince, Pasifik denizi 
sahillerinde ya§tyan midyelerin kami
Ien zehirli oldugunu v~ bu zehrin de, 
gtdadan husule geldigini meydana koy
mu§tur. 

Meger, Pasifik midyeleri, denize fos
forlu parlakhk vermekten ba§ka hi~bir 
kerameti olmtyan bir nevi ate§bOcegi 
yiyerek g1dalanmaga ba!]lamt§lar. Bu bi:i 
cek ise, diinyamn en miithi§ zehirlerin
den birini ne§rediyormu~. 

~imdi, profesor Kofold, denizdeki a
te§boceginin zehrine kar§l bir panzehir 
aramakla me§gulmii§. 

Katil midye ve katil .jstiridye yeti§ -
tirmek hususuda, bizim Bogazic;i ve Ha
lic; sulan da Pasifik ktyllarmdan a§a~ 
kalmaz. Profesor Kofold §U panzehiri 
bulursa, belki bizim bahk~1 esnaf1mn 
da duasm1 ahr. 

Adam kafas1 giindermek 
yasak! 

~imali Birmanya Posta idares.i, ne§ -
rettigi bir tarnimle, cbadema posta pa· 
keti halinde adam kafaSI gondermenin 
sureti kat'iyede yasak• oldu~u ilan 
etmi§tir. 

Adam kafasile poota paketi araamda 
miinasebet tasavvur etmek kimsenin 
aklmdan ge<;ebilecek hezeyanlardan 
degildir amma, gelgelelim, Birmanya -
da, adam kafasile adam bedeni arasm
daki rab1tay1 mesela kavun tarlasile 
kavu.n arasmdaki miinasebet !kadar i2a
lesi kolay ve tabii saymak adet olm~
tur. Birmanya yerlileri, biledikleri si -
lahlarm keskinligini birbirlerinin kel -
lesinde tecriibe ederler. Bu bir an'ane -
dir. Bu gii.zel an'anenin yamstra bir 
an'ane daha vard1r ki, o da, kesik ka • 
fa)'l dini merasimden mahrum kalma • 
mas1 ic;in, sahibinin ailesine gonder -
mektir. Birmanyahlar, Posta idaresinin 
her paketi ashabma gondermekle mti -
kell f old u d.. ·· J.:.o.dlr. ka • 

falan da o vas1ta ile gon ermege ba§
laymca i§ sarpa sarrnl§tlr. 

!§in gii.liinc tara£1, Posta idaresinin, 
tamimde dermeyan ettigi sebebdir. 
Tamim, kesik kafalarm cposta nizamna· 
mesinde, bu kabil emanet kabul edile
bilecegine clair kayid bulunmamasm • 
dan• dolayt kabul edilemiyecegini sOy· 
liiyor. 

!ster misiniz Birmanyahlar mii~&rek 
bir arzuhal verip cnizamnameye, kesik 
kafalarm da kabulti i~in madde ilave 
edin. diye ayak diresinler, 

T arihi hir caminin ~inileri 
~almdt 

Silivrikap1daki me§hur Bali ~tiley .. 
man Aga camisi me<;hul baZI kimseler 
tarafmdan tahrib ve bu arada i~inden 
18 par~a k1ymetli ~ini c;almm1~tlr. 

Miizeler miidiirliigu bu Mdise hak -
kmda tahkikata b3§lamt§tlr. 

V ahehelere gondermiyor. F akat, ~u son 
tahminler ve miilahazalar dogru ise, Al
manlann da, miistemlekecilik siyaseti 
noktai nazarmdan !ngilizler kadar a~1k 
goz ve ileriyi goriir olduklan anla§rlmak
tadtro 

Ne olursa olsun mihveri kuru kafa o
lan bir miistemleke siyaseti insana olduk
.ya garib goriiniiyor. 

Kal'§mndakinin sogukkanhhgmdan son 

derece sinirlenen ve adeta kendi kendine 

emniyetini kaybetmekten korkan F erdi. 
geni~ bir kanapeye dii§er gibi oturdu: 

- Bana ne mi dedi?.. Soyliyeyim: 
Bu i§i kendi haline btrak, dedi. Mademki 
kimse <<ben Hsan Azmiyim» demiyor. 
Ortada miihim bir mesele de yok demek
tir, nemize ]azim, kan§miyabm, dedi. 

- Cak guzel. Su Fahri l3eyi c;ok 
begeniyorum, basiretli bir adam vesse
lam.o. 0 'bir ~dk meselelerin kan§bnlma· 
dan halledildigini ne biliyor. Baz1 ha
diseler kendi kendine de inki§af eder. 
Kalk ayaga F erdi .. o Sen yiiziinden go
riindiigiin kadar aptal degilsin. K alk, 
gel, ~oyle pencerenin kenanna. Daha ay
dmhk bir yere .. o Hah... Simdi yiiziime 
bak. Ellerini bana ver. Yiiziime dikkatli 
bak. Ve §imdi soyle: Ben Hasan Azmi 
miyim, de gil miyim L 

Bunu s0yliyerek Murad Ferdiyi elin • 
den tutmu§, pencerenin kenarma gotiir • 
mi.i§tii. Gozlerini onun gozlerine dike -
rek: 

~ SOyle, dedi. Ben yalanc1 Hasan 
Azmi miyim? 

[Arkast var) 
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Hiikiimet~i saflanndan 
firarlar ~ogald1 

ispanya Ba,vekilinin ~ekilmesi etra
findaki cereyan gittik~e kuvvetleniyor 

Madrid 1 (A.A.) - Asiler dun, Ja
rama mmtakasmda Maranosa'ya birka~ 
kere taarruz etmi§lerse de hiikumetc;ileri 
mevzilerinden tardetmege muvaffak ola
mami§lardir. 

Asiler, kasabay1 ihata eden hiikumet 
hathm yarrnaga muvaffak olamadan bir 
kac; saat siiren bir muharebeden sonra 
ric'at etmege mecbur olmu§lardir. 

Diger cihetten Toledo mmtakasmda
ki hiikumet kuvvetleri Toledo'nun §imali 
!!arkisinde etraf1 duvarla c;evrilmi§ yemi§ 
bahc;elerinin ic;inde bul unan asilerle tema
sa gec;erek bunlann tahkim ettikleri mev
zilere girerek du§Tilamn vaziyeti hakkm
da malumat elde ettikten sonra c;ekilmi§

lerdir. 
Hiikumetin maneviyah 

bozuluyormul} 
Londra 1 (A.A.) - Gazetelerin 

Tala vera' dan ald1klan haberlerde, hii • 
kumet saflanndan milis ve ecnebl goniil· 
liilerin kiitle halinde Francoculara gee;· 
mekte olduklan bildirilmektedir. Firar 
hadiselerinin boyle artmas1 hiikumetc;i 
saflarda maneviyatm gitgide bozuldugu· 
na bir deli! olarak gosterilmektedir. 

Oniversite mahallesinde harb 
Madrid 1 (A.A.) - Purente de 

Los Franceses'deki asiler, Oniversite 
mahallesindeki kuvvetlerin himayesinde, 
gec;en gece saat 23 te hiikumet~ilerin 
mevzilerine §iddetle taarruz etmi§lerse de 
milisler, bu hucumlann hepsine mukave
met etmi§lerdir. Geceyansl muharebe 
§iddetini kaybetmi§ ve cumhuriyetc;iler 
mevzilerini muhafaza etmi§lerdir. 

Oviedo hastanesi de 
bombardrman edildi 

Salamanka 1 (A.A.) -Franco ka· 
rargahmm bir tebligine gore, hiikumet
~iler, Oviedo hastanesi uzerinde Kizil -
hal} i§aretleri ve bayraklan olmasma rag· 
men bombard1man etmi~ler ve Somiedo
de de KIZllha~a mensub birka<; kadm 
hastabakiciyl oldlirmii§lerdir. 
/spanya hiikumeti harbi ne Jerait 

altmda kazanabilir? 
Londra I (A.A.) -Vernon Bart

lett, ispanyamn hiikumetC<ilerin elinde o
lan k1smmda yaptlgl tetkikat neticesin
de, News Chronicle gazetesinde Val en• 
cia hukumetini me~gul eden meseleleri 
say1yor ve diyor ki: 

«ispanya hukumeti ic;in en ciddl me· 
sele, bizzat kendi te§ekkuliidiir. Bu hu
kumetin bir Napoleon'a ihtiyaci vardu. 
F akat ufuklarda hic;bir N apoleol\ goriin· 
muyor. Mudafaa siyasetini, bir taarruz 
siyasetine c;evirmek ic;in §imdi §iddetli 
hir te§ebbuse giri§ilmi§tir. Gec;en cumar
tesi gunu askeri kumanda heyetinde ya
pilan tebeddulat, bu yolda ahnan ilk ted
birdir. ia§e ve nakliyat hizmetleri i<;in 
Valencia' da yakmda kontrol memurlan 
tayin edilmesine intizar edilmektedir. 
Madridle Valencia arasmda normal nak
liyat temin edilebildigi takdirde, huku
metc;ilerin harbi kazanma ihtimalleri ol
dukc;a <;ogalacakhr. Filhakika, haliha
Zirda Madrid §ehrinin ia§esi pek gayri
muntazam bir §ekilde temin edilmekte -
dir.» 

Muharrir, Caballero'nun i§gal ettigi 
mevki i<;in pek ya~h oldugunu, o mevki
de bulunmas1 ancak muhasematm bi
dayetinde bir fayda temin ettigini ve halk 
tarafmdan sevilmi~ bir §ahsiyet olmas1 
itibarile millet efrad1 arasmda ittihad hu
sule getirdi~ini, fakat halihamda biitiin 

partilerin aralarmdaki kavgalan unuta-

rak zaferi elde etmek ic;in c;ah~hklanm 
yazmaktad1r. 

Muharrir, ~unlan ilave eylemektedir: 
«Diger cihette General Miaja'mn as

ker! meziyetleri hakkmda sarih malumat 
yoktur. Bununla beraber, Madridin cep
heden yap1lacak bir taarruzla zaptedil -
mesine ihtima] verilmemektedir. Hiiku -
met merkezinin muvasalasmda, Valen -
cia' da ve biitiin cumhuriyetc;i ispanyada 
emniyet ancak asker! ve siyasl §eflerin, 
mesela Manzanares sahillerindeki hiiku
met kuvvetlerinin siperlerinde gordugiim 
Bask'lann katlandiklan fedakarhk ve 
cesarete muadil bir kahramanhk goster
melerine baghdir.» 

Ademi miidahale karsrsrnda 
Portekiz · 

Lisbonne I (A.A.) - Diario de 
Noticias gazetesi, bugun ademi miidaha
le kont~olii noktasmdan Portekizdeki va· 
ziyetle lngiltere ve F ransadaki vaziyet a
rasmdaki farkJ izah etmektedir. 

Bu gazete, bulunan hal §eklini Porte
kiz hiikilmetinin bir muvaffakiyeti addet
mekte ve §oyle demektedir: 

Portekiz kontrole tabi degildir, bu iti·· 
barla komite ile hic;bir alakas1 yoktur. 
Beynelmilel memurlar Pirenedeki Fran
SIZ - lspanyo) hududile Cebeliittanktaki 
fngiliz ~ lspanyol hududuna faaliyetle 
nezaret etmektedirler. Bununla beraber 
ingiliz hukumeti tarafmdan tayin edilen 
fn~iliz mii§ahidleri Portekiz hududunda 
ademi miidahale mecburiyeti noktasmdan 
ne gibi §eyler cereyan ettigini kaydet -
mekle iktifa edeceklerdir. Bunun manast 
§Udur: 

lngiliz hiikumeti, Portekizin taahhud· 
lerine ne suretle riayet ettigini diger mem
leketlere bildirrnek vazifesini ustiine al -
mi~tir ve yapacag1 i§, bundan ibarettir. 
Portekizdeki lngiliz mii§ahidlerinin ade
dile Pirenedeki beynelmilel kontrol me
murlarmm adedi bir olmasma ragmen 
Frans1z - lspanyol hududundaki vazi • 
yetle lspanyol • Portekiz hududundaki 
vaziyet arasmda hi<;bir benzerlik yoktur. 
Pek sarih ve bariz olan bu fark, Porte -
kiz hi.ikumetinin inkar kabul etmez bir 
zaferidir.» 
Bir F ransrz gemisi mayine farptr 

Londra 1 (Hususi) - Marsilyadan 
Cezayire gitmekte olan b1r F ranS!Z gemi· 
si ispanyol sularmda ihtilalciler tarafm • 
dan atJlan bir mayne c;arpmt§hr. 
Beynelmilel lit,alar bal}kumandanr 

kafmll! 
Salamanca 1 (A.A.) - Madrid 

Radio istasyonunun bir tebligine gore, 
Albaceta eyaletindeki beynelmilel liva
lann ba§kumandam firar etmi~tir. 
Bir lngiliz heyeti ticaret anlafmasr 

akdi ifin Burgosa gidiyor 
Londra I (Hususl) - General 

Franco ile bir ticaret anla§masi akdetmek 
uzere n1mresml bir ingiliz heyetinin Bur
€OSa hareket ettigi haber verilmektedir. 

Portekiz hududlarrnr kontrol 
edecek lngiliz heyeti reisi 

Londra 1 (Hususi) - Bitaraflrk ko
mitesi karan mucibince Portekiz hudud
larmda kontrol i§ini idare edecek olan 
ingiliz heyetine yiizba§l Macdonald ri
yaset edecektir. 

Yuzba§I Macdonald bundan evvel Lo
zan muahedesi ahkamJ mucibince te§ek
kiil eden Bogazlar komisyonunda lngil
tereyi temsil ediyordu ve Montro anla§ • 
masmdan sonra, Bogazlar komisyonunun 
lagvt uzerine fogiltereye donmu§tii. 

ingiliz hanedanmm en gene azas1 Diik do Kent agabeysi eski !ngiliz Krall 
Dun do Windsorii Viyanada ziyaret etmi9tir. !ki karde9 Bristol otelinde go
rti~t;.ikten sonra esld Krahn oturdugu Enzesfeld 9atosuna hareket etmi~lerdir. 
Sab1k Sekizinei Edvard Avusturyada ikinci defa olarak ailesi efradmdan birini 
k<Jbul etrnektedir, • 

CUMHURiYET 

Bir harb 
Kehanetini 
Tahlil 

[Ba§makaleden devam] 

atmt nakletmi§ti. Bu if§aata gore, Hitler, 
1936 sonunda, bir gece Prag ~ehrinin 
bombard1man edilmesini emretmi§, fakat 
fikrine i~tirak etmiyen Alman Milll Mu
dafaa N azm Mare~al Blumberg ile uc; 
ordu miifetti~i general istifa edince, em
rini geri almi§! Gene ayni zata gore, Hit
ler bu sene harbetmezse fmah kac;umak
tan korkuyormu~ ve onumiizdeki uc; ay 
zarfmda, marttan maylSln sonuna kadar 
deh§etli bir gerginlik, buhran ve harb 
tehdidi vanni§!.. 

Bu korkunc kehanete mukabil. bir ta
raftan Alman Hava Nazm Goring
le bizzat Hitler, diger taraftan da 
ingiliz Maliye Nazm Nevill Chamber
lain aksini, yani harbolmiyacagmi soyli.i
yorlar. 

Harbe karar veren devlet adamlannm, 
yukar1da mevzuu bahsettigimiz gibi, has
ml gafil avhyarak baskm yapmak ic;in, 
,miitemadiyen sulhtan bahsedecekleri ta
biidir. Onun ic;in, diplomatlar teminat 
verip dururlarken bir harb patlamasi ol
maz ~ey degildir amma. kendisine bu ka
dar harbculuk atfedilen Almanya, acaba 
hakikaten harbe haz1r mtdu? 

Almanya, kara, deniz ve hava ordu
lanm yeniden kurrnaga ba§hyah c;ok ol
mami§hr. Ciddl asker! mutehasSISlar, Al
manyamn, ancak 1933 tenberi esash SU
rette silahlanmaga ba§ladigmi kabul edi
yorlar. Bu kadar zaman ise, iki cepheli 
olacag1 muhakkak gibi goriinen muaz -
zam bir harbi muvaffakiyetle ba§aracak 
kudrette, kara, deniz ve hava ordulan 
viicude getirmek i<;in kafi degildir. 

Almanyanm, iddia edildigi gibi, ta
rnamile iharbe hazu bulundugunu ve Al
man ordusunun, dunyamn en miikemmel 
ordusu oldugunu kabul etsek dahi, bu 
devletin kar§Ismdaki - milletlerin eli ar
mud toplamadtgml da kabul etmemiz 
laz1m gelir. 

Almanya, Fransaya taarruz edemez; 
~iinkii Maginot hatti bugiin ge<;ilemez bir 
haldedir ve F rans1z ordusu, en az Alman 
ordusu kadar kuvvetlidir. 

Almanya, Fransaya girmek ic;in Bel -
<;ikaya ve F elemenge taarruz edemez; 
c;iinkii, bOyle bir y_aziyette, yalmz bu 
devletlerin kuvvetlerin1 degil, F ransay1 
ve lngiltereyi de kar~ISlnda bulur. !svi<;
re, daghk arazisi ve milli mlidafaa kuv~ 
vetleri bak1mmdan kolay yutulur bir lok
ma degildir; onun I<;m, Almanlann 
F ransaya !svic;reden girmek istemeleri de 
mi.isteb 'add1r. 

Almanya, dogrudan dogruya Sovyet 
Rusyaya taarruz edemez: c;i.inki.i, bu 
memleketle smuda§ (hemhudud) degil
dir. Almanya, Sovyet topraklarma gir~ 
mek ic;in ya kuc;uk BaltJk devletlerini, ya 
Lehistam, yahud da ~ekoslovakya ve 
Romanyayt beraberce <;ignemek mecburi· 
yetindedir. 

Kiic;iik BaltJk devletlerinin mahdud 
ve dar arazisinden ge~ip Sovyet Rusyaya 
taarruz etmege kalki§Tilak, <;ok azim bir 
sevkulcen hatas1 olur. ~iinki.i milyonhik 
Alman ordulan, bu topraklardan suratle 
ve ihep birden Sovyet Rusyaya gec;emez~ 
ler ve Sovyetler, ordulanmn say1 ustiin~ 
liigunden istifade ederek Alman ordula· 
nm fena bir vaziyete dii~iirebilirler. Di
ger taraftan bu istikametten yap1lan bir 
taarruzda Almanyamn Danzig koridoru
nu ~ignemesi ve Lehistanla da bozu§ma;I 
laz1m gelir. 

Almanya, Lehistam <;igneJ.!.lege kal
karsa, bu memleketin kuvvetli ordusile 
c;arpi§maga mecbur olacakt1r. Lehistamn 
hazer! ordusu, Almanlarm hesab1na gO
re, 300,000 ila 335,000 ki§idir. Polon
yamn harb zamanmda 2,500,000 ki§ilik 
talim ve terbiye gormu§ askeri vard1r; 
niifusu 33 buC<uk milyon olduguna gore, 
yuzde I 0 hesabile, asgarl 3 bu~uk mil
yon asker <;Ikarabilir. Almanya, Lehis
tanla ugra§Irken Sovyet ordulan da se
ferberliklerini ikmal ederek biitiin kuv
vetlerile mucadeleye i§tirak edebilirler. 
Lehistamn Almanya ile mu§terek hareke
ti, biitun hesablan altiist edebilir amma, 
§imdilik, Lehlerin bOyle bir siyaset takib 
edeceklerine dair hi~bir i§aret yoktur. 

Almanya, once ~ekoslovakyaya ve 
ondan sonra da Romanyaya taarruz ede
rek Sovyet Rusya topraklanna girmek 
isterse, kar§Ismda Sovyet ordulanndan 
evvel ~ek ve Rumen ordulanm bulacak
hr. 

Almanlara gore, ~ek ordusu, hazerde 
160,000 ki§idir; ~ekoslovakya, harbde 
I ,500,000 ki§i <;Ikarabilir; her eli silah 
tutan, askere almusa, bu yekun 3 milyo
nu bulabilir. Rumen ordusu ise hazerde 
I 65,000 ki§idir; seferde ordunun mev
cudu 1,600,000 ki§iyi bulur; eski tabiri
le nefiriam yapJlma bu yekun 3 milyonu 
gec;ebilir. 

Demek ki Almanya, Sovyet Rusyaya 
taarruz ic;in ~ekoslovakya ile Romanya
ya taarruz ederse kar§ISmda, 3 milyonluk 
iki ordu bulacaknr. ~!man kuvvetleri bu 

1937 biit~esi 
Miitevazin olarak 
Meclise verildi 

[Ba:;tarab 1 tnct srzhtfede] 

muhafaza, 1slah ve inki~afmx temin e -
decek orman kanunu tatbikatma, 
8,000,000 liras1 memleketin sanayile~ -
mesi, madenlerimizin i§letilmesi, §i -
mendifer in§aati, deniz vas1talarmm 
yenile§mesi ve memleketin miidafaas1 
igin ge<;en sene fevkalade varidat kar
§Ihk gosterilerek konulmu~ olan tah -
sisata, oniimiizdeki sene gene bu i~ler 
igin almmas1 mutasavver fevkalade 
tahsisatm kar§Ih&'J.m te§kil eden bore -
lann odenmesi igin meveud tahsisata 
ilave edilmi~tir. Mlitebaki dart m.ilyon 
ii~ yiiz bin lira da memleketin her sa
hadaki inki§afile miitenasiben geni~le
mekte olan hi:zmetlerin daha iyi gorlil
mesini temin edecek muhtelif dairelere 
tefr·ik olunmu§tur. 

Bu sene higbir verginin tezyidi vaya 
ihdas1 mevzuubahs degildir. Kuvvetle 
iimid ederim ki Turk vatanmm her va
tanda§a in§irah veren iktlsadi inki9af1 
onlimlizdeki senede bu YJlda oldugu gi
bi varidatm daha ziyade tezaylidii im -
kamm verecek, her vatand~ vergile -
rini seve seve ve kolayhkla odemek su
retile zevk duyaeaktxr.:o 

Meelis rnartm 22 sinde toplanaeak ve 
yeni blit~e enelimenlerde gorii~iileeek -
tir. Enelimenler c;ah§malanm 15 nisa -
na kadar bitireeeklerinden 1937 mali 
y1h biitc;e miizakerelerine Meclis heyeti 
umumiyesinde 15 nisanda ba~lanaeak -
tir. 

ADLIYEDE 

Otomobil ~ocuga degil, ~ocuk 
otomobile ~arpmt!}! 

Bundan bir miiddet e'Vvel Osman is
minde bir ~ofor G:.:olatada 8 ya§larmda 
Hiiseyin admda birisine c;arparak ya -
ralami§ti. 

DUn iigilneil eezada Osmanm rnuha
kemesi yap1lm1§ ve dinlenen ~hidler
den manifaturae1 M1grrd1g, otomobilin 
~oeuga degil, ~oeugun otomobile ~arp
tl~m iddia etmi~tir. Muhakeme ba~ka 
bir giine bxrakllrm§tlr. 

Bir htrs1z yakaland1 ve 
mahkum oldu 

$imdiye kadar serserilik, sarho~luk ve 
h1rsizhktan miiteaddid defalar mahkum 
olmu§ olan ~iikrii isminde birisi dun Ga
latada Aleksandreyamn evine girmi§ ve 
dolablann kil1dlerini k1rarak birc;ok k1y· 
metli e~yay1 a~trrnaga ugra§nken Alek -
sandreyamn ayak sesini duymas1 iizerino 
bahr;eden ger;erek 0 civarda bulunan u
raniya'mn evine gizlenmi~tir. 

Aleksandreya evinin altust edildigini go
riince hemen polise haber vermi§ ve polis 
iz i.izerinde yiiriiyerek htrslzl Uraniya'mn 
evinde c;aldtgr e§yalarla beraber yakala • 
m1~ ve $ukrii ile beraber onu saklamak
tan su<;lu olarak Uraniya'yi da mahke • 
meye sevketmi~tir. 

Y ap1lan duru§ma sonunda $i.ikriinun 
hu·SIZhk su<;u sabit goriilerek 9 ay 24 
giin hapse mahktim edilmi§ ve Uraniya· 
mn beraetine hukmolunmu§tur. 

ordu ile ugra§uken Sovyet Rusya 6 mil
yonu miikemmel bir talim ve terbiye gor
mii§, 1 0 milyonhik ordusile i§e kan§a
cakhr. 

0 zaman, Fransa da muttefikini yal
mz buakmiyacagi gibi, Yugoslavya da 
Kii<;iik 1 tilafm bir ruknu oldugu i<;in mii
cadeleye i~tirak edecektir. Yugoslav or
dusu, hazerde 150,000 ki~iye yakla§Ir; 
seferde ise 1.500,000 ki~iyi ge<;er. Y u-
goslav milleti kamilen silaha sanlusa, 
herhalde 3 milyon kadar asker c;1kanr. 

0 zaman, italya, Macaristan, Avus
turya ve hatta Bulgaristamn da Almanya 
tarafma gecttigini farzetsek bile Almanya 
ile miittefikleri, gene hastmlarmdan daha 
zayifhrlar. ~unku, bu 130 milyonluk 
kutle kar§ISlnda -1ngiltereyi ve ne tarafa 
iltihak edecegi mec;hul olan Lehistam bir 
tarafa buakirSak- 260 milyonluk bir 
zumre bulacaktu. ]aponyamn Sovyetle
re arkadan taarruzu, ingilterenin ve hatta 
Amerikanm harbe miidahalelerini icab 
ettirebilir. 0 zaman, 1914 tekinden da
ha buyiik ve tam manasile bir dunya 
harbi ihtiyar Kurenin ve bugiinku mede
niyetin altim iistune getirir. 

Bizim, bu yazt ile anlatmak istedigi
miz §Udur ki Almanya, oyle zan ve tah
min edildigi kadar htffetle yeni bir harbe 
atilamaz. ~unki.i kar§ISlndaki kii<;iik bii· 
yiik devletlerin hemen hepsi tepeden tir
naga kadar silahlanmt§lar, aralarmda 
miitekabil yard1m paktlan ve ittifaklar 
akdetmi§lerdir. Hitlerin ve arkada§lan
mn, kazanmak umidi, kaybetmek tehlike
sine nazaran hayli zay1f alan bir miica
deleye ahlmalan, hi<; te akilhca bir i§ ol
maz. Alman milletini idare edenlerin deli 
olduklanm da kimse iddia edemez. 0-
nun ic;indir. ki Almanyanm §U oniimiiz
deki u<; ay ic;inde ~ekoslovakyaya saldt
racagi rivayeti, arama ortaya ahlan mii
heyyic bir kehanetten ve propagandadan 
ba§~a bir§ey degildir. 

ABIDIN DAVER 
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Biif9enin taksimafz 

Bu seneki tahsisatta 
17 milyon fazlahk var 
Ge~en yd biit~esile bir mukayese 

1936 - 1937 biit~esi 

Ba§vekalet 
:;lfrray1 Devlet 
tstatistik Urnum 
Miidiirlligu 
Diyanet i~leri 
Umum Miidlirlilgii 
Maliye Vekaleti 
Dliyunu Umumiye 
Tapu Umum Miidiirliigu 
Giimrlikler ve inhisarlar 
Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 
Matbuat Umum 
Miidiirliigu 
Emniyet I§leri Umum 
Miidiirliigu 
.J and arm a Umum 
Kumandanbgt 
Hariciye Vekaleti 
S1hhat ve !c;timai 
Muavenet Vekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
N aft a V ekaleti 
ikttsad Vekaleti 
Ziraat Vekaleti 

607,630 
17,715,028 
45,728,100 
1,248,990 

4,573,790 

8,871,980 
3,195,790 

5,458,180 
8,798,880 

10,270,190 
14,670,790 
4,180,900 
8,040,830 

1937 - 1938 biit~esi 

Kumandanh&'J. 
Harieiye Vekaleti 
S1hhat ve 1c;tima1 
Muavenet Vekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
Naf1a VekB.leti 
ikhsad Vekaleti 
Ziraat Vekaleti 
Milli Miidafaa Vekaleti 
(Kara k1sm1) 

1,361,806 

5,009,934 

9,372,700 
3,340,830 

6,487,538 
9,272,612 

12,370,690 
15,003,322 
5,683,060 
6,098,550 

46,733,220 
Milli Mlidafaa Vekaleti 
(Kara k1snu) 
Milli Mlidafaa Vekaleti 
(Hava k1sm1) 

46,314,500 Milli Miidafaa Vekaleti 
(Hava J.o.sm1) 7,823,755 

Milli Miidafaa Vekaleti 
(Deniz k1sm1) 

7,909,470 Milli Miidafaa Vekaleti 
(Deniz k1sm1) 6,061,780 

Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirliigu 
Harita Umum 
Miidilrliigu 

5,761,780 Askeri Fabrikalar 

Umum Miidiirliigu 
3,065,270 

3,065,990 
745,890 

1936 senesi biit~esinin 
umumi yekunu 

745,170 

212,765,580 

Bulgaristanda gene mi 
Tiirk dii,manhgi? 

[Ba§taraft 1 tnct sahifedel 

gaz e§rafmdan yetmi~ ya§mdaki ak sa<;h 
ismail Celil oglu, zerre kadar bir su<;u 
olmad1g1 halde Turk casusudur diye bu
giin !slimiye hapisanesinde c;uriimektedir. 
Bulgaristanm en namuslu ve her yerde 
sozii dinlenen ihtiyar devlet adam1 Milli
nof, 1smail Celil oglunu «Bu adamm zer· 
re kadar kabahati yoktur. Bu adamr ser
best bnakmm> diye Burgaz mahkeme -
sinde §iddetle mudafaa ve hakimlerden 
birisi de verilen karara §iddetle itiraz et
tigi halde mf bu hastahk yiizunden Bul
gar mahkemesi ismail Celil oglunu mu -
ebbed kiirege mahkum etti. Halk ta, Is
mail Celil oglunu mahkemede mudafaa 
ettigi ic;in Malinof'u ta~lad1. 

1§ yalmz bununla kalmad1. Gene Bur· 
gazdan Miieyyed Vehbi, Filibeden 
Vahdet Hafiz Cevdet te elde en ufak 
bir deli! olmad1g1 halde Tiirk casuslugu 
tohmetile miiebbed kiirege mahkum e -
dildiler. Arkalanndan Tiirkiyeye multeci 
stfatile gelip giden birc;ok Bulgarlar da 
ayni ak1bete ugradi!ar. Bu hastahk o ka
dar ileri gitti ki hatta Turkiyeden hudud 
harici edilen Bulgar multecileri bile ge
ne Turk casusudur diye muebbed kiirege 
mahkum edildiler. 

Simdi de Eskizagra' da yeni bir casus
luk davasma bakilmaktadir. Bu davada 

Harita Umum Mlidiirliigu 
Meteoroloji Urnum 
Miidiirltigu 
Yekfin 

532,135 
229,676,712 

<;ekoslovakyadaki AI· 
manlar i~in muhtariyet 

[Bagtaratt 1 inci sahifede} 

Bir ltalyan gazeteainin miitaleast 
Roma 1 (A.A.) - «Popolo di Ro

ma» gazetesi, Kiic;uk Antant devletleri 
arasmdaki buhramn mu§teret menfaatle
rin azalmasmdan ve noktai nazar ihtilaf
larmm artmasmdan ileri geldigini yaz • 
makta ve buna da ba§hca sebebin, sulh 
muahedelerinin en buyiik manhksizhgi o
lan ~ekoslovakya bunyesindeki hata ol
dugunu ilave etmektedir. 

Havac1bgin inki~af1 
[Ba:;taraft 1 tnci sahtfede1 

malumah verrnektedir. 
«Lehistanm P. Z. L. tayyare fabri

kast Turkiye hesabma son sistem avc1 
tayyareleri yapmaktad1r. Bu tayyareler 
«24. A-Motor Gnom K. 14» modelin
dedir. 

Bu tayyareler iki hafif top, iki agu 
makinelitufek ve yuzer tane kuc;iik born· 
ba ta§Imaktadirlar. Aynca gece u<;U§ -
Ian ve muhabere i<;in son sistem telsiz ter· 
tibatlan vard1r. 

Tayyarelerin siiratleri 4250 metro 
yukseklikte, saatte 417 kilometrodur. Ay
nca 5 dakika, 40 saniyede 5000 metro 
irtifaa yukselebilirler. Tiirkiyeye §imdi
ye kadar bu tip tayyarelerden be§ tane 
gonderilmi§tir. -----da suc;lu iki Bulgaria Mehmed oglu Na- Sovyet 

zir nammda bir Turktiir. Bunlar hak -
Rusyadan ~Ikartlan 

Almanlar 
kmda heyeti hakime ancak 12 dakika sii-
ren bir isti§areden sonra idam karan ver- Moskova I (A.A.) - Tass ajan -
mi§. !dam edilecek bu UfX ki§i i<;in daha smm bildirdigine gore, casusluk yapmak 
fazla du§unmege liizum bile gorrnemi§- ve mukabil ihtilal faaliyetinde bulunmak 
. suc;ile ge<;en sonte§rinde Leningrad' da 
h~ kf tev i edilen 9 Alman, 27 ve 28 §Ubat 

Bulgaristanda gazeteler i<;in <;ok §id- tarihlerinde memleketten ~tkanlarak Sov
detli bir sansur oldugu ve en ufak bir§e- yet - Polonya hududuna sevkedilmi§ler· 
yin bile gazetelerde yazilmasma miisa -

ade edilmedi&i halde bu casusluk dava- ~~lgaristan belediye intiha
lan biitun uydurma teferriiatile Bulgar 
gazetelerinin ilk sahifelerini doldurmak- babnda ~arpi!}malar 
ta ve bunlan gazetelere bilhassa Polis Biikre§ (Hususi) - Moldova'da Bat-
Mudiriyetinin vermekte ve ne§rettirmek- yo §ehrinde yapllan belediye intihab -
te oldugu soylenmektedir. lanm sag eenah partileri kaybettikleri 

i~in fazla milteessir olmu§lar, oniine ge-
Bunlardan gaye nedir? Ve bu i§ler ne lene saldtrmt§lar ve 30 ki~iyi ag1r su -

zamana kadar devam edecektir? Eger rette yaralami~lardll'. Bu meyanda 35 
gaye Bulgaristanda matbuat vas1tasile Yahudinin magazasm1 da kamilen yag
bir Turk du~anhg1 uyand1rmak ve Bul- rna etmi§lerdir. 
garistanm Turk halktm da bu casusluk -===~~~~~~~!"!!..~-~~~--~ 
korkusile Turkiye ile olan munasebetle
rini katetmekse bunun ic;in bigiinah Tur
kun camm yakmaga liizum yoktur. Bul
gar hukumeti hir;.bir Turk Turkiye ile 
muhabere edemez di~ bir kanun c;1kanr. 
V e Tiirkler bizim dostumuz degil, ebe
dl du~mammizdir, diye de gazetelerle i
lan eder. h te kendi)iginden hallolunur. 

Biz de o zaman acaba Bulgar dostla -

nm1z neye boyle §eyler yap1yor diye ka-

fa yoranz. 
Y ok, eger gaye intihab arifesinde mev

hum bir Turk tehlikesile Bulgar halkm1 
korkutup onu partilerden uzakla§tlrmak 
i<;in bir intihab manevras1 yapmaksa Bul
gar dostlanm1za tavsiye ederiz, Bulgar 
halk1 i<;in ba§ka mevhum bir tehlike icad 
etsinler, <;unkii mevhum Turk tehlikesi 
artlk Bulgar halkmm nazannda eskimi§
tir, yer tutmamaktad1r. 

Norasteni, 

zafiyet ve 
Chlorosc 

benizsizlik .ictn. yeg~ne deva k~ jhY:a ~d~n SIRQP DESCHIENS PARIS 
En muntahtp etibba tarafmdan tertip edilmi~tir. ' 
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Ilk yap1lacak • 
1§ 

Her vatanda~In tiirk~e gorii~mesini 

evvel, giizel tiirk~eye suikasd yapan 
teminden 

tabela ve 
lisle kullananlari tecziye edebiliriz ve etmeliyiz 

[Ba§tarafz 1 i nci sahifede] 

bunu ~ehrin biinyesine uyduracak bir §e
kilde tatbik etmeliyiz.» 

*** 
Aram1zda tiirkc;e konu§miyan vatan-

da~lar var. 
Biitiin ikazlara, nasihatlere, ihtarlara 

ragmen bunlar tiirkc;eden ba§ka diller ko
nusmakta 1srar ve inad ediyorlar. 

Ve biz, yiilardJr, bu yurdda§lan yola 
getirmek ic;in ne yapsak, nas1l etsek? diye 
dii~iiniip duruyoruz. 

Nihayet bu ( dii§iince) nin bir hayli u· 
zun siirdiigii anla~Ilmi§ bulunuyor am -
rna, bu sefer de, i stanbul gibi bir §ehirde 
bu i§in ba~anlabilmesi pek giic; goriilii -
yor. 

Bu mii~kiilat varid degildir. 
Ciinkii tiirkc;eden ba§ka dil konu§an 

adamm bir ecnebi olup olmadigmi anh
yabilmek daima miimkiindiir. 

Seyyah ise, arhk c;oluk c;ocugun bile 
yamlmadan tamd1g1 bir tiptir. 

Nihayet Kurtulu§ sokaklannda, Ba -
lat ve Haskoy c;ar§Ilannda, Kuledibi, 
Y eldegirmeni, F ener, Samatya... gibi 
semtlerde ne ecnebinin, ne de seyyahm 
dola~hgi yoktur. 

Biz, vatanda§lan tamyam1yacak kadar 
gafil de degiliz. 

Eger her §eye ragmen Beyoglu gibi 
kalabahk ve kan§Ik yerlerde seyyah ve 
ecnebileri rahats1z etmekten c;ekiniyor -
sak, buralarda en becerikli ve dil bilir 
memurlarla ve ihtiyatla i§liyerek, kenar 
semtleri yabanc1 dil istilasmdan kurtar
maga derhal ba§hyabiliriz. 
, Buralarda, esasen bin;ok uyamk yurd
Oa§lan bize ellerini uzatmJ§ bulacag1 -
mJZdan da §iiphe etmemeliyiz. 

Dahiliye Vekaletinin el koydugu bu 
meselenin bugiinlerde en muvaf1k §ekli 
?ulacagmdan emin ve miisterih beklerken, 
Istanbul sokaklarmda tiirkc;eye kar§t a -
c;tkc;a ve korkmadan, c;ekinmeden yapdan 
c;irkin taarruzlann sade dilde kalmaytp, 
yaz1da da ahp yiiriimii§ oldugunu bir 
daha hahrlatmak bir vazifedir. 

Beyoglundan ba§hyarak dilediginiz is
tikamete yiiriiyiin, sagm1za, solunuza dik
kat edin: Camlarda, tabelalarda, kapt -
lardaki yaz1lan, lokantalara, gazinolara 
girerek listeleri, hatta birc;ok sinema per· 
delerindeki tiirkc;eleri okuyun. 

Eminolun ki ad1m ba§mda bir (tiirk
c;eye suikasd) le kar§tla§acaksmiz. 

Bunlar kulaktan kulaga fmldanan s<iz
ler degil, §ehir meydanlarmda ve sokak
larmda utanmadan te§hir edilen levha -
lard1r. 

Bunlan yapanlar, tiirkc;eye hiirmet et· 
menin bir yurdda§hk vazifesi oldugunu 

hatJrlathgmiz zaman, giiliimsiyerek, du
dak biikecek kadar da kiistahtular. Bir 
arkada§Imtz tecriibesini §Oyle anlahyor: 

«Diikkanmm oniine asttgt levhada kos
koca bir (bagltc;' yazmi§ alan kasab, 
bunun yanh§ oldugunu si:iyledigim za • 
man: 

- Adam sen de, ayvaz kasab, hep 
bir hesab, dedi ve o yaziyt diizeltmeyi bir 
kiil fet saydt. 

Kaptsmda (Kunduracis) yaz1h adam, 
ihtanma giildii ve §U cevab1 verdi: 

- Sokaklarda eskiciler de boyle ba
gmyorlar ... 

Bir sebzeci (zarzavat) levhasma k!Zl-
§tma sinirlendi. 

-Sana ne? .. diye kopiirdii. 
Bir siitc;:iiye: 

- Bu ( tareyagi) etiketini diizeltse -
niz . ·. diyecek old urn. S1rhm donerek mi
nldandJ: 

- i§in mi yok. ... Simdi onunla kim 
ugra~acak? 

T epesinde (hirtasJyeci) yazth kutasi
yeci kahkahayt atarak: 

- Yay canma ... diye gobegini hop
lath.. Demek yanh§ ha... Ald1rma du
mam dogru c;:1ksm .... 

(Perikar) salonu sahibi berber ustast 
ustrasmt salltyarak esnedi: 

- Simdi tabelac1ya gidip on kuru§ 
cereme mi vereyim ... Varsm yanh§ ol -
sun ... Ne c;tkar? 

Kapmm oniindeki c;:uvallanmn iizerin
de (marcimik), (fasuliyye) etiketleri si
n tan bakkal ac;:tl agzmt yumdu gozii
nii: 

- Nene gerek senin?.. Diikkan be-
nim, mal benim, yazt benim ... 

Bu adama ve onun gibilere: 
- Fa kat dil benim! 
Diye bagtrmamizm zamam c;oktan gel

mi~tir. 
Bunu yapmak ic;:in ortada kar§IIa§Il -

rna~~ muhtemel mii§kiilat ta yoktur. 
Oz yurdumuzda, oz dilimize perva 

stzca, goz gore gore hakaret edili§ine ta
hammiil edemedigimiz anda, bu «;irkin 
taarruzlarm online ge«;ebilmek elimizde -
dir. 

Beklenen an gelmi~tir ve buna kim, 
hayu diyebilir?. 

0 hal de ne bekliyoruz ~ ' 
Hakikaten yl.D'dda tiirkc;e konu~mak 

inzibatJm temin edinciye kadar, tabela -
larda, kap1larda, listelerde ve ilanlarda -
ki tiirk~ye suikasdin onune ge«;ebili
riz ve gayet basit: Bunlardan ceza ala -
rak. 

Dilimize tecaviiz eden yaz1lan lay1k 
olduklan ak1bete mahkum ederek diger -
lerinin de gozlerini ac;:abiliriz ve bunu 
yapmahy1z. 

«Almanyanin tatmini diinyan1n menfaatinedir» 
[Ba§taraft 1 inci sahifede] 

~ettiler. Biitiin bu · te§ebbiisler akim kal -
d1ktan sonrad1r ki dort senehk planm 
tatbikma karar verildi. Bu planm tatbi -
·kma Almanyayt mecbur edenler gene 
yabancJ memleketlerdir. Ba§langicda 
planla alay ettiler. Bugiin ogreniyoruz 
ki, Almanya ile ancak bu plandan sarft
nazar ettigi takdirde miizakere edilebili~
l!lli~. Almanya mutlak bir olaT§i pe~nde 
degildir. Hakikatte otar~i hareketine di
ger memleketler ba§lami§Iardir. 

Roosevelt'in ekonomi siyaseti ve Ot -
tova anla§malan dort senelik plandan 
~ok evvel ittihaz edilmi~ tamamen otar
§ik tedbirlerdir. Almanya diinya ticareti
'Ile muhalif bir ekonomi siyaseti giitme -
mektedir. Avrupa, her hangi bir memle
ketin tamamen ve kat'! olarak kabuguna 
fekilemiyecegi derecede dard1r. Di:irt yii
hk plan, Almanyayt ham maddeler saha
smda yabanc1 esaretinden kurtararak ser
mayeyi kurtaracak ve bu sermaye, bu 
suretle yeni bir hamle alacak alan bey -
nelmilel ekonomi ve tecim kanahna aka
bilecektir.» 

Von Ribbentrop, mi.iteakiben, miis -
tern! eke meselesine gec;erek demi§tir ki: 

«- Versay muahedesi milletleri zen
gin ve fakir iki ziimreye ayud1. Buna bi
naen, dikte edilen bu ban§ bir taraftan 
ho§nudsuzluk, diger taraftan da itimad _ 
siZIIk uyandudt. Bu sikmtiyi yeni bir mu
vazene ile bertaraf etmek biitiin devlet
lerin menfaati icabmdandu. Bu muva . 
zeneyi bulmak lazimdir. Zira muasn 
diinyam1zda baz1 memleketler sadece de 
mevcudiyetlerini teminden aciz iken di -
gerlerinin bolluk ic;inde ya§amalan im -
kans1z hale gelmi§tir. Bu muvazene an
cak iki sahada ba§hyabilir: 

l - Eski Alman miistemlekelerinin 
iadesi meselesinin hallile, 

2 - Alman milletinin bizzat kendi 
kuvvetlerile. 

Hatib Versay muahedesinin, hakst7. -
hklan~1 tebari.iz ettird1kten sonra, AI -
manyanm miistemleke hakk1 istedigini ve 

hu hakk1 cerhetmek ic;in ileri siiriilen de
lilleri kat'! olarak reddettigini bildirmi§
tir. Ribbentrop §Oyle devam etmi~tir: 

«- Almanya ne emperyalist bir miis· 
temleke siyaseti takib etmek, ne de miis
temlekelerini sevkiilceY§ iisleri haline 
getirmek niyetinde degildir. ingiliz - Al
man deniz anla§masJ, Almanyanm boyle 
maksadlar giitmedigini kat'i derecede 
isba: etmektedir. Fiihrer, miistemlekeye 
mahk olmamn Alman deniz metalibattm 
artJrmiyacagim bilhassa kaydetmi§tir. Al
m~nyamn miistemlekeye ihtiyacJ vard1r. 
Ztra ham madde membalanm kendi ser· 
mayesile i§letecegi sahalara malik olmak 
ihtiyac1 kar§JsmdadJr. 

Ger~i Almanyayt ham maddeleri va· 
b~nct memleketlerden satm almaktan .hi!< 
btr §ey menetmemektedir. 

Fakat bunlan odiyecek dovizi yoktur. 
Keza Almanyanm endiistri mamulatt ic;:in 
mahrec ve Alman te§ebbiisiine faaliyet 
~a~as1 olmak itih~rile de miistemlekeye 
JhtiyacJ vard1r. B1rka~ sene inki§aftan 
sonra, Almanyamn bu miistemlekeler va
,..tasile ham madde ihtiyactm harbden 
evvelkinden c;:ok daha bi.jyiik nisbette te

min edecegine hie; §iiphe yoktur. Umid 

edelim ki, akliselim ve manhk bu mese -

!eye hakkaniyetli bir tam hal bulsun. 

Almanya bugiin, beynelmilel havamn 

kat'i surette yatJ§masi i~in fevkalade e -

hemmiyeti haiz olabilecek bir hareket 
beklemektedir.» 

••• 
Avustralyada bir tayyare 

kazasi 
Sidney f (A.A.) - f 9 §uba ttanberi 

kaybolan pasta tayyaresi Queensland 

ile cenubi Galles daglan arasmda par -

~alanm1§ olarak bulunmu§tur. ic;:inde bu

lunan iki tayyareci ile yolculardan ikis; 

derhal olmii§, bir iic;:iinciisii kaya!ara yu

varlanarak olmii§ ve diger ikisi de hafif 

surette yaralanmi§lardu. 

------- ------. -_ --. ~-
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!~CumhuriyetJII 
IJ=tl ©.d ~ s lQ) ~ lYI Dl1 lYI 

Bir vatandattn tikayeti 
Galatada Mum.hane caddesinde 35 nu -

marall Yaldtz hanmda Cahid lmzasile al
di~uruz mektubda deniliyor kl: cBana 
borclu oldugu ikl bin kii.sur lirayt Od.emek
sizin Tiirkiyeden firar eden Aleksan nam 
§ahsm izmir ve Odemi§teki ktrk bin lira
dan fazla emlakine Maliyenin vaz1yed et -
tlltini ti~renince hakkuru aradtm. Adliye 
hakkimi tamd1 ve Hazlneyi mahkum etti. 
Fakat bir tiirlti. param1 alamad!m. Nihayet 
bu halk.kiml borclu bulundugum bir kimse
ye temlik ettim. AdamcagiZ dl!l. senelerce 
u~r~Ip bir11ey alamaymca. bana rti.cu etti. 

SOldan saga.: §imdl evtmdeki ti.ct be!i kuru11luk e§ya.m 
1 ·- Doktor, bir kuma11a eklenmill par - haczedilecek. 

eta . 2 - Onun gibi y:h olmaz, bazt doktorlar Alacagnru on sene evvel isbat ettl~im 
bumm ctok yenmemesini tavsiye ederler, halde iki bin lira gibl Hazlne ictln ctok e
arabc a. bir fill yapma. 3 - Bazt hayva.nla.- hemmiyetslz bir parayi a.la.mayi!jiTDa hay
rm su igtigi yer, tok onun halinden anla - ret ediyorum. Bu hususta aid oldugu ma.
maz. 4 - insan viicudiiniin en alt !kisrmla- kam.Ia.rm dikka.t na.zarla.rmt gekmenizi di
n, arabca ¢alimlen . 5 - Dil, edebiyatta §oh- lerim.> 
reti olan. 6 - Qaymn kurumui/U, bir emir 
7 - Ktiylerde yapilan yemeklik bir hamur Alyonda lmaret mahallesinde 
8 - Matern, bir emir. 9 - ~ef, titedenberi Hact Hasan oglu Mehmede: 
mevcud olan. 10 - Deniz ticaretinin en faz- Mektubunuz alB.kadar makama gtinde -
Ia. oldugu yerler, a.te:;;ten !{lkar. rilmi§tir. 

Yuka.nda.n a.§ajpya.: ~~'="""='"""'"'=""'~"""'"""'"""''"""':."""'"""'"""'"""'~ 
1 - l}oyle boyle ha.trrlanan. 2 - Budala., !Istanbul Borsas1 kapant§ll 

istanbul civarmda bir koy. 3 - Romanya.da. fJ"atlen" l _ 3 _ 1937 bir §ehir, ad. 4 - Eski Tiirklerden bir klS -
mmm §efleri, eski MlStrl!larm bir Allah! ---, 
5 - Ermenice bir sa.y1, musiki seslerinin ya- P A R A L A R -zlll§ usulti.. 6 - Yemekte kullanllir bir cins 
ot. 7 - Bir edat, bir cemiyet veya bir ku
liib mensubu. 8 - Bir edat , terbiyelilik, ya.
bancL 9 - Uslu, bir ed a.tm klSalml§l. 10 -
:i'skambilde biiyti.kge bir kil.gJd. 
Evvelki bulmacanm halledilmi!l §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anneler Birliginin 
miisameresi 

3 mart tarihine tesadiif eden 9ar§am
ba giinii ak§amt saat 21 de Anneler 
Birligi. tarafmdan Saray sinemasmda 
biiyiik bir dans miisameresi tertib edil
mi§tir . . 

Avrupanm bir9ok sahnelerinde bii -
yiik artistik muvaffakiyetler kazanmt§ 
alan Madame Marianne Kiirer en miim
taz talebelerile birlikte §ehr imizin siite 
muhtac yavrularma yardtm maksadile 
tertib edilen bu miisamereye i§tirak e
edecektir. 

Muhtere<m halk1m1zm yalmz bu ulvi 
gayeye hizmet etmek i9in degil , aym 
zamanda hakiki bi r san'at gecesi olacak 
bu miisamereye azami ragbet gostere -
cegi §iiphesizdir. 

1?unu da ilave edelim ki gec_ren hafta 
Unyon Fransezde biiyiik bir muvaffa
kiyet kazanml§ alan me§hur piyanist 
Erika Vasko piyanoda dansozlere refa
kat edecektir. 

Biletler, Ha§et kiitiibhanesi, Tokatli
yan oteli, Foto izzet Kanzler ve Park 
otelinde sattlmaktad1r. 

r YENI ESERLER ) \... _______ _ 
Kuyucakh Yusuf 

Hususiyeti haiz gene bir hikayecimiz 
var: Sabahaddin Ali. Birka9 Se!J-elerdir 
kiic;iik hikayell'!rile nazar1 dikkati cel
beden bu gene §ahsiyet bu sene bize 
giizel bir romamm okumak f1rsattm da 
verdi. Kuyucaklt Yusuf Anadolunun 
hakiki renk ve havastm ya§atan yerli 
bir eserdir. Muharririn teknigi kuvvet
li, iislubu sade ve aktct goriiniiyor. 

Eseri hararetle karilerimize tavsiye 
eder-iz. 

I I 
Ah~J Sab~ 

1 Sterlln 615. 620. 
1 Dolar loiS. 1~6. 

20 FransiZ Fr 114. 117. 
20 L1ret 120. 125, 
20 Belcik:a Fr t!O. !1;1. 
20 DrahmJ 18, 2~. 

20 isviere Fr ~65. Cl75. 
20 Leva 20, 23. I 

1 Florin 63. 66, 
20 Cek ltrODlJ 70. 75. 

1 A vusturva 81. 20. 23. 
1 Mark 25. 28. 
1 Zlot1 20. 22. 
1 Pensru 21. 23. 

20 Lev ll. u. 
20 Dinar 48. 52, 

I 
Ruble 
1 isvect kuronu 30, 32, 

1 Tiirk altrm 1037. 1038. 
1 Banknot Os B 247. 248. 

I «;EKLER Sa~ ,_ 
All~ 

Londra 617, 617. . 
Nev Yok 0,7920 1·.7926 I 

I P&r18 17.04 17.035 
Milft.no 15,0410 15,04 
Bruksel !. 703~ 4. 7038 
A tina !!8.5737 88,5737 
Cenevre 5,4725 3,4732 
Sofva 64,3435 64.34B5 
Amsterdam 1.4463 1.4464 

Prae 22,70 22,70 
Vivana ;1.~334 4.2il1H 
Mad~ 11.3857 11,3857 

. Berlln L9692 1,96J2 

Varsova 4,11!15 4,1815 

Budaneste 4.3760 4,3760 
Bukres 108.4i75 l08.4275 

. Belln'a.d 54.521!1 BU2Hl 
· Yokohama 2,77!16 2,7786 
Moskova 24.94 24..9~ 

1 Stokholm 3,1434 3.1434 

~ ESHAM 

I 
A~Ulll Kapants 

Asian elm en to 14.55 14 60 

I tSTlKRAZLAR 

Tiirk borcu I pe11in 
· l'iirk borcu l vadell 

~ :a Ir vade! 
~ ,. m vadell 

I Er2an! 

A~~ 
tO 20 
20.55 
19.80 
19,3) 
99, 

TABViLAT 

Kap~ 
30.20 
20.10 
19.35 
19,30 
99. 

1

- Ac~ Kapanllj 

I 

Anadolu I oo. l SJ.30 39.30 
~ n oe. 39.20 89,20 

Anadolu mii. pe111 42.30 4a.3o I 
1 ,. mil. vadeU H50 42.50 1 

istanbul asliye birinci hukuk mahke
mesinden: 

Sabiha $efik tarafmdan Amasra is
tismar §irketile Kemal ve Biiyiikada -
da $akirpa§a sokagmda 41 numarada 
Siileyman oglu Mardinli Hamdi ve Ga
latada Rthtimda Bah9eli Bahriye cad -
desinde Bartmh sepet~i Mustafa aley
hine a9tlan alacak davasmm yaptlan 
muhakemesinde miiddeaaleyhlerden 
Mustafa Hamdi ve Kemalin ikametgah
lan me\(hul bulundugundan kendileri
nin celseyi atiyede dahi mahkemeye gel 
medikleri takdirde muhakemeye gtya-

<;ok giizel bir edebi mecmua halini ben baktlacagma karar verilmi§ oldu -
almt§ alan cBogazic;h nin mart sa)'lsl gundan muhakeme giinii alan 3/5/937 
pkmt§br. Bu saytda Hiiseyin Cahid tarihine musadif pazartesi giinii saat 
Yal9m, Abidin Daver, Mithat Cemal, 14 e talikma karar verilmi§ oldugun -
Biirhan Cahid Ahmed Emin Yalman, dan miiddeaaleyhlerin tayin edilen i§
doktor Galib Ata , Faruk Nafiz <;amh - bu gun ve saatte mahkemeye gelme -
belin yaztlan, Cemal Nadir Giilerin dikleri takdirde gtyaben bak1lacagr 
karikatiirii, bir~ok giizel resimler ve teblig makamma kaim olmak iizere ilan 
tablolar vardtr. Karilerine aynca ilave olunur. 
olarak iki hikaye de veren bu giizel ----------------
mecmuayl okuyuculanmtza tavsiye e - Gaip 
deriz. 

Dariissafaka Brosiirii 
Dari.i~afaka~m 64 i.incii ytldoni.imi.i mi.i

nasebetile Da.riililiafaka Mezunlan Kuru
mu tara.fmdan yar1m as1rdan ziyade tart
hi olan bu milli miiessesenin tarihr;eslle 
Darii~llafakaya dair tarihi vesikalan muh
tevi resimli bir bro~iir ne~redilmi~tir. Fi
att 10 kuru§tur. 

Oglum Hasan ii9 ay evvel Bursa has
tanesinden 91khktan sonra bir daha 
goriinmemi§tir. Nerede oldugunu bilen 
veya kendini goriip tamyanlarm insa -
niyet namma a§agtdaki adrese bildir -
melerini rica ederim. 

Adres: 
Karagiimriik Atikalipa§a Bostan

c_;Jkmaz sokak No. 2 annesi Giil 

Tasfiye halinde bulunan 

Tiirkiye Tiitiinleri 
Mii§terekiilmenfaa 

Reji ~irketi 
i L A N 

Tasfiye halinde bulunan Tiirkiye Tii
tiinleri Reji §irketi hissedarlan 26 mart 
1937 tarihinde ogleden evvel saat on 
birde istanbulda, Beyoglunda Tiinel 
meydanmda Metro hamnda toplanacak 
alan umumi heyete tasfiye memurlan 
tarafmdan davet olunurlar. 

RUZNAMEi MUZAKERAT 
1 - 1936 senesi ic;indeki tasfiye i§leri 

hakkmda tasfiyedarlar tarafmdan ve -
rilen raporla muraklb raporunun o -
kunmast. 31 birincikanun 1936 tarihinde 
kes.ilen hesa·blarla bilanc;onun takdim 
ve tasdikl. 

2 - ingiltere hiikfunetine yaptlan 
miiracaatin vaziyeti hakkmda M. Weyl 
ve Salem tarafmdan vuku bulan tebli
gat. 

3 - 31 birincikanun 1936 tarihine ka
dar alan zamana aid idarelerinden do
layt tasfiyedarlarm ve M. Weyl ve M. 
Salem'in ibraSl. 

Umumi heyette bulunabilmek ic;in en 
az 30 hissesi alan hissedarlarm nihayet 
15 mart 1937 tarihine kadar hisse se -
nedlerini: 

istanbulda: Osmanh Bankas1 merke
zine. 

Londrada: 26, Throgmorton sokagm
da Osmanh Bankast §Ubesine. 

Pariste: 7, Meyerbeer sokagmda Os
manll Bankas1 §Ubesine. 6 ve 8 Hauss
mann bulvarmda Union Parisienne 
Bankasma. 

Berlinde: Behrenstr. 63 sokagmda M. 
S. Bleichrodere. 

Viyanada: 1, Schottengasse 6 sokagm-
da Oesterreichische Credit Anstalt 
Wiener Bankvereinde. 

Tevdi etmeleri laztm gelen istanbul
daki hissedarlar ic;in hisse senedlerinin 
tevdi miihleti Tiirkiye kanunu muci -
bince nihayet 18 mart 1937 tarihine ka
dar uzahlml§tlr. 

Risse senedlerini tevdi edenlere bir 
makbuz verilecek ve bu makbuzun gos
terilmesile umumi heyete girilebilecek
tir. 

Ankara asliye mahkemesi 
ikinci Hukuk dairesi 

Reisliginden: 
Ankara Hususi Muhasebe miidiirlii -

giine izafetle Ankara Vilayeti avukatt 
H. Fevzi Hakman tarafmdan Ankarada 
mukim Fatma Meliha ve Memduha ve 
Abaci oglu Cemal ve Faik ve Ulviye ve 
Kooperatif civarmda Yenigiil sokagm
da 13 numarada Fahr-i ve Zahide ve is
tanbulda Beyoglunda Srraservilerde 
Yenihayat apar trmamnda 11 numarah 
dairede kendi namma bilesale ve kii9iik 
9ocuklan namma bilvelaye Muzaffer a
leyhine 937/16 numara tahtmda ac;tlan 
Tapu kaydmm tashihi ve ipotekin tak
tlnlmasi davastmn icra ktlman muha
kemesinde: 

Miiddeaaleyhlerden Muzafferin halen 
ikametgah1 mec;hul oldugundan 18/2/ 
937 tarihine musadif per§embe giinii sa
at 14 te mahkemede haztr bulunmas1 i
gin 22/1/937 tarih ve 5563 numarah U
lus ve 31/1/937 tarih ve 4569 sayth 
Cumhuriyet gazetesile ilanen tebligat 
icra edildigi halde vakti mezkfuda 
mahkemedc bilesale ve bilvekale ispah 
vlicud etmediginden ilanen gtyab ka -
ran tebligine karar verilmi§ ve muha
keme de 25/3/937 tarihine musadif 
per§e!U1be saat 14 e btraktlmt!l oldugun
dan yukanda yazth giin ve saatte An -
kara asliye mahkemesi ikinci hukuk 
dairesinde bizzat vcya bilvekale Mu -
zaffer haz1r olmadtgt takdirde bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyecegi ve mu
hakemenin gtyabmda devam edecegi 
gtyab karar1 makamma kaim olmak ii
zere ilanen teblig olunur. 

Tasfiye halinde 

Istanbul mavnac•lar• 
Tahmil ve Tahliye T. A. 
~irketi tasfiye hcyetinden: 

Evvelce yap1lm1~ alan ilan iizerine 
toplanan umumi heyette kanuni nisab 
goriilmediginden -ikinci toplanmamn 
16/3/937 tarihine musadif sah giinii sa
at 16 da Galatada Billur sokagmda Bii
yiik Tiinel hanmda 14 - 15 numarada 
yaptlmasl takarriir eylediginden hisse
darlarm mezkur daireye miiracaatle 
duhul varakast almalan ilan olunur. 

Ruzname: Tasfiye i§leri hakkmda i . 
zahat itas1. 

( __ AS_KE_R_LiK_iS_LE_RI_· _) 
Uskiidar Askerlik §iubesinden: 
1 - t;;ubede kayidli alan ve baric ~?Ube

lerde kayldll olup ta. vazifeten USik.ti.dar 
mmtakasmda bulunan topc;u ve muha.bere 
stmfma men.sub yedek yarsubaylardan 313 
ila 326 dogumlula.r dahil olmak iizere bun
lardan muhabere smtfma. mensub olanlar 
10 mart 937 de ve topgu smtfma mensub 
olanlar da 15 mart 937 de ktt'alarma ilti -
hak etmek iizere sevkedileceklerinden mu
amelelerini yapttrmak iizere lltihak tarih
lerlnden dorder gti.n evvel §ubeye miiraca

Gerede Belediye Reisliginden: 

atleri. 

Bedeli ke~fi 19362 lira alan Gerede kasabast elektrik tesisati 19/2/937 tari
hinde talib zuhur etmediginden mezkur tarihten itibaren evvelce Cumhuri
yet gazetesinde ilan edilen ~erait dairesinde 22 mart 937 pazartesi giiniine 
kadar b1r ay miiddetle ve pazarhk suretile ihale edilecektir. 

Pazarhk 22 mart 937 pazartesi giinii Gerede Belediye Enciimeninde saat 
15 te yap1lacaktJr. Tesisat ic;in ~artnamede evvelce gosterilen 210 giinliik 
miiddet 300 gi.ine c_;tkanlmt~hr. Taliblerin malumu olmak iizere keyfiyet ilan 
olunur. (1104) 

2 inci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Olen ve terekesine hakimligimizce el konan Lutfiyenin Cumhuriyet gaze -

tesinin 5 f$Ubat 937 tarihli niishasile satJlacagt ilan edilen gayrimenkulleri mi
ras9ilarm uyu~malar1 dolaytsile sahlmtyacakbr. Alakadarlara ilan olunur. (1105) 

2 Mart 1937 

Cumhuriyet 
Matbaast 

kitab ne,riyat• 

Her Tiirkiin okumas1 laztm 
olan iki kitab: 

Kuru~ 
Gazinin vecizeleri. (Papye ku- 100 

§e iizerine nefis baskt. Ata
tiirkiin 9 resmini havi). 
Kemalizm. Yazan: Tekin Alp. 150 

Ba§hba§ma bir kiitiibhane: 

Hayat Ansiklopedisi (10 cild) 3000 

M. Turhan Tanm tarihi eserleri 
Akmdan Alana 100 
Timurlenk 
Cern Sultan 
Tarihte Tiirkler ic;in soylenen 
sozler. 

<;ocuklar i<;in roman ve 
hikayeler: 

100 
75 
25 

Amerikada bir Turk 9ocugu 150 
Kiic;iiklere hikayeler 75 
Bir varmi§ bir yokmu§ 75 
Poli Anna 75 
Poli Anna'nm gecligi 75 
Halid Ziya U§akhgilin hatualan: 
K1rk Ytl, 5 cild. (Beher cild} 50 

Fotografphk ve sinemac1hkla 
alakadar olanlar ic_rin c_rok lii

zumlu ilmi bir eser: 

I§tktan Doganlar 150 

Sair ilmi eserler: 

Lisammtz. Yazan: Nam1k Ke- 50 
malzade Ali Ekrem. 
Fransada Ari Diller. Yazan: 50 
Leon Cahun. Terciime: Ru§en 
E§ref. 
ingiltere ve Hindistan. Yazan: 75 
Ahmed Agaoglu. 
Bilanc;o ve Bilanc;o tahlilleri. 150 
Yazan: Astm Siireyya. 
Mekteb Kooperatifc_riligi. Ya- 20 
zan: Fernan Katye. Terciime: 
Hakk1 Baha. 

Birinci Tiirk Tarih Kongresi 150 
Alaka verici bir seyahat kitab1: 

Graf Zeplinle 49 saat havada. 100 
Yazan: Y. Nadi. 

Biiyiik ftalyan edibi Pirandello
nun en giizel piyesi: 

Size Oyle Geliyorsa Oyledir. 
Terciime: M. Fuad. 

50 

Franstz muharriri Marcel Brion'un 
her Tiirkii alakadar edecek 

tarihi bir romam: 
ila. ( ercUme . 

Meraklt zabtta romanlart: 

Siyahh Kadmm Kokusu. Ya- 35 
zan: Gaston Leroux. Terciime. 
Yusuf Osman. 
San Odarun Esran. Yazan: 35 

Gaston Leroux. Terciime: Yu-
suf Osman. 

Kendi kendine franstzca ogrenmek 

istiyenlere en iyi muallim: 

La Clef du Fran9ais, ktsrm I 
,. ,. ,. ,. II 

,. III 
Muallim klsm1 

937 Togo karikatiir albiimii 

23 

34 
40 

150 

40 

Bu kitablar istanbulda biitlin ki
tactlarda bulunur. 

Ta§ra okuyuculartmiz bayileri
ne sipaTi§ verebilirler. 

Matbaam1za sipari§ edildigi tak
dirde pasta iicreti almmaz. 

«Cumhuriyet» Gazete ve 
Matbaaai, Cagaloglu 

1stanbul ·-------· istanbul asliye birinci hukuk mah " 
kemesinden: 

Beyoglu, Taksim Majik Sinema ve 
Filim T. A. §irketinin Beyoglu, istik -
lal caddesi Franstz tiyatrosunda apar
tlmanmda mukim Bay Nikolaki Me -
taksates zimmetinde 24/4/935 tarihli 
mukavelename ile kira bedelinden ba
kiye alacagt alan 2000 liranm tahsili 
emrinde 936/1022 numara ile ac;ttgt da
va iizerine gonderilen davetiye arka -
smdaki me§ruhattan miiddeaaleyhin i
kametgaht me9hul oldugu anla§tlarak 
bilateblig geri geldiginden ilanen teb -
ligat icrasma karar verilmi§ olmakla 
mahkeme divanhanesine astian dava 
arzuhaline 10 giin zarfmda cevab ver
mesi ve muhakeme giinii alan 14/ 
4/937 9ar§amba giinii saat 14 te Yen-i -
postane binasmda vaki mahkememiz • 
de haz1r bulunmas1 veya bir vekil gon
dermesi liizumu ve aksi takdirde giya
ben muhakeme icra edilecegi teblig 
makamma kaim olmak iizere ilan olu
nur. 

oPERAToR 
Dr. Cemil ~erif Baydur 2 - Topc;u ve muhabere smtflarma men

sub olup ta birinci maddede yaz11I dogum
lularda.n gi.imriik muhafaza te~killerinin 
kit'alarmda. iinlformalt olarak c;a!J~anlarla. 
harlciye memurlarmdan olup ta memleket 
hududu d1§mda.kiler ve tahsil, tlcaret ve 
sair maksadlarla yabanci illerde bulunan
lar ve memleket i~inde serbest olara.k r;a -
ll~anlar ve stajmJ biti~ip te terhis edilmi§ 
olanlardan iki seneyi gegmemi§ olan!ar bu 

Cerrahi hastahklar ve sinir 
cerrahisi miitehasstsl 

Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
Maliye Vekaletinden: kar~tsmda Zorlu aparttman No. 16 

1/6/1937 tarihinden itibaren tedaviil mevkiinden kaldmlacagt evvelce Pazardan maada hergiin saat 2 den 

davete gelmiyeceklerdir. 

ilan edtlmi~ alan nikel 25 kuru!lluklarla bronz 10 kuru!lluklarm 1 kanunuev- 6 ya kadar hasta kabul eder. 
"~ 1 t k .. t · ld • I Telefon 23289 

vel 1937 tarihine kadar tedaviil mevkiinde ka masmm a arrur e m1~ o ugu I ··~------~·-••••II 
iJ.fm o~unur. c443,. (llOB) 



2 Mart 1937 CUMHURiYET 

ROMAT.ZMA p•MENOLile derhal g~~er. U§iimek-1 I ten, bel, dtz ve arkaya 
giren agnlart hemen keser 

Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Erzurum Niimune Hastanesinin kaloriferi. 
2 - Ke§if bedeli 12,700 lirad1r. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktlr. 
4 - Bu i§e aid evrak §Unlardtr: 

a.- Plan, 
b - Niimune §artname, 
e - Baymdlrhk i§leri gene! §artnamesi, 
d - Ke§if ve silsilei fiat cetveli. 

5 - Eksiltme 6/3/1937 sah giinii saat ~4 te Nafta Miidiirliigii odasmda 
yaptlacakbr. .. . .. 

6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 953 lira dokuz yuz elh u~ 
lira muvakkat teminat vermesi ve bundan ba!ika a§agtdaki §artlarl halz ol
mast lazrmdtr. 

7 - ~imdiye kadar bu gibi i§leri yaptlgma dair Nafta Vekaletinden al
rnt§ oldugu ehliyet vesikasmt ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmesi. 
9 - !§bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve istanbul Naf1a 

Miidiirliigunde okuyabilirler. . 
10 - Teklif mektublart yukanda 4 iincii maddede yazth saatten b1r 

saat evveline kadar Erzurum Nafta Miidiirliigu odasmda te§ekkiil eden Ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektubla~ ~ordiincii 
maddede yazth saate kadar gelmi~ olmast ve dt§ zarflan mumla ;y1ce kapa
tllmt§ ve miihiirlenmi§ olmas1 ljarttlr. Postada vuku bulacak gectkmeler ka
bul edilmez. (994) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imcliye katlar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradir. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miiki.fat vardtr ... 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii aktamt

na kadar biletini degi,tirmif bulunmahdtr. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ... 

Siit Sat1~1 ilant 
Karacabey Merinos Y eti,tirme 

~iftligi Miidiirliigiinden: 
Merinos Yeti§tirme <;iftligi koyun siitlerinin 1/3/937 tarihinden sa~1m 

sonuna kadar istihsal olunacak ova ve yayla koyun siitleri 10 mart 937 tari
hine musadif c;ar~amba giinii saat 15 te Merinos Yeti§tirme <;iftligi Miidiir -
liigii dairesinde ac;tk arttlrma usulile satllacakbr. . 

Beher litresine alb kuru~ muhammen ktymet takdir edilmi§tir. Istek -
lilerin 300 lira muvakkat teminatlarile birlikte arthrma giinti Karacabey Ha
rasmda Merinos Yeti~?tirme <;iftligi Miidtirltigii dairesinde te~ekktil edecek 
Satl§ Komis)'\Jnuna miiracaatleri ilan olunur. (1064) 

Belediyeler Bankastndan: 
Ankarada Hukuk Fakliltesi yamnda in~a edilmekte bulunan Belediye

ler Bankast ir;in yapbrilacak mobilya, mefruliat ve dekorasyon i§leri, a[;ia
gidaki ljartlar altmda ve kapah zarf usulile ve on be(i giin miiddetle ek -
siltmiye konulmulitur. 

1 - !liin muhammen beaeli 33.000 Tiirk liras1drr. 
2 - Eksiltmiye konulan mobilya, tefriliat ve dekorasyon ililerinin ne

lerden ibaret oldugu eksiltme ~artnamesile, mukavelename projesinde ve 
bunlara bagh plan. resim ve projelerde gosterilmi§tir. . 

istekliler bu evrak ve resimleri Bankamn !stanbulda Galatada Bahhyar 
hamnda bulunan Kontrol Mimar1 Bay Seyfinin Biirosundan yirmi lira mu
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 mart 937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Belediye
ler Bankast !dare Meclisl huzurunda yaptlacakhr. 

4 - !steklilerde bulunmast liart olan vastflar: 
A- Eksiltmiye konulan Mobilya i~ini yapabilecek kudret ve kabiliyeti 

haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane sahibi olmak; 
B - Son iic; sene ic;inde bir defada laakal 30,000 lirahk bir mobilya 

i§ini nizastz ve itilafs1Z olarak muvaffakiyetle ba~arm1~ olmak. 
C - Asgari 30,000 lirahk itiban malisi bulunmak. 

D - Muhammen bedelin % 7,5 ,1isbetinde muvakkat teminat vermek. 
5 - !stekliler teklif mektublarm1 ve ~artnamede yazllt diger vesikalan 

azami 8 mart 937 pazartesi giinii saat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma gi:indermi~ olmalan ve eksiltme saatinde bizzat veya vekillerinin 
eksiltmede bulunmalart laZimdtr. c38h (973) 

~- lnhisarlar Umum Miidiirliiiiiinden j 
1 - Sartnamelerine ekli listede miktar ve miifredat1 vazd1 10 kalem ~a

rap ecza ve malzemesi pazarhkla satm almacakhr. 
2 - Pazarhk 5/3/937 tarihine rashvan r;arsamba J:(iinii saat 15 te Kaba

ta~ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yapllacakhr. 
3 - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii J:!ecen ~ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk ir;in tavin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 );!ecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (750) -1 - ~artname ve resmi mucibince k1y1m makineleri b1~aklarm1 bilemege 
mahsus c8100• lira muhammen bedelli 3 aded bileme makinesi kapah zarf 
usulile satm almacaktlr. 

2 - EksilY11e, 2/4/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabata§ta 
Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaprlacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 607 lira 50 kuru;~tur. 
4 - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden ve eM ~6 -

195• sayth resimleri tnhisarlar Umum Miidiirliigii Tiitiin Fabrikalar ~ubesm -
den almabilir. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin asgari bir hafta evvel fiats1z te~lif
lerini inhisarlar Umum Miidiirliigii Tiitiin Fabrikalar $ubesine vermelen ve 
eksiltmeden evveline kadar da tekliflerinin kabuliine dair mezkUr §Ubeden ve
sika almalar1 laztmdtr. 

6 - isteklilerin yukanda tayin olunan giin ve saatte eksiltmeye gire
bilmeleri i~in milhiirlll tekllf mektubunu ve aynca kanuni vesikalan ihtiva 
edecek olan kapah zarflarmt en gee; ihale giinii tam saat 14 e kadar yukanda 
adt ge~en Ahm Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
ilan olunur. (885) -1 - ~artnamesi mucibince 750.000 aded likor mantar1 pazarhkla satm ah

nacaktrr. 
2 - Pazarhk 3/3/937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Kabata§

ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
3 - Sartnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme para-

larile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1017) -5000 kilo 15/45 
12500 » 15/50 
8000 » 16/60 

10000 » 17/70 
35500 

I- Nev'i ve miktar1 yukanda yazth 35500 kilo c;ivi §artnamesi mucibin
ce pazarltkla satm almacaktrr. 

II - Pazarhk 12/III/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba
ta~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

III - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1035) 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

Muhacirler i~in ·1000• bin aded araba pazarhkla imal ettirilecektir. Pa
zarhk 11/3/937 peqembe giinti saat 15 te Sthhat ve !~timai Muavenet Veka
letinde yapilacaktlr. !dari ve fenni ~artnameler istanbul, !zmir, Kocaeli 1s
~iin Miidiirliiklerinde ve Ankarada !skan Umum Miidiirliigtinde mevcuddur. 
Istiyenler bu yerlerden ~artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek ic;in her talib bin araba ic;in ~artnamesinde yaz1h fiatm 
yiizde yedi bu~;ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdur. (948) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Naf1a V ekaletinden: 
9/4/1937 tarihli cuma giinti saat 16 da Nafra Vekaletinde ~ose ve Kopriiler 

Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda (136,000) lira ke§if bedelli Erzurum 
Vilayetinde Erzurum - Agn transit yolunda ve Aras suyu iizerinde yapllacak 
demir horasan kopriisii in~aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu&tur. 
Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak ·680 .. kuru§ bedel muka
bilinde ~ose ve Ko~riiler Reisliginden almabilir. 

Muvakat teminat (8,050) liradtr. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin miiteahhidlik vesikasmt ibraz ve 

demir koprii ini;iaatmda ihtisas1 olan fabrika olmas1 ve bir taahhiidde yap -
t1g1 kiipriiniin bedeli en az 50,000 liraya balig olup bu taahhiidi.inii iyi bir 
surette yapttklanm isbat etmeleri me~ruttur. 

Teklif mektublarmm 9/4/1937 cuma giinii saat 15 e kadar Komisyon Re-
isligine verilmesi laztmdtr. •240• (613) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Tavas Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmiye konan i~: 80 hektar raddesinde Tavas kazasmm ve 50 

hektar raddesinde Kale nahiyesinin Nafta Vekaletinin fenni [;iartnamesine 
gore halihaz1r haritalarmm yaprlmasrdtr. 

Bu iiiie aid ke~if bedeli (3250) liradrr. 
2 - $artname ve evrak !?Unlardrr: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projeleri 
C - ~ehir ve kasabalarm halihaztr ~aritalanrun almmasma aid 

§artname 
D - Hususi ;~artname 
!stiyenler bu §artnameleri ve evrak1 Denizli Nafta Miidiirliigunde goriip 

inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 8/3/1937 pazartesi giinii saat 15 te Tavas Belediyesinde 

te!?ekkiil edecek Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin (244) lira muvakkat teminat 

ak~esi vermesi ve bundan ba!ika aliag1daki vesikalan haiz olmast laztmdrr. 
En az c300• iir; yiiz hektar biiyiikliigiinde kasabalarm halihaztr harita

lanm tanzim ve Harita Umum Mi.idiirliigtine begendirmi~ olduklanm bil -
diren vesika ile 937 senesi ir;in harita i§lerine aid Naf1a i!ileri miiteahhidlik 
vesikas1m almtli bl.!lunmak. 

5 - Teklif mektublan yukartda iir;iinci.i maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline •kadar Tavas Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisli
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm 
nihayet iic;i.incii maddede yaz1h saate kadar gelmili olmast ve dt(; zarfmm mii
htir mumile iyice kapatrlmt~? bulunmast laztmd1r. Postada vukua gelen ge
cikmeler kabul olunmaz. · (963) 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigii iianlari ........................................ 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat1 

Lira Kr. Lira Kr. 
300 00 22 50 

Silede AvCikoru Vak1f ormanlarmm Tepecei:iren ve civan ormanlarmdan 
miiteahhide verilen me~e ve giirgen ve kaym agaclarmdan kereste yap1lnn -
yan aksammdan dallarmdan imal olunacak •1500• kental komiir ac;tk arttrr -
rntya c;Ikanlrnl§hr. !steklilerin ihale giinii olan 4/3/937 per§embe giinii saat 
15 te Kadtkoy Vaklflar Miidiirliigune miiracaatleri. (872) 

r•-----------·~ ROMANYA SEYRISEFAIN iDARESt 

BOGAZiCi 
MECMUASI 
Mart say1s1 ~1kb 
Memleketimizin en yiik

sek kalem sahibleri HOSE
YIN CAHtD Y AL<;IN, 
AHMED EMiN YAMAN, 
ABtDiN DA VER, BUR
HAN CAHiD ve Dr. GALIB 
AT A'nm en cazib mevzular 
iizerine en nefis yaz1larmt. 

Yiiksek ~airlerimiz: MIT
HAT CEMAL ve F ARUK 
NAFIZ <;AMLIBEL'in ede
biyattmlza ~eref veren man
zumelerini okuyacaksmtz. 
Bu niishada diinyamn cen
neti olan Bogazi!;inin fev
kalade giizel tablo ve resim
lerine hayran kalacaks1mz. 

Mecmuayt; ~irketi Hay
riyenin iskele gi~elerinde ve 
biitiin miivezzilerde ara
ymiz. 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Beyoglu YildJz sinemas1 kar~1s1 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesl taklrlere paras1z 
Tel. : 43924 

DAKTiLO ARANIYOR 
Tiirk<;eden ba§ka miikemmel fran
sizca bilir ve seri daktilo yazan mil
liyet ve tabiiyeti Turk tercihan be
kar bir daktiloya ihtiyac vard1r. 1s
teklilerin Calatada Sarah iskelesi 
sokak Muradiye hanmm 5 inci ka
tmdaki F ethiye Sirketine hergiin sa-

• at 11 ile 12 arasmda mi.iracaat. • 

I Goz Hekimi 

I Dr. ~ukrii Ertan 
Cagalogltr Nuruosmaniye cad. No 
30 (Cagaloglu eczanesi vanmda) 

Hareket edecek vapurlar: 
RECELE KAROL vapuru 6 mart cu

martesi saat 13 te (Kostence) ye. 
ROMANiA vapuru 10 mart ~ar§arnba 

saat 9 da (Pire, iskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut)a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ic;in tenzHath fiatlarla miittehid bilet -
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlar1 i~in ve Tiirkiye -
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
i~in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat ic;in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey hanmda istanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon: 49449-49450 

1 

HAYAT. 

MI.IIKLOPEDIJil 
Hayat Ansiklopedisi, gencligin fikir hazinesi, erkek ve kadmm c;abuk 

ogrenme vasttast, talebenin en yeni malumatla temasm1 temin eden zengin 
bir ktiibhanedir. 

Mektebde iken derslerini daha geni§ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 
talebe i~in bundan miikemmel bir kiitiibhane bulunamaz. 

Muallim i~in, okutacagt dersler hakkmda fazla bilgi toplamak husu
sunda bundan daha kolay bir vastta bulunamaz. 

Mektebden ~1kbktan sonra da hayatta hergiin kar§Ila§hgrm1z yeni 
meseleleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam bir~;ok kitab 
kan§tlrmak ye yaz1 okumaktan kurtarrr. 

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

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
Biitiin cildleri c;1kmt§br. 
On cildin fiah 30 lirad1r. 
Elimizde mahdud miktarda tam takrm vardtr. Bu takrmlar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak miimkiin degildir. Binaen
aleyh Hayat Ansiklopedisini tedarik ic;in bugiinkii ftrsattan istifade ediniz 
ve ~imdiden bir taktm almtz. 

Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha basrlabilmesi uzun zamana 
baghd1r. ' . 

Turk Ha-n~. Kurumunun Motorlii Tayyare Mektebi 
1 - Ankarada TUrk Hava Kurumunun merkez binasmm arkasmda yap

tmlacak Moti:irlii Tayyare mektebinin i~as1 kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu$tur. 

2 - Eksiltme 9 mart 1937 sah saat on alttda Ankarada Hava Kurumu 
Merkez binasmda yapilacakbr. 

3 - Ke!?if bedeli «149.808· lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira (40) kuru§tur. 
5 - Mi.inakasa §artnamesi, in~aat $artlan, plaruar (25) lira verilerek Ha-

va Kurumu merkez binasmdan almacakbr. (1018) 

Sultanahmed O~uncii Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 
Davac1 inhisarlar idaresi Ba~miidurllik tarafmdan istanbulda Fatma -

Sultan mahallesinde 1 numarah evde mukim ibrahim aleyhine 934/154 yeni
leme ve 937/385 numarah dosya ile ac;llan 150 lira 58 kuru§ alacak davasmm 
cari duru~masmda miideaaleyhin ikametgaht mer;hul bulunmast hasebile ila
nen yapllan tebligata ragmen 17/2/937 tarihinde muhakemeye gelmemi§ ve 

vekil dahl gondermemili oldugundan davanm yenilendiginden bahsile mu
ameleli g~yap kararmm ilanen tebligine ve muhakemenin 17/3/937 tarihine 
musadif c;ar~amba giinu saat 14 e talikine muhakemece karar verilmi§ ol
dugundan tarihi ilandan itibaren beli giin zarfmda itiraz edilmedigi yevm ve 
vakti mezkurda muhakemeye gelinmedigi takdirde ktyaben muhakemeye 
devam ve karar verildigi ilanen teblig olunur. (1102) 

Devlet Demiryollan i,lelma Umum MiidiirltiCiinden J 
Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazut 2/4/937 cuma giinii sa

at 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm almacakhr. 
Bu i§e girmek istiyenlerin c975• lirahk muvakkat teminatla kanunun ta

yin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numarah niishasm -
da inti§ar etmi~ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve tekliflerini 
ayni giin s'aat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazrmdrr. 

$artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa -
§ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1blmaktad1r. (1086) -Muhammen bedelleri 750 lira olan 1500 aded kalopil kavanozu 4/3/937 
per~embe giinii saat 10 da Haydarpa!iada Gar binast dahilinde Birinci ![;iletme 
Komisyonu tarafmdan ac;tk eksiltme ile satm almacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 5625 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komis • 
yona miiracaatleri laz1md1r. 

Bu i~e aid ~artnameler Komisyondan parasrz olarak dagtblmaktadtr. (803) 



YEMEK 

DEGiL 

Di§lerini 

a li 
ile temizlememenin 

cezastnt ~ekiyor. 
Di~leri hi~ temizlememek nekadar 

muztrsa geli~igiizel bir macunla temiz
lemek te o kadar muztrdtr. Di§lerinizin 
minasm1 bozacak macunlardan saklru -
ruz. Minas1 bozulan di~ler c;iirtimege 
mahkumdurlar. Yemek yedirmezler, su 
i~irmezler ve size hayat1 cehennem e -
derler. Nihayet hepsini ~ektirerek gene 
~~ta di§siz kahrsm1z. 

Radyolin 
Di§leri, mina tabakasm1 c;izmeden, 

h1rpalamadan temizler ve parlatlr. Mik
roblan oldtiriir, di§ etlerini kuvvetlen
dirir. 

Zayi - 1929 senesi Galatasaray lise
sinden mezun olrnken aldtgrm askerlik 
orta ehliyetna:tnesini kaybettim. Yeni
sini c;lkartacagrmdan htikmii yoktur. 

808 Tevfik Baha 

Doktor 

8E3i R FUAD TOP UZ 
Samsunda Ziraat Bankas• kar~Jsmda 

istanbul asliye altmc1 hukuk mah -
·~emesinden: 

Mustafa Nuri ktZI Hayriye Gi.ilyagr 
arafmdan Ala~ehirde <;ar§tboyunda 

Jibek kahveoi Mehmed vas1tasile No. 
78. !zmirin Kemalpa~a kazasmdan Etem 
oglu Ali Rtza aleyhine ikame olunan 
bo§anma davasmm tahkikatmda miid
deaaleyhin ikametgahmm m~huliye -
tine binaen davetiyenin on be~ giin 
mi.iddetle ilanen tebligine ve tahkika
tm 30 mart 937 sah giinii saat 10 a ta
likma karar ver.Umi§ ve davetiyenin 
bir niishas1 da mahkeme divanhanesine 
asllmt§ oldugundan muayyen giin ve 
saatte istanbul asliye altmc1 hukuk 
mahkemesinde haztr bulunmas1, aksi 
takdirde gtyabmda tahkikata devam e
dilecegi teblig yerinde olmak iizere i • 
lan olunur. 

CUMHURiYET 

"£S£R, 

Ordu BaYJndtrhk Direktorliigiinden: 
1 - Fatsa - Unye yolunun 0 +OOO - 12 + 198 kilometreleri arasmda yerli 

aded bir metrelik, dort aded iki metrelik, iki aded iig metrelik, iic; aded 
be~ metrelik menfez ile bir aded 2 X 7 ve bir aded dokuz metrelik ve 
mecmu bedeli c32,799» lira 96 kuru~tan ibaret imalatl smaiye in~aatile 
0 + 000 - 9 + 509 kilometreler arasmda 7573 metrelik ktsmm ~se 
olarak in~aSl c15,169• lira c22• kuru~ ki ceman c47,969,. lira c18• kurU§ 
bedelile ve 10/3/1937 gaqamba giinii ihalesi yaptlmak iizere kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak §Unlardrr: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i~leri genel §artnamesi 
D - :;iose, kargir ve beton in§aata dair fenni ~artname 
E - Husust ~artname 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 
1stekliler bu ~artnameleri ve evraklan 250 kuru~ bedel mukabilinde 
Ordu Naf1a Miidiirli.igunden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10/3/1937 c;ar§amba giinii saat 14 te Ordu Enciimeni Daimi 
kale>minde yapllacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklinin c3598,. lira muvakkat teminat 

vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olmas1 laz1mdir. 
A - Ticaret Odasi vesikasi 
B - Nafta Vekaletinden almm1~ ehliyeti fenniye vesikas1 

6 - Teklif mektublan tic;iincii maddede yazth saatten bir saat evveline ka
dar Enciimeni Daimit Vilayete getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine 
verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;iinci.i maddede 
yaz1h saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm mi.ihitr mumile iyice ka
P.ahlnu§ olmas1 lazrmdu. Postada kalacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1052) 

P. T. T. istanbul Vila yet Miidiirliigiinden: 
1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmas1 hahras1 olarak siirsarj ettirilen 

posta pullan seri halinde biitiin posta merkezlerimizce sati~a ~tkanlm1~trr. 
2 - Her seri alb puldan miirekkep olup bedeli 95 kuru~ olan bu pullar 

miinhas1ran seri haiinde satilrr. Seri harici yalmz 6 kuru~luk pul satlhr. 
Saym Halka ilan olunur. (839) 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

Balya • Karaaydm Madenleri 
Kiralama ve l§letme T. A.~-

Ortaklarina ilan 
Ticaret yasasmm 361 inoi maddesi ve 

ig nizamnamesinin 47 nci maddesile 
sonraki maddelerin hiikiimlerine uya -
rak Balya - Karaaydm Madenlerini Ki
ralama ve !~letme T. A. ~irketi ortak -
larmm gene! kurumu martm 23 iincii 
sah giinii saat 10 da ~irketin Galatada 
:;iarabiskelesi sokak Muradiye hamnm 
5 inci katmdaki merkezi idaresinde adi 
surette toplanhya c;agmllr. 

1 - !dare meclisile muraktb raporu
nun dinlenmesi, 1936 senesi hesaJblan -
run gergeklendirilmesi ve mezkfu sene 
netayicine dair idare meclisinin teklifi 
hakkmda karar ahnmas1. 

2 - idare meclisi azalanrun ibras1. 
3 - idare meclisinin yenilenmesL 
4 - !dare meclisi azalarma verilecek 

on haklanmn tesbitL 
5 - 1937 senesi i9in bir muraktb se -

gilmesi ve verilecek iicretin tesbiti. 
6 - ~irketin genel idaresini c;evir -

mekle miikellef meclisi idare iiyelerile 
c;evirgene verilecek iicretin kestirilmesi 
igin idare meclisine salahiyet verilme -
si. 

7 - Gerek §ahsan kendi namlarma ve 
gerekse sair §irketlerin meclisi idare ii
yesi ve yahud gevirgeni stfatile ~irketle 
muamele yapmast hususunda idare 
meclisi iiyelerine salahiyet verilmesi 

!§bU toplantlda bizzat veya bilveka -
le haztr bulunmak istiyen ortaklarm 
ticaret kanununun 371 inci maddesi 
muoibince sahib olduklan senedleri ig
tima giiniinden en az bir hafta evvel 
§irketin istanbuldaki merkezi idaresine 
ve Pariste (Place Vendome 12) de cSo 
ch~te Financiere, industrielle et Com
merciale• ~irketine yahrmalan laztm -
dtr. 

~irket ortaklarma toplanti ic;·in girme 
vesikalan verecek ve igtimalarda haZir 
bulunamiyacaklar dahi icab eden ve -
kaletname niimunelerini istediklerinde 
emirlerine haztr bulunduracakt1r. 

Ortaklardan herbiri gene! kuruma 
giren diger bir ~ahs1 tevkil edebilir. 

Ortakhk senedlerinin yatmldtgrna 
dair malt miiesseseler tarafmdan veril
mi~ vesikalar gene! kurumda haztr bu
lunmak iizere yatlnlan hisse senedleri 
grbi kabul olunacakttr. 

istanbul 25 ~ubat 1937 
!DARE MECL!Si 

Eminonii Niifus memurlugundan: 
istanbulda Fincancllarda 17 numaral1 

ticarethanede ve Edirnenin Kurdhoca 
mahallesinin Kovac1lar sokagmda 147 
say1h sicil kiitiigunde ismi Aron Miz -
rahi ve kans1 Mabalto Mizrahi ve klZl 
Ester Mizrahi olarak mukayyedse de 
kendi ismi Hayri Dogu ve karlSl da 
Ugur Dogu ve klzt Melahat Dogu ola -
rak asliye be§inci hukuk mahkemesi -
nin 9/12/36 tarihli ve 1920 sayth kara
rile degi§tirildigi. Uiin olunur. 

(30538) ---

Kimyager Doktor 

Cevacl Tahsin Tin nezaretincle 

ARIK SU 
Biisbiitiin saf sudur. Bobrek, ka

raciger, damar, ta§, kum hasta1Ik • 
]armm en miiessir devas1d1r. Her 
eczane ve depoda bulunur. Her yere 
gonderilir. Arlk Su ve ~eref isim
lerine dikkat edinlz. Unkapant Fa'b
rika soka~ No. 7/9 Telefon: 22773. 

Aldanmamak i~in 
V erilen 'eyle abnan kar,t• 
hk arasmda, biiyiik bir mii
badele farkt bulunmamast• 
na dikkat etmek laztmdtr. 

Krem Pertev'in 
degerini onu senelerce ev
vel begenmit ve kullanmaga 
karar vermit olanlardan 

aorunuz. 

Dr. Ihsan Sami •••• 
TiFO A$151 

Tifo ve paratifo hastalrklarma tu
tulmamak i~in tesiri kat'i, muafi· 
yeti pek emin taze BIJldlr. Her ec· 
zanede bulunur. Kutusu 45 kuru11tur .................... 

Prof. ibrahim Faz11 Pelin'in 

Finans 
Eseri <;Ikmt§hr. Muallim Halid ve 

Ha~et (!stanbul • Ankara) kUtiibhane
lerinde bulunur. 

Sahtb ve Bapnuharrtrt: Yunua Nadi 
Umumf ne$711/atl tdare eden Ya~ l~ten 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Cumlum11et matbaast 

2 Mart 1937 

BUffin 1sflrablann panzehiri 
GRiPi 

Bir tek kasesile 
' 

Ge~iremiyecegi hi~bir agrt ve SIZI yoktur 
GRtPiN, bat, dith sinir, adale, 

romatizma agrtlarma karst en . 
tesirli ila~ttr, icab ederse giinde 
ii~ ka,e ahnabilir. 

GRlPlN, hele bu karlflk bahar 
havalarmda nezle, grip ve bron
tite kar~;n sizi bir kale gibi muha
faza ve rahatstzhibmzt izale eder. 

Gripini tercih ediniz 
I 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayetin Etimesud nahiyesinde yap1lacak olan Tohum Temizlemeevi 

ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lira 52 kuru.stur. 
3 - ihale 4/3/937 peqembe gi.inii saat 15 te Vilayet Daimi Enciimeninde ya

ptlacakhr. 
4 - $artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat Miidiirliiklerinl'ie goriilebilir. 
5 - Taliblerin muhammen bedeli % 7,5 tutan olan pey ak~esi veya husus! 

idare veznesine yatmlan makbuzla birlikte ihale giini.i miiracaatleri. 
c372~ (96~) 

r Tiirkiye • 

~eker F abrikalan 
Anonim !lirketinden: 

Sit istanbul olarak be, bin tona kadar kesme ,e. 
ker kapah zarf suretile mUbayaa edilecektir. 

artname Is an u r z n 
10 mart 1937 ~ar,amba gUnU saat 11 e kader Bah
.;ekap•da Ta, Handa $eker $irketi biirosuna tek· 
liflerin verilmesi ilan olunur. 

S1hhat ve i~timai Mua venet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

Orta Anadolunun Konya, Nigde, Kayseri, Yozgad, <;orum, Tokad ve S1· 
vasm $arkt~la kazalarile diger yerlerde iskan edilen ve edilecek olan muhacir 
ler ic;in 2500 c;ift (be~ bin aded) oktiz pazarhkla satm almacaktir. 

Pazarbk 10/3/937 gar§arnba giinii saat 15 te Sthhat Vekaletinde yap1la • 
caktlr. 

!dari ve fenn1 §artnameler istanbul Kayseri, SIVas, Adana, Erzurum ve 
Kars Vilayetleri iskan Mtidiirliiklerinde ve Ankarada iskan Umum Miidiir
liigtinde mevcuddur. tstiyenler bu yerlerden ~artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek igin her talib be~ bin okiiz ic;in ~artnamede yazth mu
hammen fiatm yiizde yedi bu~ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye 
mecburdur. (947) 

Turk Hava Kurumu Diizce ~ubesinden: 
Bu seneki kurban derileri muntazam tuzlattmlmt~ ve temizlenrni§tir. S1g1r 

derileri salamura halinde kilo hesabile, koyun ve kec;i derileri kurutulmu§ 
olarak tane hesabile 26/2/937 de 20 giin miiddetle miizayedeye konulmu~tur. 

Bu miiddet zarfmda pey siirecekler % 7,5 pey akc;elerile kurumumuza mii-
racaatleri. ' (1103) 

Betonarme koprii in,aatt eksiltme ilan1 
~anakkale Vila yeti Naf1a Miidiirliigiinden: 

<;anakkale Vilayetinde Gelibolu - Ke§an yolu iizerinde (22.800) lira ke .. 
:~if bedelli Kavak betonarme kopriisii in~aatmm kapah zarf usulile eksiltme
si 15/3/1937 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Mi.idi.irliigi.i odasmda Eksiltme Ko
misyonu tarafmdan yaptlacakbr. 

Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri diger evrak (114) kuru§ bedel 
mukabilinde <;anakkale Nafta Mi.idi.irli.igiinden almabilecegi gibi istiyenler bu 
§artnamelePi Nafta Vekaleti $ose ve Kopriiler Reisligi ve istanbul Naf1a Mii
diirliigune miiracaat ederek gorebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek ic;in taliblerin (1710) lirabk muvakkat teminat 
vermesi ve Resmt Gazetenin 3297 say1h niishalarmda gtkan talimatnameye 
tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdtr. Isteklilerin teklif mek
tublanm 15/3/1937 pazartesi gtinti saat 14 e kadar Komisyon Reisligine mak
buz mukabilinde vermeleri muktezidir. (974) 

Kanzuk sa~ 
JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vard1r. T er ve 

ytkanmakla kat'iyyen 

~tkmaz, tabii renk ve

ren tantnmt§ yegane 

sthhi sa~ boyaland1r. 
ingiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 


