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SABAT A Y SEVi 
nin hakiki hayat ve maceralanm 
ne§re ba~lad1. Y edigiiniin bugiinku 

say1smt behemehal okuyunuz. 

= Dost Misafirlerimiz = Ankarada Milli kiime ma~lar• 
Kont Ciano ve M. 10.taresco 
huhafiaAnkaragageligorlar 
Helgrad mfilakatmdan I 

sonra vaziyet 
,Simdiden ltalyanm biitiin 
Balkan Antantile ho§ ge~in
mek kararma varmi§ oldugu 
pek meydandadir. Bunun bu 
kadarla kalm1yacak surette 
ileri gotiiriilecegi kuvvetle 

tahmin olunabilir 

Ankara: 29 Mart 

b talyan D1~ i~leri Bakam Kont Ciano-0 nun Belgrada yaptig1 ziyaretten ve o-
rada imzalanan muahededen sonraki 

vaziyet hakkmda iyi bir fikir edirunek ic;in 
ondan i:inceki vaziyetin ne oldugunu ha
tirlamak laz1m gelir, ki §i:iyle hulasa olu· 
nabilir: 

1 : Balkan devletlerinden baz1larile 
ftalya arasmda iyi mi.inasebetler yoktu. 
Y ugoslavya 1le italy a arasmdaki hudud 
havalisinde tam bir emniyet ve iyi ge
c;inme havasi mevcud degildi. Arnavud
lukta Balkan karasile alakalanmi§ say•
lan 1talya bu memleketin §imalinde ve 
§arkmda Yugoslavya ve cenubunda da 
Y unanistan ic;in -velevki manen~ bir taz
yik mengenesi tesirini yapmaktan hali de
gildi. 

2: Merkezi Avrupada Macaristan ve 
Avusturya ile anla§ml§ olan italya bu 
tar ftan Ja 1imaTde: .;;enuba dogru bir 
tazyik tesiri yap1yordu. 

3: F azla olarak Balkanhlar ic;inde 
gayrimemnun bir memleket vaziyetini 
muhafaza eden Bulgaristarun !talyada 
bir istinad noktas1 arad1g1 gi:iriiliiyor ve 
yahud vaziyeti boyle gostermek alaka
darlar ic;in kendi hesablanna faydah sa
ydiyordu. 

4: Yugoslavyayi dahili hayatmda ra
hatsizhga sevkedecek unsurlar ltalyan ve 
Macar topraklannda izzet ve ikram gore
rek ya§Jyorlardl. Marsilyada Yugoslav 
Krah Aleksandr'I bu muzn elemanlar 
oldiirmi.i§lerdi. Meselenin o zaman Av
rupa sulhunu mevzuu bahsettirecek teh-

Ba§vekilimiz de 11 
nisanda Belgrada 
hareket edecek 

italya 
• yen I 

Hariciye Naztrinin Ankarada 
bir anla,ma imzahy~cag1 

haber verilmektedir 

M. Tataresco Kont Ciano 

Ankara 29 {Telefonla) - Haz1rla- [ hamlanmaktadir. M. Tataresco 
nan seyahat programma g(ire Ba§vekil bulda biiyiik merasimle is.tikbal 
1smet lnoni.i nisanm 12sinde Belgrada mii cektir. 

!stan -
edile • 

teveccihen Ankaradan aynlacakbr. Ba§· 
vekilimizin dost memleketi ziyaret Inti • 
balanm daha iyi bir §ekilde tesbit etmek 
ic;in Tiirk gazetecilerinin 7 nisanda Bel
gradda bulunmalan lensib edilmi§tir. 

T atareaconun ziyareti 
Romany a Ba§vekili M. T ataresco da 

nisamn 6 smda Ankaraya gelecektir. 
Dost memleketin hi.ikumel §efini kar§J!a -
mak ve misafir etmek i.izere bir program 

X.ont c· a JJcVtczli 
Belgrad 29 (Hususi) - Sofyada 

<;Ikan Dnevnik gazetesine gore, ltalya 
Hariciye Nazm Kont Ciano nisamn ilk 
haftasmda Ankaraya gidecektir. 

Kont Ciano'nun Ankarada Ti.irkiye 
ile !talya arasmda yeni bir anla§ma akdi 
ile Bogazlara dair mi.izakeerlerle me~ul 
olacag1 haber verilmektedir. 
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Jandarffia kumandanla
nna verilecek salihiyet 

Ankarada yaptlan· milli kiime ma~larrnzn ne ka- 1 meyanda krr kofuaunda kazanan Ankaralrlara ,ild
dar biiyiik alaka uyandrrdrgrnr yazmtfltk. Miisaba- I lerini kendiai vermek auretile iltilat eylemi,tir. 
kalart bizzat Ba,vekilimiz de takib etmif ve bu Ma~lara dair diger reaimler altrnct sahilemizdedir. 
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Kontenjan1n I8Qv1 
Hiiktimet kat'i 
karar vermek 

iizere bulunuyor 
Sanayi Birligi bir proje 

haztrhyacak 
Hiikumetimizin ithalatm tamamen 

serbestisi i~in baz1 tedbirler almak ka
rarmda oldugunu yazm1~hk. Milli ik -
t1sadiyahm1zda ve sanayide miihim bir 
inkllab · yapacak olan yeni §eklin esas-
la m <;i · i.ne hamhk a 
zere Milli Sanayi Birliginin .miitaleasJ. 
sorulmu§tur. Birlikten, biitiin sanayi 
ziimreleri toplanarak fikirlerinin aim
mas! ve proje haz1rlanarak Ankaraya 
giinderilmesi istenmi§tir. 

Bu suretle birkar; giin evvel ilk defa 
gazetemiz tarafmdan verilen ve ikhsa
di mehafilde biiyiik bir alaka uyand1 -
ran cithalatm serbestisi ve kontenjan 
sisteminin ilgas~:> hakkmdaki haber si.ir
atle teeyyiid etmi§tir. 

Birligil'l miitaleas1 miistacelen isten
digi it;in bugiinden itibaren Birlikte sa
nayiciler grup grup toplanacaklard1r. 
Bugiin t;ikolatacliar ilk ic;tima1 yapa -
caklardtr. 

rArkas1 Sa 7 siltun 4 tel 

i§ Bankasi umumi 
heyeti diin topland1 

Heyeti umumiye tarafmdan tasvib edilen 
meclisi raporu, 

inkifClf yolu 
Tiirk ekonomisinin mes'ud bir 

takib ettigini gostermektedir 

' «Atatiirk devrinin lnonii hiikiimetinin tarihe mal olan 
eserlerinin taaddiidii, Kamalist Tiirkiyenin diinya mii
vacehesindeki terefli mevkiini kuvvetlendirmektedir» 

i* Bankast Heyeti Umumiye i~timalanndan biri ve muraktblardan 
Bay §akir Kesebir 

, likelerle ortahga nekadar vahim bir vel
vele salml§ oldugunu hatirlanz. 

5: Balkan Antanhm italyamn asia 
ho§ telakki etmemi§, onun evvela olma
mas!, sonra da bozulmasi ic;in c;ok c;ah§
IDI§ oldugu gizlikapakh bir§ey degildir. 

Dahiliye Vekaletince haz~rlanan kanun layihast «Avusturya oldugu 
diinkii Mecliste niiizakere edildi ve miina- •b • k J kt t 

Ankara 29 (Telefonla) - Ti.irkiye 
t§ Bankasl hissedarlar heyeti umumiyesi 
bugi.in Banka !dare Meclisi Ba§kam Fu
ad Bulca'nm ba§kanhgmda birbirini mi.i· 
teakib alelade ve fevkalade iki ioplami 
yapml§tiT. Banka heyeti umumiyesinin 
alelade toplantlsmda 13 iinci.i mali y1la 

aid Klare meclisi ve murakiblar raporlan 
ve 1936 YIII bilan~osu okunarak tasvib 
olurunu~ ve 1937 y1h i~in idare meclisi 
azalarile ~urakrblara verilecek. licretler 
miktan tayin olunmu~tur. Mi.iddetleri 
biten idare meclisi azalan ve murak1blar 

6: italyanm bir italy an havuzu sayd1· 
g1 Adriyatik denizinden sonra Akdenizi 
de bir italyan denizi sayacak davalar 
yiikseltmesi biitiin bu denizlerde alaka
dar devletlerden bilhassa onlara sahildar 
olanlan kendi haklan i.izerinde tedbirli 
olmaga sevkediyo;du. 

hte, hulasaten, evvelki vaziyet. Eger 
yeni vaziyette biiti.in bu gerginliklerin ber
taraf oldugunu goriirsek Belgrad mi.ila
katJnda ehemmiyetli ve sulh ic;in hay1rh 
kararlar almml§ oldugu neticesi kendili
ginden oniimiize c;•kml§ olur. y eni vazi
yetin hareket mebdei ingiltere ile italya 
arasmda Akdenize miiteallik olarak ak
dolunmu§ olan centilmen itilafi ( gentl
man's agrement) d1r. Centilmen itilaf1 
zahirde ingiltere ile ltalya arasmda ak
dolunmu~ olmakla beraber hakikatte Ak· 
denizin emniyet ic;inde serbestligini ve bu 
deniz muhitinde stati.ikonun muhafazasml 
taahhiid ettirmesi itibarile bi.iti.in Akdeniz 
devletlerini alakadar ediyordu. Sanki bii
tiin Akdenizliler onun altma imzalanm 
koymu§lardi, ve onlar centilmen itilafmm 
akdolundugu ruh ve mana ile yi.iri.imesini 
teyid etmegi kendileri ic;in memnuniyetli 
bir vazife bilmi§lerdi. 

Ondan sonra Turk DI§ hleri Bakam 

i<; SAHiFELERDE 
5 incide: 

6 nc1da 
1 ncide 

Felsefeye dair 
Mehmed Karahasan 

Spor 
<;olde casus Lavrensle kar
§lla§an Tiirk zabiti 

Kandemir 

ka,alardan sonra aynen kabul olundu gi 1 a aca Ir .)) 
Ankara 29 (Telefonla) - Meclis ' 

bugiin saat 15 te Refet Camtezin riya -
setinde topland1. Vekaletlere tayin edilen 
siyasi miiste§arlar hakkmdaki Ba§vekalet 
tezkeresi ve kararnamesi okundu. Bun • 
dan sonra memurin kanunu muvakkat en
ci.imeni aza adedinin artmlmasi hakkmda 
enci.imen reisi Erzincan meb'usu Abdi.il
hak Fuatm takriri okundu. Refik !nee, 
i.izerinde c;ok i~lenmesi kabul edilen me -
murin kanununun bir mi.iddet gecikmesi -
nin zarar yerine fayda tevlid edecegini, 
bu sebeble muvakkat enci.imenin aza sa
YlSIDI c;ogaltmaktansa memurin kanunu • 
nun evvela Dahiliye, sonra da aid oldugu 
diger enciimenlere havalesinin daha fay • 
dah olacagm1 soyledi. Refik incenin bu 
husustaki takriri reye konularak kabul o
lundu. 

Y eni jandarma kanunu 
Bundan sonra jandarma kanununun 

[Arkast Sa. 3 siUun 4 te] Dahiliye Vekilimiz §iikrii. Kaya 
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Doktor Arasm Milanoda Kont Ciano [ retle dostluk miinasebetleri tesis eylemesi 
ile mi.ilakatJ vukua geldi. Ti.irkiye ile ita!· ortadan baz1 gayritabiilikleri kaldmnakla 
ya arasmda hala hiiki.imleri cari bir dosl· beraber sulh fikrine ehemmiyetli ve esash 
luk vard1. Milanoda Akdenize miiteallik bir surette hizmet ederdi. 
centilmen anla~masm1 teyiden bu dostlu- Ve i§te vak1alar tabii teselsiili.ini.i takib 
gun daha geni~ bir sahaya nakli rnevzuu ederek ayni dostluk italy a ile Yugoslav
bahsoldugu ve o hususta mutabakat ta ya arasmda da teessiis etmi§ bulundu. 
husule gelmi§ bulundugu kolayhkla tah- $imdiden ltalyanm bi.iti.in Balkan An· 
min olunabilir. Ti.irkiye Akdenizli bir tantile ho§ ge<,;inmek kararma vamll§ ol
devlet olmak hasebile bir kere centilmen dugu pek meydanda bir hakikattir. Bel· 
itilafmm bi.iti.in Akdenizli devletlere te§- grad mi.ilakat1 bu yolda ahlmi~ ad1mm 
milinin tasrihi elbet c;ok yerinde, c;ok en kat'isi ve en biiyi.igi.i sayilabilir, ve 
mantikh ve c;ok faydah bir hareket olur- bunun bu kadarla kalm1yarak diger Bal
du. Ondan ba§k~ Tiirkiye Balkan An- kanh devletlere de te~mil olunacak suret· 
tantma dahil bir devlet olmak hasebile YUNUS NADI 

~ek Ba,vekili «Ne Alman 
yaya iltihak, ne de Habs
burglartn avdeti» diyor 

Paris 29 (A 
A) - Esxelsiyor 
gazetesi, hususi mu· 
habirinin Cekoslo -
vakya Ba§vekili 
Hodza ile yaphg1 
bir miilakah ne§ 
retmektedir. 

Gazeteci, Hod -
zaya §U suali sor -
mU§tur: 

«- Habsburg'la- Qek Ba§vekili 

nn· muhtemel bir Hodza 

tahta c;•kanlmasJ hakkmdaki kanaatiniz 
nedir? 

Hodza §U cevab1 vermi§tir: 
«- Habsburg'lann herhangi bir tah

ta c;•kanh§I, ne sulha, ne de orta Avru
pa istikranna hizmet eder. Bu sebebden 
dolay1 Cekoslovakya, Habsburg'lann 

1 Arkas1 Sa 'I siitun 4 te I 

Dil Kurumu 
Miikafath bir 

anket a~h 
Ankara 29 (A.A.) - Oil Kuru

mu Gene! Sekreterliginden: 
-Ceyb- ve teceyb- sozlerinin ti.irkc;e

lerini nisan iki ak§amma kadar mek
tub veya telgrafla bildireceklere 1 00 
lira hediye edilecektir. 

---------------· italyarun diger Balkanhlarla da ayni su· [Arkasl Sa, 7 sii.tun 4 te] 

[Arkast sa. 3 siitun 4 tel 
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General Fran co hiicum 
haz1r IIklari yap1yor 

---------------------
vasi bir mukabil 

~tkartldt, on 
dizidi 

Milliyetperverler arastnda 
ihtilal •ebekesi meydana 

sekiz ki•i kur,una 

Guadalajara cephesinde milisler, iki ate* arasmda istirahat ediyorlar 

Salamanca 29 (A.A.) - Umumi 
karargah tarafmdan pazar gi.ini.i ne§re -
dilen resmi bir teblige gore True! cephe
sinde asi kuvvetleri Carmocha mmtaka • 
smda baz1 mi.ihim mevziler i§gal etmi§ -
lerdir. 

Soria cephesinde hi.ikume~ilerin bir 
taarruzu geri pi.iskiirti.il~i.i~tiir. Hiiku • 

metc;ilerin Granada civannda Conjouro 
daglannda ve Odorzia' da yaphklan ta
arruzlar da ayni surette neticelenmi~tir. 

Cenub ordusundan haber verildigine 
gore Poto Blanco kasabasJ hi.ikumetc;i • 
lerin elinde bulunan diger kasabalardan 
tamamile tecrid edilmi§tir. 

[Arkast Sa. 7 siltun 5 te] 



2 CUMHURiYET 

( eehir ve 
is kanununun 
' 

tatbik1na haztrhk Yaz n : M. Turhan Tan Tarihl tefrika : 73 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

ibrahim Pa~antn giittiigii fikir Devlet sigorta idaresi 
i~in de tetkikler 

yaptbyor 0, Viyanayt dilerse harabeye ~evirebilecegini 

iki tactdar kardese hissettirdikten sonra 
' 

On be§ hazirandan itibaren meriyete 
g~ecek olan i§ kanununun tatbikati hak
kmda tetkiklerde bulunmak ve beyan • 
name tevzii i§ile yakmdan alakadar ol • 
mak iizere Bolu, lzrnit ve Kocaeli mm • 
takalannda bir haftadanberi tetkikat ya
pan i§ idaresi istanbul miimessili Haluk 
diin ~ehrimize gelmi§tir. 

lutiifkar goriinmek tasavvurunda idi 
Bir edibin tabirince ger~ekten «salta

nat ku§u» olan bu tacm maceras1 hayli 
uzundur. Bir arahk ~ocuklann ba§ma 
konmu§, bir zaman be§iklerde sallanmi§ 

' ve hatta - mukaddes tamlmasma rag -
men • iki bin sekiz yiiz altm mukabilinde 
terhin edilerek tam 23 ytl Viyanada 
mahcuz kalmt~hr. Tiirklerin Mohacda 
Kral Liii'yi oldiirmeleri iizerine tac, Vi
~igrad kalesine kac;mlm1~h. ~imdi Jan 
Zapolya onu ba~ma g~irebilmek 1~m 
J"iirklerin ayagma yiiz siiriiyordu. 

Carib olan cihet, Zapolya•nm • Kral 
Liii sagken • Macar tacm1 muhafazaya 
rnemur bulunmasidir. Bu asil §Ovalye, 
Turk giiciiniin Macar tahbnl yikacagmi 
sezince tacm muhaf1z1 olmaktan ise sa -
hibi olmaYJ tercih etti ve Tiirklere el u
zath. 

Fakat Macarlann mill! tacma bir ta· 
lib daha vard1: Ibrahim Pa~a!.. Pargah 
gemici zade, Rum donmesi eski kole, 
Mohac zaferinden sonra Macar Kralh
gma goz koymu§tu. Hatta, Budin'in A· 
vusturyahlar tarafmdan i~gal edilmesini 
vesile ittihaz ederek padi§aha ac;tlrml§, 
daha dogrusu bizzat a~ml§ oldugu bu 
yeni seferin sonunda kendini Macar 
Krah ilan ettirmegi dii§iiniiyordu. 

Bu. ~iiphe yok ki, yaman bir dii§iin· 
ceydi. Fa kat haris vezir. iic; y1ldanberi 
ona kapilmi§ bulunuyordu. Kendisinin 
yiiriittiigii muhakemeye g(jre av, vura • 
mnd1. Mohacda Macarlan yenen ve 
Kral Liii•yi ortadan k.aldmp Macar Ia· 
c1m dul buakt!Tansa kendisiydi. Sonra 
ortada bir ornek vard1. Almanya lmpa -
ratoru ,Sari Ken Avusturya t-ahtm1 karde· 
§i Ferdinand' a vermi§ti. Osmanh padi§a-

Tiirklerin zaman zaman dagztt!.klan 
taclardan birl 

lu Siileyman da Macar tacm1 - kendinin 
kadehta§I, yoldR§I, eni§tesi ve bu bak1m· 
dan karde§i olan - lbrahime elbet ~k 
gi:innezdi. 

lbrahimin hulyalan bu kadarla bit • 
rniyordu. 0. Macar tacmt ve tahtm1, bir 
el~abuklugile, yakalad1ktan sonra Os • 
manh tahtma da el atmayt tasarhyordu. 
Sadnazamhkla o taht arasmdaki mesa· 
fe hayli geni§ti. Lakin Macar tahtile Os
manh tahtm1 aYJran yo!, pek uzun ol -
miyacaknl 

hte bu hulya yiiziindendir ki ibrahim, 
Mohac zaferi sonunda Macar tacm1 ya
kalatmak istememi§ ve Macaristam ic;in
den anar§iye di.i§iirmek ir;in iltizam edip 

uvvetlendirdigi Jan Zapolya'ya tacstz 
bir kralhk vadetmi§ti. Zeki vezir. Ma • 
carlann kendi milli taclannt ta~1m1yan 
bir adama. Arpadlar soyundan da olsa, 
bel baglamiyacaklannt bildigi i~in Za -
polya'y1 tacs1z baak1yordu. 0 tac1, ge· 
rekli gordiigii giin buldurmak ise sade 
hir emir i§iydi. 

lbrahimi. teenniye ve ihtiyata sevke • 
den Avusturyahlann vaziyetiydi. AI -
manhktan kuvvet alan Avusturya sara -
YI· Macaristamn Turk bayrag1 degil, 
Turk niifuzu altmda dahi bulunm.-sma 
goz yumamamak mecburiyetindeydi. 
<;iinkii Macaristan fatihleri pek az za • 
man sonra AvusturyaYJ ve onun ardm
dan AlmanyaYJ fethedebilirlerdi. Boyle 
bir ihtimali kar§Ilamak i~in ya Maca -
ristam miistakil ve kuvvetli bir devlet 
halinde ya§atmak, yahud o i.ilkeyi elde 
bulundurmak lazimdi. hte F erdinand'm 
• Turklerden tokat yemegi gi:ize alarak -
Budini zaptetmesi, hep bu hayati za • 
rurete boyun egmesindendi. 

Ibrahim, Avusturyahlann elini ve hat· 
ta dilini Macar i§lerinden uzakla§hrmak 
i~in ilkin kuvvete, sonra siyasete ba§ vur· 
mak fikrini giidiiyodu. Niyeti, Viyana -
ya kadar gitmek, Kral F erdinanla 1m • 
parator .$arlken'i korkutmakt1. 0 biiyiik 
paYJtahh, dilerse, bir YJgm harabeye ~e
virebilecegini iki tacidar karde~e hisset • 
tirdikten sonra lutufkar goriinecek, Vi -
yanaYJ onlara bag§laytp kendisi Macar 

h dairesi hazirandan evvel i~ yerleri
nin tesbiti ve on iKiden az eleman kul • 
lanan miiessese adedlerinin merkeze bil
dirilmesi i~in ~ah§maktadu. Bundan ba§
ka gelecek' sene kurulmasi kararla§tmlan 
devlet sigorta idaresi i~in §imdiden tel • 
kiklere ba§laml§tlr. Bu ciimleden olarak 
i§ dairesi, i~i c;ah§tiran miiessese sahib • 
lerine gonderilmek iizere matbu anket 
varakalan hazlflami§tlr. Bu anketlerde 
i§ kazalan vukuunda muesseseye muhte • 
]if sualler sorulmaktadu. <;ah§ma esna • 
smda miiessesede vukua gelecek kazalar 
derhal i§ dairesi tarafmdan dagitilan 
matbu varakalara kazazedenin vaziyeti 

Tiirklertn MacariStan Krait yapttklart yaz1 makinesile yaz1larak alakadarlara 
Jan Zapolya gonderilecektir. 

tacm1 giyecekti. fstanbulla Viyana ara • I incikanun 1937 den itibaren vukua 
smda §ahsmm bulunu§u, Osmanhlann AI· gelen i§ kazalan da bundan bOyle i§ da
manya i~erilerine sarkmalarma mani ola- iresine bildirilecektir. Suf i~inin men • 
cagmdan ve Budinle Viyanada dola§a • faati ve dolaYJsile miiessesenin de men • 
cagmdan Avusturyahlann vaziyeti §oiik • faati ile alakadar olan bu anket vara • 
ranla kar§Ihyacaklanm umuyordu. kalarmda kaza vukua geldikten sonra 

Ibrahim, zihninde tasarladigl plam pek bilhassa a§agidaki hususlar tesbit edile • 

miikemmel buluyordu, Padi§ahm ne dii- ce~r_:- l~i veya mustahdemin kazadan 
tiinecegine deger vemiyordu. Zapolya ise 
onun goziinde bir Eyiib oyuncag1 kadar bir giin evvelki kazanc!. 

B - l~i veya miistahdemin i§ yerin
da k1ymet alm1~ degildi. Bizzat ortaya 

deki vazifesinin mahiyeti. 
~tkardJgl bu ahmak §Ovalyeyi tacs!z bir C - l~i veya miistahdemin kazaya 
Kral olarak dola§tird1ktan sonra bir fis-
ke ile tarumar edecegine piiriizsiiz bir ugradigJ mahal ve tarih. 

D - Kaza nas1l oldu ve kazaya mey· 
kanaat l:Jesliyordu. dan veren harici sebebler. 

Bununla beraber goriinii§ii korumakta E _ Kazazedenin hangi uzvunun sa-
tekasiil etmedi, sinsi ve ihtiyath davran- katlandigi, ne ~ekilde sakatland1g1 veya 
maktan geri kalamad1, Zapolyay1 mera- oliimii. 
simle kar§Iladi. Ne tact, ne de paYJtahh F _ l~inin ka<; giin c;ah§miyacagi. 
olm1yan bu Kral alti bin suvari ile geli- G _ Kaz:azedenin hangi hastaneye 
yordu. Ibrahim, onun §ahsma degil, ya- kaldmldigi. 
nn kendisine intikal edecek olan Macar H _ Kazazedenin hastaneye kald1 -
Kralhgt i.invanma saygl gostermi§ olmak nlmadigi takdirde kendisini tedavi ve 
i<;in elli Y eni<;eri ve elli ath ile konugu • muayene eden doktorun adJ. 
nu istikbale ~1kt1, karargahtan bin ad1m Biitiin bu vaziyetler kaza}'l takib eden 
otede onunla kar§Ila§b, at iistiinde el ve- 24 saat zarfmda kazaya ugnyan her i~i 
rip selamla§tl, evvelce haztrlanan ~a • veya miistahdem ic;in ayn ayn dolduru
chra yakm bir yere kadar birlikte yiiriidii larak i§ dairesi bOlge amirligine gonde -
ve gene attan inmege luzum gormedeh rilecektir. 
vedala§IP aynld1. Bu suallere almacak cevablar. hazu • 

Hiinkar, siyasi bir tedbir olarak Ma- lanmakta olan sigorta kanununun yapd· 
caristana Kral yap1lmasma nza goster • masmda muracaat edilecek kwmetli mem· 
digi bu adam1, lbrahimin hatm ic;in, hu- balar olacakt1r. Bundan ba§ka bedeni bir 
zuruna kabul etmege muvafakat etmi§ti. sakathk neticesinde en az kazanm vuku 
Kihei elinde, migferi ba§mda oldugu buldugu giin c;ah§amamazhgi mucib olan 
halde batakhga gomiilen Kral Liini'nin ve i§ten veya i§ yiiziinden vukua gelen 
cesedi bulunup ta o mada karargaha ge- kazalar i§ kazasmdan addedilmektedir. 
tirilse, Jan Zapolyan'm yamna geli§in • Kurulacak olan devlet sigorta idaresi
den daha c;ok daha heyecan duyacak, 0 nin geliri ayni zamanda miiessese sahib
merd oli.iye candan saygt gosterecekti. lerinden almacak primlerle temin edile • 
Zapolya'y1, manas1z bir oliiden farksiZ cek, ve mi.iesseselerin kaza hakkmda ve
buluyor ve isteksizce kabul ediyordu. recekleri raporda kaza giinii miiessesele-

Zapolya, siyasette ahk olsa da gi.ine§i rinde mevcud i~i veya miistahdem ade
gormiyecek kadar kor degildi. Nereye dinin i§ dairesine bildirilmesi vergi ve sa· 
ve kimin yamna gotiiriildiigiinii biliyordu. ire gibi hususlarla alakadar bulunmwa • 
Suleyman, onun hakikate uygun olan cagmdan, miiessese sahiblerinin bu husus
gorii§i.ine gore, sade bir hiikiimdar degil- ta gev§ek davranmalan aynca cezaYJ mu
di, tarihi yaratan ve sahife sahife doldu- cib olacaktir. 
ran bir milletin miimessili idi. 0 konu • h dairesi miimessili Haluk oniimiizde
~urken tarih konu§mU§, ha§met konu§mu~. ki hafta Zonguldak havzasmdaki beyan· 
azamet konu§mU§ ve ona soz soylenir • name tevzii ve i§ yerlerinin tesbiti mese
ken de her ti.irlii yiiceligin kaynagi olan lesile alakadar olmak iizere Zonguldak 
Tiirkli.ige hitab edilmi§ olacakh. ve havalisinde tefti§lerine devam edecek-

Zapolya bu hakikati sezdigi i~in ili - tir. 
gine kadar titriyordu, tarihin huzuruna --
~Ikar gibi davranarak kendine c;eki dii • MOTEFERRIK 
zen veriyordu. Rumeli ve Anadolu as -
kerlerinin, sipahilerin, akmc1lann, azeb
lerin, yeni~erilerin insan k1hgma temes· 
siil etmi§ ~elikten hirer tarih satm gibi 
Moha<; ovasmda dizili§i, Zapolya'mn 
idrakine zaten sarsmh vermi§ti. Kendini 
dort yandan sarmi§ olan miiteferrikalar, 
~avu§lar, sol cenah agalan arasmda yii
riimekten ziyade siiriiklenmege benzer 
bir §Uursuzlukla otaga dogru ilerliyordu. 

Otag, o ipekten ve sumadan yap1lma 
koca saray, bir renk ve ziya mah§eri idi. 

S1ra ma dizilen saray ve ordu agalan, 
baltadar, sulaklar renk renk kavuklan, 

kaftanlan, cepkenleri ve pml pml par
hyan silahlarile bu mah§ere gozkama§ -

hnc1 bir sima c;iziyordu. Padi§ah yiik • 

sekc;e bir sedir iizerinde oturuyordu. 1b
rahimle iki vezir solunda ve ayakta du

ruyorlardi. 
Siileyman. o tarihte otuz dort ya§m· 

dayd1, yiizii biraz soluktu, fakat bakJ§l 

sertti, ince goriinen boynunda zindelik 

beliriyor ve gagams1 burnunda gurur ile 

yumu§ak huylulugu bir araya getiren ga

rib bir mana k1vnhyordu. 
<Arkasl var> 

Talebe pasolar1 
Talebeye verilen tramvay pasolan -

nm mekteb tatili zamanmda da mute
her tutulmas1 ·ir;in Belediye tarafmdan 
§irket nezdinde te§ebbliste bulunul -
mu§tUr. ~irket buna henliz bir cevab 
vermemi§tir. Tetkikat yap!lmaktadlr. 

1dari miiste§arhklar 
Siyasi Miiste~arhklarm ihdaSJ lizeri

ne Vekaletlerdeki idari mliste~arhklarm 
unvamnm katibi umumilige tahvil e -
dilecegi haber ahnml§tiT. 
Almanyada arkeoloji tahsil 

eden talebelerimiz 
Almanyada arkeoloji tahsil eden Turk 

talebelerden baz1lanmn doktora imti • 
hanlarmm yakla§masi mii.nasebetile bu 
talebe tarafmdan hazulanacak tezlerde 
elde mevcud elemanlardan istifade e -
debilmek ic;in Maarif Vekaletimize bir 
mi.i.racaat olmu§tur. Talebenin dilek -
lerine kar§Jhk olmak lizere alakadar -
lar Bogazkoy hafriyatmda r;1kanlan e -
serlerin fotografi ve krokilerile baz1 es
ki mlihlir kahblanm Almanyada arke
oloji tahsil eden talebeye gond~recek -
lerd.ir. Bu climleden olarak Istanbul 
Miizeler heykeltra§l tarafmdan bu 
mlihlirlerin kahblan haz1rlanarak Ve -
kalete gonderilecektir. 

M ·mleket Haberlerl ) 
Fantoma Mehmed 1 Soguk hava 
gene mahktim oldu depolar1 yap1hyor 
Maruf kasa htrsiZt dort 

sene hapiste yatacak 
Galatada bir mii

essesenin kasasm1 
soymakla zan al -
tma alman ve mah
kemeye verilen ma
ruf kasa hmizi Fan
toma Mehmedin 
muhakemesine diin 
devam edilmi§ ve 
muhakeme netice • 
lenmi§tir. 
F~ntoma Meh • Fantoma Mehmed 

med gec;en celsede, 
kasa civannda bir masanm cam1 iizerinde 
bulunan parmak izlerin1n kendisine aid 
olmadigmi iddia etmi§ ve bir fen heye • 
tinin bunu tetkik etmesini istemi§ti. Bu -
nun uzerine F antomanm parmak izlerile 
muhtelif kimselere aid diger parmak iz
leri seri haline getirilmi§ ve her birine hi
rer numara konarak Emniyeti Umumi
ye mi.idiirliigi.i teknik biirosuna gonderil
mi§ti. Bu numaralarda F antomaya aid 
olan parmak izi gizli tutularak gonderilen 
izlerden hangisinin camdaki izo benzedi
gi sorulmu§tu. 

Di.inkii celsede Ankaradan gonderilen 
rapor okunmu§tur. Bu raporda, hi~bir 
parmak izinin digerine benzemesine im • 
kan olmadigi, bir insamn dogdugu daki· 
kadan oli.ip tefessiih edinciye kadar par • 
mak izlerinin .rlegi§medigi, ayni batmda 
dogan ikiz c;ocuklarm bile parmak izleri
nin ayn bulundugu fenni bir hakikat ola
rak zikredilmekte ve cam iizerindeki iz • 
lerin gonderilen seri i~inde bir numarah 
parmakizinin ayni oldugu bildirilmekte 
idi. 

Mahkeme, evvelce F antomamn izine 
I numara koymu§ oldugundan parmak • 
izinin bu suretle kasa hmlllna aid oldu
gu fennen sabit olmu§tur. 

Bu rapora kar§l ne diyecegi Fan to -
maya sorulunca, tecriibeli hirsiz: 
«- Fen bundan heniiz acizdir. T ek· 

nik biiro bunu heniiz halledemez.» de -
mi§tir. 

Mahkeme, F antomanm ciirmiinii sa bit 
gordiigiinden 4 sene I 0 ay hapsinc karar 
vermi tir. 

Tramvay seferleri 
----

ilk ve son istasyonlar 
aras1nda dogru postalar 

tesisi dii,iiniiliiyor 
Tramvaylarda fazla kalabah~n onli

ne g~ek lizere ilk ve son ·istasyon -
lar arasmda dogru seferler a~1lmak i -
r;in tetkikat yap1lmaktadir. Dogru se -
ferler ihdas edildigi takdirde ~~liden 
kalkan arabalar Hamam istasyonuna 
kadar yolcu alacak ve ondan sonra hi!;
bir yerde durmdan Karakoye inecektir. 
Mar;ka ve Kurtulu§ hatlan ir;in ara du
ragJ Harbiye olacakbr. Yedikule tram
vaylan Etyemezden; Topkap1 arabala
n <;apadan; Edirnekap1 arabalan Atik
alipa§adan sonra yahuz Beyaz1dda du
racaklardir. Dogru posta olrruyan di -
ger arabalar §imdiki g1bi i§liyecektir. 

SACLJK ISLER! 

Giilhane miisamereleri 
Cuma gi.inii Glilhane hbbi mlisame -

relerine profesor Dr. Lutfi Aksunun ri
,yaseti altmda devam edilmi§tir. 

1 - Ree sifilizi Dr. Sed ad 
2 - Pellagrag vak'as1 Dr. Esad 

3 - Demaus prekOSin inslilinle te -
davisi Dr. Mevlud 

4 - Mezanteri sipesifik olm1yan il -
tihabt bir tfunor Dr. operator Mustafa 

Profesor Dr. Abdiilkadir Noyan, Na
zun ~akir, Zeki Blirhan, Biirhaneddin 
Osman, Murad mlinaka§alara i§tirak et
mi§lerdir. 

Ya, meyva ve sebzeler 
bu depolarda muha

faza edilecek 
iktlsad Vekaleti onfuniizdeki istihsal 

mevsimine kadar yet~mek lizere tzmir 
limamndan ba§hyarak memleketin mil
him ihrac ve istihlak merkezlerinde so
gukhava depolan iru}asma karar ver -
mi§tir. Bu karar Avrupa firmalarma 
bildirilerek teklifler istenm~tir. 

Yeni sogukhava depolan mevkiine 
gore 5 tondan 150 tona kadar istiab 
hacminde olacak ve ya§ meyvalanmiz
la ya§ s·ebzelere tahsis edilecektir. Ay
nca istihsal merkezlerile depolar ara
smda nakliyah temin etmek iizere van
tilator veya sair bir sogutma tertibath 
kamyonetler de mubayaa edilmek li -
zeredir. 

Bu depolar yapilmc1ya kadar Devlet 
Denizyollarmm Avrupaya ISmarladigi 
sogukhava tertibath yeni vapurlanm1z 
da gelecektir. Ayr1ca SU'f sogukhava 
tertibath iki vapur daha 1smarlanacak 
ve bunlar Ya§ sebze ve meyva ihraca -
tma tahsis edilecektir. 

Devlet Demiryollan da miihim mik -
tarda sogukhava tertibath vagon getir
tecektir. 

$EHIR ISLER! 
Belediye temizlik amelesi 

iicretlerinin artirdmas1m 
istiyor 

istanbul Belediyesi temizlik i§leri a
melesinden 80 ki§i, aldtklar1 paramn 
azlt~ndan ve ellerine ge!;en para Ue 
yaptlklan i§ arasmda bir nisbet olma -
d1gmdan ve bunun i~in maa~larmm ar
tmlmasmdan bahis bir istida yazarak 
alakadar makama mi.i.racaat etmi~ler -
dir. 
~u §ekilde bir i.stida tanzimi biraz 

§'lipheli goriildligiinden zab1ta tahkika
ta ba§lam1~ ve istidada imzalan bulu -
nan ~o~iller sorguya r;ekilmi~tir. Ne -
ticede, istidayt ameleden bir ki§inin 
yazd1~ ve arkadR§larma da imzalattl· 
g1 anla~Ilmi~tJ.r. 

Bir ~op istasyonu te§kili 
dii§iiniiliiyor 

Sehirde toplanan ~plerin denize do
kUlmesi karar1 verilmesi i.izerine Bele
diye bu i§ i~in haZirhklar yapmakta -
drr. Llizumu kadar mavna ile bu mav
nalarl r;ekmek lizere motorler tedarik 
edilecektir. Bu vesait ~ok lusa zaman
da haZirlanacaktlr. Bir de ~oplerin mav
nalra verilmesine mahsus muntazam 
bir iskele yap1lmas1 dii~linlilmektedir. 
Mevcud iskeleler harab oldugundan 
bunlardan laytkile istifade edilemiye • 
cektir. 

Y eni sokak isimleri 
Yeni sokak isimlerini tesbitle me§ -

gul olan komisyon pek yakmda mesa -
isini bitirmek iizeredir. Mevcud baZI 
tarihi isimler hakkmda tarih!;ilerle te
mas edi1mektedir. Bu temaslar netice
sinde tar·iht isimler hakkmda da bir 
karar verilecek ve ondan sonra da ye
ni levhalarm konmasma ba~lanacak -
tlr. 

Cenaze i§lerile ugra§acak 
idare 

Cenaze i~lerile bir hazirandan itiba
ren dogrudan dogruya Belediye me§gul 
olacakt1r. Bunun ~r;in de bir cenaze 
merkez memurlugu ihdas edilmekte • 
dir. Bu te§kilatm kadrosu da haz1rlan· 
maktad1r. Olfun vukuatma mmtakalar· 
daki zab1ta memurlar1 alaka gostere • 
cek ve ollim haberlerini yeni te§kilata 
haber verecektir. Merkez memurlugu 
da ter;hiz ve tekfin hususlarmda icab 
eden tedbirleri derhal alacakt1r. -···-Kefalet aidab 

Vekaleten ahar mahallere gonderilen 
miikelle:f memurlarm almakta olduk -
Ian ikarnet yevmiyelerinden de ylizde 
iki kefalet aidatl kesilmesi kararla§tl -
rllm1§ ve keyfiyet Maliye Vekaletince 
resmi: dairelere tamim edilmi§tir. 

izmir Atb Spor kuliibiinde verilen halo 

izmir (Hususi) - Ath Spor kulubli tarafmdan izmirpalas salonlarmda 
r;ok zengin ve glizel bir halo verilmi~tir. Buna §ehrin Tiirk, ecnebi birr;ok aile
leri i§tirak etmi§ ve sabaha kadar eglenilmi§tir. Gonderdigim resim baloda 
bulunanlardan baztlanm gostermektedir. 
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Siyasi icmal 
ispanya i,Ieri ve Tiirkiye 

D
a spanya i§lerinin, Avrupada, bir har~ 

be sebeb olmamasma ~ah~an Lon • 
dradaki beynelmilel ademi miidahale 

komitesi .bundan sonra haricden silah ve 
goniillii girmemesi i~in bu memleketin 
topraklan ve kara sulan di§mda kontrol 
konulmasmi, uzun miinaka§a ve miiza " 
kerelerden sonra, kararla§tlrmi§b. De .. 
nizdeki kontrolu !ngiliz, Alman, Frans1z 
ve italyan donanmalan yapacakt1r. Fa· 
kat gerek umumi kontrol i§lerini gerek 
denizdeki kontrolu iki Holandah amiral 
idare edecektir. Binaenaleyh dort buyuk 
devletin donanmalan bitaraf bir devletin 
iki amiralinden direktif alacaklard1r. 

Kara hududlannda, lspanya toprak • 
lanmn d1§mda olmak uzere almacak kon~ 
trol tertibatl dahi gene bitaraf memle • 
ketlere mensub zabit ve memurlara bua· 
kilmi§hr. Bunlardan F rans1z ve Portekiz: 
topraklanndaki kontrol vazifeleri Cite • 
denberi bitaraf tanman !skandinavya 
devletlerile Holanda ve lsvi~re zabit ve 
memurlanna tevdi edilmi§tir. hpanyaya 
karadan miicavir u~iincii devletin yani, 
ingilterenin elinde bulunan Cebeliitta • 
nkm kara tarafmdaki kontrol i~i de bir 
Turk komisyonuna tevdi edilmi§tir. 

lspanyaya yakm olan ecnebi limanla· 
rmda dahi lspanyaya gidecek gemilerin 
hamule ve yolculanm muayene ve kon· 
trol i~in gene bitaraf devletlere mensub 
memurlar tayin edilmi§tir. Cebeliittan • 
km kara hududunu kontrol edecek Turk 
heyeti ayni zamanda buradaki ticaret li· 
manmdan !spanyaya gidecek vapurlarm 
hamule ve yolculanm, aralannda esliha 
ve ecnebi gonullii bulunmamas1 i~in mu· 
ayene edecektir. 

Gerek Umumi Harbde, gerek daha 
sonraki i§lerde, daima bitarafhklanm mu· 
hafaza etmek ve istikamet gostermek su· 
retile diinya politikasmm itimadm1 ka • 
zanmi§ bulunan iskandinavya ve Ho • 
Ianda ve 1svi~tre devletlerinin memur ve 
zabitleri arasmda, Tiirk zabit ve memur· 
Ianna yer verilmi§ olmas1, Turkiye Cum
huriyetinin beynelmilel politika aleminde 
nekadar biiyiik bir emniyet ve itimad ka· 
zand1gma yeni ve gayet parlak bir de • 
lildir. 

Filvaki, Akdeniz devletleri arasmda 
bOyle itimad ve emniyete yalmz Tiirkiye 
Cumhuriyeti lay1k goriilmu§tiir. lngiltere· 
nin Tiirkiye ile olan an' anevi dostlugu • 
nun canltmma mm en yeni v fili delili 
Cebeliittank gibi lngiliz lmparatorlu • 
gunun en miihim bir noktasmda kontrol 
i§inin Tiirkiye zabit ve memurlanna b1· 
rak1lmi§ bulunmasidir. 

Cebeliittankta karada ve limanda ya~ 
p1lacak kontrol ile Cebeliittank Bogazm• 
da yap1lacak deniz kontrolu arasmda bir 
miinasebet yoktur. Bu i§, bamba§kadu. 
Malaga'mn sukutile Cebeliittank ve 
nam1 digerle Sebte bogazmm her iki sa• 
hili ve civan tamamile General Franco·~ 
nun eline ge~mi§tir. 

lspanya sahilleri, adalan ve miistem· 
lekeleri etrafmda kara sulan haricinde 
konulacak kontrol i§leri dort biiyiik dev• 
letin donanmalanna buak1hrken !span .. 
ya hiikumeti elinde bulunan yerlerin u • 
zaktan nezaret altma konulmast i§i Al .. 
man ve 1talyan donanmalanna, General 
Franco'nun i§gali altmdaki ktyilarm et• 
rafmda gene uzaktan konulan kontrol 
i§leri de lngiliz ve Frans1z donanmala ~ 
nna buaktlmJ§tl. 

Cebeli.ittank Boga:zmm ve civarmin 
iki sahili de General Franco'nun elinde 
bulundugundan Bogazm Akdeniz cihe
ti lngiliz donanmasma ve Atlas Okya • 
ruusu F rans1z deniz kuvvetlerine buakll· 
mi§hr. Kontrol i§inin tamamile tanzim ve 
tatbik edildigi ~u mada yeni bir hadise 

az kalsm bi.itiin kontrol tertibatlm bozup 
Avrupada bir harbe sebeb olacakh. Mu· 

solininin kendisine ve politikasma garbi 
Avrupada bir~ok hiicumlara vesile olan 

T rablusgarb seyahatinden dondiikten 

sonra Madrid cephesinde harbeden ltal· 
yan fa§ist goniillii f1rkalannm maglub 

olmasmdan ve bu mada Londradaki ko

mitede, Savyetlerin biitiin goniilliilerin 
geri almmas1 hususunda lSTar etme:;inden 
miinfeil olarak 1spanyaya yeni ltalyan 

kolordulan gondermege hazulandigi §a• 

yi olmu§tu. Fran,a, lspanyada ltalyanu! 

yerle§mesini kendi siyasi ve askeri em " 

niyeti i~in bir tehlike sayd1. Fakat !ngil· 
tere ve Almanyanm tavassut ve tesirile 

bu tehlike bertaraf edildi. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tur~iye 
'l i<;ID 

Senelik 
Alb ayhk 
()~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 Ill 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

Yoktur 
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Hldise!er aras1nda 

MesLek ciddiyeti 
• 

I~ Bankasi umumi HEM NALINA 
MIHINA 

~ skiden gaz>etecilerimiz, sii· 

R B I d •t•l A ~ tun doldurmak i~in Ameri- heyeti diin topland1 - Tiirkler geliyor! 
0 manY a, e gr a I I a. lerin ktz~r~~~:;~~m g~~:~~:~~r a~~~i 

f d k I d ormanlann iistiinden gokyiiziine Heyeti umumiye 
meclisi raporu, 

inki~af yolu 

taraftndan tasvib edilen idare 
bir 

~ smanh Tiirklerinin Avrupa}'l 
~ titrettigi giinlerde, anneler, ya· 

ramazhk eden <;ocuklanm kor· 
kutmak i<;in, 

In an m em nun a rna I dogru fulayJ§Ini tasvir ede ede siitun-

italyada 
tecileri 

bulunan biitiin Yugoslav miil
hudud harici ediliyorlar 

lar doldururlarmi§. Amerikada or
mao yangm1 yerine, bugiin Bab1ali 
caddesinin mii§teri avlamak i~in en 
kar getirici yalam §Udur: Bir diinya 
harbi arifesinde oldugumuzu ilan et· 
mek. Miivezzi ~ocuklarm keskin ~·g

Roma 29 (A.A.) - Virginio Gay· 
da, italya - Yugoslavya itilaflan hakkm· 
da «Voce d'italia» gazetesinde serdet· 
mekte oldugu miitalealarda F ransJZlarm 
Yugoslavyanm Milletler Cemiyeti siyase
tinden ve kollektif emniyet sisteminden 
aynlmasmdan endi§e etmekte olduklanm 
yazmaktadJr. 

Muharrir diyor ki: 
«F ransada Kii<;iik ltilafm merkezi sik

letinin degi§erek Paristen Romaya in~i
kal edip etmiyecegi suali irad edilmekte
dir.» 

Gayda, Yugoslavyanm siyasetindeki 
mes'ud tahavviilii memnuniyetle kaydet
mektedir. 

Bulgaristanla akdedilmi~ olan ebedi 
dostluk misak1 Yugoslavyanm vaziyetinin 
yeni ba~tan derin bir tetkike tabi tutulmu§ 
oldugu manasmJ tazammun eder. 

Yugoslavya, Belgrad misakma imza
smt koymakla Kii~iik itilafm halyaya 
kar§I ezeli ve gizli husumetini muhafaza 
etmek istemesi takdirinde onunla dahi 
tecaviizi te§riki mesaide bulunmaktan 
feragat ey]iyecek demektir. Diger taraf
tan Belgrad hiikumeti, Adriyatikteki Kii
<;iik Kralhgm miilki tamamiyetini ve si -
yasi istiklalini himaye etmekten ba§ka 
bir§ey dii~iinmiyen !talyan siyasetinin ha
kiki ruhunu gene hakiki gayelerini tak -
dir etmek suretile ve bir sulh zihniyetile 
Arnavudluila tevecciih etmistir. 

Hitlerin tebriki 
Berlin 29 (A.A.) - Belgrad anla§· 

tnasmm imzas1 miinasebetile Hitler Yu
goslavya Naibi Paul ile Musolini'ye 
Belgrad ve Rom a' daki el<;ileri vas1ta -
sile tebrikterini bildirmi§ ve bu yeni an
la§mamn Avrupa sulhunun idame ve 
tarsini davasma miihim bir surette hiz -
met ettigini ehemmiyetle kavdeylemi§tir. 

Biikre,te menli akisler 
Biikre§ 29 (A.A.) - Hariciye Na -

2m Antonesco 31 martta Ki.i~iik Antant 

konseyinin toplanhsmda bulunmak iize- hklarile geceyanlanna kadar devam 
re Belgrada gidecektir. eden bu pa.lavra bombardtmam, ha

T una iizerinde Rumen - Yugoslav kikatte gazete kasasmm kendi ihti
ki:ipriisiiniin temelatma merasimi ve keza yaclarile harbetmesi ve okuyucunun 
Cekoslovakya Cumhurreisi Benes'in alakasiZhgmt yenmege !rah§mast de-
Belgrad seyahati tehir olunmbu§tur. mektir. 

Siyasi mehafilde si:iylenildigine gore, Babtali caddesi, dedim amma, bun· 
Yugoslav - italy an muahedesi Kii<;iik dan biitiin bizim semt degil, sadece 
Antant devlet reislerinin toplanttsmdan bir iki ga.zete mes'uldiir. Herhangi 
ve Benes'in Belgrad1 ziyaretinden evvel bir harb endi~esini oniine ge!rilmez 
ii<; Hariciye N azm arasmda bir miilaka - bir diinya felaketinin kat'i ba,Iangt
tJ z.aruri kildigl soylenmektedir. Roman - Cl imi§ gibi ileri siirerek renkli ve ka
ya, Latinlere olan biitiin sempatisine bank serlevha edebiyatile bozukluk 
ragmen Yugoslav • !talyan anla~asmm avma ~tkmak i§ini, kendine biitiin 
kendisine zarar verdigi kanaatindedir.· haysiyetleri ve mes'uliyetlerile gaze
Binaenaleyh Kiic;iik Antant konseyinin te ismini vermi§ gazeteler yapmtyor. 
toplanhsma biiyiik bir ehemmiyet veri! • Halk budala mt? 1namyor mu? 0 
mektedir. Mevzuu bahsolan meselelerin koca serlevhalart goriir gormez elini 
fevkalade nazik olmas1 dolayisile konu~- yelek cebine abyor mu? Haytr! Bi
malarda ince teferruata kadar gidilme • zim meslegin biitiin tecriibeleri ispat 
mesi ve ittifaktaki mli§terek menafi esas- etmi§tir ki okuyucularm en cahil ve 
lannm bir kere daha tesbitile iktifa olun- en masum tabakalart bile, oldumola
mast muhtemeldir. s1, daima ciddiyete ktymet vermi~ler
ltalyadaki miilteci Yugoslavlar dir. Bunu hala anlamtyan gazeteci 

huJud harici edilecekler arkada§, muhayyilesinin giiliinc mah-
Belgrad 29 (A.A.) -ltalyan. Yu- sullerini i§portaya dokmek suretile 

goslav anla~masmdan bahseden yan res- yapmak istedigi ticaretin aytb oldu
mi V reme gazetesi diyor ki: gunu bilmese bile kendisi i~in zararh 

«lki memleketin ekonomik miinaseba- oldugunu art1k idrak emeli degil mi
tJ geni§liyecektir. Bundan ba§ka anla§- dir? 
mayt yapanlar her halde sulha biiyiik hiz- Ka~ senedir, diinya, fa.silastz U· 
metier etmi§tir.» mumi harb korkusu i~indedir. Av-

Hiikumet partisinin gazetesi olan Sa- rupanm Jarktndaki muvazenesizlik, 
muprava, Musolini tarafmdan yap1lan Lokamonun iflast iizerine garbma 
tavizattan dolayt !talyada bulunan Yu- da sirayet etmi§tir. lspanya ihtilali de 
goslav ekalliyetlerinin fevkalade mem - zaman zaman bu endi,eyi artmyor. 
nun olduklanm ehemmiyetle kaydeyle - Fakat bir fikir adamt, bir gazeteci, 
mektedir. bir miinevver degil, bir falct bile 

H1rvat gazetesi olan ]ugoslovenski «yarm harb var!» diye bagtrsa, mes
Loyd gazetesi de Roma ile Belgrad ara- leginin ciddiyetsizliginden daha agtr 
smdaki anla§manm salim bir manttk mah- bir ciddiyetsizlik SU!rU i§lemi§ olmaz 
sulii oldugunu tebariiz ettirmektedir. mt? 

Biitiin gazeteler, bugun ftalyada bu • Bazt arkada,lardan biraz ciddiyet 
lunan biitiin Yugoslav miiltecilerinin hu- bekliyoruz ve bunu beklerken onla
dud harici edileceklerini kaydediyorlar. nn menfaatleri namma sabusiZlandt· 

"'''""'"u•••••••uu•UooUm/IO/IIIIIIIIIitititlllllllflllllllllillllllllllllllllllillllllflllllllitlllitiiiiii/IIUIIOOUUOuUU•u••oou••••••• gumz1 da anlamalanm istiyoruz. 

Japonyan1n deniz 
politikas1 

Amerika ve ingilterede 
teessiir uvandtrdt 

Nevyork 29 (A.A.) - «Nevyork 
Herald Tribune» gazetesinde Albert 
Warner §oyle yazmaktad1r: 

«Amerika bir deniz muahedesi imza 
edilmesi iimidile 1 0 yeni kruvazoriin in
§aSmJ tehir etmi§tir. Bahriye N ezareti ta· 
rafmdan hamlanan ve yeniden 10 kru
vazor in§aSl i<;in laztmge]en tahsisa tm Ve· 
rilmesine miisaade eden kanun Hiyihasi 
§imdilik kongreye arzedilmiyecektir. Bu 
karar Reisicumhurla Bahriye N ezareti 
arasmda bir gorii§meden sonra, verilmi§· 
ti1. Amerika hiikumeti §imdilik 31 son
kanunda hiikiimsiiz kalmi§ olan Londra 
deniz muahedesi mucibince silahlarm1 
tahdid etmege devam etmek niyetindedir. 
Resml mahfillerden timid ettigine gore 
bir, bir bu<;uk sene sonra biitiin diinya si
lahlannm tahdidi ve iktJsadi, siyasi va -
ziyetin istikran i<;in yeniden miizakere -
ler cereyan edecektir. 

Ayni mahfillere gore bu i§lerde ingil
tere i:inayak olacak ve bu takdirde Ame
rika hiikumeti de kendisine miimkiin ol
dugu kadar miizaheret edecektir. 

Japonyayt muahaze 
Londra 29 (A.A.) - «Daily Teleg

raph» gazetesi, J aponyantn Londra 
deniz itila£1 ahkamma tevfikan hareket 
etmekten imtina etmesini teessiifle kar§I • 
lamaktad1r. Bu muahede ahkam1 muci
bince, halen in§a edilmekte bulunan ln -
giliz harb gemisi miistesna olmak iizere 
toplarm kalibresi 16 y1 teca viiz etmiye · 
cektir. Erge~ herhangi bir hiikumet, 
35,000 ton hacim hududunu ge<;ebilir. 
Maamafih boyle bir yan§ neticesinde 
i§tirak edenl erin vaziyeti, yan§a ba§la -
madan evvelkinin ayni olacaktJr. J apon· 
ya, en yiiksek kalibreli toplarla miisellah 
en biiyiik harb gemisini yapmaktan iba
ret olan bir rekabet sayasinde, hem de 
bu rekabet Amerika gibi muazzam ser
'Vet membalarma malik bir devlete kar§I 

yap1hrsa, acaba ne gibi menfaatler elde 
edilebilir. J aponyanm deniz muahedena

mesinin <;izmi§ oldugu hududlara riayet 

etrnekten imtina1, bir niifuz niimayi§inden 

ba~ka bir §ey degilir. F akat kabul edil -

Jlli§ olan tahdidler oldugu gibi kalmakta 

olup bir degi§iklik yoktur. 

~ivi ihtikar1na 
mani olmak i~in 
ikttsad Vekaletince 

tedbir abndt 
Ankara 29 (A.A.) - lkttsad Veka

letinden: 
<;ivi sanayiinin ham maddesi olan de

mir fiatlarmm son zamanlarda cihan pi
yasasu~da vaki yii1delmesi dolaytsile, 
3003 No. h endiistriyel mamulatm mali
yet ve sat!~ fiatlannm kontrol ve tesbiti 
hakkmdaki kanunun birinci maddesinin 
verdigi salahiyete istinaden karfi<;e tabir 
edilen demir ~ivi fiatlan 30/3/93 7 tari
hinden itibaren mer'i olmak iizere a§a -
g1da yazii1 ve<;hile yeniden tesbit edil -
mi§tir: 

I - C1plak demir <;ivinin sand1k am
balajh olarak ve fabrikada teslim edil
mek ve toptan sahlmak iizere kilosunun 
para fiat! 16,5 kuru~tur. 

2 - Sand1k ambalajile beraber be§ 
kiloluk kag1d ambalajh paketlerde bu • 
lunan ~ivilerin kilo fiatlanna kagtd am· 
balaj farkt olarak aynca 20 para ilave 
edilir. 

3 - <;ivi iptidai maddesi alan kangal 
halinde ~ivi telinin baz fiah ton ba~ma 
fabrika teslimi pe§in 114 lira olmak iize
re tesbit edilmi§tir. 

4 - T optan sah§tan maksad fabrika
nm yaptlgl her miktar sah§hr. 

5 - T esbit edilen fiatlardan yiiksek 
sah§ yapan fabrikalar hakkmda kanun
da yaz1h cezal hiikiimler tatbik olunur. 

Man~uko' da meydana ~Ika-
rilan biiyiik komplo 

Mukden 29 (A.A.) - Aralannda 
memur, tiiccar ve i:igretmen bulunan 200 
Man~ukolu hiikumet ve J aponya aley -
hinde fesad hazirlamakla maznun olarak 
divam harbe verilmi§lerdir. Bunlann bir 
k1sm1 idama bir k1smi da hapse mahkum 
edilmi§lerdir. Bunlar §ubatta tevkif edil
mi§lerdir. F akat hiikumet §imdiye kadar 
bu i§i gizli tutuyordu. 

Siimer Bank idare meclisi 
azahg1 

Ankara 29 (Telefonla) - At;Ik bulu
nan Siimer Bank idare meclisi azallgt
na miitekaid jandarma yarbayt Refet 
tayin olundu. 

Zirai kombinalar 
Ankara 29 (Telefonla) - Zira1 kom -

binalara aid kadro Yiiksek Tasdika ik -
tiran etti. 

PEYAMI SAFA 

Lindberg Halebden 
dogru Rodosa ge~ti 

Haleb 29 (A.A.) - Lindberg, diin 
i:igleden sonra buraya gelmi§ ve §ehri zi
yaret etmi§tir. Kendisi bu sabah Rodosa 
hareket etmi§tir. Oradan Atinaya gide
cektir. 

Cumhuriyet - Ge<;en hafta §ehrimiz· 
de beklenen Amerikah tayyarecinin Tiir
kiyeye ugramiyacagi anla§Ihyor. 

Stalinin tenkidleri 
Moskova 29 (A.A.) - eTas• ajans1, 

Sovyetler Birligi komiinist partisinin 3 
martta heyeti umumiye halinde topla
nan Merkez icra Komitesinde Stalin 
tarafmdan partinin mesaisinde gori.ilen 
gev§eklikler ve Troc;ki taraftarlarile sa
ir kundakt;Ilar tarafmdan alman tasfi
ye tedbirleri hakkmda okunan raporun 
metinini dercetmektedir. 

Stalin, evvela baz1 ecnebi devletlerin 
ajanlan tarafmdan viicude getirilen 
kundakc;tllk ve casusluk faaliyetinden 
bahsederek bu hareketlere Tr~ki ta -
raftarlarmm da i~tirak edip faal bir rol 
oynadudanm kaydetmi~ ve bu faaliye
tin, iktJsadi ve idari te§ekkiillerle par -
tinin muhtelif te§ekkiillerine sirayet et
mi§ oldugunu tebariiz ettirm~tir. 

Sonra ecnebi devletleri ajanlarile 
Trot;ki taraftarlarmm yalmz esas te -
§ek'kiillere degil baz1 mes'ul makamlara 
bile niifuz etmi§ oldugunu kaydetmi§ -
tir. 

Stalin, bazt ricalin bu kundakc;Jlarm 
hakiki mahiyetini anlam1yarak onlara 
kar§I bazt §ayam takbih bir kaygusuz -
luk gostermi§ olduklanm ilave eyle -
mi§tir. 
Siyasi bir hus1zhk te§ebbiisU 

Paris 29 (A.A.) - Cannes'dan bil
dirildigine gore, evvelki gece Polonya 
Hariciye Nazm Beck'in en yakm mesai 
arkada§lanndan birinin oteldeki odasma 
me~hul biri girerek e§yalanm ara§IJrmw 
br. Me~hul §ahsm miihim siyaset vesika
lan ara§l!rdigi tahmin ediliyor. Bu oda 
Beck'in oturdugu odaya biti§ik olduguna 
gore, hm!Zln §a§Irarak Beckin odasma gi
recek yerde arkada§Inin odasma girdigi 
zannediliyor. 

Be§ikta§ lzmirden 
hareket etti 

fzmir 29 (Hususi muhabirimizden)
Be§ikta§ takmu Bandtrma ekspresile ls -
tanbula hareket etti. izmir sporculan 
kendilerini ugurlad1lar. Alman netice lz. 
mirliler tarafmdan memnuniyetle kar§I· 
lanmt§hr. 

Tiirk 
takib 

ekonomisinin mes'ud 
ettigini gostermektedir «- Tiirkler geliyorl» 

derlerrni§. 
[Ba~tara/l 1 tnct sahttecf.eJ 

yeniden ayni vazifelere se<;ilmi§lerdir. 
Heyeti umumiye tamam1 i:idenmi§ on li
rahk beher hisse senedine 92 kuru§ ve be· 
her miiessis hissesine de aynca 9 lira da
gihlmasmJ kabul ederek alelade toplan
tiSina nihayet vermi§ ve miiteak1ben fev · 
kalade toplantlya banka heyeti umumi · 
yesi, yeni bankalar kanununun 3 iincii 
muvakkat maddesine tevfikan, banka ni
zamnamesinde yap1lan tadilan tasvib et· 
mi§tir. 

Hamlanan ve tasvib ed1len idare he
yeti raporunda diinyanm ve memleketin 
ikhsadi vaziyeti §U §ekilde anlahlmakta
dJr: 

Diinya ekonomi vaziyeti 
1936 senesi siyasi hadiselerin dogur

dugu bir emniyetsizlik havas1 i<;inde ge • 
c;en seneye ragmen diinyanm ekonomik 
vaziyeti ge~en senelere nisbetle bir inki
~af gostermi§tir. lptidai maddelerin fiat -
Ian da muntazam ve bariz bir §ekilde 
yiikselmi§tir. 

F rans1z frangmm ve bunu takiben 1s • 
vi<;re ve Bel<;ika paralanmn dii§mesi de 
diinya mali vaziyetini her nekadar sarsan 
bir am11 olmu§sa da umumi inki§af devam 
etmi§tir. 

Tiirkiye ekonomisinin mes'uJ 
inki,alt ••... 

Diger taraftan 1936 yth zarfmda Tiir
kiyenin ekonomik vaziyeti de <;ok inki§af 
etmi§tir. Pamuklu mensucat, kag1d, sun'! 
ipek ve merinos fabrikalanm!Zln kuru] -
masmdan ba§ka Karabiikte bir demir ve 
<;elik fabrikast kurmak i~in de tertibat a
hnml§hT. Birinci be§ y1lhk planm zama • 
nmdan evvel ba§anlmasile beraber ikinci 
be§ y1lhk plamn da hamlanmas1 endiistri 
faaliyetimizin siiratli inki§afmt gaster • 
mektedir. 

Atatiirk devrinin, lni:inii hiikumetinin 
tarihe malolan eserlerinin taaddiidii, Ka
malist Tiirkiyenin dunya muvacehesin -
deki §erefli mevkiini kuvvetlendirmekte -
dir. 

Tiiti.in, fmd1k, mc1r, uzum, zeytin, 
zeytinyagt, tiftik, bugday, afyon, pamuk 
gibi ihrac mallanm1z iyi fiatlarla sat!) • 
mi§hr. Krom, komiir gibi madenlerimiz 
de iyi fiatlarla mii§teri bulmu§tur. 

Harici ticaretimize gelince 1936 sene-

sinde umuml ihracatmuz 117,733,000, 
ithalahm1z ise 92,532,000 lirad1r. Ara -
daki fark 25,000,000 lira lehimizedir. 

1, Bankasrnzn vaziyeti 
t§ Bankasmm banka i§leri haricinde 

bilavastta ve bilvas1ta dahil oldugu i§le
re gelince §eker fabrikalan %6.5 Hr b1· 
rakml§hr. Ki:imiir i~i normal bir §ekilde 
cereyan etmi§tir. h Limited ve Tiitiin Li· 
mited, Pamuki§ Limited §irketleri de <;a· 
h§malarmda muvaffak olmu§lard1r. 

Banka ayn'b. Ergani madenlerini 
1938 y1h ortalarmda i§letmek i~in terti • 
bat almakta ve hazirhklanm tamamla • 
maktadtr. 

Netice itibarile biitiin i§lerden elde e
dilen umumt kar 735,687 lirad1r. Biitiin 
masraflar ~Ikanld1ktan ve ihtiyatlar aynl
dJktan sonra hisse sahiblerine % 9,2 kar 
Oti§mektedir. Bu karlar, 15 nisan 1937 
tarihinden itibaren hissedarlara tevzi e
dilmege ba§lanacaktJr. 

Banka bilan<;osunun en. karakteristik 
ve §ayam dikkat noktalan §unlard1r: 

Hazine bono! an hesabt 4,417,5 7 4 li
rahk bir ktymet gi:istermektedir. Bunlar
dan bir milyonluk k1smmm vadesi bir ay
dan ktsa, iki bu~uk milyonu bir yt! va • 
deli, alb yiiz bin lirahg1 da iki ytl vadeli
dir. Kredi ve ticari senedler fash da bu 
sene 4,562,101 lira artarak 11,735,922 
liraya yiikselmi§tir. 

Bankamn gayrimenkullerine bu sene 
yeni k1ymetler ilave olunmu§tur. Bu fas1l 
1,945,614 liradtr. Bu sene aynlan itfa 
bed eli 101,416 lira tutmaktad1r. 

Bankanm pasifteki ihtiyah 3,040,000 
lirad1r. Bu gene bu miktara yeniden 210 
bin lira ilave edilmi§, bOylelikle yekun 
3,250,000 liraya varrnt§hr. 

Bankanm tasarruf hesablart 2 milyon 
429,849 lira, tediye emirleri 1,448,974 
lira artmi§tir. 

Bankalar kanunu, ge<;en hazirandan 
itibaren mer'iyete girmi§ bulundugundan, 
milli bankacthk iizerinde miispet tesirle
rini zaman gec;tikc;e gasterecektir. h 
BankasJ bu kanunun hi.ikumlerinden bir 
<;ogunu iptidadanberi teknik esaslara da· 
yanarak c;ah§ttgt i<;in esasen ta tbik etmek
te idi. Bunun i~in kanuna inllbakta giic;
liik <;ekmemi§tir. 

,Simdi de Suriye gazeteleri, a§agtyuka
n ayni teraneyi tutturdular. Suriye halkt
m korkutmak gayesile, ikide birde, eski, 

«- Tiirkler geliyor !» 
soziiniin makamma kaim olmak iizere, 

«- Suriye, yeni bir Tiirk istilasma 
ugnyacakbr.» 
iddiasmt ortaya ahyorlar. 

Bu iddiada bulunanlann arasmda 
Frans1z katolik papazlannm parasile <;I· 
kan «Eikabes» mi, «Elhabis» m~ her ne 
halt ise, o da varrni§. 

Bu gazeteler, akillannca, dolambach 
bir dille §Unu demek istiyorlar: 

- F ransa, Suriyeden gidinee Tiirkler 
geleceklerdir. Am an F rans1z ordusu ~e· 
kilmesin I 

Bu propaganday1 yaptJranlar, Suriye• 
yi sagroal inek gibi kullanan somiirgeci
ler ve yapanlar da, Franstz miistemleke· 
cilerinin i:inlerine a tttklan kemiklerle ge
<;inenlerdir. 

F akat, diinyada, bun dan daha fen a, 
bundan daha aksi netice verecek zavalh 
bir propaganda tasavvur olunamaz. 
<;iinkii, Tiirkiyeden zorla kopanhp ay• 
nld1gt zamandanberi, Suriyede teessiis 
eden idareden Suriyeliler, o kadar bizar• 
dular ki eski zamanlan hasretle andikla
nna, hududun bu tarafmdaki eski vatan· 
da§lanmn mes'ud ve mustakil hayatma 
g1pta ile bakttklarma §iiphe yoktur. 

Misal mi istersiniz? 
hte, -eskiden Turk ordusunda topc;u 

zabiti oldugunu bir yerde okudugum- Fi· 
listin Ba~miiftisinin lngili_z tah}.ikat heye• 
tine si:iyledigi si:izler: 

«Turk idaresi altmda daha mes'ud ya~ 
~tyorduk. Tiirk idare ve mandastm /ngi~ 
liz idare ve mandasma lercih ederiz.» 

Dii~iiniiniiz ki Filistin Ba§miiftisi, bu 
sozleri soylerken Atatiirkiin Tiirkiyesin· 
de, cumhuriyet rejimi altmda ya~amaK 
saadetini idrak etmedigi it;in, eski salta
nat idaresinden bahsetmektedir. Y eni 
Tiirk idaresinin miistakil ve efendi vatan• 
da§hgmm tadmt tatmt§ olsayd1, elbette 
si:izleri ~ok daha kuvvetli olurdu. 

Tiirkiyeye kaqt, Filistinde, bOyle de· 
rin bir sevgi mevcud olursa Suriyede, 
ayni duygunun daha kuvvetli oldugunu, 
tekzib edilmekten korkmadan, iddia ede
biliriz. 

Jandarma kumandanlartna verilecek salahiyetler 
Suriyede balk arasmda bir anket ya

pilsa, biz eminiz ki, akh ba§mda Smiyeli 
karde§lerimiz, Tiirk idaresini mumla a· 
rad1klanm si:iyliyeceklerdir. Bu itibarla, 
milli ve miistakil bir idarenin asla teessiis 
etmedigi ve edemedigi Suriyede 

[Ba~tara/l 1 fncl sahttese] 
18 inci maddesine bir f1kra ekliyen layi
hanm miizakeresine ge<;ildi. Refik 1nce 
soz alarak dedi ki : 

«- Hiikumetin delaletile Dahiliye 
Vekaleti bize bir tefsir gi:inderdi. Bun
da diyor ki: «]andarmalan, bazan bo§ 
kalan nahiye miirliiklerinde, kaymakam
hk ve valiliklerde vekil olarak kullamyo
rum. Halbuki bu vekil olanlardan birisi
nin miiracaati iizerine hakkmda Divam 
Muhasebat bir karar verdi. Bu karar jan
darma kanununun 18 inci maddesine 
dayanarak Meclisten ge<;ti. Binaenaleyh 
bu maddedeki i§ tabirinin tefsirine ihtiyac 
has1l oldu. Bunu bildiriniz.» Vekalet <;ok 
giizel esbabt mucibe ile jandarmamn ida
re amirlikleri vekalette istihdamlarma 
knunl mani bulunmadigmi, gerek jan -
darma, gerek vilayetler idaresi kanununa 
dayanarak izah ediyor.» 

Refik Inceden sonra bazt hatibler soz 
alarak meselenin tefsir mevzuu oldugu 
miitaleasmda bulundular. Dahiliye en -
ciimeni reis vekili F aik, j andarma kanu -
nunun sarih oldugunu ve aslt vazifesinin 
emniyet ve asayi~i temin etmek bulundu
gunu si:iyliyerek dedi ki: 

«- Fa kat jandarmanm vekaletini 
tecviz ettigimiz vali ve kaymakamlann 
yegane vazifeleri emniyet ve asayi§in te· 
mini degildir. Ba§ka vazifeleri de var -
d1r. Kanunun metni Dahiliye enciime • 
ninin anladJgt manay1 ifade ediyor. Biz 
daha ileri giderek zaten jandarma zabi -
tanmm kaymakam ve valilere vekalet et
melerini tecviz etmiyoruz. Hem karar 
sahibi, hem silah sahibi, hem emir sahibi; 
bu dogru degildir. Bunu biz ancak za • 
rurete binaen tecviz ettik ve arzettigimiz 
maddenin metninde bunu bu suretle 
tasrih ettik.» 

Dahiliye V ekilinin izahati 
F aik madden in kabuliinii istedi. Dahi

liye Vekili ,Siikrii Kaya si:iz alarak dedi 
ki: 

«- Layiha enciimeninin miizakere -
sinde ben de bulundum. Bunu tam bir 
muvafakatle tesbit ettik. F aik Oztrakm 
dedigi gibi bu kanun istisnai bir kanun -
dur. Biz jandarmayt eski meclisi idareler 
gibi, eski mahalle ihtiyar heyetleri gibi 
her§ey yapan ve her§ey kendisine tevdi 

edilen bir kuvvet olmaktan <;tkararak 
kendine verilen vazifelerin ancak kanu
nun muayyen ve sarih hiikiimlerile veril
mesini iltizam ettik. Bunun i<;indir ki ka
nunu, bidayette, tlpkt arkada§lanm!Zln 
anladtklan gibi tahdidi bir kanun olarak 
yaphk. F akat zaruret ve icabm goster • 
digi bin;ok ahvalde jandarmalar idare a
mirlerine vekalet etmek mecburiyetinde • 
dirler. Zaten asli vazifeleri olan emni
yet ve asayi§in muhafazast meselesinde 
idare amirlikleri vazifesile i~tiraki tamlan 
vard1r. Vazife ve vaziyetin icab ettirdigi 
bir meseleden dolayt herhangi bir mesele 
dolayisile mahallinde ve derhal bir jan· 
darma komutanmm bulundugu yerdeki 
idarenin amiriyet mevkiine gelip vekale • 
ti icab edebilir. Zaruret olunca ve ka -
nun da istisnal olunca (Dahiliye Vekale· 
ti zaruret gordugii zaman bunu yapabi -
lir) denilince Dahiliyenin bundan haber
dar edilmesi manhki ve zaruri olur.» 

Bundan sonra kanun layihast iizerinde 
biraz miinaka~a devam etti ve birinci mi.i
zakeresinde aynen kabul edildi. 

Bir maden oca~nda 9 ki§i 
oldii 

Nevyork 29 (A.A.) - Uensilvan • 
ya' da, Kramer mad en oca'klannda vuku 
bulan bir infilak neticesinde iki maden 
amelesi olmii~tiir. 0<; c;eyrek saat sonra 
ikinci bir infilak vuku bulmu~ ve imdada 
gelenlerden yedi ki§i daha olmii§tiir. 

Bulgaristan Almanyadan 
tayyare ahyor 

Sofya (Hususi) - Alman Harbiye 
N azm Feldmare§al Blomberg'in oglu 
binba§l Blomberg tayyare ile Atinadan 
Sofyaya geldi ve tayyare istasyonunda 
Krahn mii§avirleri, Alman sefiri, Bul
gar hava kttaatl umum kumandam ve 
Alman sefareti erkam tarafmdan kar§I· 
land1. Binba§l Blomberg yeni bir tip 
Alman tayyaresile seyahat etmekte ve 
kendisine bir tayyare yiizba§ISI, iki tay-

- Tiirkler geliyor! 
Diye yaptlan acemice propaganda, ta

mamile aksi netice vermege mahkumdur. 
Halk. bu propaganday1 duyunca, mu

hakkak 
- Tiirkler mi ~liyor, aman biran ev· 

vel gelsinler I 
diye i<;in i~in sevinecek, gizli gizli dua 
edecektir. 

Manah bir ziyaret 
Suriye fevkalade komise
ri Kont de Martel tayya· 

re ile Bagdada gitti 
$am 29 (A.A.) -

Fransarun Suriye 
Fevkalade Komi ~ 
seri de Martel, bu 
sabah tayyare ile 
Bagdada gitmi.§ • 
tir. 

Kendisi karaya 
indigi zaman Irak 
hiikfrmeti erka.m 
tarafmdan istik • 
hal edilecektir. De 

Kont de Martel Martel'in seyaha • 
tinin resmi olma

masma ragmen kendisinin ikameti es · .. 
nasmda birt;ok kabul resimleri yap1la • 
cakbr. Fevkalade Komiser, c;aqamba 
giinii buraya donecektir. 

Filistinde kargafaltk 
Kudiis 29 (A.A.) - Filistinin §ima .. 

linde kart§lkhk devam etmektedir. 
Hayfa civarmda Jenin'de haydudlar 

dort arabayt tevkif ederek ic;indeki yol
culan soymu§lardtr. 

Secera'da tethi§!;iler bir Yahudi ko • 
viinii basmi§larsa da polisin mudahalesi 
i.izerine kac;maga mecbur olmu§lardrr. 

yare miihendisi ve bir de mahir pilot ltalyada da Irk~Ihk ba§hyor 
refakat etmektedir. Bin ba§I Blomberg Rom a 29 (A.A.) _ T evere gazete
Sofyada iki giin kaldtktan sonra Ber - si, italyanm imparatorluk zaruretlerine 
line gidecektir. Binbrujl Blomberg'in bu binaen, hir;:bir zaf gostermeksizin trk si
Sofya seyahati Bulgaristamn Alman • yaseti takib edilmesi ve ltalyan ukmm te
yaya yapmak istedigi yeni tayyare si- m1z tutulmas1 laztm geldigini yazmakta-
pari§lerile alakadar goriilmektedir. chr. 



~:=~~=j~======K=u=k==l=a=====:] 
Ak§am yemeginden sonra, otelin bah-~ sac;lanm c;ic;eklerle slislemege ba§ladJ. 

c;esinde, has1r koltuklara yaslamp, gece Mektublanma serpi§tirdigim kurnazca 
karanhgmm denize ini§ini seyrederken, baz1 telmihlerle mektub sahibinin ken
kendisile o gun tam§hgtm ya§h zat de- di yakmmda oldugunu ihsas etmi§tim. 
di ki: Gene ktzm gozleri, merak ve istifham 

- $u anda, gec;en seneye aid bir vak'a 
hahrladrm. Gec;en yaz, gene bu otelde, 
lbir a§k maeeras1 ya§adtgrmt soylersem, 
ihtiyarhgtma baktp §a§arsmtz degil mi? 
Bakm size bunu anlataytm. 

Ya§h zat bir sigara yakh; bir iki ne
fes c;;ekti. Sonra devam etti: 

- iki ay oturmak, dinlenmek ir;in o
tele geldigimin iic;;iineii giinii idi. !ki ih
tiyar kadmla bir gene k1z otele misafir 
geldi. 

Gene klz on altt ya§mda kadar gorii
niiyordu. Giizel denemezdi. <;ok inee, 
~k az inki§af etmi§ ve fazla olarak, ba
bayani klyafetli idi. Buna ragmen, ca
zibeli idi. 

Gliniin ekser saatlerini, b!rbirlerine 
c;;ok benzedikleri i~in iki karde§, yani 
annesile teyzesi tahmin etti~lm bu iki 
ihtiyar kadmm yanmda, bahc;;ede otu
rup i§ i§lemekle, daha dogrusu dalgm 
dalgm denizi seyretmekle g~iriyordu. 
Onu ilk defa gordiigum gUn, elindeki 
orgiinlin iistiinde 6lii gibi atll duran 
parmaklan, denizin maviligine dalan 
hulyah gozleri, neden bilmem, benim ii
zerimde garib bir tesir uyandrrml§tl. 
Bu tesir, belki de, solmu§ ve ihtiyarla
mt§ anamn yamnda heniiz gonca halin
deki klZlm g6rmekten dogan bir histi. 
Kendi kendime, bu gene klzm ruhunu 
tahlile yelteniyordum. Hi~ §iiphesiz, a
nun i.imid, hayal ve §iir dolu kalbi, bu 
iki ihtiyar kadmm ortasmda ve otelin 
bu tenha, tatSiz muhitinde Sikihyor; 
tam inki§af devresindeki gene ruhu, a
radt~ml bulamamak iiziinti.isii i~inde 
c;;rrpmtyordu. Konu§mak, derdle§rnek, 
emellerini, hulyalanm anlatmak i§tiya
!ldle yanchg-J. belliydi. ic;inde bunaldt~ 
bu ts.Sizh~ dolduraeak bir kimseyi bul
sa, ona biitiin kuvvetile sar1lacakt1. Fa
kat, nereye baksa ~luktan, tsstzhk
tan, durgunluktan ba§ka bir §ey g6re
miyordu. 

0 zaman akhma bir c;;are geldi. Bu ~ 
cuga, ruhundaki bo§lugu doldurmak 
ir;in, bir 3.§tk tedarikine karar verdim ve 
hemen o ak§am, kendisine hitaben yaz
dtJtlm imzas1z b!r a~ mektubunu, erte
si sabah, sofrada, pec;etesinin altma SI· 

lo§tirdtm. Heyeean ve sabtrstzhk dolu 
geeelerden sonra, kahvalttya herkesten 
evvel indi~ini biliyordum. 

Tahminim dogru ~1kt1. Ben, mektubu 
onun pec;etesinin altma saklachktan son
ra, bahc;;eden, gene klZm yemek salonu
na girdigini, pec;;etesini kaldmp mektu
bu orada goriinee birden hire iirperdi
gini, solgun yanaklanmn alev gibi kl
zard.Igml gordi.im. KlzeaglZ iirkek na
zarlarla etrafma baklndi; mektubu te
la§la koynuna saklach; asabi bir hare
ketle iskemlesini c;;ekti, oturdu; kahval
ttdan istek.siz bir iki lokma aldtktan son
ra kalkt1. Mektubu a~tp okumak, i~in
deki esrart anlamak ic;;in gizli bir k6§e 
aramaga gittigi belliydi. 

Bir miiddet sonra, d6niip bah~eye gel
digi zaman, mektubun, bekledigim te
siri has1l ettigini g6rdiim. Bu gene loz, 
~iraz evvelki gene lozm ayni olduguna 
mamlannyaeak kadar degi§mi§ti. Yi.irii
Yli§iinde, duru unda, biiti.in taVIrlarmda 
endi§eli bir mana, yiiziinde tat11 bir 
pembelik vardJ. Blitlin giin, gozleri, 
mektubun esranm c;ozmek ister gibi o
telin peneerelerinde, gelen g~enin ~eh
res!nde dolS§h. Hatta, bir defasmda be
n!m ytiziime bile oyle lSrarh, oyle istif
hamh bir nazarla bakti ki, arleta iirk
ti.im. Ytllardanberi unuttugum bir zev
ki o dakikada tekrar duydum ve bir ke
re daha inandtm ki, diinyada hi~bir 
zevk, bir gene kiZin bakl§larma o ilk 
ktviletmt vermekteki zevkin tehlikesi
ne, eazibesine ve bli iiklil~ne eri§ernez. 

0 giin, iki ihtiyann yamnda, elindeki 
orguniin a til parmaklan arasmda bezgin 
bezgin tutmaktan ba§'ka bir ey yapmt
yan gene klza gozlerim tesadiif ettikr;e, 
onun, elini, siiratle gogsiine gotiirdiigii
nii ve mektubu stkl s1k1 saklachjp. nok
tayt parmaklarile yokladtgmt g6riiyor
dum. 

Hilemin verdigi netiee ho§uma git
mi§ti. 0 ak§am bir mektub daha yazdrm 
ve muteakib giinler ayni §eye devam 
ettim. Mektublanmda, gene bir A~tk ak
zmdan eiimleler yazmak, mevcud olml
yan bir a§kl, ate§li, ihtirash s()zlerle ka
gtd iizerinde ya§atmak benim ic;;in c;;ok 
cazibeli bir spar haline gelm!§ti. Gene 
klz kar§tsmdaki vaziyetim, aVIm tii
feginin namlusu ucunda tutan bir avci
nm vaziyeti idi ve ben, mektublarrmla 
avlad1~m §ikarrma kar§t, b!r avet haleti 
ruhiyesi ta§tyordum. 

Muvaffakiyetim o kadar ani ve o ka
dar biiyilk olmU§tU ki, adeta bizzat be
ni korkutmu~tu. Bu oyuna devamdan 
vazge~;IDek iizere idim. Fakat, bu Stra
da, gene k1zda hastl olmaga ba~hyan 
degi§iklik, beni, giri~tigim tehlikeli yol
da biisbiiti.in siiriiklemege ba§ladt. 

i;)imdl, ~ocukcaglZln c;ehresinde, bir
denbire, hummah bir gtizellik peyda ol-

mU§tu. Gecelerini, ertesi sabah alaea~ 
mektubun sabtrstzh~ ic;;!nde uykusuz 

gec;;irdigi ic;in, giindiizleri, gozlerinin et
rafi bir golge ile c;;evrilm~ gibi yorgun 

goriiniiyordu. Tuvaletine itina etzne~e, 

dolu bakt§larla miitemadiyen muhitin
deki yabanc1 simalarda dola§tyor, mek
tublarm s1rrm1 ~ozmege c;ah§tyordu. 
Sesi daha kuvvetli, daha eanh, daha 
ne§'eli ~1kmaga ba§laml§tl. Halindeki 
degi§iklik art1k yanmdaki ihtiyar ka
dmlarm bile nazari dikkatini eelliet
mi§ti. 

!pleri benim elimde bir kukla haline 
gelen gene klzm benden §iiphelenme
sine meydan vermemek ir;in, mektub sa
hibinin, otelde oturmadt~m, fakat her 
sabah civar iskelelerin birinden vapur
la gelip ak§amiistii dondiigunii, yar1 
kapah s6zlerle bir mektubda anlatmi§· 
bm. 0 giinden sonra, ktzcagtz, vapurun 
di.idi.iglinii i§itir i§itmez ir bahane bu
lup ihtiyarlarm yamndan SlVI§lYOr, va
purdan r;tkanlar arasmda mektub sahi
bini ke§fedebilmek ir;in iskeleye kO§U· 
yordu. 

Bir giin, bulamk havah bir ikindi vak
ti c;ok garib bir hadise oldu. 1skeleye 
gene bir vapur yana§mi§, gene klz, her 
zamanki gibi yolculan gozden gec;;irmek 
iizere oraya kO§IDU§tu. Vapurdan c;;tkan
lar arasmda, yakt§tkh, gayet §Ik bir de
likanh vard1. iskeleden sokaga ayak at
hg-J. trada, sahtrSiz ve nevmid ba§Ilan
m etrafta dola§hran gene ktzla bu de
likanh gozgoze geldiler. 

Klzm yiizi.i birdenbire ktpkirmlZI ke
sildi. Delikanh evvela §ll§lrdt; sonra, bu 
vaid dolu ate§li bakt§lara bir tebessiim
le mukabele etti ve gene kua dogru i
lerledi. 

Yavrueak bu hareketten iirkmii§tii; 
ka~maga b&§ladt; sonra, ne zamandan
beri arad1g1, pe§inde dola§tlgt mektub 
sahibinin bu delikanh olduguna §liphesi 
kalmamt§ gibi durdu, arkasma baktt; 
fakat tekrar htzh htzh uzakla§h. Bu, 
arzu ile korku, hicabla ihtiras arasmda
ki ebedi miieadelenin bir sahnesiydi. 
Erkek, hayret i~inde, fakat gene klZln 
davetk!\r taVlrlarmdan eesaret alarak 
adtmlanm biraz daha stkl&§tirdJ. ve tam 
ona yakla§ti~ Strada, yolun obur ueun
dan iki ihtiyar kadmm -ilerledigini g6r
diim. Gene klz onlara doqru segirtti. De
likanh durdu ve geri dondii, Fakat tam 
bu Sirada, gene ktz ba§ml bir kere daha 
arkaya ~evirdi ve kendislne bakan de
likanh ile, bir kere daha gozg6ze geldi
ler. 

Ben, bu iki gencin hi<; beklemediglm. 
bir §ekilde kar lla~malarmdan dogacak 
karl§lk vaziyetin korkusile hayli yiirek 
~arpmhst g~irmi~tim. 

Bu hadiseden sonra, bu tehlikeli oyu
na nihayet vereeegim yerde, bilakis o 
gece daha uzun, daha hara:roetli bir mek
tub yazarak, aradJ~ a§Ikm 0 giin tesa
dtif ,.ettigi delikanh olduguna klz1 biis
bi.itiin inandtrmaga kalkl§hm. $imdi, 
iplerlmin ucunda oynataeak iki §ah1s 
varch ve oyunumun zevki artmi§h. 

Fakat ertesi sabah, gene klzm ~ehre
sinde gordugum degi§iklik beni kor
kuttu. Bu ~ehrede ilk zamanlardaki en
di§eli giizellikten eser kalmamt~, onun 
yerine erarengiz bir asabiyet has1l ol
mu§tU. Gozleri, aglam1~ gibi k1zarhh 
idi. Vah§i bir feryad kadar ifadeli bir 
siikO.t, gene k1zm di§lerini kilidliyor, ba
kt§lan kasvetli bir ifade ile bulamyor
du. 

Kuklam, ilk defa olarak isyan etm~, 
~ektigim iplerin ucunda, benim irade
me degil, kendi bildigine gore hareket 
etmege ba§lamt§ti. Bunun sebebini u
zun uzadtya aradrm, bulamad1m. An
cak, ak§amiisti.i yemek salonuna girdi
gim zaman i~i anladtm. Sofrada, iki ih
tiyar kadmla gene klzm yerinde ba§ka
lan oturuyordu. Aile, o giin otelden ay
nlmt§tl. Gene k1z, sevdir:i delikanhya 
bir kelime bile s6ylemege muvaffak ol
madan, otelde bir giin, bir saat bile faz
la kalmak i~ln annesine yalvaracak se
beb bile bulamadan, klmbilir nereye, 
sevdigi adamdan nekadar uzaklara si.i
rliklenip gitmi§ti. 

Gene klzm g6zlerinde o son giin gor
diigum yeisli bakl§, halindeki o 1shrab, 
zavalh yavrueagm ruhuna kimbilir ne
kadar derln surette ac;ttgun yaradan do
layt beni tel'in eden act bir hiiklim gibi 
hala goziimiin onundedir. 

Nakili: 

HAMDIVAROCC.U 

F rans1zca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam ktsa zamanda mukem . 
mel surette franstzea ogretmekted·ir 
Miiracaat ictin gazetede (F.) riimuzuna 
yazllmak laZimdtr. 

Karagomlekliler 
ihtilali 

Mi.itercimi 

Haydar Rlfat 

-
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Ayasofya 
molozlar 

avlusundaki 
kaldirdmadi 

Ayasofya camisinin miize olarak kul
lamlmasmdan sonra eami bah~esinin 
istanbul Mlizeleri tarafmdan tarh ve 
tanzimi ve giizel bir §ekle kcinmaSI ta
karrur etmi§ti. Bu ci.imleden olarak 
bahc;eye biti§ik kayyumhane ile Bele -
diyenin kirnsesizler Yurdu olarak ev -
velee kullandJ~ harab binanm ytktl -
mast da kararla~tmlm1~ ve Evkaf ida
resi kayyumhaneyi, !stanbul Belediye
si de eski Oksiizler Yurdunu yiktlriDI§· 
h. Fakat, Belediyenin ytktirdtgt bina -
nm molozlan kaldtnlmak iizere miite
ahhide havale edildigi halde dort be§ 
aydanberi molozlar kaldtnlmann§ ve 
bu yiizden bah~enin tanzimi de miite -
madiyen geeikmi~tir. Burast bir vira
ne manzaras1 arzetmektedir. 

(;emberlitafrn etralrndaki 
~irkin man:zara 

Haricden gelen seyyahlarm bilhassa 
gezdigi ve g6rdiigu abidelerimizden bi
ri de Divanyolundaki <;emberlitaiitlr. 
Fakat bu ta~m etrafmdaki kiic;iieiik 
diikkanlarm te:;;kil ettigi ~irkin manza
ranm diizeltilmesi ir;in !stanbul Mlize -
ler Umum Miidiirlligii Belediyeye mii
raeaat etmi~tir. 

T arihi bir aebil tamir ediliyor 
Galatada Azabkap1daki 'U'~iincu Ah -

med devrine aid ~€-§me ve sebilin son 
senelerde harabiyeti artttglm nazart 
dikkate alan Mlizeler idaresi bunun bir 
an evvel tamir edilmesi i~in lazrm ge -
len ilk raporunu haztrlamt§hr. Sebil ve 
r;e§menin !stanbulu siisliyen belliba§h 
tezyinattan olmaSI ve bunlarm, yaptl
makta alan Atattirk k6priisiiniin miin -
tehasmda bulunmas1 dolaytsile bu ta -
mir i~ini istanbul Belediyesi lizerine 
almt§ ve Miizeler idaresile temaslara 
ba larnl§trr. istanbul Mtizeler Umum 
Miidiirlligii tamir i~in yaptlan ke§ifle
rin bir ornegini Belediyeye gander -
mi§tir. ----------------DENIZ ISLER/ 
~irketi Hayriyenin tenzilath 

tarifeai 
~irketi Hayriyenin tenzilath tarifesi 

6ntimiizdeki per:;;embe giinlinden itiba
ren muteber olacaktlr. Bu tenzilata go
re evvelee iskeleler arasmda birinci 
mevki i~in 13 kuru§ alan iicret 7,5 ku
ru§a, ikinci mevki de 7,5 kuru§tan be§ 
kutu§a indirilmektedir. 1ki ayhk ucuz 
karneler de 11 nisandan itibaren satl§a 
r;tkanlaeakttr. 
Akay tarifesinde yapdacak 

tenzilat 
G~en ay toplanmt§ alan Tarife ko -

misyonu Akay iicretlerinde tenzilat 
yapmamt§, yalmz bu idarenin alti ay 
sonra geleeek devre !~in bir tenzilat 
listesi haztrlamast lmk~mm haz1rla -
ffil§tl. 

Akay idaresi, :;;imdi halk lehine ya -
pabilecegi bu tenzll~t !§ini tetkik et -
mektedir. Arada daha be§ ay vakit bu
lunmakla beraber !dare b!Hin~o vaz! -
yetine gore hiikumetin tarifeleri ucuz
latmak prensipine uyarak ucretleri in
dirmege haztrlanmaktadtr. 

Haber verildigine gore, yeni tarife ile 
Kad1koy - Haydarpa§a birinci mevki gi
dip gelme licretlerinin 20, i1dnci mev -
ki 15, Caddebostam, Suadiye, Bostanct, 
Kmahada ve Burgaz ic;;in birinci mevki 
30, ikinci mevki 20, Heybeli ve Biiylik
ada ir;in birinei mevki 35, ikinci mevki 
25 kuru§ olmas1 muhtemeldir. 

Akaym giizel bir karari 
Akay idaresi mevc:ud doktorlanm 

miinavebe ile Adalara gondererek ora -
daki fakir halkln tedavilerine yard1m 
etmegi bir miiddettenberi usul ittihaz 
etmi~ti. !dare, Ada halkmt memnun bt
rakan bu i~i daha s1k1 ve ciddi bir su
rette tatbik etmege karar vermi§tir. 

Akay doktorlart, fakir olanlan teda
vi etmekle kalmtyaeak pek muhtac o
lanlarm il~clanm da vereeektir. 

ADLIYEDE 
Bir eroin ka~ak~1hg1 davas1 

<;ar§tkaptdaki tnuayenehanesinde e -
rain ve kokain gibi beyaz zehirleri sat
mak ve bunlan genclik arasma sokmak 
suc;ile mahkemeye verilen di§~i Bedros
la Abdiilkadirin duru~malanna diin do
kuzuneu ihtlsas mahkemesinde devam 
edilmi~tir. 

Dlinkii duru~ada Bedrosun vekili 
muekkilinin suc;;suz oldugunu, muaye -
nehaneye eroin getiren ve bunu 
Mustafaya teklif edenin Maeide namm
da polisin bir elemam ve Abdiilkadirin 
kanst oldugunu, Bedrosun Mac!deyi ta
mmadtgmm muteaddid §ahidlerin ifa -
delerile sabit bulundugunu one siirdiik
ten sonra Bedrosa poliste i§kence ya -
ptldt~m ve bu i§kencelerin herkesin 
bildigi bir hal ald1gm1 wylemi§ ve s6z
lerini ~oyle bitirmi§tir: 

c- Serbest meslek erbab1 namuslu 
vatanda~larm yaz1hanelerine giren p -
kan birc;ok kimseler arasmda buluna -
bilecek birka~ suihal erbab1 dolaytsile 
0 zevatt. zan altmda bulundurmak ve 
0 dii§kiinler vasttasile onlan su~lu tu
taeak vaziyetler hazrrlamak Tiirkiye 
Cu~~iyeti polisine yakl~1r bir hal 
degtldJr. Buna teessiif olunur .• 

Duru§mamn devamt ba§ka bir giine 
kalml§tlr, 

Memleketi~nizde tiitiin 
mintakalarinin tahdidi 
Meclise gelen bir layiha ile bir~ok yerlerde 

tiitiin zer'iyab menolunacak 

Tutiin tarlalartmtzdan birinde tutiinler toplantyor 

1701 numarah Tiitiin lnhisan kanu ~ 
nunun tatbikatmda goriilen mii§kiilat ve 
aksakhklar iizerine alakadar Vekaletler 
miimessillerile tiitiin ziraatile me~gul mm
takalann tiearet odalan azalarmdan mii~ 
rekkeb miitehassJs bir komisyon, bu ka ~ 
nunu tadilen bir jroje hazulamt§h. Mee
lis enciimel erinde tetkik ve rniizakeresi 
yap1lmakta alan bu kanunun yakmda u
mumi heyete sevkedilerek bu devrede 
miizakere edilecegi anla§tlmaktadu. 

Projeye gore; Ankara, Afyon Ka -
rahisar, Antalya, Ordu, Erzinean, Erzu
rum, Eski§ehir, Elaziz, i~el. Beyaztd, 
Burdur, <;orum, !sparta, Zonguldak, SJ
vas, Kars, Kastamonu, Ktr~ehir, Kayse -
ri, Ciimii§ane, Ciresun, Nigde, Y ozgad, 
~ankm, Konya, Mara~. Urfa, Mardin 
vilayetleri merkez, kaza, nahiye ve koy
lerinde tiitiin ekilmesi yasak edilecek -
tir. 

Siird vilayetinin Beytii§§ebab, Kiitah
yanm U§§ak kazalarmda, Vanm ,Sem -
seddin nahiyesinde, Seyhanm Ceyhan 
kazasile Bah~emerkez kazasma bagh A
§agtdere, Y ukandere, Kama, Cumafakt
h, Ara~akh, Cokmustafa, Bahkh, K1 -
ztl~ay koylerinde, Denizlinin Denizli ve 
<;a! kazalanndan maada yerlerinde tii ~ 
tiin ekilmiyecektir. 

<;oruhun Rtza, Annapazar ve Hopa, 
Amasyanm Amasya ve Merzifon, Ay -
dmm Bozdogan, Karacasu, Nazilli, E -
dirnenin Ebtoz, Bursamn Orhaneli, Ka
raeabey, T okadm Zile, Re~adiye, Ar -
tova, Samsunun ( Canik), T erme, Hav-

MUZELERDE 
T arihi vesikalar ve fermanlar 

bulundu 
'O'niversite Edebiyat Fakiiltesi ar:;;iv 

ve siyaki yazt profeoorii Fekete, Aya -
sofya mlizes!nde tebkikatta bulunurken, 
Miize mahzeninde sancl1klar dolusu kty
metli ve tarihi vesikalar ve fermanlar 

bulmu§tur. 
Alakadarlar tarafmdan yapllan tet -

kikat netieesinde bunlarm ikinci Mu -
rad, Birinei ve !kinci Selimlerle Deli 
Ibrahim ve Kanuni Siileyman devrine 
aid tarihi ve 9imdiye kadar hie; tesadlif 
edilmemi§ fermanlar, devletin te:;;kilat 
ve idaresine aid vesikalar oldugu goriil

mii~tiir. 

Bundan ba~ka Babihiimayundaki ev
rak mahzeninde de klymetli vesikalar 
bulunmu§tur. Ankarada in§a edilecek 
alan Ar§iv sarayt bittikten sonra bu 
klymetli vesikalar oraya nakledileeek -

tir. 

za, Ladik, Diyaebekirin Silvan; Sinobun 
Boyabad, AyancJk, Manisanm Ala§e ~ 
hir, E§me, T rabzonun Of, Siirmene, 
Vakftkebir, Ma~ka; Ktrklarelinin Vize, 
Pmarhisar, Babaeski, Bahkesirin Kep -
sut, SusJgtrhk, Manyas, Balya, Dursun
bey, Edincik, Biirhaniye, Edremid (A
gonya nahiyesi m~ste$na), Gomc;;e, Ban
dmna; Kocaeli (Izmit), Karasu, Kan -
dtra, Akyazi, Sapanca; Malatya, Pe ~ 
turke, Arabkir, Hekimhan, Kemaliye; 
Behisni; Muglanm Marmaris (Re§adiye 
nahiyesi miistesna), Goycegiz kazalarile 
izmire tabi Odemi§ kazasmm Kiraz na -
hiyesine bagh <;:avu§dag nahiyesi koyle -
rinden, Umurbey, Tathyatak, Tombul -
ta~, Sudmeli, igdeli, Orem, Karabulug, 
SanpmaP, Solaklar koylerinde de tiitiin 
ekimi yasak edilecektir. 

fstanbulun Kartal, Y alova, Silivri, 
~atalca kazalanndan maada diger yer ~ 
lerinde tiitiin ekilebilecektir. Cazi Anteb 
vilayetinin nefsi Anteb kazasmda hiisnii
keyifte tiitiin ekilmiyecektir. 

inhisarlar idaresi her sene tiitiin yeti§
tiren yerlerde miisabakalar yaparak iyi 
fide, iyi tiitiin yeti§tirenlere ve iyi denk 
yapanalra miikafat verecek, bu suretle 
koyliiyii te§vik edecektir. 

Tiitiin mmtakalarmda kurulacak tiitiin 
enstitiileri, tiitiineii ailelerin <;ocuklanm 
iyi tiitiincii olarak yeti§tirmek ve senenin 
muayyen zamanlarmda tiitiin ekilen yer
leri gezerek tarlalarda koyliiye faydah 
nazari ve ameli malumatJ vermek vazife
sile de miikellef olacaklardtr. 

INHISARLARDA 
Komiir sergisi i~in hususi 

sigaralar ~Ikarilacak 
Ankarada ac;;Ilacak beynelmilel ko 

miir sergisi ic;in inhisarlar idaresi ta -
rafmdan hususi sigaralar haztrlanmak
tadtr. Bu sigaralar ic;;in yeni paketler 
yaptlmaktadtr. Bogazic;;i, Yeniee ve En
iUa sigaralart bu kutular i~ine kana -
cakbr. Kutularm yiizii ~imdiki vaziye -
tini muhafaza etmekle beraber, lizer -
lerinde birinei komiir sergisini anlat -
mak i.izere B. K. S. harfleri olacak ve 
zemini siyah renk tizerine k1rm1Z1 alev 
~tkaeak, Ankaramn silueti ve bir k6miir 
amelesi g6riilecektir. ..•. .._. 

<;ay h1rs1zl mahkum oldu 
<;ayet Nurinin diikkanmdan muhtelif 

zamanlarda ve azar azar 500 lira kty -
metinde ~ay B§trmt§ alan ayni diikkan
da c;ah:;;an Osman diin birinei sulh eeza 
mahkemesinde 28 giin hapse mahkfun 
olmu§tur. 

Arkada§mm kulagm1 kesmi§ 
Beyoglu sulh eeza mahkemesinee dort 

-···- ay hapse mahkum edilmi~ alan Osman 
Nakid ll}leri Umum Miidiirii tevkifhanede arkada§I Siileymanla kav-

Mallye Vekaleti Nakid i§lcri Umum ga etmi§ ve eline gec;;irdigi bir teneke 
parc;;asile Siileymamn kulagmt kesmi:;;

Mlidiirii Halid Nazmi §ehr!mize gel - ti. 
mi§tir. Halid Nazmi §ehrimizde bulun- Osman diin birinci sulh ceza mahke -
dugu mliddet~e Borsa ve Darbhanede mesinde bu ikinei su~undan dolayl 16 
baz1 tetkikatta bulunaeakhr. ay hapse mahkum olmu~tur. 

Bugiin 

TURK 
Sin1-masmda -

( Bu aksamki oro2ram ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musildsl - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif pla.k: nelll'iyati - 14,00 
son - 17,00 ink1lab dersleri. Universlteden 
naklen. Yusuf Kemal Tengir§enk - 18,30 
plakla dans muslkisi - 19,30 Emlnonu Hal
kevi ne§riyat kolu narruna Bay Nu.srat Safa 
(Yeni ~Ikan eserler) - 20,00 Belma ve ar
kada~lan tarafmdan Turk musikis! ve halk 
§arkllan - 20,30 Orner- Rtza tarafmdan a
rabca soylev - 20,45 Cerna! Kamil ve arka
da:;;lan tarafmdan Tiirk mu.siklsl ve halk 
§arktlan: Saat ayan - 21,15 :;lehlr Tiyatro
su operet k1sm1 (Liiks Hayatm 3 iincii per
desi) - 22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve 
ertes! giiniin program1 - 22,30 p!Akla solo
Jar, opera ve operet par9alan - 23,00 ~on. 

ViYANA: 
18,20 ~an konser! - 19 gramofon plA-kla

ri - 19,20 franstzca ders - 21 konser - 22 ,45 
havadls - 23,30 p!yano konseri - 23,50 
DANS MUSiKiSi. 

BERLiN: 
17,30 askeri bando - 18,30 Alman san•atx 

hakkmda konferans - 19 konser - 20 tern -
sll - 21 KEMAN KONSERi - 21,50 §arktll 
tem.sil - 23 havadis - 23,30 DANS MUSi -
Kist 
PE~TE: 
18,30 konser - 20 gramofon plaklan - 21 

edebi konferans - 21 ,40 havadls - 22 Qi -
GAN ORKESTRASI - 23 ,05 YENi MACAR 
§ARKILARI. 

BUKRE§: 
19,20 gramofon plafp - 20,10 KONSER -

20,55 ~an - 21.30 senfonlk konser - 23,25 
DANS MUSIKiSi. 

LONDRA: 
19,30 DANS MUSiKiSi - 21 konser - 22 

havadis - 22 ,45 kadm san'atkArlan tarafm
dan senfonik konser - 23,45 OPERET. 

PARiS: 
19,30 konser - 20 KEMAN KONSERf • 

20.30 havadls - 21 ~an - 22.30 keman solo
su - 22.50 Paris sergls! hakkmda kon!e -
ram - 23 ,30 DANS MUSiKiSi. 

ROMA: 
18 ,15 konser - 18.35 Bar!'den naklen or

kestra konser! • 19,50 spor haberler! - 20,25 
yabanct dillerde havadls - 21 Yunan!stan 
i'<ln nesrlyat - 22 t~msll - 24 havadls -
24,15 DANS MUSiKiS±. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrin muhtellf semtler!nde 

nobetc;i olan eczaneler J?Unlardu: 
istanbul cihet!ndekiler: 
Emlnoniinde (Hi.isey!n HUsnU), Beyaztd

da (Belkls), Kiicti.kpazarda (Yorgl), Eyiib
de (Mustafa Arif), :;lehremininde (Ham ~ 

di). Karagiimrii~te (Fuad), Samatyada. 
(Rldvan), §ehzadeba~mda (Asaf), Aksa. -
ra.yda <Etem Pertev), Fenerde (Hiisamed
din), Alemdarda (Esad), Baktrkoyde (Hi
rail. 

Beyoglu cihetindekiler: 
istiklal caddesinde (Della Sud a), Gala

tada (Hi.isey!n Hiisnii), Ta.kslmde (Limon
ciyan), l;li§li Panga!tlda (Nargileclyan), 
Kastmp~ada (Vaslf), Haskoyde <Barbut), 

, ( 1 , a ( !) • 

Uski.idar, Kadi.k6y ve Adalardakiler: 
Uskiidavda <ittihad), Kadtkoy, Alttyolda 

(Merkez), Btiyiikadada <§!nasi Rtza), Hey
belkie (Halk). 

Bir profesorle bir aparbman 
kaplcisi arasmda dava 

'U'niversite arkeoloji profesorlerinden 
Boszert, Cihangirde oturdugu bir apar
hmandan <;tkmak istemi§, fakat apar .. 
timan sahibi, kap1e1 Andreas's profes6-
riin e§yalanm ta§tmasma mani ol .. 
masm1 tenbih etmi~tir. Profes6r, apar
hmandan t;Ikrnak isterken kap1e1 onu " 
ne ge~mi§ ve e§yastm ~lkarmasma ma
ni olmu:;;tur. 

Profes6r bu hareketten fena halde 
hiddetlenerek hiirriyeti tahdid edildi .. 
ginden bahisle asliye ikinci eeza mah -
kemesine bir dava aqnn§hr. Kap1e1 
Andreas da profesor tarafmdan baston
la d6guldiigtinii idclia ederek Beyoglu 
sulh mahkemesinc miiraeaa~ etmi§tir. 
Diin profesoriin davasma bak1lml§ ve 
Mi.iddeiumuminin talebile iki davanm 
birle§tirilerek 7 nisanda goriilmesine 
karar verilmi§tir. 

Te§ekkiir 
Oltimile bizleri kederler i~erisinde 

btrakan 
Vi<;EN A. KAMBURY AN 

m eenaze merasimine bizzat i:;;tira]$: et
mi~ ve beyam taziyet lutfunda bulun -
IDU§ alan biletimle dost ve akrabalarma 
ayn ayn te§ekkiire tcessiiriimiiz mani 
oldugundan te:;;ekkiirlerimizin iblagma 
muhterem gazetenizin tavassutunu rica 
eyleriz. 

Miiteveffanm ailooi 

Y ann ak~am saat M E L E K sinemasmda memleketimitde birinci defa olarak senenin en 
tam 9 da giizel ve en muhte~em fllminin ilk ~osterilmesi l!ierefine 

BUyUk ve resmi sinema mU ameresi 
40 SENELiK FiLM SANAYiiNiN YAPTI(H 10,000 FiLM ARASINDA 

PlRLANTA GiBi PARLIYAN TEK VE RAKiPSiZ ~AHESER, 

1936 senesi beynelmilel VENED!K film miisabakasmda 

Diinya birincilik miikafabni kazanan 

ROMEO ve JULiET 
SHAKESPEAR'in olmez eseri, ba~ rollerde 

NORMA SHEARER • LESLIE HOWARD 

JOHN BARRYMORE 
DiKKAT: Yarm geceki miisamere ic;in loea kalmamtl?tlr. Butiin koltuklar 11ira ve numarahdtr. 1 inei ve 2 nci mev

ki bilet satilm1y.aeaktir. ~alka ho!$ bir vakit geGirtmek iGin ba~ta ve !lntr1!-_kta CAZBAND temin edildigi gibi sinema
ya gelenlerin FILMLERI de c;ekileeektir . .YALNIZ YARIN GECEKI MUSAMERE i<;!N SMOKiNG veya FRAK 
MECBUR1D1R. MELEK gi~esi bugiin sabahtan itibaren apkhr. Telefon: 40868 

KRON$T AD BAHRiYELiLERi Bii yiik Rus ihtilalinin 
en deh~ etli sahiteleri 
Yakmda TURK'te 
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FELSEFEYE 
1937 
v bir 

Mehmed Karahasan 
-s-

Arhk sistem leessi.is etmi~ti. Fikirlel'ine 
miisamaha gosteren bir memlekette, onla
n tamtmak imkamna malikti. Evvela, fi
zigini ne,retmek istedi, fakat bu esnada, 
1talyada Galile'nin arzm hareketini iddia 
etmesi yi.iziinden oliime mahkum edildi
gini ogrendi, bunun iizerine «Diinya • 
Monde» admt verdigi bu eseri yakh. Zi
ra o da ayni fikirde idi. Dort sene si.ikut 
etti ve nihayet, 1637 de, tam kJTk bir ya
~mda, sobasmm ba§mda kapanmasmdan 
on sekiz, ve Holandada inzivaya ~ekil
mesinden, sekiz sene sonra, ilk eserini ne§· 
retti: «Akh iyi idare etmek, ve ilim • 
Jerde hakikati aramak ·i~in, usul hakkmda 
nutuk.» 

«Nutuk», bundan evvelki makaleleri
mizde, hulasa ettigimiz sistemin toplu bir 
izah1 idi. Usul ve riyaziyeye temas eden 
birinci ve ikinci kmm, 1625 te kaleme al
dtgi, ve fakat oli.imiinden sonra ne~redi
len «zihnin idaresi i«;in kaideler» le, nu
tulda birlikte int~iar eden «Hendese» nin 
esaslanm ihtiva ediyordu. Dordiincii kt
stm, bilahare, «Metafiziki teemmi.iller» 
adile, 1641 de ne~redecegi metafizigine 
bir giri~ti. Be~inci kmm, 1644 te ne~re· 
decegi «F elsefenin prensipleri» nin! yani 
fiziginin anahatlanm anlahyordu. O~i.in
ci.i kiSim, 1649 da ne§rettigi, <<Ruhun in
fialleri» nde ve «Premes. Elizabet» le 
yaphg1 muhaberatta vazettigi ahlakmm 
bir mukaddemesi idi. 

Nihayet, inzivasmm yirminci senesin
de, 1649, «N utuk» ta program! ne§redi· 
len, sistem, ayn ayn ese:rler h Iinde it • 
mam edilerek ilim ve felsefe alemine tak
dim edilmi§ bulunuyordu. F elsefesi, her 
tarafta kazandtgl dostlar ve bilhassa di.i§· 
manlarla, alem~iimul olmu§ gibiydi. E
serleri, biiti.in garb dillerine derhal «;evri· 
liyor, ve miinaka§alan davet ediyordu. 
Bu esnada, filozofun uzaktan hayram o
lan, 1sv~ Krali~esi onu sar;yJna davet e
diyordu. Evvela, kendi memleketi Fran· 
sada, saniyen, bilhassa, hiir ya,tyacagtm 
zannettigi Holandada, ulemamn dediko
dulanndan uzakla§mak i«;in, daveti kabul 
etti. Fakat, lsve«_;in soguklanna taham· 
miil edemiyerek, bir sene sonra, Stok
holmda, 1650 tarihinde vefat etti. Be§e· 
riyet, kendisine ii~ yiiz sene rehberlik e
deeek bir d y1 tam v rim am a, 54 
ya~mda, kaybediyordu. 

Bu §OValiye filozof kimdi ~ Modern 
feh,efenin babast, ve «biiti.in, di.i§i.inenle • 
rin iistadt», F rans1z filozofu Rene Des • 
cartes. Fakat ni~in, ondan bahsediyo -
ruz?.. 

Filozofun ilk eseri, «Usul hakkmda 
nutuk». bundan tam i.i«;yiiz yil once, 
1637 de, ne§redilmi~ti. Bu be~er tarihin
de biiyi.ik bir doni.im noktas1 te§kil etmi§· 
tir ve be§eriyet mevcud olduk~a. gene 
te§kil edecektir. 0 modern ilmin, ve on
dan ~1kan teknigin kaynagtdtr. Onun ol
mez admt yeniden anmak i~in, be§eriyet, 
ve bilhassa F ranstz milleti haftzasmJ en 
canh hahralarla doldurmakta, ve bunlara 
yenilerini ilave etmek i~in vesileler ara • 
maktadtr: 

1937 Paris srgisi de Descartes naml 
altmda a~tlacaktJr. llim ve teknigin bi.itiin 
ke§fiyat ve terakkiyatmt gosterecek olan 
saraylar bir hamle te§kil ederek, Des • 
cartes sitesi admt alacakhr. Filozofun 
felsefesini yeniden tetkik etmek ve eseri· 
nin hahrastm yadetmek io:;in, Pariste bey
nelmilel bir felsefe kongresi toplanacak
hr. Bu kongreye 1stanbul Oniversitesi de 

da vet edilmi§tir. ;;uphesiz memleketimiz 
de temsil edilecektir. Fa kat miimessilleri· 
miz, ii~ yiiz senedenberi miiteaddid dil • 
Jere, miiteaddid defalar terciime edilen, 
ve binlerce tefsire yol a~an, Descartes'm 
eserlerinin hala Tiirkiyede me"hul oldu
gunu si:iylemiyeceklerdir. <;iinkii o za
man, onlara Descartes'in terciime e
dilmedigi bir dilde, nas'l felaefe okutul • 
dugu pek hakh olarak sorulacak ve bOyle 
bir memleketten, Descartes ihtifaline mu
rahhaslar gelmesi anla§tlamtyacakhr. 

Fa kat, bu ii~ yiiziincii ytl, yalmz bir 
filozofun eserinin ytldoniimii degildir. 
0, bundan ii" yiiz ytl once harekete ge -
«;en, ve mi.itemadiyen karanhklar i«;erisin· 
de bir t§tga dogru y\iriiyen bir be~eriyetin 
ytldoniimiidiir. Muam bir Franstz filo • 
zofu, Jacques Chevalier bu tarihi ¥5yle 
tasvir ediyor: 

« 163 7: Bir kahramanhk devri. Ser • 
vantes ve Shackespear'in oliimiinden yir
mi sene ge"mi§ti. Lope de Vega §aheser
lerini vermi§ti. Descartes kJTk ya§mda, 
Lok ve Spinoza re§id oluyorlar. Paskal 

olgunla§tyor. 
1637: Usul hakkmda nutuk, ve Lecid'in 

senesi: Y eni zamanlarda, klasik Y u • 
nan ve Romanm varisi olacak milletin di
li ve dii§i.incesi tesbit ediliyor. Franstz 
Akademisi ve nebat bah~esi teessiis edi
yor. Rubens, Velasquez, Zurbaran ve 
Poussains 1ahikalarda. 

Avrupa silah sesleri, ve her tiirlii her
ciimerc i«;erisinde «;alkamrken, otuz sene 
muharebeleri ve Kromvel'in inktlab hu
sule gelirken, daha sa!Uci allmler, inziva
da miitaleaya «;ekilmi§, modern ilme, tah
lilde, hey' ette, mihanikte, fizikte ta • 
kib edecegi yolu «;izi~rlar. Sonsll'l kem
miyet alemine aded ve ol«;iiyii getiriyor
lar. Descartes inantlmtyacak bir ciir' etle 
cebiri, mekan ve maddeye tatbik ediyor. 
Galile, astronomik diirbiinle, semavi a· 
ra§hrmalan temin ediyordu. Kepler, ka
nunlanm vazediyordu. Stovin, statiki, 
Galile dinamiki tesis ediyor, ve Aristo • 
nun keyfiyetler fizigi yerine usulile «tec
riibi», ifadesile «riyazi» olan modern fi
zigi koyuyordu. Ve nihayet lngiliz dok
toru Harvey fiziki alemde goriilen tabii 
mekanizmayt, bizzat hayahn organizas • 
yonunda buluyordu ... Hulasa be§eriyet, 
bir kahramanhk riiyast goriiyor, ve bu 
riiyayt tahakkuk ettirmek i«;in ugra§tyor· 
du» (1). 

Bu hal, muam bir filozofun dedigi gi

bi, ii~yiiz senedenberi degil, falcat Ta • 

les'in Akdeniz ktytlarmda tabiate sordu· 

gu sualdenberi devam ediyor ve bugUn 

de devam etmektedir. Ve yarm da ede

cektir. 
(1) Jacques Cheval!er, Pascal, Flama

rlon, 1935. 

Tarihi bir siitun bulundu 
istanbul Belediyesi civarmda ddktor 

ibrahlm isminde bir zatm yaptlrmakta 
oldugu binamn temeli kaZlhrken 4,5 
metro uzunlu~nda ve 70 - 80 santim 
kutrunda Blzans devrine aid granit bii.

yiik bir stitun ~lkml§tir. 
Miizeler idaresi bu siltunu yerinden 

~tkararak Ayasofya baht;esine naklet
tirmi~tir. B~eyi siisliyecek olan bu 
direk tamir edilerek iizerine bir ba§
hk konacak ve Ayasofya Mii.zesi bah • 
.;esine dikilecektir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 33 

BiZ iNSANLAR 
~============ Yazan: Peyami Safa ==g 
Kendi kuyusunu kendi kaZiyor. it- arttrdtk~a. bu inki§af, hakim milletle 

halat kapitalizminin miistemlekeler • mahkum millet arasmdaki srmf kinini ve 
de kulland1gt metod, Avrupada ve ihtilanm §iddetlendiriyor. Benim politi -
Amerikada kullandtgt metoddan biis- kam, bu ihtilaft mahkO.m millet ve mah
biiti.in ba§kadtr. Avrupa emperya • kum smtflar nam ve hesabma istismar et
lizmi, §arkta, kapitalist fabrikala • mektir. Bugi.inkii Ti.irk nasyonalizmi de 
n i«;in topragm i§letilmesini te§vik et- Avrupa kapitalizmine ve emperyalizmi • 
miyor. «] a§er>> sistemini tatbik ettiriyor. ne kar§t mahkum milleti kurtarma kav • 
Eski istihsal zamanlarmda bah! bir iti- gastdu. F akat nasyonalizmden nltsyo -
kad vard1. Guya topragm i«;indeki cev· nalizme ~ok fark var. Ben biliyorum ki 
herler zaman zaman tiikenirmi§; onlarm mesela sit genclerin ~gunuz milliyet~i • 
birikmesi ve «;ogalmast i«;in toprag1 biraz siniz. Amma nastl milliyet~i~ Burjuva 
bekletmek ve dinlendirmek lazimmt~. nasyonalisti iseniz - ki farkmda olmadan 
Buna ja§er sistemi derler. Bu i§in birt;ok oylesiniz • siz gene emperyalizmin em • 
hileleri vardtr. Gaye yerli mi.istahsili rindesiniz. Gene Avrupa kapitalizmine 
mahvetmektir. Avrupa kapitalizmi, kU • esir olarak «eta tampon», yahud miis -
~iik yerli sanayii de, ziraat ekonomisini temleke halinde kalacaksmtz. Burjuva 
de mahvederek biitiin i§leri, biiti.in kar • mi.inevveri daima tecaviizci.i bir nasyona
lan ve bi.itiin ~erefleri Avrupahlara ve - ltzm tavsiye eder. Boylece memleketi ge
riyor. Miihendis Avrupahdtr, usia Av- ne emperyalist Avrupaya farkmda ol • 
rupahdtr, kumusyoncu ve idareci Avru- madan satm1~ olur. Misal mi ister sin~ 
pahd1r. Fakat, «;ok §i.iki.ir, kapitalist ce- Ukraina, Finlandiya, Lehistan, Eston • 
miyetlerde oldugu gibi miistemlekelerde ya, <;ekoslovakya, Giircistan, Azerbay-

de istihsal kuvvetlerinin inki~af taTZI ser- can, Y unanistan, Filistinin Y ahudi hii • 

mayenin ~ah§ma i.izerinde hakimiyetini kumeti, iranm milliyet~i hiikumeti hep 

CUMHURiYET 

Miihim bir posta 
tevzi meselesi 

Miivezzi mektubu kime 
teslim edebilir? 

Evet, miivezzi mektub veya paketi, 
mtirseliinileyhe olan zattan ba§ka kime 
teslim edebilir? Otelde otel kapicJsma, 
evde ev halkmdan birine, degil mi? 
Ya her katl bircr ev demek olan apar
bman mahallesinde kime teslim edebi
lir? Oyle ya! ic;inde be§, on, on be§ ve 
hatta fazla daire bulunan binalar var
dlr. Bunlar kendi ba§larma hirer rna -
halle sayllmaz m1? Boyle yerde mek -
tublan aparhman kaptcllarma btrak -
mak, mahallede bekc;iye teslim etmek 
gibi bir hareket degil midir? 

*** Boyle oldugu halde postac1 mektubu 
veya gazetenizi sizin eviniz demek o -
lan apartlmammza getirecek yerde a -
parhman kapicJsma btraktyor. Yani 
miirsel ile miirseltinileyh arasma, bu 
hususta hi9bir mes'uliyeti olm1yan a -
parhman kaptc1s1 gibi yabanc1 bir §a -
h1s kan§hnhyor. Mektubunuz size ya 
ge~ geliyor veya hie; gelmiyor. 

Ben bu meselede c;ok zarariar gar -
dtigtim it;in semtimdeki posta miidiirilne 
gittim. Mektublanmm kaptcilara btra -
lo.lrnadan dogrudan dogruya aparhma
mma getirilmesini istedim. Ricam1 ka
bul ettiremedim. MUdiire bir~ok mah -
zurlar saydtm: 

1 - Kaptcl mektubu c;ok kereler bir 
giinlii.k bir teahhurla getiriyor ve cpos
taci §imdi getirdh diyor ... 

2 - Mektubun elinize get;ip gegme -
mesi kap1cmm keyfine tabidir. Bay -
ramdaki bah§i~i az bulmad1ysa bile eve 
g~ geldiginiz zaman verdiginiz be§ on 
kuru~u begenmiyehilir. Hm.cm1 sizin 
mektubunuzdan ahr. 

3 - Kaptcl c;ocuklu bir aile sahibi o
labilir. Postacmm getirdigi mektub yu
kanki aparhmana t;tkmadan evvel c;o
cuklarm elinden mangala veya sobaya 
dii§ebilir. Veya herhangi bir suretle 
kaybolabilir. Hele size gelen renkli re
simli bir mecmua lse! .... 

4 - Ve en miihimi, ayni bina ic;inde 
oturan ve her ne sebebdense size gelen 
mektublarda alakas1 olan insanlar da 
bulunabilir. Mektublanmz sizin elini • 
ze gec;meden bu hie; begenmediginiz 
sansilrden ge<;iyorsa? ... 

Posta mildtirii btitiin bu mahzurlan 
hakh ve varid bulmakla beraber izah 
etti: 

- MUvezzilerimiz bugiinkii §ekilde 
bile ancak i§lerini gorebiliyarlar. Bir 
de bunlara aparhman merdivenler-ini 
c;tkarak posta milraselahm d0 Jt.rudan 
dogruya miirseliinileyhe veya aLe hal
kma teslimini yiikletecek olursak' gece
yansma kadar i§ gormeleri icab eder. 
Nizamnamemiz mucibince de miivezzi 
katlara t;lkmaga mecbur degildir. Mek
tublan kap1c1ya btrakabilir. 

- Nizamnameyi gormek kabil mi? 
diye sordum. 

Miidiir kasarum ac;tl. Be§ altl tane ni
:z~amname niishas1 t;1kardi. Arad1 ve bu 
maddeyi buldu. Ben nizamnamelerden 
bir tanesini, bedeli mukabilinde lste -
dim. 

- Hayu, maalesef ne verebilirim, ne 
de satabilirim. Bunlar bana cdemir -
ba§• olarak teslim edilmi§tir. Bir tef • 
ti§ suasmda gCistermege veya buradan 
ayrthrken halefime vermege mecbu • 
rum... diyerek gene bu ktymetli nils -
halan kasasma kilidledi. 

Nizamnamelerin kullamlmadan, tev -
zi edilmeden veya sattlrnadan kasada 
htf:rolundugunu omriimde ilk defa go
rtiyorum. 

Benim hayretimi goriince mtidiir ila
ve etti: 

- Evet, siz hakllSimz, dedi. Fakat ne 
yapahm? Usuliirniiz boyle. Nizamna • 
meyi veremem. Fakat maddesini size 

boyle sahte bir burjuva nasyonalizmin • 
den ge«;tiler ve lngilizlerin, Almanlarm 
ilah... kollanna ahldtlar. Benim ani a • 
dtgtm milliyett;ilik esir milletlerin kurtu
lu§U i~in bir merhaledir. Miistahsilin ha· 
kimiyetini temin edinciye kadar siirecek 
bir merhale ... Y oksa ben burjuva mi.i • 
nevveri gibi bir milliyet mistigine inan • 
roam. Benim i~in «smtf var, millet yok · 
tur.» zahirde «milli »goriinen biiti.in an· 
tagonizmler hakikatte smtf kavgastchr. 
Belki anladmtz. Ben tarihi materyalistim. 

N ecati mmldandi: 

- Senin bu tarahm yeni ogreniyo • 
rum. 

Si.ileyman etrafma bir daha bakhktan 
sonra cevab verdi: 

- Herkese a«;tlamayll, karde~im, di
§ine, tlrnagma kadar silahh bir emper • 
yalizm i«;indeyiz. Etraf casus dolu. lh -
tiyatla konu§ffiaga ve «_;ah§maga mecbu • 
ruz. Siz heniiz temiz kalmt§ kii~iik bur • 
juva miinevverlerisiniz. Fikir namusunuz 
vardtr. Zevzeklik te etmezsiniz. Beyi 
daha yeni tamyorum. Fakat mademki 
senin yakm arkada§mdtr, ondan da emi· 
nim. Zaten beraber de «;ah§acagtz. Ke
tum olmas1 kendi menfaati icabt. Fa kat 
goziiniiz korkmasm. T ehlike biiyi.ik de • 
gildir. $imdilik biz !elkin safhasmdaytz. 
Daha ~ok gorii~i.iri.iz. Metodu anlatmm. 
Bey in ( isminiz neydi, affedersiniz ~) 

/ Diinya endiistrisinde 
Merinosun k1ymeti 

Mensucat sanayiimizin muhta~ oldugu iyi yapa
gtyl siir'atle temin edebilmek i~in muntazam bir 

metodla ,imdiden faaliyete ge~mek lazundtr 
-2-. 

Yurdumuza, Merinos 25 - 30 Yll once ziyade ihtimam ister. Az c;ok geri bir 
ilk defa Halkah iZraat mektebine geti- vaziyette bulunan memleket koyuncu -
rilmi§ti. Bunlar Fransamn (Rambou • lugu ise bu tarza henilz ali§kln degildir . 
illet) Merinoslartydt. Bunlar mekteb ~imdiye kadar devlet miiesseseleri 
siiriistinde mevzii bir deneme halinde Merinosu tecriibe mahiyetinde yeti§tir
kalmt§lar ve zamanla tesirleri hiikiim- diler. Gec;en ytldan itibaren de yeti§tir
siiz kalmi;~tl. Esash olarak ilk Merinos me sahasmda dogrudan dogruya (yeti§· 
1927 ythnda getirilip Karacabey hara - tirme tatbikatma) g~ildi. Merinos te§
smda yeti§tirilmege ve ah§bnlrnaga kilatmm fen memurlan, ~iftc;iye aid bir 
ba§landt. Bunlar yapagt keyfiyeti yiik- t;ok koyun silrillerini Merinos kot;larile 
sek Macar Merinoslanydt. Kuzular1 et a§tladtlar. Avrupadan getirilen Meri -
baktmmdan piyasa tutmuyordu. Yerli nos damtzhklan daima yilksek fiatlar
koyunculugun ikhsadi §artlarma uy - la elde edilebildiginden, hayvanlarm 
mak kaygusile son defada erken yeti - doli.inden imkan nisbetinde fazla istifa
~en, yani etli evsafm1 yapa~ ile giizel de edilmek t;arelerine ba§vurulmakta • 
mezcetmi§ Merinoslar getirildi, Bizde dtr. 
de ba~langtcda biiyiik mil§ktilata ugn- Bunun ic;in yeti§tirme sahasmda Rus
yan m~rinosc;uluk sarfedilen ga~retler- larm muhtelif yerlerde, mi.i§abih 1slah 
le hayh yol almt§ bulunuyor. B1r za •. i§lerinde kullandtklan sun'i tohumla • 
~an sonra Merino~, ~e~leke:. t;i~tc;lsi- rna metodu tatbik ediliyor. Bu sayede 
nm koylayhkla yetl§tirebtlecegt btr 1rk Ruslar bir koc;la (2700) kadar koyunu 
olacaktlr. tohurnhyabil.mi§lerdir. Halbuki tabii 

Fakat memleketimizin c;ok miktarda halde bir koc; 50 • 60 kadar di§i k_oyunu 
ve ktsa zamanda yapagtya ihtiyact var- tohumhyabilir. 
dtr. Bursada yapa~y1 iplige i§liyecek Bizde de g~en Yll Bursada tatbik e
olan fabrikamn in§aatl bitmek iizere - dilen bu metodla binlerce koyun, saYlSl 
dir. mahdud olan ktymetli yabanc1 darmzhk 

Fabrikanm sarfiyabm kar§thyabil - koc;lardan istifade edebildi. Devlet te§
mek it;in yeti§tirme i§inin geni§lemesi kilah tarafmdan tatbik edilen bu mii
ve biran evvel memleket ziraatinin mah him ameliye, tslah yolunda §iiphe yok 
olmas1 laztmdtr. ~imdi hiikumetimiz bu ki, §iimullii, htzh, ve gilzel bir hamledir. 
i§i ba§armak yolunda bulunuyor. Meri- Gec;en yll Merinos koc;larmdan gebe 
nosun vataru olan !spanyada, mevcud kalan koyunlar, bulundugumuz mevsim 
koyunlarm ancak sekizde birinin Meri- ic;inde yartm kan Merinos kuzular1 mey 
nosla§tlnlabilmi§ olmas1, i§in mii§killa- dana getireceklerdir. Fakat dogan ku
h hakkmda giizel bir fikir verebilir, zularda yapa~ vaslflarmm tetkiki, bun-
Merinos~ulugun birdenbire biitiin kQ· larm iyi §artlar altmda beslenmesi, bii

yun mmtakalarmda yaytlmas1 kolay yiitillmesi, yeni dam1zhklarm s~ilmesi 
degildir. Once en mi.isaid bir yeti§tirme hep teksirin neticesine tesir edecek e
sahast tesbit edilir; ondan sonra tedri - hemmiyetli mevzulardrr. Yerli yeti§ti
cen ve imkan derecesinde di~er mmta- ricilerimize yabanc1 olan bu l§leri an -
kalara te§mil edilir. cak gayeye gore yeti§tirilmi§ olan tek-

Tiirkiyede de ilk. Merinos mmtakast nisyenlerln ba§armast mUmkiindilr. 
olarak s~ilen saba, Bursa merkez ol - Tiirkiyede §eker sanayiinin ham mad 
mak iizere Bahkesir ve <;anakkale Vi- deye olan ihtiyacmJ kilt;iik, fakat mo -
layetleridir. Bu s~ime sebeb, d.fger bir dern blr ziraat te§kilat1 ktsa bir zaman· 
~ok §artlar meyanmda, bu vilayetlerde da temin edebildi. Ayni prensip dahilin
bulunan ktVlrctk koyunlarmm Merino- de kurulan ve esash bir direktif altmda 
sa c;abuk donebilecegi dii§iincesidir. i§lemekte olan Merinos te§kilah da, 

-K1v1rc1k, basil ettigi yapagmm key • mensucat sanayiinin ihtiyac1 olan ya
fiyeti itibarile, diger memleket koyun- pagtnm memleket topraklarmda yeti§· 
!anna nazaran tesaltibde Merinosa a- mesini intat; edecektir. 
nat; olabilecek en musaid bir dururn - Kendi haline terkedilmi§ yeti§tinne -
dad1r. ler, k1smen muvaffakiyetli neticelere 

Ancak Islah i§inln §iimullil ve seri 
bir neticeye varabilmesi bir organizas
yon meselesidir. Koyliimi.iz Merinosu 
tammaz. Halbuki Merinos yeti§tirme -
sile kiVlrctk siiriisiiniln idaresi arasmda 
her baktmdan farklar mevcuddur. 

Bir ktiltilr rrkl olan Merinosun ye -
ti§tirilmesi fazla teknik ve o nisbette 

okudum. Miivezzi mektublan kap1c1ya 
buakmakla miikelelftir. Size ba§ka c;a
re tavsiye ederirn: Aparbman kap1c1 -
smm yamnda as1lmak iizere kendiniz 
it;in bir posta kutusu yaptmmz .... 

- iyi, dedim. Fakat posta kutusuna 
giremiyen gazete, mecmua... ilah. gibi 
§eyleri ne yapmah? 

Posta mtidiiril buna cevab veremedi. 
Ben bu meselede §Oyle akhma gelen

lerden baztlanm sayd1m. Mektublarm 
ve diger posta miiraselatmm aparh -
man kaptcllarma teslim edilmesindeki 
mahzurlarm gdklugunu posta idaremiz 
bizden daha iyi bilir. Miidiiriin halle -
demedi~i bu meseleyi Umurni Miidiir -
dan ooruyorum. Cevab lutfederlerse o
kuyucularm mtite§ekkir olacagmda hie; 
§iiphe yoktur. 

V. BIRSON 

-Orban. 
- Orban Beyin yapacag1 ~ey baz1 

risaleler terciime etmektir. ;;imdilik bat
ka bir§ey istemez. Onlarm o:;ogalttlmasJ
na ve dagthlmasma kan§masm. llmi eser
ler. Terciimesinde hi«;bir mes'uliyet yok
tur. Kabul ederse daha etrafh konU§U • 
ruz. 

Or han ve N ecati bakt§lllar. fki arka· 
da§ ta gozlerini bir anda Si.ileymana «;e· 
virmi§lerdi. Orban, o gi.ine kadar uzak
tan gelen akisleri i.istiinde mi.ibhem §eY • 
ler bildigi ve dii§iindiigi.i bir meseleyi 
gozlerinin oniine sarahatle koyan bu a
dama biraz takdir ve biraz. hayretle ba· 
ktyordu. Kendisine verilecek i§in maddi 
faydasmdan ziyade bu davamn i«;ine dal
mak ve di.inyaya gozlerinin ah§madtgl bir 
aydmhk zaviyesinden bakmak ihtiyacile 
Si.ileymana miisbet cevab vermek arzu • 
sunu duydu. lnsanlara aid meseleleri bu 
tarzda izah eden tek bir kitab, hatta rna
kale okumamt§tl; ken dine gore tekem -
mi.il etmi§ ve biiyi.ik bir tarihi olmak Ia • 
ztm gelen bu izah tarzma aid cehaletin
den de utandt. Necatinin yiiziine bu mev
zuda ne bildigini ve ne dii~iindi.igunii an
lamak i~in bakmt§ll. Arkada§mm da ken· 
disine baktlgmt gori.ince, onun da fazla 

bir bilgisi ve di.i§iincesi oldugundan §iiphe 

etti. Ni tekim, ikisi bird en, ayni hayretin 

ve ayni takdirin bir anda, ayni istikame· 

varml§ olabilirler; fakat elde edllecek 
mahsul omojen olamaz ve gerek hay • 
vanlarda, gerekse yapagtda mevzii ka
rakterler meydana gelir. Yeti§tirme bir 
elden idare edilir ve biitiin teferrliatm
da te§kilat koylii ile beraber c;ali§trsa, 
mahsuliin tecaniisil temin edilmi§ olur. 

Mahsuli.in standardize edilmi§ olmas1 
ise fabrikalarm yani ahcmm lehine ol
dugu gibi, miistahsil it;in de biiyiik bir 

kazancdtr. 
Yapagmm muayyen vas1flarda elde 

edilmesi, mahsule ktymet bit;me bakl -
mmdan da bilyiik kolayhklar temin e
decektir ki, bilhassa ilk zamanlarda ya
pagtrun yeti§tiriciyi tatmln edecek bir 
degerle satilmast, memlekette Merinos

~ulugun yerle§tirilmesi iizerine, te§ki • 
lat kurma i§i kadar tesir edecek bir e
hemmiyet ta§tmaktadtr. HUkfunetimizin 
Merinos yeti§tiriciligini bir memleket 
meselesi olarak ele ahp, bu degeri yiik
sek hayvam memlekete mal etme yo -
lundaki t;ali§malarml §iikranla anmak 
ve belirtmek icab eder. 

-SON-

**** 
te ~evirdigi gozlerile Si.ileymana bakt -
yorlardl. 

N ecati dedi ki: 

- Azizim, tarihi maddecilik hakkm
da «;ok bir§ey bilmiyorum; fakat umumi 
esaslanndan haberim yok degil. N azari 
tarafm1 istedigin kadar konu§uruz. Ben
den de, Orhandan da emin olabilirsin. 
Ameli tarafma gelince, Orban dii~iinsiin. 
<;i.inki.i bu, §ahsi kabule ve ikrara bagh 
bir vicdan i§idir. Zannediyorum ki Or
han, kabul etmeden, bir «inisyasyon» 
bir miilazemet devresi g~irmek istiye -
cektir. Etrafh konu~may1 kabule talik 
etme. Evvela uzun uzun konu§ahm. Bize 
fikirlerini ve yaptlacak i§i daha a~1k ve 
etrafh izah et. Mi.inaka§a edelim. 

Necati siiylerken onu Orhandan ~ok 
daha az dikkatle dinliyormu§ gibi miis • 
tagni hareketlerle bir sigara yakan Sii • 
leyman, ikide bir, dilinin ucuna toplanan 
ti.itiin kmnlllanm atmak i«;in kuru kuru 
ti.ikiiriiyor ve muvakkat bir tik haline ge
len bu hareketi liizumsuz yere tekrarh • 
yordu. 

Ka§lanm kaldmp indirerek cevab ver
di: 

- Miinaka§a! dedi, ki.i~i.ik burjuva 
mi.inevverinin bayi]digt ~ey. Miinaka§a! 
On paket sigara i<;er ve be§ gun, be~ ge
ce miinaka§a eder. Sonra diinyayt 1slah 

ettigine kanidir, magrurane ba§tm kald1· 
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Olmez sozler 
okrat'm vecizelerini gozden ge
.. myorum. Malum ya, bu bi.i
yi.ik filozof, insanlarm ruhunu 

yalanc1 tannlann elinden, idrakini de 
Sophiste'lerin dilinden kurtarmaga, hak· 
kt ve hakikati ogretmege ~ah§tlgl l«;m 
zindana atllmt~ oliime mahkum edilmi§ 
ve oldiiri.ilmii§tiir. 

F aziletin bu ilk kurbam be§eriyete bir· 
'rOk §eyler, o meyanda da ger .. ekten gii· 
zel, zarif, faydah ve kuvvetli vecizeler 
armagan etmi§tir. Gi.ine§ belki eskidir, ih
tiyarhyor. F akat bu vecizeler, Sokrat'm 
dudaklanndan dokiildi.ikleri gi.iniin tara• 
vetini muhafaza etmekte tabiat bile giz
li veya a~tk, degi§iyor. Lakin Sokrat'm 
belig dii§iincelerinde kii~i.ik bir solukluk 
ve bozukluk yok. 

hte 0 olmez bedialardan birka~ or• 
nek: 

I - Bilmiyen soylemese ortada ihti· 
Ia£ kalmazdt. 

2 - Kimsenin hatasm1 yiiziine vur· 
rna. <;iinkii hem senden istifade eder, hem 
sana dii§man olur. 

3 - Evladmm sana nastl muamele 
etmelerini istiyorsan sen de anana, baba· 
na oyle muamele et. 

4 - Bir hekim hastaya nas1l acma 
alim de caiU!e oyle actmahdu. 

5 - Susan • bilgisiz samhp aytblansa 
da - selamet bulur. Uluorta soylenen 
• geveze tamhp aytblanmakla beraber • 
bir giin gelir, nadim olur. 

6 - Kendi gogsiinii, kendi mnm sak· 
hyamtyacak kadar dar goren kimse, o 
str i«;in yabanc1 gogiislerin daha dar ge
lecegini bilmelidir. 

7 - Deniz suyunun ni«;in tuzlu oldu
gunu ogrenmeden once onu ogrenmekten 
ne gibi fayda elde edilecegini tesbit et• 
melidir. 

8 - Bir sozUn ktymeti halk tarafmdan 
begenilmesinden degil, haddi zatmda 
dogru olma~mdad1r. 

9 - Evindeki ~yleri gizleyip te yiire
gindekileri gizlemiyenlere a emu l 

I 0 - Babadan miras kalan asaletle 
degil, evlada miras btraktlan asaletle if
tihar olunur. [Bu vecize, gene Sokrat'a 
atfolunan bir muhaverenin de ruhunu 
gosterir. Ona, sozde asil olanlardan biri: 
«Soyca, sop«;a basit olu§undan miiteessir 
olmuyor musun ~» dedi. 0 da: «Senin 
soyunun §erefi seninle bitiyor. Benim so· 
yumun §~refi benimle ba§hyor>> cevabm1 
verdi.] 

II - insamn soylemesinden dinleme· 
si ziyade olmak i~in dili bir, kulagt iki 
yarahlmr§hr. [Kristof Kolomb'un yumur· 
tay1 ktrarak oturtmas1]. goriildiikten son• 
ra nas1l kolay samlmi§Sa bu vecize de 
duyulduktan sonra insana basit gelir, 
Halbuki hilkatin miihim bir niiktesini izah 
eden §U SOZ, daha once ba§ka)an tarann
dan ortaya ablmamt§hr. Fakat sonr~lan 
her milletin diline ge«;mi§, hatta bizim 
Siinbiilzade V ehbi tarafmdan da: «Sen 
de bir s<iyle, iki dinle .. bilip hikmetini ., 
«;iinkii insanda zeban birdir, iki oldu ku
lak!» diye nazme ~evrilmi§tir. 

Zamanm degi§mesile hiikiimler degi· 
§'iyor aroma hikmetler degi§miyor. Sok· 
rat'm bu onbir vecizesinden hangisi bugi.in 
veya yarm dahi i~timai bir hakikat ifade 
etmezL 

M. TURHAN TAN 
H: Diizeltme: 
Diinkii f1krada gec;en c Sofiyye hlkmetl,. 

mektebi lbaresl cSofiyye hlkmet! nesnesb 
~eklinde c;ilum~trr. 6ziir dileylp diizeltlyo-
rum. M. T. T. 

nr ve susar, bitti. Ba§ka i§ yolt. Bizse 
<<biitiin insan» konksiyonlanm biribirin • 
den aytrmayJz. Fikir govdeden miistakil 
degildir. Hareket fikri devam ettirir ve 
tamamlar. Aksiyon halinde olmtyan bir 
fikir, bizce riiya kadar li.izumsuz ve sa~
madtr; ~iinkii yaprakstz ve yemi§siz a .. 
ga«;hr, faydastz yer kaplar. 

N ecati hararetlendi: 

- Sen bu fikirleri dii§i.inmeden mi be
nimsedin? Ba§kalarile degilse bile kendi 
kendinle miinaka~a etmedin mi~ Dialek· 
tik safhasml gec;irmiyen bir tefekki.ir ve 
bir muhakeme var mtdtr~ N e istiyorsun ~ 
Kar§mdakiler, iistiinde heniiz hio:;hir mii· 
lahaza ve karar sahibi olmadtklan bir 
mevzuda, senift be§ dakikahk bir telkinini 
kabul ederek hemen <<amenna !» diyip 
o;;1ksmlar m1 ~ En pi§kin ve tesirli misyo· 
nerler, korpe gene zekalardan bile boyle 
b1r inktyad beklemezler. 

Siileyman ba§tnl ka§tdi ve bir avucile 
biiti.in yi.iziini.i ovaladtktan sonra gi.ili.im· 
styerek: 

- Bilirim, dedi . 1§ laktrd1y3 gelince 
siz i.isti.in r;1karstmz. Eflatundanberi bur· 
juva mi.inevverinin tekami.il etmi§, biiyiik 
bir tarihe malik, pi~kin bir diyalektik ve 
miinakasa kabiliyeti var. Binlerce sene
dlf miin~ka ~a ediyorsunuz. Gene edeltm, 

pekala. Fa kat uzatmiyahm. 
<Arkas: var> 
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Ecnebi hakemlere dair 
Hi~ o mazsa ge~en haftaki ac1 tecriibeden ders 

alarak bit·, daha boyle bir hata i~lemiyelim 
-2 

Diinkii yaZimJZda beyn dmilel hakem 
Kac;ef'm degil bir beynelm\lel hakem; 
futbol oynanan herhangi bir memleketin 
iir,iincii likinde hakemlik eden herhang1 
bir hakeme yakt~mtyacak tekmk ve spor
tif hatalanm saydtk. Sekiz on bin seyir
cinin gozii oniinde ve goz gore gore ir
tik~b olunan siirii siirii hatal-m bir spor 
met"1muasmda, Tiirkiye hakem komitesi 
azasmdan bir zatm, yalmz Nac1ye ya -
ptlan ve Penalt1 ile tecziyesi laztmgelen 
favii!e inhisar ettirmesine ve bu hi.ikmii 
fevkalade bulmasma da dogrusu ~a§ma
dtk. C:iinkii biliriz ki bu i§!er, bizde, hep 
boyle olup bitmektedir. Fa kat, bizi. astl 
hayrete dii~iiren, ma<;ten evvelkt ktsa bir 
tenkidimize cevaben, Bay Kac;ef'i ge -
tirlen Bitok komitesinin gazetemize gon
dcrdigi tavzih olmu~tur. Evvl'la bu tav
zih ve sonra da <<Top» mecmuasmda bu 
tavzih dolaytsile imzas1z olarak inti§ar 
eden yaz1y1 inceliyelim: 

T avzihin ikinci hkrasmda: «Biiyiik 
fedakarhklara katlanarak getirtmek ta
savvurunda oldugumuz ecnebi hekemler 
gerek futbokulanmtza, gerekse hakem -
lerimize birer muallim vazifesi gorecek
let ve memleket sporu bundan azami is
tifade edecektir» deniliyor. 

Pazar giinii Bay Kac;:ef'in idaresim 
gordiikten sonra Bitok'un bu arzusunun 
daha ilk tecriibede suya dii§ti.igiinii gor
mii§ oluyoruz. F utbolculanmlza ve ha -
kemlerimize muallimlik vazifAsmi gore • 
cek evsaf ve liyakatte hakemler diinya 
r iiziinde elbette vardu. . Fa kat futbol 
diinyastm biraz tamyanlann da mec;:hulii 
degildir ki hakemlik alemmde bu c;apta 
beynelmilel ~ohretler heniiz Bulgaristan
Ja IT'evcud dei!ildir. Sohreti biitiin Av -
rupa ve hatta -ingiltereyi tutmu~ Mauro 
ve Dt,.. Bauens gibi hakemlenn muallim
l:ginden miistagni kalamtyacagtmtz kii
c;iik bir mekteblinin bile malumudur. Fa
kat gene hepimizin akltm1z yatmt§ olsa 
gerektir ki haklr tenkidimizi Bitok'un 
tavzihi haks1z degi); saha iistiinde idare
smi gordi.igiimiiz Bay Kac;ef haklr c;:tkar
nu~ttr. 

T avzihde, milli kiime mac;lanm idare 
1cin sec;ilen hakemler.mizden Nihad Bek
dik. Sazi T ezcan, Said Salahaddin, Sa
-:li Kar•anm bu mac;lann hakemligini ka· 
bul etmedikleri yazthdtr. Miinaka§ayl 
>azla uzatmamak ic;in bunu kabul etsek 
t>tle, bu dart hakemin haricinde, Be§ik· 
til~ - F enerbahc;e, Galatasaray - Giine§ 
mac;lannr idare edecek liyakatte bir ha
kem arkada~ yok mu idi ki; haricden ha
kem tedarikine ba§ vuruldu? ~una da 
1~aret edilebilir ki mill! ki.ime mac;lanm 
1dare etmek iizere istanbuldan sec;ilen 
bu dart hakemin mevzuubahs mac;lan 
tdare edip etmiyecekleri veyahud bu 
mac;lan idare etmelerinde bir mahzur o
lup olmadtgJ bunlar sec;ilmeden evvel 
rlii§iiniilmek icab etmez m1ydi? Basil 
manhk yolile bir muhakeme yiiriitmek 
~artile biz bu i§i dam§1klr dogii~ telakk1 
:-denlere hak vermekte tereddiid etmeyiz. 

Bu vadide §U sua[ de sorulabilrr: Milli 
kume sec;me miisaba kalan hakemlerinin 
hakem komitesi baskam Adil Giray tara
fmdan tayin edildi.gi, hangi hakemle oy· 
narstmz, hangi hakemle oynamazsm1z 
gibi Ti.irk futbolu ic;in ebedi bir yara o· 
!an usul ortadan kaldmld!j~1 hal de; ne· 
den i§ milli kiime mac;lanna gelince, tam 
aksi bir kanaatle hareket edilmektedir? 

Me~hur Bulgar hakemi Kat;e! 

Bundan bir ay evvel salim ve dogru ola
rak kabul edilen ve selameti tecriibeler· 
den de anla§!lan bir sistemi bozarak ne
den i§ gene pazarhga bindirilmi§tir? 

T avzihte «hakemlenmizin dogrulu -
gundan zerrece §iiphe edilmi§ degildir» 
cumlesine gelince; boyle bir §iipheyi or
tadan kaldtrmak ic;in en kestirme yo!, 
onlara en miihim ve c;etin mac;lann ida -
resini tevdiden ibarettir. Y oksa ikid'e bir 
ve akhmrza geldikc;e yabancr hakemlere 
mac; idare ettirmekle degil. 

Kald1 ki T.iirk hakemlerinin dogru -
luklanndan, ve bilgilerinden §Uphe et -
mek dogru degildir. Hakemlerin di.iriist
li.igii bahsinde mes'uliyeti mf §ahstmJZa 
aid bir miitalea olmak iizere §Urasml da 
alakadarlara soylemek isteriz ki, mem -
ieketimize bir rna« idaresi ic;in celbolunan 
(beynelmilel olsun olmasm) hakemlerin, 
bu i§lerde yiiklendikleri mes'uliyetler, 
kendi oz evladrmJZJn yi.iklenecekleri mad
Ji ve manevi mes'uliyetlerle hic;bir vakil 
ktyas kabul etmez. .)iiphelenmek bah -
s:nde ilk akla gelen, tanmmi§, tecriibe 
edilmi§ ve biz den olan bir hakem degil; 
tammadlglmlz, bilmedigimiz bir insan o
labilir. 

Bu miitaleanm Kac;ef'in §ahsiyeti ile 
zerre kadar alakasl olmadlgml soyledik
ten sonra gelelim Top mecmuasmdaki 
imzas1z iddialara: «Avrupada milli kii
me mac;lanm ecnebi hakemlerin idaresi 
bir prensip haline gelmi§. Bizde ise mii
him ve iddiah mac;lann idaresi tevdi e · 
dilebilecek kabiliyette hakemlerin azhg1 
ve mevcud hakemlerin heyecana kaprla
rak yanh§ karar verdiklerini gizlemege 
hacet yokmu§ !» 

Birinci mi.italea bizi tatmin etmez. 
<;unkii yanh§ bir §eyin korkoriine kopye 
edilmesi ak1!, manttk ve nihayet nefse 
it1mad yoksulluguna delalet eder. Biz 
Tiirk futboliinii bunlardan kurtarmak, 
Top gazetesi ise, Turk futboliinii bu yo Ia 
sckmak istiyor. N e denir? Sadece bir go
rii§ fark1 m1 acaba? 

Hakemlerimiz hakkmdaki tenkidlere 
cevab vermeyi, yaz1 kimin tarafmdan 
yaztldJgr belli olmadJkc;a dogru bulmu -
yorum. Ancak §UnU soyliyebilirim ki bu
glin sade lstanbuldan gozii kapah ola • 
rak sekiz on hakem sec;ebilirim ki bu ar
kada§lar ingilterede demiyorum aroma 
Avrupanm neresinde olursa olsun her 
zaman birinci s1mf hakemdirler. Bunlan 

(-----------------------------, 
L KO$e !il.~t~.~!.!~!!' esran 1 

Kadm heyecamm zaptedemiyordu. 
- Sizin ugrunuza neler feda ettigim1 

bilmiyormu~sunuz gibi bunlan tekrar edi
vorum. Siz benim. kocamm saghgmda ne 
rahat ya&adJgrmJ bilmez misiniz? Siit -
<;iiye, ekmek<;iye, ev sahibine bore bemm 
akhmdan ge<;en ~ey miydi? 0 zaman pa
ra benim degildi. Oyleyken rahathm, 
~imdi para benimdir. F akat kullanamryo· 

rum. 
Pa~a bir kahkaha kopardr: 
- Aman hammcJgtm, sen hala binler

ce !iran oldugunu mu samyorsun? ... Pa
ra nerede? ... Hepsini ben mi yedim? .. 
Sen ve ikidebir yanma aldtgm evladhk -
!aria hizmet<;ilerin yirmi senedenberi ha
vadan mt ya~adm1z? ... 

- Benim masrafrm Pendikteki bagm 
ve ko~kiin iradmdan ibarettir. Y a Ka
lamJ~taki. K1Z1ltopraktaki ko§kler, ya E
minoniindeki magaza, ya T aksimdeki ko
ca ev ... 

- Zannediyorum ki birbirimize he -
sab verecek zamanda degiliz. Birer aya-

grm1z c;ukurdadn. Ondan sonra sana ar
ttk beraber ya&amam!z ihtimalinden bah
sediyorum. Bu vaziyette senin maim, be
nim mahm yoktur, degil mi?... 

Kadm yan &iiphe, yan iimid dolu goz
lerini bu beyaz sa<;larla sakalm arasmdaki 
parlak gozlere dikti. Nesime Hanrm bir 
an tereddi.id gec;irerek siikun bulunca sor

du: 
- Krz nerede? 

- Hangi krz? 
- Ovey evlad1m, Ahmed Fikri Pa-

~anm benden evvelki kansmdan olan k1 • 
zr... Su Hasret ismini koyarak kimbilir 
nas1I fena yollara siiriiklediginiz zaval -
h ... 

- Hasret mi? ... Ne oldugunu bil • 
miyorum. Fa kat herhalde pek mes 'ud, 
hatta rahat olacak. Zengin bir koca bul
du ... 

- Bu sozi.iniize inanmak kabil olsa 
pek sevinecegim. Fa kat ne mi.imkiin? ... 
Siz kii<;i.iktenberi marifetlerinize uyacak 
bir $ekilde bi.iyiitiilen kizcagrzm yakasm1 
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Bisiklet yari,Iari 
Bisiklet ajanhg1 biiyiik 
bir miisabaka tertib etti 

istanbul Bisiklet Ajanhgr §imdiye ka
dar miHi tak1ma i§tirak etmemi~ ve federe 
kuliiblere mensub yan§<;tlar arasmda ol
mak ve yedi hafta devam etrnek i.izere bir 
mi.isabaka programr hazrrlami§lir. 

Y edi yan§m sonunda puvan itibarile, 
birinci gelecek sporcuya son sistem vites
li bir bisiklet, ikinciye bir <;ift tak1m bu
ayo, i.ic;iinciiye yalmz bir c;ift buayo, dor
di.inciiye yan§ ayakkablSl ile bir ko§U fa
nilasr, be~inciye de bir yan§ ayakkabrs1 
verilecektir. 

Miisabakalann tarihlerile yap!lacaklan 
yerler ~unlard1r: 

Birinci yan§: 11 nisan 93 7 sa at 1 0 da 
Y enikoy as fait ba§l, kibrit fabrikas1 iki 

defa gidip gelme 30 kilometro. 
ikinci yan§: 18 nisan 93 7 sa at 1 0 da 
Mecidiyekoyii, Hactosman tepesi iki 

defa gidip gelme 40 kilometre 
0 ~iincii yan~: 25 nisan 93 7 sa at 1 0 

da. 
Yenikoy asfalt ba§l, Kefelikoy dort 

defa gidip gelme 50 kilometro. 
Dordiinc 'i yan§: 9 may1s 93 7 saat 

9,30 da 

Mecidiyekoyii - Hacwsman tepesi • 
T araby a - Y enikoy - Asfaltba§l - Ke -
felikoy - T araby a - Mecidiyekoy - Ha
cwsm,?n tepesi - Mecidiyekoy 60 kilo -
metro. 

Be§inci yan§: 23 may1s 937 saat 9,30 
da: 

Y enikoy Asfaltba§l - Kefelikoy alt1 
d'!fa gidip gelme 75 kilometro 

Altmcr yan~: 6 haziran 937 saat 9 
~a: 

Mecidiyekoy - Hacwsman tepesi -
f arabya - Y enikoy Asfaltba§r - Kefeli
koy - T araby a - Mecidiyekoy iki defa 
gidip gelme 80 kilometro. 

Yedinci yan§: 20 haziran 937 saat 
9 da: 

Y enikoy Asfaltba~r - Kefelikoy sekiz 
defa gidip gelme 1 00 kilometre. 

Giille kald1rmada diinya 
rekoru ku•ld1 

Hamburg 29 (A.A.) - OJimpiyad 
miisabakalan agrr stklet §ampiyonu AI -
man haltercisi Joseph Wagner, 450 kilo 
kald1rarak bu srmfa aid diinya rekorunu 
brm1~hr. 

Wagner, bu rekora evvelce 420 kilo 
ile sahib bulunuyordu. 

daha olgunla§tlrmak, daha miikemmel 
bir hale koymak ic;in de tek bir §art var
dJr: F utbol te§kilatt bu hakemleri evveia 
himaye ve sonra da gayet s1k1 surette 
kontrol etmelidir. Hakemlerimizin raper
Ian okunmaz, tavsiyelerine riayet olun -
maz ve oyundan c;Ikard1klan oyuncular 
kollanm salhya sallrya ertesi mac;ta oy
narlarsa ve betahsis hakemlerimiz gaze
telerde kasdi ve garaz neticesi hakSIZ 
neticelere maruz b1rakrhrlarsa, i§ degi), 
Bitok'un; F ederasyonun da ic;inden <;1-
kamJyacagl bir §ekilde devam eder du
rur. 

Son soz olarak diyorum ki, milli mac;

lan milli hakemlerimize idare ettirmemek 

son derece yolsuz bir i§tir. Hi<; olmazsa 

gec;en haftaki acr tecriibeden ders alarak 

yola gelelim. 

Ankarada Milli kiime ma~lar1 

Ankarada cumartesi ve pazar giinleri Fenerbahfe takrmile Ankaragiicii ve Genflerbirligi takrmlart 
arasrnda yaprlan maflardan ve Tiirkiye krr ko,usu ,ampiyonasrndan intrbalar 

Ustte: Ba~vekilimiz ve hilkflmet erkam mat;lan takib edi· 

yorlar. ikinci Strada solda: Genclerbirligi ve Fenerbah<;;e 
taktmlan btr arada. U<;;ii.ncii. strada sagda Tilrktye ktr 

ko§usunda derece alan gencler, solda miisabakayl tak ib 

eden seyirciler. Dordiincil 

btrincisi Ankaralz atlet 
kzr ko usuna ba~lamyor, 

verilen §ild. 

s1rada sagda, k1r ko§usunun 

milsabakayt bitirirken, ortad~ 

olda: Kzr ko usunun btrinci tne - . -
llllllll l llllllltlllllllllllllllllllllllllltllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllo lllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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KIZta~Inin vaziyeti 
tetkik edildi 

Fatihteki K1zta§mm kaidesi son gun
lerde bir kayma tehlikesi gostermi§tir. 
Diin miitehassJs!ardan miirekeb bir he
yet mahallinde tetkikat yapm1~ ve ne

Esv im F ederasyonunun 
nazar1 dikkatine 

Mersinli karilerimizden N uri imzasile 
ald1grmrz bir mektubda deniliyor ki: 
«Burah birc;ok gene bir araya gelerek 
933 senesinden itibaren eskrime ba§la -
mr~tJk. F aka t iki sen eden fazla bir zaman 
c;ah§amad1k. F ederasyona bize eskrim 
malzemesi gondermesi ic;in miiracaat et
mi§tik, ne miisbet, ne de menfi bir tevab 
verildi. Bugi.inlerde tekrar, biitiin gayre
timizi sarfederek bu sporu yiiriitmege 
azmetmi§ gencleriz. Halkevimizin malze
menin gonderilmesi ic;in F ederasyona yaz
IDI§ oldugu miiteaddid mektublara da ce
vab verilmemektedir. 

Bizi ne diye bu kadar ihmal ediyor
lar? Cukurova cografi noktai nazardan 
belki F ederasyon riyasetinin bulundugu 
yerden uzakllr, fakat Tiirk gencligi hak· 
kmr aramak i<;in sesini isittirebilir.» 

~ .... _. 
Sofyada bir otobiis kazas1 

Bir san' atkar i~in 
yapdacak merasim 

Leyla ve arkada$lart 

Hakem komites! sab1k ba,.kam ticeyi Miizeler Umum Miidiirliigiine 

Sofya 29 (A.A.) - 16 yo leu ile 
Filibeden Sofyaya gelmekte alan bir o
tobi.is heni.iz anla~1lmryan bir sebebden 
dolay1 ate§ almr§hr. Bir c;ocuk ile yolcu
lardan biri diri diri yanmr§lar ve 7 ki§i 
de agu surette yaralanmt§tlr. 

Uzun mi.iddettenberi memleketimizde 

bulunan ve verdigi temsillerde yiiksek bir 

san' atkar oldugunu is bat eden me~hur 
muganniye Leylanm san'at hayatmm al· 

tmcr yildoniimii, san' atkar arkada§lan 

tarafmdan 8 nisan per§embe gecesi Be· 
yoglunda Caghyanda kutlulanacaktrr. 
Bu kutlulanmada Leyla yeni §arkrlanm 
soy)iyecektir. NOZHET ABBAS bildirmi~tir. 

buakmr§ olamaZSlmz. Belki o ka<;rnl§ 0' 

!ursa ... 
- Evet, dogru ... 0 kac;h. 
- Zavalh c;ocuk ... 
- Aman Nesime Hammefendi, siz 

ne kadar merhametli olmu§sunuz. Sizin -
le hi<;bir alakasr olm1yan ve elinizden an
cak dart be§ ya~mda bulundugu bir ma
da alman §U k1za kar§l bu ne marha -
met? ... 

- Ben senelerce olen adamm haya -
lini kar§tmda gordiim. Y almz gec;en ge -
celerimde bu hayal beni brrakmad1 ve 
c;atrk ka§lanm bana c;evirerek her gece 
bana lanetler etti. Arllk bu hayalden kur
tuldum; amma onun ya§!yan kmm unu -
tamryorum. Zengin, kibar, dogru bir 
pa~amn gozbebegi iken nas1l bir sefalet i
c;inde ne hakir ve ne namussuzca ya§a -
dtgmr tahmin ettigim bu k1zm hali benim 
ic;in de~_in bir yarad1r. 

- Oyleyse haber vereyim ki o senden 
de, benden de. rahat ya§lyor. <;unki.i sev
digi bir adamla ka<;tl. 

- fnanmam ... 
Samoilof birden ka§lanm c;attr. Ate~ 

pi.iskiiren gozlerini kadma <;evirdi. Bu ba· 
ki§ odada birkac; dakika siiren bir siikun 
temin etti. Neden sonra sesi titriyen ka -

dm: 
- Sarno; dedi. Sen beni sevmez miy

din? Sen beni hie; mi sevmedin? ... Hep
si yalan m1yd1? Hepsi kocam1 oldiiriip 
onun yerine ge<;mek ic;in miydi? Halbuki 
ondan sonra da beni birkac; sene ihrnal 
etmedin. Daima gonliimii almaga c;ah§ -
tm. Onlar da mt yalandr? Sayle ... 

- Nesime, neden hala bu kadar zay1f 
ve kmkaksm anlamtyorum. Seni ne kadar 
sevdigimi, hala ne kadar sevdigimi bana 
tekrar ettirmekten ne c;1kar?.. 

- Yalan ... Yalan ... Cektigim vic
dan azabtm dinlemek bile istemiyorsun. 
Ben biiti.in giinlerimi ve gecelerimi Alla
ha niyaz etmekle, merhameti ilahiyeyi ni
yaz etmekle ge<;iriyorum. Sen beni be§ 
dakika bile dinlemekten ka<;1yorsun. 

- Kac;mryorum. Dinliyorum, soy -
I e ... 

Samoilof derin derin nefes alarak ve 
miistehziyane giilerek arlik bu bahisten 
btktrgmr anlatmak istiyordu. F akat ic;i 
dolu alan kadm devam etti: 

- Biliyorsun ki bir arahk vicdan aza
br beni adeta adliyeye gidip her ~eyi 
itiraf etmege siiriiklemek iizereydi. Bun
dan beni ahkoyan senm gosterdigin 
a~k riyakarhg1 oldu. 

- Evet, dogru ... Ba§ka? 

- Nerimenin annesi, klZlm bir deli 
gibi ararken ona <;ocugunu nerede bulabi
lecegini soylemek istedim. Onun gozya§· 
Ian kalbime dokiiliiyordu. 

- Nic;in soylemedin? 

- 0 zaman daha pek gencdi~. Se-

nin sozlerine kamyordum da ondan. 

- Demek bugiin her§eyi anlatmaga 
haztrsm. 

Kadm cevab vermeyince Samoilof: 

- 0 zaman basiret sahibi, makul bir 
kadmdm. Simdi yava§ yava§ muvazeneni 
kaybettin. 0 zaman boyle bir hareketin 
benden once kendine zaran dokunaca -
gm1 pek iyi takdir ediyordun. Simdi ne 
yapacagml bi1miyorsun. 

Kadm birdenbire: 
- Ah, evet. .. dogru ... 

Diyerek hi.ingiir hiingiir aglamaga ba§· 
laymca Samoilof dogruldu. Onun otur· 
dugu kanapeye gitti. Onun gozlerine ka
panan ellerini tuttu, c;ekti. Pek ciddi ve 
agtr bir sesle: 

- Nesime, dedi. Ben seni hakikaten 
severim. Seni ihmal ettigimi soyli.iyorsun. 

F akat o kadar i~ arasmda, di.i§i.insene. 

Arada bir uzun zaman gelemeyi§im se .. 
ni unuttuguma m1 delalet eder? ... Y a bu 
kadar sene sonra seni hala arayrp bul .. 
mam, senin derdlerine hala c;are arama .. 
ga kalkt§tm ned en ileri geliyor? ... 

- Ahmed Fikri Pa§a gibi goriinmek 
htrSmdan ileri geliyor. 

-Allah, Allah ... Bu zatm malr mi.il· 
kii meselesi is e... Onlardan eser kalma• 
dt. 

- Evet aroma hala tekaiid ayhgmi 
sen ahyorsun. 

- Adam sende ... Uc; buc;uk kuru§ 
1<;m ... 

- Evet, ii<; bu<;uk kuru§la biiyiik bit 
isim ... Senin bu isimden ne istifadeler te
min ettigini bilmiyorum aroma tahmin et· 
mek gii<; degildir. 

Samoilof giildi.i: 
- inan ki hic;bir istifadesi yok Nesi-

me. 
Y a~h. fakat gormi.i~ ge<;irmi§, tecriibe 

sahibi olmu~ kadm manidar bakh: 

- Hic;bir istifadesi olmasa da gizlen· 

mek ic;in gayet emin bir Slginak degil 
') m1 .... 

(Arkast var> 
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Casus Lavrensle ~olde 
karsdasan Tiirk zabiti 

I I 

Kumandan Durmu3un hat~ralan 

0 biiyiik bir yalanc1 ve 
miifteri idi, ~iinkii ••. » 

•. . 0 herifin kar,Isinda son 
bile tek bir Tiirk egilmi' 

nefesinde 
degildir! 

••• i:Jte onunla ilk deja boyle kar$tla§ttk ..... . 

Lavrensle kar§Ikar§Iya gel en adam! 
G~enlerde bu siitunlarda bu adi ca

lusun son safsatalanna verdigim cevab • 
lardan miitehassis olarak bana mektub 
yazmasayd1, onun istanbulda bulundu -
gundan, hatta ya§adJgmdan bile haberdar 
olabilmenin imkam var m1ydJ? 

- Collerde ba§Ima gelenlerin hangi 
birini anlatay1m, diye soze ba§lad1. Son
rra ricam iizerine, Lavrens 'le ilk kar§Jla
'§J~lanm ~yle anlattJ: 

- Bizim Umumi Harbe giri§imizden 
iki ay kadar evveldi. Ben zaten gobegime 
kadar inen sakabmla Arab yanmadasm
da kabileden kabileye mekik dokuyor -
dum. Bir giin Medine muhaflz1 Basri 
Pa§adan ald1g1m emirle Akabeye hareket 
ettim. 

Orada, sozde (Vadiimusa) daki eski 
eserleri tetkike gelmi§ iki yaman casusla 
kar~Jla~acakhm. 

Bizim MlSir fevkalade komiserligi 
'bunlardan birinin Lavrens, otekinm No -
kep isminde olduklanm bildiriyordu. 

Bab1ali hiikumeti, M151rdan gelen bu 
adamlann c;olde diledikleri gibi dola§ma
lanna, ac;Jkr;a mani olabilecek kudrette 
degildi. 1~i bize birakiyordu. 

Ben, r;i:iliin ic;lerinden gelmi~ bir bedevi 
§eyhi rolii oymyarak bu adamlan iirkii
tecek, kac;IracaktJm. 

Akabe kaymakamile onceden anla~a
rak muayyen gun ve saatte, yammda iicr 
bedevi ile Akabe hi.ikumet konagma gir
dim, dogru kaymakamm odasma dal • 
d1m. • 

Hie; unutmam, N okep ko§ede sessizce 
oturuyor, Lavrens ise kaymakamm kar§J -
§mda kuruldugu koltukta ayaklanm ya
Zihaneye dogru uzalml§, ki.istah, kaba, 
miitehakkim bir tavurla bir §eyler anlall
yordu. 

lr;eri girer girmez, birdenbire Lav -
rens' e, sert, aksi, zehir gibi bir sesle hi tab 
ettim: 

- Siz kimsiniz, buraya nir;in geldi -
niz? 

Evvela alay eder gibi giili.imsiyerek, se
lis bir arabca ile cevab verdi: 

- Size misafir geldik, ya §eyhi.ilarab! 
- Cad1rlar kurmu§, yerle§mi§siniz, bu 

ne bir;im misafirlik? 

Kaymakam, aramJZdaki anla§ma mu
cibince, ban a «;Iki§h: 

- Sen ne kan§Iyorsun? Senin i.istii -
ne vazife degil!. 

Ben de ona bag1rd1m: 
- Y a sen kim oluyorsun? Biz hiiku 

met mi.ikumet, kaymakam filan tamm1 -
yoruz. Kes sesini bakahm, ecdadJmizm 
topraklarmda kafirlerin ne i~i var? .. Yok
sa siz kammza m1 susadm1z? 

Kaymakam korkmu~ gibi bir tarafa c;e
kildi ve sustu. Bu sefer tekrar Lavrens' e 
dondi.im: 

- Biz boyle misafir istemiyoruz. Ca
dirlarmm toplay1p derhal hududdan c;1 -
kmJZ. Urban heyecandad1r. 

V e yammdaki izbandud gibi bedevi -
]erie riizgar gibi odadan «;Ikiik. 

F akat ertesi sa bah bakiim ki Lavren
sin c;ad~rlan gene duruyor. 

Y anima !ekiz on ki§i alarak onun ~a
dmna girdim. 

Derhal ayaga kalkarak yer gosterdi. 
- Hay1r, dedim, oturacak vaktimiz 

yok. 
Zorla bizi oturttu: 

- Siz c;ocuk musunuz, diyordu, §U 
yanda, M1mdaki halkm halini gormiiyor 
musunuz, bey gibi yas1yorlar, siz de on -
lar gibi mes'ud olmak istemez misiniz? 

Uzatmiyayim, o giin de bir hayli all§· 

Ilk. Nihayet bakli ki olacak gibi degil, 
ertesi gi.in ~ad~rlanm toplad1, gitti. 

Ancak kurnaz herif, hududa gidece • 
gine Kontelli vadisine gitmi§ti. 

P e§ini b1rak1r miyim? 
Orada da beni kar~!S!nda goriince, hid

detle bag1rdr: 
- Buraya da m1 gel din? .. Sen rna • 

dem ki Huveytat kabilesinin §eyhisin, bu
ralara ne kan§Iyorsun? 

Y umruklanm1 kald1rarak agz1m1 acr • 
hm: 

- Kabileden evvel vatan var. Bi.itiin 
bu topraklar bizim vatammJzdir. Senin 
ne i§in var buralarda? 

Ve bir anda, yatagm kenannda duran 
bir harita gozi.ime ili,ti. Bu, bizzat ken
dilerinin c;izmege ugra~hklan haritaydJ. 
Bir hamlede haritayJ kaphm ve par~ah
yarak: 

- Dernek dedim, bizim memleketin 
resmini ahyorsunuz. Maksad1mz anla§lh
yor ~imdi ... 

0 gi.in bir dovii§medigimiz kald1. 
Fa kat Lavrens korkmu§ ve ka~mt§h. 

hte Lavrensle ilk kar§tla§J§Jmlz boyle 
oldu. 

- Y a ikincisi? 
- Harbi Umumiye girmi§tik. Ben 

Akabe kumandamyd1m. Bir giin Miner
va kruvazori.i iki torpito ile geldi, Aka
be'yi bombard1mana ba~ladt. 

Jandarma kogu§lan ve hi.ikumet kona
gi yikild!. 

Ben topu topu • hem de bedevilerden 
mi.ite§ekkil - ondort askerimle geride mev
zi alml§lim. 

Tiirk olarak yammda bir emirberim, 
Malatyah !brahim vard1. Bu merd c;o -
cuk ta o giin §ehid olmu§tu. 

Bombard1man kesilince bir yandan 
kruvazorden <;Ikan asker hath ricatimizi 
kesmege c;ah§Iyor, bir yandan da sandal
la gelen iki miikaleme memuru benimle 
konu~ak istiyordu. 

Nihayet kar§Jla~hk. 
N e gorsem begenirsiniz? 
Mi.ikaleme memuru olarak gelen adam 

bizim mahud Lavrens degil mi? 
Evvela galiba beni tamyamad1. Ci.in

ki.i sakahm kesilmi§, kryafetim degi§mi§
ti. 

- Fila kumandanmm selam1 var, de
di. Beyhude kan dokmeyiniz, teslim o -
lunuz, M!Slrda yer-iniz hazirdJr, rahat 
edersiniz ... 

- Ben burada nihayet hir zabitim, de
dim. Mi.ilki amir arkadad1r. lki saat mi.i
saade edin, ona haber vereyim ... 

Maksad1m hi.ikumet konagmda kalan 
bayragr kurtarmak, ve cepaneligi ale§le
mekti. 

- Peki, dediler ... 

F akat bu esnada beni sesimden tam -
IDI§ olacak ki, Lavrens yamma yakla§a
rak, dikkatle yiizi.ime bakh ve elimi s1 -
karak: 

- Y a §ehi.ilarab bu ne hal?.. diye 
giildi.i ... Demek o zaman bizi buralardan 
kovan, yiizba§J Durmu§ Beymi§! ... 

Hie; cevab vermedim, sadece, ben de 
giili.imsedim. 

Onlar gittikten sonra derhal bayraib
miZJ ald1m, cepaneligi ate§ledim ve ol • 
dugum yerde kald1m. 

Lavrens bu aldam§Jm affetmedi ve ye
ni bir bombard1man ba§ladJ. 

F akat muradlarma eremeden yedinci 
gi.ini.i kalk1p gittiler. 

hte Lavrens'le ikiaci defa da boyle 
kar~!la§rnt§hk. 

Simdi kaymakam mi.itekaidi alan Bay 
Durmu§ Lavrens'e aid bir ba§ka hatJra-

CUMHUR:IYET 

~ocugu tayyare ile «Avusturya oldugu 
ka~rrtyorlarmt' gibi kalacaktirb) ··· 

Belgrad hava istasyonun· <;ek Ba,vekili «Ne Alman 
da heyecanb bir hadise yaya iltihak, ne de Habs-

Belgrad 29 (A.A.) - Kont Ciano- burg)arln avdeti» diyor 
nun hareketi esnasmda Zemun tayyare 
meydanmda heyecanh bir -sahneye §ahid 
olunmu§lur. Saat 11 de maruf isvec;li 
sosyalist avukatm zevcesi Madam Daisy 
Helekius, evvelki giin kaybolmu§ olan 
12 ya§mda oglunu aramak uzere gozya§
lan ic;inde tayyare meydanma gelmi§tir. 
<;ocugu ka~mrp:§ olanlar, I 0 dakika son
ra Berline hareket edecek olan tayyarede 
yer alm1~ bulunuyorlard1. Annenin Jsran 
i.izerine zab1ta, bu adamlan tayyareden 
indirmi~tir. 

<;ocugu kac;uanlar, Madam Heleki -
us'un erkek karde§ile annesidir. Bunlar, 
~ocugun miras1m ele gec;irmek istiyorlar· 
d1. Bunlar, c;ocugu evvelki giin Belgrad
da cadde ortasmda zorla yakalay1p go • 
ti.irrnu§lerdi. ---------lhracat tacirleri heyeti 

Ankaradan geldi 
Alman kleringi dolaYJ.sile hasll olan 

vaziyet etrafmda temaslarda bulunmak 
iizere Ankaraya gitrni~ olan zahire ve 
hubU'bat ihracat tacirleri heyeti §ehri -
mize donmii§tiir. Heyet tkbsad Veka -
letile temaslarda bulunmu§ ve t~eb -
biisleri miispet bir §ekilde kar§Jlanmi§
br. -···-lhtikar devam ediyor 

Pamuk ipliginde ihtikar yap1Imasuun 
online g~ek i~in fabrikanm, tiiccarm 
sataoagx fiatlar tesbit edilm~. Ticaret 
Odas1 tarafmdan listeler, tarHeler ya -
pilmi§b. Fakat biitiin bunlara ragmen 
pamuk ipliginde gene ihtikar yap1ldig1 
ve ipligin narktan gok yiiksek fiatlarla 
sabld1gr tesbit edilmi§tir. Vaziyet ikh
sad Vekaletine bildirilm~tir. -···-Su~ Ustiinde yakalanan 

h•raizlar 
Beyoglunda Macar caddesinde 10 nu

marah evde oturan Polls mektebi gaz 
muallimi doktor Rii§tiiniin ev·ine Ibra
him ve Mehmed admda iki h1rs1z gir -
mek istemi§Se de devriyeler tarafmdan 
sw;iistii yakalanrn1§lard1r. -···-Sevdikleri k1z1 payla§a· 

mam•tlar 
Hiiseyin admda bir gene, evvelki ge

ce Samatya tramvay caddesinden ge -
~erken tevdigi krza eskldenberi musal
lat olan Hasanla kar§llR§ffil§ ve hemen 
dogi.i§e ba§laml§br. 

Her iki gene de k1zdan ayrllmak is
temediklerinden cikimizden biri sag 
kalacak• diyerek b1~aklanm ~ekip bir
birlerini oldiirmek iizere harekete g~
rni§lerdir. Bu b1<;ak dilellosunda Hii -
seyne bir§ey olmaml§, Hasansa dort ye
rinden ag1r surette yaralanml§tlr. Hii -
seyin Hasam yere yuvarlad1ktan sonra 
ka~mi§hr. Yarah hastaneye kaldmlml§, 
au<;lu da sabaha kar~1 yakalanmi~hr. 

Kuyudan ~1kan cesed 
Merkezefendide Maltepe caddesinde 

28 numarah evde oturan 65 y~larmda 
Nikola, bundan dort giln evvel evinden 
~lkmi§, bir daha gi:iriinmem~tir. Niko -
la aramrken diin sabah Maltepe cad -
desindc 28 numarah evin oniindeki ku
yuda bir cesed oldugu zabltaya haber 
verilmi§tir. Cesed kuyudan ~1kanlmca 
bunun NikQlaya aid oldugu anla§llml§
hr. 

Bu vaziyet kaq1smda Miiddeiumumi
lige malumat verilmi§ ve Fatih jandar-

[Ba§tarat~ 1 incf sahijese] 

tahta donmesine biiti.in kuvvetile muhale
fet eylem~ktedir. Bununla beraber, bu 
vaziyet Avusturya ile olan dost miina • 
sebetlerimizi idameye ve hatta takviyeye 
kat'iyyen bir mani te§kil etmez. lstegi -
miz §Udur: 

Ne Almanyaya iltihak, ne Habsburg
lara. 

F akat Tuna memleketleri i§birligi r;er
~evesi dahilinde mi.istakil bir Avustur • 
ya. 

Baz1lan Kiic;i.ik Antant blokunun sar
sJlmJ§ oldugunu soyliyor? 

Bir Slovak darb1meseli vardtr: 

Oli.imiinden bahsedilenlere Allah r;ok 
uzun omiir verir. hte Kiic;iik Antantm 
vaziyeti, bu darb1mesele uyar. 

- <;ekoslovakyanm Almanya ile bir 
pakt imzalamak iizere bulundugunu soy
li.iyorlar? 

- Elvet, bilmiyorum neden, bu mese
leden ~ok bahsediliyor. 

Hodza, miilakatm sonunda Fransa 
hakkmda da ~unlan soylemi~tir: 

«- Bizim ic;in F ransa, yalmz bir dost 
ve mi.ittefik olarak kalmamaktadJr. Fran
sa, manevi kuvvetini ziyadesile takdir et
tigimiz karde§ bir cumhuriyettir. F ransa
ya kar§J olan hissiyatlmiz, Ki.ic;i.ik An -
tanta kar§t olan dostlugumuz gibi, tari -
hin mahsuliidi.ir. Ve bundan f}olayJ da 
.;ok kuvvetlidir.» 

Schuschnigg'in bir makalesi 
Viyana 29 (A.A.) Ba§evkil 

Schushnigg, paskalya mi.inasebetile Re -
iohspost gazetesinde ne~rettigi bir maka
lede ezci.imle diyor ki : 

«- Avusturya bugi.in kendisini tari -
he kaTJ§ml§ bir devirden kalma degil, ye
ni bir devrin ba,mda bulunan bir mem -
leket addediyor. Avrupanm iman 1c;m 
sarfedilen gayretlere vasati Avrupada -
ki te~riki mesaimizle i§tirak ediyoruz. Bu 
vazifeyi ifa etmekle hem Avrupaya, hem 
de Almanhga hizmet etmi§ oluyoruz.» 

Avu•turyacla Krallrk lehine 
niimayifler 

Viyana 29 (A.A.) - Hususi bir 
membadan ogrenildigine gore Avusturya
hiart'a bir ziyaret mahalli olan Maria • 
belle' de lmparator Kral ve imparator 
Otto'ya sadakat lehinde yap1lmak i~;te -
nilen bir mer~simden vazg~ilmi§tir. Bu
nun sebebi davet edilen grup ve cemiyet
lerden bir kac;mm merasime murahhas 
gonderecek vasJtalan olmadJgim bildir
meleridir. 

Styrya' dan Kral taraftan bir hatib 
saltanat iade edildigi takdirde Avustur
yada derhal paranm k1ymetlenmesi ihti
mali oldugunu beyan etmJ§hr. Hatibe 
gore Amerika bankerlerinden miirekkeb 
bir grup bu takdirde 1 00 mil yon dolar 
vermege hamd1r. Diger Kral taraftan 
bir hatib de eger lmparator avdet edecek 
olursa Yugoslavyamn derhal fstirya'mn 
cenubunu ve 1talyanlarm da Tirol'un ce-
nubunu Avusturyaya iade edecegini id
dia elmi§tir. 

Belgrad miilakatJndan 
ma kumandam vak'a mahalline gide - son vaziyet 
reke tahkikata b!l§larnl§tlr. [Bagmakaleden devam] 

Nikolanm kazaen kuyuya dii§erek ol- I . 
te i en gotiiri.iliip ikmal edilecegi kolay-

.:;d~ii~gu~·· _z.;_a_n~n~e-d~il~m~e~k~t~ed~ir~. ~~~~~-- hkla tahmin olunabilir. 

sm1 anlaliyor: 
- Lavrens, ilk defa T abe' den gel it· 

ken birdenbire mi.ithi§ bir f1rtmaya tutul
mu§, yolunu kaybetmi§, dolu ve yagmu
run altmda kalm!§h. 

Bu feci vaziyette imdadma ko§sunlar 
diye silah atmca bizim hudud noktasm • 
daki nefer Konyah Mehmed ko§mU§, on· 
Ian bulmu§, harab kuliibesine getirmi§, 
karmlanm doyurrnu§, mimi§, canland1r • 
ffi!~tl. 

Bir miiddet sonra kar§Imiza, maskele
rini atarak bir dii~man halinde c;Ikhklan 
zaman, Konyah Mehmede sorrnu§tum: 

«- Begendin mi yaphgm1h 
Zavalh c;ocuk boynunu biikerek §U 

cevab1 vermi§ti: 
«- Ne bileyim kumandamm ..• Ben 

onlan insan sanmi§ ta kendi taymimJ ve
rerek ar; kalm!§, kendi kaputumu vererek 
titremi~. fakat canlannt kurtarrnJ§I!m.» 

Kaymakam Durmu§, bir lahza dura • 
rak ve bi.iti.in bir maziyi hatrrhyarak, son 
sozi.ini.i soyledi: 

- U.vrens bombo§ bir adamdJ. 0 
salahiyete sahib, o paraya malik, o silah
larla mticehhez kim olsayd1, ~olde onun 
yapt1klarmm hepsini, o zaman kolayhkla 
yapabilirdi. Fa kat Lavrens dediginiz gi
bi biiyiik bir yalanc1 ve miifteridir, r;iin
ki.i anlathgt vak' alarm hepsi, evet hepsi 
yalandir. Ve asia bu herifin kar~tsmda, 
hatta son nefesinde bile tek bir Tiirk igil-
mi§ degildir. KANDEMIR 

1ki kom§u devlet arasmda emniyetli ve 
iyi g~im hayatJ kuran Yugoslav • ital
yan muahedesi Yugoslavyay1 ondan ev· 
velki biitiin vaziyet ve taahhi.idlerine ta
mamen sahib ve hakim birakmaktadJr. 
Balkan Antanli devletleri hadiseyi ancak 
memnuniyetle telakki edebilirler. lngilte
re ile F ransaya gelince bu iki devletten 
birincisi B~grad anla§masmda centilmen 
itilafmm teyidini, ikincisi ise otedenberi 
kendisinin iltizam ettigi bir maksadm ken
diliginden husul ve tahakkukunu gorerek 
memnun olmakta asia hata etmezler. 

Nihayet unutmamahd1r ki aslen merd 
karakterli bir millet olan Yugoslavya 
Milletler Cerniyetine samimiyetle bagh 
bir memlc:kettir. MantJkl bir tahlil sonun
da Belgrad itilafile ftalyamn Milletler 
C6miyetine yakla~tmlm1~ oldugunu bile 
di.i§i.inebiliriz. 

YUNUS NADI 

Kontenjan1n lagvi 
[Ba§taraft 1 tnct s•zhttede] 

!~timalarda giimrtik tarifesi iizerinde 
<;alt§Ilarak her sanayii alakadar eden ta
rife maddelerinin giimriik resmi mik -
tan tayin edilecektir. 

Eski sistem kalkarken yeni §ekilde 
sanayiirniz giimriik himayesile koruna
cak, buna mukabil ham maddelerin ve 
tamamen haricden gelecek maddelerin 
giirnrtik resimleri liizumuna gore in -
dirilecektir. 

Genaral Fran co hiicum 
hazirhklari yap1yor 

Milliyetperverler aras1nda vasi 
ihtilal •ebekesi meydana 

sekiz ki,i kur,una 

bir mukabil 
~1kardd1. 

dizidi 

on 

[Ba§taratt 1 inc! sahttese] 
Anduja'da Franco k1t'alan ilerleme • 

ge devam etmektedir. 
General Franco hiicuma 

hazcrlamyor 
Madrid 29 (A.A.) - Diin hiikumet 

tayyareleri Madrid cephesindeki di.i§man 
hatlannm iizerinde tarassud uc;u§lan yap
ml§lar ve sevkulcen noktalannda askeri 
k1t' alar tah,id edilmekte oldugunu gor -
mii§lerdir. T ahmin edildigine gore Ge • 
neral Fran co, kuvvetlerini tekrar topla -
makta ve yakmda Madride taarruz et • 
mege hamlanmaktad1r. Guadalajara 
cephesinde vaziyet degi§memi§tir. Hiiku· 
me~iler ihtiyatla ilerlemektedirler. He • 
defleri Aragon yolunun §arkmdaki Es • 
pinosa de Henares'dir. Di.i§mamn Somo
sierra'ya dogru c;ekildigi goriilmii~tiir. 
lhtiUilciler arasrncla bir mukabil 

ihtilal febeke•i 
Londra 29 (A.A.) - Manchester 

Guardian'm diplomasi muhabiri bildiri -
yor: 

«Ge.;enlerde Burgos hiikumet komi • 
tesine kar§J vi.icude getirilmi§ bir komplo 
meydana r;Jkanlmt§tlr. Koruplo, bilhassa 
Malagada c;ok §iddetli olmu§lur. Bir~ok 
§ehirlere de §amil olan fesad tertibatmm 
en ziyade Malagada hararetli oldugu 
zannedilmektedir. 

Bu fesadm gayesi, asilerin ellerinde 
bulunan esirleri kurtarmak ve hatlarm 
gerisinde miisellah bir isyan ~1karmaktJ. 

Zannolunduguna g(ire General Fran
co'nun emri altmda ~ali§makta olan bir
~k zalbitler bu i§te methaldar bulun • 
maktad1rlar. Bu komployu idare etmi§ 
olmalanndan §iiphe edilen 18 ki§i hemen 
idam edilmi§tir.» 

Katalonyacla hiilii hiikumet 
kurulamaclr 

l...ondr~ 29 (A.A.) -Reuter Ajan
smin Barcelona' dan ogrendigine gore 
Companys, heniiz kabine buhramm iza
leye muvaffak olamamJ§hr. 

Dordii anar§ist olmak iizere be§ nam 
istifalarrm verrni§lerdir. 

Denize atrlan cesecllerin mahiyeti 
Paris 29 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesi, deniz dalgalannm Framsz sa • 
hillerine atmJ§ oldugu ispanyol cesedle
rini muayene etmi§ olan t1bb1 adll doktor
larmm raporunu ne§retmektedir. Dok • 
torlar, bu bedbahtlann birbirinin ayni 
baglarla bagland1ktan sonra diri diri de
nize atJlmi§ olduklanm tespit etmi§lerdir. 
Cesedler, dort buc;uk ay denizde kalmi§· 
hr. Dzerlerinde ugrad1klan cebir ve §id
detin izleri goriilmi.i§tiir. 

lhtiUilciler, hiikumelfilerin 
taarruzunu clurdurdular 

Naval Camero 29 (A.A.) -Havas 
Ajansmm muhabirine gore, asiler, hii -
kumetc;iler taraf1ndan yap1lmi§ olan yeni 
taarruzlan Lasrozas mmtakasmda, bir • 
denbire durdurmu§lardll. -

Hiikumetr;ilerin taarruzlarmdan evvel 
§iddetli bir top<;u faaliyeti olmu§tur. Bu 
mada asi kuvvetler, toplarla doviilmekte 
olan mevzilerin gerisine dogru rica! edi • 
yordu. Bunun iizerine milisler ,taarruza 
kalkl§ml§larsa da asilerin mitralyoz ve 
toplannm mi.i§terek ale§i k~r§Jsmda ricate 
mecbur olmu~lardrr. Asiler, bombard! • 
man esnasmda kaybetmi§ olduklan ileri 
mevzileri hernen tekrar i~gal etmi§lerdir. 

Madrid miiclalaa komitesinin 
tebligi 

Madrid 29 (A.A.) - Miidafaa 
meclisi, ogle vakti ne§rettigi bir tebligde 
Guadarrama cephesindeki hi.ikumet kuv
vetlerinin San Rafael kasabasile vadisi
ne hakim olan Cas a Valiente mevziini 
i§gal etmi§ olduklanru bildirmektedir. 
Madrid ve Guadalajara cephelerinde 
i§'ara deger bif§ey yoktur. 

lhtilalci balrkfl gemilerinin 
bir taarruzu 

Bayonne 29 (A.A.) - lspanyol a· 
silerinin iki bahkc;1 gemisi, saat 2,30 da 
Franstz kara sularmda Marcaspio adm
daki bir ispanyol gemisine hiicum etmi§ -
tir. 

Asilerin gemileri, Britanyanm Landes 
burnuna dogru 15 kadar obiis atmi§lar -
d1r. Bu obi.islerle lspanyoJ · gemisi, A -
dour'un §imal seddinin yukansmda kara
ya oturmu~tur. 

Asilerin gemilerinden Galerna adm -
daki gemi, ~iddetli bir mitralyoz ate§i a~
mJ§Sa da Marcaspio'nun 34 ki§iden ibaret 

olan tayfasmdan hic;birine isabet va 
olmami§I:Jr. Y almz obi.islerin tesirile bo 
rulann patlamasx iizerine iki tayfa hafi 
surette yaralanmi§hr. Bu ak§am med za 
manmda tamamile batmak tehlikesin 
maruz bulunan Marcopio'nun kurtanla 
m1yacaj1;J korkusu vard1r. 

Top sedleri, Bayonne'dan miikemme 
surette i~itilmi§tir. 

Delbos'un ficlcletli miidahalui 
Paris 29 (A.A.) - Petit ]ourna 

gazetesi yaz1yor: 
«Delbos siyasetinin mi.inakkidleri D, 

Bakanm ingiltere ve Almanya biiyiik el 
~ileri oni.inde biiti.in sogukkanhhgiiU kay 
bederek tasavvur edilebilecek en uygun 
suz sr;zleri soyledigini ve bunun fela 
ketli neticeler dogurabilecegini bildirme 
ten hali kalmadilar. Halbuki, Delbos'u 
istec}igi oldu. Londra hiikumeti Paris hii 
kumetile olan tesani.idi.ini.i bir kere dah 
te~rid etti ve ademi mi.idahale komites 
kararlanna riayet ettirmek hususundak 
kat'i niyetini bildirdi. !ngiliz kabinesini 
bu hath hareketi kar§IS!nda, Roma dah 
az yi.iksek perdeden lroni.J§tU ve, Grandi 
nin biraz fazla §iddetli olan beyana 
ha!ckmda Londraya yatJ~bncJ izaha 
verdi. Delbos'un Sir George Clark'la g .. 

rii§lllesinden sonra, lromite meselesini 
ald18t §ekilden hafifcre endi§eye di.i§e 
Mussolini l...ondraya yah§l!ncJ bir ceva 
verdi.» 

Besizlerin serveti 
' 

Be§izlerden ik;isi 

Kanada hiikumeti, resmen evladhga 
kabul ettigi me§hur Be§izlere aid bir he
sab ne§retmi§tir. Bu hesaba gore, oni.i -
miizdeki maylSln 28 inde i.ir; ya§ma gire
cek olan bu ki.ic;i.iklerin namma ~imdiye 
kadar biriken para 573,765 dolan bul -
mU§Iur. Bu paraya, gene Be§izlerin na -
mma bankaya yatmlan 287,383 dolar 
k1ymetindeki esham1 ilave edersek, diin· 
yaya ad1m atar atmaz para biriktirmege 
ba§hyan bu be§ karde§in servetinin 
861,148 dolan buldugunu goriiri.iz. 

Bu servetin memba1 sinema kumpan -
yalarile, ball ilan §irketlerinden, g1da 
maddeleri amillerinden, eczanelerden, 
.;ocuk bakm miiesseselerinden verilen pa· 
ralard1r. 

Kalp giimii§ paralar 
Son zamanlarda piyasada kalp gii • 

mii§ paralara tesadiif edilmege ba§lan
ffil§tlr. Yapllan tahkikatta bu kalp pa
ralarm Suriyede imal edilerek hudud
lanrmzdan i~eri ger;irildigi anla~IlmJ§ -
tlr. Hiikfunet, buna mani olmak l~in lii
zumlu gordiigu biittin tedbirleri almak
tadJr. Ayr1ca, piyasa ile yakmdan ali1-
kadar olunarak tedaviilde kalp para go
riildiigii takdirde Mmilleri hakkmda 
kanuni takibatta bulundurulmas1 ve 
kalp paralarm asrllarma nazaran gas -
terdigi farklarm tesbit olunmas1 i!;in 
bu gibi paralarm Darbhancye irsalinin 
temini biitiin resmi makamlara bildi -
rilmi§tir. 

Feshane mensucat §irketinin 
heyeti umumiyesi 

Feshane Mensucat Tiirk Anonim §ir
keti heyeti umumiyesi diin sabah ya -
pilmi~br. Heyeti umumiyede §irketin 
bir senelik c;al!~mas1, JStihsali hakkm -
daki rapor okunmtl§ ve biHin<;o kabul 
edilmi§tir. Bundan sonra yeni idare 
meclisi sec;ilmi§tir. 

Eminoniinde bir araba kazasi 
Diin ak§am Eminoniinde bir araba 

kazas1 olmu§tur. Haseki hastanesine 
aid bir arabamn atlan birdenbire iirk • 
mii§ ve bu s1rada oradan ge~mekte o -
Ian Leyla isminde bir kadma c;arpml§ • 
hr. Kadmcagxz hafif<;e yaralanml§tlr. 
Kaza bununla bitmemi§, arabac1 da ye
re yuvarlanarak ag1r surette yaralan • 
mJ§tlr. 

zaUyet ve 
Chlorose 

benizsizlik icin yegllne deva kanl ihya eden SIRQP DESCI:J(ENS PARIS 
En muntahipetibba tarafmdan tertipedilmi~tir. I. f 



8 CUMHURiYET 

GONON BULMACASI 

a I I I I I I 1•1 I 
4 I I 1•1 I I 1•1 I 
6 1•1•1 1•1 1•1 I I 
G I I I 1•1•1 I I I 
7 I I I 1•1 I I I I 
8 I 1•1 I 1•1 I I I 
9
1 1•1 I I I 1•1 1•1•·1 

10 •I I I 1•1 I I I I• 
Soldan saga: 
1 - Tamamiyeti Ingiltere ve Fransa ta

r~fmdan taahhud olunan bir Avrupa hti
kumeh, alaturka bir saz. 2 - Eskiden An -
karada ya~Iyan bir millet. gtizel. 3 - Hay
d~rpa~a - Ankara hath iizerinde biiytik<;e 
b1r istasyon, vilayet. 4 - Arabca cyiikselt
me,., bir cografya tablrl, Frans1z alfabe -
sinde blr harfi? okunu§u. 5 - Me~hur ve 
nuktedan bir Ingiliz muharririnin iklnci 
ism!. 6 - Yakilacak ~ey, emir. 7 - Blr erkek 
ism!, hayvanm belinin iistiindeki. 8 - Hay
ret edah, lJiaret Sifati, eski bir filim ~irke
tl. 9 - Arabca ctama' ettirmeh. 10 • Arab
ca kendl nefslmiz vakti bildiren ~ey. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Tarlhin ilk zamanlanndaki me~hur 

devletlerden blrl. 2 - Lay1k, Allaha yal
v.arma. 3 - Frans1zca c leylab, viicuddekl 
liii,klnlik, aymm evi. 4 - Teyze, hala veya 
ablamn kocas1. 5 - Arabca ceski haline ge
tlrme:o, bir emir. 6 - Bir.(;eyin istinad ettigl 
esas. !Skambilde bir kag1d. 7 - ismi var, cis
mi yok, tamlm edat1. 8 - ,Giirtiltii. 9 - HI
yanet etmeklik. 10 - Binb!r h!le. 
Evvelki bulmacanm balledilmi~ §ekli 

~ ll 10 

1 KfOIBI i IKI•IBI i INIA 
2 AIRIAIMIAIMIAIKI•IF 
a RIEls I i IMI•IRI t lelA 
4 AIMIOIKI•IKIII z IAIK 
"LIEI•I•IKIII~I•Izl• 
6 AIKIAIMIAINI I I~ I•IB 
7 MI•IBIAIRIAIKIAI•IE 
8 AIYIAI•IoiLI•IBiolz 
'IKIAINI•Ic;l I lci•IKI i I 

to ~It lziAI•IoiLIU~ 
r 

ist. Borsast 29/3/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bclcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

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

565.-
0.-

63.-

Sahs 
618.-
126.-
115.-
125.-
84.-
22.-

•~Silin Avusturva 
Mark 

70.-
20.-
25.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
50.25 
32.-

Zloti 
Penl!'o 
I.ev 
Dinar 
Kron isvec 

20.-
21.-
11.-
50.25 
30.-

!•AJtm 1040.-
247.-

1041.-
248.-Banknot 

CEKLER 

Lonrda 
New-York 
Paris 
MiHino 

Acths Kanams 
617.- 618.-

0.7919 0.7910 

' Rriiksel 

17.2375 17.2075 
15.0437 15.0194 

4. 7025 4.6950 

I\ 

A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pral!' 
Vi van a 
Madrid 
8erlin 
Varsova 
Budaneste 
lliikres 
Bel~trad 
Yokohama 
Moskova 
"tokholm 

88.5737 1!8.43 
3.4758 3.47 

64.5056 64.4012 
1.4464 1.4440 

22.71 22.6730 
4.2334 4.2265 

11.4667 11.4482 
1.9692 1.9660 
4.1734 4.1666 
4.0113 4.0050 

,08.265!! 108.09 
34.6840 34.6275 
2.7786 2.7740 

24.65 24.69 
3.1434 3.1383 

ESHAM 
Acdts Kanams 

Asian Cimento 14.65 14.65 
iSTiKRAZLAR 

Acths Kavams 
i Tiirk borcu I Pesin 
' • • 1 Vadeli 20.- 20.10 
I • • II Pesin 19.65 19.65 I 
I • ,. II Vadeli 19.45 19.65 
I Szvas - Erzurum I 
\. _. 

95.- 95.-
) 

( Cagnlar, konferanslar, kongreler) 
Konferans 

Beyoglu Halkevinden · 
30/3/937 sah gimii s~at 18 de Evimizin 

~epeba~mdaki merkezinde profesiir Riza 
Izzet Giiner tarafmdan Istanbulun fethi 
mevzuunda bir konferans verilecekt!r. Her
kes gelebillr. 

*** 
Emlniinii Halkevlnden · 
20/3/937 sail gtinii sa~t 17,30 da Evimi . 

zi~ Caga!oglundaki merkez salonunda D!'. 
Huseyin Kenan tarafmdan (Keyif vericl 
zehirlerle mticadele) mevzuJu bir konfe _ 
rans verilecektir. 

YENi ESERLER 

Zarf Kapab 
Naf1a Vekaleti 

Usulile Eksiltme ilant 
Daire Samsun Sekizinci 

Su isleri • Miidiir liigiinden: 
1 - <;arsamba ovasmm kurutulma ameliyatmdan olmak iizere Aptal 

trmagmm 1slaht i<;in projesine gore yapilacak ameliyat ve in~aat 25/3/937 ta
rihinden itibaren 30 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konul
mu~tur. 

2 - Kesif bedeli 32421 lira 12 kuru§tur. Bu in9aat i<;in mevcud evrak 
~unlard1r: 

A- Ameliyat ve in~aat resimleri. 
B - Kesif ve hulasai ke~if cetvelleri. 
C- Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi. 
D- Hususi ~artnamei fenni. 
3 - ikinci maddede yazth evrak 162 kurus mukabilinde Su i!lleri Mii

diirliigiinden tedarik edilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek i~in Naf1a Vekaletinden bu gibi i11ler ~pabile

cegine dair ehliyet vesikasma malik olmak lanmdtr. 
5 - Eksiltme 26/4/1937 tarihine rashyan pazartesi gi.inii saat 15 te Sam

sunda Su I11leri Miidiirliigiinde toplanacak Komisyon huzurunda yap1la -
caktrr. 

Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 say1h kanunun hii
kiimlerine gore usuliine tevfikan hazirlanmts ve miihlirlenmi~ olan zarflarm 
Su i~Ieri Miidiirliigiine makbuz mukabilinde verilmi~ bulunmahd1r. Bu sa -

atten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Ve postaGa vaki olacak taahhurlar 
nazan itibare almmaz. 

6 - Bu ameliyatm muvakkat teminat miktan 2431 lira 50 kuru§tur. 
7 - i!?i iizerine alan miiteahhid Yiiksek VekaletGe ihalenin tasdik olun

dugu kendisine yazile teblig edildigi tarihten itibaren 15 giin i~inde muvak
kat teminahm kat'i teminata iblaga ve ayni mliddeti i<;inde mukaveleyi no
terlikten tescile mecburdur. (1444) 

Devlet Demiryollart 
i,Ietme 

ve Limanlar1 
Miidiirliigiinden: Umum 

1 - Hareket ve Miinakalat servisimiz ic;in miisabaka He en az orta tah
sili bitirmi~ olanlardan istasyon memur namzedi almacaktlr. 

2 - Miisabaka imtiham Sirkeci, Haydarpasa, Ank~ra, Kayseri, Adana, 
Malatya, Afyon, Bahkesir, izmir. Mudanya, Erzurum I~letme merkezlerin
de yaptlacaktrr. 

3 - Miisabaka imtiham: Fen bilgisi, hesab, hendese, memleket cograf
yast ve yabanc1 lisanlardan yapllacaktlr. Yabanc1 dil veya lise derecesindeki 
tahsil ayni notlann kazamlmas1 halinde tercih hakkm1 verir. 

4 - Miisabakaya i~tirak edebilmek iGin taliblerin bulunduklan i9letme 
mtr"taka miidiirliiklerine a~ag1daki ftkralarda yazth ~artlara aid vesaiki ve 
altJJiar vesika fotografile beraber pulsuz bir istida ile miiracaat etmeleri ge
rektir. 

~artlar: 
A ) Tiirk olmak: 
B) Ya~1 18 den a~ag1 ve 28 den (dahil) yukan olmamak, 
C) En az iki sene ii~n askerlikle alakast olmad1gma dair askerlik ~ubesin

den vesikas1 olmak. 
C) Tyi hal eshabmdan olduguna ve devlet hizmetinde Gahstrnlmasma mani 

bulunmad1gma dair alakadar makamatm musaddak vesikas1 bulunmak, 
D ) Miisabakaya illtirak etmeden evvel, !daremiz merkez sthhat heyetleri 

tarafmdan muayene edilerek faa! serviste Gallsmaga mani bir gCma sth
hi anzast ve hastahgt olmamak, 

lazimd1r. 
5 - S1hhl muayene vesikast istida verildikten sonra idaremizce temin 

edilir (talibler s1hhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayeneleri 
yaptmlrr). 

6 - Ayni sartlart haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler yalmz 
telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son miiracaat tarihi 10 nisan 937 ye kadardtr. Bundan sonra va
ki olacak miiracaatler muameleye konulmaz. 

8 - Miisabaka imtiham 17 nisan 937 cumartesi gi.inii saat on dortte ya
TJilacaktrr 

9 - Kazananlara ~ehri 57 lira iicret verilecektir. himleri <!e gazeteler1e 1 

ilan edilccegi gibi kendilerine aynca tebligat yapilacaktir. (1540) ; 
Umumi 1\{iidiirliik 1 

Tapu Sicil Besiktas . ' MuhafJZbgtndan: 
Ortak6y tramvay cadesinde kain 92 numarah karakolun hazine adma 

tescili istenilmektedir. Tapu kaydi bulunamtyan bu gayrimenkuliin nisan 
937 aymm ii~iincii cumartesi giinii saat on birde mahallinde tahkikat yapt
lacakbr. Tasarruf iddiasmda bulunanlar varsa tahkikat giiniine kadar Be§ikta~ 
Tapu Sicil Muhaftzligma ve tahkikat giinii de mahalline gidecek olan memura 
miiracaat eylemel~ri ilan olunur. (1768) 

Koprii in~aah 

Nafta V ekaletinden: 
12/4/1937 tarihli pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Vekaletinde 9ose ve 

Kopriiler Eksiltme Komisyonunca (104 905) lira (57) kuru§ ke~if bedelli S~y
han Vilayetinde ve Ceyhan kasabast oniindeki Ceyhan kopriisii ayaklan inllaa
tmm kapah zarf usulile eksiltmesi yapllacakttr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak (525) kuru§ mukabi
linde Sose ve Kopriiler Reisliginden verilecektir. 

Muvakkat teminat (6496) lirad1r. 
Eksiltmege girebilmek iGin isteklilerin miiteahhidlik vesikasm1 ibraz ve 

bir gozii en az (50) metro a~Ikhgmda betonarme bir koprii veya bir taahhiid
de yapbih kopriilerin bedeli en az (200.000) Iiraya balig olup bu taahhiidiinii iyi 
bir surette yapbklarm1 isbat etmeleri me~ruttur. 

Teklif mektublarmm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine verilmesi laztmdrr. c683• (1644) 

Sattbk Otomobil Y edek Aksamt 

F erikoy Maliye ~ubesi ~efliginden: 
Fiat garaj1 miisteciri Delpiyanonun kazan\ vergisi borcunu vermediginden 

dolayt haciz altma ahmp Taksimde Tak1zafer caddesinde 35 No.h Milli garaj
~a mahfuz bulunan otomobil yedek aksam1 alenen bilmlizayede sablacagmdan 
Isteklilerin bugiinden itibaren orada bulunacak sab$ heyetine iniiracaatleri 
ilan olunur. (1763) 

S1vas Elektrik Birligi Ba~kanbgtndan: 
S1vas ,Elektrik Bir1iginin mlihendisligi miinhaldir. Talib olanlar ve daha 

fazla malumat almak istiyenlerin Birlige miiracaatleri. (1737) 

istanbul be§inci icra memurlugun 
dan: 

Gaib aramyor 
5 mart 937 giiniinde !sparta Ziraat 

Mahcuz ve paraya <;evrilmesi mukar- Bankast muhasibi sektei kalbden olen 
rer olan ev, diikkan e§yalan ve buzlu Saffetin oglu Adnan bikes kalmi§hr. 
dolab Biiyiikadada iskelede Bahkpaza Ve halasmm nezdinde misafireten bu -
nnda Egri sokakta 6 numarah evde 311 lunmakta oldugundan validesi Lemamn 

atideki adrese oglunu almak iizere mii-
3/937 <;ar§amba giinii saat 11 den iti - racaat etmesi. 

baren satllacagmdan taliblerin mezkfu istanbul Fatih <;ar~amba Lokm'lcl 
sokak No. 24 Resul 

gun ve saatte mahallinde bulunacak 

rnemuruna miiracaatleri ilan olunur. 
(31370) 

Yenikoy sulh bakimliginden: 

r- Birinci s1ntt operator ~ 

Dr. CAFER TAYYAR 
Umumi ct>rrahi ve sinir, dimag (_ ) 

Tasarruf 
Lozan iiruversitesinden mezun Ankara 

Tfcaret Lisesile ismetpa~a KIZ Enstit" · 
mualllmlerinden Said Emin Ozbekin. ~~ 
sarruf, ekonomi llinde yeri, Ttirkiyede' ta _ 
sarr~f hareketleri adl! bir kitabl ne~?redil
ml§tir. 

~illi tasarruf seferberli~lnde ve bunun 
tlmi ne~rlyati sahasmda !lk adJmi atmi§ 
oldugundan Said Emin Ozbekl tebrik e.. 
der, kitabml karllerimlze tavsiye ederiz. 

Emirganda Hamam sokagmda 13 nu· 

marada mukimken oliip mahkememizce 

terekesine el konan Osman Nuriden a· 

lacakltlarm bir ay zarfmda miiracaatle 

tereke defterine isimlerini kaydettir -

meleri ve metruk e§yas1, radyo malze

mesi 6 nisan salt giinii saat 10 da ma -

hallmde sahlacagt ilan olunur, 

cerrahisi miiteb<~•SJQI 

Paris T1p FakUitesi S. Asistan1 
Erkek, Kadm aml'livatlan, dima~ 

estetik - "Yiiz. meme, kann bu
ruljukluklan, NisaivE' ve dogum 

miitehassts!) 

Muayene: Sabahlan MEGGANEN 
8 den J(} a kadar 

og)eden sonra uerdlidir. 
Bevoglu, Parmakkapt Rumeli Han 

- No. 1 Telefon : 44086 ... 

YENiBOZKURT 
BI(;AKLARI 

0,08 mm inceligindedir. 
Piyadasa mevcud biitiin bx
~aklardan USTUN'diir. Bir de
fa tecriibe etmek sizi binbir ~e
~id yabancx markah bx~aklar
dan kurtaracaktxr. 

Tanesi 5 kuru~tur. 

i LAN 
Hiirriyet Tepesindeki 10 numarah 

tugla harmamrun Kurtulu§ta ispiro 
Plitonidis, Osmanbeyde izzetpa§a so -
kakta Badrik Hanliyan ve Be§ikta§ta 
Mlslrhoglu sokakta ismail Kalfa ile be
raber bir sene miiddetle i§letmek iizere 
kiraladigimtzdan ve §irketimiz bundan 
sonra harice hic;bir bore tammad1gm -
dan §iirekadan herbirimizden alacagt 
olanlann on giin zarfmda miiracaatleri 
ilan olunur. 

Muhasib aramyor -. 
Zonguldakta bir miiessesenin mu· 
hasebe i§!erini tedvir edebileeek 
V31Sl 35 ten fazla olmamak 11artile 
bir Tiirk gencine ihtiyae vard1r. 
Giimriik muamelahna a,ina veya 
lisan bitenler tereih olunaeakttr. 
Galata Onvon hanmda 64 numa· 

rava miiracaatl eri 

Dr. HafJ7. Cemal 
Lokmatt H ekim 

Dahiliye miltehass111 
Pazardan ba~ka ~nlerde ogleder 

sonra saat (21h tan 6 val kadar !stan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Sail. cumartesl ~nlerl sabal• 
c9 lh · 12. saatleri hakiki flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev !elefon 
22398. K1s1Ik 21044. 

istanbul asliye ii<;iincii hukuk mah -
kemesinden: 

istanbul Maliye Muhakemat miidiir
liigu tarafmdan 9i9li Me9rutiyet ma -
hallesinde Ahmedbey sokagmda 45 nu
marah hanede mukim Ekrem aleyhine 
mahkememizin 935/1410 numarah dos
yasile a<;Ilan men'i miidahale davasmm 
yap1lmakta olan muhakemesinde miid -
deaaleyh Ekremin ikametgaht mec;hul 
olmas1 hasebile ilanen tebligat icra e -
dildigi halde muhakeme giinii mahke
meye gelmemi§ oldugundan hakkmda 
g1yab karan ittihazile muhakemenin 
12/5/937 saat 10,30 a talikma karar ve
rilmi!ltir. 

Mumaileyh Ekremin mezkfu giin ve 
saatte mahkemeye gelmesi veya bir ve
kili kanuni gondermesi ve aksi takdir
de gtyabmda muhakemeye devam olu
narak bir daha kabul olunmiyacagt teb
lig makamma kaim olmak iizere ilan 

olunur. (31366) , ., 
SENiHA BEDRi Goknil 

in 

Terciimeleri : 
FAUST 
PER Gi.iNT 
KRAL LiR 

Her kitap~;1da bulunur. 
... ! ................ . 

Stvas Tapu direktorliigiinden: 
9ubat 291 tarih ve 50 numarada Ta -

puca S1vasm Kayseri Kap1 mahallesin
den Celali oglu Mustafa adma kayidli 
taraflan Lutfullah ve imam oglu Abdi 
ve keza ve <;Ikmaz yolla <;evrili bir bah 
hanenin adiyen ve haricen 35 sene ev
vel 2500 kuru~a Kahrct oglu Lutfullaha 
sahlarak Lutfullahm oliimline kadar 
kendisi ve i:iliimile de vereseleri temlik 
etmekte olduklanndan hakkt karar yo
lile ve eski kaydinden miinakale tari -
kile tes<;il talebinde bulundugundan 22 
mayts 937 curnartesi giinii saat 14 te 
tahkikat yaptlrnak iizere mahalline 
Tapudan bir memur gonderilecegi ve 
mumaileyh Mustafamn da 324 te alii
mile yegane vans olarak oglu Ahmedi 
terkeylediginden ve Ahmedin dahi i -
kametgah1 malum olmadtgmdan i§bu i
lan teblig makamma da kaim olmak ii
zere bu i9le alakadar ve ili§igi olanla -
rm yevmi muayyenede ve mahallinde 
evrak1 miisbitelerile haz1r bulunmalan 
veya daha evvel Tapu dairesine miira-
caatleri ilan olunur. (31360) 

Uskiidar icra memurlugundan: 
27/3/937 T. ve 4621 sayth Cumhuri

yet gazetesinde 8 inci sahifenin 4 iincii 
siitunundaki ilan varakasmda Fener -
bahc;e denilecekken sehven Fencr so -
kagmda gostcrilmi§ oldugundan keyfi
yet o suretle tashih olunur. 

30 Mart 1937 

I Devlet Demiryollar1 i,letme Umum Miidiirliitiinden _I 
. 2?/3/1937 tarih~nde miinakasast yapilacagi evvelce ilan edilmis olan Es

k1?eh1r dep?suna b1r sene zarfmda gelecek takriben 30,000 ton komiiriin tab
mil ve ta~hye isi talib zuhur etmediginden tekrar miinakasaya konmustur. 

!~ales1 12/~(1937 _tar_i~in~ !Dusadif pazartesi giinii saat 15 te Haydarpasa 
~ar bmast dah1lmdeki Bmnc1 I~letme Komisyonu tarafmdan kapah zarf usu
hle yaptlacakhr. 

i~teklilerin 562 lira 50 kurus muvakkat teminatla kanunun ve Resm't Ga
zetenm 7/5/1936 tarih ve 3297 numarah niishasmda inti~ar etmi~ olan tali
matn_ame dairesinde almm1~ vesikalarla tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar 
Kom1syon Reisligine vermeleri laZimd1r. 

Bu ise aid sartnameler Eski~ehir Depo Sefligile Haydarpa~a Birinci is-
Ietme Komisyonu tarafmdan parastz olarak verilir. (1715) -Haydar,?asa Limam arazisinde kain eski nhttm binasmdaki 5 No.h ya -
Zihane ayhgt :r_nuhammen 2500 kurus mukabilinde ve bir sene miiddetle a~tk 
arthrma surehle kiraya verilecektir. AGtk a~thrma tarihi 8/4/1937 ve saat 15 
te ~aydar~:..sa ?evlet Demiryollan Birinci I~letme Miidiirliigiinde icra edile
cekh~. Tahblerm muhammen bedelin yiizde yedi buGuk muvakkat teminat 
akGesile gereken kanuni vesaikle beraber mezkur giin ve saatte haz1r bulun
malan ilan olunur. (1695) 

inhisarlar Umum Miidiirlii<Hinden -I 
Miktan Tepe kutru Irtifa1 

Aded 
225000 29 X 40 

30000 30 X 40 
20000 34 X 45 

700000 25 X 30 
140000 26 X 35 

20000. 28 X 35 
8000 30 X 35 

1143000 
1 - Niimunesine uygun olmak sartile yukanda miktar ve eb'adt yaz1h 

c1,143,000· aded ktrm1z1 renkte kapsiil pazarhkla satm ahnacakbr. 
2 - Pazarhk, 31/IIl/937 tarihine rashyan Gaqamba giinii saat 15 te Ka

batasta L~vaz1~ v~ Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 
3 - Isteklilenn pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarilc birlikte adi geGen Komisyona gelmeleri Han olunur. (1523) -1500 k!lo ~ember raptiyesi 
500 kilo ~ember kavalyesi 

I - Yukanda cins ve miktan yaz!lt 2 kalem malzeme pazarhkla satm ah
nacakhr. 

II - Pazarhk, 9/IV /937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabatasta 
Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakt:Ir. 

III - (?artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en Subeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarltk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa-

ralarile birlikte adt geGen Komisyona gelmelri ilan olunur. (1682) -I - $artnamesi mucibince sigara makinelerine mahsus 5500 kilo toz kola 
pazarhkla satm almacakttr. 

II - Pazarhk 7/IV /937 tarihine rasllyan Garsamba giinii saat 15 te Kabata~
ta Levaz1m ve Mubayaat ;;ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacak
hr 

III - §'artnameler parastz olarak hergi.in si:izli geGen subeden almabilir. 
IV - IstPklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa-

ralarile birlikte ad1 ge~en Kornisyona gelmeleri ilan olunur. (1683) -I - $artnamesine ekli listede eb'ad ve miktan yazth Gelik ve demir GU -
buk Gelik tel, sa~ kordela pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk, 1/IV /1937 tarihine rashyan persembe giinii saat 16 da Ka
batasta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Altm Komisyonunda yapilacakbr. 

III - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en subeden almabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk ic,;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

aralarile birlikte ad1 gec,;en Komisyona l:(elmeleri Han olunur. (1680) -I - tdaremizin Tekirdag1 sarah fabrikas1 i~in sartnamesi mucibince 600 
ton rekompoze maden komiirii pazarltkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk, 8/IV /1937 tarihine rashyan persembe glinii saat 15 te 
Kabatasta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaplla -
cakt:Ir. 

III - (?artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en Subeden ahnabilir. 
IV - I.steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1681) -I - Sartnamesi mucibince (50.000) kilo siklop c;emberi pazarhkla satm 
ahnacakhr. 

II - Pazarhk, 9/IV /1937 tarihine rashyan cuma giinii sa::tt 16 da Kaba
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda ypllacaktrr. 

III - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii gec;en Subeden almabili.r. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1684) 

~anakkale Beledive inden~ .. 
1 - Canakkalede yaptlacak 14497 lira bedeli kesifli R1hbmboyu caddesi

nin yeniden parkE' ta~ile kaldmm in~aab 23/3/937 tarihinden itibaren 12/4/937 
tarihine kadar 20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~
tur. 

2 - tstekliler bu ise aid ~?artname ve projeleri 75 kuru& mukabilinde <;a-
nakkale Belediyesi Fen Dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te Canakkale Belediye Da
iresinde vaptlacaktlr. 

4 - Muvakkat teminat 1125 lirad1r. Bin viiz yirmi be~ liradtr. 
5 - Ekl'iltmeye girebilmek icin a$agtdaki vesikalarm bulunmas1 lazim-

dir. 
A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B- 2490 savth kanunun 10 uncu maddesinin .F, f1krasmda ve Nafta 

Vekaletinin 4189 saytl! emirnamesine bagh talirnatnamede gos
terilen ehliyet vesikastm hamil bulunmak. 

6 - Teklif mektublanmn 3 lincli maddede yaz1h ihale tarihinden bir saat 
evveline k~dar Belediye Enciimenine getirilerek makbuz mukabilinde veril
mesi, posta He gi:inderllecek mektublarm dahi yukanda yaz1h saate kadar ye
ti~tirilmill olmast ve ikinci zarfm miihiir mumu ile kapablmt$ bulunmas1 la
ztmdtr. (1670) 

Eksiltme ilant A~tk 

Beyp~7art Belediye Reisliainden: ..... 
1-Yap1lacak is: Tahminen% 80 hektan i~lenmemi~ arazi ve % 20 si ~ehrin 

dahili k1smm1 te~kil eden 100 hektar raddesinde bali haztr haritasmm tanzim 
ve tersimi. 

2 - Muhammen bedeli beher hektan 25 liradan 2500 lirad1r, 
3 - Bu ise aid evraklar ~unlardtr: 
A- Miinakasa sartnamesi. 
B - Hususi ~artname. 
C- Mukavele projesi. 
4 _ istekliler bu evraklan Beypazan BPlediye Reisliginde ve Ankara, 

istanbul Vilavet Nafta Miidiirltiklerinde ~i:irebilirler. 
5 - Eksiltme 8/4/937 per~embe giinii saat 15 te Belediye dairesinde mii

te~e¥ kil Enciimen huzurunda :vaPilacakttr. 
6 _ Eksiltmi:ve girebilmek icin taliblerin 187 buGuk lira muvakkat te -

minat ak<;esile a~ag1da vaz1h ~artlan haiz bulunmalan lazimdir. 
7 - Fenni ehliyet ve ihtisaslan Naf1a Vekaletincf' kabul ve tasdik edil

mi~ olan miihendisler ve topol'raflar veya bu kabil miihendis ve topografls.rla 
bu ise ortakhk yapacak noterlikten musaddak mliteahhidler girebilirler. 

8 - 'I'aliblerin vukanda yaZih giin ve saatten en c,;ok bir saat once Bele
diye Reisligine miiracaatle muvakkat akGelerini yatlrrnis bulunmalan laztm 
olup hari~ten mPktub, tPlgrafla eksiltmive istirak olunmaz. (1762) 

D~vlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Pazarhkla satm ahnacak iki devirli tipo makinesi i~in ~artnamede bazt 

maddelerde degJ<;iklik yapilmadikc;a istirak edilmivecegi birka~ firma taraftn· 
dan ileri siirulmiis olmasmdan otiirii istenilen tadilat icra edilerek pazarllgm 8 
nisan 1937 per~embe giinii saat 15 e b1raklldigi ilan olunur. (1772) 
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istanbul Liman i,letme idaresinden: 
idaremizin Kas1mpa~adaki arsasma atolye binalan ve malzeme ambar• 

Ian yaphnlacakbr. 
1 - Teminab cl5.000,-~ lira olan bu i~e aid teklifler kapah zarfla 2 ni

san cuma giinii saat 9,30 da $efler Enciimeninde yapllacaktrr. 
2 - Taliblerin clOO,OOO,-• lirahk bir bina in~aahm yapmt§ olduklarmt 

tevsik etmeleri laztmdrr. 
3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i!?lerdeki tecriibe 

ve ihhsaslarma aid tercih sebebleri ara~ttnlarak en ucuz fiat verene ihale 
mecburiyeti olmtyacakhr. 

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

5 -Her tiirlii izahatla beraber ~artname ve projeler c10.-• lira muka
bilinde Galatada Haydar hanmda Fen Servisi $efliginden ahnacaktrr. (1514) 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden: 
1 - istanbul Giimriiklerinde a~Ilan 45 ve 55 lirahk iki kimyag!:'rlil{ idn 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinde miisabaka imtiham yapllacakhr. 
2 - Miisabaka imtihamna girebilmek i~in aranan vastflar ~unlardrr: 
A- Memurin kanununun 4 iincii maddesinde yaz1h §artlqn haiz olmak 

ve askerligini yapm1~ bulunmak, 
B- Ya~1 k1rk1 ge~mi~ olmamak, 
C- istanbul tlniversitesi kimya ziimresinden veya ecnebi bir Oniver

sitenin veya Yiiksek Teknik mektebinin kimya §Ubesinden mezuniyet dip
lomast almu~ bulunmak; 

D- Yap1lacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi miisaid bulunmak. 
3- Miisabakamn hangi gun ve nerede yaptlacagl miisabakaya girebi • 

leceklerin adreslerine dogruca bildirilecektir. 
4 - Miisabakada kazananlardan ingilizce, almanca, franslZca, !talyanca 

dillerinden birini veya birka~ml bildigi imtihanla anlaljtlanlar tercihan 
almacaktrr. 

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

6 - Aranan ~artlan haiz olan isteklilerin 15/4/937 
belgelerile beraber istanbul Giimriikleri Ba§miidiirlii~ne 

ak§amma kadar 
bqvurmalart. 

(1735) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ila.nt 

Nafta V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i!j: Erzurum Vil~yetinde yaptlacak O~iincii 

Umumi Miifetti!?lik grup in!iaatmm 720.000 lirahk ktsnndrr. 
2 - Eksiltme 12/4/1937 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 

t~leri Umum Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah :zarf usulile 
yapllacaktrr. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 36 lira bedel muka
bilinde Yap1 i!lleri Umum Miidiirliigunden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 32550 liraltk muvakkat temi
nat vennesi ve Naf1a Vekaletinden almm1~ bir taahhiidde asgarl 400.000 li
rahk i~ yaprm~ bulunduttuna dair miiteahhidlik vesikast ibraz etmesi lazundlr. 

tsteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yazth saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1475) 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son slstem makinelerle mticebhezdir. En mutena ltler lcln 
her ZaJUaD siparl~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

T~lefom 24290 Matbaa 

izmir Belediyesinden: 
tzmir ve civannda Belediye elile i§letilecek otobiisler ic;;in ilk parti ola· 

rak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motorlii 20 - 24 ki§ilik ve ~hir yollart.nda 
c;;ah~an tiplerden olmak iizere be§ aded komple otobiis kapah zarfla ve krrk 
be§ giin miiddetle miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni giimriik, muamele, belediye, tahliye 
ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak iizere tzmir Beledlyesi ltfaiye 
binasl oniinde teslim edilmek ~artile altl bin yedi yiiz elli lira ve hepsinin 
otuz ii~ bin yedi yiiz elli liradlr. 

3 - Malt ve fennt §artnameleri yiiz altmt§ dokuz kuru§ bedel muka• 
bflinde !zmir Belediyesi Makine ve Elektrik Miihendisli~inden tedarik 
edilir. 

Ta~radan istiyenler !jartnam.e ve posta Ucretini pe§in gondermelidirler. 
4 - :thale 23 nisan 937 cuma giinii saat 16 da ~ehir Meclisinin tasdikl 

§artma bagh olarak 1zmir Belediyesi Daimt Enciimenince yaptlacakttr. 
5 - Muvakkat terninat iki bin be~ yiiz otuz bir lira yirmi be§ kuru§tur. 
6 - Nakden verilecek teminat akC<esi ihale tarihinden asgarl bir giin 

evvel Belediyeden almacak fi!i mukabilinde 1§ Bankasma yatmlacaktrr. 
7 - Teklif yapacak finnamn otobiisler hakkmdaki bilOmum katalo~ 

ve teknik resimlerle bro~iir plan ve izahnamelerini ve yedek parc;;a katalo
gunu ve fiat listelerini vennesi mecburidir. 

8 - t~tirak ic;;in 2490 saytl1 kanunun tarifi dairesinde ihzar edilmi§ tek
lif mektublann1 ihale tarihi olan 23 nisan 937 cuma giinii azamt saat on be~e 
kadar !zmir Belediye Reisligine vermelidir. c628a (1227) 

A~1k Eksiltme ilan1 

T 0 S Y A Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Tosya kasabasmda yeniden yap1lacak yirmi 

yatakh hastanenin ke§if ve projesindeki ktsmm inl!aattna aiddir. Bu in§aatm 
lte§if bedeli (7495) lira (53) kuru§tur. 

2 - Bu i!ie aid §artnameler ve evrak ~unlard1r: 
A- Eksiltme &artnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - N af1a i~leri gene! §Brtnamesl. 
D- Fenni !jartname. 
E- Hususi §artname. 
F- Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G- Proje. 
1stekliler bu evrakt Tosya Belediyesinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 23/3/1937 den 14/4/1937 tarihinde «;ar~amba giinii saat 14 

te Tosyada Belediye dairesinde Belediye Enciimeninde a~1k eksiltme usulile 
yaptlacakhr. 

.4 - Eksiltmiye girebilmek i~in ~steklilerin 562 lira 17 kuru~ muvakkat 
temmat vermesi ve fenni ehliyet ves1kasile 937 sicilli ticarette kayidli oldu
gun~t dair T. C. vesikas1 ibraz etmesi ~arthr. 

1steklilerin mezk'llr giinde Belediye Enciimeninde hazl.l' bulunmalart ilan 
olunur. (1738) 

Dahiliye V ekaletinden: 
1 -Yeni§ehirde Devlet mahallesinde Vilayetlerevinin harici projektor te

slsab kapah ~arf usulile eksiltmiye konmu§tur. 
2 - Ekstltme 14/4/937 tarihinde ~ar§amba giinii saat 15,30 da Vekalet 

binas1 i~;inde toplanan Satmalma Komisyonunca yapllacaktrr. 
3 - Muhammen ke§if bedeli 11276 lira 90 kuru~tur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuru§tur. 
5 - istekliler bu baptaki §artnameyi vesair fenni vesaiki Vekalet Le • 

vazrm Biirosundan bilabedel alrrlar. 
~ - 1steklilerin 14/4/937 tarihinde «;ar~amba giinii saat 14,30 a kadar 

tekhf mektublanm Satmalma Komisyonu Reisligine vermeleri ve makbuz 
almalan icab eder. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmtn altmct maddede yazili 
aaate kadar Reislige gelmi~ bulunmas1 !iarttrr. Postada olacak gecikmeler 
m.uteber degildir. D1~ zarflarm miihiir mumile iyice kapattlml§ olmast ~art
~ c~» ("~ 

CUMHURiYET • 
kat' I 
iliCI K ESKiN K A$ E L ER i D i R. s~~i~"~~~~~. 

Pektorin 
Pektorin 
·Pektorin .. 

--- Oksuru:uniiz mii var ? 
-- Nezle mi oldunuz? 
.,. Bron::;ite mi tutuldunuz? 

Pehtorin'den ~a~maymtz! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
' KUTUSU 35 KURU'> 

m1R llMAl·MAHNUI mu Hllmi. SIRKHI 

istanbul altmc1 icra dairesinden: 
Bir alacagm temini i~;in haczedilip 

sahlmasma karar verilen ev e§yast 
$ehzadeba§I Vefada Acu;e§me sokagm
da 25/3 numarah evde 2/4/937 cuma 

giinii saat 13 te birinci ac;1k arttrrma su
retile sahlacagt ilan olunur. 

(31368) 

DOKTOR---· 

Kemal Osman 
BOZKURT 

Slnir haatahklar• mUtehaa•••• 
Ca(aloglu Kapallfum karflal No. 24 

Telefon: 22666 

Kastamonu sulh hukuk mahkeme -
sind en: 

DevrekAninin Kadirbey koyiinden 
Cabbar oglu Hiiseyin mahdumu Ham • 
dinin o koyden Kara Veli oglu Hiiseyin 
mahdumu Hamdi aleyhine agtlgt bir 
ktt'a adi senede bagh 150 lira alacak 
davasmm cari muhakemesinde davalt 
Kara Veli oglu Hiiseyin mahdumu 
Hamdinin on sene evvelistanbula gidip 
halen nerede bulundugu bilinemedigi 
namma c;;Ikartlan davetiyedeki miiba -
§irin yaztsmdan anla§Ilmi§ ve mahke • 
mece dahi davacmm dilegile ilanen teb
ligat yap1lmasma karar verilm~ ve mu
hakeme de 30 nisan 937 cuma giinii sa
at ona brraktlmt§ oldugundan mezkfir 
giinde mahkemeye gelmesi veya bir ve
kil gOn.dermesi aksi takdirde halclonda 
gtyab karan verilecegi teblig yerine 
gec;;mEik iizere ilan olunur. (31361) 

IN 
KENAN 

.................... , 
BUTUN Kl$ 
CEBINIZDE 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

soguk algmbgmdan 
Grip, Bogaz ve Nezle 

olmaktan kurtulursunuz. 
AKRiDOL bogaz ve badem• 
cik iltihablann1 da pek ~abuk 
ge~rir. Her eczanede bulunur 
Ufak kutu 35, biiyiik kutu 70 

kuru§tur. 

Yeni.koy sulh hakimliginden: 

Yenimahallede Pazarhll§l caddesinde 

mukimken olen ve terekesine mahke -

memizce el konan Ohannes ~ekerciyan

dan metrUk yirmi iki aded 1903 sene • 

sine mahsus MtSir Kredi Fonsie tah -

vilah ve 1911 senesine mahsus ii~ aded 

MISir Kredi Fonsie tahvilatl 5/4/937 

pazartesi giinii saat 10 da istanbul Es -

ham ve Tahvilat Borsasmda ac;lk art • 
trrma ile sahlaca~ ilan olunur. 

(31374) 

Balltll ve Bann.ulla1'1111: Yunu1 Nadi 
Umumt n~vatt tdare eaen Yaza llwt 

Milt!ilrtl: H;hmet Miinil 
cum~tunue: matbaasa 

ADEMi iKTiDARA FORTESTiN. . 
Erken lbtiyarhyanlar1 genele,tirir, yorgun viicudleri dincl~tirir. BelgevtekliA-ini ge~irir, ~elik gibi bir vilcud kazand1nP 

.. 

IHTIVARLIK 

Pefll n izden-.Geliy_or) 
t .... / 

ONA~KAR$11 i .... .._~ 

Haz• rlaklalDavranrrnzt 

KAL • 
I 

"' 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di§ agnlar1, ArtritizJti· 

KUMBARA 

.... -
'· :,• 

.. .., ..... -
.r~"·,-..· 

. /VI..... . ... -. .~tr... . 
.~.~""'bf:U·~~ =* -

;.}(.r ~ • 
,., • (.4. -
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IZe 
t1 A STALIK 

Getiriyol"uz 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, giive, an, karmca, oriimcek ve 
biltiin ha§aratl kokilnden keser, yuvalarma ve e~yalann Uzerine 
ve odalann havasma ve tahtalarm, duvarlarm kenarlarma, ara
larma bolca F A Y D A serpiniz ve tahtakuru~u yuvalanm 

F A Y D A ile tahrib ediniz 

BUtiin yaz bu muz1r ha~arattan kurtulacak ve rahat edecek
smiz. Bilhassa apartrmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarmu1 telvis eden hamam boceklerini, aptesanelerde, ha
mamlarda bulunan kii~Uk bocekleri, hrhllan, kiimes hayvanatm
da, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, 
bitleri, nebatat ve agac;lar iizerindeki tlrbllan behemehal FAYDA 
ile imha ediniz. NUmunelik, 20, ufak 30, yanm kilo 50, bir kilo 
80, be~ kilo 350 kuru§tur. FAZLA PARA VERMEYiNiZ. Tesiri 
daha az oldugu halde ecnebi mall diye fazla para kopannak 
istiyenlerden sakmmu. F A Y D A imaline nazaran daha 
kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasma dikkat. 
Hasan deposu: Ankara, istanbul, Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir. 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 
Cinsi Miktar1 Tahmin bedeli ilk teminat 

Elbiselik laciverd kuma$ 280 metre 1190 lira 89.25 lira 
Gr.latasaray Lisesi paras1z yahh talebesine yaphnlacak elbise ic;in yuka

rida miktan, cinsi, rnuhammen bedeli ve ilk teminatl yaz1h kuma§m pazar • 
hkla eksiltmesi 14/4/1937 c;ar§amba giinii saat iki bu~ukta istanbul Kiiltiir 
Direktorliigii binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Okul Satmalma 
Komisyonunda yapilacakbr. 

!steklilerin Ticaret Odas1 belgesi, ruhsat, iinvan tezkeresi ve Liseler Mu
hnsebeciligine yatu:pu~ olduklan ilk teminat makbuzile Komisyona ve §art -
nameyi gormek iizere Okul idaresine gelmeleri. (1763) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

24 aded Schumann Voliimenometresi 
18 ,. Muhtelif eb'adda c;imento elegi 
24 ,. ,. " normal kum elegi 
1 ,. Teferriiatile beraber Michaelis maniveleli cer aleti. 

Malzeme laboratuan ic;in lilzumu olan yukanda cins ve miktan yaz1h mal
zeme ac;Ik eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltmesi 12/4/1937 tarihine rashyan pa
zartesi giinil saat 14 te mekteb binas1 ic;indeki Komisyonda yap1lacakhr. Mu
hanunen bedeli bin dOOO» ve ilk teminat c75• lirad1r. !steklilerin §artname
sini gormek iizere mekteb idaresine rniiracaatleri. (1659) 

CUMHURiYET 

ASRI KADIN GOZELLiCi 
KREM VENUS 
PUDRA VENUS 
RUJ VENUS 
ALLIK VENUS 
BRiY ANTiN VENUS 
ESANS VENUS 

Asri kad1n giizelliginin 
blsimi oldu. 

Biitiin t•k ve kibar familyalar 
timdi onu kullamyorlar. 

Deposu: Evliyazade Nureddin Miiessesesi, istanbul 

25 mart 1937 tarihine musadif per,embe giinii 

Adapazartnda toplanan 

Adapazan 
Emniyet Bankas1 
Alelade Genel Heyetin verdigi kararlar: 

Birinci karar: Ruznamenin birinci ve ikinci maddelerinde giisterildigi ver;
hile 1936 senesi hesab y1h ic;indeki ~all§ma durumu ve hesablar hakkmda !dare 
Meclisi ve murak1b tarafmdan yaz1lan raporlar ve 31 birincikanun 1936 tarih
li bilan~o ve kar ve zarar hesablan bugiinkii genel heyetimiz oniinde okuna
rak tetkik edildi. Bilanc;o ve kar ve zarar hesablarmm tasdikile idare mec • 
lisi iiyelerinin ve murak1bm 1936 senesi i§ ve hesablanndan dolay1 ibrala
rma karar verildi. 

ikinci karar: Gene! heyetimiz 1936 temettii pay1 olarak on lira itibari 
k1ymetindeki beher hisse senedine yiizde dokuz hasebile 90 kuru§ ve beher 
miiessis hissesine de 17,46 lira verilmesini tasvib ile temettii paylarmm ka • 
nuni vergilerinin tevkifinden sonra 9 numarah kuponlar mukabilinde 1 nisan 
i937 tarihinden itjbaren dag1blmasma karar verdi. 

U!;iincii kararr Ruznamenin dordilncii maddesinde yaz1h oldugu ve~hile 
genel heyetimiz mijddetleri biten idare meclisi azasmdan Bay Cafer Diyarbe
kirlioglu ile Bay Yusuf Alcan Zekeriya oglunun esas mukavelenamenin 34 
iincii maddesine tevfikan iic; sene miiddetle ipkaen intihablarma karar verdi. 

Diirdiincii karar: Ruznamenin be§inci maddesinde yaz1h oldugu ve~hile 
genel heyetimiz miiddeti biten murak1b Emlak ve Eytam Bankas1 Umum 
Miidiir rnuavini ve umum miifetti~ vekili Bay Ziya Tahsin Aygiiniin esas mu
kavelenamenin 49 uncu maddesine tevfikan Ur; sene miiddetle ipkaen sec;ilme-
sine karar verdi. · 

i Z M i R 
ENTERNASYONAL FUARI 

20 Agustos • 20 Eylfil 1 37 

Preventorium Direktorliigiinden: 
Muhammen Fi. 

Lira Aded Lira 
50 24 Karyola 
50 21 Madero §ezlong 

244 50 14 Demir c;elikten mamul komodin 
12 7 " " iskemle 
10 21 MUteharrik yemek tabelas1 

Ogretmen ve talebe sanatoryomu ic;in satm almacak yukartda isimleri ve 
muhammen fiatlan yaz1h ve evsaf1 §artnamesinde tesbit edilmi§ hastane leva
zrmt 14 nisan 937 c;aqamba giini.i saat 15 te Cagaloglunda Cumhuriyet Matbaas1 
kar;~1smdaki Yiiksek Mektebler Muhasibligindeki Komisyonda ac;1k eksiltmiye 
konulmu§tur. Bu e§yalan vermek istiyenlerin Ticaret Odasmm bu gibi has
tane Levaz1m1 yaphgma ve fabrikas1 bulunduguna dair bu seneki tarihli ve 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerine gore ellerinde vesikalan ol-
malan sarthr. ' 

iste-klilerin belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlarmi sozii gec;en 
Muhasiblige yabrmalart ve bu hususta yap!lan §artnameyi gormek ic;in Hay
darpa§a Valdebag1 Preventorium Direktorliigiine ve niimuneleri gormek i~in
de Muhasiblige ba§vurmalan ilan olunur. (1767) 

Altnmast 
Ankara Elektrik ve Havagazi Turk Anonim ~irketlerinin bir 

senelik komiirii (yikanmlf 0/10 ve 10/18) ayhk 1000 tonluk 
partilerle toptan satm ahnacakttr. 

12 ila 15000 ton miktarmda olan ihtiyactmtzt temin etmek 
istiyenlerin teraiti anlamak iizere Ankarada ~irket merkezine 
miiracaatleri ilan olunur. 

Kapah, Zarf Usulile 

Erzurum V aliliginden: 
Eksiltme 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Erzurum Muallim Mektebi yap1smm biti· 
rilmesidir. 

Ke!iif bedeli iki yi.iz k1rk iki bin alb yiiz yetmi~ bir lira krrk sekiz ku-
rul'itur. 

2 - Bu i~e aid $artnameler ve evrak §unlardtr: 
A- Eksiltme $artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymd1rhk genel §artnamesi 
D- inl'iaata aid fenni §artname 
E - Ke~if cetveli 
F- Proje. 
Talibler projeyi Baymdrrhk Bakanhgmda, Erzurumda Baymd1rhk Miidiir

liigi.indp gorebilirler. istekliler ~artname ve evrak1 saireyi on iki lira on ku
ru~ mukabilinde Ankara, istanbul ve Erzurum Kiiltiir Direktorliiklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 nisan 1937 cuma giinii saat 14 te Erzurum Kiiltiir Di
rektorliigii dairesinde yap!lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin on ii~ bin ii~ yiiz seksen dort 

lira muvakkat teminat vermesi ve bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz 
olup gostermeleri lazimdir. 

A- 1936 yllma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
B- Baymdrrhk Bakanhgmdan en a~ag1 yiiz elli bin lirahk bu nevi in§a

ah yapabilecegine dair ahnmi$ vesika. 
6 - Teklif mektublan ii~iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline 

kadar Erzurum Ki.iltiir Direktorliigi.i dairesine getirilerek Eksiltme Komisyo
nu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mek -
tublarm nihayet iiGiincii maddede yaz1h saate kadar gelmi$ olmas1 ve dl!i zar
fm miihiir mumile iyice kapahlm1~ olmas1 §arttrr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1532) 

Bukar1~1k 
havalarda 
s1hhatinizi 

• • en IYI 

GRiP iN 
korur 

, 

30 Mart 1937 

G R i P'in 
hakkmdan 

Yaln1z 

CRiPiN 
gelir 

Giinde ii~ 
ka~e 

alabilirsiniz 

Manisa Vilayetinden: 
1 -. Manisada. yap1lacak olan (50~25) lira (14) kuru~ bed eli ke~ifli ilk 

mektebm (26000) lira (30) kuru§luk b1r klSlm in§aab kapah zarf usulile ek
siltmiye konulmu~tur. 

2 ...:_ Bu i§e aid eyartname ve ke~if evrak1 (130) kuru§ bedel mukabi -
linde Manisa Naf1a Miidiirliigiinden almabilir. 

3 - Eksiltme nisanm 15 inci per~embe giinii saat 11 de Vilayet Daimi 
Enci.imeninde yap1lacakhr. 

4 - Muvakkat teminat miktan (1950) lira (03) kurw~tur. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin Nafra Vekaletinden almmr~ ehliyet vesikas1 

ve 1937 y!lma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve muvakkat teminata aid mak
buzu kapah zarfm i~ine koymalan ve kapah zarfm ihzarmda 2490 sa;r1h kanu
nun 32 nci maddesine riayet etmeleri laz1mdrr. 

Bu eksiltmiye gireceklerin 2490 say1h kanun dairesinde hazrrhyacaklan 
kapah zarflanm 15/4/1937 per$embe giinii saat ona kadar Manisa Valiligine 
vermeleri ve posta ile gonderileceklerin ayni kanunun 34 Uncii maddesine 
riayet etmeleri lazrmd1r. !Ian olunur. (1741) 

Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vardtr. Ter ve 

y1kanmakla kat'iyyen 

~1kmaz, tabii renk ve -

ren tan1nmt~ yegane 

s1hhi sa~ boyaland1r. 
ingiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

Km1k Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Km1k Belediyesi ~ehir haritas1. 
2 - !;)ehir haritasmm ihtiva ettigi mesaha c65· hektar olup 32/50 hek

tar' meskun 32/50 hektan gayrimeskun arazidir. 
3 - Muhammen bedeli: Meskun klsm1 c25» lira gayrimeskfm klsm1 

•10• lirad1r. 
4 - ihale miiddeti 15 gilndiir. 
5 - Yaprlacak haritamn fenni ke§ifnamesi ve krokisi dairede mahfuz· 

dur. Tali~ler Belediyemize ba$vurarak ogrenebilirler. 
6 - !hale kapah zarf usuliledir. 
7 - ihale 3 nisan 937 cumartesi giini.i saat 15 te Belediye Enci.imeni 

huzurunda icra edilecektir. 
8 - i§tirak edecek talibler % 7,5 teminah muvakkateyi Belediye San

digma teslim edecektir. 
9 - Teklif mektublarmm 7 nci maddede yazth saatten bir saat evveline 

kadar Km1k Belediye Encilmenine verilmi$ veya gonderilmi~ olmas1 laz1mdir. 
. 10 - i~tirak edecek taliblerin N a~ta Bakanhgmdan bu seneki yaptig1 
l§ler hakkmda musaddak ehliyetnamesmi ibraz etmesi ~arthr. (1562) 

TURKiYE 

K1z1lay Cemiyeti 
Gene I Merkezinden: 

K1ztlay Genel Meclisi, 1937 senesi nisamntn yirmi dordiincii 
cumartesi giinii sa at onda Ankarada Y eni~ehirde Cemiyetin Ge
ne I merkez binasmda alelade i!;timamt yapacagmdan murahhas
larm yukartda yazth giin Ve saatte Ktztlay Genel merkezine gel· 
meleri rica olunur. 

GtiRU~ULECEK l~LER: 

Ba,kan ve ikinci hatkanlarla katiblerin se~ilmesi, 
Genel Meclis T etkik Komisyonu ve Genel Merkez rapor
larmm tetkikile kabulii halinde Genel Merkez zimmetinin 
ibrast. 

3 - 1937 - 1938 biit~esinin tasdiki. 
4 - {:tkacak iiyelerin yerine digerlerinin se!;ilmesi. 
5 - T etkik Komisyonu iiyelerinin yeniden se~ilmesi, 
6 - Genel merkez teklifleri. 


