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Spor hayabm1zda 

onemli bir 
mer hale 

Spor, her yerde usul altmda 
yap1lmak ve memleketin her 
tarafma yaydmak bakimla
rmdan binnefis devletin kon
trol altma alacagi i§ler sira
smdadir, ve goriiyoruz ki o
nun kontrolunu ele almak 

zaman1 da gelmi§tir 

Ankara: 30 mart 

fE5} irka~ giin i~inde iki futbol ma~I 
l,g) ve bir ko§u seyrettik: Milli ki.i-

rne ma~lan ic;in Ankaraya gelen 
F enerbahc;e ilk giini.i Ankara Gi.ici.i ile, 
ikinci gi.in de Ankara Gender Birlgi ta
kJrnile oynadt. Neticelerini bildiginiz bu 
mac;lar Ankaranm yeni ve gi.izel stadyo
munda oynandt. ilk gi.ini.i stadyornun tri
biinlerini dolduran halk 9-1 0 bin kadar 
tahrnin olunuyordu. ikinci pazar giini.i bu 
m1ktar §iiphesiz on be§ bini bulmu§tur. 
Ayni pazar giini.i Ankarada Kros §arnpi
yonasl i~in alt1 mmtaka arasmda aln kilo
metrelik bir atletizrn ko§usu da yap1lnu§, 
Ankara ile Etimes'ud arasmda k1rk kilo
metrelik bir bisiklet yan§I cereyan etm1~ 
ve M uhafiZ Gi.ici.i binicilerile Ath Spor 
kuliibii mensublanndan kadmh erkekli 
yetmi§i rniitecaviz siivari ~·h•f a kadar 
90 kilometrelik bir yi.iri.iyii§i.i zevk ve ne§e 
i~inde ba§armJ§lardir. Hepsi bir giine sJg
mak iizere belliba§hlarma i§aret etmi§ ol
dugumuz bu kadar c;e§idli spor hareketi, 
devlet merkezimiz olan Ankaranm spor 
faaliyetlerinde nekadar i!eri gitrni§ oldu
gunu gostermege kafidir. 

Telefon: Ba§muharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24296. !dare ve matbaa k!Smi 24299 - 2429() 

Surigede isganlar ha§lzgor 
Muhtelif y~rlerde gOriilen ihtilil ha .. 
reketleri hala tenkil edilmi§ degildir 

Antakyada gece derslerine devam eden Tiirkler ve giizeL iskenderunumuz 

Vatanilerin seferber 
ettigi propagandaczlar 
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Vali-Hiiseyin Cahid 
Yal~1n davas1 

d k . k . d.. .. «Biriken para» yaz1Sm1n 
Halktan miikemmelen aya y1yere ger1 onu- k" • t f d d 

1mm ara 1n an yaz • 
Yorlar. Halebde Hatay rozeti ta,Jmak memnu d... 1 1 d 1g1 an a,I ama 1 
Haleb 30 (Hususi) - Suriyenin her hinde miiternadiyen yaz.lar yazmakta • 

tarafmdan gelen haberler, rnemlekette d1rlar. Halk bu yaz1lan nefretle kar§I • 
ho§nudsuzlugun mi.iternadiyen artmakta lamaktadJr. Gene ayni rnaksadla Vatani
oldugunu gostermektedir. Halkm kahir lerin Suriyenin her tarafma gondermi§ 
ekseriyeti menfaatlerinin Ti.irklerle an - olduklan propaganda. 1r, ugrad1klan 
lasrnakta oldugunu pek iyi anlami~ ol • yerlerden ekseriyetle halktan dayak yi • 
d~gundan yap1lan biitiin menfi propa • yerek donmektedirler. Bu da Suriye hal
gandalara rawen Tiirkler hakkmda sev- kmm Ti.irklere kar•• besledigi yerinde 
gi ve sayg1 gostermekte devam etrnekte- muhabbetin en a~1k bir delilidir. 
dirler. Vaziyet bu §Ckilde devam edecek o -

Diger taraftan Vatanilerin elinde bu- !ursa rnemleketin bir daha di.izelerniye • 
lunan Suriye gazeteleri Tiirkli.ik aley - lATkast Sa. 7 .siltun 4 tel 

Cenub hududunda 
§ekavet hadiseleri 

Muhim tedbirler dusunuluyor 
Dahiliye Vekilimiz diin Parti Gru

punda ~ok etrafh izahat verdi 
Ankara 30 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay Grupu idare heyeti b~
kanhgmdan: 

C. H. P. Kamutay Grupu 30 mart 
1937 saat 15 te reis vekili Hasan 
Sakanm b~kanhgmda topland1. Ce
nub vilayetlerinde tetkik seyahatin
den donen i~ i~leri Bakam ve C. H. 
P. Genel Sekreteri $iikrii Kaya
nm cenub hududlarmdaki ~ekavet 
vak'alan ve hudud emniyetinin bu-

giinkii durumu, ahnmas1 gerekli 
goriinen tedbirler hakkmda verdi
gi gen4; izahlar ve muhtelif uyele
rin mi.italea ve suallerine verdigi 
cevablar Gru~a derin alaka ve hu
susi ehemmiyetle dinlenmi~ ve ya
km bir zamanda Vekilin Biiyiik 
Millet Meclisine malfunat arzede
cegi ogrenilm4;tir. 

Hiikurnetin hareket ve siyaseti 
ittifakla tasvib olundu. 

Romanya Krah Karol 
Prag1 ziyaret ediyor 

MUstacelen liizum goriilen temaslar 
dolaYJsile M. Tataresco'nun Ankara 

seyahati geri kald1 
Kii~iik Antant konseyi de 1 nisanr1 .. toplan1yor. 

Ba,vekilimizin Belgrad seyahatin miiteakib 
M. Stoyadinovi~ Romaya gidecek 

Halbuki Ankara stadmda F enerbah
c;e • Gender Birligi mac;• cereyan eder
ken hoparlor izrnir rna~larmm haberlerini 
de seyircilere ibla~ etmekte idi. lzmirde 

·-="""'--Istanbuldan giden ve son yiilarda canh 
•••••••••••••••••••• IIIII •••••••••••••••••••• II ................................... Ill •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hti a ci ere 
aras1nda bir 

ngi tere 
ihtilaf 

izmit 30 (Hususi) - lstanbul Va • 
lisi Muhiddin Osti.indagla Hiiseyin Ca • 
hi! Y al~m arasmdaki miitekabil hakaret 
davasmm goriilrnesine bugiin de devam 
edilmi§tir. Mahkeme salonu pek kalaba
hktJ. Kadmlar, halk arasmda lbilhassa 
gaze c;arp1yordu. Mahkemede Vali Mu • 
hiddin Ostiindagm vekilleri ve Hiiseyin 
Cahid hamd1lar. Gec;en celsede Ak§am
da <;1kan «Biriken para» ha§hkh yazmm 
kimin tarafmdan yazi!digmJ Ak§am ga
zetesi sahibinden sorulmasma karar veril
mi§tJ. 

Ankara 30 (T e
lefonla) - Buraya 
gelen mevsuk ha -
berler, orta Avrupa
da fiJi politika hare-
ketlerinin bi.isbiitiin 
hararet kesbettigi 
merkezindedir. 0 
kadar ki mukarrer 
temas ve rniizakere
lere dahi yeni vee; • 
he ve cereyanlar ver
mek liizumu basil ol

bir varhk gostere gostere ilerilemi§ olan 
Be~ikta§ takimlmrzm izmir kuliibler:Ie 
yaptJg1 kiime rna~lanna ehemrniyet veri!
digi i~in onun haberleri telgrafla, tele-
fonla ahmp veriliyordu. Arayerde haber
leri derhal almm1yan nice mac;lann ayni 
saatlerde memleketin muhtelif yerlerinde 
heyecanlar uyand1rarak cereyan etrni§ 
oldugunu hepimiz kolayhkla tahmin ede
biliriz. Bu hal gozlerimizin oniine §U ha
kikati serer: Memleketin spor faaliyetle
ri gee; en yrllara nisbetle ~ok artmJ§tJT. 

Bu hakikate ilave olunacak yeni bir§ey 
var, ki biz onu Ankara stadyomunun son 
birka~ giinliik faaliyetlerinde ve da· 
ha dogrusu bu atadyomun kendlsin
de gordiik. Muntazam ve modern bir 
stadyom, oyunculardan seyircilere kadar 
hepimize birdenbire yiikseklik §eklinde 
bir ha§kahk vermi§tir. Oyunun oynand1gi 
stad yeri ziirnri.idin bir kali~edir, ve ora
Jim ~evreliyen tribiinlerse sanki en muh
te§ern saraym en rahat teraslan. Bu tri
biinler 25 - 30 bin ki§i alacak geni§likte 
yapllmJ§tJr. Bu halile onlann be& on sene 
i~in Ankara ihtiyacma kifayet edebilece
gi hesab olunrnu§tur ve olunmaktad1r. 

Bizce bu hesabm yanh§hg1m oniimuz
deki bir iki senenin Anka.Tada ve strf 
bu stadyom sayesinde halk arasmda 
uyand1racagJ spor alakas1 gosterecektir, 
ve bu neticeden hepimiz memnun kalaca
gJz, ve o zaman tribiinlerm daha fazla 
insan alacak surette geni§letilmesini rnem
nuniyetle derpi§ edecegiz. Zaten yeti§
mekte ve hergiin hayata kahlmakta olan 
yeni nesil spor ruhu ile me~bu olarak ye
ti§iyor. Stadyomun intizamh ve konforlu 
asaleti ise mevcud nesillere dahi spor he
yecamm a§Jhyor. Biz Ankara stadyomu
nun son birka~ giinli.ik faaliyeti ic;inde bu 
hakikati gozle goriilecek ve elle tutulacak 
derecede adeta maddile§mi§ bir §ekilde 
kendi gozlerimizle gordi.ik, ve bu mii~a
hededen sonra vaktile fstanbulun T aksim 
sahasmda baz1 F ener • Galatasaray ma<;· 
lanmn neden arbedelere rniincer olacak 
karga§ahklar arzettiginin mnm da ke§· 
fetrni§ olduk: <;unkii seyirciler le oyuncu
lan ha deyince kan§Jverecek vaziyette 
bulunduran o saha hakiki bir stad olmak
tan c;ok uzaktJr. Orada insanlar ba§J ve 
sonu belirsiz bir kalabahk haline ge<;iyor
lar. Yerin gerek oyuncu, gerek seyir
ci biitiin insanlar iizerinde ne vakarb 
'Ve asil bir tesir icra ettigini anlamak 
i~in Ankara stadyomunu gormek ka
fidir. 

Bun dan §U dersi ~tkard1k: Mademki 
devlet!re ve millet!re spora, onun cidden 

Mahkemeye heniiz cevab gelmemi§ti. 
Muhakemede haz1r bulunan Ak§am ga
zetesi Ne§riyat rniidi.irii Enis T ahsin bu
nun iizerine dedi ki: 

ihtilalcilerin rasladddar1 ingiliz gemilerini ariya
caklanni bildirmeleri Londrada asabiyet uyand1rd1 

«- N ecmeddin Sad1ktan bu yazJyi 
kirnin yazdigiDI hususl surette sordum. 
Bana bu sual matbuat kanunu mucibince 
tevcih edilemez, cevabm1 verdi.» 

Belediye avukah Hamid: 

Cephelerde bir degi$iklik yok «- Bu ne mana ifade eder?» diye 
[Arkast Sa. 7 siitun 2 de] 
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Adapazan Tiirk 
Ticaret BankasJnin 
U. Heyet toplantiSI 
Bankan1n ge~en seneki 
faaliyeti ~ok muvaffak 

neticeler verdi 

Milisler Guadalajara cephesinde milliyetperverlere hiicum esnasmda · 

Memleketin belli 
ha§li mall ve rnilll 
rniiesseselerinden bi
risi olan Adapazan 
Tiirk Ticaret Ban -
kas1 Anonim §irke -

Salamanca 30 (A.A.) - «Resml 
teblig :» 

Madrid cephesinde milislerin Aravaca 
ve Ceuta de las Perdices mmtakalann -
daki taarruzlan trdedilmi§tir. 

Dii§man ag1r zayiata ugrami§hr. 
Endiili.iste bi.itiin cephelerde ti.ifek ate

§i teati edilmi§tir. 
Diin cereyan eden harb 

Avila 30 (A.A.) - Siguenza mm • 
takasmda hiikfunet kuvvetleri Aragon 
yolu civarmdaki Ia Cruz mtlanm ele 

tinin 18 inci mali se
gec;irmege ugra§mJ§larsa da muvaffak o· nesi hissedarlar u • 
lamamJ§lardir. Aragon yolunun iisti.ine 

mumi heyeti toplan
kolay bir mahrec temin edecek olan bu hsi 31 mart c;ar§am-
mevzii ele ge<;irmek i<;in harb hattma bir ba gi.ini.i (bugi.in) 
~ok kit' alar sevkedilrni§ti. Ankarada, bank a Bankantn Umumi 

Miidilril Said 
Ba§ak 

Fran co kuvvetleri tarafmdan iyice tah- rnerkezinde yap!la • 
kim edilmi§ olan bu mevzi ayni zamanda caktJr. 
hem cepheden hiicum k1t'alan tarafm • Banka idare meclisi tarafmdan ha • 
dan hem de iki cenahtan rnotorli.i k•t' a • zulanan rapora gore bank a rneclisi 1936 
]ann yard1rnile rnuhtelif k•t' alar tarafm- mali senesinde yapmaYJ taahhiid ettigi 
dan ate§ altJna almml§hr. [ArkaSt Sa. 7 sutun 3 tel 

lArkasz Sa. 7 siltun 5 te] 
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lay1k oldugu, bi.iyiik ehemmiyeti atfedi- nen tekrar edecek degiliz. 1stanbul ve 
yoruz, ve mademki Ankara stadyomunun izm~r gibi biiyiik ~ehirlerimiz ge<;ildikten 
bize vaz1han ispat ettigi i.izere biitiin ~e- sonra diger yerlerirnizin stadlan maliyet 
§idlerile sporun haysiyet, asalet ve faaliyet noktasmdan c;ok daha miitevazt, fakat 

Yakac1ktan 

Mektublar 
kazanmast ic;in muntazam tesisath yerin prensip itibarile muntazam ve giizel ola· ---"'Mr------
yani adamakilh te§kilatm k1ymeti bii- caklardJr, o kadar. Giizide arkada$IIDIZ edip 

h I I ld k Mahmud Yesari bir miid-yi.ikli.ir, o halde her tarafm i~i kendi ihti- Bir kere bu mer a eye van m~ o u • 
~ dettir Yakac1kta istirahat 

yacile miitenasib olmak iizere biitiin tan sonra gene hatJra geliyor ki spor i~- ediyor. Hakiki hayatta 
memlekette bu tesisatm viicude gelmesini lerini devlet §ubeleri ic;inde arnk devletin tahlillerl kadar isabetli 
ilk plana koymah ve her§eye takdimen dogrudan dogruya alakadar olacag1 bir mii&ahedelerile de tema-
bunlann yap1lmasJm temin etmeliyiz. me§gale haline koymahyiZ. Spor, her yiiz etmi!i olan arkada!irmiz 

Ankara stadyomu belki biraz fazla yerde usul altmda yap1lmak ve memle- «Cumhuriyet» i~in merak-
1 k b k I d h mevzular toplami!? ve 

masrafa mal olmu§tur. Ba§ka yerler i~in ketin her yanma yayi rna a lrn ann an yazmaga ba$lami!itir. Bun-
bu masraf rniktan bizi asia yiidirmamah- binnefis devletin kontrol altma alacagi Ian hirer giin fasila ile 
d1r. Devlet merkezimizde dortba§l rna- i§ler masmdadu, ve gori.iyoruz ki onun ne!lredecegiz. Birinci yaz•-
mur ve cidden mahalline masruf olarak kontrolunu ele almak zamam da gelmi§· y1 bugiin 6 net sahifemiz-
viicude getirilen stadyomu her yerde ay- tir, YUNUS NADI I de bulacaksiDIZ. 

rnu§tur. 
Bu ciimleden ola

rak Romanya Kra -
h Karolun bugiin • 
Jerde, refakatinde 
Ba§vekil T a tares · 
ko oldugu halde 
<;ekoslovakyaya ha
reket edecegi bildi • 
rilmektedir. 

.. 
Kral Karol ve (}ek Cumhurreisi M. Benes Tuna ii.zerinde bzr 

<;ok rni.ihim sebeb- vapurda ba~ba§a konu$urlarken 

Jerden ileri geldigi .t~z.ahiir eden bu ziya-r cag1 seyahati bizzarure geriye b1rakmak 
ret Rumen Ba§'Vek•lmm Ankaraya yapa- [Arkast Sa. 3 siltun 3 tel 
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Hindistan1n pe§temalh 
lideri Irieydan okuyor! 

«Silahstz muka vemet» cereyanJnJn ba,l 
Gandi simdi: «Hindistanda hakim , 

olacak olan klJcdJrh> demege ba~lad1 
Madras 30 (A.A.) - Hindistanda

ki kanunu esasi buhram hakkmda Reuter 
ajansmm muhabirile g<iri.i§en Gandi, de
mi§tir ki: 

«- Bundan sonra Hindistana ne ka
lem ne de ekseriyet hakirn olacaktu. 

Hindistana hakim olacak olan k1 -
h<;tJr.» 
Hindiatanda hiikiimet buhram 

Londra 30 (A.A.) - Hindistanda, 
§imdiye kadar ancak Bengal ve Smd e • 
yaletlerinde mahalli hiikumetler kurula
bilmi§tir. 

Miittehid eyaletlerde ise miisli.iman • 
Jar, hiikumet kurmaga ham olduklanm 
bildirmi§tir. Bihard eyaletinde miislii -
rnanlarla miizakerelerde bulunulrnakta -
du. 

Bengal hiikumeti, rniisli.imanlardan, 
<;iftc;i partisinden ve daha birka~ miista
kil gruptan miirekkeb bir te§ekkiile da -
yanmaktad1r. 

Londrada, diger eyaletlerde de hiiku
metler kurulmas1, birka~ giin daha bek 
lenecektir. Bu husustaki gayretlerin mu
vaffak olmadJgi gori.ildiigii takdirde, bii
tiin salahiyet valilere verilecektir. 

Diger taraftan Gandi, Daily He -

Gandi marut ktyajetile .... 

rald gazetesinin hususi muhabirine, Hin· 
distandaki hi.ikumet buhranlan hakkmda 
~unlan soylemi§tir: 

«- ingiltere hiikumeti, memleketin 
muhtariyetine nihayet vermi§ ve resmen 
verdigi bir sozi.i, bir kere daha bu defa 
da tutrnarni§tlr.» 
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Tarihi tefrika : 74 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

CUMHURiYET 

(..__~_e_h_i_r_v_a_M_e_m_l_eket Haberleri ) 
Kuyudan ~Ikardan 
cesedin mahiyeti 

Elektrik 'irketi 
Hissedarlartna 12,5 frank 

temettii dagttacak 

G. I. R. rejiminde 
yapdacak tadilat 

Vekalet, muhtelif tesek-
• 

31 Mart 1937 

Siyasi icmal 
A vusturyanm vaziyeti 

A lmanyamn garbi Avrupanm em .. 
niyetine aid Lokamo misakm\ 
bozarak F ransaya kar§l arkas1 .. 

Opiilen ayaktan dogan tac! Nikolantn kuyuya dii,e
rek oldiigii ania,thyor 

Elektrik !)irketi umumi heyeti diin sa· 
at on birde Metro hanmda toplanmt§hr. 
idare meclisi reisi Veyl'in istifast okun· 
duktan sonra, Viyanada olen Hansens'in 
yerine De Ia Croix Elektrik ~irketi direk
torliigiine, Ehrlich' te yeniden idare mec· 
lisi azahgma intihab edilmi§tir. Re§id 
Saffetle Sezai yeniden muraktbhga se~il
mi§lerdir. Umumi heyet bundan sonra, 
1936 senesi hesabahm tetkik ederek, his· 
se ba§ma 12,5 lsvic;re frang1 temettii tev
ziine karar vermi§tir. 

kiillerden malfunat istedi 
m temin i~in Rhin 'deki gayri askeri mm~ 
ta'kayt i~al ve tahkim eylemesi, Belc;ika· 
nm F ransa ile ittifaktan aynlarak mutla"K • 
bitarafhk politikasma donmesi, ltalyanut 
kendi siyasetinin siklet merkezini Akde~ 
nize nakletmesi ve bu suretle Almanya· 
nm hem garbden hem de cenubdan bir 
endi~esi kalmadtgmdan buti.in mesai ve 
dikkatini orta ve §arki Avrupaya c;evir .. 
mesi Avrupa politikasmda buylik bir in· 
ktlab viicude getirmi§tir. 

Zapolya, Padi,ahtn elini operken 
kalkarken ayaklar1na kapanm 

Macar Krab 
diz ~oktii ve 

Merkezefendide Maltepe caddesin • 
de oturan Nikola admda bir ihtiyann 
be§ giin evvel kayboldugu ve cesedinin 
oturdugu kuliibeye civar olan bir kuyu
da bulundugunu diinkii niishamtzda yaz· Kavugunun ortasmda ziimriidlii bir 

sorgu~, belinde gene ziimrudlii bir han
c;er vardt. Kiirk altmdaki entarinin diig· 
meleri kiic;uk bir fmdtk biiyiiklligiinde 
incidendi. Sag tarafmda mmah ok mah· 
fazasile yayt duruyor ve kmmdan yanya 
kadar ~ekilmi§ olan altm kabzeli kthcm1 
bir haremagast tutuyordu. 

Zapolya, hi~;bir mihrabm oniinde o 
giine kadar duymadtgl bir hu§U ile ota • 
gm e§iginde egilince Hiinkar ayaga kalk
tl ve u~ adtm ilerledi. Onun bu kalkt§tn· 
da §ahsma degil, Macar milletine goste· 
rilmi§ bir sayg1 sezen Zapolya, §imdi sec
de vaziyeti ahyor ve adtm ba§ma yiizlinii 
ipek hahlara degdire degdire ilerliyordu. 
Hiinkar ona, en buyiik bir iltifat .olarak 
elini de uzaiJ;tl§ll. Zapolya, zaytf gorun
diigu halde havsalalara stgmaz bir kud
ret hissettiren 0 eli operken diz c;oktii ve 
kalkarken dudagma nasib olan §erefin 
~iikranm1 Padi§ahm ayaklanna btrakh. 
Otagda ne ses vardt, ne hareket, herkes, 
ba§ma bir tac gec;irebilmek ic;in Sultan 
Siileymanm ayagma kapanan Zapolya
mn hareketini • kirpiklerini ktptrdatma • 
dan, nefes almadan • takib ediyordu ve 
opiilen ayaktan dogacak tact kuruntulu
yordu. 

Bu tac, Hiinkann dudaklannda ke -
lime olarak belirdi. 0, elile Zapolya'ya 
vezirler arasmda yer gosterdikten sonra 
oturmu§tU: 

- Zapolya, demi§ti, Macar tahhm 
sana verecegim. Y akmda payttahtmt da 
verecegim. Senden devletime sadakat • 
ten ba§ka bir§ey istemem. Bana ve sana 
dii§man olanlan ezmek i~in, senin dahi 
yard1mma ihtiyacirn yok. Fa kat sadakat
sizligini sezdigim giin yalmz tacm degil, 
ba§m da elden gider. 

Osmanh vezirinin alt yanmda elpenc;e 
divan duran Macar Krah iistiiste lie; de· 
fa egilerek te§ekkiir ederken Hiinkar ila
ve ediyordu: 

- Macar tacm1 a§tran beyzade yaka· 
Iandt, onu ve beraberinde bulunan tact 
getirtmek i<;in bugiin bir miifreze yolh • 
yacag1m. Sen tac1 h\l§mda bil, gam c;ekip 
iiziilme. 

Yuziiniin tek bir hath km§mamakla, 
tek bir kth da titrememekle beraber Sad· 
nazam Ibrahim Pa§a ic;in i~;in gliliiyor • 
du, Zapolya'ya yaptlan vadin kendi n· 
zas1 olmadan yerine getirilemiyecegini 
dii§iiniip istihzah miilahazalar gec;iriyor
du. I 

Hiinkar, bir Krahn batakhga gomiil • 
diigii yerde ba§ka bir Krahn yarati!mast 
ic;in bu kadar kiilfeti kafi gordii, mera -
sime nihayet vermek istedigini bir i§aretle 
anlath ve sedirine yan yatar gibi uzana

rak kayidsiz bir vaziyet aldt. Vezirler, 

agalar ve Kral, §imdi yer &perek otag • 

dan c;tkJyorlardt, ktsa bir ciimle ic;inde 

bir Kral yaratml§ olan ha§metli Hiin • 

kan yalmz buakJyorlardt. 

Siileyman, onlann geri geri yiiriiyerek 

uzakla§hklanm gormiiyor gibiydi, dal • 

g1n duruyordu. Fa kat Ba§imrahorun da 

yer opiip ~lkmtya davrand!gtnl goriince 

biraz dogruldu: 

- Rustem, dedi, sen dur, gitme, di

yeceklerim var!.. 

0, Zapolya tarafmdan istanbula gon· 

derilen elc;i Lasczky ile Ibrahim arasm· 

daki muhavereleri kendisine kelime keli

me anlathg1 giindenberi Riisteme biiyiik 

bir itimad besler olmu§tu. H1rvattan don

me imrahorun yakt§tkh yiizunii, tenasi.ib 

niirnunesi saytlacak kadar diizglin olan 

Bankasinin is 
' 

endamml, ktvrak zekasile tath soziinii 
begenerek stk stk iltifat ediyordu. Hur
remin onu damadhga namzed yaptp ha
fiyelikte kullandtgmt bilmiyordu ve bu 
bilmemezlige ragmen Rustemi sevmekte 
sevgili kansile birle§mi§ oluyordu. 1§te 
mukadderal!n bir cilvesi de budur, neti· 
celeri sebeblere ve vasttalara baglamak
taki ince meharetidir. T akdir veya tesa
diif denilen §eyler, ani ve fevri goru • 
nurse de oyle degildir. Her hangi bir a
damm ba§ma dii§ecek ta§, kurbamnm 
kendi hizasma gelmesini bekler !... 

Riistemin de Osmanh tarihinde ~ok 
biiyiik roller oynamast mukadderdi. Fa· 
kat bu mukadder olan i§lerin vukua gel· 
mesi i~in Riistemi Hafise sultamn Hur· 
reme tavjiiye etmesi kafi degildi, hatta 
Hurremin onu • birka~ tecriibeden sonra· 
begenip damadhga namzed ktlmast da 
kafi degildi. Ancak Sultan Siileymanm 
bu Htrvat donmesine teveccuh ve mu • 
habbet gostermesidir ki Hurremin emel
lerine tahakkuk ve mukadderatm da te
celli etmesine imkan verebi!irdi. Goriin· 
miyen eller, i§te bunu yap1yoriar ve Hiin~ 
kann yiireginde Riistem ic;in yava§ ya
va§ bir sevgi uyandmyorlardt. 

Ba§imrahor da kendine giiliimsemege 
ba§hyan bahtm gittik~e daha nazik ol -
mak yolunu tuttugunu seziyordu ve Hur· 
remle Hiinkann biribirinden habersiz o· 
larak gosteregeldikleri itimaddan iki cep· 
heli olarak istifade etmek <;arelerini ara
mJya koyulmu§tU. Hurreme hizmet eder
ken Padi§aha da yaranmayt gozden u • 
zak tutmtyacakti. <;unkii ikbal perisini, 
bu bic; im davram~la, daha kolay rame -
decegini biliyordu. 

Hiinkar, derli toplu bir du~iince ile 
degil, geli~i giizel bir dilekle yolundan 
ahkoydugu Ba§imrahorun emir bekledi
gini goriince stkthr gibi oldu ve sonra 
kendini topladt: 

- Ne var, ne yok Riistem, decli, 
kulagm neler duyuyor, goziin neler go
riiyor? 

- Hayular Padi§ahirn. Kap1 kulun 
efendimden ho§nud. Y olunda can ver • 
mege haz1r. Biitiin askeri tayfas1 mem· 
nun. Y em bol, yiyecek bol. Herkes bir 
ayak once dii§mam bulup c;arpl§mak is
tiyor. 

Hiinkar, ba§tnl arkaya c;evirdi, o glin 
i~in silahdarhk vazifesi yapan ve yanya 
kadar (,:ekilmi§ kthct elinde tutarak hala 
yerinde duran haremagasma «kthct bun
da koy, sen ~ekil! » emrini verdi, herifin 
uzakla~masmt bekledi, sonra sordu: 

- Kapt kulu ibrahimden de ho§nud 
mu? .. 

- Efendimin sevdigini kuilan da se· 
ver Padi§ahtm! 

- <;ok para harc1yor. Bundan oturu 

dile gelir samyorum. 

Riistemin kafasmda hain bir I§Ik par

ladt ve bu I§tktan aldtgJ ilham ile o anda 

yaman bir plan c;izdi: 

- insam, dedi, ihsan kul eder, kole 

eder. Piri Pa§amn eli de, dili gibi ~;ok 51-

bydt. Az konu§ur, az verirdi. Ondan 

kimseyi memnun edemedi. ibrahim Pa§a 

iyi davramyor, goniil kazamp efendime 

dua aldmyor. 

Zeki Rustem, Piri Pa§amn az konu§

tugunu soylemekle ibrahimin el~ilere 
kar§I yaphg1 yersiz gevezeligi hattrlathgi 

gibi hazineyi yok yere telef etmekten da· 

ima sakmmt§ olan eski vezirin ikhsadi 

ktymetini de ortaya koymu§ oluyordu. 
(Arkasl var> 

A umumt i~tima1 

mt~hk. 

1htiyann oliimu §Upheli goruldugun • 
den cesedi Morga kaldmlmt§h. Norgda 
yaptlan otopsi neticesinde Nikolamn suya 
du§erek boguldugu ve bu suretle oldugii 
anla§tlmt§tlr. 

Diin bir sabah gazetesi bu haberi ve· 
ruken bir de kedi resmi ne§retmi§ ve 
vak' anm bu kedinin miyavlamalan saye
sinde meydana c;tkhgmt yazmt§hr. Miid
deiumumilikte ve Ttbbt Adli nezdinde 
yapt1gumz tahkikata gore kedi hadise~i 
yalandtr. Kedi gen;i olen adama aiddir. 
Fa kat hadise ile hic;bir alakast yoktur. 

Kuliibenin sahibi Muslim, ihtiyarm 
kaybolmasmdan §iipheye du§erek key • 
fiyetten jandarmay1 haberdar etmi§ ve 
yaptlan arama neticesinde Nikola kuyu· 
da bulunarak meydana c;tkanlmt§tlr. 

MOTEFERRIK 

Miilhak biit~eli idarelerde 
harem 

Sermayesi devlete aid olan ve miil
hak btitc;e ile idare edilen miiesseseler 
ic;in hirer barem haztrlanacakh. 

Bu vaziyette olan Devlet Demiryol
lan bir barem yapmt~hr. inhisarlar ida
resi de kendisi ic;in bir harem projesi 
haztrltyarak Vekalete gondermi~tir. 
Gene miilhak biitc;e ile idare edilen De
nizyollan idaresile Akay, Fabrika ve 
Havuzlar Ktlavuzluk miidiirliiklerile Li
man i§letme idaresine gelince, bu ida
reler ic;in bir harem yaptlmtyacakhr. 
Deniz Bank te§ekkiil ettikten sonra bu 
miiesseseler memurlarmm maa§ dere
ce ve stmflartm ikttsad Vekaleti tesbit 
edecektir. Tahlisiye Umum miidiirlii
giinde devlet baremi tafuik edilmi§ bu
lundugu ic;in bu idare ic;in aynca bir 
harem yaptlmtyacaktrr. 

Alman vapurunda garib bir 
hadise 

iki giin evvel limammrza seyyah ge
tiren Alman bandrrah Fon $toyben va
purunda tuhaf bir vak'a olmU§tur. 

Vapur hareket etmeden evvel polis 
yapb~ kontrolda seyyahlardan iki ta
nesinin noksan oldugunu gormii§, bun
larm §ehirde kalmak iizere <;tkhklanm 
zannederek gemiden bu iki yolcu ic;in 
tam riisum almt§hr. 

Vapur Biiyiikdere online gelince, ka
ytb yolcular meydana c;tkm!.§lar ve ne
rede olduklan sorulunca da bir kenar
da uyuyakalrru§ olduklan cevab1m ver
mi§lerdir. Bunun iizerine vapur durdu
rulmu§ ve yolcularm bulundugu haber 
verilm~tir. . 

Bu suretle Fon $t'Oyiben vapuru sey
yah vapurlarma tatbik edilen tenzilat
tan mahrum kalmami§ ve tam riisum 
odemekten kurtulmU§tUr,. 

Orman F akiiltesi Tale be Bir-
ligi eglentisi 

Orman Fakiiltesi Talebe Birligi nisa
nm 4 iincii cumartesi ak§am1 saat 9 dan 
sabah 6 ya kadar devam etmek iizere 
Taksim Belediye bahc;esinde bir eglence 
haztrlamtlibr. Toplantmm giizel olmas1 
ic;in §imdiden tedhirler altnmi§tlr. 

937 memurin kadrosu 
1937 senesi memurin kadrosunun ha

ztrlanmasma ba~landtgmdan umumi 
kadronun mahallerine tebligine kadar 
nahiye miidiirleri arasmda tebeddiilat 
yaptlmamasi alakadar lara bildirilm~tir. 

Ath miisabakalara girecek 
zabitlerimiz 

Roma, Paris, Londra ve Belc;ikada ath 
miisabakalara i§tirak edecek zabitleri
mizin pasaportlan hazrrlanrru~tJr. Bu 
seyahate be§ zabitle 12 asker gidecektir. 

Zehirli maddeler hakkmda 
bir konferans 

Doktor Hiiseyin Kenan tarafmdan 
Eminonii Halkevinde zehirli maddelerin 
zararlan hakkmda bir konferans veril

mi§tir. 

Maliye V ekili Paristen 
Berline ge~ti 

Tedavi edilmek i.izere Fransaya git
mi§ olan Maliye Vekili Fuad Agrah Pa
risten Berline ge<;mi§tir. Aym be§ine 
dogru §ehrimize gelecektir. 

«;ocuk bayramma haz1rhk 

i~ Bankas1 heyeti umumiye i<;timamm Ankarada yaptldt~m yazmt§bk. 
"'~anttda alman resmimiz soldan saga dogru Meclis Reisi Mustafa Ahdiilha-

enda, ikhsad Vekili Celal Bayarla diger zevah gostermektedir. · 

23 nisan <;ocuk bayram1 i~in haztrhga 
ba§lanmt§tJI. Bayram giini.i c;ocuklar o
tomobillerle hir resmi gec;id yapacaklar
dtr. Umumi yerlerde konserler, Halkev
lerinde de temsiller verilecektir. ilk 

mekteblerde de miisamerler yaptlacak

trr. 

Satie §irketi umumi heyeti de Metro 
hamnda toplanarak 1936 senesi hesaba
ttm tasvib, Hansens'in yerine De la 
Croix ile Ha§im Altam meclisi idare aza· 
hgma, RC§id Saffetle Lutfiyi de yeniden 
muraktbhga se~mi§tir. 

Satie §irketinin, 1936 senesi zarfmda 
1531 lira 80 kuru§ kan olmu§tur. 

DENIZ ISLER/ 
Trabzon a~Iklarmda goriilen 

rna yin 
Gec;enlerde, Trabzon ac;tklarmda bir 

mayin goriilm~, keyfiyetten Deniz Ti
caret miidiirliigile Tahlisiye idaresi ha
berdar edilmi§tir. Mayinin bulundugu ye 
re gonderilen miifrezeler bugiine kadar 
bir §ey bulamamt§lardrr. Deniz Ticaret 
miidiirliigii mayinin mevcudiyetinden 
biitiin vapur miiesseselerini ve kaptan
lan haherdar etm~tir. Mayinin sularm 
cereyanile a§a~lara dogru siiriiklendigi 
tahmin edildiginden tahlis miifrezesi 
hiitiin civar sahilleri tarayarak ara~trr
malarma devam edecektir. 

Limanlarda tetkikat 
ikhsad Vekaleti Limanlar Umum mii

diirii §ehrimize gelmi§tir. Burada §Ube
sini aHi.kadar eden hususlar hakkmda a
lakadar deniz miiesseselerile temaslarda 
bulunacakbr. Atinadaki konsey ic;tima
mdan donen Nakliyat Umum miidiirii 
Ayet te diin ak§am Ankaraya gitmi§tir. 
Ayetin burada Denizyollan tarifesile 
me§gul oldugu dogru degildir. Tarife i§i 
Ankarada ikttsad Vekaletinde miite§ek
kil bir heyet tarafmdan tetkik edilmek
tedir. 

T ahlisiye idaresinin yeni 
tesisah 

Bu sene sa:hillerimizde yap1lacak ylmi 
tesisat hakkmda haztrlanan projeyi An
karaya ' gotiiren Tahlisiye Umurtt "mii
diirii Necmeddin §ehrimize donmi.i§tiir. 
iktiSad Vekaleti projeyi esas itibarile 
tasvib etmi§ oldugundan en li.izumlu
sundan ba§lanarak derhal in§aat i§ine 
giri~ilecektir. Tahliye Umum miidiirlii
gii en miihim nokta olan c;anakkalede
ki radyofar -istasyonunu diger fener
lere tercihan in§a ettirecektir. 

ADLIYEDE 

Kara Alinin muhakemesi 
bitti 

Dartca ve Gebze civarmda c;iftlik sa
h~bi olan Dramah Kara Ali bundan se
kiz sene kadar evvel miiteaddid katil 
fiillerinin faili ve miiretti'bi olmak iize· 
re A~rceza mahkemesine verilmi§ti. 
Sekiz senedenberi devam eden ve Tem
yiz mahkemesine birkac; defa gidip ge
len bu dava diin neticelenm~tir. Mah
keme, diinkli celsesinde Kara Aliye 18 
sene 6 ay hapis cezas1 vermi§ ve 1000 
lira da tazminata mahkfun etm~tir. 

Damadm1 balta ile yarahyan 
kadm 

Bundan bir mtiddet evvel damad1 0-
mer Seyfiyi balta ile oldiirmege te§eb
biis eden, fakat onu ba§mdan yarala
dtktan sonra yakalanan Saffet isminde
ki kadmm muhakemesi diin bitmi§tir. 
Saffetin, damadmr oldiirmek kasdile 
yaralamad1~ sabit olmu§ ve adiyen cerh 
su~undan dort ay on giin hapse ve da
madma 200 lira tazminat vermege mah
kfun olmu§tur. 

Gene! ithalat rejiminde yaptlacak de· 
gi§iklikler ic;in (M) listesindeki ithali 
memnu e§ya ile (V) listesindeki Veka· 
letler emrinde olan ewa ve (A) lisle -
sindeki &nla§malarla memlekete sokulan 
e§ya hakkmda lkttsad Vekaleti, ticaret 
ve sanayi odalan ile milli sanayi birlik • 
lerinden alacagt malumata gore bir etiid 
hamlamaktadtr. Dahili masnuahn ko -
runmast ic;in, haricden gelecek bu gibi 
mevaddan almacak gumriik resminin ka· 
fi gelecegini soylemektedirler. Mesela 
(M) listesindeki baz1 maddelerin serbest 
olarak memlekete ithali, klering anla§ma
larmdaki esaslar dahilinde yaptlacakllr. 

Giimriik tarifesinde de baz1 tadilat ya
ptlacakhr. Bu tadilata gore giimriik res
mini odeyebilecek her nevi e§ya memle
kete serbest~e girecektir. 

Dun milli sanayi birliginde toplanan 
c;ikolatactlar, aralannda gorii§erek milli 
c;ikolata sanayiinin giimriik resmine tabi 
c;ikolatalann memlekete ithalinden mii· 
teessir olmtyacagt neticesine varmt§lardtr. 

<;ikolatact!ar, haricden gelen kakao, 
yag ve c;ekirdegi i~;in alman resmin giim
rukte almmast ic;in Vekalete muracaate 
karar vermi§lerdir. 

SEHIR ISLER/ 

Cihangirde in§aat yalmz bir 
arsa iizerinde durduruldu 

Belediyece Gihangirde in~aat mene
dilmi§ti. Yaptlan tetkikat neticesinde 
burada mevcud yalmz bir tek arsa iize
rinde in~aatm §ehir planile alakadar ol
dugu goriilmii§ ve buraya bina yaptl
mamasr karar altma ahnmt§tJI. Ba§ka 
yerlerde in§aat yaprlabilecektir. 

«;opler denize nasd 
dokiilecek? 

<;oplerin denize dokiilmesi ·ic;in Bele
diyece yaptlmakta olan haztrhklann ar
kasl almmak iizeredir. c;oplerin mavna
lara yiiklendikten sonra ac;tga gotiiriil
mesi, evvelce oldugu gihi gene bir mu
teahhide verilecektir. Mavnalarm yana
~acak oldugu iskeleler eskisi gibi ac;1k 
blrakllniJyacak, \izerleri ve etrili :Ka

patrlacakhr. Yalmz iskelenin sahile olan 
ktsmi 'a~tk kaiacaldar. l3u 'suret1e etrala 
pislik dokiilmesine de mani olunacaktlr. 

KOLTOR ISLER/ 

Muallimler arasmda tayinler 
Uskiidar birinci ortamektebi miidiir 

muavini Said Turgud Adapazar1 orta 
mektebi miidiirliigune, Adapazart mi.i
diir muavini ve tarih muallimi Miieyyed 
de Uskiidar birinci ortamektebi miidiir 
muavinligine tayin edilm~lerdir. _, .. _. 

Karga fiatlar1 artti 
~ehir dahilinde kargalann <;ogalmasl 

dolaytsile istanbul ziraat miidiriyeti bun· 
larla mucadeleye gec;mi§ti. Avctlarm §e· 
hir dahilinde kal'ga oldiirebilmeleri ic;in 
Polis Miidiriyetinden miisaade ahnmi§ 
ve herbir kargaya be§ kuru§ verilecegi 
ilan edilmi§ti. Fi§enk parasmm pahah o
lu§U yiizunden avctlar karga avma rag· 
bet gostermediklerinden 1stanhul ziraat 
miidiirliigii bunu he§ kuru§tan yedi bu
c;uk kuru§a c;tkarmt§hr. Vurulan kar • 
galar ziraat miidiirlugiine getirilecekler· 
dir. -···-Asds1z bir haber 

Diinkii gazetelerden birinde hirc;ok 
vapurlann havuzlanmak iizere s1ra bek
ledikleri hakkmda hir havadis vard1. 
Yapbgtmtz tahkikata gore, bu haberin 
ash yoktur. Bir haftadanberi bo§ olan 
Kastmpa§a havuzuna diin Ankara va
puru tamir edilmek iizere almmt§tll'. 

T a yyarecilik hakk1nda konferans 

Konjeransl dinliyen talebeler 

Emekli tayyarecilerimizden f;)akir Ha
zlm tarafmdan Sultanselimde Cumhuri
yet Ktz ortamektebinde bir konferans 
verilmi§tir. 

f;)akir Hazrm, tayyarenin bugiin va
purdan, trenden, hatta otomobilden bile 
daha tehlikesiz, daha az kazah bir nakil 
vas1tas1 oldugunu .sOylemi§ ve memle-

ket miidafaasmda tayyarenin oymya
cagt rolii anlatmi§ ve memleket miida
faasl ic;in 1000 tayyareye ve 15 bin tay

yareciye ihtiyacrm1z oldugunu, ancak 
bu ihtiya~ temin edildigi vakit ya§amak 

hakkml kazanacagtmiZl Soylemi~ ve 

gencleri havac1hga te§vik eylem~tir. 

Balttk denizinden Akdenize kadar o
lan geni§ sahadaki devletlerin ciimlesi 
mevcudiyetlerini ve hayati menfaatlerini 
korumak i<;in, yeni vaziyet kar§Ismda, 
yeni tertibat almagt dii§iiniiyorlar. Bu 
maksadla bunlann devlet adamlan siyasi 
ve hususi munasebetler yahud kom§ululi 
ve mu§terek menfaat alakalan ile bagli 
bulunduklan devletlerin ricali ile stki 
temas ve muzakerelerde bulunuyorlar. 

Bunun i~in orta Avrupa memleketle • 
rinin devlet adamlan arasmda stk SIK 

ziyaretler yapthyor. Bu cumleden <;e ~ 
koslovakyanm Ba§Vekili Hod-sa Viyana• 
ya gelerek Avusturyanm diktatorli sayt· 
Ian ve bu devletin biitiin i§lerini kendi 
elinde toplamt§ olan Dr. $u§nig ile uzun 
uzadtya gorii§tii. Bu gorii§melerde eski • 
den Habsburg hanedanmm idaresi altm
da, siyasi ve ikhsadi birlik te§kil eden 
memleketler arasmda, §imdilik hie; olmaz• 
sa, ikhsadi birlik yaptlmasmm mevzuu 
bahsoldugu haher verilmektedir. 

Avusturyanm, Almanya ile birle§me• 
sini zaruri ktlan meselelerin ba§mda ik· 
ttsadi hinterlandmdan, geni§ piyasalardan 
mahrum edilen ve daha dogrusu viicu ~ 
dundan aynlan kesik bir ba§ gibi kalan 
ku~iik Avusturyanm ikhsadi baktmdan 
yalmz ba§tna ya§amastna imkan bulunma: 
mastdtr. $imdiye kadar Milletler Cemi· 
yetinden aldtgi istikrazlar ve kom§U mem· 
leketlerin merhamet ve yardtmile ya§tyan 
Avusturya, ilelebed bOyle kalamtyaca • 
gmdan geni§ piyasalan olan biiyiik AI .. 
manya ile ister istemez birle§ecektir. 

!§te Avusturyamn bu ikttsadi ihtiya .. 
cma ba§ka bir ~are bulmak ic;in <;ekoslo
vakya Ba§vekili Viyanaya gelmi§; fa • 
kat burada yeni bir mesele kar§lsmda kal· 
JV.I§Itr. Dr. $u§nig, Avusturya istikla '" 
ini mu afaza edelnlm I i in, Habo ~ 

hurgli'-nn tekrar Avusturya tahtma otur· 
malanna <;ekoslovakyanm raz1 olmasmt 
~e miittefiklerini de buna ikna eylemesini 
istemi§tir. 

Habsburglarm, hie; olmazsa Avustur· 
yada tekrar i§ ba§tna gelmelerine kom§U 
devletlerden §imdiye kadar yalmz <;e • 
kolovakya muhalefet etmiyordu; bilakis 
Prag kabinesi bunu istiyordu. F akat bu 
defa <;ekoslovakya Ba§vekili, Habs • 
bul'glarm avdeti tasavvuruna ~id?etle 
muhalefet etmi§tir. <;iinkii Kii<;iik Itilaf 
zumresinde beraber bulundugu diger 
devletlerin ve bahusus Yugoslavyanm 
herhangi suretle Habsburglar mesele • 
sinde musaadekar davranmtyacagml pek 
iyi bilen ve bu devleti dahi kendisinden 
soguttugu takdirde <;ekoslovakyanm biis• 
biiti.in yalmz kalacagmt dii§iinen muma· 
ileyh, bu meselede kat'i fikrini wyle • 
mi§tir. Bu vaziyet kar§!Smda, Avusturya 
da, yalmz ikttsadi menfaatler hahn ic;in, 
Almanyadan yiiz c;evirmege karar vere
memi§tir. Bu suretle Viyanadaki miiza ~ 
kereler akim kalmt§ gibi goriiniiyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Galatada yap1lacak asri 
antrepo 

Giimriik ve inhisarlar Miiste§an Adil 
Okulda~ beraberinde istanbul Limanlan 
miidiiri.i Raufi oldugu halde diin Bogazi· 
c;inde ve Kuru~e§Tneden Galataya kadar 
olan sahillerde ve a]ltrepolarda tetkikat
ta bulunmu§tur. 

Dun Liman ldaresinde Miiste§ar A~ 
dilin huzurile yap1lan bir toplanttda Ga· 
latada yaptlacak olan bu modern antre • 
ponun bir haftaya kadar in§astna ba§la• 
mlmas1 kararla§tmlmt§tlr. 

Bugiin yirmi he§ dakikada g(irulen bir 
i§, yeni antrepoda 2-3 dakikada yaptla• 
bilecektir. Yeni antreponun nhhmma ya• 
na§acak vapurlardan e§ya modem vin~ 
ler ve elevatorler vas1tasile c;tkanlacak 
ve dahilde miikemrnel bir dekovil tesisall 
yaptlacakhr. Antrepo oniimiizdeki kt§a 
kadar bitmi§ olacakttr. Antreponun in • 
§aS! ic;in ii~ yiiz bin lira kadar bir para 
sarfedilecektir. 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye 
~ l~ID 

Senelik 
Alb ayhk 

0~ ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Bari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

:Yoktur 

I 
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SON · .. HABE-RLER ••• · . . 

TELEfON TELGAAf ve TE.LSiZLE 

Fransa ile ltalya 
anla§mak istiyorlar 

--------.-------.. "' gore eger Fransa gazetesine 
italya ile 

Bir Frans1z 
Akdenizde bir anla,ina 

tehlikeye 
yapmazsa 

girecektir bahri miinakalesi 
Paris 30 (A.A.) - Bahri noktai 1 Carogne ve F errol' da «bizim Atlantik 

nazardan bir FransJz - ltalyan anla~asJ- miinakalelerimiz i~in agn bir tehdid te§
mn liizumunu ispat etmek istiyen Le Jour kil edecek mahiyette» iisler kurmaga ha-
gazetesi diyor ki: mlanmaktadJrlar.» 

«Eger F ransa, Akdenizde birinci s1- Oeuvre gazetesi ise, ltalyamn Tuna 
mf bir devlet olarak kalmak istiyorsa, ya havzasmdaki siyasi faaliyeti hakkmda 

italyaya kar§l kuvvet vasJtasile kafa tut- §Unlan yaz1yor: 
mag a muktedir bir hal de bulunmah ve dtalyadan ne istiyoruz? Tuna havza
yahud onunla anla§mahd1r. Halbuki, smda mevcudiyet1nden, her tiirlii faali
bahri kuvvetlerirnizin biiyuk bir k1smm1 yetten ve yahud her tiirlii ekonomik ge -
Brestede muhafaza etmemize mecburiyet ni§lemeden vaz ge<;mesini mi? Kat'iyyen 

gosteren Alman tahdidi, Akdenizde ita!- haylr. Fakat her tiirlii Hegemonyadan 
yanm kuvvetine mi.isavi bir kuvvete rna- vazge<;mesini mi? Kat'iyyen evet. hal • 
lik olmarmza musaade etmemektedir. 0 yadan bir ba§ka istedigimiz de §Udur: 

halya, orada, herkesten ziyade kendisi
halde, italya ile anla§alrrn ve yahud ne kar§l tehlikeli olabilecek herhangi 
Akdenizdeki munakalemiz tehlikeye gi • ba§ka bir Hegemonyaya mani olmab ve 
recektir .» gerek kendisinin en iyi inki§af §anslanm 

Diger taraftan gene Le Jour gazetesi ve gerek en iyi sulh §anslanm orta Av • 
§U haberi veriyor: rupa milletlerile bir anla§mada aramah -

«Soylendigine gore, Almanlar, La du.» 
............................. .,,,,,,,lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllu'""''"'""'"""""""'"• 

M. Stoyadinovi~ 

Ankara stad1nm aynini 
Belgradda yapacak 

Ankara 30 (Telefonla) - Dost Yu
goslavya Ba§vekili doktor Stoyadinovi<; 
ger;en te~rinde Ankaraya geldigi zaman, 
stadyomu c;ok begenmi§ ve takdirlerini 
beyan etmi~ti. Yugoslavya hukilmeti §im
di bize miiracaatle bu stadyomun planla
rmJ istemi~tir. Yugoslavyanm Belgradda 
da aynen bu ~ekilde asri bir stad yapt1· 
racag1 anla§JlmaktadJr. 

Eski lngiliz Krah Pariste 
evleniyor 

Atatiirk 
M. Roosevelt'i taziye, 

Kral George'u 
tebrik etti 

Ankara 30 (Telefonla) - Reisi
cumhurumuz Atatiirk Amerika -
mn Teksas eyaletinde vuku bulan 
feci bir kolej infilakt dolaytsile Re
isicumhur Rooscvelt'e bir telgraf 
c;ekerek Turk milletinin teessur ve 
taziyelerini bildirmi~, Yunan Krah 
S. M. George'a yolladtgt bir tel
grafla da Yunan milli bayramm1 
tebrik etmi§tir. 

Viyana 30 (A.A.) - Windsor Dii- M. Roosevelt ve Kral George, 
kuni.in etrafmdaki zevatm soyledigine go- Bliyi.ik $efimize te~ekkiirde bulun-
re Duk may1s bidayetinde Parise gide • mu§tur. 
rek aym nihayetinde F ransada Mrs. Gene Yunan bayram1 vesilesile 
S1mpson la evlenecektir. Bundan sonra a§vekilimiz ve General Metaksas 
Di.ik Avusturyaya avdet ederek Karin • 

111111
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Hitler General Lu-
tia' da W asserleonberg §atosuna yerle§e • 
cektir. Bundan evvel Diik nisan aymda 
Sank • Wo!fguag'da ikamet edecektir. 

Yugoslavyada ~~g altmda dendorff'}a gorii,tii 
kalanlar 

Belgrad 30 (A.A.) - Slovenyada General kendisinin biitiin 
Karavanques daglannda tertib edilen bir icraalini tasvib etti 
ski miisabakasmda 28 ki§i daglardan 
kopup gelen bir ~1g altmda stkl§Ip kal • 
m!§tlr. Bunlardan on dokuzu olmii§ti.ir. 

Karlann altmdan §imdiye kadar iki 
cesed ~Jkanlm!§llr. Kazazedelerin k1sm1 
azam1 N eumarkt fabrikalan amelesin • 

dendir. 

Almanyanm Amerika sefiri 
Berlin 30 (A.A.) - Fuhrer, Hari • 

ciye Muste§an Dieckhoffu Va§ington 
sefirli~ine tayin etmi§tir. 

Deniz silahlart yari§l 
ba§lamak iizere 

Londra 30 (A.A.) -Times gazete
si J aponyanm Londra deniz muahedesi 
ahkamma uymak istememesi hakkmdaki 
karanm tefs1r ederek ezciimle §oyle yaz
maktada: 

«Diinya §ayed yeniden delice bir de
niz silahlan yart§ma ba§hyacak olursa 
bundan kimin mes'ul oldugunu sormaga 
hacet kalmtyacakta.» 

Amerikadaki infilakm s¢bebi 
Va§ington 30 (A.A.) - Ziraat Na

zm Wallace, New-London' daki mek -
tebde vuku bulan infilak hakkmda yapt
lan tahkikatm neticelerini ne§retmi§tir. 

Fa cia, binanm mahzenlerine dolan ve 
bir motorden SJr;nyan bir kJVJ!cJmJa ate§ 
alan gazin infilak1 neticesinde vuku bul
mu§tur. 

Raporda gazlerin yeraltmdan m1 ~~k
tJgJ yoksa kanalizasyon borulannm bir
birine iyi raptedilmemesinden mi topraga 
niifuz ettigi zikredilmemi§tir. 

Franstz Miidafaa Naztrl 
Londraya gidiyor 

Paris 30 (A.A.) - Harbiye Nazm 
Daladier, ogrenildigine gore, F ranSJZ -
lngiliz cemiyeti tarafmdan tertib edilen 
miiteaddid toplantJlara i§tirak etmek ii • 
zere, 21 nisanda Londraya hareket ede
cekt~r.. Daladier, bu esnada, lngiltere 
Hanc1ye Nazm Eden ile de miihim go
rii§melerde bulunacak ve fngiliz Ha • 
riciye N ezareti Daladier §erefine bii
tiin siyasi partiler yiiksek miimessillerinin 
de i§tirak edecegi bir ziyafet verecektir. 

Miinih 30 (A.A.) - Alman ajansJ 

bildiriyor: 
Mevcud zorluklan ve suitefehhiimleri 

ortadan kald1rmak maksadile Fiihrerle 
General Ludendorff arasmda bir goru§· 
me yap1lmJ§tlr. Bu gorii§me istenilen ne
ticeyi vermi§tir. General Ludendorff, 
Fiihrerin utandmcJ Versay muahedesini 
y1rtmasmJ tamamen tasvib etmi§, bilhassa 
milletin ve devletin yeniden silahlanarak 
Ren iizerinde hakimiyetini tesis etmi§ ol
masmdan dolayJ memnuniyetini bildir • 
mi§ ve miiteak1ben milletin, mi.ihim va -
zifeleri ifa yolunda kendisine kuvvet ve
ren fikir birligi i~in olan mesaisinden bah· 
setmi~tir. 

Fuhrer, tecri.ibelerini anlatmJ§ ve ii • 
<;iincii Reich ile ordunun Biiyiik Harb 
generalile tekrar s1h temasa ge~mesinden 
miitevellid memnuniyetini bildirmi§tir. 

Kudiis miiftiisii Londraya 
gidiyor 

Kudiis 30 (Hususi) - Filistin miif -
tisi Cerna! Bey Elhiiseyni, Arab pro • 
pagandastm idare etmek iizere yakmda 
Londraya gidecektir. Londradaki Arab 
biirosunun eski direktorii Emil Gury de 
bilahare ona orada miilaki olacakllr. 
Arab mehafilinde soylendigine gore, 
muftii, muhaliflerden F ahri Bey N asha
~ibinin, Cerna! Bey Elhiiseyniye !ngilte
redeki faaliyetinde yard1m etmesini ka
bul etmi&tir. 

M1s1r Krah Milletler 
Cemiyetini gezdi 

Cenevre 30 (A.A.) - MlSlr Krah 
F aruk, Milletler Cemiyeti katibiumumisi 
M. Avenol'un delaletile Milletler Cemi· 
yeti saraym1 ziyaret etmi§tir. Krahn ya • 
nmda Yalide Kralir;e ile Prensesler, !s • 
vi<;redeki MISlr maslah11tgiizan Hassal 
Bey ve 1 0 kadar maiyeti bulunuyordu. 

Kral, heniiz in§a edilmekte olan aksa
mi da dahil olmak iizere, saraym her ta· 
rafm1 gezmi§tir, Hiikiimdar, b~yi.ik bir 
alaka gostermi§ ve MISlnn yakmda Mil
letler Cemiyetine girmesi suretile babast 
Birind F uadm en aziz arzularmdan biri
sinin pek yakmda tahakkuk edeceginden 
dolay1 memnuniyetini izhar eylemi§tir. 

CUMHURiYET 

Hariciye V ekaleti 
Umumi Katibligi 
Bu vazifenin ilgas1 

tasa vvur edHmektedir 
Ankara 30 (Te - ----.......... 

Amerika kapitalizmini 
tehdid eden grizo ! 

I§Ci Lideri : Lewis 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Milli bankalar1n anas1 

D
a § BankasJ, evvelki giin 13 iincii faa· 

liyet yllmm bil.inc;osunu verdi. (Ba
ZJlannm zannettigi gibi 14 ya§Jna 

basmJ§ degildir.) 

lefonla) - Gazian 
tebden meb'us se -
c;ilen Numan Rifat 
Menemencioglunu:r 
Hariciye Vekalet 
siyasi muste§arh -
g1na tayini karar 
namesinin intiha~ 

mazbatas1 Mille· 
Meclisine gelincc 
ali tasdikten ($lka 

Kapitalizmin kalesini y1kmak i~in 
Sermayesi, idare meclisi azasJ mii • 

30,000,000 Juk diirleri, hatta memurlan hep ecnebi olan 
Osmanh Bankasma diin degil, bir hay]i 
Tiirk unsur kullanmakta olmasma rag • 
~en bugiin bile milli bir banka diyeme • 
YIZ. 

cag1 anla~tlmakta- Numan Rifat 
d1r. Menemencioglu 

Siiylendigine gore, Hariciyede Numan 
Rifatm yerine umumi katiblige yeni bir 
zat tayini mevzuubahs degildir. Hatta 
bu memuriyetin ilgas1 da dii~iiniilmek
tedir. 

Bundan ba~ka Hariciye tc§kilatmda 
bazt degi~iklikler de olacagl soyleniyor. 

Romanya Krah Karol 
Prag1 ziyaret ediyor 

[Bal}taratz 1 tncz sahttedel 
vaziyetini ihdas etmi§tir. Dost memleket 
diplomatmm hiikilmet merkezimize bir 
ka<; ay sonra gelecegi anla~JimaktadJr. 
Ba,vekilimizin Belgrad seyahati 

Ba§Vekilimiz ismet inoniinun, evvelce 
de bildirdigimiz gibi 1 nisanda istanbul· 
dan Belgrada hareketi takarriir etmi~ gibi· 
dir. Mi.ittefik Yugoslavyamn hi.ikilmet 
merkezinde, Ba§vekilimizi istikbal ve izaz 
ir;in ~imdiden bi.iyiik hamhklar ba§la • 
mt§hr. 
Kiifiik Antant konseyinin iftimar 

Belgrad 30 (Hususi) - Kiir;iik An
tant konseyi nisanm birinde Belgradda 
toplanacakttr. Konsey toplanhsma i§tirak 
edecek olan Romanya Hariciye N alln 
Aontonesco ile ~ekoslovakya Hariciye 
N azm Krofta yann buraya muvasalat 
edeceklerdir. 

Belgrad 30 (A.A.) - Ki.i<;iik An
la§ma daimi konseyinin konferanst iki giin 
si.irecek ve ii~ memleketin Hariciye N a· 
z1rlan 2 nisanda matbuat miimessillerini 
kabul ederek mesailerinin neticesini bil
direceklerdir. 

Pravda gaz'etesi, Antonesco ve Krof
ta'nm konferans biter bitmez Belgrad
dan ayn!mJyacaklanm, Antonesco'nun 3 
nisanda ve Krofta'mn da 8 nisanda ha
reket edecegini yaz1yor. 

Ayni gazeteye gore, Cekoslovakya 
Cumhur Ba§kam Bene§ 5 nisanda Bel· 
grada gelecektir. Dost ve miittefik devlet 
reisinin parlak bir surette kabulii i~in bii
yiik hamhklar yapJ!maktadJr. 
M. Stoyadinovif'in Roma seyahati 

Belgrad 30 (A.A.) - Havas A • 
jans1 muhabirinden: 

iyi malumat almakta olan mehafile 
gore Stoyadinovir;, Kont Ciano'ya iadei 
ziyaret etmek iizere nisan sonunda Ro • 
maya gidecek, siyasi ve ikttsadi itilaflan 
ikmal edecek olan kiiltiir sahasmda te§· 
riki mesaiye muteallik bir itilafname im· 
za edecektir. 
Avusturya ve Macaristanda Krallrk 

meselesinin miinaka~asr 
Budape§le 30 (A.A.) - Tisti Uj • 

sag gazetesi, monaqinin gerek Macaris • 
Ianda ve gerek Avusturyada iadesine 
birc;ok engeller mevcud ve bunlardan 
ba§hcasmm beynelmilel siyasetin Macar 
ve Avusturya lejimistlerinin arzusuna go
re inki§af etmemesi oldugunu ve mesela 
italya • Yugoslavya anla~masm1n yenil -
mez bir mani te§kil ettigini bildirmektedir. 

Kont Ciano 8 nisanda Pe~teye 
gidiyor 

Roma 30 (A.A.) - Schuschnigg'in 
Roma ziyareti evvelce bildirildigi gibi 
cumartesi gunii degil ancak gelecek haf
tanm ilk giinlerinde vuku bulacakttr. 

Diger taraftan Kral, Krali<;e ve rna • 
iyetlerile Mussolini'yi temsil edecek olan 
Ciano Budape§teye 8 nisanda gidecek -
lerdir. 
(;ek Ba~vekilinin Biikre~ seyahati 

Biikre§ 30 (A.A.) - Adverul ga -
zetesine gore, Cekoslovakya Ba§vekili 
Romanya milli bayramJ munasebetile 
Biikre~e gelerek T ataresco'nun son de fa 
kendisine yaptJg1 ziyarete mukabele ede
cektir. 

• 

amele kiitlesini seferber 

Roosevelt kadar 

eden adam bugiin 

kuvvetlidir 
Bugiin, Ameri • ;..·~I 

kada, efkan umu - f lil!l 

miyeye hakim olan 
ve halk kiitlelerini 
ellerinde oynatan iki 
§ahsiyet vard1r. Bi -
ri Cumhurreisi Roose 
velt, oteki John 
Plewellyn Lewis. 
Bu iki §eften birin -
cisi, amhk bir §a -
toyu asrile§tirirken, 
demokrasiyi tamir 
t§tnl gaye edinmis 
insaniyet hadimi bi; 
filozof, oteki, dog -
dugu gundenberi sa
nayi aleminin mii -
cadeleleri icrinde ya
§amt§, ihtilalci fikir 
ve hareketlerinden 
dolay1 defalarca ha
pisaneyi boylam1~ 
Gal'li bir muhaci -
rin oglu ve eski bir 
maden amelesidir. 

Lewis, otuz milyon 
i~inin te§kil ettigi 

Lewis nutuklanndan birini soylerken 

ordudan ~1km1§ ve AmerikayJ bugiinkii 
Amerika yapan kapitalizmin kuvvetli ka
lesinde bir rahne a<;mak ir;in o otuz mil
tonluk orduyu seferber etmege karar ver
mi§ bir adamd1r. Lewis, Cumhurreisi Ro
osevelt kadar kultiirlii, onun kadar oku
mu§, onun kadar ate§in bir hatibdir. 

Baz1 mehafil vardu ki, Lewis'in ismi 
orada korku uyandmr. Amele patahlan 
Amerikada eskidenberi mevcud olmakla 
beraber, i!Ki ha~eketini idare eden bir §e· 
fin Lewis derecesinde niifuz sahibi olu • 
§U ilk gorulmu§tur. Amerika efkan umu· 
miyesi, bu adamm hergun artan bir kud· 
rete sahib oldugunu bilir, fakat ne mak
sadla hareket ettigini henuz kestireme -
mi§tir. John Lewis'in ismi, iblisin ismi gi
bi korku ile amhr. 

John Lewis, kollanm salhya salhya, 
c;amur deryasmda yi.irur g-ibi agtr adJm
larla yiiriir. insanlarm biribirine ~ok ben
zedigi bu memlekette, onun crehresi, her 
girdigi yerde derhal nazan dikkati eel -
bedece~ kadar ba§ka ve son derece r;ir -
kindir. Iri kafasJ ve iri sural!, etten ve ke
mikten degil, sun'i kau~uktan yap1lmt§ ve 
iistiine, muhtelif insanlarm yiiziinden top
lanan sar;lar, kirpikler ve ka§lar tak1lmJ§ 
hissini verir. Boga alnma benziyen aim • 
mn iistunde dimdik duran beyaz sa<;lan, 
b1y1k zannedilecek kadar kahn, komiir 
gibi simsiyah ka§lan ve bayku§ goziinden 

farkSJZ testekerlek, sabit bak1§h gozlerile 

Lewis hakikaten insana i.irpertiler veren 

bir mahluktur. 

John Lewis'in sesi de kendisi kadar 

§ayam heyrettir. Kah bellibelirsiz i§iti • 

len, k1s1k dudaklann arasmdan giic;li.ikle 

duyulan bir mmltt, kah eski Yunanhla-

nn tiyatro maskelerinde oldugu gibi ala· 

bildigine a<;Jlmt§ bir agtzdan, ii<; biiyiik 

kiliseyi c;m c;m ottiirmege yetecek irilikte 

bir ses halinde <;Jkar. 

Amerikadaki sanayi te~kilat komite • 

sile Amerika i§ federasyonu, milyonlarca 

insam temsil eden C. i. 0. ve A F. L. 

ba~ harflerile, Lewis'in biitun hayatma 

hakimdir. 1880 senesinde, maden mmta

kasmda, hayatmm yanstm hapisanede 

ger;iren bir babamn evladt olarak dogan 

Lewis, pek kiir;iik ya~mda iken maden 

kuyusunda kazma sallamaga ba§lam1~ • 

tir. On be~ sene bu hayatt siiriikliyen 

Lewis giinun birinde birdenbire i~i gi.icii 

btrak1p sergiize§te ahlmJ§, Amerikay1 

§arktan garbe, §imalde11; cenuba dola§ -
rnJ§, nihayet 1908 de Illinois' de yerle§
mi§tir. Onu, burada ahkoyan §ey a§kt!. 
Lewis orada evlendi ve o tarihten itiba -
ren de l§<;i liderligine dogru ilk adtmml 
att1. Soz soylemekteki kudreti, zekas1, fa· 
aliyeti, az zaman zarfmda A. F. L. re -
isinin nazan dikkatini celbetmi§ ve Lewis, 
bu adamm sag kolu mesabesinde bir mev
ki sahibi olmu§tU. 

Bir miiddet sonra Lewis, i§r;i hareketi· 
nin ba~ma gec;medik<;e yiiregini rahat bJ
rakmak istemiyen deruni iblisin tahrika
tile, A F. L. reisine kar§J namzedligini 
koydu ve Hearst'm yardtmile riyaset mev· 
kiini ele a! dt. 

B ugiin John Lewis, riyaset ettigi ko • 
mi.ir madenleri sendikasmm ba§mda, A • 
merika madenlerinin heyeti umumiyesin
den ft§bran ve kapitalizmi tehdidi aitm
da tutan bir grizo haline gelmi§tir. Ma • 
den i§<;ileri onu, §ef stfatile bskanc bir 
itina ile ba~lannda tutmakta ve bir kah· 
raman gibi korumaktad1rlar. Ona kar&J 
beslenen hiirmet o kadar biiyiiktiir ki 
binlerce komiir a~elesi, r;ocuklanna 
Lewis ismini takmlstJr . . . 

John Lewis, hayatmJ hapisanede ge • 
<;iren fakir ve cahil babanm oglu, maden 
amelesi Lewis c;ok kiiltiirlii bir adamdu. 
Klasikleri tanamile tamr. Bir giin, ga -
zcteciler, kendisini bir vagonda iliade'i 
okurken gormii§lerdir. Bu adamm hita· 
betteki kuvveti ile, adalelerindeki kuvvet 
te kiiltiiri.i ile bir ayardadJr. 

Lewis, temsil ettigi i§r;i miktanm bir 
bu<;uk milyon tahmin etmektedir. Kendi
sine sorarsamz, ne demokrattJr, ne cum
huriyetr;idir, ne sosyalist, ne de komiinist· 
tir. Ba§bca gayesi iKi s1mflanm tevhid 

edip onlan, ekonomik menfaatlerini mu

dafaa edecek vaziyete koymaktu. Lewis, 

Amerika kanunu esasisinin her s1mfa te§

kilat yapmak hakkm1 verdigi halde, ser

mayedarlann entrikalan yiiziinde~ sen

dika halinde toplanamtyan muhtelif a • 

mele s1mflannm te§kilatlandmlmasmt he

de£ tutmu§tur. Bundan sonra da, siyasi 

hedef olarak demokrasiyi kurtarmak ga

yesindedir .. Bu gayesine, Amerika i§<;isi

ni le§kilatlandJrarak ermek iimidindedir. 

Sosyalistler Lewis' e muzaheret 
edecekler 

~ikago 30 (A.A.) - Amerikan sos· 

yalist fukas1, mensublarma Lewis'in ida· 

re etmekte oldugu sendikal harekete mu-

.. Ziraat BankasJ eskidenberi milli bir 
~uessese olmakla beraber, ismi i.istiinde 
z.tra~t bankasJdJr; yakm zamanlara ge· 
lmcJye kadar, mahdud bir sahada r;ah§ _ 
mJ§Ilr. 

.. ~~yiik Harb i~inde te§ekkiil eden ve 
omru k_lsa sure? !tiban Milli BankasJ, 
?aha Zlyade btr tecriibe idi. Onun icrin, 

I I~ BankasJ, sermayesi, erkam, miidiirle
n, .. memurlan, her§eyi Ti.irk olan ilk milli 
Turk bankastdtr. Biiyi.ik zaferden so • 
ra, Bi.i.yiik Sefin emir ve i~aretile te§ekkiil 
e?en I§ Bankast, sadece muvaffakiyetli 
bJr mali mi.iessese olmakla kal 
T" k" k d' mamJ§, 

ur un, en tmizin bile bilmedigvimiz b' 
• • • b k ' IT 

mezJyehm, an acJ!tktaki yiiksek k b'l'-. . . d a 11 
yehm Jspat e en bir abide olmu~tur. 

!§ Ban~ast, bi.itiin milli bankalanmlZl 
doguran bJr ana banka, bugiinkii b"t" 
T" k b k u un 
.. ~r . an. actlanm yeti§tiren bir banka 
umversJtesJ olmu~tur. 

Filvaki, h Bankas1, Si.imer B k· C h . M an .n, 
urn unyet erkez Bankasmm, Emlak 

ve ~!tam Bankasmm, Eti Bankm, te
§~kkul etmek iizere olan Deniz Bank 
dtger .kiic;iik Tiirk bankalanmn ve birc;:k 
sanayJ .miiesseselerinin anast oldugu gibi, 
m~ht~hf mali, smai ve ticari miiessese -
lenmJze sermaye, miidiir, memur yeti§ti
r:n. v~~~d bir kaynak olmu§tur. Onun ye
~~hr~tgJ genclerden, yalmz bankalar de
gJ]; I~hs~d Vekaleti, Uyu§turucu Mad
?e!fer lnhJsan gibi, devlet miiesseseleri de 
ISh ade etmektedirler. 

Muammer, Yusuf Ziya, Sami, Mu
vaffak Cevdet, F aztl, Hamza 0 
O N . sman, 

sman un, Sadi N eJ· ad """ ~;: k' 
R'f y '"' ""'a tr 1 at 1 a ... gibi gene ve liyakatli ban-
k.act~anmJz, hep 1§ Bankasmdan ye • 
h§ml~, hepsi oradan feyiz almJ§lar ~ 
dir. 13 yJ) ir;inde mudiir v 
I k b' I I e memur 

o ara In er e gene yeti§tiren h Banka-
stmn__ asJ] biiyiik himmeti, memlekete a§J· 
ladJgl bankacJhk ruhu, i<; ve dt§ piyasa
!~rla halka telkin ettigi derin emniyet ve 
Jhmaddtr. 

1§ B~nkas~mn muvaffakiyetli r;ah§ma
SJ sayesmdedJr ki, bugiin, hi<; tereddiid 
etmeden ye~i bankalar kuruyor ve i§leti
.yoruz. Yem kurulan milli bankalar, hep 
I§ ~ankasmm yarathgt cesaret, itimad ve 
emn~ye~ havast ir;inde dogmu§ muessese· 
lerdJr. I§ Bankast olmasaydJ, muhakkak 
bunlarm hir; biri olmaz ve Tiirk bank : 

I v d v a ct 1g1 ogmazd1. 

ikttsad Yekilimiz CeJal Bayarla arka
da§larmm kurduklan bu ilk Turk banka
st, 13 yll evvel i§e ba§larken dudaklar101 
bi.ikenler, bugiin, onun goz kama§bran 
varltgmJ takdirle, hayranhkla alkJ§ltyor
lar. 

13 y1l evvel, bugiiniin ve yannm bu 
kadar verimli ve f.eyizli olacagmt goren 
biiyiik insanlara ve onlann biiyiik eserle· 
rine hayran olmamak kabil mi? 

lngiliz Krahmn ta~ giYJne 
merasiminde AlmanyaYI 
Blomberg temsil edecek 

Berlin 30 (A.A.) - Resmen bil ~ 
dirildigine gore Fuhrer, ingiltere Krah 
Altmct ]orjun tac giyme merasiminde 
kendisini te.m~ile . Mare~al Blomberg'i 
memur etmt§l!r. ~tmal denizi iissiibahri 
kumandam Amiral Otto Schultze ile 
tayyare generali Stumpff' de merasime 
gidecek Alman heyetine dahil bulun -
maktad1r. 

zaheret etmelerini tavsiyeye karar ver • 
mi§tir. 

Bu. ka.r~r, .Amerika mesai federasy~ 
nuna mdmlmJ§ agu bir darbe te§kil et • 
mektedir. 

Ali mahkemenin bir kararz 

Ya§in~ton 30 (A.A.) - Yiiksek 
mahkeme asgari yevmiyeler hakkmdaki 
kanunun kanunu esasiye uygun oldugu -
nu 4 reye kar§J 5 reyle tasdik etmi§tir. 

Bu karar Va§ington devleti dahilinde, 
r;ah§an kadmlar i~in asgari bir yevmiye 
tayin eden kanunu teyid etmek ir;in itti· 
haz edilmi§tir. Karar, Nevyork, arizona 
ve Arkansas devletleri dahilinde cari 
ayni mahiyetteki kanunlarm kanunu esa· 
siye uygun olduklan hakkmda yi.iksek 
mahkeme tarafmdan evvelce verilmi§ o· 
Ian kararlan nakzetmektedir. Karann 
metni hakim Hughes tarafmdan okun -
ffiU§!UT . 
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CUMHURlYET 

A====;:==========~===" ( Tarihi Bibliyografya ) Adis 
~~~~= Hesab meselesi II Tarihi Muteber•yahud-

-Ababa kan§Ikhg, 
~======:::;:=~=~=~=====~ Tarihi Fazd Ahmed Pa~a 

bu <;ocuk dogrusu!... Yazan: Faz1l Ahmed Pa~anm Kii<;iik Ali kulak verdi, onun zihnini 
dag1tan yalmz denizin giiriiltiisi.i degildi: 
Annesile babas1 bir kere daha kavga edi
yorlardi. Bu vaziyette gel de hesab mese
lesini ballet! 

Bir taraftan Ertugrul kansma soyleni
yordu: 

«- Bakahm hoppahgm nereye vara
cak, diyordu, etrafmda erkekler kelebek 
gibi ... Y aptJgm masarife can dayanmaz 
oldu ... Annelik nerede sen nerede !..» 

Serna da kocasma §U cevab1 veriyor
du: 

«- Sen evvela kendine bak bir hele ... 
Biitiin param kumarda, plajda kadmlan 
diirbiinle seyret, zilzurna sarho§ olunct -
ya kadar ic;:, sonra da §e§i be~ gordiin di
ye ban a takaza et !..» 

Kii<;i.ik Alinin halletinege ugra~hg1 me
sele zor degildi, fakat gi.iriilti.iden bir§ey 
yapam1yordu ki. <;;ocuk k1Zd1, defter, 
kalem gibi nesi varsa pencereden atmak 
istedi. Lakin birdenbire aklma bir~ey gel
di. 

Kag1d kalemle meseleyi aldt, salona 
gitti, kap1y1 vurdu, «giriniz» miisaadesini 
beklemeden e§igi a§tl. 

Ertugrul odamn bir ucunda, Serna 
da obiir ucunda idi. Kii<;iik Aliyi gori.ince 
~a~trdtlar. <;;ocuk, kavga edildigini du • 
yunca ekseriya bir ko§eye sinerdi. Fa kat 

bu sefer. .. 

Ertugrul: 

- Ali, haydi git bahc;ede oyna yav.: 
rum, dedi. 

- Su mesele akhmda iken hi~ bir§ey 
yapam;m. Ne olur baba bana yard1m et 
te §unu halledeyim. 

- Her zaman meseleleri yalnizba,l-
na hallederdin a yavrum I 

- Oyle amma, bunu yapamad1m. 

- Peki g()ster bakah'm. 

Kavgadan Ertugrulun zihni kan~ml§· 
h. Meseleyi bir tiirlii kavnyamaymca: 

- Serna, dedi, gel goster bakaLm 
kendini ... 

Kadm gogsunu kabartarak yakla§h. 
Kag1d1 kalemi eline ald1. Fa kat yelkenle
ri <;abuk suya indirmek mecburiyetinde 
kalmca aciSim <;ocuktan <;Ikarmak istedi: 

- Yikii, kar§Imdan bakay1m, ne di
kiliyorsun ba§Ima! Acelen mi var? 

- V ar ya, bu ak§am meseleyi temize 

c;ekmeliyim, yoksa ... 

- Peki, sen git bah<;ede oyna, biz se

ni <;agmnz. 

- Y oo !... Oyle yagma yok! Ben gi

dersem siz gene kavgaya tutu§Ursunuz, 

meselem de bu ak§al!! oldugu gibi kahr. 

- A ... delinin zoruna da bak, baban-

Ali nihayet d1~an <;1kn. Ana baba da muhurdan 
masanm ba§ma ge<;erek meseleyi ballet • Yazma. Hat: Neffs bir nesih; hattat: 
mege <;ah§hlar. Giridli Siileyman bin Halil (1158). (16X21J 

d bi.i.yiikliigiinde 107 varak· her sahifede 15 
iki saat sonra meseleyi yapmi§lar 1. satrr. · 

Fa kat iki saat ba§ba§a vermek onlara Koprillii kiitiibhanesi. FaZll Ahmed Pa -
kavgalanru unutturmu§ ve aralarmda a- §a kitablan arasmda. Umuml. No.: 214. 
deta yeni bir samimiyet tesis etmi§ti. He- Tarihi Muteber, Kopriiliioglu Faz1l 
le meseleyi halledebilmeleri onlan o ka- Ahmed Pa~anm Girid cengindeki ser
dar memnun etmi§ti ki sevincden opii§· darhgmm bir tarhi<;esidir; ve bu niis

mi.i§lerdi bile. 
hanm 69 uncu varakmm birinci sahife
sinde bitmektedir. Fakat, 70 inci varak-

Ak§am sofrada §erefe §ampanya i<;er- tan 107 nci varaka kadar cMakalei Zin-
lerken Serna <;ocuga: danc1 Mahmud Kaptan berayi fethii za-

- Bahan bulunmaz bir adam, dedi. fer Ke~tii Malt1z laini duzah mekin> 
Ertugrul da ilave etti: b~hgile, Akdenizdeki Tiirk korsanlan

nm nefis bir maceras1 anlahlmaktad1r: 
- Giizeller akilh olmaz derler amma 1084 tarihinde MlSlrda Kahire tiiccar-

inanma I Annen hem gi.izel bir kadmdlr larmdan Hac1 Abdurrahman narrunda 
hem ak1lh... bir bezirgan Yusuf nammda bir kolesi

Bu giizel anla§ma iki giinden fazla sii- ni malmdan azad etmi§, kendisine bir 
remedi. Kan koca arasmda kavga gene miktar da sermaye verm~. Kole Yusuf 
patlad1. F akat Ali hem en ge<;en seferki ticaret i<;in istanbula hareket etm~, 
gibi ko§tU. Kavga pek km§madan yeti§ • yolda ba~mdan garib bir macera ge<;mi~, 

bu macerayr bir tarih ~eklinde kaleme 
mi§ti. alarak efendisine gondermi~. Muharrir, 

* * * hicri 1106 yllmda Kahirede bulunurken 
On be§ giin sonra Ertugrul, oglunun Han Halilde Hac1 Ibrahim narrunda bir 

odasma girince yaz1hanenin iistiinde bir tiiccarla ahbab olmu~. Gorii§iip konu
mektub gordii. <;_ocuk buna ba§lamt~, fa- ~urken bu adamm ~k giizel yaZl yaz
kat bitirmege vakit bulamarnl§b. d1~111 gorm~. kimden ogrendigini sor

mu§. Hac1 ihrahim: cBabamm Yusuf 
Ali arkada§lna §unlan yaz1yordu: nammda marifetli bir kolesi vardl. Ba-
<<Sevgili karde§im Nurhan, Ne olur, §Ina gelen serencam1 kendi el yaz1sile 

bana ilk vas1ta ile birkac;: tane daha zor bir tarih §eklinde yaz1p bahama gonder
mesele gi)nderir misin. Eger sen hula- mi§. Ben de yaz1yr bu kitabdan me§ket
mazsan, daha biiyiik 51mfta olan agabe- tim> demi§. Muharrir merak etm~. Yu
yinden iste. Bunu senden ni<;in rica edi- sufun eserini gormii§ ve bir kopyesini 

yorum, bilir misin '? Koyde ba§IIDJZ din- al~iz tarih<;imiz i<;in biiyiik klymeti 
lensin diye. Babamla annem kavgaya olan bu macera bir mektub §eklindedir. 
tutu§tular m1 bak ne yap1yorum: Hem en Kole Yusuf efendisine yaz1dl~ bu uzun 
ko§uyor ve onlara zor bir mesele veriyo - mektuba: cBenim saadetlft ve mii.riiv
rum. Y a hal!etinege muvaffak oluyorlar vetlft efendim sultamm hazretleri, eger 
ve o zaman sevincden k1zgmhklanm u- ahvali serencam1m1z sual buyurulursa .. ~ 
nutuyorlar, ve yahud da halledemiyorlar diyerek pek latif bir ifade ile b~hyor. 
ve halledinciye kadar iizerinde i§liyerek Re,ad Ekrem Ko~u 
kavga etmiyorlar. ~-C-E_N_A_Z_E~M-E_R_A_S""":1-M~1 ~ 

«Banyo meselesile evde iki giin asayi§ Bay Fadtl Kibar vazifeten Eski§ehir-
temin ettim. Hele o tren meselesi yok mu, de bulundugu 51rada fiic'eten vefat et
sayesinde tam ii<; giin evde bir cennet ha- mi§tir. Cenazesi Eski~ehirden trenle bu
vasJ esti adeta. Sarah meselesine bir haf- giin ogle iizeri Haydarpa§aya gelecek ve 
tahk rahat borduyum. Simdi elimde yal- saat 14 te Haydarpa§a istasyonundan a

hmp otomobillerle Uskiidardaki ailesi 
mz mimar meselesi kald1. Bunu da sarfe- kabristanma nakledilecektir. 

dersem halimiz yaman. Onun i<;in aman 

ne olur, bana ac1 da imdad1ma yeti§ ... '> 

Mektub burada kalmi§tl. 

Ertugrul kansm1 c;:agud1. Serna mel-~ 

tubu okuyunca hiing_iir hiingiir aglamaga 

ba§hyarak kendini kocas1run kollanna at-

h. H1<;k1ra h1c;:kira yalvanyordu: 

- Aman ne olur, ban§alun ve bir 

daha kav~a etmiyelim. Y a§IIDIZ ilerledi, 

hesab meselesi halledecek vaziyette degi

liz. 

Ac1 bir kay1b 
tnhisarlar Samsun fabrikas1 eski mu

diirii miihendis Rii§tU. <;olakln teO.avi ~
dilmekte oldugu Cerrahpa~a hastane -
sinde vefat ettigi biiyiik bir teessiirle 
ha ber ahnml§tlr. 

Merhum, istiklal Harbinde, Kastamo
nu meb'usu slfatile Birinci Millet Mec
lisinde hizmet etmi§, yiiksek bir vatan
perver, degerli bir miihendis, giizide bir 
idare amiri idi. 

Ia benim kadar iyi ge<;inen kan koca var Nakleden: 

Maresal Graziani mukabele bilmisilde bulunan 
' 

200 italyant hudud harici etti 

Gra?.iani maiyet1 ve muhatzzlarile beraber Adis-Ababa'da bir gezinti esnasznda 

Londra 30 (A.A.) - cTimes. gazetesi Muhtelif hiikumetler, balen, Habe§iS-
muha'birinin bildirdigine gore, §ahsma tanm miistakil bir devlet olarak Millet-

kar§l yap1lan suikasd neticesinde alman 
mukabele bilmisil tedbirlerinden iki 
giin sonra, haberdar olan Mare§al Gra
ziani muhtelif riitbelerde 200 den fazla 
ltalyam Habe§istan haricine <;lkarml§· 
hr. Mukabele bilmisil tedbirlerinin tat
bikl s1rasmda birka<; italyan yanh~hkla 
bizzat kendi vatand~lan tarafmdan 51-
diiriilmii§tiir. 

Habe§istanm Londra sefiri Martin'in 
iki oglu, Mare~al Graziani aleyhindeki 
suikasd tertibatmda methaldar olmak 
ciirmile Addis-Ababada ku~una dizil
mi§lerdir. 

Muhabir diyor ki: 
cSon vak'alardan sonra Habe§istanla 

diger memleketler arasmda ticaret dur

mll,'?tur.> 

Habe§istanin lstikli.li ve 
Milletler Cemiyeti 

Londra 30 (A.A.) - Daily Telegraf 
gazetesinin diplomatik muhabiri yazi
yor: 

ler Cemiyeti azas1 olarak telakki edilip 
edilmedigi meselesini tetkikle me§gul 
bulunmaktad1r. Eger bu mesele, 26 ma
yista toplanacak fevkalade i<;timada ko
nu§ulacaksa, 6niimiizdeki on be§ glin i
<;inde, sekreterlige bu hususta bir mii
racaatte bulunulmaSl lazrm gelmektedir. 

Devrekte yapdacak at 
yari§larl 

Devrek (Husus!) - Kazamiz K1 -
z1lay Cemiyetinin tertib ettigi at yan§ -

larile pehlivan giire§lerinin miikemmeli
yeti i<;in <;ah§ilmaktadlr. 

MayiSin ikisine tesadiif eden pazar 

giinii yap1lacak olan at yan§lan tay, balk 

ve tahammiil ko§usu olmak iizere i.i<; kls

ma aynlm1§ ve muhtelif miikafatlar vaze

dilmi§tir. 

Giire§ler yagh olacakt1r. Ayak, orta, 

ba§alt1 ve ha§ olarak dorde aynlan bu 

miisabakalan kannanlara da nakdi mii

kafat verilecektir. 

Yar1n SARAY • sJnemasi 
En me~hur sinema ytld1z1 ve "MASKELi KADIN, 

filminin unutulmaz miimessilesi 

PAULA WESSELY (Julika) y1 
En fazla muvaffak olduku ve artistik miikafahm kazand1g1 

MACARiSTAN CECELERi 
filminde takdim edecektir. LOtfen yerlerin evvelden 

ald1rllmas1 rica olunur. 

m1 diinya yiiziinde ... Olur edebsiz degil F. V ARAL 

Cenazesi bugiin saat on birde Cerrah
pa§a hastanesinden kaldmlarak Aksa
raydaki Valide camisinde namaz1 kthn-

dlktan sonra ~ehidlige defnedilecektir. '-••••••••••••••••••••••••!••••• .. 
llltt 11 111 II 111 111 11 1 t 1 111 Ill 1 I Ill 11 til 11 11111111 111 1 I I I I Ill Ill Ill 1f1 I I I I I Ill I I I It I I II I II II I II I I I Ill IIIII Ill II 111111 IIIII I Merhuma Haktan rahmet, kederli a-

ilesile kendisini sevenlere sab1rlar di
leriz. Afyonkarahisarda yagh giire' miisabakalart 

r--

KRON3TAD BAHRiYElilERi 

Bu ak~am S U M E R 

Rus ihtilalinin en 
deh~etli filmi 

mevsimin en fazla musikili 

Her gerde 
filminin ilk bUyUk iraesidlr. Bafl rollerde: 

Caz ve radyo krah HARRY ROY ve me~hur orekstras1 ile 
sevimli y•ld1z PRENSES PEARL 

~ayam hayret musiki, me~hur 'Voyage autour de Monde,, ~arkisJ, 
giizel dansozler, caz, asri musiki ••• Velhas1l tekrar tekrar goriilecek 

musikili ve giizel bir tilm. 

Muazzam Franstzca siiperfilm 

31 Mart 1937 

RADYO 
( Bu aksamki pro2Tam ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 ha.va

dls - 13 05 muhtelif pl3Jk ne~riyat1 • 14 
son - 17 inlnlab derslerl: Universlteden 
naklen Yusuf Kemal Tengir~enk • 18,30 
plakla dans musiklsi - 19,30 konferans 
Tayyare cemiyeti na.mma: Nurl Ktzllka .. 
nat - 20 Nezihe ve arkada.§lan tara.hndan 
Tiirk muslkisi ve halk §arktlart - 20,30 -O
rner Rtza tarafmaclan arabca. soylev - 20,45 
Bimen :;len ve arkada~lan tarafmdan Tiirk 
musikisi ve halk §arktlari, saa'• ayan .. 
21,15 orkestra - 22,15 ajans ve borsa. ha • 
berleri ve ertesi giiniin program! - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par~alan .. 
23 son. 

ViYANA: 
17,05 gramofon plakl - 17,50 konferans • 

18 a sri A vusturya. musiiklsinden par~alar • 
18,55 san'at haikklnda. konferans - 19,35 
kon~ma - 19,55 ha.vadls - 20,10 slyasi kon
ferans - 20,25 Viyana devlet operasmdan 
nakil - 24 DANS MUSiKISi. 

BERLiN: 
18 HAFiF MUSiKi - 18,30 plyano kon .. 

serl - 19 Frankfurt'tan naklen konser .. 
20,15 konferans - 21 havadis - 21,15 Stut .. 
gart'tan naklen konser- 22 QALGlLl VAR
YETE - 23 havadis • 23,20 konferans - 23,30 
DANS MUSiKiSi. 

PE§TE: 
18,30 QiGAN ORKESTRASI - 19,20 hava 

tehlikesi hakkmda konferans - 20,30 opera-
23,40 CAZBAND - 24 fransu~ca, italyanca 
havadls - 24,10 QiGAN ORKESTRASI. 
BUKRE~: 
19 Rumen milli muslklslnden pa.rc;alar -

21,20 CELLO KONSERi • 22,10 11an - 22,45 
DANS MUSiKiSi - 23,45 havadls. 

LONDRA: 
19,15 GRAMOFON PLAKLARI - 20 hava

dls - 20,25 muhtelif operalardan parc;aln .. 
22,30 piyano konseri - 23 havadis - 23,15 
VARYETE VE DANS MUSiKis:t. 

PARiS: 
20,30 askeri bando - 21 isPANYOL HA ... 

VALARI - 21,30 havadls - 22 gramofon 
plaklan - 23,10 Boris Godunow operas1 -
24 dans musikisi. 

ROMA: 
18,15 oda musikisl - 18,50 spor habcrler!-

19,10 Bariden naklen konferans - 20 ya ... 
banct dillerde havadis - 20,49 Yunanistan 
lc;in ne11rlyat - 21,05 havadis - 22,40 askeri 
bando - 22 PALERMO'DAKi MASSIMO 
TiYATROSUNDAN NAKLEN OPERA. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am 11ehrln muhtelif semtlerlnde 

nobe~i olan eczaneler §unlardtr: 
istanbul cihetindekiler :. 
Eminiiniinde (Be~ir Kemal), Beyaz1dda. 

(Haydar), Kii<;ukpazarda (H. Hulusl), 
Eyiibde (Hikmet Atlamaz), ~ehremlnlnde 

(Nazim Sadtk), Karagiimriikte (Suad). Sa
ma.tyada. (ErofllosJ, §ehzadeba~?mda (Unl
versiteJ, Aksarayda. (Ziya Nur!J, Fenerde 
(Vitam, Alemdarda (AbdiilkadlrJ, Bak1r ,. 
koyde <Merkez>. 

Beyoglu cihet!ndekiler: 
Galatasarayda (A. Cevad), Bootanba .. 

mda (G-aT1h-l, a a <l To~ !Ht
~~y.~~l .. ,l{urt»f.ll~ta. (Golopulo),, .Takslmde 
(Kemal RebiiD, ~i§li nahlyesinde (Mac;ka), 
Haskoyde (Nesim Aseo), Kasm1pa~?ada 
(Miieyyed), Be~?ikta§ta (Siileyma.n Receb), 
Sanyerde (Asaf). 

Uskiidar, Kadikoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (AhmediyeJ, Kadtkoy'Cie Mu• 

vakklthane caddeslnde (Saadet), Biiyiika.
dada (HalkJ, Heybelide (Tan a.§). 

tSPARTADA 

Sebat Kiitiibhanesi Yunus 
oglu Lutfi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, klrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Karagomlekliler 
ihtil81i 

Miitercimi 

Haydar Rifat 
Yeni ~1kb 

100 kurufi 

T oros Gender Birligi kongt'esi 
Toros Gencler Birl!gi kongre divam ba§

kanhgmdan: 
20/3/937 de vakt!n darllg1 ve raporlarm 

tetkikl iizerine tehir edilen kongremlz, bu 
de!a 3/ 4/ 937 cumartesi giinii Eminonii 
Halkevinde saat 14 te yap1Iacag1 Toro.'>lli 
arkada9lara. ilan olunur. 

Afycm (Hususi) - Halkevi tara -
fmdan tertib edilen yagh giire§ miisaba
kalan be~ binden fazla seyirci tophya -
cak kadar biiyiik bir alaka ile kar§I • 
land1. Bir<;ok tali miisabakalardan sonra 
Y anmdi.inya ile Adapazarh Cerna! kar
§lla§tJlar. 

Giire§e ba§lar ba§lamaz uzun kolla -
rile belden oyun almaga ugra§an Y a -
nmdiinya, nihayet bunda muvaffak ol -
du ve hasrrum yirmi alnnc1 dakikada 
yendi. Gonderdigim resim Y anmdiinya 
il~ Adapazarh Cemali giir~e ba§lama -
dan yagh ibir vaziyette gostermektedir. 
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Miisavirile evlenen Naz1r 

$EHiRLER ALEV iCiNDE 
Reji: TURJANSKI • Artistler: GEORG RIGAUD ·GABRIEL GAB· 

RIO • JOSELIN GAEL • SUZI VERNON ve MAXUDIAN 

Pek yak1nda 

TURK'te 
YILDIZ-• 

SiNEMASINDA 
Giizel sesli [V' acar vdd1Z1 r 

' 

Frans17. Ticaret Nazm M. Bastid, kendi nczaretinin Teknik Mi.i~aviri olan 
Matmazel Basdevonut'la evlenmi§tir. Nikah ve di.igiin Matmazelin koyii olan 
Norvan'da mahalli adetlere gore yapilm1~hr. Resmimiz gelin ve giiveyi Bele
diye dairesinde gosteriyor. 

MARTHA EGGERTH'in 
Bu sene gosterilen veni Hlimlerinden Bu hafta S A K A R Y A sinemastnda 

STEFAN ZWEIG'in "KORKU, romanmdan muktebes 

G ·u- N A H G E C E 5 1• Frans1zca sozlii tilmin\ fevka!Ade 
bir surette yaratan PARiSLi SANTHZ 

GABY MORLAY, CHARLES VANEL ve GEORGES RIGAUD Buyuk operet 

•••••••••••••••••- Biitiin seyircileri ga~yediyorlar. ••••••••••••••••.ri l•••••lllilll1••••••••al 
BU 

AKf?AM 

sinemac•hg•n en gUzel filmi t~erefine 
memleketimizde ilk defa olarak biiyiik 

RESMi SiNEMA MUSAMERE.Si 

Sevenlerin, sevilenlerin, B!Jkl bilenlerin filmi. Filmi varatanlar : 
NORMA SHEARER • LESLIE HOVARD • JOHN BARRYMORE 

DiKKAT : Bu a k§amki miisamere i~in loca kalmaml§br. Biitiio koltuklar aym fiatta ve numarahd1r. Birinci ve 
ikinci mevkiler sablm•vacakbr. Mii§terilerimize holJ bir vakit ge~irtmek iljin saat 8,30 dan film ba•laymc•va ka
dar ve antrakta CAZBAND ve dans olacag1 gibi gelenlerin ainrmas1 da abnzcakhr Y ALNIZ BU AK~AMKi 

MUSAMERE i<;iN SMOKiNG veya FRAK mecburidir. Bu sabah saat 10 dan itibareo Gi$E B~jlk bulundurulacakhr. 

Telefont 40868 Telefonla kapablan biletlerin aaat yediye kadar aldmlmas1 rica olunur. ••••••••n•••••••••••-

. . ' 



31 Mart 1937 

Konferans vermek sure
tile diinyay1 dola~an ~ift 
~imdiye kadar 1500 konferans veren ve sekiz 
dil bilen Hermon Kolo inbbalartnt anlabyor 

M osyo ve Madam 
Herman Kolp'la 
iginde seyahatlerini 
yapttklan otomobil 

i\.nkara 30 {Hususi) - Her ugradt
gi yerde, ufak bir iicret mukabilinde kon· 
feranslar vererek, yol masrafmt c;tkaran 
Herman Kolp admda bir Alman seyyah, 
birkac; gi.indenberi §ehrimizde bulunuyor. 
Seyyah, Edirnede 4, lstanbulda 73, Bur
sada 7, lnegolde, Bilecikte, Bozoyiikte 
iki§eT, Eski§ehirde 1 konferans vermi§ -
tir. Kendi kullandtgl kiic;i.ik bir otomo -
bille J aponyaya kadar seyahat etmi§ o -
Ian Herman Kolp, bu sefer de, iic; dort 
senede bitecek bir tura c;tkmt~hr. Y anm
da bu sefer, birkac; ay evvel fsvec;teyken 
evlendigi, isvec;li refikast vardtr ki, ona, 
gerek otomobil kullanmada, gerek kon -
feranslarmda projeksiyonla yardtm et • 
mektedir. 

Konferansc;t, bu son seyahatinde gec;ti
gi yo liar hakkmda, ban a §UnlaTI soy)edi: 

«- Ben Tiirkleri ve Tiirkiyeyi c;ok 
sevdigim ic;in ac;tkc;a konu§acagtm. Kara 
yollarmm yeniden ac;tlmast, tslaht ve ta -
miri i§lerine verdiginiz ehemmiyet c;ok ye· 
rindedir. Bulgaristanda, diyebiiirim ki hi<; 
yo! yoktur. Y almz Haskoyle Ti.irkiye 
hududu arasmdaki k!Slm giizeldir. Edir
ne ile istanbul arasmdaki yolun baz1 yer· 
leri hen liz ham degildir; fakat bir, bir 
bw;uk sene ic;inde Babaeskiye kada,r o • 
Ian yo! da am~m'l diizelecegi ~;;orii -
liiyor. Babaeski ile Edirne arasmdaki 
ta~ yol, Yugoslavyamn birc;ok yollarm • 
dan iyi vaziyettedir. Eski~ehir • Sivrihi • 
sar- Polath yolunu zaramz buldum. Po
lath ile Ankara arasmda, yanh§ bir isti
kametten gec;tigim I<;m. otomobilimizi 
mandalara ve atlara c;ektirdik. 

On sene evvel de Tiirkiyeye gelmi§ • 
tim. Simdi, deh§etli farklar goriiyorum. 
Y eni cereyan ve yeni fikir, kiiylerinize 
kadar yerle§mi§tir. Simdi bir ecnebiyi ar· 
kada§ gibi goriiyorlar, yo! gosterip yar -
dim ediyorlar. Her yerde mektebe tesa -
diif ediyorum. Hic;bir memleketin son se
nelerde Tiirkiye kadar yeniden mekteb 
yapt1rmadtg1 muhakkaktu. 

Bir<;ok yerlerde, ormana ve agac ye· 
ti§tirmege hususi bir itina gosterildigine de 
§ahid oldum. Bizzat koyliiler ormanm 
iklim iizerindeki tesirlerini anla~t§lardir.» 

«- KonferanslarmiZI hangi dillerle 
veriyorsunuz ?» 

«- Miimkiin oldugu kadar mahalll 
dillerle... fsve<;. Alman, ingiliz lisanla· 
rmi <;ok iyi bilirim. Yugoslav diline, 
faransJZcaya, tiirkc;eye, Holanda lisan • 
Ianna da vak1nm. Biraz japonca da bi • 
lirim. Simdi de kanmla arabcaya c;ah§ • 
maktayJZ. Hayli terakki ettigimizi umu-

yorum.» 
«- Tiirkc;eyi ne zaman ogrendiniz ?» 
«- Tiirkc;eye, Biiyiik Harb senele • 

rinde c;ah§l!m. 0 zaman c;ocuktum, siluh 
arkada§laTJmiZlll di!ini ogrenmege heves 
ettim. Cihan ic;inde seyahat karan ver -
dikten sonrad1r ki, eski bilgimi tazeledim 
ve i§te §imdi gordiigiiniiz gibi konu§mak
tayim. Sunu soylemj!k isterim ki, bilhassa 
§arka seyahat etmek istiyenler ic;in, tiirk
<;e ogrenmek en birinci §arthr. Saraybos -
nadan Zagrebden Pekine kadar, bir a -
damm yalmz Tiirk lisanile seyahat et -
mesi miimkiindiir. 

Cinde de, tiirkc;e bilmek insana kafi 
gelebilir. Zira, mesela Aksu' dan, Y ar -
kant'tan, Ka§gar'dan, Ptotant'tan, muh
telif yerlerden Pekine kervanlar gider. 
Oradaki biitiin kervansaraylarda tiirk<;e 
konu§tum. lranda her §ehirde tiirk<;e ko
nu§anlar vardtr. Simali Efganistanda 
tiirkmence gorii§iiliir. Efganistanda, farisi 
konu§anlann c;ehresi dahi tamamen, Or
ta Asya Tiirklerinin c;izgilerini ta~Ir.» 

«- KonferanslannlZI hangi mevzular 
iizerinde veriyorsunuz ?» 

«- Mesela, Ti.irkiyedeki konferans • 
lanmda §imdiye kadar Finlandiya, isve<; 
ve Norve<; mevzulanm sec;tim. Finler, za· 
ten sizin amca ~ocuklarmiZdiT. Bu kon • 
feranslanm alaka uyand1rdi. Soma, Ca
va, Borneo adalan hakkmda da konfe • 
ranslar verdim. Konferanslanmda, din • 
leyicilerin gezdigim yerler hakkmdaki su· 
allerine de cevablar vermekteyim. Bu 
c;ok enteresan oluyor.» 

«- Tiirkiymiz hakkmda konferans 
veriyor musunuz ?>> 

«- F azlasile. Su resml miihiirler ve 
imzalarla dolu ve 52 ayn lisandan ya • 
zlian ihtiva eden defter de gosterir ki, 
§imdiye kadar memleketiniz hakkmda 
1500 den fazla konferans verdim. Simdi, 
Ankarada, Matbuat Umurn Miidiirlii -
gi.inden memleketinizi gosteren giizel re· 
simler ve fotograflar rica ettim, bunlan 
da aynca projeksiyonla gosterecegim. Zi
ra, kulakla i~itilirken, gozle de gori.ilmesi 
c;ok biiyiik tesir yapar. Tiirklere ve Tiir· 
kiyeye muhabbetim, gerc;i c;ocukluktan 
ba~laml§tir, fakat seyahatlerimle kuvvet 
bulmu~tur. Say!Slz milletler, cemaatler a· 
rasmdan gec;iyoruz. Tiirkler sevilecek, sa
yllacak millettir, heniiz benimle seyahate 
yeni ba~lamt~ alan refikam bile, §imdi ay
ni fikirde bulunuyor.» 

Muhaveremizin bu kismmda Madam 
Kolp ta, kisa zamanda pek gi.izel ogren
mi~ oldugu tiirkc;e ile: 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 34 

BiZ iNSANLAR 
~============= Yazan: Peyami Safa =::r:Q 

- Burada olmaz. Bir gece bize gel. debiyat ogretmek ic;in mi? Dur ben sana 
fstersen, hatta, bu gece. soray1m: C::ocuklara: «1stedim merhem 

- N erede sen in evin? okundan cigerim yaresine - a ttl bin ok ki 
- $ehzadeba§mda. deger her biri bir paresine» gibi hezeyan· 
- Ver adresini. lar ogretmekten ne c;1kar? Fuzulinin bu. 
Necati soyledi ve Si.ileyman sigara ku· degil mi? Ne? c;1kar? Kime hizmet bu? 

tusunun arkasma yazd1. Cocuga m1? Oegil; millete mi? Degil: 
- Bu gece dokuzda gelirim, dedi. Be§eriyete mi? Oegil. 

Hala tiitiin kmntJlanm temizlemek is- N ecati kalkmak istegile dogrularak: 
tiyormu§ gibi di§lerile dilinin ucunu Ism • B I k yordu. - u gece ge , onu§uruz! dedi. 

Si.ileyman devam ediyordu: 
Yiiziinii Orhandan da, N ecatiden de K k 1 - OnU§UTUZ, onu§a liD ... «Cam kim 

ba§ka taraflara c;evirdi, onlara bakma • " · · canam 1~m sevmese cananm sever • Ca-
madan, kendi kendisile koDU§UYOTIDU§ gi· ni ic;in kim ki canamn sever canm sever». 
bi mmldandt: Ka<; yiiz senedir bu herzelerle kafa dol-

- Memnun oldum. Sen zeki c;ocuk • 
sundur. bilirim. Anla§acag1z. Ben seni 
~oktan gormek istiyordum. Programda 
vardi. 

Birdenbire dogruldu ve Necatinin rna· 
sa kenarm1 tutan eline hafifc;e vurdu: 

- Ba§ka yo! yoktur, azizim, dedi, 
bunu iyi bilesin. Kendi kendine hi~ bu 
diinyaya ni~in geldigini sordun mu? E-

duruyoruz. Bu edebiyat hangi simfa, 
hangi ezilmi§ hakka, hangi ziimreye §U· 
ur vermi§tir? N e ogretmi§tir? N e yeti§· 
tirmi§tir? Hangi tekamiile yarami§hr? 

0 zamana kadar hie; agzmi ac;miyan 
Orban cevab verdi: 

- fptida! bir ifade ile bile olsa bura
da hasbiligin ve gayrendi§ligin bir mii
dafaasl yak mu? «in san ~endisini b'!§ka-

CUMHURfYET 

Avrupa birligi! 
Bir kont bu maksadtn 

temini 
diyar 

i~in diyar 
dola~nyor 

Avrupa Birligi cemiyeti reiSl Kant 
Coudenhove-Kalergi iki konferans ver • 
mek iizere Sofyadan §ehrimize gelmi§tir. 
Kont Kalergi buradan Atinaya giderek, 
orada da konferanslar verecektir. 

Efkan umumiyeyi Avrupa Birligi le
hine haz1rlamak iizere memleket memle -
ket dola§makta olan Kont ve ailesi - J a· 
pon olan annesi miistesna - Avrupa Bir
ligini filen temsil etmektedir. Filhakika 
Kant Coudenhove-Kalergi'nin babasi 
Avusturyah, biiyiikannesi de Yunanista
nm me§hur Kalergi ailesine mensubdur. 
Zevcesi ida Roland nami miistearile Vi
yana §ehir tiyatrosunda facia oymyan bir 
artisttir. Gene kont kontlugunu da Bel -
c;ikada Coudenhove kontlanndan almt§ ve 
Cekoslovak tabiiyetine girerek ailesinde 
hakikl bir Avrupa birligi temin etmi§tir. 

Kant Coudenhove-Kalergi diin kendi
sile gorii§en bir arkada§Imtza Birligin ga· 
yeleri hakkmda §U izahatJ vermi§tir: 

«- Birligimizin merkezi Viyanada • 
dir. Maksad1m1z her devletin istiklaliye
tini temin etmek §artile Avrupa devlet
leri federasyonu viicude getirmektir. Bu 
federasyon Birle§ik Amerika Cumhuri • 
yetlerinin te§kilatma benzemiyecek, fa • 
kat panamerikan hareketinin ayni ola -
cakhr. F ederasyona aza devletler ayn 
ayn istiklaliyetlerini muhafaza etmekle 
beraber konfederasyona aza olacaklar ve 
aralarmda iktisadi ve askeri sahada stki 
bir te§riki mesai tesis edeceklerdir. 

Tiirkiyeyi tamamile bir Avrupa dev -
leti telakki ettigimiz ic;in, Ti.irkiye, Av • 
rupa Birliginin tabii azalanndandir.» 

- Gayenizin ne zaman tahakkuk ede
cegini zannediyorsunuz? 

«- Avrupa girligi zannedildiginden 
daha ktsa bir miiddet zarfmda tahakkuk 
edecektir. Bilhassa Fran sa ile Almanya
nm uzla§hgt giin, projemiz otomatik bir 
surette tahakkuk etmi~ bulunacakhr. Biz, 
ergec; Almanya ile Fransanm uzla§aca • 
gma inananlardamz. 

Garbi Avrupada halen zorluklar ve 
kan§Ikhklar vardiT. Buna mukabil ~arki 
Avrupada, bilhassa Balkan devletleri a· 
rasmda tam bir anla§ma teessi.is etmi§tir. 
Almanya ile F ransa Balkan devletleri 
gibi akbselimle hareket etselerdi Avrupa 
Birligi §imdiye kadar coktan emrivaki 
halini almi§ olurdu. Tii;kiyenin de i~tirak 
ettigi Balkan Pakh miistakbel Avrupa 
Birligi ic;in miikemmel bir niimune te§ -
kil etmektedir.» 

«- Evet, dedi. Memleketinizi ve hal
kmlZl c;ok sevdim.» 

«- Konferanslanmz ic;in nekadar lie
ret ahyorsunuz ?» 

«- Alh lira .... Bu iki ki§inin, yo!, i
kamet, yemek ,ve diger · masraflanm an -
cak kar§Ilar. Gori.iyorsunuz ki zengin ol
maga niyetimiz yoktur. Hatta, herkesin 
bir balayt seyahati ic;in yola <;Ikhgi bir 
mevsimde, biz kan koca hayahmiZI ka
zanmak pe§indeyiz. 

Ti.irkiyede benzini pahah bulduk, fa
kat Yugoslavyada buradan da pahabdtr. 
Litresi on dinard1r ki Tiirk parasile 35 
kuru§ eder, Bulgaristanda benzin biraz 
daha ucuzsa da, yollan bize c;ok pahahya 
mal oldu.» 

Alman seyyah, Ankaradan Kayseri 
yolile cenub vilayetlerimize gidecek ve 
her ugradigi merkezde konferanslar vere 
vere Suriye hududundan Filistine dogru 
uzanacak, oradan M!Sln boyhyacaktu. 
M1mdan Sudana, kabil olursa Habe§is
tana, olmazsa, Cenubi Sudandan Cen • 
nubi Afrikaya kadar yo! alacakhr. 

Mekki Said Esen 

s1 ic;in severse ba§kasmt sevmi§ olur; ba§· 
kasmi kendisi ic;in severse kendisini sev -
mi§ olur.» demek istiyor. Canan burada 
kendimizden ba§kalan diye de almabi
lir; biitiin bir cemiyet manasma gelebilir. 

Necati ayaga kalkb: 
- Bu gece daha rahat konu§uruz, 

dedi, mutlaka geleceksin degil mi? 
Orhan da kalkmi§tt. Necatinin soyle -

digini hie; duymami§ gibi, Siileyman, ka· 
rarhlarla dolu yi.iziinde, gi.ili.imsemege 
hi~ benzemiyen istihza takalliislerile, nn· 
nldandt: 

- N asildi o bakayim? 

Ne mulkil mcil bana ~arh verse memnunum 
Ne miilkil malden avare ktlsa mah~unum 
Egergi milflist pestil muhakkaril dtmum 
Demadem oyle hayal eylerim ki Karunum 

«Diyor ... Zihniyeti goriiyor musunuz? 
Mensub oldugu yoksullar s1mfmm men
faatlerini mi.idafaa edecegi yerde, onlara, 
mallarmdan, miilklerinden vazge~mele • 
rini, kendilerini Karun gibi zengin far • 
zetmelerini tavsiye ediyor. N e ala?.. 
Gozlerini kapa, hayale dal, diinyamn 
biiti.in hazineleri sen in olsun! Sonra aya· 
gmda donun olmasm! Mi.ilkiyet fikrini 
bu hale getirmi§ bir §ark, Avrupa kapi -
talizmi ic;in ne miisaid ve zengin bir ot· 
laktu. 

N ecati on a elini uzattJ: 
- Ak§ama gorii§iiriiz! dedi. 

Guttenberg matbaay1 
nas1l icad etti? 

Eger bu adam yeti,meseydi medeniyet 
hi~ olmazsa birka~ as1r gecikecekti 

Be§ yiiz sene evvel, 1436 sonbahann· 
da Hans Guttenberg nazan dikkati cel
betmi§tir. Asi! ismi Hans Geisfleisch'tir. 
Maamafih Guttenberg ismile tanmmi§· 
t1r (I). 

Matbaayt icad etmekle be§eriyete en 
biiyiik yardtmlardan birisini yapan ve 
ismini ebedile§tirmege muvaffak olan 
Guttenberg'in yaptigl bu biiyiik i§, ne 
alimler, ne de tarihc;iler tarafmdan layJki
le aydmlatiiamami§IIr. Guttenberg'in 
matbaayi ke§fettigi giin ve ke§if tam 
bugiin me~huller meyanmdadir. Buna bii
yiik muhteriin biraz da kendisi sebeb 
olmu§tur. Ciinkii eserine kendisi o kadar 
ehemmiyet vermemekle beraber ba§kalan 
tarafmdan ogrenilmesinden de ku§kula
myordu. Y almz bulu§unun, basim i§le • 
rinin terakkisine yard1m edecegi kanaa -
tindeydi. 

Biiyiik ka§if 1400 senelerine dogru 
J\1ainz §ehrinde dogmu§tur. !mparalor 
Oc;iincii Fridrich Mainz'e girdigi zaman 
onu Strasburg §ehrine si.iri.ilmii§ goriiyo • 
ruz. Bu §ehirde tekrar bir matbaa kur -
maga ve bir iki arkada§ile beraber yeni
den c;ah§maga ba§hyor. Evvela tahtadan, 
sonra da kur§undan harfler yap1yor, on
Ian maya dizerek ciimleler husule getiri
yor ve bu suretle kolayhkla kitab basma
ga ba§hyor. Bashgi ilk kitablarm baz1lan 
§imdi Viyana miizesinde ve daha ba§ka 
yerlerde mevcuddur. En miihimleri, 
Catholican, Danatus Minor ve incildir. 
Bu eserlerin ne tarihleri, ne de bas1ldik· 
Ian yer yaztlmt§hr. F akat sonradan bir 
c;ok alimlerin etiidleri neticesinde bunlarm 
Guttenberg'in ilk eserleri oldugu ogrenil
mi§tir. Strasburg' da Guttenberg'in i§leri 
iyi gitmedi. Serikleri aleyhinde bir clava 
ac;hlar ve onu be§ parasiz bir halde bi· 
rakhlar. 

Bu sualarda Adolf von Hasson, zaval
hnm imdadma yeti§ti. Onu himaye ede
rek kendisine ufak bir maa§ bagladt ve 
biiyiik muhteri buldugu §eyin ehemmiyeti
ni goremiyerek, anhyamiyarak bu suretle 
oliip gitti. Ancak oliimiinden birkac; se
ne sonra yaphg1 biiyiik ke§fin yiiksek 
kiymeti anl~§Ildi. 

Garibdir ki isimleri ebedile§en biiyiik 
simalann ekserisi zamanlarmda anla§Ila
mami§lardir. V e <;ogu zaruret i~inde o· 

!Up gitmi§lerdir. F akat hem en hepsi yap· 

Guttenberg'in Strasburg'da kurmu~ 
oldugu ilk matbaa 

tiklan §aheserlerin farkma varmt§lar ve 
hie; olmazsa bununla miitese!l! olmu§lar
dir. 

N e yaztk ki Guttenberg bun! ann en 
ba§mda gelenlerden oldugu halde talih 
ondan bu teselli feyzini de esirgemi§, ko
ca mucidi herkes gibi ahp gotiirmii§ti.ir. 

Guttenberg' den nekadar bahsetsek az· 
dir. Kendisinin biiyiikliigiinii bir alim pek 
giizel bir mukayese ile gosteriyor, diyor 
ki: 

«- Guttenberg ke§fi Prometeus'tan 
alman ale§ gibidir (2). Eger Gutten· 
berg olmasaydt kimbilir insanhgm terak
kisi nekadar gecikecek ve ilimlerdeki te 
rakki siiratinden nekadar kaybedecekti.» 

Guttenberg'in iirkiiti.icii ihtirai bir a
sir daha evvel goriinmii§ olsayru belki ka
ra giinlerin koyu bulutlan arasmda kay
bolup gidecekti. Ronesansm ilerleyi§i bu 
yeniligin ktymetini bulup <;Ikarmakta ge· 
cikmedi. Gu_ttenberg'in ke§finden az za • 
man sonra dokme usulile ilk matbaa 
Florans §ehrinde kurulmu§tur. 

Hans Guttenberg'in be§eriyete yapt1g1 
bi.iyiik hizmet ancak 400 sene sonra 
( 1839) da dogdugu §ehirde namma bir 
heykel yapmak suretile amldt. 
_____ z_EY_NEL AKKOC 

(1) Guttenberg anne.sinln ismidir. 
(2) Yunan mitolojlsine giire yar1m 1lii.h 

Prometeus Volkan ila.bmdan ate~ ~al!yor 
ve insanlara veriyor. Bu suretle yeryii
ziinde her§eyde kullamlan ate~ viicude ge
liyor. 

Giimriikler Miistesar1n1n tetkikleri 
' 

Heyet tetkikler esnasmda 

Giimriik ve inhisarlar Miiste§arl Adil, 
diin refakatinde Liman i§letme umum 
mi.idiirii Raufi, muav·ini Hamid Sara
coglu, Gi.imriikler Ba§miidiirii Mustafa 
Nuri oldugu halde limam gezrni§ ve an-

Siileyman dogruldu, «peki, gorii§ii • 
riiz.» diye mmldand1; ag1r agir uzakla§an 
Orhanla Necatinin kahveden c;tkmalanm 
bekledikten sonra ceb defterine §U i§aret
leri kaydetti: «N. 0. b. k. i.» 

c 
0 gece Siileyman Necatinin c;ah§ma 

odasma girer girmez, Orhanm elini stk -
hktan sonra, masamn iistiinde duran bii
yiik bir lambanm c;ifte fitilini iyice ktsmi§ 
ve pencereye yakla§mi§II: «Havayl mu
ayene etmek istiyorum !» dedi. Yi.iziinii 
cama dayiyarak sokaga bakiyordu. Ne • 
cati de Orhamn yiiziine baktt. Siileyma
nm takib edilmekten endi§e ettigini an • 
lami§II. Fa kat bun dan sonraki yalanla • 
nnda onu daha fazla dikkate ve ihtiyata 
mecbur etmemek ic;in aldanml§ gori.inmeyi 
tercih ederek sordu: 

- N asildi sen gel irk en? 
Siileyman hemen pencerenin oni.inden 

aynldi ve lambamn fitilini ac;arak: 
- Gene bir tipi hamhg1 vardt, dedi. 
Sonra Necatinin kitab raflan oniinde 

durdu. Ellerini arkasma koymu§tu ve ba
§Ini hie; kimildatmiyordu. Gozlerile raf 
arasmdaki mesafe o kadar fazlayd1 ki, 
kitablann mtmdaki isimlerini okuyabil -
mesine imkan olmadigi ic;in onlan tetkik 
etmekten ziyade bir§ey di.i§iindiigi.i zan
mm veriyordu. 

trepolan hirer hirer gorerek dahili tica
ret e§yasile ithalat mallarmm ayn ayr1 
yerlere <;Ikanlmasi i§ini tetkik etmi§tir. 
Bu i§ hakkmda kat'i karar bilahare ve
rilecektir. Miiste§ar Adilin bu ak§am 
Ankaraya donmesi muhtemeldir. 

N ecatinin uzathg1 bir sigaray1 almak 
i~in dondii: 

- Bir mecmua ister, mecmua ... de • 
di; konu§makla olmaz, konu§maktan hie;· 
bir§ey c;:tkmaz... Orhan Bey de, sen de 
bizim ekolii biraz tetkik etmi§ olsaydmiz 
daha rahat anla§ITdik. 

Halinde bir gev§eklik ve lakaydi var· 
d1. Bu istekSiz duru§, muhatablanm ka -
zanmak istiyen bir pazarbk~mm hi.ineri 
miydi? Y oksa, tamamile ic;ine girmek is
temedigi 'bir miinaka§adan geri donebil
mek ic;in ac;tk bnaktlmi§ bir kapl mi? 0-
dadan ic;eri girdigi zaman lambamn ya -
nma koydugu ciizdamm ald1, oturdu ve 
dizlerinin i.istiinde tuttu. 

Necati ayaktaydt; ona dogru bir ad1m 
atti ve dedi ki: 

- Azizim. biz senden aynldiktan son
ra Orhanla epey konu§tuk. Bir noktay1 
evvela soylersek iyi olur: Onun terciime 
edecegi §eyler bir taktm propaganda ya
Z!lan m1d1r? Beyanname cinsinden §ey -
ler midir? Nedir? 

- Hayir, hayir!.. Goziiniiz korkma
sm: ki.iltiirel yazilar ... Bazi kongre ka -
rarlan filan da vardir. Bunlan halka da
gitacak degiliz. Hic;bir mes'uliyeti yok -
tur. $imdiden gozii yilmasm. Miiterci.11in 
kabahati olur mu? Hayatmi kazanmak 
i<;in kendine verilen bir takim yazilan ter
ciime ediyor. Elc;iye zeval yoktur. Zaten 

Bunlar da Diyojen'den 
f'A\ iyojen'~ . yurdu~uza ilk. ~am~n 
lbi.J LehcetulhakaYik sah1b1 Ali 

_ Beydir. <;ok zarif bir muharrir 
olan Ali, me§hur filozofun adm1 vererek 
c;tkard1g1 mizahi gazeteye «Golge etme 
ba§ka ihsan istemem» m1sram1 daimi ba§• 
hk olarak koymu§ ve bu sozii bir Ti.irk 
veciz~si halinde dillere ge~irmi§ti. 

Ahden sonra Diyojen'den bahseden 
Ebiizziya T evfik olup kiic;iik !;apta k1rk 
altt sahifelik bir risale ile filozofun haya
tJm hikaye etmi§tir. F akat ne Ali, ne de 
~bi.izziya, Diyojen'in felsefi meslegini 
JZah etmemi§lerdir. Bunu :«Eski filozof
larm ya§aYI§lan» adm1 ta§Iyan miihim e· 
serinde ve 250 y!) kadar once me§hur 
Fenelon yaptJ. Su kmak f1kralar i§te o 
eserden ahnmt§hr: 

1. -. Diyojen'e: Ne vakit yemek ye
meh, dJYe sordular. «Zengin iseniz iste
diginiz vakit, fakir iseniz buldugunuz va· 
kit» cevab1m verdi. 

2 - .En §iddetli ISlran hangi hayvan· 
d1r, dedtler. «Vah§i hayvanlardan gay
betc;i (dostlanm arkalanndan zemme
den), ehli hayvanlardan dalkavuk !» de
di. 

3 - Birc;ok adamlar seninle egleni
yorlar, dediler. «Zarar yok. ihtimal ki 
e§ekler de smtiiklan vakit onlarla egle • 
nirler» dedi, «onlar, e§eklerin eglenme· 
sinden miiteessir olmuyorlar» dediler. 
«Ben de onlann eglenmesinden teessiir 
duymuyorum» dedi. 

4 - Bir §ehirden gec;iyordu. Bir ta· 
k1m c;1plak <;ocuklar ve yiinlii koyunlar 
gordi.i, <<burada koyun olmak c;ocuk ol· 
maktan c;ok iyi!» dedi. 

5 - Birisi: «Ba§ma bir yurnruk vur
durmak i~in ne istersin» dedi. «Bir mig
fer!» cevabmi verdi. 

6 - Kotiiliikle iin alan zorbalardan 
biri bir giin Diyojen'i yoksullugundan 
dolayt azarladt, o da cevab olarak: «Pa
rasiz oldugu ic;in cezaya c;arptlan kimse 
habrlamJyorum. Fa kat sen in gibi §erir ol
mak yiiziinden asilanlan c;ok gordiim» 
dedi. 

7 - B!~ giin ki.irsi.ide ciddi §eyler soy
liiyordu. Oni.inden birc;ok adamlar gee;· 
tigi halde onu dinlemege ragbet eden 
goriilmiiyordu. Diyojen bu durumda nut
ku btrakll, §arki okurnaga ba§ladt, halk 
hemen ba§ma i.i~ti.i. Onun iizerine: «hte 
insamn ic;yiizii: Hakikatten kac;ar, eglen
ceye ko§ar! » dedi. 

8 - Diyojen'in yamnda birisi ytldiz
lann yiiriiyii§i.inden, duru§undan filan 
bahsedecek olsa: «Gokten ne vakit avdet 
buyuruldu '? .» derdi. 
9- Diyojen; zengin cahili altm 

postlu koyuna, koti.i konu§an gi.izelleri 
fildi§i kma konmu§ kur§un ktbca, §Unun 
bunun sofrasmda tufeyli olarak kann do
yuranlan «bahtiyar kopege» benzetirdi. 

I 0 - Blr giin hiikumet hazinesinden 
birkac; kuru§ ~almt§ bir adamm asilmaya 
goti.iriildiigiinii gordii, «Bakmiz, biiyiik 
hirSIZ!ar kiic;iik htrsiZI nastl gotiiriiyorlar» 
dedi. 

Diyojen'le Biiyiik lskender bir giinde 
oldii ve Diyojen'in namma yiiz on dort 
Yunan §ehrinde altm yald1zh heykeller 
dikildi. 

M. TURHAN TAN 

Cocuk Bayram1 haftasmm ilk 
Z3 Nisan J 

giiniidiir. Yavrularm1zm bay
rami ic;;in haz1rlammz. 

istanbulda §imdi kimkime? 
- Pek giizel. Simdi zaten Ankara. 

Avrupa emperiyalizmile miicadele etti .. 
gini ac;Ik soyliiyor. Bunu kim inkar e .. 
der? Milli tezimizdir. F akat sen, inandi
gm mezheb ikl!zasi, bu hareket noktasm· 
dan fazla ileri gidiyorsun. Bize anlat: 
~~c;in, biiyiik milletlerin kiic;i.ik milletleri 
1stJsmar etmeleri mutlaka simflar arasm
daki mi.icadeleden dogma bir zaruret ol
sun da, milll zaruretler olmasm? Niha .. 
yet, biitiin tabiatte, kuvvetli zayin istis • 
~~r eder. Biz bu istismar, hatta imha po• 
htJkasma, bu emperyalizme kar§I barb a~
hk. Bunun simflarla ne miinasebeti var? 

- Emperyalizm dedigin nedir? Av • 
rupa kapitalizminin istismarci ve dedigin 
gibi imhaci, tecavi.izcii bali de gil mi' 
«Zaten biiyiik millet ki.ic;iik milleti imha 
etmek ister. Bizim vazifemiz. kiic;i.ik ve 
aciz olmadiglmiZI ispat etmek !» diyorsun 
ve davayi tamamile siyasi - miilt c;er~e • 
vesinde btrakmak istiyorsun. Halbuki da
va, ayni zamanda ic;timal ve ikhsadidir. 
Hem ilkonce ikllsadidir. 

- Nic;in? 
- Ciinkii insanm ilk miinasebeti ta -

biatledir ve bu bir istihsal mi.inasebetidir. 
insanhgm tarihi toprakla muamelesinin 
bilanc;osudur. 

- Kim soyli.iyor? 
(Arkast var) 



Atletizm faaliyeti i«;in 
bir program hazirlandi 

Tiirk Spor Kurumu Umumi Merkez ikinci reisi 
Halid Bayrak atletizm faaliyetimizi anlabyor 
Tiirk Spor Kurumu ikinci reisi Halid I 

Bayrak, Ankarada yap1lan Tiirkiye ku 
ko§usu §ampiyonasi miinasebetile atletizm 
faaliyetimiz hakkmda Ankaraya giden 
bir arkada§IID!Za §U izahah vermi§tir: 

«- Bugiin memleketimizde geni§ bir 
atletizm varhg1 mevcuddur, denilemez. 
Birkac; degerli atletimizin ald1g1 yiiksek 
derecelerle ancak iftihar edebiliriz. Biz, 
bu sahadaki yeni programimiZla atletizmi 
hi~ lafi edilmemi§ yerlerde canland1rmak 
ve bu faaliyeti esash bir an' an eye bagl~
mak ic;in <;ah§Iyoruz. P ekala bilirsiniz kt. 
atletizm, her §eyden evvel, hatta mi.ik~m
mel pistlerden evvel diizgiin bir faahyet 
program! ve takvimi ister. Sahalanmt~I~ 
~ok daha iptidai oldugu malarda da IYI 
dereceler alan atletlerimiz vardi. On~a~ 
da tipki son y11lardaki arkada§lan gibi 
biitiin bir mevsimi gayesiz olarak ve yal
mz formu muhafaza etmege c;ah§arak 
gec;irirlerdi. 

Programimtzm yazi ve ki§I_ alakadar 
eden iki cephsinden ba§ka bu de di§an 
temaslan vardu. Atletizme yeni ba§hyan 
spor mmtakalanndan kuvvetlilerle c;ar -
pi§hrmak i~in §ehirleri be§er he§er ayua
rak aralarmda her y11 tekrar edilecek bir 
miisabaka sistemi kurduk. Gec;en sene 
bunlardan birincisini yapmi§ ve giizel ne
ticeler alrrushk. Bugiin bu i§i daha ziya
de tevsi e~i§ bir vaziyetteyiz. 19 rna -
y1sta U§akta ba§hyacak o]an U§ak, De
nizli. Kiitahya, Afyon, Manisa, ayni ta
rihte Ankarada, istanbul, Ankara, lzmir, 
haziran i~inde Diyarbekirde, Diyarbekir, 
Siird, Siverek, Mardin, Urfa, eylul ayi 
i~tinde Edremidde; Edremid, Bursa, Ba
hkesir, Ayva!.k, Band1rma §ehirleri ara
smdaki temaslar yap1lacaktu. Bir agus -
tosta Tiirk, Bulgar atletizm temasm1 ls
tanbulda yapacag1z. 

Bu mevsim ic;inde dost ve kom§u mil
letlerden birinin tak1mile milli bir kar§I· 
la§ma daha yapmag1 dii§iiniiyoruz. ~u 
geni§ programa gore sekizinci Balkan o
yunlan hamhklanna daha bugiinden 
ba§lami§ bulunuyoruz. Her sene may1s 
ay1 sonunda yap1lan !stanbul atletizm 
bayramma bu sene daha biiyiik bir ala
ka ile bagland1k. Bu miisabakalara yur
dumuzun en ileri gelen atletlerini i§tirak 
ettirecegiz. 

Atletizm F ederasyonu her spor mm
takamiz i~in asgarl haddi gosteren bir 
program hazulami§hr. Bu program1 en 
iyi tatbik eden ~ehirler arasmda bpki 
Tiirkiye kros birinciligi gibi bir miisabaka 
yapilacakhr. 

Kurumumuz sahalar ic;in elinden gel
digi kadar yard1m etmektedir. Bu suret
le atletlerimize miimkiin oldugu kadar 
id:man ve miisabaka fusali vermi§ oluyo
ruz. Atletlerin yeti§meleri ic;in icab eden 
her tedbiri gidip,yerlerinde almagi ve sa
ba i§lerini sahalarda halletmegi kendimi
ze §iar edindik.» 

Galatasaray kuliibii bir 
antrenor getiriyor 

Galatasaray kuliibii uzun boylu ara§
tmnalardan sonra Macaristanm k1ymetli 
ve tamnmi§ antrenorlerinden Zaba ile bir 
anla§ma yapmak iizeredir. 

Kuntrat i~i miisbet bir netice verir ver
mez antrenor derhal !stanbula gelecek

tir. 

Bir 1talyan tak1m1 getiriliyor 
Ankarada a~Ilacak komiir sergisi mii

nasebetile kuvvetli bir ltalyan takimi ge-

Halid Bayrak 

tirilmesi i~in te§ebbiisatta bulunulmu§tur. 
Anla§ma has1! olursa Roma tak1mlann -
dan biri; ikisi Ankarada, ikisi lstanbulda 
olmak iizere dort mac; ic;in davet edile -
cektir. 

F enerbah~enin yi]doniimii 
Haziran ay1 i~inde y!ldoniimiinii bii -

yiik bir merasimle tes'id edecek olan Fe
nerbahc;e kuliibii, bu miinasebetle bir 
italyan tak1mile mac; yapacakhr. 

~arpi §ampiyonasi 
Tiirkiye ~arpi birincilik miisabaka -

larmm hmir panaymna tesadiif eden 
tarihde Izmirde yap!lmasme karar veri! -
mi§tir. 

Finlandiya atletizm tak1m1 
memleketimize davet 

edildi 
Atinada Yunan atletlerile kar§Ila§acak 

olan Finlandiya takliDmi istanbula getir
mek ic;in te§ebbiislere ba§lanmi§hr. 

Finlandiyahlar muvafakat ettikleri 
takdirde en me§hur atletlerini seyretmek 
imkam bulunmu§ olacakhr. 

Be§ikta§In izmirde yapbgi 
ma~lar hakkmda dii§iinceler 

izmir (Hususi) - Milli ki.ime ic;in 
Be§ikta§m izmirde yaphg1 son ma~lan.n 
heyeti umumiyesi hakkmda §i:iyle bu fi
kir yiiriitmek miimkiindiir. 

Be§ikta§m Hakk1, ~eref ve N az1m gi
bi i.ic; oyuncudan mahrumiyeti hie; §UP -
hesiz tak1mm maddi ve manevi vaziyeti 
iizerinde epeyce rol oynami§tlr. Hatta 
bunun neticesi olarak, Hiisnii bile ikinci 
oyunda muhacim hattmda oynamak va
ziyetine dii§mii§tiir. Be§ikta§ buna rag -
men daha teknik bir tak1m oldugunu is
bat etmi§tir. T ak1mm her hath, a§agi yu

kan hie; falso yapmami§, azami enerjisi
ni sarfetmi§ ve nekadar miimkiinse o ka
dar oynami§hr. Top kontrolu, pasla§ma, 
gorii§ ve kavraYJ§ itibarile de Be§ikta§, 
rakiblerine bir derece faikti. Muhacim 
hatti, hie; §i.iphesiz daha iyiydi. Fa kat 
her iki lzmir kuliibiiniin miidafaa hath 
ve kalecileri, Be§ikta§l muvaffakiyetsiz -
lige ugrattilar. D c;okspor kadrosu, kaleci 
miistesna, eski Altay ve Altmordu oyun
culanndan miite§ekkildir. Halbuki bu 
iki tak1m, c;ok eskidenberi tamamen yek
digerine z1d hirer oyun sistemi takib edi
yorlardi. Bu itibarladu ki, tak1mda iyi 
bir anla§ma goriilmiyordu. <;iinkii bu o
yuncular, ancak iki haftadanberi yan -
yana oynuyorlard1 ve mesela, muhacim 
hath tamamile tebelliir etmi§ degildi. 
Bugiin bile oyledir. Oyuncular miitema
diyen yer degi§tirmekte ve bu suretle im
kan nisbetinde anla§ma teminine c;ali§ -
maktad1rlar. Gelecek oyunlar ic;in bitta-

~------~----------------------, 
.__K_o_· ,_e_!!l}.~~.~!!~!!l_e_s_r_a_r_l ~I 

Samoilof hafif bir iirperme ge~irdi. 
Ona sanki bu kadm bir§eyler, birc;ok §ey
ler biliyormu~ gibi gelmi§ti. 

- Farzet ki oyledir. Netice sence 
miisavi degil mi? 

Diye sordu. Kadm cevab vermedi. 
Samoilof onu ok~amakta devam edi -

yordu. Pek tath bir sesle: 

- Sen benim ruhuma, viicudiime, 
Iialbime o kadar uzun miiddet hakim ol
dun ki ben oliinciye kadar bunun tesirin
den kurtulamam; emin ol... Bugiin bende 
ihmal zannettigin §ey art!k senelerin ve 
ya§In verdigi sogukluktan ba§ka bir§ey 
degildir. 

Kadm hala dargm ve endi§enak duru
yor, ses ~1karm1yordu. 

- F akat yavrucugum, biraz insaf et. 
Ben hayatunda binbir mii§kiilatla miica
dele ederken, birc;ok tehlikeler g~irirken 
bir de seninle ugra§mamabyim. Ben se -
nin yamnda en asude ve en emin iltica -
gah1 buluyorum. B1rak, oyle olsun .. Bu
nu bana c;ok gorme. 

Bir saniye durarak ilave etti: 
- Zaten arhk bu ya§ayt§tan b1khm. 

Ya§Im da ald1, yiiri.idii. Muhakkak uzun
ca bir istirahate ihtiyacim var. Boyle bir 
ka~ adam gibi ya§amak, ayn ayn adam
lann ~ahsiyetini taklide c;ab§mak ... Arhk 
yoruldum. 

Kadm ba§ml kaldirdi: 
- Bu soziine inanmm. Fa kat sebebi 

yorgunlugun de~il. belki polislerin tazyi
ki olacak. 

- Polislerin tazyik1 ml ~ Heniiz hie; 
bir polisle kar~1 kar§Iya gelmedigime e
min ol. Benim ta§Idigim isimlerden hie; 
birisi §iiphe uyandtrmami§br. Y almz baz1 

eserler polisi harekete getirebildi. hte o 
kadar... Halbuki iyi dii§iinseler, ara§llr
salar beni hakikaten c;ok rahats1z edebi -
lirlerdi. 

Samoilof memnun ve miiftehir giilii -
yordu. A§Ikane bir tavula kadmm boy -
nuna sanlarak: 

- Arhk asude ya§amaga muhtac1m 
dostum! Artik §iipheli adam olmaktan 

CUMHURiYET 

Tiitiiniin Islahi 
Sarkta ihraca yar1yacak 
' 

mahsul yeti~ecegi 

anla~nbyor 

lnhisarlar idaresinin son zamanlarda 
§ark vilayetleri tiitiinciiliigiinii ihya ve Is
lah i§ine ehemmiyet verdigini yazmi§hk. 
Bu maksadla ~arka gitmi§ olan Ztraat 
Fen §ubesi miidiirli Cerna! Mardin, §eh
rimize donmii§tiir. 

fnhisarlar idaresi miitehassJslannm 
§arkta yapliklan tetkikat neticesinde iyi 
tiitiin yeti§tirmege miisaid gori.ilen Ma -
latya, Piirtek ve Silvanda b!rer tecriibe 
tarlas1 tesis edilmi§tir. Bu sene ~ark vi -
layetlerinde T a§ova, Polathane, Hendek 
ve yerli tiitiinler olmak i.izerc dort cins 
tohumla tecriibe ziraatleri yapiimt~ ve 
muvaffakiyetli neticeler almm1~ttr. 1nhi -
sar idaresi §ark tiitiinciilerine bu sene mii
him miktarda tohum dagitrni§Iir. Y apilan 
fenni tetkikler neticesinde, §arkta \;ok iyi 
tombeki yeti§Ccegi anla§Ilmi§Iir. Simdi 
tombeki ziraati ic;in tecriibelere giri§ile -
cektir. 

Diger taraftan, tohum tecriibelerinin 
verdigi neticelere gore §ark vilayetlerinde 
yalmz dahili sarfiyat ic;in degil, ihracat 
partisine yarayacak k1ymette tiitiin yeti
§ecegi sabit olmu§tur. Bura tiitiinlerinin 
istihsal masraflan az oldugundan bu ha
vali tiitiinleri evsaflanndaki hususiyelten 
ba§ak, ucuzluklarile de Avrupa piyasa -
larmda miihim bir mevki kazanacaklar -
d1r. Binaenaleyh, inhisarlar idaresi iyi 
evsafta ve fazla tiitiin yeti§tirmek l§:m 
bir an evvel tahakkuk ettirmege c;ab§a -
cakhr. 

Konya koylerinde bir cinayet 
Konya (Hususl) - Buraya tabi 

Obruk nahiyesinin niifus memuru Dur -
mu§ Ali, jandarma Hiiseyin tarafmdan 
parasma tamaan oldiiriilmii§ ve ayagma 
bir ta~ baglanarak gole atilmi§hr. 

Aradan bir hafta gec;ince ta~1 cesede 
bagbyan ipler c;iiriiyiip kopmu§ ve mak
tul suyun yiiziine c;1karak mesele aydm
lanmi§I!r. 

bi bu tecriibelerden istifade edilecek ve 
tak1mda ahenk temin olunacak gibi go -
ziikmektedir. Uc;okun Be§ikta§a kar§I 
oymyan geri hatlan, hakikaten kuvvetli 
ve enerjiktir. Hatta bu enerji fazlahg1 -
dtr ki oyuna bile miiessir olmu§tur. 

Doganspora gelince, bu tak1mm da 
muhacimleri, Halid ve F uad miistesna, 
zay1ftnlar. Bilhassa sag ve sol ac;1kta 
oynahlan ~eref ve Mehmedin degi§tiril
mesi c;ok muhtemeldir. Bu tak1mm da 
izmirspor ve Goztepe birle§mesinden 
dogdugu malumdur. T ahmine nazaran, 
istanbul gidi§inde Doganspor takimmda 
da ba§tan a§agi tadilat olacaktir. Dogan
spor, siirat ve enerji itibarile istisgar edi
lemiyecek bir kuvvettir. Y almz bunda 
da, U~okta oldugu gibi, esash bir anla§
ma ve istikrar teessiis edememi§tir. ~u da 
gayri kabili inkardu ki, Be§ikta§a kar~I 
ald1klan iyi netice, her ikisine de iyi bir 
avantaj ve manevl destek olacakhr. 

Zagreb muhteliti Admiray1 
yendi 

Belgrad (Hususi) - Zagrebin muh
telit futbol takimi ile Viyanamn Admira 
tak1m1 arasmda Zagrebde yap1lan mac;1 

Zagreb muhteliti 4 - I kazanmi§I!r. 

Viyanada yap1lan ma~lar 
Viyana (Hususl) - Budape§tenin 

F erevsvaro§ tak1m1 ile Viyanamn Avus

turya takiml arasmda Viyanada yap!lan 

futbol mac;m1 F erevsvaro§ tak1m1 7 • 2 
kazanmi§hr. Ungariya ile Rapid arasm

da gene Viyanada yap1lan ma~1 da Ra

pid tak1m1 3 - 2 kazand1. 

kurtulacag1m. 
- Kime kar§l? 
- Y almz sana kar§I... Ben yalmz 

sana kar§I §iipheli bir adam1m. Senin na
zarmda asude ve namuskar ya§amak isti
yorum. Esrarengiz hi~bir halim gori.ilme
mesini istiyorllJI!. 

Kadm yava§ yava§ inamyor, ba§Ina 
yakla§an beyaz sac;lara dogru egilerek: 

- Sahi mi? diye soruyordu. 
Satnoilof gozlerini kap1yarak teyid et

ti. 0 zaman ellerile onun beyaz sac;lanm 
ok§Iyarak: 

- Sami, dedi. Allahtan istedigim yal
mz buydu. Senin arhk yorulup bana ilti
ca etmen ve sakin ya§aman... 1n§allah 
duam kabul olunmu§tur. ln~allah bundan 
sonra biraz da benim soziimii dinliye -
ceksin ve rahat ya§Iyacaksm. 

Samoilof giilerek: 

- Evet, dedi. Senin emrinden di§an 
~Ikmiyacag!ID. 

Kadm bird en sevindi: 

- Sevgilim, dedi. Ben seni unutmak 
i~tin c;ok c;ah§hm, muvaffak olamadun. 
Benim hayatlm sana baghdn. Seni haki
katen sevmi§im ben. Aylarca seni unut -
mak i~in yapmad!glm kalmadi. 

<;apraztn roman1 
«Bu arahk bir de ~ocuklar1 diinyaya geliyor ki 

asd ana ve baban1n kurban1 olan bu ~ocuk ... » 
Aylar oluyor ki Y akac1k sanatoryo

munday!ID. Fa kat size, hasthk, derd gibi 
ic; kararlici §eyler anlatmiyacagim. 

Aydos dagmm cenub etegindeki ye§il 
taze c;am ormammn ortasmdaki sanator
yomu bir kere gelip goriirseniz, gozleriniz 
I§ildiyacak, ic;iniz ac;Ilacaklir. 

Sizi sanatoryoma \;agmyorum sanarak 
belki i§killenirsipiz. Hayu! Y azm, §ayed, 
biraz k1r, dag havas1 almak i~in Y akaci
ga yolunuz dii§erse, sanatoryom tarafma 
da §oyle bir goz aliveriniz, yalan soyle -
medigimi anlammz. 

Sanatoryoma buyurun I 
<;unkii buraya gelenler: 

- Ho§ geldmiz! 

diyemem. 

Diye kar§Ilanmazlar ve <;Ikanlara da: 
- in§allah gene buyurun! 
Diyen olmaz. 
~imdi, size nekadar dil doksem, bura

da esen korkusuz, 1hk havayi; hayatla, 
insanlarla ban§Ik havay1, tamamile anla
tabilecegimi pek ummuyorum. Birden sa
natoryomun i~ine girmiyelim, etrafmda 
dola§ai!ID. Gorecegimiz tipler, duyacagi
miz kiic;iik vak' alar, sizi eglendirecektir. 

<;aprazm romam 
<;apraz1 Y akac1k sanatoryomunda ta

mdim. 0, kalorifere, elektrige ve kapi -
cmm izin giinlerinde kap1ya bak1yordu. 

Sanatoryomda lie; Ali vard1: Biiyiik 
Ali, Kiic;lik Ali, <;apraz Ali ... 

- Bu Alilerden ay1rd etmek ic;in mi 
sana, <;apraz! diyorlar. 

<;apraz Ali, tek goziinii yumarak bak-
11: 

- <;apraz, benim, bu koyde aldiglm 
add1r. 

- Sen Y akac1kh mism? 
<;apraz, h1~kmr gibi giildii: 
- Olduk ... Koylii say1hnz. 
- As1l nerelisin? 
- Uskiidarh. 
Bir lamba, yahud sigorta yand1g1 za

man hem§irelerin hirbirlerine girerek: 
- <_;apraz nerede? <;apraz1 bulun ... 

<;apraz gelsin! 
Diye bagm§liklanm duyuyor ve bu 

elektrik ustasm1 Ermeni samyordum. Bir 
giin kapici Bay Mehmed: . 

- <;aprazm bir davas1 var, dedi. 
Soluk mavi bir tulum giymi§, s1k siyah 

sac;h, kan§tk yiizli.i gene kapmm kenann-
da duruyordu: 

- Kitabc1 Bay Halidin size selami 

varl 
;la§ITmaktan kendimi alamami§IIID: 
- Kitabc1 bizim Bay Halid mi? 
- Evet. Yakac1kta ko§kii vard1r. 

Y azlan gelir, sonbaharda giic;eder. Diin 
de go~ediyordu. Sizin burada oldugunu
zu soyledim, size selam gonderdi. 

- Davan nedir? 
- Baham, benden nafaka istiyor. 
- Babanm ba§ka c;ocuklan var mt? 
- Var ... 
- Evladlann ic;inde, en zengini sen 

misin? 
- Oteki evladlara k1yamaz. 
- Y oksa arada iiveylik mi var? 
- Uzun hikayedir, bay1m. 
- Sen, Ermeni katolik misin? Giizel 

tiirk\;e konu§uyorsun. . . 
Soluk mavi tulumlu gene, acay1b b1r 

baki§la beni siizdii: 
- N e Ermenisi, baylffi? Ben Tiir -

kiim. 
-

- Hatta ba§ka bir a§Ikta aradm, de-

gil mi? 
- Evet, dogru ... Fakat beyhude. Se

ni unutamadtm. Arhk benim de biraz ra
hat etmege hakkiiD yok mu? Gel, beni 
dinle. Arhk buradan kac;ahm ve uzaklara 
gidelim. <;ok uzaklara. Bizi kimsenin ta
n!IDtyacagi yerlere. istemez misin? Seni 
buraya baghyan ne var? Tiirkiyeli olma
digm malum. Rusyah bir Tatar oldugu
nu soyliiyorsun. 0 halde ne alakan var?. 

Kadm sustu, Samoilof bir miiddet ce
vab vermedi. Sonra: 

- Hay1r, dedi. ~imdilik istedigini ya
pamam. Buradan aynlamam... Heniiz 
burada yap1lacak i§lerim var. 

Y a§h kadm elini uzath: 
- Ah, dedi. Demek ki gene du§iin -

di.igiin biT§eyler var. Muhakkak bir§eyler 
dii~niiyorsun. 

Samoilof gizlemedi: 
- Evet, dedi. Bir intikam meselesi .. 
Kadmm ba§I birdenbire dii§tii. Cam 

sikildigi belli idi: 
- Nasi! urn ide dii§IDU§, sen in hakika

ten arbk tehlikeli i~lerden elini ayagm1 
c;ekmi§ oldugunu sanmi§hm. 

- Fakat ben c;ekmege hazmm. Am
rna beni rahat b1rakqpyorlar. Bu vaziyet-

gapraz Ali 

- Adm <;apraz da ... 
- Bu, uzun bir hikiiyedir. 
- Sana da bir§ey sormaga gelmiyor. 

Bu. nekadar hikaye I 
- Benim hayahm bir . romand1r. Ki

tabcl Bay Halid de bilir. Sizin, burada 
oldugunuzu soyledigim zaman: Ona soy
le, 0, sana, ala bir roman yapar! dedi. 

- ~imdi, senin romamm mi yazaca -
g1z? 

<;apraz, sinek kovalar gibi kollanm 
oynatarak giiliiyordu: 

- 0, sonra ... .;lu bizim davay1 anla
tayim. 

- Nekadar anlatsan, gene anhya • 
mam. 

V e bu cevab1ma ragmen <;apraz Ali, 
o giin bana, davas1m uzun uzun anlatmir
tl. 

Aradan giinler gec;ti, davay1 unuttum, 
fakat <;apraz Aliyi unutmami§hm; o, 
kalorifer kiimiirile ugra§trken ben de 
bahc;ede dola§Iyordum. 

(:apraza sordum: 
li ar an uraya nas1 ge in. 

- Bu, uzun bir hikayedir, bayim. 
- Bunu, bana k1saca anlatamaz mi-

sm? 
<;apraz, ban a, hem en her safhasi: 

«Uzun bir hikayedir !» dedigi hayatmm 
romamm uzun uzun anlath. F akat c;;ok 
uzun anlathgma ve benim akhmm kan§h· 
gma kendi de inanm1~ olmah ki bir giin 
kahve rengi mukavva kabh ynhk bir kii
c;lik defter getirdi: 

- Biitiin hayallmi yazd1m, dedi. A
Im okuyun. 

Bu defter, baz1 hikayelere, romanlara 
c;e§ni verilmek ic;in yalmz hayalde viicud 
bulmu§ defterlerden, notlardan, hatua
lardan degildir. 

Eger bir giin yolunuz dii§er de Karta
la gider ve ora dan da Y akac1ga c;1ka -
cak olursamz, §ofor <;aprazla kar§Ila~a
bilirsiniz. 

Bir kaza gec;irmi§ olan bir gozii, ve 
altmdaki §arbon hastahg1 lekesi ve hala 
c;ocukluktan kalma §Imank nplamalarile 
onu, tammakta giic;;liik ~ekmezsiniz. 

Eger, onun romamm okudugunuzu da 
kendisine soyliyecek olursamz, eskilerin 
«hacca gitmek» ve «kole azad etmek» 
dedikleri cinsten sevaba girmi§ olursu -
nuz. 

<;iinkii <;apraz Ali, «fenafillah» gibi, 
kendi hayatmm (romam) ic;inde, kendin-

te hiicum etmesem hiicuma ugnyacag1m. 
Bana c;evrilen silah1 knmaga kalkmasam 
bu silah beni oldiirecek. Daha kisaSIDI 
soyliyeyim: Bir adam beni takib ediyor. 
Hemen hemen biitiin esranm1 ogrendi. 
Ona istanbuldan uzakla§ligiml bile ih -
bar ettim. Fa kat hem inanmad1, hem u -
zakla§hgima kail olsa bile pe§imi buak
mak istemedigini ogrendim. Onunla ara
mizda deh§etli bir bogu§ma var. Bugiine 
kadar birc;ok i§lerimi bozan bu adam! da 
ben b1rakamam. Onun viicudii ortadan 
kalkmadikc;a bana rahat yiizi.i yoktur. 

y a§h kadm, kanapenin oniinde diz 
c;oktii: 

- Sami!.. dedi. Uzun miiddet orta· 
ya ~1kma ... Kimseye gori.inme. intikam 
hevesinden vazgec;. Her§ey unutulacak
lir. Senin takib edilmen her zaman tehli
keli bir adam olmandan ileri geliyor. 
Kaybolursan kim seni takib edecek? ... 
Hele hic;bir eserin goriilmezse, neden ta

kib etsinler? Eski giinahlarmm cezasmi 

vermek ic;in mi? Bunlan zaman silip atar. 

Samoilof ba§mi salhyarak bu miitale

alara i§tirak edemiyecegini soylemek isti

yordu. Kadm devam etti: 
(Arkas1 var) 
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Y anbs teshis 
' ' 

koyan bir doktor 
Berlinde k1rk giin hapse 
ve para cezas1na mah

kum oldu 
Berlin (Hususl muhabirimizden) 

Berlin cinayet mahkemesi, 11 ya§mda 
bir c;ocugun oliimiine sebeb oldugu ic;in 
Berlinli bir doktoru 40 giin hapse ve 800 
mark nakdi cezaya mahkum etmi§tir. 
Doktor bir iki ay evvel ebeveyni tara• 
fmdan muayene edilmek iizere kendisine 
getirilen ve bogaz1 agnyan c;ocuga anjin 
te§hisi koymu§tur. Halbuki c;ocugun ate• 
§i ve Izhrabi iki iic; gun ic;inde biisbiitiin 
c;ogalmi§ ve kii~iik nihayet hastaneye 
nakledilmek mecburiyetinde kalmi§llr. 
Hastanedeki muayenede hastahgm an • 
jin degil, ku§palazi oldugu anla~Ilmi§ fa· 
kat serom tedavisinin vakti c;oktan gee; • 
tigi ic;in c;ocugu kurtarmak kabil olama• 
IDI§tlr. Bu feci vak'a i.izerine yanh§ te§• 
his yiiziinden oli.ime sebebiyet veren 
doktor mahkemeye verilmi§, hakimler 
ehli vukuf raporlanna istinaden kendisini 
40 giin hapse ve nakdl ceza vermege 
mahkum etmi§lerdir. Olen kiic;iik, ailesi
nin tek c;ocuguydu. 

Vak' a Berlin hb muhitinde bir<;ok 
dedikodular uyandirmt§tlr. 

San konseri , 
Kolonya konser -

vatuanndan mezun 
ve Frans1z Tiyat· 
rosunda, Ankara -
da verdigi konser 
lerdeki muvaffaki 
yetlerile say1h bi.i 
yiik muganniler·i · 
miz arasmda yer a 
Ian Celile Enis Qzp 
2 nisan cuma giini.; 
ak~?am1 saat 21 de. 
Beyoglunda Unyon CeLile Enis 
Fransez salonlannda klasik ve modern 
Avrupa musikisile Anadolu halk ti.irkii
lerinden sec;ilmi~? parc;alar taganni ede
cektir. 

Bulgaristan, miitemadiyen 
silah satm ahyor 

Sofya (Hususi) - <;ekoslovakyaya 
giden Bulgar devlet bankas1 umum mii
diirli Bojilof <;ekoslovakya devlet ban· 
kas1 ile yeni bir klering anla§masl akdet
mi~tir. Bu yeni anla~maya nazaran Bul • 
garistan <;::ekoslovakyaya verecegi tutun, 
taze meyva ve sebzeye mukabil <;ekos • 
lovakyadan silah satm alacakt!r. Bu si
lahlar tank dafi toplan, tayyare dafi top
Ian ve ag1r toplard1r. Bu silahlarm bedeli 
bir milyar levaya yakm bir para tutmak
tadtr. 

den oyle gec;mi§tir ki, onu bir heyecanla 
sarsabilmeniz miimkiin degildir. 

Defterin baz1 yerlerini, «c;ok hususl 
olduklan ic;in», meskut gec;ecegim. Def
terdeki ifadeleri bozmuyorum. Y almz, 
biraz kan§Ik, karanhk gori.inen yerlerini 
mas1 geldikc;e aydmlatacagim. ~imdi be
raberce okumaga ba~hyalu;n: 

«Bu vak' a 322 de Dskiidarda miiteva• 
z1 bir evde olmu§tur. V ak' amn kahrama
m zavalh bir c;ocuk.» 

«Bu evde bir gene k1z. ~ir amca c;;o • 
cuklan ikisi sevi§iyor ve bundan bir miid
det sonra ebeveynlerin mu;vafakatile ev " 
leniyorlar.» 

«Bu gene adam, bir miiddet sonra me• 
mur olarak Sinoba tayinle behemehal 
gitmesi emrediliyor ve zevcesini de gotiir· 
mek istiyor. Zevcesi ise; sen git, annem 
hasta. 1yi olsun ben gelirim, diyor.» 

«i~te bunun iizerine, zevc klZlyor. V e 
bu arahk bir de ~ocuklan diinyaya geli " 
yor ki as1l ana babamn kurbam olan c;o• 
cuk. Bu boyle dursun anas1 babasml 
mahkemeye veriyor.» 

Zihniniz kan§masm. Anlatay1m. Ka· 
dm, kocasm1 mahkemeye veriyor. Bunu 
a§ag1daki sat1rlar da kuvvetlendiriyor: 

«<;ocuk ic;in nafaka istiyor. Mahkeme 
emvaline haciz koyuyor.» 

N afaka davalan, hacizler kolay mese· 
Ieier midir? <;apraz da ic;inden c;;Ikama· 
IDI§, bize k1saca, i~in sonunu bildiriyor: 

« .... Bunun iizerine az bir para elde 
ediliyor. Ve nafakaya olan bore oden • 
miyor.» 

<;aprazm «edebiyat>> yapmadigmi id
dia edebilir miyiz? «Vuzuh» un, «mii• 
nakkahiyyet» in bun dan alas! olur mu? 

«Aradan be§ alt! sene gec;iyor. <;o " 
cugun annesi oliiyor. Baba, bunu haber 
ahyor. Geliyor. <;ocugu mektebden <;I " 
kanyor. Yamna ahyor.» 

Ve gene bu k1sa sahrlarla <;apraztn. 
annesile birlikte, babasmdan ayn ya§a • 
digmi, mektebe gittigini anhyoruz. 

«Uvey anne kendi iki evladm1 '<ok s~ .. 
viyor ve iivey c;;ocuga fena muamele ed1 .. 
yor. <;ocuk i.ivey annenin elinden kurtul· 
mak icin kac;mak istiyor.» 

Bu~lar, hep «ger~ek, fakat ac1 §eyler>>. 
degil mi? Bunlar, uzun uzun tah!il~er, 
tasvirler, hatta kiic;iik vak' actklar, had1se• 
ciklerle siislenerek yaztlamaz miydi? 

( Arkast obilr giln) 
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[ Denizalt1nda ge~en 1 Adapazar1 Tiirk Halk Opereti 

E I H t AA I • Ticaret Bankas1n1n Anadoluda muvaffaki· 
srar I aya eml u. Heyet toplantiSI yetli bir turne yapiyor 

Ebedi 
oldugu 

bir 
bu 

imha kanununun mer'i 
alemde tebdili kiyafete 

~ab~an, ve yem almak i~in gardiyana 
yaltaklanan mahluklar da var 

Gardtyanlan taratmdan olqanmaga ko~an baltklar 

Monakoda, deniz hayvanlan Akvari
umu. Donuk, esrarengiz bir l§Ik, bir fe
eri alemine girdiginizi size haber ve
riyor. Hie; timid etmediginiz uzak bir 
diyara seyahat etmi§ gibisiniz. ~urada 
gordiigiiniiz, ic;i deniz suyu dolu tekne
ler, size, denizin bin metro dibine indi
giniz zehabmt vermektedir. 

l§te, derin denizlerin sevimli sakin
lerile kar§t kar§tyastmz. Mercanlardan, 
yosunlardan, bOcek kabuklarmdan vii
cude getirdikleri saraylarda oturan bu 
mahiler, burada mahpus bulunmalarma 
aldtn§ bile etmeden, babalarmm evinde [ 
oturur gibi yaslanmt§ ya§tyorlar. 

ic;lerinde, nesilleri insan neslinden c;ok 
daha eski tarihlere kadar uzananlar var; 
baztlan, diinya yarattldtgi tarihte o
nunla beraber yarablan neslin ahfadt. 
l;)u strtiistii yatm~, di§iSi tarafmdan sii
riiklene siiriiklene giden tank yapth 
c;aganoz, diinyamn ilk devirlerinden 
kalma bir neslin evladmdan. Florida'da, 
bu zavallmm asaletini hic;e saytp tavuk
lara yem diye veriyorlar! 

l;)uradaki havuz bo§ gibi goriiniiyor; 
halbuki, gozle giig goriilebilen bir kurd 
orada hafif hafif sallanmaktad1r. Bu 
kurd, §U beri taraftaki yuvasmdan c;I
ktp ihtiyats1z hareketlerle ilerlemege 
ba§hyan kiic;iik bahgi yutmaga haztr bir 
iiranoskop dilidir. 

iyice anhyabilmek ic;in bu i§i tetkik et
mi§ olmak, yahut fazla dikkat etmek 
§arthr. Ta§ veya nebat nerede bitiyor? 
Hayvamn viicudii nerede ba§hyor? Bu
nu farketmek c;ok zor. Mercan zannetti
giniz §U cisim, bir hayvand1r; ;~u piis
kiillii p1rasa, viicudiine bir et parc;as1 te
mas eder etmez pi.iskiillerini sanp sar
mahyarak o eti yutan bir mahluktur. 
ismi bir nebat ismi, fakat kendi hayvan. 

Bu mahluklarm en §ayani dikkat ve 
en esrarh tara£1, tebdili k1yafet merak
landtr. Deniz oriimcekleri, suyun dibin
de, sicim, kag1d parc;ast, yosun, ne bu
lurlarsa viicudlerine sanp, kafasmt ka
nadl altma gizliyen deveku§U gibi, dii§
mamn goziine goriinmez bir hale gel
mege c;ah§Iyorlar. 

Ve bu hususta pek mahirdirler. Alh
na gizlenmege c;ah§bklan oteberiyi, 
iginde veya kenarmda oturduklarl ka
yamn rengine uydururlar. 

Mavi bir kagid iizerine oturtulmu§ 
cam bir teneke igine bu hayvanlan koy
duktan sonra, suya mavili k1rmtzth kon
fetiler serpiniz. Derhal mavi lkonfeti
leri sec;ip viicudlerini onlarla ortmege 
ve kendilerini, ya§adiklan su aleminin 
mavi zeminine benzetip o zeminden far
kedilmemege <;ah§lrlar. Teknenin altm
daki mavi kagid! degi§tirip yerine kir
miZI ka~d koyunuz; bu sefer, mavi ye
rine kirmtzt konfetileri segip onlara bii
riiniirler. Yalmz, aynalan olmadtgi igin, 
viicudlerine evvelce yapt§an mavi kon
fetilerin, k1rm1Z1larm altmdan Slrtttr
gmi farkedemezler. 

Bu denizalh i.ilkesinde gegen hayatm 
nekadar kanlt miicadelelerle dolu oldu
gunu, gormeden tahmin etmek wrdur. 
Orada, kendi yavrulanm yiyen deniz 
aygmndan tutun da en kuvvetlilerin, 
bilhassa en kurnazlarm zay1flan miite
madiyen yutmast §eklinde ezeli ve ebedi 
bir imha kanunu mer'idir. 
~u saragos bahklanmn ismi kulhan

beyidir; <;iinkii dii§manlarmm gazunu 
oymakla §ohret kazanm1§lard1r. <;aga
naz, ahtapotu goriince, olii gibi uzamr 
yatar; c;iinkii ahtapotun olmii§ hayvan 
yemedigini tecri.ibe ile bilir. Dii§mam
mn yakla§tlgmr goriince kursagm1 hava 
ile doldurup suyun ic;inde yiikselen ba
ltklar, yanma kimsenin yakla§maga ce
saret edemiyecegi kadar kuvvetli oldu
gunv. bilen, bu kuvvetine giivenerek su
yun dil:.inde rahat rahat aturup yakla
§an dii§mam uzaktan elektrik cereya
nile kotiiriim '?den elektrikli torpil ba
hklan, hep bu kanh miicadelenin kah
rarnanlandir. 

Denizlerin dibinde ya§lyan mahluk-
. larm, karada ya§tyanlardan fark1 olma

dtgt tddiast, deniz hayvanlan iizerinde 
esash tetkiklere ve mii§ahedclere yol 
agmt§ ve bu mii§ahedeler de c;ok §ayani 
dikkat neticeler vermi§tir. Monaco 

Elden yem alan istakoz 

Akvariumunda yaprlan tetkikat, deniz 
hayvanlarmda haftza ve zeka aramak e
sasma istinad etmektedir. 

ilk tecriibe, en zeki bahk olan stron
kilos iizerinde yapllml§tlr. Agdan glka
nlan bir stronkilos, igi deniz suyu dolu 
bir tekneye konulduktan sonra, tekne
nin igine, biri ye;~il, 6teki san iki iistii
vane yerle§tirilmi§tir. Bu iistiivane -
ler den sansmda em bulundugunu er
tesi giinden itibaren farkeden baltk, 
derhal iist iivaneye saldtrmaga ba§la
mt§tlr. Tecriibeye yirmi be§ giin fas1la 
verildikten sanra tekrar ba§landtgt za
man stronkilosun, san ustiivaneyi der
hal tamdtgt goriilmii§tiir. 

Monaco Akvariumunda, yeme hak ka
zanmak ic;in suyun iginde dans eden, 
muntazam dizi kolu nizammda resmi 
ge~id yapan, suyun i~ine uzablmi§ bir 
c;emberin iginden taklak atarak gec;en, i
~inden gegilecek c;emberin k1rmtzt <;em
ber degil, san c;ember oldugunu 
§a§maz bir kat'iyetle belliyen ve ni
hayet, muhaftzm avcundan yem toph
yan baltklar vard1r. 

Ofkeli bir giiniinde di§isini yemek su
retile cezaland1ran iri bir bahgm, mu
haf!Zlm goriir gormez gelip onun elleri 
arasma stgmdtgmi, sevilip ok§anmak i
~in yaltakland1gmi ve sonra, gene mu
haftzm bir kumandas1 iizerine done do
ne dans etmege ba§ladtgtm goriirsiiniiz. 

Ahtapot, o korkunc; ve igrenc; hayvan 
da adamctl alabiliyormu§ meger. 

Teknenin dibindeki sun'i kovugunda 
oturup dururken gardiyanm suya dalan 
kolunu goriir gormez derhal ona dog
ru segirtip, lamiselerini incitmeden, Slk
madan bu kolun etrafma sard1gmt ve 
yumu§ak karmm ok§tyan ele adeta min
nettar kaldtgtm gene burada gormek 
miimkiindiir. 

Bu denizaltt sirkinde, terbiyenin hay
vanlardaki irsi duygulan bile degi§tiren 
biiyiik bir kuvvet oldugu goriiliiyor. 

Vali - Hiiseyin Cahid 
Y al~tn da vast 

[Ba~taraf1 1 tnci sahttese 1 

sordu. Ve iic;i.inci.i defa olarak bu yazt -
nm kimin tarafmdan yazrldtgmm tesbitini 
istedi. Avukat Necati de: 

«- Ceza mahkemesi huzurunda gi -
yabet caiz olamaz. Evvelki karann ten -
fizi lazimdir.» dedi. 

Mahkeme yazmm kimin tarafmdan 
yaztldtgmm sarahatle tayini ic;in davayt 
6 nisana btrakt!. 

Diger taraftan !stanbul Belediyesi 
Mi.iddeiumumilige mi.iracaat ederek Hii
seyin Cahid Y akm aleyhine bir amme 
davasi acmasmt taleb, fakat Mi.iddeiu -
mumilik bu talebi reddetmi~ti. Belediye 

de bunun iizerine en yi.iksek merci alan 

Ag1rceza mahkemesine Miiddeiumumi1igi 

~ikayet etmi~ti. Agtrceza mahkemesi he

ni.iz bu §ikayete cevab vermemi~ti. izmit 

mahkemesi Mi.iddeiumumisi bu ~ikayetin 

neticesinin de sarulmasmt istemi~ ve bu 

taleb kabul edilmi§tir. 

[Ba~taraft 1 inc! sahttesel 
i~leri tam bir muvaffakiyetle ba§armi§, 
hatta daha fazlasmt bile elde etmi§ bu
lunmaktadtr. 

1926 senesinde banka ile Adapazan 
belediyesi tarafmdan tesis edilen elektrik 
fabrikasmm sebeb aldugu ihtilaf, sene -
lerce siiri.incemede kald1ktan sonra niha
yet iki tarafm gosterdigi hiisni.i niyet ne
ticesinde halledilmi~ ve vaziyet bankanm 
lehine olmak iizere, bir neticeye baglan
mi~hr. 

Bundan ba§ka vaziyeti c;ok mii§kiil a
lan ve bankamn <;ok geni~ nisbette hisse
dan oldugu «Bolu orman i§letme Turk 
Anonim §irketi» meselesi de istikbalde 
bankaya menfaat getirecek bir §ekilde 
halledilmi§tir. · 

Bankanm elinde bulunan diger i§lerin 
hemen ekserisi iyi karlar temin etmi~tir. 
Adapazarmda tesis edilen fabrikanm 
istenilen rand1mam verecek hale gelme ~ 
sine <;alJ§IImaktadJr. Bu fabrika daha zi
yade seri halinde araba, ev in§ast tc;m 
li.izumlu tahta aksam gibi §eyler in~a et
mege kabiliyetlidir. Banka bu sene ay
nca sigorta i§lerine de i§tirak etmi~tir. 

Netice itibarile bankamn bugiinki.i va
ziyeti diine nazaran <;ok daha iyi ve <;ok 
daha emniyet verici bir halde bulun ~ 
maktad1r. 

Banka 1936 senesi zarfmda muhtelif 
i~Ierden 179,986 lira kar temin etmi§tir. 

Bu kann 99,951 lirast eski idareden 
mi.intekil i§lerin tasfiye olunabilmi§ kt · 
s1mlanndan hast! olan zararlarm imha
sma. 

44,187 liras1 eski idareden miidevver 
matlubattan melhuz ac;tklara kar§thk o -
larak, 

32,743 liras1 menkul ve gayrimenkul
lerin itfasma kar§thk olarak tefrik edil -
mi§ ve bakiye kalan 31 03 lira da 934 
senesinden miidevver zararm imhasma 
tahsis edilmi§tir. 

I 934 senesinde bankaya umuml mev
duat 2,169,975 lira iken bu miktar I 935 
senesinde 3,147,782 liraya yi.ikselmi§, 
1936 da ise 4,1 06,886 liraya balig ol -
mu~tur. 

Bilan<;o yekunu umumisi eski senelere 
nazaran bir misli fazlasile 12,524,198 
lirad1r. 

Yukanki rakamlar bankamn mazhar 
aldugu miitemadi inki§afma delalet et -
mekte ve bu milli mi.iessesemizin daha 
parlak istikballere namzed bulundugunu 
da gostermesi itibarile bilhassa mucib! 
memnuniyet bulunmaktadn. 

Gaziantebde ihracat arbyor 
Gazianteb (Hususi) - Ticaret ve ih

racat i§leri seneden seneye fazlala§mak
ta, dolay1sile vilayetin umumi refah se
viyyesi yiikselmektedir. 1933 yllmda 
mensucat, yiin, ktl ve mamulah ihraca
tmdan 1,797,000 lira temin edilmi§ken 
bu miktar her sene miihim nisbetlerle 
artmi§hr. Ayni senenin deri ve mamu
latt ihracatmdan yiiz bin, muhtelif yer
li mah ihracatmdan bir milyon 946 bin, 
zeytin ihracatmdan yanm milyon lira 
temin edilmi§tir. 

Diger ve miihim ihrac maddelerinin 
ba§mda Anteb frstig1 gelir. 1936 ytlmm 
iki bin tonluk rekoltesinden memlekete 
bir milyon lira girmi§tir. Bu malm ih
racah Suriye yolile yaptldigt i~in ora
daki Ermeniler bizden fazla kazamyor. 
Halbuki bu i§i bir Tiirk §irketi iizerine 
alsa, memlekete bir kat fazla para gir
mesi miimkiindiir. Mmtakanm pekme
zile kuru iiziimii de y1lda iic; yiiz bin, 
deli tiitiinii de dort yiiz bin Hra getir
mektedir. _. __ 
Turgudlu baglarmda hastahk 

T urgudlu (Hususi} - Bugi.inlerde 
baglanmiZa maymuncuk tabir edilen bo
cekler anz olmu§tur. Biiti.in servetini top
raga gomen ve bundan dirilme bekliyen 
halkumzm zarardan karunmas1 ic;in her
kes bir mi.itehasstsm bu i§e memur edilme
sini beklemektedir. ...._.. .• ....._. 

Isvicrre Cumhurreisi 
A tina dan gecrti 

Atina 30 (Hususi) - Diin Faler lima
nma gelen biiyiik italyan seyyah vapu
ru yolculan arasmda isvic;re federasyo
nu reisi Motta bulunmakta idi. Motta, 
turizm miiste§arile liman reisi tarafm
dan kar§tlanmi§ ve ak§amiistii ayni va
purla hareket etmi§tir. 

Balkanhlar denizcilik biirosu 
kuruluyor 

Atina 30 (Hususi) - Balkan Antanh 
devletleri be§inci ikhsad konseyinin ka
ran veghile te~kil edilecek olan Balkan
hlar denizcilik biirasu pek yakinda Pi
rede faaliyetine ba~ltyacakbr. 

Ak1ndan Aktna 
Tarihi ve edcbi roman. Bu eser

de Tiirk giicii, Tiirk zekast, Tiirk 
inceligi biitiin parlakhgile gorii
niir. Eser ba!!tan basa ~iirdir, ta
rihtir, fclscfcdir, san'athr. M. Tur
han Tamn kaleminden pkmt!!hr. 

Fiah bir lira. 

Ankara 30 (T elefonla) - Hall. () 
pereti Ankarada temsiller vermege 
lam!§ ve biiyiik bir ragbet kaza1 
Halk Opereti birka~ gi.in daha AnK.-.~ 
da temsillerine devam ettikten sonra A -
nadolunun ba§hca merkezlerinde bir tur
neye <;Ikacakttr. Halk Opereti Ankara ~ 
dan sonra Eski§ehir, Konya, Adana, 
Mersin, Antalya ve izmir havalisini do· 
la~arak istanbula donecektir. 

Suriyede isyanlar 
ba~hyor 
LBa§tarat' l tnct sahttede] 

cek kadar ~ok mi.i§kiil bir vaziyette ka ~ 
lacagt muhakkakt1r. 

Alakadar makamlann biitiin gizleme
lerine ve tekziblerine ragmen memleketin 
bir<;ok taraflannda silahh isyanlar c;tktlgt 
musmen soylenmektedir. Bu isyanlan <;•
karanlar Diirzi.iler, Kiirdler ve bir kts1m 
Alevilerdir. Bu isyanlann tenkili ve halkt 
yah§hrmak maksadile buralara bir<;ok 
kuvvetler gonderilmi§ ve gonderilmekte
dir. F akat gonderilen kuvvetler ekseri -
yetle silahh c;etelerden mi.irkkeb oldugun
dan bunlar i~i yagmacrhga dokmekte, 
bu yi.izden de vaziyet gittikc;e vahamet 
kesbetmektedir. 

Lazkiyed e memnuniyetsizlik 
Lazkiye 30 (Hususi muhabirimiz -

den) - Gec;enlerde ,Sam ve Halebden 
buraya gelen Demirgomleklilerle Lazkiye 
halk1 arasmdaki c;arpi§ma neticesinde lev
kif edilenler Beruta nakledilmi§lerdir. 
Lazkiye halkt arasmda c;ak bariz bir 
memnuniyetsizlik belirmi§tir. Ve bu mem
nuniyetsizlik gi.in gec;tikc;e daha ziyade 
artmaktad1r. 

Halebde Hatay rozeti yasak 
Haleb 30 (Hususi muhabirimiz -

den) - Halebde Hatay rozeti takmak 
ve satmak menedilmi§tir. Gec;en pazarte
si giini.i gogi.islerinde Hatay rozeti ta§l -
yan Hiiseyin ve Nafi adlarmda iki An -
takyah gene polis tarafmdan tevkifle ka
rakolda bir gece ahkanulmu§, ertesi gi.inii 
mahkemeye verilerek serbest birakJlmJ§
tir. 

Hatayda gece dersleri 
Antakya 30 (Hususi muhabirimiz -

den) - Antakyada halk gece dersleri 
bi.iyiik bir ragbetle devam etmektedir. 
Simdiye kadar alman neticeler c;ok iyi -
dir. 

H atay anayasast miizakereleri 
Diinkii ak§am gazetelerinin yazd1gma 

gore Cenevrede Hatay AnayasasJ ic;in 9 
nisanda toplanmast laz1m gelen komis -
yonun, murahhas heyetimizin reisi N u -
man Menemencioglunun rahatsiZhgi yi.i
zi.inden 22 nisana b1raktlmast alakadar ~ 
lara bi1dirilmi§tir. 

Miizakerelerin akamet tehlikesi 
kalmamts 

Cenevre 30 (Hususi). - Bazt ha -
berlere gore, !skooderun sancag1 statiisii
niin tesbitine aid mi.izakeratm akamete 
ugramast tehlikeleri bertaraf edilmi§tir. 
Bu hususta devam etmekte olan gayrires
mi mi.izakerat miisaid bir safhada olup 
anla§mamn, yakmda Milletler Cemiyeti
ne tevdi edilecegi iimid olunmaktadtr. _ ........ __ _ 
Bulgaristan Belediye intiha

bab neticesi 
Sofya 30 (A.A.) - Mart aymda 

Bulgaristanda yap1lan nahiye intihaba
tmm kat'i ve resml neticelerine gore, rey 
kullanmak iizere isimleri yaZII1 alan er
kek, kadm miintehiblerin saylSl bir mil -
yon 655 bini kadm olmak i.izere takri -
ben yiizde 81 den fazlasi ve 456 bin ka
dm yani yi.izde 33 ii i§tirak etmi§lerdir. 
Kadmlann rey hakk1 esasen ihtiyarl k1 -
lmm1~h. 

Bi.itiin memlekette verilen reylerin 
yiizde 79.78 i mer'! intihab kanunu mu
cibince gosterilen namzetlere verilmi§ ve 
feshedilen eski partilerin biiti.in gayretle
rine ragmen ancak yi.izde 20,22 si ba§ 
<;Jkmi§hr. 

isvicrrede bir Alman casusu 
yakaland1 

Bern 30 (A.A.) - Bale §ehri em
niyeti umumiye memurlan Ravenburg -
Wurtemberg'de faaliyette bulunan bir 
Alman casusluk merkezi hesabma Fran
sa aleyhinde birkar,; aydanberi casusluk 
yapan 24 ya§mda bir memur tevkif et -
mi§lerdir. 

Casus, Alzas ve F ransJZ ~ lsvic;re hu
dudu civarmtiaki F ranstz asker! tayyare 
karargahlan hakkmda malumat topla • 
makta idi. Bu adamm ayni zamanda 
Dubendorf'taki isvic;renin askeri hava 
iisleri hakkmda da malumat verdigi zan
nedilmektedir. 

Almanyada bir yasak 
Berlin 30 (A.A.) - Goring bir e -

mirname ile, I nisandan itibaren otomo
billerde tazyik edilmi~ gazin hususi mu
saade ahnmadan karbiiran olarak kulla
mlmasmt yasak etmi~tir. 
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lhtililcilerle lngiltere 
aras1nda bir ihtilaf 

~htilalcilerin rasladtklart ingiliz gemilerini artya
_aklartni bildirmeleri Londrada asabiyet uyand1rdt 

CeiJhelerde bir degi$iklik yok 
[Ba§tarat' 1 tncl sahttese] 

Olduk<;a sarp bir mta ttrmanmak mec
buriyetinde kalan jllilisler atomatik silah
lann kesif ate§ile birkac; kere geri pi.iskiir
tiilmi.i§lerdir. Milisler a zaman yanlardan 
taarruz etmek istemi§lerse de tanklan <;a
mura saplanmi~ ve bunlardan i.i<; tanesi 
hasara ugrami§hr. 

Milisler bundan sanra ormanm ic;inden 
ge~terek ilerlemek istemi§ler, fakat asiler 
bunlann yakla§ffialasmi bekledikten son
ra §iddetli bir ate§ ar,;arak muhacimlere 
mi.ihim miktarda zayiat verdirmi§lerdir. 
Milisler geri c;ekildigi zaman ortahk ta -
mam1le kararmt§h. 

Gece gee; vakit milisler hala harb sa
hasmdaki olii ve yarahlan toplamakla 
me~guldi.iler. 

Balear adalan bombardtman edildi 
Valencia 30 (A.A.) - Ne§redilen 

bir teblige gore cumhuriyet filosu Baleare 
adalanmn birka<; noktasmt ve bilhassa 
lbiza l1manile Sollen hava i.issi.inii born -
bardtman etmi§tir. 

M olantn bir ziyareti 
Rahat 30 (A.A.) - Vardad radyo 

istasyonundan bildirildigine gore Gene -
ral Mala, erkamharbiyesile birlikte Bis
caye cephesindeki F ranes mevzilerini zi· 
yaret etmi§tir. 

Zannedildigine gore bu ziyaret yakm
da. asilerin bu cephede taarruza ge<;ecek
lerine i§arettir. 

Cephelerde paskalya 
Naval~ Carnare 30 (A.A.) - Ha

vas ajans1 muhabirinden: 
Bi.iti.in cephelerde F rancist'lerin saf · 

lannda paskalya yortusu tes'id edilmi 
tir. On saflarm hemen :hepsinde derm 
r,;atma mihrablar viicude getirilmi§tir. T a 
bur papazlan, bi.iti.in askerler kar§lSlnda 
dini ayin yapmt§lardJr. Baz1 yerlerde 
bu ayin, hi.ikumetc;ilerin saflanndan otuz 
metro mesafede yapilmt§hr. Askerler, 
hi.ikumet kuvvetlerinin siperleri oniinde 
kralhk mar§Jni terenni.im etmi§lerdir. 

Katalonyad aki hiikumet buhrant 
Barcelane 30 (A.A.) - Malum ol

dugu vec;hile kabineyi te§kile memur e
dilmi§ olan T orradollas, diin isti§arele -
rine devam etmi§tir. Kendisi, muhtelif 
siyasl fukalar mi.imessillerile gori.i§mU§ -
ti.ir. Gece gazetecilere beyanatta bulunan 
Torr adell as bugi.inki.i salt gi.ini.i de isti~a
relerine devam edecegini ve bugiin Re
isicumhur Companys'e cevab verecegini 
iimid etmekte bulundugunu soylemi§tir. 
Bununla beraber Torr ad elias, vaziye -
tin <;ok mi.i~kiil oldugunu itiraftan <;ekin· 
memi§tir. 

lspanyaya miidahale devam 
edecekmif 

Paris 30 (A.A.) - ispanya mese -
lelerinden bahseden Le Peuple gazetesi 

diyor ki: 
«Her§ey §Unu gosteriyor ve hatta §Unu 

ispat ediyor ki, lspanyada tecaviiz de -
vam edecektir. Zira, Almanya ve ltalya 
bunu sonuna kadar goti.irmege azmetmi~ 
bulunmaktadtr. 0 halde iki §tktan birini 
tercih etmek laztmdir. Y a F ransa, ingil
tere, ba§vurulmast arzu edilmiyen bir 
«kuvvet tecri.ibesi» le buna bir nihayet 
vermek ve yahud miitecavizlerden teca
viiz hareketlerini biraz daha iyi gizleme
lerini taleb ederek bunlan serbest buak
mak.» 

ihtilalcilerin lngiliz gemi
lerine ihtart 

Paris 30 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi yaz1yor: 

«Bugi.in Londrada ogrenildigine gore 
Salamanka karargah1 umumisi radyo ile 
yaphg1 bir ne§riyatta ispanyol nasyana -
list harb gemileri tarafmdan gori.ilen bii
ti.in ingiliz gemilerinin bu harb gemi eri 
tarafmdan verilecek i§aretlere derhal ri
ayet etmelerin.i ihtar eylemi§tir. 

KrargahJ umumi, bu karann ahnma 
stna sebeb olarak, Bilbaoya, Santandere 
ve Gijona harb malzemesi gotiiren bazt 
gemilerin, nasyanalistlerin elinden kur -
tulmak i~tin, !ngiliz band1ras1 c;ektikleri, 
halbuki nasyanalistlerin bu gibi gemileri 
ellerine gec;irmeleri icab ettigi bildirilmek
tedir. 

Bu haber iizerine Londrada a§agtdaki 
izahat verilmektedir: 

Eger ingiliz vapurlan, !spanyol ka -
rasulan dahilinde i§aret ahrlarsa, cevab 
vermekle iyi edeceklerdir. ispanyol ka
rasulan haricinde, yani ar,;1kdenizde i~e 

vaziyet bamba§ka olacakhr. ingiliz hii
kumeti, bilhassa kontrol plammn pek ya
kmda icra mevkiine girecegi bugiinlerde, 
ingiliz gemilerinin, muayene edilmek ii -
zere, ar,;1kdenizde durdurulmalanna mii
samaha ile bakmaga hir,; te miitemayil de
gildir.» 

lngilterenin protestosu 
Londra 30 (A.A.) - Royter bildi

nyor: 
!ngiliz Akdeniz filosu ba§kumanda -

mna talimat verilerek bu ay ic;inde ls -
1anyol asi harb gemileri tarafmdan dur
lurulan Meninridge, Staholm ve Spring 
vear ismindeki ii<; ingiliz gemisi hakkm

-.la Cadix asi makamlan nezdinde protes
toda bulunmasJ bildirilmi§tir. 

Bu protesto notasmda, bu hareketin 
beynelmilel hukuka muhalif oldugu, zira 
asi harb gemilerinin bu kabil ahvaldeki 
hak ve salahiyetlerinin yalmz i§aret te -
atisi suretile isticvaba mi.inham bulundu
gu bildirilmektedir. 

ingiliz hiikumeti, lngiliz gemilerile 
harb malzemesi naklini yasak eden kanu
na kat'iyyen riayet edilmesi ic;in el:nden 
geleni yaptlgmdan, bu i.i~ halde asiler ta
rafmdan ittihaz edilen hath hareket yt> -
rinde degildir. 

lngiliz hiikumeti, !ngiliz gemiler:nin 
bundan boyle a~1kdenizde durdurulmt 
yacag1 hakkmda teminat istemektedir. 

Bir doktorumuza yaptlan 
ameliyat 

Adana Memleket hastanesi dahiliy 
miitehasslSl Dr. Osman Bozkurta Cer · 
rahpa§a hastanesinde profesor Nissen t
rafmdan apandisit ameliyatJ yaptlmJ§br 

Ameliyat muvaffakiyetle neticelen i
ginden Dr. Osman birkac; giine kacar 
Adanaya donecektir. 

Holanda V eliahdi 
Montekarlo'da 

Monte Carlo 30 (A.A.) - Hola_
da Veliahdi Prenses Juliana ile t.evci 
Prens Bernard von Lippe, Romadan bu
raya gelmi§lerdir. Bir mi.iddet kalacak
lardir. Kalabahk bir maiyetle seyahat e
den Prenses ve Prens ogle yemegini 
Alassio'da yemi~lerdir. 

Ergani baktr madeninde yeni yapdan tesisat 

Ergani maden kasabastndan oir gorunu~ 

Ergani Maden (Hususl) - Ergani dir. Bak1r madeni sahasmdaki faaliyet 
madeninde Guleman dagmda <;Ikanl - te goze ~arpmakta, as1l maden cevheri
makta alan zengin krom madeninin rna- nin bulundugu magaramn mukabil cihe
den istasyonuna kadar nakli ic;in yapi! - tinden yeniden a<;IImakta alan tiinelin 
makta oian haval hat bitirilmi§tir. Bu delinmesine de devam edilmektedir. lki 
hat, Guleman mevkiinden madenin al - tiinelden baktr cevherleri dekoville fab ~ 
tmdaki Asansor kopriisi.iniin alt k1smm- rikaya getirilerek doki.ilecektir. F abrika 
da yaptlan hususi istasyana uzahlmt§tlr. sahasmda da getirilen yeni makineler 
Krom madeni havai hatla buraya kadar yerlerine kurulmu~. elektrik santralmm 
nakledilerek vagonlara yi.ikletJ!mekte - noksanlan da ikmal edilmi:tir. 
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Paris zab1tasi 
Niimayi~~ilere Seliiloit
ten mermiler atmag1 

kararlasbrd1 -· 
P ariste, C!ichy'de vukua gelen son 

karga~ahktan sonra, zab1ta kuvvetinm 
artmlmas1 ve bugiinkii ihtiyaca tekabiil 
eclecek modern vesaitle tec;hiz edilmesi 
hususlannm tetkiki ic;in toplanan komis -
yon, Parisin muhtelif mmtakalanndaki 
polis merkezlerinde idari baz1 tadilat 
yapmaga karar verdikten ba§ka, karga
tahk '§eklindeki tezahiirat esnasmda, nii -
mayi~c;ilere gozya§I gazi s1kmak gibi bir 
ak1m tedbirleri de derpi§ etmi§tir. 

Gazden ba§ka, seliiloidden yap1lma 
zarars1z bir nevi mermi atan mitralyozler 
de kullamlacakhr. Niimayi~ilerin iisti.i -
ne, bunlardan maada bir nevi boya yag
muru yagd1rmak ta bu tedbirler meya
nmdadlr. Bu boya, insanm viicudiinden 
haftalarca <;1km1yan c;ok kuvvetli bir bo· 
yadu. Paris Emniyet Miidiirliigii, bu 
tedbirler sayesinde, asayi§i bozanlann 
hakkmdan gelecegini kuvvetle iimid et -
mektedir. 

-=-~----
Konya Belediyesinin biit~esi 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
~.onya_ Belediyesi encumeni toplanarak 
butr;ey1 haz1rlad1. Yeni butr;eye gore 
belediyemizin 937 mali yll1 geliri 
218,387 lirad1r. Masraf ta aynen boyle 
kabul edilmi§tir. Bu gelirden elli iir; 
bin liras1 belediyemizin eski borclan -
na mahsuben bankalara Odenecek, alt
mi~ bir bin liras1 maa§ata verilecek, 
bunlardan artacak lns1m da belediye -
nin diger hizmetlerine kar§Ihk olacak
tir. 

Konya gibi koca bir §ehrih muhtac 
bulundugu hi=etler kar~1smda r;ok ki.i
<;iik kalan bu para; gene bizi birr;ok 
beklediklerimizden mahrum edecektir. 
Fakat ne yapahrri ki belediyemiz eski
den aya~m yorganma gore uzatmami§ 
oldugu ic;in c;ok bore altmdad1r. Bu bor
cun bir an evvel odenmesi, Konyanm 
istikbali ir;in herhalde daha haYirh o -
lacagmdan biz gelecegi du~unerek bu 
mahrumiyete katlanacag1z. 

Belediye enciimenimiz bu sene, bele
diye zab1ta memurlan ir;in bir de kurs 
ar;maga karar vermi§tir. Bu kursa her 
zab1ta memuru i~tirak eyliyecek ve mu
vaffak olanlarm maa§ma zam yap1la -
cakbr. Muvaffak olam1yanlarm vazi -
felerine nihayet verilecegi soyleniyor. 

Eregli dokuma fabrikas1 
Konya (Hususi muhabirimizden) -

Sumer Bankm Ereglide kurdugu buyiik 
dokuma fabrikasmm kurulmasma ve 
i§lemesine aid biitun i§ler bitmi§tir. 
Yalmz bu fabrikamn ar;1h~ toreni bek
leniyor. Fabrika ar;Ih§ torenine aid ha
Zirhklanm da yapmi§br. 

r 
ist. Borsas1 30/3/937 

PARA LAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
fsviue Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
\lark 
tloti 
fen ~to 
I.ev 
Dinar 
Kron fsvec 
AJtm 
Banknot 

Ahs 
613.-
123.-
110.-
120.-
80.-
18.50 

565.-
20.-
63.-
7()._ 

21.-
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

1042.-
247.-

CEKLER 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pral!" 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova f 

Budaneste 
~iikres 
BeleTad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

AcJIJs 
617.-

0.7919 
17.2375 
15.M37 
4.702!1 

88.5737 
3.4760 

64.6056 
1.4464 

22.71 
4.2334 

11.4667 
1.9692 
4.1734 
4.0117 

108.2658 
34.6840 
2.7786 

24.65 
3.1434 

ESHAM 

Act! IS 
AnadoJu Sm. 

% 60 nesin 23.60 
Merkez Bankas1 92.-

i STiK.RAZLAR 

Acths 
Tiirk borcu I Pesin 

• • 1 Vadeli 20.20 

Sahs 
619.-
126.-
110.-
125.-
84.-
18.50 

575.-
23.
fi6.-
75.-
23.-
2S.-
22.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1043.-
248.-

~<JTiaDIS 

618.-
0.7910 

17.2075 
15.025 

4.Rq67 
88.43 

3.4710 
64.4012 
1.4445 

22.6730 
4.2265 

11.4475 
1.9658 
4.1666 
4.0050 

108.0!1 
34.6275 
2.7740 

24.69 
3.1383 

Kanants 

23.50 
91.50 

Kanams 

l~CumhuriyetB 
H ©J U ~ ~ lYl ~ lYI IFil 1Y1 

Sthhat Ve l~timai Muavenet 
Vekaletinin nazan dikkatine 

Karadeniz Ereglisinde tticcar Qa~tab:m 

oglu Muzaffer lmzasile ald1grmiZ mektub -
da deniliyor ki : cGec;en hafta, geceyariSJ 
dogum hadlsesinden fena halde ha§tala -
nan yengemin tedavisi ic;ln Belediye ciok -
toru Nef'lye mtiracaat ettim. Belediye ebe
sini ahp ha.>taya gotiiriiniiz ve kafe!n ve 
saire ile sabah1 !dare etmesinl soyl'eyiniz 
diye beni ba~mdan savd1. Ebeyi eve go -
tiirdiim, hastay1 giirdii, tedaviye ba§ladl. 
Fakat muhaJkkak doktorun miidahale et -
mesl !cab ettigini siiyledi. Tekrar Belediye 
doktoruna glttim, yalvardrm yakardun 
geimedi. Sabaha kadar on bir defa bay -
gm!Ik gec;iren ve birka~ kilo kan kaybeden 
yengemin tedavisi ic;in hiikumet doktoru
na miiracaat ettim. Qocugu kasden dii~iir
diiniiz, ben gelemem. Ha.>tamz1 da kay -
betmek istemiyorsaniZ Zonguldaga gotii -
riin, demekle i!ktifa etti ve gelmedi. 

Amele Birligi doktorunun Eregliye gel -
diginl duymamJ§ olsaydlm yengemi top -
raga verecektik. Allah raz1 olsun geldi, te
davi etti ve Zonguldaga gotiirmek tmkamm 
bulduk. 

Bilhassa bir zaman meselesi olan dogum 
hadiselerinde belediye ve hiikumet dok -
torlarmm bu yaptlklan dogru mudur? Bu
nu aHikadar makamlardan soruyor ve ce
vab bekliyorum.:. 

Gaib aramyor 
Qorlu kazasmm Nusretiye mahallesinden 

i;>abam Siileyman oglu Siileyman Hoca 
bundan sekiz on sene evvel blzi terkederek 
kaybolmU§tur. Ben 335 dogumlu Hal!m bir 
aydanberi ha.>tayrm ve sonumun fenahgmJ 
hissediyorum. Diinya gozile kendl~ini giir
mek istiyorum. 

Qorlunun Nusretiye mahallesinden 39 
numarada Siileyman oglu Halim 

Nafta Vekaletinin nazar1 dikkatine 
Adana.da hiikiimet kar~ISmda 114 numa

rada bakkal Mustafa Feyzi ve arkada~la -
rmdan on birinin imza.>Im ta§Jyan bir mek
tub ald1k. Bu mektubda deniliyor kl: c Ada
na - Fevzipa§a hattl 933 y1lmda Devlet 
DemiryollarJ idares!ne devredildigi vakit 
Pozanti - Nusaybin ~irketi tarafmdan me
murlara birer maa~ nisbetinde da~1tJ!mak 
iizere altm15 dort bin lira teslim edilmisti. 
Bu memurlardan bir kiSJru muhtelif sebeb
lerle kadro harlci kaldiklar1 halde ikrami
ye!erl verilmedi. Keyfiyetten Naf1a Vekili 
Ali Qet!nkayanm herhalde haberl yoktur. 
Yoksa bu para c;oktan verilmi~ bulunurdu. 
Bu hususta kendislnin dikkat nazar!arm1 
!fekmenizi dilerim.» 

( __ YE_N_i _ES_E_RL_ER __ ) 
Bugiinkii Almanya 

Maruf ilim adamlarrm1zdan Faik Sab
rinin haz1r lad1~ bu giizel eser c Yedi 
Giin• tarafmdan ne~redilmi§tir. Yeni 
Alrnanyaya dair r;ok muhim vesikalar
la dolu olan bu bro§iir 25 kuru§ gibi e
hemmiyetsiz bir fiatla satilmaktadir.lr;in 
de memleket, hukumet, kultlir, ordu, do
nanma, havac1hk, sanayi, giizel san'atlar 
ve saireye dair bahisler ve dikkate §a
yan resimler vard1r. Tavsiye ederiz. 

Lokman Hekim 
Maruf ve giizide dahiliye mutehassi

simtz doktor Haf1z Cemal tarafmdan gi
kanlmakta olan bu giizel s1hhi ve halk 
mecmuasmm 9 uncu say1s1 da inti§ar 
etmi~tir. Bu nushada muhtelif aktuali
teye temas edildikten ba§ka doktor A
sim Onurun Anahk HifZISSihhasi, biz
zat Lokman Hekimin ogudleri ve te
kerlemeleri, doktor ~adi Kiray, Tibbi
yeli Cevad Nuri ve mimar Cevdet Ko

gakm r;ok faydah yaZilan ne~rolunmu§
tur. Hararetle tavsiye ederiz. 

La T urqie Kamaliste 
Matbuat Umum miidiirltigu tarafm

dan muntazaman ne§redilmekte olan 
La Turqie Kamaliste mecmuasmm 16 n
CI numaras1 fevkalade giizel resimlerle 
<;Ikmi§hr. 

Muhim bir muessese 
Usulii muhasebeye ve Frans1zca 

lisanma vaktf 30 ya,1n1 ge~mi~ bu 

lunmtyan oztiirk ciddi bir memur 

arama\ctadrr. " N. S. ,, rumuzile 

Istanbul 176 No lu posta k utusu 

adresine vaz1lmas1. 

Istanbul 3 i.incu icra memurlugundan: 

Bedeli icar borcundan dolaYI mahpus 

olup paraya r;evrilmesine karar verilen 

Taksim meydamnda Belediye K1~hk 
kazinosunda mevcud masa, ve sair ka

zino e§yasimn birinci arthrmas1 1 nisan 

937 tarihine musadif per§embe glinu sa
at 13 ten 15 e kadar ve muhammen kly
metlerinin yuzde yetmi§ be§ini bulma
digi takdirde ikinci arthrmas1 6/4/937 
tarihine musadif sah giinii saat 13 ten 
15 e kadar yapilacagmdan istiyenlerin 
me2lkur gun ve saatlerde mahallinde bu
lunacak olan memuruna muracaatleri 
ilan olunur. (31394) 

• • D Vadeli 19.75 

I 
S1vas • Erzurum I 95.- OPERA THR 

T A H v t L A T Dr. Cemil ~erif Baydur 
· Anadolu 1 Pesin 41.40 41.40 

• 1 Vadeli 41.50 41.50 Cerrahi hastahklar ve sinir 
• 11 Pesin 41.40 41.40 cerrahisi miitehass1s1 

• II Vadeli 41.50 41.50 Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
• Miimessil kar~lSlnda Zorlu apartunan No. 16 

I P · 4 0 43 Pazardan maada herm;n saat 2 den 
I 

esm 3.7 .70 ,., ~ 

V d II 43 8 6 ya kadar basta kabul eder. 

~ - ---=·==-=a=e==~4=3=.7=5===-·=5•#' l a. .................... .. ...._ --" _ Telefon 23289 

CUMHURiYET 

GUNUN BULMACASI 
1 2 a 4 11 K 1 s 9 10 

1 I TT I I 1 -I 111111 
2 I I I I' I I 1• 1 T i! . 
a I I 1• 1 I I ·~t· I I 
4 -+-I +-1 +.I =+l....,lr=•+-1 +I --:-1---11-
5 I I 1•1 I I I I I I 

f; I I I 1• 1 1•1 I I 
I I I I 1•1 1• 1• 1• 

,..Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bir;ki, dild§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri ir;in ~ukru Canal 
tarafmdan yazilmi§tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lir'aya 
Be§ikta§ Diki~ Yurdunda sahhr. 
Her evde bulunmas1 laZimdir. Ta§
raya posta paras1 ahnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ur;un
cu cildi de bas1lmaktadir. 

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

Soldan saga : -·· r§ ar1yorum 
Vefa ortamekteb mezunuyum. As

kerlikle alakam yoktur. Kendime bir i§ 
anyorum. Tophanede Kihcyalipa~ada 6 
nJAmarada kahveci Ali yanmda Kema
leddin. , 

Ziihrevi ve cild hastahklar• 

Dr. Hayri Omer 

1 - Halk arasmda bo§ ~eyler ic;in leu! -
lam.lan tabir. 2 - Me§hur ma.>allardan bl
rinln tanmm1~ ~ahsiyeti, i.sim. 3 - Atm 
mahdum veya kerimesi, parmakta c;1kan 
bir yara. 4 - Herkesin kendisine hiicum 
ettigi bir ~ahsiyet , iitedenberi mevcud olan 
bir alem. 5 - Muallimln talebeye .verdigl 
Qaml1ca clvannda bir yer. 6 - Biiyiik bir 
bankamiZm umum miidiiriiniin soy ad1, fe
na ve kiic;iik bir bocek. 7 - Arltasmdan git
mek.lik. 8 - Avrupamn cenubunda bir bu
run. 9 - E§yanm iizerine teker teker say1 
koymakhk. 10 - Bir emir, rahat. 

OA-teden sonra Beyoglu A!lacami 
sna•trda N.1 31 ~ Te"efon: 435 ...... 

Yukandan a~a~1ya: 
1 - Zekavetin bir ba~ka tiirltisii , bir dil

de chay1r! ~ 2 - Alttist olmakhk, blr e • 
mir. 3 - Ayakta basil olan blr hastallk. 
fiillere gelen bir sorma edatt. 4 - Bir dilde 
¢SU>, cografyada bir cihet. 5 - Allmln bir 
ba~ka tiirltisii, gece eglencesi yeri. 6 - Ib
rahim isminin kisaltllmJ~J, me~guliyet , c;or
ba kabt. 7 - SJCak ic;ilen ~eylerden biri, 
miikemmel. 8 - Gaze goriinmiyen iic;iincii 
~ahiS, eziyet, bir emir. 9 - Eski Babialide 
bir ka!em odas1, frans1zca ¢ dosL,.. 10 -

Hak.IJYI haks1z1 ay1rma kuvveti, iran di -
Iinde ¢ekmeb. 

Evvelki bulmacanm halledilmi!j §ekli 

l 2 3 4 ll tl 7 !! 9 10 
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2 AIHI t I• IRIAINIAI• IA 
8 Bl i ILIEICI i IKI• I i IL 
4 i ILIAI• IAIDIAl. IHIA 
b L I• I• IEI• IEI•I~IA I V I 
o OIDIUIN • I• IHIAINIE 
j NIUI RI i ,. , s IE IMIE IR 
s Y I A I• I~Iui• I P I A I T IE 
sjiAI•I i TIMIAI• Ir, • l• l 
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istanbul 2 nci iflas memurlugundan: 
Muflis Adapazan Ah§ab ve Demir 

Malzeme !malathanesi Ti.irk Anonim 
~irketi masasma gelen alacakh Yunus 
Nadinin istedigi 6423 lira 63 kuru~un 
senede miistenid oldugundan altmc1 si
raya kayid ve kabultine ve s1ra defteri
nin bu suretle duzeltiltnesine iflas ida
resince karar verilmi~ oldugu ilan olu
nur. 

r Dr. Suphi !lenses • 
drar yollan hastaiJklan mUtehass1s1 

Bevoglu YlldiZ sinema11 kar~1s1 
Leklergo Apt. Muayene 4 t en sonra 

Cumartesl faklrlere parastz 

-----Tel. : 4394'1 --· 

KARDOL 
ile ge~er. Tecriibe ediniz 

Kapab Zarf Usulile Gayrimenkul 
ilan1 Sa tis • Arttlrma 

Mahallesi Sokag1 Nev'i MetrO.ke 
No. 

Esvak S1ramagaza!ar Tahtani ve fevkani 247 

Trabzon 
magaza 

Deft~rd~rbgtndan: 

Kap1 
No. 
148 

Muhammen 
k1ymeti 

Lira 
20,000 

1 - Yukanda evsaf1 yazi11 gayrimenkulun mtilkiyeti pe~in para ile sa
blmak ve bedeli gayrimubadil bonosile odenmek ~artile 1/4/937 tarihinden iti
baren on be~ gun mudetle artbrm1ya ~Ikanlmi~br. 

2 - Arttirma 15/4/937 per~?embe gunu saat 14 te Trabzon Defterdarhg1 
Sati;; Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapllacakbr. 

3 - Arthrm1ya girebilmek ic;in isteklilerin '7o 7,5 teminat akgesi ic;in 
makbuz veya banka mektubu vermesi lazimdir. 

4 - !steklilerin teminat makbuzlan veya banka mektublarile teklif mek
tublanm ikinci maddede yazll1 saatten bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisligine makbuz mukabilinde vermesi lazimdir. 

5 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikinci maddede yaz1h 
saate kadar gelmi~ ·olmasl ve d~ zarfm muhiir mumile iyice kapablmas1 la
Zimdir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (1583) 

Belgrad Orman1 isletme 
' 
Direktorliigiinden: 

1 - Belgrad ormanmm muhtelif yerlerinde istif edilmi~ olarak mevcud 
bulunan •30,860. kental kampk cMe~e, kaym, giirgen, kestane• odun pazar
hkla sahhga c;Ikanlmi~tJr. Muhammen fiat! beher kentah c25• kuru~tur. Bu 
hesab uzerine teminab · 578. liradir. 

2 - !hale, 15/4/1937 per~embe giinu saat 14 te Istanbul Orman Direk 
torlugii dairesinde.ld Komisyonda yapllacak, verilecek bedel muvaf1k go 
riildi.igii takdirde ~alibine kat'i ihalesi yap1lacakt1r. $artnameyi gormek is -
tiyenlerin hergun Ist.anbul Orman DirektOrli.igune, odunlan gormek istiyenler 
de Bahc.ekoyundeki I~letme Direktorlugune muracaat eylemeleri laz1md1r. 

3 - Arthrm1ya girmek istiyenler muvakkat teminati yahrd1klanm nak 
ten veya resmi makbuzla ve c2490· say1h kanunda tayin olunan evsa£1 da haiz 
olduklarm1 isbat edeceklerdir. (1778) 

istanbul 'Giimriigii Ba~miidiirliigiinden: 
Gumruk sah~mdan: Kapah zarfla ZZACH markah 532 kilo mobilya kap. 

lamaga mahsus top halinde mu~ambanm ilam Ak~am gazetesinin 24/3/937 
gi.inlti nushasmdadir. (1622) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Hariciye V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Tahranda ve civarmdaki $imranda yaptm

lacak yazhk ve k1~hk el~ilik binalan. Ke~if bedeli 223,753 lirad1r. 
2 - Eksiltme 12/4/1937 tarihinde pazartesi gunii saat 15 te Hariciye Ve

kaletinde mute~ekkil Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile ya -
p1lacaktir. 

3 - !stekliler; eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymd1rhk i~le
ri genel liartnamesi1 in~aata aid umumi ve hususi ~artnameler, kellif cetveli, 
silsilei fiat cetveli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levaz1m Mudurlugiinden 
tedarik edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin 15.000 lira muvakkat temi -
nat vermesi ve kanuna uygun muteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve 150 bin 
lirahk i~ yapm1~ olmas1 lazimdir. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Hariciye Vekaleti Levaz1m Miidurlugune makbuz mukabi -
linde vermeleri laz1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c760· (1793) 

Galatasaray Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
Lisemizin Ortakoyde bulunan ilk k1s1m binasmda ~artnamesi mucibince 

?147 lira 33 kuru~ ke~if i~indeki tamirat 5/4/1937 pazartesi gunu saat 14 te 
Istanbul Liseler Muhasebeciliginde toplanan Okul Komisyonunda at;Ik ek -
siltmesi vap1lacakhr. Bu i~e aid fenni ve eksiltme ~artnamesi ke~if ve diger 
evraklar okulda goriiliip ogrenilir. 

161 lira 5 kurw~tan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Mu
hasebe veznesine yabnlacakbr. 

isteklilerin en az 1500 lirahk bu i~e benzer i~ gosterecegi vesaikler iize
rine alm1~ oldugu muteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikas1 veya teminat mak
bnzlarile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (1561) 

I 

Cumhuriyet 
~inkografhanesi 

Fennin son terakkilerine uygun biiyiik miiessesedir. Renkli ve 
renksiz her cins kli~e imalati ve her nevi c;inko~ttaf i~leri ic;in 

sipari!l! kabul olunur. Telefon: 24290. 

Onye 
Elektrik 

Belediye 
Miinakasa ilan1 

Riyasetinden: 
1 - N~f1a Vekaletinden tasdikli proje, ke~ifname ve fenni ~artnamesi 

mucibince Unye kasabasmda elektrik tesisah yapilmasJ 26/2/1937 tarihinden 
12/4/1937 tarihine kadar 45 gun muddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2.- ih~le _12/4/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te tl"nye 
Beled1ye da1resmde mute~ekkil Belediye Encumeninde yapllacaktir. 

3 - Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptmlacak c3000· lira muham· 
~~n ~ed~lli -~antral binasi haric olmak uzere) c24924· yirmi dort bin dokuz 
yuz ~nrm1 dort lira bir kuru~tur. 

4 - Muvakkat temihat miktan 1870 lirad1r. 
5 - Proje ve teferruah, fenni ve h_ususi ~artname ve muka~ele proje

si sureti be~ lira bedel mukabilinde Unye Belediyesinden ve Istanbulda 
'l'aksimde ~ark apar:hmanmda elektrik miihendisi Hasan Haletten almabilir. 

6 - Teklif mektublan, ~u vesikalar1 ihtiva edecektir: 
A.- ~eklifi yapan bir ~irket oldugu takdirde sicilde kayidli oldugu ve 

halen faahyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilam tarihinden sonra 
ahnm1~ resmi bir vesika, ~?irket sirgiileri veya noterlikten musaddak vekalet
name. 

B.- Muvakat teminat makbuz veya banka mektubu. 
C- Bugiine kadar bir elektrik tesisatm1 muvaffakiyetle bitirdigine dair 

kebul raporu veya musaddak sureti. 
isteklilerin eksiltme ~artnamesi mucibince tanzim edecekleri teklif mek

tublanm eksiltme saatinden bir saat evveline kadar. Beldiye Riyasetine ver
meleri veya bu saate kadar yeti~tirmek iizere gondermeleri ilan olunur. (1250) 

. , 
~· v -

•• 
Ogretmen Okulu istanbul K1z 

Sabnalma Komisyonundan: 
istanbul K1z Ogretmen Okulunun paras1z yahh ve pansiyon talebeleri 

it;In gere ·· en 0 «< aya abl a~Ik eks1ltme lle almacaktir. -~-' 

Beher c;ift ayakkabmm muhammen bedeli 400 kuru~ ve ilk teminatl 
84 lirad1r. 

Eksiltme 14/4/937 per~embe giinii saat 14 te istanbul Kiiltiir Direktor • 
liigu binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyonda yap1lacaktir. 

!stekliler niimuneyi ve ~artnameyi gormek ve ogreP.Jmek uzere Okula ve 
ilk teminatt da belli gunden evvel Okuldan alacaklan yaz1ya gore Liseler 
Muhasebesine yahrmalan ilan olunur. (1790) 

Nafla Fen Okulu Sabnalma Komisyonundan: 
C ! N S ! 

Yatak 
Nevresimli yorgan 
K1hfh yashk 

Miktan 
Aded 

100 
120 
160 

Tahmin bedeli 
Lira 
1100 

840 
280 

2220 
Arnavudkoy Sarrafburnunda kain okulumuz ihtiyac1 olan yukanda cins, 

miktar ve tahmin bedelleri yanlarmda yaz1h e~ya 19/4/937 _pazartesi gunii 
saat 15 te ihalesi yap1lmak uzere ac;Ik eksiltmiye konmu~tur. Ilk tem!nat 166 
lira 50 kuru~tur. isteklilerin teminatlanm yahrmak iizere hergun Istanbul 
Erkek Lisesi binas1 yanmdaki binada Yuksek Mektebler Muhasebeciligine 
ve ~artname ile numuneleri gormek uzere de okulumuza ba~vurmalan ve 
ihale gunii de i?artnamede yaZlll belgelerle birlikte Yuksek Mektebler Mu -
hasebeciliginde toplanacak olan Komisyonumuza gelmeleri bildirilir. (1786) 

KiiqUk Harika! 
BUyUk Kolayl1k! 

~amura • ~ukura • Kazaya 
kar,• sigorta?U 

Yelelt cebine ve el cantasma srgar, kolavh\cla ta ~1nn 

1937 modeli JUNIOR ceb fenerleri 
Sab§ yeri: Ismail Orner 

Galata Haratttt• sokak No. 5 
Tel: 43861 

istanbul Oniversitesi Artbrma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu ilanlar1 

C iN S t 
Patiska 
Amerikan 
Diiz kur~uni ~iltelik 
Beyaz, siyah c;izgili pijamahk 
Gomleklik dimi 

• • 
Masa ortusii pike 
Patiska 

Metresi 
5370 
1650 
2730 
1800 
500 
984 
330 
682 

I 

1 - T1b fakultesi ikinci hariciye klinigine almacak ve muhammen be. • 
deli •7695• lira c44• kurull tutan yukanda miktar ve cinsleri yaz1h sek1z 
kalem e~ya 15/4/937 per!iiembe gunii saat 15 te Rektorluk binasmda i.hale 
edilmek uzere kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tarif ettigi vesikalarla muvaiJ:~at te
minah olan 578 lirahk makbuzlanm ve teklif mektublanm ihalec:ien b1r s~~t 
evvel Rektorltige vermi~ olmalan laz1md1r. Numuneler ve ~artname hergun 
Rektorlukte gortilur. -2 - T1b fakiiltesi ikinci Hariciye klinigine almacak olan 2340 kilo pa-
muk 15/4/937 per~embe gunu saat 16 da Rektorli.ik binasmda topl_anan. Ko • 
misyonda ihale edilmek iizere a~1k eksiltmiye konulmu~tur. _Bu I&e grrmek 
istiyenlerin kanunun tarif ettigi vesikalan ve muvakkat t emm__a t olan 95 »:' 
rahk makbuzlarile beraber o saatte Komisyonda bulunmalan laz1md1r. ~art 
r.ame ve numune hergun Rektorliikte gori.ili.ir . (1'177) 
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31 Mart 1937 

10 tanesi, 15 kurut 10 tanesi, 40 kuruf 

Y U R D D AS: , 
1\Iilli iktisadt korumak bir vatan borcudur. 

TRA~ OLURKEN DAiMA: 
OZ TURKUN l\iAJ..,I OLAN KARDE$ BI~A~INI KULLAN 

(:UNKO: 

BOZKURT ~E HALK TRA$ BICAKLARI 
scnin kendi oz malmdtr. Miikernmel ve e sizdir. Bunlan SEVE SEVE 

lmllamrken ba§kalartna da tavsiye etmegi asia unutma. 

Z i R A: 
fiz TURKUN MALINI, 'l'URKUN KULLANMASI LAZIMDm. 

E G E R: 
fiz Ti.irk isimli kendi malmt daima kullamrsan cennet gibi giizel 

YURDUM:UZlTN SAADETiNi TEMiN ETMt$ OLURSUN. 
. BO~KURT VE HALl\ TRA$ BI<;AKLARI SAHiBLERt 

FEHMI HUSEYiN ARDALI ve 1\'IEHMED SALiH $irketi istanbul 

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

bina in~aat1. . 
Binanm ke~if bedeli 15,969 lira 25 kuru~ olup berayi tetkik ve tasdik Ve

kalete gonderilmi§tir. Ke~if cetveli iizerinden Vekalet~te yaptlacak tadilat ve 
tashihata gore tutacak bedel esas kabul edilecektir. 

2 - Bu i§e aid !iartname ve evrak §Unlardtr: 
A - Eksiltme $artnamesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Baymd1rllk i!ileri genel $artnamesi 
E - Fenni ve hususi llartname 
F - Ke!iif ve silsilei fiat cetveli 
G - Be~ aded plan 
!stekliler bu !iartname ve evrak1 Vilayet Nafta Dairesinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 15/4/937 tarihine musadif per§embe giinii saat 15 te Vi· 

layet Konai;(mda yapilacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 ~ Eksiltmiye girebi:mek ic;in 1197 lira 70 kuru~luk muvakkat teminat 

vermeE>1,. bundan baska a!iagtda yaz1h vesikay1 haiz olup gostermesi laztmdlr. 
. EksJltmiye girebilmek iGin yedinde Vekaletten verilmi!i miiteahhidlik 

ves1kast bulunup ibraz etmesi !iarttlr. 
6_- Teklif mektublan yukanda iiGiincii maddede yaz1b saatten bir saat 

evvelme kadar Vilayette te!iekkiil eden Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderileceklerin nihayet 3 iincii maddede yaz1ll saate kadar 
gelmi§ olmast ve dt~ zarfm miihiir mumile iyice kapatilml§ olmast laz1mdtr. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1579) 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 

Umumi idaresinden: 
Adapazardan fiaydarpa~aya evvelce ihdas edilmi~ olup sefere konulmu§ 

ola? ~e Adapazardan saat (6,15) te hareket eden 1009 No.h katanm1z 1/4/1937 
~;r;hmden itibaren lagvedilmi§ ve bunun yerine eskisi gibi Adapazardan saat 
t ' 0) da sefer etmekte olan 9 No.ll tren gene se·yriisefere konulmu~tur. Muh-
e~elll halkm malumu olmak iizere ilan olunur. (1774) 

CUMHURiYET I 

ADE M • 
I i K TiD R 

ve BEL GEV~EKLiGiNE KAR~I 

HO R oa· 
fabletlerl. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, lstanbu 

Istan bu l Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
Semti v~ mahallesi Sokagl Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

61 Biiyiikada Maden Salhane E: 51 Y: 8 Ada:57 1741 metro arsa 1750 Kapah zarf 

Parsel: 41 

Ortakoy Karadag 19 305 metro arsa 305 A~1k arttmn:1 

Heybeliada E: Bostan Y: Duzayak 11 No.taj: 9 94 metro arsamn 50 ::t 

Ada: 31 Parsel:12 1/2 his. 

Buyi.ikada Karanfil Hactkalfa E: 7 Mii. Ada:210 597 metro arsa 600 

Parse!: 3 

Tarabya E: Beyoglu Y: $a let E: 16 Y: 24 201 metro arsa 400 » 
612 Boyac1koy Baglar mevkii Maslak cad. E: ve Y: 4 64,30 metro arsanm 200 » 

1/4 his. 

Ayvansaray E: Mustafa- Papaz E: ve Y: 3 Kargir hanenin 260 

pa~a 48/168 his. 

Haskoy E: Ahmed~elebi E: Harabc;e§me Y: E: 23 Y: 51 Ah~ab hane ve 1200 Kapah 

(KeJ;ecipiri) Sinagon. Mahallen Aziz bahc;enin 1 /2 his. 
Beyoglu Hiiseyinaga E: Mumhane Y: Kiic;iik- E: 23 Y: 29 58,50 metro arsa 

mumhane 

Aksaray Langa lnebey E: Mirahurhamami cad. E: 121 Ada: 86,88 metro arsamn 250 

65 Harita: 1/2 his. 

1896-1897 

Beyoglu Kamerhatun K1hcaslan E: 25-27-29 Kargir i.ic; hane 3000 Kapah 

Mahallen: 29-31-33 

Beyoglu Hiiseyinaga '( eni§ehir cad. E: 63-65- 67-69- Mi.inhedijn 4 diik- I 00 Ac;rk arthrma 
71 Y: 57-59-61-63 kan ve hane arsalan 

ve c;abs1z natamam 

diikkanm 1 /30 his. 
Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkull er on gi.in miiddetle sah§a <;lkanlml§br. ihaleleri 12/4/937 tarihine dii~en pa • 

zartesi giini.i saat 14 tedir. Satl§ miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 

I lnhisarlar Umum Miidiirlii!liinden 

1 - !daremizin Tekirdag llarab fabrikasma, ~arab h~tlarmm istifi i~in §art
namesi mucibince c1500· lira muhammen bedelli «2» aded elavatodii 
araba pazarltkla satm ahnacaktlr. 

- P 20/4/937 a ihine rasbyan sah giinii saat 15 te Kabata~ Leva -
z1m ve Mubayaat $ubesindekj Alun Komisyonunda yap1lacakttr. 

3 - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin SOZU gec;en $ubeden almabilir. 
4 - Isteklilerin miinakasa tarihinden bir hafta evveline kadar fiatslZ fen -

ni tekliflerini inhisarlar Miiskirat Fabrikalar $ubesine vermeleri ve mii
nakasaya girebilmek iGin de miinakasadan azami iiG giin evveline ka -
dar verilen tekliflerin muvaflk bulunduguna dair mezkur §Ubeden ve -
sika almalan lazund1r. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranllan vesaikle yukar1da yaz1h 
vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve saatte 
ad1 geGen Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1194) -I - $artnamesi mucibince 6000 kilo bel ipi pazarhkla satm almacaktir. 

II - Pazarh~ 1/IV /937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Allm Komisyonunda yaptlacakttr. 

III - 9artnameler parastz olarak hergiin sozii geC<en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adl geGen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1614) -1 - Idaremizin Pa~abahC<e fabrikasmda ~artnamesi mucibince yap.tmlacak 
cl6559· lira c7h kuru~ ke~if bedelli amele yemekhanesinin in~aatl kapa
h zarf usulile eksiltmege konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 12/4/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kabata§ta 
Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alun Komisyonunda yapllacakhr. 

3 - Muvakkat teminat c1241.98• liradtr. 
4 - ihale evrakt c83• kuru~ mukabilinde lnhisarlar !n~aat $ubesinden ve 

Ankara Ba~miidiirliigiinden ahnabilir. 
5 - istekliler ihaleden en az 2 giin evvel bu gibi i~leri muvaffakiyetle yaphk

lartna dair resmi vesaikle !nhisarlar tn~aat $ubesine miiracaat edip eh
liyet vesikast almahdrr. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu ve ayrtca kanuni ve ehliyet vesikalarm1, mu
vakkat teminat akcesini ihtiva edecek olan kapalt zarflar en gecr ihale 
giinii tam saat 14 e kadar yukartda adt geo;en Alun Komisyonu Reisligi
ne mkbuz mukabilinde verilmi~ olmahdtr. (1646) 

.1. - idaremiz~n Maltepe Tiitiin Enstitiisiinde §artname ve projesi mu
cibince yaptmlacak c2972• lira «32• kuru~ ke§if bedelli Sundurma in§aatl 
a~ttk eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 15/IV /937 tarihine rashyan per~?embe giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat c222.92· liradtr. 
4 - $artname ve projeler hergiin 15 kurU~? mukabilinde SOZU ge~en §U

beden almabilir. 
5 - !stekliler ihaleden en az c2• giin evvel bu gibi i~leri muvaffakiyetle 

yapttklarma dair resmi vesaikle inhisarlar !n~aat $ubesine miiracaat edip 
aynca ehliyet vesikas1 almahdtrlar. 

6 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaikle yukanda ya· 
zth vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen 
giin ve saatte adt ge~ten Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1794) -I. - $artname ve plam mucibince iki ton yiik ta~1yabilecek (2700) lira 
muhammen bedelli bir aded kamyonet at;tk eksiltme usulile sahn ahnacakhr. 

II. - Eksiltme 16/IV /1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~?Ubesindeki Altm Komisyonunda yap1lacakhr . 

III. - Muvakkat teminat (202.50) liradtr. A • 

IV. - $artnameler paras1z olarak hergiin sozii gec.en ~ubeden ve plamle 
liizumu olan izahat !nhisarlar Sabll ~ubesinden ahnabilir. 

V. - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii
venme paralarile birlikte eksiltme iC<in tayin edilen giin ve saatte adt geGen 
Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1796) --6000 Kilo Bel ipi 

4000 " Kahn kmnap 
5000 ~ Ball ipi 

I.- Yukar1da cins ve miktart yazll1 ii~ kalem malzeme §artnameleri 
mucibince pazarhkla satm ahnacakttr. 

II. - Pazarhk 13/IV /937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba • 
ta§ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

III. - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii geC<en ~ub~-11"n almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk iC<in tayin edilen giin ve r - o: "ii -

venme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri i 

Beyoglu 

~ubesi Ba,kanbgmdan: 
3 nisan 937 giinii ke§ide edilecek olan E§ya Piyangomuzun bir kat daha 

zenginle§tirilmesi ic.in ilGemiz cevresinde ac;tlacak Yerli Mallar Sergisinde 
yaptlacagmt saygllarla bildiririm. (1779) 

Malatya ~ehri l~me Suyu· Tesisat 
ve in,aat Eksiltmesi 

Dahilive V ekaletinden: 
Malatya ~ehri dahilindeki ~ebeke ic;in icab eden boru vesaire malzeme • 

lerin tedariki ve boru fer~iyatmm icrasile sair buna miiteferri imalatm yapil· 
mast kapah zarfla eksiltmiye konulmw~tur. 

1 - f~in muhammen bedeli 100,000 liradtr. 
2 - istekliler bu i~e aid $artname ve prqje vesair evrakl 500 kuru§ rnu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 1937 tarihine rashyan cuma giinu saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler 1mar Heyetince 
yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iC<in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat vesai. 
ki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
Iazrmdtr. 

A- 24.90 sayll1 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 6250 lirahk mu. 
vakat teminat. 

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
c- 4 iincii maddesi mucibince eksiltmiye airmiye bir maru buluruna 

dtgma dair imzah bir mektub. 
D- Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden miinakasaya girmek i~il 

alacaklar1 vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilu· 

de Komisyon Reisligine verilecektir. . .. 
Posta ile gonderilecek teklif mektublarmtn iadelt taahhiidlu olmas1 1'e 

nihayet bu saate kadar Komisyona ge!mi~ bulunmast laz1mdtr. 
:Bu i~ hakkmaa fazla izahat almak istiyenleriD; Dahiliye Vek!leti Be:e-

diyeler imar Heyeti Fen $efligine miiracaat etmeler1. c587• (144i) 

I< AS ADA 
SAKLAO IG INIZ 

DA~A 
KU·RU 
SiR 

C~SM~ 
VAZiY£TiND£Di~ 

ONU rAiZL;E 
~AN k'.AYA V£J;?IN1Z 

.. 
1-lUSUSI SARTlARtMtZI 

SORUNUZ 

~OLANT~~ 
QAN~ ONiN. 
k'ARAk'0Y PALA~- ALAL£Mci HAN 
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10 CUMHURiYET 31 Mart 1937 

Ac~ bad em -JG9SIZ kar ve gece 

L • 
I 

Cilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
Diinyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sthhileridir. Nazik cildli kadmlann hayat arkada!$tdxr. ihtiyarlan gen cle~tirir ve gencleri giizellc$tirir. lnsana ebedi bir taravet veren H A S A N 

ac1badem yagile yags1z giindiiz. ve .Yart m yagh gece kremlerini unutmaymtz. KlJ.tJtSU 50, tiip halinde 20. Tiirkiyede ya pdtp ta Avrupa etiketi yapl§hrtlan ve hallu aldatan kremlere vesair 1tnyata 
aldanmaymtz. H A S A N tsmme ve markasma dikkat ediniz. 

H A S A N D E P 0 S U: iSTANBUL, ANKARA, ESKi~EHiR, BEYO(i.LU, BE~iKTA~. 

Radyolinin mucizesi
1

CEHALET
1 

Ebedi bir bahar kadar giizel ve ~elik Kadinlari 
kadar saglam di~ler yaratmasidir lhtiyarlabr. 

RADYOLiN 
En bakimsiZ di,Ieri 

bile k1sa zamanda te
mizler, inci gibi parla~ 

br, hi~ kararmtyan bir 
beyazhk verir. 

RADYOLiN 

Giinde iki defa kulla
mlmah ve di,Ier onunla 
bol hoi ftr~alanmabd1r. 

Daima 

RADYOLiN 

istanbul Bah~Ivan ve Sebzec· Esnaf1 Cemiyetinden: 
Esnaf cemiyetleri talimatnamesinln be~inci maddesine uyularak idare he

yeti azalarmm msfmt tebdil ic;in 5/4/937 pazartesi giinii se~im yapllacaktxr. 
Cemiyetimize kayidli esnafla mefsuh kuru ve ya~ yemi~c;iler cemiyetinde ka
yidli olan ya!? meyva ve sebze satanlarm yukanda yazl11 tarihte saat 10 dan 
16 ya kadar Keresteciler Yeni Hal binas1 kar§tsmdaki Cemiyet merkezine hii
viyet ciizdanlarile birlikte gelerek rey vermeleri bildirilir. 

Yalmz yeni L C SMiTH 
Yaz1 makinalar1nda zir • 

deki yenilikler vord1r: 
Bi1yah yatakh hurufat kollan 

Biiyiik barf yazthrken yalmz hurufat 
tainmmtn hareketi • Hurufat arasm
~.aki yanm mesafe yapma tertibab· 
Ustiivanenin saoiyede ve kolayhk 
el ile sokiiliip takdmast - Desimal 
ve otomatik tabulator. 

L C Smith ve Corona Typewriters Inc. 
Yazt makinalan sah§ yeri: IS A K J. M 0 DiAN 0 

,Istanbul, Galata Bilhir sokak Biiyiik Tiinel Han alboda No. 3 

Avd1n Beledive .. Reisliginden: 
1 - Kapah zarf usulile yiiz aded potrel diregi satm almacaktxr. 
2 - ~uhammen bedel, beher kilogramt cl5» kuru~tur. 
3 - Ihalesi 8/4/1937 peqembe giinii saat 16 da Belediye Enciimeni hu

ztlrunda yapllacaktir. 
4 - !steklilerin liartnameyi gormek veya ornegini almak iizere Yaz1 i~

leri Miidiirliigiine miiracaatleri ve kilogram iizerinden yap1lacak fiat tekli~ 
file 200 Itrahk teminat makbuzunu havi mektubunu ihaleden bir saat evve.
line kadar Belediye Enciimenine tevdi eylemeleri ila.n olunur. (1582) 

Naf1a Miidiirliigiinden: 
2/4/937 cuma giinii saat 16 da istanbulda Naf1a Miidiirliigunde (4772) 

lira ke~if bedelli istanbul Giimriik Ba§miidiirliigii tadilat ve in~aat i§leri pa
zarhkla eksiltmiye konulmm~t 1r. 

Mukavele, eksiltme, baymdrrhk i~leri genel, hususi ve fenni §artname • 
leri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat (358) liradrr. 
isteklilerin en az ( 4000) lirahk bu i:'?e benze:.: i~ yaptigma dair gosterecegi 

vesika iizerine Nafta Miidiirliigiinden alml§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikasile gelmeleri. ~ [ 

• ' . Olldhll• ......... 
oe•htrlnl MlllfUI - -

Cildinizdeki Bioeel eevherini u· 

yandmntz ve her ne ya~ta olsaruz 

gi.izel ve gene bir ten temin edi

mz. 
Cildinizi teriitaze tutan bu k1y· 

metli Biocel cevheridir. F akat, ke
derler ve di.i§i.ineeler, Biocel'i ku~ 

ruttuklan eihetle I 0 kadmda 7 si 
mevcud ya§lanndan daha ya§h go
riiniirler. Cildinizi; gene hayvan

larda gizlenmi§ cild hi.iceyratl mer

kezinden istihsal edilmi§ taze ve saf 

Biocel ile besleJihiZ. Bu §ayam 
hayret cild unsuru tabii ihtiyat 

Bioeelinizi uyand1raeak ve • buru
~ukluklar, ~izgiler, siyah benler • 

gibi ya§hl1~m alametlerinden kendi 

kendine kurtaracak, hakiki ve de
vamh bir genclik temin edecektir: 

Bioeel c.evherini haiz yalmz hir 

cild unsuru vardu. 0 da, pembe 

rengindeki T okalon kremidir. He

men bu ak§am yatmazdan evvel 
tatbik ediniz, sabah da beyaz ren· 

gindeki T okalon kremini kullam• 
mz. 72 ya§lanndaki kadmlarda bi
le buru§ukluklar zail olmu§, 40 ya§

lanndaki kadmlar aneak 25 ya§m· 

da gori.inmii~ ve gene k1zlar ise hie;~ 

bir vakit goremedikleri eazib bir g\i
zellikte bir tene malik olmu§ olurlar, 

siz de T okalon kremini kullammz. 
Binlerc.e kadmlar gibi memnun ka· 

laeaksmtz. 

.. 
NE KADAR GUZ. 

-~ TASi. c.POKER..PLAY~TRA~ Bl~~· 
ILl TRA! OLOUM ~. 

Fatih sulh ii9iincii hukuk ba.kimligin
den: 

Mahkememizce terekesine vaziyed e
dilen Samatyada Agahamammda 12 nu
marah evde miikim ve Mahmudpa§ada 
<;uhac1 han 2 nci kat 42 No. h od.ada el
mas tira~~Iltkla mii~tagil iken olen Me
lik Hamamc1yanm alacak ve verecekle
rinin bir ay zarfmda vesaiki resmiye ile 
mahkemeye miiracaatle kaydettirmeleri 
liizumu, aksi takdirde tasfiye muamele
sine hitam verilecegi ilan olunur. 

SVECiA 
demek 

10 sene garantili 
ve ii.tehk ikrami vel 

sUt maklnasa 
demektir. 

.TiirK.::f/IJNlfJa ztd. $tl. 

ISTANBUL. GALAT-' PERSEMBE PAZARI 61 

Telgref ZIFIAT Istanbul - Telefon • 41106 

SaiUb ve Ba$munaTT1T1: Yunua Nad1 
umamt .nP.:· ~ kU! •aare eden Y azt 1 11.er1 

• 1asebe veznesine y ~ Miinif 
isteklilerin en 11 matbaa.n 

rine almt~ oldugu ! 

bnzlarile belli giir 

Fatih sulh ii9iincii hukuk hakimligin
den: 
Mahmudp~ada <;uhac1 han 2 nci kat 

42 No. h odada elmas tr~91llkla mii~ta
gil iken Olen Melik Hamamciyanm met
rUkatmdan olan mezkfu odada elmas 
tir~ alat ve edevatile elektrik motorii 
8/4/937 tarihinde saat 14 te mahallinde 
sattlacagt ilan olunur. 

.Sultanhamam p· PO 
Kebabct kar§lsJDda I pazan 

Satll1k arsa 
Beyaz1dda Soganaga mahallesi Nur 

soka~nda 13 numarah biitiin Marmara
Yl goren 157 metro murabbat arsa sa
ttb.kttr. Yamndaki 14 numaraya miira
caat edilmesi. 

BC§ikt~ icra memurlugundan: 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~lann koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve biiyiime kabili • 
yetini artxrarak sat;lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullant§t 
kolay bir sa~: eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden: 
1 - istanbul Giimriiklerinde a~1lan 45 ve 55 lirahk iki kimvaa~>rlik it>in 

istanbul Gii~kleri Ba:;?miidiirliigiinde miisabaka imtiham yap1la;akt~~.- -~-
2 - Musaba.ka imtihanma girebilmek i~in aranan vastflar :;?Unlardrr: 
A - Memurtn kanununun 4 iincii maddesinde yazlh §artlan haiz olmak 

ve askerligini yapmt~ bulunmak, · 
B- Ya~I klrk1 ge~mi~ olmamak 
C- istanbul t.Tniversitesi kimy~ ziimresinden veya ecnebi bir t.Tniver

sitenin veya Yiiksek Teknik mektebinin kimya §Ubesinden mezuniyet dip
lomast alm1~ bulunmak; 

D- Yaptlacak tahkikat neticeswde ahlak ve seciyesi miisaid bulunmak. 
3- Miisabakanm hangi giin ve nerede yapllacag1 miisabakaya girebi • 

leceklerin adreslerine dogruca bildirilecektir. 
4 - Miisabakada kazananlardan ingilizce, almanca, fransiZca, italyanca 

dillerinden birini veya birka~m1 bildigi imtihanla anla~Ilanlar tercihan 
almacakhr. 

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

6 - Aranan §artlan haiz olan isteklilerin 15/4/937 
belgelerile beraber istanbul Giimriikleri B~miidiirliigune 

ak:'?amma kadar 
b~vurmalan. 

(1735) 

MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZLICI, MIDE 

EK.SlttlK ve 'Y ANMALARINt 
riderir. i~bir -zararb n miishil maddesi 
yoktur. ~eker hastahg1 Granlar bile alabilirler. 
MIDE ve BARSAKLARI ALI~TIRMAZ 
1-rilmeal li.tif, teairi kolay ve miilayimdir. 
yerini hi~bir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

iran Transit Yolu ~efliginden: 
12/4/937 'Pazartesi giinii saat 15 te Erzurum Vilayeti Nafta Miidiirliik oda· 

smda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda c31328:o lira c44:o kuru!? bedeli ke -
§ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit yolu iizerinde muhtelif a91khklarda 
s€ldz aded smai imalatm ktsmen tebdili ve k1smen de tecdidi ve iizerlerinin 
~ose in~aatmm kapah zarf usulile eksiltmesi yapllacaktrr. 

Evrak1 ke§fiye: ~artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri biitiin ev~ 
rak Transit Yolu in~aat ~efliginde goriilebilir. 

Muvakat teminat c2350:o liradrr. 
istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 say1h niishasmda ~1kan 

talimatnameye gore Naf1a Vekaletinden ahrum~ vesikalan ihtiva etmek ~ar
tile c2490a numarah artbrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sa
rahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarmm 12 nisan 937 pazar~ 
tesi giinii saat 14 e kadar Transit Yolu !n§aat Komisyonuna vermeleri Ia • 
ztmdtr. (1426) 

Ortakoyde Dereboyunda 11 numarah 
evde oturan Fatma Rabia ile Ortakoyde 
Dereboyunda Kii~iikayazmada 11 nu
marah evde oturan Nureddinin ~ayian 
mutasarnf olduklan Ortakoyde Dere
boyunda Kii~iikayazmada Yusufbali so
kagmda 11 sayth hanenin kabili taksim 
olmamasmdan ~iiyuun izalesi suretile 
mahkemece sati~ma karar verilen ah
§ab hane a~tk arttlrm1ya konularak §art
namesi 29/3/937 tarihinde divanhaneye 
talik edilmi§tir. Birinci arttrrmas1 3/5/ 
937 tarihine musadif pazartesi giinii sa
at 14 ten 16 ya kadar deiremizde satlla
caktir. Arttirmtya i§tirak i9in % yedi 
bu~uk teminat ak9esi ahmr. Arttirma 
bedeli muhammen ktymetinin % 75 ini 
buldugu takdirde ihalesi iera edilecek
tir. Aksi halde en son artttramn taah
hiidii baki kalmak iizere sati~ 15 gun da
ha temdid edilerek 18/5/937 tarihine 
musadif salt gunu ayni saatte en <;ok Bayanlarin candan arkada~l: Ayba~lannda kullandiklan 
artttrana ihale edilecektir. ,, M . L TUVALET BEZLER·o·n m!~s~~~~~k:::ka~~~~~~i~ a:!~i~~ a::: F E I '' I I • 
hktan ah§ab bir sofa iizerinde bir oda, Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan 
bir hala ve bir merdiven alti ve zemini 
klrmlZl ~ini do§eli sabit ocakh mutfak, ••••h•U•k•O•m-e•t•l•e111r•i•i•~•in-v•e•k•l•ll•:•i•'•E•c•z•a-D-e•p•o•s•u-d•u•r•.••• mutfaktan bah~eye methal olup bah~e
de ii~ agac bir kiimes, sofada birinci ka
ta 91k1hr bir sofa iizerinde iki oda, bir 
sand1k od.as1, bir merdiven sahanhgmda 
bir dolab vard1r. 

Hududu: Bir taraf1 Mehmed Ali ha
nesi, bir taraf1 Mehmed hanesi, arkas1 
Ali ~akir vereseleri hane ve bah9esi, 
cephesi tarikle mahdud 116 zira 16 par
mak terbiindedir. 

K1ymeti muhammenesi 774 lirad1r. 
2004 numarah icra kanununun 126 nc1 

maddesine tevfikan ipotek sahibi ala
cakhlarla diger alakadarlarm ve irtifak 
hakkt sahiblerinin dahi gayrimenkul ii
zerindeki haklanm ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialanm 20 giin i-
9inde dairemize bildirmeleri laZimdtr. 
Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit 
olmadtk~a sati§ bedelinin payla§masm
dan hari~ kahrlar. i~bu maddei kanuni
ye ahkamma gore hareket eylemek ve 
daha fazla malumat almak istiyenlerin 
de 937/405 dosya numarasile memuriye
timize miiracaatleri ilan olunur. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
idare Hevetinden: 

1 - Biiyiik Millet Meclisi otomobilleri i9in c600• teneke benzin kapah zarf 
usulile mii.nakasaya konmu~tur. . . 

2 - Miinakasa 12/4/1937 pazartesi giinii saat 15 te Biiyiik Millet Mecbst 
idare Heyeti odasmda yapllacaktlr. Bundan bir saat evvel zarflarm tev· 
dii lazrmdxr 

3 - Muhammen bedel (2670) lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat (200) liradtr. (Banka mektubu olacakttr). 
5 - $artname hergiin Biiyiik Millet Meclisi Daire Miidiirliigiinden bedelslz 

olarak almrr. c67h (1Q97) 

istanbul Universitesi Artbrma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 1980 lira 23 kuru~ olan 'Oniversite ve mii~temilah 1~in 
110 voltluk ve muhtelif vathk ampuller 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te 
a~tk eksiltme usulile Rektorliikte satm almacakbr. . 

Bu i~e girmek istiyenler 149 lirahk muvakkat teminatla kanunun ta~m 
ettigi vesikalarla eksiltme giinii Komisyona miiracaatleri Iaz1mdtr. Bu t~e 
aid ~artname ve liste hergiin Rektorlii.kte goriiliir. (1692) 

t 


