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lit CUMHURiYET 8 Nisan 1937 

-~~ 
H - LOYD 

937 modetL 
Mazutla miiteharrik tam dizel motorlii, 55 bk 6 silindirli 

1 teneke mazutla 100 kilometroya garanti 
Her ihtiyac1 tatmin edacek fevkaHide dayamkh ve Alman sanayiinin 
bir harikas1 olan tam dizel motorlii bu kamyonlar gelmi~tir. Pek 
yakmda Karakoyde a~dacak olan me~herimizde saYJn mii§terilerimize 

takdim edilecektir. 

Tiirkiye gene! ajanz: 
OSMAN TA$~10GLU 

Telefon : 40594 
Viliyetlerirniz 

Posta Kutusu : 1444 
acentalar aranmaktad1r. 

Acele Sanhk IT op~u Nalkiye Okulu Komutanbgtndan: 
Ankara caddesinde ikbal kiitti.bhane-~ Top~u ve Nakliye Okulu tamirhanesinde imtihanla demircilik ve kay-

sinin k3I"§!Slnda ko§eba~mda 161 ~~ - nak~1llk i~lerine ehliyetli ve motorciiliikten anlar 300 kuru§ yevmiye ile bir 
marah tiitiincii diikkfm1 sablnktJ.r. l<;m- usta almacaktrr. 
dekilere miiracaat. isteklilerin a§a,g1da yaz1h vesikalan istidalarma bagh olarak 15 may1s 
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937 tarihine kadar Hahc10glundaki Okula miiracaatleri. c660• (1865) 
A - Tiirkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde ve TUrk olmak ve 40 ya~m1 ge<;mi§ 

bulunmak. 
B - Hiisniihaline dair mmtakas1 polisinin vesikas1. 
C - S1hhat raporu. 
D - Ev~lce r;ah§tlklan yerlerden bonservisleri. 
E - Tahsil derecesini gosterir vesika. 
F - Aslrerlik vazifesini bitirmil;! olduguna dair Askerlik ~ubesinin vesikas1. 

istanbul Ktz Ogretmen Okulu 
Sabnalma Komisyonundan: 

istanbul K1z Ogretmen Okulunun paras1z yahh ve pansiyon talebeleri 
i<;in gerekli goriilen 280 r;ift ayakkab1 a<;1k eksiltme ile almacaktrr. 

Beher c;ift ayakkabmm muhammen bedeli 400 kuru§ ve ilk teminat1 
84 lirad1r. 

Eksiltme 14/4/937 per§embe giinii saat 14 te istanbul Kiiltiir DirektOr -
Iiigii binasmda. Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyonda yapllacaktrr. 

istekliler nfununeyi ve ~artnameyi gormek ve ogrel1j!!lek iizere Okula ve 
ilk teminatl da belli giinden evvel Okuldan alacaklan yaz1ya gore Liseler 
Muhasebesine yahrmalan ilan olunur. (1790) 

Aldanmamak i~in 
Verilen feyle ahnan kartt
hk arastnda, biiyiik bir mii
badele fark1 bulunmamast
na dikkat etmek laztmdtr. 

Krem Pertev'in 
degerini onu senelerce ev
vel begenmit ve kullanmaga 
karar vermit olanlardan 

sorunuz. 

Be§ikta§ icra dairesinden: 
Borcdan dolay1 tahtl hacze alman bir 

aded Alman markah piyanonun 15/4/ 
937 tarihine musadif peqembe giinii 
saat ondan pn ikiye kadar Te§vikiye 
camisi kaq1smda 71 No. h Aysal aparti
mammn iki nwnarah dairesinde a~1k 
arthrma suretile satllacakhr. 

ihale pullar1 ve riiswnu belediye mii§
terisine aid olmak iizere talib olanlarm 
mezkfu giin ve saatte mahallinde haz1r 
bulunacak memuruna miiracaatleri lii
zwnu ilan olunur. 

DENJZLI 

KARAKURT ~ti. 
Son sistem tabrikasmm 

emsalsiz 

i R M i K 
ve ktrma 

UNLARINI 
Istanbul, Ta§~tlar No 12 
A VR. Horasanoglu 
deposunda REKABETSiZ 

FiATLARDA bulabilirsiniz. 

Fatih sulh birinci hukuk hakimligin
den: 

Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaptlmttbr. $ekersiz 
tuzu tertibi ve fekerli Iimonlu tampanya tertibi enfesi nefais D 

ri vardtr. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Serbet ve lhnon• 
yerine diinyamn her tarafmda bu sthhi tertibler kullamlmaktad~ 
Yiizde bef yiiz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha ne 
olan Hasan gazoz ozlerini tercih etmek menfaatiniz icabtdtr. J(afl 
noz i~erisinde 25, biiyiik 35, dort misli 50 kuruttur. Hasan depo; 
Ankara, istanbul, Beyoglu, Eski,ehir, Be,ikta,. 

KUST0Y0 KULLANMANIZI TA VSiYE EDEJU 
Hem s1hhatinize faideli, hem de kesenize elwri~lidir. Ku~tiiyii yastlk ~· 

kuru~, ku~tiiyii ve yatak takrmlan da cok ucuzdur. Ku~tiiyii kuma~lar1 var 
Fabrika ve deposu: istanbul Cakmakc;dar Sandalyac1lar sokak Tel. 23• 
Sab~ yerleri: ANKARA, iZMiR, BEYOGLU Siimer Bank Yerli Mallli 
Pazarlar1. 

anzuk SA~ BOY ALA 
JUVANTiN 

Davudpa§ada To~uemin soka~nda Kumral ve siyah olarak 
12 No. da oturan Fatma ~ekfueye: 

Aksarayda Davudpa§ada yeni Top - iki cinsi vardir. T er ve 
kap1 caddesinde eski 13 yeni 175 No. h 
gayr·imenkuliin lbabili taksim ise, taksi- y1kanmakla kat'iyyen 
mi degil ise a<;Ik arthrma suretile §iiyu
un izalesile parasmm hissedarlar bey - ~1kmaz, tabii renk Ve
ninde taksimine karar verilmesi dile -
gile Mevlude tarafmdan aleyhinize a'<l- ren tamnmi~ yegane 
Ian davanm icra kllman muhakemesin
de mahallen yap1lan k~ifte arsanm ka- s1hhi sa~ boyaland1r. 
bili taksim oldugu ehli vukuf raporun-
dan anla~Ilrnas1 iizerine ikametgahm1 - ingiliz Kanzuk Eczanesi 
zm me<;huliyetine binaen biitiin tebli - Beyoglu • Istanbul 

gatlar ilanen yap1ldlg1 ve bir gfula iti- , .. •••••••••••••••••••••••••••-~ razat vaki olmad1~ anla~lldl~ ve miid-
deinin talebi v~hile kabili taksim bu -
lunan i§!bU arsanm cephesinden itibar 
edilerek sol tarafta bulunan par~anm 
miiddei namma kayid ve tes<;iline ve 
miisavi par~adan digerinin de hakk1 
miilkiyetiniz tahakkuk ettigi takdirde 
sizin namm1za tes<;iline kabili temyiz ol· 
mak iizere 28/1/937 tarihinde karar ve· 
rilmi§tir. 

i§lbU ba§kaUb ihbarnamesinin tar·ihi 
tebliginden itibaren miiddeti kanuni -
yesi zarfmda temyiz ve sair haklanmz1 
kullanmadigmiz takdirde hiikmiin kes
bi kat'iyet edecegi usuliin 141 inci mad
desine tevfikan teblig makamma kaim 
olmak iizere 15 giin miiddetle ilfm o
lunur. 

Tevfik Saglam 

KLiNiK TE$HiS 
6. Bast 

YENl <;IKTI 
iKBAL KiTABEVI 

TASHiH 
Diinkii niishanuzda c;1kan inhisarlar 

Miifetti§ muavinligi miisabaka ilanmda 
miiracaat tarihi 10 nisan olarak yazll -
ffil§h. Son miiracaat tarihinin 15 nisan 
per§embe giinii oldugu dairesinden bil
dirildiginden tashihen ilan olunur. 

(1952) 

Makinist anyoruz 
<;ankmdaki buharh lokomobil ile 
makineleri ~ah~hrmak uzere muk
tedir bir makiniste ihtiyac1m1z var
du. lsteklilerin ehliyet vesikalarile 
birlikte hergiin saat 9-12 ve kadar 
Sirkecide ~ahin Pala otelinde <;an· 
k1nh Mustafa Bayram'a miiracaat-

.. __ lan Han olunur. 

Sahtb ve BagmuhaTTtrt: Yunua Nadi 

umuml nemvat1 !dare eden YaZJ l11en 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumh.urtret matbaa.s1 

Cenub Demiryollart Miidiirliigiinden: 
Biitiin ~ebekede emtia nakliyatma aid 921 say1h fevkalade ve muvakl<at 

yavai;! gidi~ tarifesindeki fiat ve ~artlarm tatbik mi.iddeti 1 sonkanun 1937 W 
rihinden 31 ilkkanun 1937 tarihine kadar bir sene daha temdid edilmi§tir .... 

Miitemmim malumat almak i~in Karkarni§te Cenub Demiryollan Miidurll.l) 
giine miiracaat edilmesi rica olunur. (1931 

SA~ 
BAKIMI 

Giizelligin 
En birinci §arbdir.· 

I PETROL iZAM 
.. ~;~--------~------------~--------~ Hayrabolunun me,hur ilkbahar hayvan 

ve e,ya panay1r1 
Her sene ilkbaharda yap1lmakta alan Hayrabolu hayvan ve e~ya panayll'1 

bu sene dahi 8 nisan 937 per~embe giinii ar;1larak ii~ giin devam edecegi ila!l 
olunur. (1668) 

DAiMON fenerleri 
Merakhlar1na Miijde : 

200 iii 600 metre u;•k veren 

MON DA • 
I 

fenerleri gelmi§tir. 
iyi u;ak almak i~in yaln1z 

D A i M 0 N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullar•n• 
kullanmtz ve her yerde D A i M 0 N 

markasma dikkat ediniz. 



ISTANBUL - CA~ALO~LU 
OnOQfincn yll sayl : 4634 Telgraf ve mektub adresi: Cu.mhurlyet, istanbUl- Posta kutusu: istanbUl, No 246 

Tele!on: Ba§muharrlr ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. !dare ve matbaa. kJSml 24299 - 24290 
Cuma 9 Nisan 1937 

KARiK 
B~gli~kil. an saytsile 
Turk1yeqm giizel 
mezah q~eemuas1 oldu
gunu bit kere .da~a is· 

bat tmi~ir. 
K•ymetli san'atka ressam 

R A M i Z ' in 
En giizel karikaturlerini bugiinkii 

say1smda bulacaksmJz, 

davamtz ~etecilikle Hatay 
zaytflatthp 

Fransa- Almanya 
aras1nda yeni 
bir gerginlik 

Ba,vekilimizin Belgrad seyahati 

Siyasi mehafil seyahata 
~ok ehemmiyet veriyor ~iiriitiilemez 

----~~------------
Miralay De Ia Rocque'1n 

mahkemeye verilmesi 
bir mesele oldu 

Memleketimize miisellah e~kiya ~eteleri sevki ismet inonii bu ak,am .Ankaradan hareketle yarm 

devam ederse vaziyet online ge~ilemiyecek 
bir vahamet kazanacakt1r 

Paris 8 (A.A.)
De ]a Rocque, is -
tintak hakimi Bete -
ille'in kendisini mef
suh birlikleri yeni -
den te§kil etmi§ ve 
halk1 toplanmaga 
tahrik eylemi§ ol • 
mak ci.iriimlerile ce
za mahkemesine sev
keden karanm isti -
naf etmi§tir. 

sabah ,ehrimize muvasalat edecek 
Ankara 8 (T elefonla) - Ba§vekil 

1smet !noni.i ile Belgrada gidecek olan 
Hariciye V ekili Doktor T evfik Rii§tii 
Aras, bu ak§am eksprese baglanan hu • 
susi bir vagonla !stanbula hareket etmi§emleketimizi Suriyeden a)'lran 

cenub hududumuzda rahat de
giliz. Suriye mandas1 kendisine 

.e~lmi~ olan Franstz devletile Suriye ha
ncmdeki mi.inasebetlerimizin ~ok kere 
d?sta?e olmaga ~ok istidad gosteren §e· 
Julien ve mahiyetleri ne olursa olsun me
sele Suriyeye taalluk etti mi cehennemi 

ir ktyafet almaktan kurtulamtyor. Sanki 
· Avrupada bizim enikonu bildi
iz F ransadan ba§ka bir F ransa var-

. · Pariste F rans1z Hariciye N ezareti
tun bulundugu Quai d'Orsay' de konu§ur
ken aktl ve manhk havasu1m sulh ve dost
luk i§tiyakt gosteren ahengi i~inde bulun
dugumuzu hissettigimiz zamanlar az de
gildir. F akat Suriyede sanki yan bOgrii
mi.ize kara hanc;er saplamak istiyen bir 
haydud pususu vardu. <;oktandtr bu ga· 
rabetin izah1m F ransadan istiyoruz. Ni
hayet miiretteb bir §ekavet hadisesi sebe
bile mesele Tiirkiye Biiyiik Millet Mec
lisinin huzuruna kadar getirilmi~tir. Ora· 
da gordiik ve biiti.in milletc;e hepimiz an
lamt~ olduk ki, bilmiyoruz kac;mc1 defa 
olarak, hi.ikumetimiz de meseleyi tekrar 
Fransamn ehemmiyetle nazan dikkatine 
arzetmekle beraber dahili ve harici her
hal ve ihtimale kar~1 bi.itiin tedbirlerini 
alma~,_ el atml§hr. Filhakika daha ziya· 
de tahammi.ille bu yaray1 kangren olma· 
ga btrakamazdtk. 

lc; f~leri Rahntm!Zin Bi.iyi.ik Meclise 
iphlarmdan ogrendik ki marhn 15 inci 
giini.i Diyarbekirle Mardin arasmda 
Karakopri.i mevkiinde bir soygun vak' as1 
olmu§tur. Siikun ve asayi§e bi.iylik itimad 
ve emniyetin huzuru ic;indeki halkt gafil 
avltyan c;etenin Ti.irk • Suriye hududu 
otesinde hazulanarak memleketimize gir
dig1 ve Karakopru mevkiindeki soygun
culugu yaphktan sonra tekrar hududu ge
~erek Surive topraklanna stgmdtgt anla
~Jlml§hr. 1c; i§leri BakammiZin Biiyi.ik 
Millet Meclisindeki izahlanndan aynen 
ahyoruz: 

«- Ayni tarihlerde Dersimde takib 
ettigimiz 1slabat programma kar§J baz1 
eski agalarm haricden gelme mii§eV· 
viklerin tesirile hiikumet tedbirlerine 
mukavemet etmek istediklerini ogrendik. 
Karakopri.i vak'asmt yapml§ olanlan rna· 
halli idari kuvvetler takibe ba~ladJklan 
Zaman bun)artn bududun otetarafma 
ge~tiklerini ve ~aldtklart maHan, hay
vanlan sevincle ve giiriiltiilii niima· 
Yil}ler\e alenen satttklarmt ve herke
sin gozii oniinde muvaffakiyet §en
likleri yapbklarml ogrendik.» 

Gene bu malarda Seruc tarafmda 
~arp1§!larak dag1lan bir <;etenin kurtulan 
efradt cenub hududumuzun otetarafma 
iltica etmi~ler ve zaten her iki c;eteni~ h_ep 
Suriyede ihzar edilerek memleketJmJZe 

k V k.l. · hla-so uldugu anlastlmJ§hr. e J m JZa 
nndan ~ark vilayetlerimizde s~kun .ve 
asayi§e mazhar ve medeniyet mm.e~lenn· 
den mi.istefid bir hayat yaratmak t<;m c;a
h§an hi.ikumetimizin cenubdan gelen <;e
telere kar~J cidalinin tarih<;esini de ogren
mi~ bulunuyoruz. <;ok a§ikard1r ki cenu~ 
hududumuzun Suriye topraklanm te~k11 
eden oteyanmda bu son zamanlar~a her 
nedense Tiirk dii§manhgma fazla b1r ger
mi verilmi~tir. Kac;ak<;Jhk ve zaman za· 
tnan e§kiyahk yetmiyor, §imdi hududun 
~tetarafmda mahsus <;eteler tertib. ve. tes· 
hh ediliyor, ve bunlar bir plan da1resmde 
memleketimize saldmhyor. 

Bu miiessif hadise ve hareketlerden 
[ArkasJ Sa. 7 sii.tun 4 te] 

YUNUS NADI 

ic SAHiFELERDE 
3 iinciide: San'at 

Peyami Safa 
5 incide: Uzak§arkta yeni dava 

6 nctda : Yakac1ktan mektublar 
Mahmud Yesari 

7 ncide : 850 metrodan ok atan Ke-

:rnanke~ 
Kandemir 

Hataylz karde~lerimizden bir gr up 

Hatayda TUrklere yap1lan zuiUm 
Siin gii albnda kam~I ile 
doviile doviile Halebe 
gOtiiriilen karde§lerimiz 

Tiirklere kar'1 yapdan me:z:alim Suriyeli Arablar 
aras1nda bile teessiir uyand1rdi 

Haleb 8 (Hususi) - Kmkhandan 
siingi.ilerin nezareti altmda kam<;l ile Ha
lebe sevkedilen Tiirklere reva goriilen 
mezalim Arab halk1 arasmda da teessiir 
uyandJrmJ§hr. Arab ileri gelenleri §U mii
taleadadu: Vataniler Arabhg1 mahve -
diyorlar. Hatayda olmad1k mezalim yap
tJiar. Simdi de Cebelidiiruzda isyana se -
beb oldular. Arab kamm, mahm feda et· 
megi sadece kendi mevkilerini muhafaza 
ic;in bir vas1ta saymaktad1rlar. 

Ermenilerin memnuniyeti 
Cenub hududumuzda zuhur eden §e -

kavet hadiseleri miinasebetile Dahiliye 
Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ce-

nel Sekreteri ~iikrii Kayanm Meclisin 
evvelki giinkii celsesinde irad ettigi nu -
tuk ~ehrimizdeki Ermeniler arasmda bii· 
yi.ik bir memnuniyet uyandJTrnl§tlr. 

Hatay davasmda Ermenilerin Turk -
!erie elbirligi ettiklerini daha ilk giinden 
itil:>aren takdir eden Cismani meclis ri -
yaset divam di.in toplanarak, Ermeniler 
hakkmdaki beyanatmdan dolay1 Dahili
ye V ekili ve Parti Cenel Sekreterine a -
~ag1daki telgraf1 c;ekmi§tir: 

«Pek sevgili kurtanczmtZ Ataturkun t§tklt 
yQlUnda muvattaJciyetli adtmlar atan ktY
mettar ismet inonii. kabinesinin de(jerli ve 

[ArkasJ Sa. 5 sii.tun 4 te] 
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lspanyaya yenidenlO bin 
Italy an gOnderilmi§ ! 

Bask cephesinde ihtilalciler ilerliyor, General 
Fran co da harb sahas1nda ... 

sebastiyen civarmda hilkumet kttaatmzn bir tarassud mevkii 

De la Rocque, Miralay De la Rocque 

gazetelere gondermi§ oldugu bir yazJSJn
da hiikumeti, Clichy hadiselerinden mes
ul olan sendikalar birligi ile komiinist 
f1rkasmm emirlerine itaat ederek ceza 
muhakemat usulleri kanununu ihlal etmi§ 
olmakla itham eylemektedir. 

Paris 8 (A.A.) - Havas ajansma 
Berlinden bildiriliyor: 

fstintak hakiminin albay De la Roc
que ile Frans1z sosyal partisi aleyhinde 

, takibat icrasma karar vermesi nasyonal 
sosyalizme yeni bir Franstz aleyhtan mi.i
c.adele firsatl vermi§tir. 

Volkischer Beobahter gazetesi, Fran
sada her dakika bir ihtilal kopabilecegini 

[Arkasz Sa. 7 siltun 6 da] 

Filistinin taksimi 
Bu fikre Arablar da, Y a

hudiler de itiraz ediyorlar 
Kudiis 8 (A.A.)-
crek ,ionisler, &e -

rek miisli.imanlar 
Londradan gelen ve 
Filistinin biri Y abu
di, biri Arab olmak 
iizere iki devlete tef
riki ihtimalinden ba
his olan haberlerr 
kar§I §iddetli bir hu 
sumet izhar etmek-
tedirler. Fi!istin Ba§milftiisii. 

Biiyi.ik miiftinin dedigi gibi miisli.iman· 
lar, Filistini Arab memleketlerinin te~kil 
etmekte oldugu bi.iyiik ailenin aynhk ka
bul etmez bir parc;as1 telakki etmektedir • 
ler. 

Sionistler ise, ~eria nehrinin iki ktyism
da bir Y ahudi devleti viicude getirilmesi 
programm1 miidafaa etmektedirler. 

Londra 8 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, diin Filistinden Londraya ge • 
len Yahudi partisi ba§kam Crossmann'm 
Filistinin Y ahudi ve Arab kiSlm!anna 
aynlmasma itiraz ettigini ve hic;bir siyo • 
nist §efin boyle bir tamhalli kabul etmi
yecegini bildirdigini yaz1yor. 

« Y ahudiler miinhaman kendileri tara
fmdan idare edilen bir Filistin i<;in miica
dele. etmektedirler.» 

···························································· 
M. Tataresco 29 

ilktesrinde gelecek 
' 

Kont Ciano'nun ziyaret 
tarihi de kararla,bribyor 

Ankara 8 (A.A.) - Ogrendigimize 
gore, Romanya Ba§vekili Tataresco'nun 
Ankaray1 ziyareti tarihi, 29 te§rinievvel 
olarak tesbit edilmi§tir. Ba§vekil lsmet 
lnonii ile Hariciye Vekili Doktor Arasm 
Bi.ikre§e iadei ziyareti, Tataresco'nun 
Ankarayl ziyareti esnasmda tespit oluna

cakhr. 

tir. 
Hariciye Vekili, istasyonda, kordiplo • 

matik, Dahiliye Vekili ve Parti Gene! 
Sekreteri ~iikrii Kaya, bir<;ok meb'uslar
la Hariciye Vekaleti erkam tarafmdan 
selamlanmJ§hr. 

Ayni trenle Hariciye Vekaleti Siyasi 
Mi.iste§an Numan Menemencioglu da !s
tanbula hareket etmi§tir. Menemencioglu 
on giin kadar istanbulda tedavi ile me§
gul olacak ve 18 nisan ak§amJ Hatay me
selesini miizakere edecek eksperler komi
tesine i§tirak etmek iizere Cenevreye gi
decektir. 

Ankara 8 (Telefonla) - Belgrada 
[Arkasz Sa. 6 sutun 3 te] 

Ba~vekilimizin son seyahatlerinde 
alznmt~ bir resimlcri 
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E§ekle nakliyat i§ine bir 
tiirlii karar verilemedi 

Diin ~ehir Meclisinde bu mesele uzun miinaka,ala:ra 
sebeb oldu, fakat bir karara baglanamad1 

,Sehir Meclisi di.in birinci reis vekili 
N ecibin riyasetinde topland1. Karakulak 
ve S1rmake§ sulan membalarmm §ehir 
hududu dahiline almmas1 hakkmdaki tek
lik Mulkiye enci.imenine gonde~1ldi. Ha
seki ve F atihte kuru! an pazar yerleril'in 
degi~tirilmesi hakkmdaki mazbatalar ka
bul olundu. 

E~eklerin nakil vasJtasJ olarak kulla -
mlmamalan hakkmdaki makam · teklifi ii
zerine tanzim edilen Miilkiye enci.imeni 
mazbatas1 okundu. Mazbatada her neka
dar bu vas1tanm miitekamil nakil vasJta
lan arasmda mi.inakale vasJtast olarak 
kullamlmasJ caiz olamJyacagJ zikredil -
mekle beraber dogrudan dogruya men'i 
de bir~ok noktalardan mahzurlu olacag1 
zikredilmekte ve ZabJtai belediye tali -
matnamesinin buna aid maddesinin «Be
yoglu, Be§ikta§, Eminonii, F atih §ubei 
idariyeleri sur dahilindeki mmtakalannda 
ve Kad1koy §ubei idariyesinde Kurbagah 
derenin garbmda e§egin nakil vas1tas1 o
larak kullamlmas1 memnudur.» ~eklinde 
tadili istenmektedir. 

Bu mazbata okunduktan soma bin;ok 
hatibler s5z ald1; harareth miizakereler 
oldu. E§egin kaldmlmasJ liizumlu oldu -

I Arkast Sa 7 S'".itun 4 tel 
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Yeni deniz ejderleri 
-------------------

ingiltere, Japonya ve Amerika 48 er 
bin tonluk zirhhlar yapacaklar 

filosuna bir bakt§ 

San Sebastien 8 (A.A.) - Franc1st 
kuvvetlerin halihamda Bilbaoya .35 ki
lometreden dah ktsa bir mesafede bulun
makta olduklan haber verilmektedir. 

fakat bu hal uzun miiddet devam etmi
yecektir. Vazifesini ifa edecek alan hii -
kumete itJmad ediniz .• Muzafferiyetten 
eminiz.» 

Kont Ciano'nun ziyaret tarihi 
Ankara 8 (A.A.) - Aldlgtmiz rna· 

lumata gore, Tiirkiyenin Roma biiyiik 
elc;isi iadei ziyareti esasen iki hiikumet 

arannda tekarri.ir etmi~ olan italya Ha -
riciye Nazm Kont Ciano'yu, B. M. 

Meclisi ac;Jidtktan sonra sonbahar i<;inde 
memleketimize gelmek i<;in davete me -
mur edilmi§tir. ltalya Hariciye N azm -
nm bu ziyaretinin kat'i tarihi, Kont Ciano 

ile gorii§iilerek tekarriir ettirilecektir. 

V a§ington, Cenevre ve Londra deniz 
konferanslanndan sonra, z1rhhlann to -
najm1 35,000 ve toplann c;apm1 356 
m/m olarak tahdid etmek esas1 iizerinde 
mutab1k kalmml§h. F akat bu mutabakat 
italy a ile J aponyamn, 1 nisan 193 7 ta -
rihine kadar ayni karara i~tiraki §artile 
has1l olmu§tu. ltalya, 381 m/m lik top -
lara gore iki kruvazor in§asma ba§lamJ§ 
bulunmakla beraber projeyi kabul etti -
gini bildirmi§tir. Ancak, J a pony a, birkac; 
gi.in evvel, alakadar devletleri, bu karara 

i§tirak etmiyeceginden ve harekatmdaki 
serbestiyi muhafaza etmek tasavvurunda 
bulundugundan haberdar etmi§tir. 

]aponyanm bu karan, esasen beklen " 
digi hal de, V a§ingtonda olsun, Londra " 
da olsun hayli tesir uyandJrml~tJr. Bask Ba~vekilinin hitabesi 

Bilbao 8 (A.A.) - Bask Ba§Vekili 
Aquirre, radyo ile ne§rolunan b.ir hita -
besinde ezciimle ~yle demekted1r: 

«Bask milleti, yanh§ haberler ne§re • 
denlerin haberlerine kulak asmaym1z ... 
Halihamda vaziyet, asilere miisaiddir, 

lspanya hiikiimeti Madride 
donecekmi¥ 1 

Londra 8 (A.A.) -News-Chronicle 
gazetesinin Valencia muhabiri, lspanya 
hlikumetinin Madride donmek tasavvu • 
runda bulunmakta oldugunu bildirmek -

[Arkasl Sa. 6 sutun 1 de] 

M. Norman Davis'in lngiltere seya • 
hati, diger meseleler masmda biraz da 
bu sebebdendir. Ciinki.i, Londra, J apon
yanm ademii§tiraki halinde, zuhhlann 
406 hk toplarla teslib edilebilecegine, ya-

[Arkasl Sa. 7 sii.tun 3 tel 
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Tarihi tefrika : 83 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Viyanantn ordudaki hatirasi 
Evvelce Viyanayt bir iilkii addeden ordu, •imdi onu 

20 bin Tiirk oliisiiniin muazzam bir sehidligi 
olarak ac1 ac1 an1yordu 

O, i§te bu dii§iincelerle lsta?bula. u • 
la§h. Elinden, Hiinkar~n tek bu. ~ehme
sile, dii§en tac, elmas b1r serab .gib1 ruhu
nu gerilere, Budin saraYJna c;ek1yor ve bu 
saraYJ bir hamlede yakahyamamak, mag
rur adamm yiiregine Ishrab dolduruyordu. 

Hiinkar, vezirinin kara hulyalanndan, 
1surabh riiyalanndan gafildi. «gel, gel!» 
diyerek v~ geri geri yiiriiyerek i§tiyakla
nna, tahassiirlerine, feveran haline gel -
mi~ ihtiraslarma k1lavuzluk eden miite -
bessim. §ivekar ve c;ok fettan bir hayalin 
izine basa basa payttahta dogru at ko§
turuyordu. 

ViyanaYJ onlar belki unutmu§lardi. 
biitiin benliklerini kendi ihhraslanna ver· 
mi§lerdi. Fakat yagrourun, kann, k1thgm 
ve biraz da ihanetin Turk bayragma sa
nlmak gibi bir nimetten elida dii§iirmii§ 
oldugu biiyiik §ehir, ordunun hallrasmda 
dipdiri ya§Iyordu. 

Dipdiri, fakat ha§metli bir rnezar gibi 
diri. <;iinkii ViyanaYJ evvelce bir iilkii o
larak seve seve anyan erler, §imdi onu 
yirmi bin Tiirk oliisiinii kucakhyan ta -
rihl bir §ehidlik diye yana yana amyor • 
lard I. (I) 

Hurremin ilk zaferi 
Critti, Budinde kalmi§tl. Kral Zapol

ya'ya mii§avirlik ve daha dogrusu Istan
bul hesabma siyasl ras1dhk yapiYordu. 
Bu sebeble Hiinkar ile nedimi, ii~iizliik· 
ten ikizlige gec;mi§ bulunuyorlardt. ;la -
rablanm ba§ba§a verip ic;iyorlard1, niik
telerini dudak dudaga miibadele ediyor
lard!, nagmelerini kulak kulaga dinliyor
lardJ. Sultan Siileymamn kafasmda ve • 
ziri ic;in zarnan zaman viicud bulan mim
ler bitevi silinip gitmi§e benziyordu, du • 
rumunda ve tutumunda ona kar§l kiic;iik 
bir degi§iklik yoktu. 

F akat, bu bir -goriinii§ten ibaret olup 
Hiinkar kalbinin biitiiniinii artJk Hurre
me vermi§ti. lbrahimi sadece c;ah§kan hir 
mernur, iyi konu§ur bir nedim, giizel <;a
lar bir keman ustas1 olarak yanmda bu
lunduruyordu. Ona kulagmt ve dimagm1 
Hurreme ise yiiregini ve ruhunu ac;1yor -
du. 

lskender <;elebiye de fazla itimad gos

mi§ olmaz, hem karde§ler birlikte sevinir. 
Bu sozile oglunun rakibini dii§iinur ve 

hatta sever goriinerek kocasm1 heyecan -
land1rmak istiyordu. Lakin as1l maksad1 
ba§kayd1 ve Hiinkann «iyi dii§iindiin, 
bu i§ hayli ge~ kald1, bir, diigiin gerek» 
demesi iizerine o maksada gec;iverdi. 

- Aslammm evladlarma yapacag1 
ilk diigiin, §ammza uygun olmah, dillere 
destan olup YJllarca soylenmeli. Hele 
vezirin diigiinunden iistiin goriinmeli. Ka~ 
yild1r Hafise Sultan, k1zkarde§imin dii -
giinii benimkinden iyi oldu diyip hayif
lamyor. ;lehzadelerin de o diigiine im -
renmelerini siz aslamm, elbet istemezsiniz. 

Kendini pek begenen veziri, e§i go -
rtilmemi§ bir diigiin yaphrmak suretile 
k1skandirmak ve densizlige siiriiklemek 
istiyordu. Hiinkar, gururunu ok§Iyan bu 
teklife c;arc;abuk kap!ld!, Hurremin sa~
lanm uzun uzun ok§Iyarak vadetti: 

- Rarunurre§idi de, Me'munu da 
golgede birakacagim, yap1lacak diigiinle 
cihana parmak ISlrtacagJm. (2) 

Hurrem, bir siirii buseden nes~ettigi 
§iikran kasidesini kocasmm dudaklanna 
b1rakt1ktan sonra gene yalvard1: 

- Her kulun bu diigiinden sevinc; pa
Y! alsm, uzakta yakmda ne gene, ne ko
ca, unutulmasm, diigiine c;agmlsm. Kim
sen mahzun kalm1sm. 

Bu yalvan§larda, azlolundugu giin • 
denberi miinzevi bir hayat gec;iren Piri 
Pa§amn diigiine davet olunmasm1 miim
kiin k1lmak istiyordu. Ba§imrahor Riistem 
onu bu ihtiyar vezirile alakalandumt§tl. 
V e ibrahimi devirmek ic;in Piriyi sahne· 
ye c;1karmamn miinasib olacagma, • fet
tan kadm - kanaat getirmi~ti. 

Hiinkar, dudaklanna bula§an tad1 ci
lalandirmak ister gibi bir daha o ipek 
mendile, Hurremin sac;lanna agzm1 ka • 
pad1 ve mmldand1: 

- Bu dilegin dahi makbuliimdiir. 
Her kulum diigiiniimde bulunup sevine
cektir. 

hte Sultan Siileymamn harbleri, za • 
ferleri ve a§klan kadar me§hur olan bii
yiik diigiin bu fitnekar telkin neticesinde 
kuruldu. 

termege ba§laiill§tl. Bir~ok i§lerde vezi- --------
rini dinledikten sonra soruyordu: (1) Viyana muha.sarasmm ancak on ye-

(Arkast var> 

- Defterdann ne dii•iindiigiinii an- dl giin devam ettlrillp miispet blr netlceye 
' erdlrllmeden kaldml.m.a.smdaki sebebler 

ladm mt~ ara.smda. ibra.him PR§arun Avusturyablarla 
Ve Ibrahimin yutkundugunu goriince Uyuljtujtunu soyliyen miiverrihler ~oktur. 

ilave ediyordu: Pessel, Labach ve Meldeman o ciimleden-
d • h dlr. Faka.t bu nokta iizerlnde bilhassa. JSrar 

- 0, giin gormu~ adam n, zm ar eden Charles _ Quint'in miikemmel bir ta-
kendini bo§lama, babanml§ gibi davran, rlhini yazm~ olan inglliz Robertson (1721-
biiyiik i~lerde onu mutlak dinle! 1793) dur. Hammer, milliyet duyguslle bu 

tb h. k k 1 b t rivayeti yalanlar ve cOsmanb rtcatlnin se-
ra Im st sik te rar o unan u av- bebl Vezirlazamm hlyanetl degil, Yeni~;e-

siyelere kar~1 ka§larm1 c;atar, dudaklarm1 rllerln evvelce Budin'de yiizgiisteren h~ -
s1kar, i~in i~in homurdamrdi. F akat per· nudsuzluklarl, a~1lnuyan bir sogulk.tan 
vasJ yoktu, biitiin lmparatorlugu avcu Anadol~. ~.kerinln si:iylktenmeledrll, butiinFako~~ 
• • d v • H" k" duda yuzgosteren a~;ll Ir> yor. 
~In e tuttuguna 1mam vard1. un an Hammer'in ibrahim Pa.~?a.Yl miidafaa et -
da, zeka ve bilgi bak1mmdan basit hu • .mesi, bu muhteris vezirin iha.netlne aynca 
luyordu, kendinden a§ag1 goriiyordu. blr delll te~kll eder. Hele Hammer onun 

1 t b d h d 1 · .. t Macar tacma goz koydugunu kuvvetle ld-
... }.e .. u urumda §e za e enn sunne dla edip dururken bu miida!aa biisbiitiin 
augunu yaptld,. Hurrem, ilk oglunun al- ciirii.k goriiniir. 
t1 Ya§Inl bitirdigini ve onun ilk miiriivve· 
tini gormek istedigini soyliyerek muhte
~m bir diigiin yap1lmasm1 rica etmi§ti. 
Zeki kadm, her ftrsatta kendi planma 
uygun ad1mlar atmaYI ihmal etmedigi gi
bi diigun meselesinde de 0 plana inkisaf 
verecek hamleler yapmaYJ ihmal etme
di. Bir a§k human ic;inde kocasmm bOg
rune sokuldu: 

- Selimin, dedi, biiyiik karde§i 
~in de heniiz siinnet diigiinii yap1lmadi. 
Onun !~§.' on iki, benim §ehzademinki 
alh. lklSlmn diigiiniinii bir arada yapmak 
c;ok iyi olacak. Hem iki kere masraf ed:I-

M.T.T. 
(2) Bu diigiinler islam tarihinde efsa -

nevi bir sahife te§kil eder. Bilhassa Me'mu
nun diigunii lnamiimyacak kadar muhte -
§emdir. Bu Ba~dad hallfesl, Boran adl! blr 
vezir k1zile evlendigl zaman zifaf odasma 
altm bir hasi.I' yapttrm1.11 ve gelinin odaya 
girmeslle beraber zemblller dolusu lncl sa
~;arak o altm hasi.I't lnciden jalelerle bezen
mi~ bir altm r;lmenzara r;evlrml~tl. Davet
lllelere ve halka dagttllan alt1nlarm, gii -
mii§lerln na.stl blr yelk.fin tuttugunu yalmz 
§U ha.s1ra sarfolunan paradan istldlal et -
mek miimkiiruliir. Sultan Siileyman, l§te 
milyarlara mal olan bu Bagdad diigiinle -
rlnden iistiin bir diigiin kurmaga si:iz verl
yordu. 

M.T.T. 

Tekirdag Halkevinde temsiller 

Tekirdag (Hus?si) . -. Ha~.kevimizin t~msil kolu bi~ ibnirrefik Ahme~ 
Nuri gecesi tertib etmi§tlr. Musamerede byatro v: i~mrre~ik Ahm~d. Nun 
mevzuu iizerinde bir konu~ma yaptld1ktan sonra H1sset $ay1a komed1s1 tem
sil edilmi§tir. Gonderdigim r~si~ Hissei $~yia komed~sini biiyiik bir muvaf· 
fakiyetle temsil eden genclen btr arada gostermekted1r. 

CUl\IHURIY .ET 

( eehir va 
Hiikumet ise 

' 
miidahale etti 

Tiirkofis, Vekaletten ge
len emir iizerine babk~I

larm derdini dinledi 
ltalyaya ihrac edilen bahklar iizerinde 

fill bir inhisar viicude getirilmek isten · 
mesi keyfiyeti iizerinde hiikumet ehem -

miyetle durmu~tur. Bilhassa bu i~e nim
resml haz1 §ahsiyetlerin de kan§ml~ ol· 
mas1 meselenin ehemmiyetini arhrmi§hr. 
iki ki§inin kazanc1 i~in 2000 bahkc;mm 
ekmegile oynanan bu meselede seri bir 

~ekilde tahkikat yap!lmas! ve neticenin 
ikhsad Vekaletine bildirilmesi Tiirkofis 
istanbul §Ubesinden istenmi§tir. 

Diin sabah Tiirkofis miidiirii bu i§e 
ismi kan~an lkhsad V ekaleti bahkc;1hk 

mii~aviri Ali T anseveri davet ederek 
kendisinden iki saat kadar izahat alml§· 
tir. Bundan sonra mii§teki bahk ihra • 
cat~1lan Tiirkofis miidiiriiniin nezdindt~ 
bir toplantl yaparak noktai nazarlarm1 
bildirmi~l erdir. 

Mesele nedir? 
Bahk ihracahmiZI ve binlerce bahk • 

CIYJ tehdid eden bu mesele hayli garib 
§ekilde ba§lami§hr. Bahk i§lerile nimresmi 
~ekilde alakadar bir zat diger bahk~1 
bir vatanda§ ltalyanm bahk ahc1 firma· 
larma miiracaat ederek yalmz kendile • 
rinden bahk ald1klan takdirde c;ok ucuza 
mal vereceklerini soylemi§ ve onlarla bir 
anla§ma yapml§lardn. Istanbul piyasa· 
smda evvela kendileri goriinmek istemi • 
yen bu §ahsiyetler ltalyanlarm bir mii • 
messilini one siirerek ~ifti 1 0 kuru§tan 
torik almak istemi§lerdir. Halbuki bu se
ne torikler c;ok biiyiik oldugundan bun• 

Ian tutmak ic;in derinlere ag atmak, iki 
misli adam c;ah~hrmak icab etmektedir. 
Bu §ekilde c;ift torik 17 • 18 kuru§a mal 
olmaktad1r. 

Son giinlerde ltalyanlar 20 kuru§tan 
ah§a ba§lami§larsa da bunun da fiatlan 
tedrici §ekilde dii§iirmek ic;in bir manevra 
oldugu anla§Ilmi§hr. Ayni zamanda bu 
§ekilde ba§ka bir ahcmm meydana c;1k • 
masma mani olunmak istenmi§tir. 

Diin biitiin bunlar tesbit edilmi§ ve 
keyfiyet diin ak§am Ankaraya bildiJ:~ -

MOTEFERRIK 

Poliste halka gosterilen 
kolayhk 

Ernniyet dordiincii §Ube miidiirliigun
de halkm i§leri biiyiik bir siiratle ve 
intizamla goriilmektedir. Bir pasaport 
c;1karmak ic;in 15 dakika kafi gelmek -
tedir. Bilhassa amir ve memurlann ne
zaketli muameleleri halkl miitehassis 
etmektedir. 

Eskiden karanhk bir salonda olan pa
saport dairesi de aydmhk ve temiz bii
yiik bir salona nakledilmi§tir. 

Maliye V ekili bugiin geliyor 
Tedavi edilmek iizere Avrupaya git

mi§ olan Maliye Vekili Fuad Agrah bu 
sabahki trenle Avrupadan §ehrimize 
gelecektir. Maliye Vekili hemen Anka
raya gidecek ve biit~e i§lerile me§gul 
olacakttr. 

Muallimlere yard1m sandigl· 
nm gezintisi 

6Iiim vukuunda muallimlere yard1m 
etmek maksadile te§ekkiil eden Yard1m 
sand1g1 menfaatine <;marc1ga 22 mayis
ta bir gezinti tertib edilmi§tir. 

Karadenizde futma 
Mart ii~ dokuzu frrhnas1 Karadenizde 

hahn saYJhr bir futma halini alm1~tlr. 
Dart giindenberi bu denizde seyriiseferi 
ihlal eden §iddetli bir f1rtma htikiim 
siirmektedir. Ftrtma yiiziinden Zongul
dak ve Eregli limanlarmda yiikleme ve 
bo§altma i§leri durmu§tur. Kii~iik va
purlar da mahfuz limanlara iltica et -
mi§lerdir. 

Kaptan ve makinistlerin terfi 
imtiham 

Deniz kaptan ve makinistlerinin terfi 
imtihanlan Deniz Ticaret miidiirliigiin
de yap1lmaktadrr. imtihana elliden faz
la denizci iiitirak etmi§tir. !mtihanlar 
bu aym on be§inde bitecek, kazananlar 
hirer derece terfi edeceklerdir. Kazana
miyanlar gelecek devre imtihamna ha
Zirlanacaklardlr. ---···-Y enicami kemerinden yaln1z 

otomobiller ge~ecek 
MotOrsiiz vasttalarm bundan sonra 

Yenicami kemerinden g~meleri mene
dilmi§tir. Bu kemer alhndan yalmz oto
mobiller ve motosikletler ge~ecek, ara
balar, siivariler caminin diger yanmdaki 
meydandan i§liyeceklerdir. 

Bu tarzda hareket etmiyenlerden pa
ra cezas1 ahnacaktlr. 

Memleket Haberleri ) I 

Siyasi icrna~ 

t~H-alk•~iyetl 

Bu 150 aile nerede 
~ oturacak? 
~ Biiyiik Harb esnasmda Mu§, Bit· 
1 lis, Erzurum ve havalisinden hicret 
i edip Mersine s1gman yiiz elli aile \ 

namma Yusuf, Mecid, Gafur, Meh
med, Mustafa, Hasan ve Asiye inr 

) zalarile aldigtmiz mektubda denili-
) yor ki: «Biiyiik Harbde i§gal altma 
) dii§en yurdlanm1zdan hiikumetin 
) yard1mile Mersine kadar gelmi§tik. 
) 0 zamamn iskan dairesi bizler ic;in 
~ ev bulamad1gmdan bo§ bir arsa gos
) terdi, biz de oralara ah§ab ve hirer 

kath c;ardaklar kurmu~tuk. Beledi
ye, bizlere bir tebligde bulunarak 
oniimiizdeki hazirana kadar §ehrin 
manzara ve giizelligini bozan evleri
mizin yikilacagml ve ba§Jmnm c;are
sine bakilmasmi bildirdi. Mali vazi
yetimiz ba§ka bir mesken tedarik ve· 
ya in§aSIM miisaid degildir. Yiiz el· 
li niifustan ibaret bizlerin bOyle so

kak ortalarmda buakilmamiZ dogru 
mudur? Bu hususta alakadar rna· 
kamlann dikkat nazarlartm c;ekme
nizi rica ederiz.» 

:t-:t-:t<o 

Koy halkzmn dileii 
Kiitahyamn Oluklar, Ak'"ames

cid, Selams1z, Haymana, Busan, 
Fincanburnu, Makasalan, 'Ofted, 
Siitkiye, Akoluk, Zemme, Geni§ler, 
Saka, Sikir, SOgiid, Yumakh, Zag· 
ra, Perli ve daha birc;ok kariye ve 
mahalleleri namma yaz1lml§ bir maz· 
bata ald1k. Bu mazbatada deniliyor 
ki: 

«(oluk '"ocugumuzla beraberce 
c;ah§Ip istihsal ettigimiz bugday, ar
pa ve sair hububat iki milyon kiloya 

~ balig olmakta ve bunlar l 000-1500 
1 vagonla sevkedilmektedir. Hasilati
\ m1z bu de fa yeni yap1lan T a mal 
\ pazannda sat!lmaktadir. Bu pazar 
\ istasyona iic; dort kilometre uzakta 

olup oradan vagona irkab i~in yapl
lan masraf bizden kesilmektedir. 
Kilo ba§mda be§ para tutan bu 
masraf ceman on yedi bin lira gibi 
biiyiik bir parad1r. Sehre giren ara
balann kmlmalarile hayvanlarmm 
sakatlanmalarll:tl da bu J)araya ila
ve edecek olursamz ziyammlZin bti
yiikliigii kendiliginden n'leydaM' 'c;l 
kar. 

Tam a! pazannin istasyon civan, 
na nakli hususunda miiracaatimizin 
kabuliinii yii'ksek Ba§vekilimizle 
k1ymetli Dahiliye V ekilimizden yal· 
varmz.» 
--FLAUA~ 

DENIZ 1$LERI 
Sirketi Hayriyenin yapbrdigi 

vapurlar 
1}irketi Hayriyenin Haskoy fa1br·ika -

smda yaphrmakta oldugu yeni vapurun 
ill§aSl bitmek iizeredir. Vapurun onii -
miizdeki ay ic;inde merasimle tezgah -
tan indirilmesi ic;in ~al!§Ilmaktadrr. 1}ir
ketin yeni vapurunun teknesi 55 bin li
raya mal olmu§tur. Eski Mahruse ge -
misindeki makine c;tkanlrm§ ve tadil ve 
tamir edilerek yeni vapura konulmU§, 
bu suretle yeni bir makine almak su
retile masraf edilmemi§tir. Bu vapurla, 
bundan sonra yapllacak ayni tipteki va
pur i~in Avrupadan iki kazan getiril • 
mi§tir. 

Agtrcezada merakb 
bir dava 

Son safhasma gelen bir 
muhakemeye yeniden 

ba~land1 
Bundan e~yce evvel Silivrikap1da 

Perikli isminde bir adam oldiiriilmii§ ve 
bah~e kom~usu Ali R1za da bu suc;un 
faili olarak AgiTcezaya verilmi§ti. Agir
ceza mahkemesinde cereyan eden muha
keme neticesinde iddia makaml Ali R1 -
zamn braetini istemi§, fakat tam bu Sl· 
rada maktul veresesi tarafmdan ortaya 
ahlan bir iddia iizerine muhakeme yeni 
bir safhaya dokiilmii§tiir. Y ap1lan iddia
ya gore Ali R1za, Bekta~ admda bir a -
dama «ben ~u Perikliyi temizliyecegim» 
demi§ ve Miiddeiumurni, Ali Rtzanm be
raetini istedikten sonra da Bekta§, kah -
vede otururken arkada&lanna: 

«- Elbet te beraet eder, Miiddeiu • 
muminin akrabasidir. Hem c;ocugun ka
nma girdi, hem kurtuluyor» §eklinde baz1 
sozler sarfetmi§. 

Bunun iizerine §ahid olarak dinlenen 
Bekta§: «- Hay1r, ben bOyle bir§ey 
soylemedim» tarzmda ifade verince mak
tul veresesi Bekta§a, maznun tarafmdan 
para verildigi ve para verilirken gorenle
rin bulundugu iddia edilmi§ ve bu hu -
susta §ahid gostereceklerini soylemi&ler -
dir. Buna mukabil diger tara£ ta bilakis 
maktul Periklinin karde~i !spiro tara • 
fmdan Bekta§a para teklif edildigi iddia 
edilmi§ ve dava kapanmak iizereyken mf 
bu §ahid yiiziinden ortaya yirmi ~ahid 
~1km1§ ve dava da biisbiitiin merakh bir 
safhaya dokiilmii§tiir. 

Bu muhakemeye diin de devam edil
mi§ ve muhakeme 4 may1s saat 14 e 
talik edilmi§tir. 0 giin Bekta§la beraber 
ikame edilen biitiin §ahidler mahkemeye 
getirlecek ve yiizle§tirilecektir. Davamn 
tehir edildigini goren maznun Ali R1za 
ayaga kalkarak §Oy!e demi§tir: 

«- Benim bu davam Dreyfus da • 
vas1m da gec;ti. Biitiin Avrupa ~imdi bu 
davaYJ takib ediyor. Ben 60 ya§mda bir 
adam1m. Ada! etten kurtulsam bile T ev -
kifanede olecegim. Miiddeiumurni benim 
akrabamd1r diyorlar. Bu ne giiliin~ iddi
adtr. Kendisile bu salon"da iTl defa §e • 
refyab oldum. Muhakeme teahhur ettik
~e< Rerikli •V'eresesinin" ekrhegine bal sii
riiliiyor. Merhamet edin de §U davay1 
c;abuk bitirin.» 

Japonya • Sovyetlet 
n aponyadaki son buhranm J~ 

t::::::/) ya ile Sovyetler Birligi ar~!IJ 
ki itimadsiZhk ve gerginlik 

ziinden ne§et eyledigine son gel~£ 
graflar §iiphe birakmami§hr. J~ 
Ba§vekili General Haya§i, palarneJI1 

feshine ve yeni intihabm bu ay1n 5~ 
da yap1lacagma aid karan ilan ~ 
sonra, Harbiye N azm General S 
ma, birinci ferik riitbesindeki uml)l!l 
neralleri ve fuka kurnandanlannl net l!t 
~a~et • ederek .J aponya ile -?o"!et~e~ 
hg1 arasmdak1 mevcud vaz1yetJ Jl 

mi§tir. 
Harbiye Nazm. bu vaziyetin J~~ 

yada efkan umumiye tarafmdan 1.~~ 
takdir edilmemekte olduguna teessuf 
tikten sonra demi§tir ki: y 

« - ]aponyamn miidafaa plant 
yetler Birliginin emellerine kar§t koy; 
ga miisaid olmahdir, J aponya~JI sf' 
Man~u Kuo'nun teslihatm1 kafi btr 
yeye getirmelidir.» . . ~ 

Harbiye N azm, tesaniid ve b1rbk 
hundan inhiraf edilmemesini de kUJll,t 
danlara tavsiye etmi§tir. r! 

J aponyadaki askeri kabinenin JaJI 
yamn Sovyetlerle liizumu halinde b·pt 
debilmesi i~in fevkalade askeri tahst 
tan ba§ka memleketin biitiin istihsal 
kuvvet membalartm hir elden idare ~ 
gibi partilerin ve biiyiik sermayeda~ 
arzu elrrnedigi bir politika takib eyl l 
son buhranm patlak vermesine sebeb 0 

mu§tur. 
Y eni intihabata kadar askeri hiik~ 

ne yapacaktu? Bu sualin cevabm1 daal 
pony a Maliye N azm Yuki gazetOC 
§U suretle anlatmi§tlr: ~ 

«- Hiikumet, milli rnes'uliyetl. If 
miidrik milliyetperverlerden bir part! 
§ekkiil etmesi i~in te~vik ve te§(;ide bu~ 
nacaktir. Eger yeni intihabda da 
partiler ekseriyet kazamp ta bundan e(r" 
velki muhale~et taVJr :'e hareketinde J<! ~ 
ettikleri takdude yem parlamentoytl 
dag1tmakta hiikiimet tereddiid etrnire 
cektir.» ~ 

Bu sozlerden anla§Ildigi vec;hile a~" 
hiikumet, koyu milliyetperver bir P"'.
meydana gelmesine c;ah§acak ve bulltit 
intihabt kazanmasma yard1m edecei 
Bu parti ekseriyeti kazamrsa bunun "t 
tasile geni§ askeri politikasma devam e; 
cektir. Eger Pu parti ekalliyette kalt 

1 ve eski muhafazakarlar ve liberaller ye 
parlamentodaki eks~riyetlerine daye~tiJ 
hiikumetin biiyiik b1r harbe hazulanJil. 

·n~ iizere biitiin J aponyamn ve Manc;urt 
asker! kuvvetlerini tensik ve tezyid ~ 

$EHIR 1$LER/ yeni ba~tan tec;hiz edecek plan.m~ muh~ 
ltfaiye i~in yapilan lefet gosterirlerse parlamento, 1htlmal ak' 

daha hie; toplanmama1c iizere dagitJ.lac talimatname 
Belediye, yangm vukuunda !tfaiyenin 

Iazrm olan suyu vakit ve zamanmda 
tedarik edebilmesi i<;in ~ehir dahilinde 
bulunan bilfunum yangm musluklarmi, 
kuyu, sarmc; gilbi kabili istifade biitiin 
sularm bulundugu yerleri tesbit ederek 
bir harita hazirlami~tlr. Bu sulardan 
hangi makinelerle ve ne §ekilde istifade 
edilecegi hakklnda bir de rehber tan • 
zim etmi§tir. . 

Bundan ba§ka §ehir Itfaiyesinin veza
if ve himnetlerini izah ve taksim eden 
bir talimatname ile itfaiye efradmm ta
lim ve terbiyesi, mevcud itfaiye malze
mesinin sureti istimalleri hakkmda u
zun bir de talimatname haz1rlamt§t1r. 

itfaiye te§kilatl badema bu yeni tali
matnamelere gore tedvir edilecektir. 

ur. r 
Bundan sonra asker! kabine JaponY 

mn harid emniyetini ve selametini korll ' 
mak ic;in parti ve parhmantarizm usulle ' 
rinden ziyade maksada daha uygun <~' 
pratik bir politika takib edecektir. 

Diinya sol cenah partileri ve bahusll: 
ingiliz sosyalist partisi gazetelerinin tab 
min ettiklerine gore yeni parlamento aS' 

l . k. ]'' keri hiikumetin mem eketln as en se 3 l 

Fakir mekteb ~ocuklarlnt himaye edecek heyet 

meti i~in elzem gordiigii tedbirleri kabll 
etmedigi takdirde !talyada .ve .A:!m~nya: 
da oldugu gibi IJ.!Utlak otonte reJiml Je~ 
ponyada dahi teessiis etmi§ olacaktJf• 
Moskavadan gelen telgraflarda bildi • 
rildigine gore Sovyetler J aponyadaki ab' 
vali. zahirde dahill i§ler saymakla hera • 
her bu devletin harid politikas1 iizerind.e 
derin tesirler yapabileceginden s1k1 btf 
dikkat ve ehemmiyetle takib etmektedir. 

Muharrem F eyzi TOGA 1' 

Dun Partt merkezincte toplanan he71et 

;lehrimizdeki ilkmekteblerde okuyan 
ve yard1ma muhtac bulunan on be§ bin 
c;ocuga haftada be§ giin s1cak yemek ver· 
mek maksadile ve Partinin te§ebbiisile 
yeni bir te~kilat kurulacagm1 yazmi§ttk. 
Bu te§kilata dahil olan mekteblerdeki hi
maye heyetlerinden sec;ilen murahhaslar 
diin valinin riyasetinde bir toplanh yap

ffil§lardlr. T oplanhda kararla§hnlan §ek

le gore halen mekteblerde mevcud hima
ye heyetleri eskisi gibi mesailerine devam 

edeceklerdir. Ancak Kmlay <;ocuklan 

Esirgeme Kurumu ve Halkevlerini temsil 

etmek iizere te~kil edilen· yeni te§kilat te-

min edecegi varidatla, liizurnu kadar faa
liyet gosteremiyen himaye heyetlerine yar
d~m edecek ve bu suretle her semtte fakir 
~ocuklara miisavi bir g1da verilmesini te· 
mine c;ah§acaktlr. 

«<stanbul ilk okul c;ocuklarma yard1m 
birligi>> namile te§kil edilen. y~n~ te§kilat 
idare heyetine §U zevat sec;IImi~hr. 

Cumhuriyet Halk Partisi namma Ne
cib Serdengec;ti, Maarif Miidii1ii T ev • 
fik, §ehir meclisi azasmdan Cemaleddin 
F az1l, Eminonii Halkevi reisi Agah Su
n Levend, K1Z1lay ve <;ocuklan Esirge
me Kurumu namma da Ziihdii ile At1f 
sec;ilm§lerdir. 

Cemiyeti Akvam tetriki me• 
sai enstitiisii umumi katibi 

§ehrimizde 
Milletler Cemiyeti beynelmilel te§ri](i 

mesai enstitiisii umumi katibi M. Full' 

dikidis'le bir arkelog alan refikas1 Mme· 
B v k" de Fundikidis, Ankara ve ogaz oy 

yaphklan tetkikattan sonra M1srr yrr 
lile diin §ehrimize gelmi§lerdir. M. F'U:Il' 
dikidis'le refikas1 diin miizeleri gezml9" 
ler ve Miizeler Umum miidiirlugiindefl 
miizelerimiz hakklnda baz1 malfunat iS" 
temi§l erdir. 

M. Fundikidis 1911 senesinde de §eb• 
rimizi ziyaret ettiginden o zamandaiV' 
beri memleketimizde her sahada ola? 
yeniliklerin miizelerimizde de canh rnl' 
sallerine tesadiif ettiginden alakadar • 
lara memnuniyetlerini bildirmi§tir. 

M. Fundikidis'le refikas1 §ehrimiz~e 
bir iki giin kald1ktan sonra Lozana gt• 
deceklerdir. 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kuru§tur. 

A bone ~eraitl { Tur~iye 
't lc;m 

Senelik 
Alb ayhk 
tl'4; ayhk 

Bu ayhk 

1400 Kr 
750 • 

400 • 
150 • 

Hari~ 

i4;i0 

2700 Kr. 

1450 • 

800 • 
Yoktur 
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Beynelmilel ekonomi 
konferans1toplanacak 

Fransa ve ingiltere taraftndan yaptlan te,ebbiis
Ier Cenevrede biiyiik bir alaka ile kar,tlandt 

Cenevre 8 (A.A.) - Muhtemel bir 
beynelmilel ekonomik konferansm ihzan 
i~in Van Zeeland nezdinde yap1lan ln
giliz - F rans1z te§ebbiisii neticesinde vii • 
cuda gelen hareketler, burada biiyiik bir 
a1aka uyandum1~tJr. Halen Cenevreye 
gelen haberlerden anla§Jid1gma gore son 
giinlerde if§a edilen bu hareketin meb • 
dei, kanunuevvelde Londrada Van Zee
land ile !ngiliz zimamdarlan arasmda 
cereyan eden bazt miilakatlardan 'Yik • 
maktad1r. Bu gorii~melerden haberdar 
tutulan Frans1z hiikumeti, biraz sonra, 
Londra ve Briikselin arzulanna ve niyet
lerine tam muzaheretini bildinni§tir. 

Cenevrenin beynelmilel makamlan, 
ge~en hafta dola§an §ayialar hilafma o
larak, Frans1z - lngiliz • Belc;ika te§eb -
biisiinii bir tarafa buak1r mahiyette te • 
lakki eylemektedir. 

Bununla beraber, Amerika, Birle§ik 
devletleri hiikumetinin Van Zeelandm 
gayretlerine elinden geldigi kadar yar -
d1m edecegi hususunda herkes emindir. 

Milletler Cemiyetine gelince, bu mli
essese bugiin Almanya ve !talyamn her 
tiirlii Cenevre te§ekki.illeri ile hic;bir te§· 
riki mesaide bulunmalan dolaytsile, eko· 
nomik bir konferans ic;in bu hiikumetler 
~zdinde istimzacda bulunmak lehinde 
Londra, Paris, Bri.iksel hiikumetlerinin 
dii§iindiikleri c;areden daha emin bir c;are 
m~vcud olmad~ml tamamile kabul et • 
mekte lir. 

Bununla 
Zeelandm 
beynelmilel 

beraber, 
vazifesini 
ekonomik 

Cenevrenin Van 
kolay olarak ve 

konferanstmn ic;ti· 

ma1m da pek yakm olarak telakki etmek
te bulundugu soylenemez. F akat boyle 
bir zamanda boyle bir tak1m ihzarat da
hi di.inyada beynelmilel itimadm yeniden 
ba§lamasma yard1m edecek miisaid bir 
hava yaratmadan hali kalm1yacaktu. 

Londra 8 (A.A.) - Ba§vekil Bal -
dvin beynelmilel ticarete engel olan m~
nialann kaldmlmas1 imkanlanna dau 
beyanatta bulunarak demi§tir ki: 

«- ,;limdiye kadar hic;bir ecnebi dev
let beynelmilel bir konferansm toplanma-
51 ic;in !ngiltere nezdinde te§ebbiiste bu • 
lunmarnl§hr. Ancak lngiliz ve Frans1z 
hi.ikumetleri kontenjanlann hafifletilmesi 
ve ticarete mani olan diger engellerin il
gaSI hakkmda muhtelif hi.ikumetler n~z
dinde istimzacda bulunmasm1 Belc;1ka 
Ba§vekili Van Zeelanddan rica etmi§ • 
lerdir. ;limdilik beynelmilel bir konferans 
toplanmasl derpi§ edilmiyor. Krahn tac 
giyme merasiminden sonra lm~aratorl~~ 
konferansl milletler arasmda b1r te§nk1 
mesai meselesini gorli$ecektir. 

Alman I ktrsad N azm Briiksele 
gidiyor 

Briiksel 8 (A.A.) - Almanya 1kt1-
sad N azm doktor ;laht oni.imi.izdeki hafta 
zarfmda Brlikseli ziyaret ederek, Belc;ika 
ricalile temaslarda bulunacaktu. 

lngiltere Hariciye Nazm da 
Briiksele gidecek 

Londra 8 (Hususi) - lngiltere Ha
riciye N azm Eden Belc;ika Ba§vekili 
Van Zeeland ile gorli§mek lizere msan 
sonunda Bri.iksele gidecektir. 

...................... ,.,.,,.,.,.,..,.,,,.,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllto'''"""'"""'""'"'".""'"" 

Kagtd hakktnda 
verilen karar 

Bazt cins kagtdlar klering 
Iistesine almdt 

Ankara 8 (T elefonla) - Gene! it
halat rejimi kararnamesinin kag1da mii -
teallik maddeleri icra V ekilleri Heye .: 
tince tadil olunmu~tur. Kararnam~ye go
re giimrlik tarifesinin C 324 poz•syonu

na giren san saman kag1d1, e~mer h~~ur 
kagtdt, karbonla boyanm1~ sJYah kagld
lar klering listesine ahnmJ§tlr. C 324 po
~isyonunda bulunan san saman kagidl, 
esmer hamur kag1d1, karbonla boyanml§ 
siyah kag1dlardan maadasl lktisad Ve • 
kaletinin miisaadesine h•rakJlrnl§tir. A 
328 pozisyonuna giren terkibinde asgari 
% 50 odun hamuru veya pac;av~~ h~ • 
muru bulunan kagrdlar klerin~ JJstesm.e 
almml§, A 328 pozisyonuna g•ren terk•
binde % 50 den az odun hamuru .:eya 
pa'Yavra hamuru bulunan veya selluloz
dan mamul bulunan kagJdlar 1ktlsad Ve
kaletinin mlisaadesine buakllml§tir. T a· 
rifenin C 341 pozisyonuna gore met.:o 
murabba1 800 gramdan aglr olan duz 
mukavvalar, her ag1rhkta san saman mu
kavvasl, esmer hamur mukavvasl, her ne· 
Vi oluklu mukavvalar ve mensucat ar • 

bklarile yap1lan elastiki mu.kavva -
lar!a B 342 pozisyonuna g1ren yal
n.z metro murabbai 600 gramdan 
fazla olanlar klering listesine almml§lar • 
d~r. C 341 pozisyonuna giren metro mu
rabbat BOO grama kadar oluklu olm1~an 
mukavvalar ile B 342 pozisyonuna g1ren 
metro murabba1 300 gramdan 600 gra
ma kadar olanlar ve A 342 pozisyonuna 
glrenler !khsad Vekaletinin mlisaadesine 

bJTak.Imtstlr. 
Evkaf · Umum miidiirliigiiniin 
llYiracag1 miitedavilsermaye 

Ankara 8 (Telefonla) - Evkaf Umum 
lntidurliigu, Evkafa aid Ta§delen. suyu~ 
nun ormanlar ve zeytinliklerin 1dares1 
i~in miitedavil sermaye aymnaktadir. 
Bu husustaki kanun projesi haz1rlan: 
:nu~?ttr. Umum miidiirliik, mutedav1l 
sermaye ile fabrika ve milessescler de 
Viicude getirecektir. 

Asfalt yapdacak turistik 
yo liar 

Ankara 8 (Telefonla) - fzmir turis
tik Y'Ollanmn asfalt yap1lmas1 etrafm -
da kararlar alacak olan komisyon bu • 
gUn ilk toplanhsm1 yapm1~hr. 

.Hususi idarelerin i§lettigi ta§ 
ocaklar1 

Ankara 8 (Telefonla) - Dahi~iye 
Vekaleti, hususi idareler tarafmdan ~~ • 
lettirilmekte olan ta§ ocaklarmm kay ida
relerine devrini dli~iinmektedir. Vekalet: 
bu suretle salma yiikiiniin hafifliyeceg• 
'Ve kay hizmetlerinin programlara uygun 
§ekilde goriilecegi dli§iincesindedir. 

IAmerikadaki grev 
Kanadaya da ge~ti 
F abrika i~galine kar~1 

tedbirler abntyor 
Detroit 8 (A.A.) - Henry Ford, 

Ford mi.iessesesinin ne otomobil sanayii 
amelesi birligi sendikalarm1 ve ne de her
hangi bir diger te§ekkiilii kollektif bir i§ 
mukavelesi akdine salahiyettar telakki 
etmiyecegini soylemi§tir. 

Bundan haberdar edilen Lewis, yapl
lacak yegane i§in ameleyi sendikalar vii· 
cude getinnege sevketmekten ibaret ol • 
dugunu soylemekle iktifa etmi~tir. 

General Motors'daki grev 
Ottova 8 (A.A.) - Otomobil sana

yii amelesi beynelmilel sendikas1, Kana
da'nm General Motors fabrikalarmda u· 
mumi ~rev ilan etmege karar vermi§tir. 

Sendika, John Lewis'in riyaseti altm· 
da bulunan smai te§kilata tabi bulunmak

tadlr. 
Grev ilan edecek olan amele miktan, 

3,700 diir. Grev, buglin ba~hyacaktJT. 
Ottova 8 (A.A.) - Adliye Neza • 

reti, fabrika ve atolyeleri i§gal suretile 
yap1lacak grevlerin gayri kanuni oldugu
na kara:r vermi~tir. 

Bu §ekildeki grevlere i§tirak edecek o
lan amele, ~iddetle cezalandmlacaktir. 

(;iftfilerle grevciler arasrnda 
bir ~arptfma 

Hershey - Pansilvanya 8 (A.A.} -
Bir c;ikolata fabrikasmda ilan edilen ve 
cuma glini.indenberi siit satl§ml ortadan 
kald1rmak gibi bir netice vermi§ olan grev
den memnun olm1yan 200 c;ift~i. fabrika
y1 istila ve grevcilere hlicum etmi§lerdir. 
Muhacimler, grevcilerden bir ~ogunu ya-

ralaml~lardlr. . 
Zab1ta, grevcilere hiicum edenlen da-

gitmistlr. 

Koylerde bulunan evler 
Ankara 8 ( (T elefonla) - Dahiliye 

Vekaleti, vilayet, kaza ve nahiyelere 
kadar her idare mmtakas1 i~inde bulunan 
koylerin sayJSJm ve bur~Ia:da b~!unan 
ev miktarlarile bunlann 1skan kab1hyet • 

lerini tesbit ettirmektedir. 

l~me sular1 hakkmda 
Ankara 8 (Telefonla} - Dahiliye 

Vekaleti ic;me suyu i§lerinin tanziminde 
gozonline almmak iizere §ehir ve kasaba
larda bulunan kuyular hakkmda vilayet
lerden baz1 . malumat istemi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 8 (Hususi) - Paris borsastmn 

bugiinkii kapam§ fiatlan §unlardrr: 
Londra 106,95, Nevyork 21,85 1/4, 

Berlin 877,50, BriiltSel 368, Madrid -, 
Amsterdam 1196,75, Roma 115,05, Lizbon 
g7 25, Cenevre 497,75, baktr 69 • 71, ka
la~ 275, altm 141,11 1/2, giimii§ 21, kur
§~!ll 27,6,2, ~inko 28,2,6. 

CUMHURlYET 

SAN'AT Ankarada yeni bir 
mahalle kuruluyor 
Y apt kooperatifi halk i~in 

Sinema, roman, tiyatro 
taksitle evler yaptyor 

Ankara (Hususi) - Ankara Bah~eli 
Evler Yap1 Kooperatifi, !stasyonla Gazi 
c;:iftligi arasmdaki asfalt yol iizerinde 
asgari tic; yilz evlek bir mahalle kurmak 
hususundaki projesini mevkii tatbika 
koymak iizeredir. 

Kooperatif, mahalenin yap1lacag1 321 
bin metro murabbahk biiyiik arsay1 pek 
ucuz bir fiatla satm alml§ ve Emlak 
Bankasile yapbg1 mukaveleye miiste -
niden in§aata ba~lamak ilzere iken Be
lediye, s~ilen yerin Ankaray1 imar 
planmm haricinde kald1gm1 ileri siire
rek su, havagazi ve elektrigin oraya ka
dar getirilemiyecegini ve mahallenin ic; 
yollanmn yap1lamtyacagm1 bildirmi§ -
tir. 

Sec;ilen yerin devlet mahallesine ve 
~ehrin merkezine asfalt yollarla bagh 
bulunmas1 ve kooperatifin mahalle i~i 
yollanm da yapmag1 taahhiid etmesi ii
zerine mahalle plam Ba§bakan !smet 
!noniiniin yiiksek himayelerile icra Ve
killeri lleyetince tasdik edilmi§ ve bu 
plan dairesinde in§aata milsaade olun
masma karar verilmi§tir. 

Kooperatif, her ailenin ihtiyacma te
kabiil etmek iizere be§ tip iizerine yiiz 
elli evin in§asma may1s aymda ba§hya
caktlr. Bu evlerin faizi de dahil olmak 
iizere fiatlarile ayda verilecek taksitleri 
§Unlardir: 

Bir kat iizerine dort odah ev; 4000 li
ra, ayllk taksit 40 lira: iki kat iizerine 
dort oda 5700 lira, ayhk taksit 57 lira. 
1ki kat ilzerine be§ oda 6800 lira, ayhk 
taksit 68 lit"a. iki kat iizerine alt1 oda 
8000 lira, ayhk taksit 80 lira. iki kat ii
zerine yedi oda 9500 lira, ayhk taksit 95 
lira. 

Ko peratif, bu fiat ve taksitlerle, or
taklarmm halen vermekte olduklan ev 
kira!arile kendilerini on senede ev bark 
sahibi kllmaktad1r. 

Mahallenin merkezden kaloriferle lSI· 

tllmast ic;in tetkiklerde bulunulmakta -
d1r. J{ooperatif, ortaklarmm medeni ih· 
tiyac;lanru kar§Ilamak iizere aynca iki 
tenis kurdu, patinaj yeri, yiizme havu
zu, ~ocuk oyunu bahr;esi, mekteb, ku -
li.ib, kazino, hiil ve umumi garaj da yap
brmaktadir. 

Ana asfalt yola 350 metro cephesi ve 
bir kilometre derinligi bulunacak olan 
mahallenin, i<; yollarmm da asfalt ya -
p11xtlasma karar verilmi§tir. 

Otobiisler muntazam seferlerile bura
Sim §ehrin merkezine baghyacaklard1r. 

Mimar profes<ir Yansen'in eseri bu • 
lunan mahalle planmm ~evresinde on 
iki metro geni§liginde otomobil ve ara-
balarm g~emiyecelkeri agachkh ye§il 
bir saba vard1r. Bu sahamn viicude ge
tirilmesile mahalle toz ve topraktan 
kurtanlmi~ olacag1 gibi sekenesinin de 
park ihtiyac1 bertaraf edilmi.§ buluna -
caktlr. 

Y11lanml§ bir §iiphe var: Sin em a, ti
yatroyu oldi.irecek mi? 

Bu §iiphe, ikide bir, diinya gazeteleri
nin sahifelerinde hortlar. Tiyatro g1§ele -
tinin onlindeki hazin tenhahga mukabil, 
sinema gi§elerinin onlindeki mah§er kala· 
bahg1, halkm ragbetini san'atta muvaffa
kiyetin bir tek olc;i.isii telakki edenlere bu 
endi§eyi veriyor. Davay1 bu iki nevi san
atm kasalan arasmda degil, mahiyetleri 
arasmda gorenler i~in, sinema, tiyatro · 
nun rakibi olmak §erefini heniiz ne kazan
m•§hr, ne de bundan sonra kazanacag1 
vard1r. Bunlar karde~ san' atlard1r, fa kat 
birbirlerine rakib degildirler. Tiyatroyu 
pek c;ok sevdikleri halde sinemadan pek 
az ho§lananlar biiyiik bir yekun te§kil e· 
derler. Bunlara gore sine!Ilanm tiyatroyu 
oldiinnesi ihtimali yoktur. San' at tarihi
nin affetmiyecegi boyle bir cinayet, en 
kabasaba melodram mevzuu kadar ina
mlmaz ihtimaller serisi ic;indedir. 

Bu ihtimali kabul edenler s~nemay1 
tiyatronun bir tekamiilii farzediyor: Be
yaz perdede mesafe geni§, manzara zen
gin, tabiat dekoru haki~idir; tiyatronun 
mukavvadan agaclan ve mu§ambadan 
tarlalan yerine agacm ve tarlanm kendi
si kaim olmu§lur. Sinemamn kainat1 ti· 
yatro sahnesi gibi dasdaraCJk bir odadan 

ibaret degildir. Hayat beyaz perdede en 
hakiki dekorlarile, ~ehirleri ve sokaklari· 
le, kalabahklan ve biitiin klmildam§larile 
en c;e§idli mizansenlere miisaid bir zen· 
ginlik ve tabiilikte goriiniir. F akat sin em a 

bu tarafile tiyatroya degil ancak roma
na kafa tutabilir; c;linkii tiyatrodan ziya
de roman, aksettirdigi vak'alann, hare· 
ketlerin ve manzaralann c;oklugu ve de
gi§ikligi itibarile sinemaya daha yakm bir 
biinyeye sahib farzedilebilir. 

Hakikatte sinema ne romana ve ne de 
tiyatroya hale£ olmak istidadmdad1r. in
samn muhitinden ziyade ic; diinyasma 
sokulmak istiyen romanm girdigi ruh kat
Ian arasmda sinemanm objektifine ak • 
sedebilecek hic;bir manzara yoktur; ro • 
man goriinenden ziyade gorunmiyeni 
gostermek san' a tJdu ve onun dekoru, 
me~hulii c;izgilendiren canh bir ~ekil man
zumesi oldugu nisbette mevzuuna yara

~tr; gorlinenden goriinmiyene giden bir 
koprii i§ini yapar. Bunun ic;indir ki sine
rna inki~af ettikc;e roman, ona mevzuunu 
ve §erefini kaphrmamak i~in, kendisi vak
alanm ve manzaralanm girift, ince ve 
diblere dalan bir tahlilin emrinde kullan
maya mecbur olacaktJr. lnsamn yalmz 
d1§an goriinii§lerini, hareketlerini ve mu· 
hitini hikaye etmekte kalan roman nevi
Jeri, sinemanm daha az canh bir tekran 
oldugu ic;in itibanm kaybediyor. Roman, 
beyaz perdenin daima d1§ansmda kalan 
tahlil imkamna sahib olduk~a ve sahib 
oldugu nisbette onun rekabetinden kork
mlyacakhr. 

Peyami Safa 
Tiyatro ise kar§1m1zda konu§an ve k1-

m1ld!yan roman sahnelerinden ba§ka ne
dir? Tiyatroda romanm mevzuu teksif 
edilmi§, manzaralan dekor haline geti -
rilmi~. tahlilleri §ah•slann ifadeleri ic;ine 
nakledilmi§tir. Tiyatro kimlldiyan ve ko
nu§an bir edebiyatt1r. Manzaradan ziya
de soze gi.ivenir. Sinemada ise aksi: Soz
den ziyade manzaraya itibar edilir. Ti • 
yatro sozden fedakarhk ederek manza • 
rasm1 zenginle§tirdigi takdirde sinemamn 
taklidine ve sinema da manzaradan fe -
dakarhk ederek sozlerini zenginle§tirdigi 
takdirde tiyatronun taklidine dii~mii§, ya
ni her ikisi de maksadlarma ve mahiyet
lerine ihanet etmi§ olurlar. Sinema tiyat
ronun fotografa c;ekilmi~ bir kopyas1 ol
saydi, sahne ile gozlerimiz arasmda ob • 
iektifin kahyahgma ne ihtiyaclrniz olur
du? 

Sinema, tiyatro ile roman arasmda, 
ikisinin de gozle idraki daha kolay un· 
surlarm1 birle§tirerek, di.i~iinmeden an • 
lamak, yani sadece duymak istiyen ka • 

labahklara hay at vehmi veren bir san' at
hr. Bir bakl§ta anla§llmak bahtiyarhgm· 
dan gelen bir glizelligi ve bayag1hg1 var
dir. Bizden, objektifinin siirati nisbetin -

de enstantane bir dii~iince, yani i.istiinko
rii bir sezi§ ister ve fazla bir tahlile f1r -
sat vermez: Durup dinlenmeden degi§ir, 
hadiselerin birinden otekine atlar ve ve • 
himlerin fas1lasJz tevalisi ic;inde zekaml
zm merkezini uyutarak sathm1 oyalar. 

Sinemamn tiyatroya kafa tutmas1, fo
l'ografm edebiyata meydan okumas1 ka· 
dar giiliincdiir ve kartpostalm ~iirle tu -
haf rekabetine benzer. Y almz, s1 -

nemanm inki§af1, tiyatroya da, ro -
mam da eskisinden fazla «kendi kendi -
leri olm1ya» sevkedecektir. Tiyatro da, 
roman da, sinemaya daha az benzedik • 
Jeri nisbetinde kendi mahiyetlerinin oziine 

dogru tekamlil edebilirler. Bu tekamiil, 
her ikisine de, insan ruhunun ic;inden ba§· 
ka taraflarda i§leri olnrad1gmi herglin 
biraz daha ogretecektir. SJTf vak' a dan ve 
manzaradan ibaret kalan bir roman ve bir 
tiyatro, sinemanm hanc;erini yemekten 

iirkmelidir. Sinemacmm objektifi, ruhu • 
muzun ic;indeki golgelerin, fikirlerimizin 
ve riiyalanmmn fotografm1 c;ekmekten 
aciz kaldikc;a, hakiki romanm ve tiyat • 
ronun ondan pervan olamaz. Bunun ic;in
dir ki ruhun ressamlarile maddenin foto
grafc;1lar1 arasmda bir rekabet farzetmek 
bile, kap1lan kendi kendinden ba§ka her-

kese kapah insan §uurunun ic;ini avuc; ic;i 

kadar meydanda ve sathi bir ~izgi ale • 

minden ibaret sanmakla birdir. 

Sinemanm tiyatroyu veya romam ol -

diirecegini sananlar, ona muktedir olma

d1g1 bir vah§et isnad edenlerdir ki, her 

ii<; san' atm da mahiyetlerine yabanc1 bir 

vehmin pe§inde siiri.iklenip giderler. 

ICooperatif evlerden ba§ka ortaklan
mn da asgari ev bedeli miktarmda ha -
yatlarm1 sigorta ettirmek meoburiyetini 
vazetmi§tir. Bu suretle olecek ortagm a- ~--~~~--------.....,~----------------

ile veya veresesine, miizayakaya dii§ -
meden eve tesahiib etmek imkanlan 

hllZirlanml~br. 

Sonbaharda, belki Cumhuriyet bay • 
rammdan evvel, Ankaramtz, <;iftlik yo
lu ilzerinde yeni ve modern bir mahal
le daha kazanml§ olacakhr. 

Sofra tuzlart 
~malb fabrikastntn 
temiz tuzu piyasaya 

~1k1yor 

izmir Vila yet Meclisi bitirdi • • • 
ISIDI 
' 

Ankara 8 (A.A.) - lnhisarlar lda
tesmm amalt1 tuzlasmda tesis ettigi ince 
tuz fabrikas1 faaliyete ba§larnl§hr. F ab
rika sofra ve mutfak tuzu yapmaktadu. 
Fabrikanm ilk tuzu piyasaya arzedilmek 

lzmir Vildyet meclis! azalan 

Uzeredir. Sofra tuzlan yanm§ar ve hirer izmir (Hususi) - Vilayet umumi 
kiloluktur. Mutfak tuzlan on be§, yir- meclisi, mesaisini bitirmi§ ve gece, Parti 
mi be§ ve elli§er kiloluk ic;i kag1d kaph tarafmdan, meclis azalan §Crefine bir zi
!YUvallar i~indedir. Sofra tuzlan kilo he- yafet verilmi§tir. Y eni biit'Ye miihim i§ler 
sabile <;amaltmda 8 kuru§ 30 paraya ic;:in epeyce tahsisat ayiTinl§hr. Be~ sene· 
!stanbulda Kas1mpa§a ambannda 9,5 ku- de 1,537,250 lirahk yo] in§aSI kararla§ • 
ru§a, mutfak tuzlan <;amaltmda 4 kuru§ •mlmi§hr. Program! mecliste tetkik ve 
30 para ile, Kaslmpa§a ambarmda 5 ku-~ tasvib edilmi§tir. Her sene 250 bin lira 
ru$ 10 paraya sahlacakhr. tahsisatla 57 bin lirahk bedeni miikel • 

su 

lefiyet hesab olunmu~tur. Enclimen inti
habatmda gene Sun, doktor Kamran, 
Mehmed Aldemir kazanm1§lard1r. Ge • 
lecek y1l 17 kanunusanide toplam • 
lacakhr. Vali F azh Giile~. 1~hmam 
sonunda bir nutuk irad ederek meclisin 
bu seneki faaliyetinden duydugu mem • 
nuniyeti ve te§ekkiirlerini bildirmi§tir. 

Bu seneki biit~e 2,645,314 lirad1r. 

3 

Roosevelti bir 
endise sard1 

' 
T es1iha t yari~Inin yeni 
bir buhran yaratmastn• 

dan korkulmaktadtr 
Parsite ~·kan L'intransigeant gazete· 

si, Amerika Cumhurreisi Ruzvelt'in, ip
tidai madde fiatlanmn tereffiiii kar§ISJO· 
da bir miicadele ac;hgmdan bahis bir ya· 
Z!Smda diyor ki: 

fngiltere ba§ta olmak lizere hemen 
biitiin devletlerin yeni bir silahlanma ya· 
n§ma c;•kmalan, diinya piyasalarmda 
iptidai madde fiatlanm, bilhassa bak1r, 
kur§un, kalay ve c;inko fiatlanm ylikselt· 
mi§tir. 

Bakmn yiikselmesi, Amerikanm bak1r 
ihrac eden ba§hca memleket olmas1 do • 
lay1sile Amerikahlarm lehine bir hadise 
olmasma ragmen, Reisicumhur Ruzvelt 

bu vaziyetten hie; te memnun degildir. 
<;Unkii, bu ifrat derecede tereffliden son· 
ra ifrat derecede sukutun ba§gosterecegi
ni yakmdan bilir. Selefi olan Hoover'i, 
Beyazevden uzakla§hran sebeb 1929 
daki fiat sukutunun sebeb oldugu buh • 
rand•r ve M. Ruzvelt ayni abbete ug • 
ramak arzusunda degildir. 

8 veya 9 c;ente sat1ld1gJ takdirde 
normal bir kar temin edecek olan bakmn 
bugiin I 8 c:;ent borsa fiatile satilmasl, bu 
tereffiilin, Avrupa devletlerinin silahlan· 
rna siyasetinden ileri geldigini dii§iinen 
Amerika Cumhurreisini daha fazla kor· 
kutmaktad1r. Y almz lngilterenin, mart 

aYJ zarfmda, Amerikaya verdigi sipa • 
ri~in 50 milyon dolar kiymetinde oldugu 
dii§iiniiliirse, bu iptidai madde fiatlann
daki yiikseli§in sebebi derhal anla§lhr. 

Bu endi§e verici vaziyet kar§ISmda, 
M. Ruzvelt, ikhsadi bir miicadeleye ha
:mlanmi§hr. Bu mlicadelenin esasJ, hii· 
kumetin iptidai madde mubayaahm kls· 
mak ve buna mukabil istihlak maddeleri 
ahmm1 arhrmaktJr. Y ani, Ruzvelt, A • 
merika hiikumetinin sarfiyahm muraka· 

be altma almak sistemini tatbik edecek • 
tir. Fakat, baku ve demir gibi madde • 
lerin fiatlannda husule gelen tereffiiiin 
sebebi Avrupamn fazla mubayaatta bu
lunmasl ise, bunun online gec;:ebilmek ge
ne Avrupanm kendi elindedir. 

M. Ruzvelt'in noktai nazarma gore, 
bu silahlanma yan~mtn merkezi sikleti 
Berlindir, c:;unkli fngiltere teslihahni ha
rckete getiren Berlin olmu§tur. $ayed 
M. Hitler, Almanyay1, piirsilah bir mil
let haline getirmemi§ olsayd1, lngiltere, 
be§ senede 160 milyar liraya mal olacak 
bir. silahlanma i§ine giri~miyecekti. 

Amerika Cumhurreisi, Amerika ile 
AvrupaYJ aYJran Okyanusun. Yenidlin
yaYJ Avrupadaki siyaset girdablanmn 
tesirinden masun k1lacak kadar geni~ ol
madigl fikrindedir. Milyarlann giri§tigi 

miicadele, Amerika piyasalarmda §i~di· 
den girdablar ~evirmege ba§lamJ§tlr bile. 

Almanyamn, ayni silahlanma yar1~1 
ylizi.inden ugrad1g1 mii~kiilat kar§lsmda, 
akhm ba§ma tophyacag1 acaba limid e· 
dilebilir mi ~ 

Orada demir f1kdam ba§lad1g1 ve Ge
neral Goring'in ba§hca endiistrilerin ip· 
tidai maddelerini tahdid ettigi soyleniyor. 
Top imali i~Yin o kadar !YOk demir sarfe· 
dilmi§tir ki, sapan yapicak demir kal • 
mamJ§hr. 

M. Ruzvelt'in, Norman Davis'i Av
rupaya gondermesinin :.ebebi, Avrupa 
meselesinin bu faciah safhasm1 tetkik et· 
mesi ic:;indir. ;limdiye kadar, diinya siya· 
setini M. Hitler idare ediyor, demokra • 
siler onu takib ediyordu. Sulhun muha • 
fazas1 ic;in, demokrasilerin, te§ebbi.is ve 
hareket inhisanm, diktatorliik rejimlerin~ 
b1rakmamalan laz1md•r. 

ingiltere a~ kalmak
tan korkuyor 

Bugday stokunun tiiken• 
mesi her tarafta endi~e 

uyand1rd1 
Londra 8 (A.A.) - istihsalatm tahdi

di ve stoklarm tedrici surette tiiken • 
mesi .. yiiziinden bugday fiatmm pek faz· 
la_ yu~selmesine mani olmak i<;in hi.i • 
kumetm derpi§ etmckte oldugu tedbir
er hakkmda bugiin Avam Kamarasm• 

da sorulacak sual, ingilizlerin gtdaSIZ 
kalmak ihtimali kaq1smda hissetmekte 
olduklan an'anevi korkunun tezahiirii
ne vesile verecektir. 

Piyasadaki bu vaziyetin en miihim a. 
millerinden biri ispanyarun ve ihtimal 
harb i~in ihtiyat stoku hazrrllyan Al -
manya ve Italyanm yapmakta olduklan 
mi.ibayaat miktanrun pek miihim ol -
mas1d1r. 

ingilterenin bugday ihtiyacmm mem
leket dahilindeki miktarile ancak 17 
giin temin edebilecegini beyan ve h1~ 
olamzsa §imali Amerika rekoltesinden 
istifade amna kadar bu vaziyetin devam 
edecegi ilave olunrnaktadrr. 



CUMHURiYET 
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' 

Robert Mirat'mn resmi gazete ve mec
mualarda o kadar ~ok ~1kh ki, bugiin, 
me§hur romancmm ~ehresini, aksiyon ve 
fikir adam! oldugunu ilk baki§ta soyli -
yen giizel ba§ml tammryan yok. Haki • 
katen hi~ kimsenin hayah onunki kadar 
ahenktar degildir. <;ah§manm, sporun ve 
zevkin tam bir anla§ma ile elele verdigi 
c!dden miikemmel bir hay at I 

G~enlerde bir gi.in, ayaki.isti.i evine 
ugradJglm zaman, kendisini mutadmdan 
daha az keyifli, hatta biraz mahzun bul
dum. Bir §eye cam siktlml§ olacakh, 
dalgmhgl i.istiindeydi, soylediklerimi iyi 
d:nlemiyordu. Birdenbire, birka~ kelime 
ile ozi.ir dileyerek ayaga kalktt, yemek 
odasma a~1lan kap1yr itti. Ben de arka
smdan girdim. 

Bir U§ak sofrayr kurmakla me§guldii. 
Robert Mirat her tabagm online bir bar
dak konulup konulmad1gma baktJ, sofra 
ortiisiinlin i.isti.ine sarkan ~i~ekleri di.izelt
ti, kesik ve kat'! emirler verdi, sonra, iis
tiinde davetlilerin isimleri yaz1h kartlan 
yerlerine koydu. Gozlerim kartlann i.is • 
ti.indeki isimlere kaymJ§tl. Hayret, bi.i • 
tiin davetliler kadmd1. 

Giiliimsedim. Ellisine yakla§tlgt hal • 
de, bekarhkta 1srar eden Robert Mirat 
~apkmhk §ohretini devam ettiriyordu. 
Karileri onu daima kadmlar arasmda 
muvaffakiyetinden emin dola§an bir Don 
Juan gibi tasavvur ediyorlard1. Ne dli • 
§iindiiglimli sezdi. Soframn, istediii §e • 
kilde olacagma kanaat getirdikten sonra 
kolumdan tutup beni ~ah§ma odasma sli
riikledi ve giilerek: 

- Sen de mi oyle zannettin, dedi. 
Y amhyorsun azizim yamhyorsun. Za • 
ten biraz sonra gozlerinle goreceksin. 
Y emekte bendesin, verdigin yanh§ hiik • 
mlin cezast olacak. Bir yandan davetli
leri bekliyedurahm, bir yandan da sana 
onlan nas1! ve ni~in burada topladigimi 
anlata}'lm. 

*** 
Kiic;likken bir bliylik halam vard1. Ev· 

de herkes ona Antoinette hala derdi. Ba· 
na ~ok ya§h goriiniiyordu. Ki.i~liclik bir 
boyu vard1, yiizi.i ~liri.imli§ gibiydi. Ba • 
k1~larmda hem §efkat hem §iddet vard1. 
Zengin degildi, Batignolles mahalesinin 
sakin bir sokagmda bir odac1kta oturur
du ve ya§tmn ilerlemi§ olmasma ragmen, 
hala ~ic;ekler i§liyordu. 

SonralarJ, par~a par~a ve hayli zah • 
metle - bilmem hie; dikkat ettin mi. yakm 
cedlerimizin hayatmr bilmiyen bizlere 
fir' avunlann tarihini ogretirler - Antoi • 
nette halamn hayat1m, klil halinde dii • 
§undlim. Daha pek kii~likken oksliz k~I
rn•§ dort hem§irenin en biiyiigiydi. 0~ 
hem§iresini de bi.iyi.itmi.i§, yeti§tirmi§ ve 
evlendirmi§ti. Onlar kocalarile keyif C(a· 
ta dursun, bizim Antoinette hala yalmz 
ve ihtiyar k1z olarak kalmistl. 

Kendileri de orta halli o,lan anam ba
bam Antoinette halaya yard1m ederdi. 
0, bu iyilige kendince mukabelede ku -
sur etmezdi. Bazan anneme gayet iti • 
~a. ile i§ledigi ~i~eklerin en giizellerini ge· 
tmr, annem de onlan §apkasma yahud 
gogsiine takard1; bazan da beni yemege 
d~ve: e.derdi. Bu yemekler! Kendisi i~in 
bu had1seydi. 0 zamanki ben bunun far-

kmda degildim §liphesiz. Sofranm odanm 
ortasmda kurulu olmasm1, yemi§lerin be
yaz ortii iizerinde dizili bulunmasmJ, 
yemeklerin ~elik soba i.isti.inde ISinmasmi 

tabii buluyordum. Sonradan, ~ok son -
radand1r ki, bOyle bir ziyafetin kendisine 
ne mahrumiyetlere, ne fedakarhklara 
mal oldugunu anladim. 

<;ok ge~! Zira, gene Antoiaette hal a-

-- - -

ya davetli oldugum bir glin, davetli ol· 
dugumu unuttum. Zavalh kadmcagiZ te
essi.iriini.i, dakikalarca intizanm, ki.i~iik, 
i§e•J"aramaz Ve tenha sofra oni.indekj goz 
ya§lanm ann erne anlatmi§. .. F akat ~o • 
cukluk haindir. Hassasiyetimiz ~ok ge~ 
uyamyor. Sanki bi.itiin uzuvlanmiZ i~in • 
de en sonra uyanan, inki§af eden kalbi
mizdir. Annem bana Antoinette halamn 
teessiiriinii anlattigi zaman esef etmedim 
degil, fakat nekadar zay1f ve hemen a
kabinde unuttugum bir esefl 

F akat ya§Im ilerledikc;e, bu esef bir 
vicdan azah1 halini alarak di.i§iincelerime 
hakim oldu. Hayahmm en gi.izel, en zen
gin ve en mes'ud dakikalarmda bile bu 
azabdan kurtulamadim. Odanm orta • 
smda kurulu kiic;i.ik sofra, soba i.istiinde 
1sman yemekler, ve zavalh Antoinette ha
lanm hali goz.lerinin oni.inden gitmiyordu. 
0 anlarda kendime mtJml donmek, ken· 
dimden ka~mak, tenimden siynlmak isti
yordum. 

Y aphg1m hatay1 tamir, bir nevi kefa· 
ret ihtiyac1 i~indeydim. Fakat ne yapma· 
h? Heyhat! Antoinette hal a ~oktan ol
mii§tii. Oliilerden af dileyememek kadar 
mi.ithi§ bir§ey yoktur. 

Bazan giinah1mm cezasm1 ~ektigimi 
zanneder gibi oldum. Ben de, ben de u
nutuldum. Ben de bo§ bir sofra oniinde 
beyhude bekledim. Davetime gelmeyi 
ihmal eden arkada§m bir daha yiizi.ine 
bakmamak istemedim degil. F akat An • 
toinette hal a hatmma ge]iyordu. V e af
fetmegi tercih ederek alicenabhglmt An
toinette halaya ithaf ediyordum. l~inde 
oli.ilerin nabzt atan 0 bi.iyi.ik ve esasrarh 
bo§luga dogru donerek, merhumenin gol
gesine soruyordum: «Memnun musun ?». 
Fa kat hatamn bu nevi tamiri •beni tatmin 
etmiyordu. hte 0 vakit bu ziyafeti icad 
ettim. Bu ziyafete ihtiyar kuzinlerimi ~a
gmyorum, zira ben ya§takilerin biiyi.ik 
halas1 filan hayatta olamaz. Halbuki bu 
ya§ta insanlann daima her ya§tan ku • 
zenleri ve kuzinleri vard1r. lntihab et • 
mek kafidir. 

Binaenaleyh bu ziyafete, kuzenleri 
Robert Mirat'nm sohbetinden ho§lanan 
ve bogazma dli§klin kuzinlerimi ~agmyo
rum. Onlara iltifat ediyor, hizmet edi • 
yor, hatta kur yapar gibi davramyorum; 
ag1zlan kulaklanna vanyor, ve maziyi 
tamire ~ah§hgimm kat'iyyen farkmda 
degiller. 

*** 
Kapmm zili c;almdt. Tam vaktinde 

gelmek endi§esinde olduklan i~in, dordli 
de hemen hemen bir arada ic;eri girdi. 
Evvela, §ayam ihtiram bir ihtiyar, ince 
ve ~ekingen, parkenin iizerinde kayar ~i
bi ilerledi ve elini Robert Mirat'mn du· 
daklanna dogru uzath. Sonra, iki hem§i• 
re: Bliyligi.i, c;ok ciddi idi. En azmdan 
seksen ya§mda vard1; kli~ligii ise yetmi§ 
be§likti, fakat ablasma nisbetle «kiic;iik» 
oldugu i~in ondan daha se~best ve adeta 
~ocuk~a hareket ediyordu. Nihayet dor· 
diinclisi.i, en mahc;ublan, ba§l online igil
mi§ olarak Mirat'ya yakla§h. F akat iki 
damla §ampanya bliti.in bu gayrimi.iteca· 
nis grupu ayni <;izgi iisti.inde birle§tirmek
te gecikmedi. ihtiyar kuzinler tlirli.i ge • 
vezelikler ediyor, s1k s1k maziden dem 
vuruyor, istikbal hakkmda olur olmaz 
hliklimler veriyorlard1. Mirat ise ac;Ilmt§, 
hikayeler, f1kralar anlatlyor, kuzinlerini 
bir m1knatis gibi cazibe mmtakas1 dahi • 
Iinde tutuyordu. 

Ah I Antoinette halanm gozya§lan 
c;oktan silinmi§ olacaktl. 

~eviren: 

CEVAD SADIK 

Hem rayda, hem yolda yiiriiyen otomobil 

. 

yang1n tahkikatt 
Y anan evde oturanlar 
nezaret albna ahnddar 
Evvelki gece Tarlaba§mda devriye 

gezen mahalle bek~isi, Anna isminde bi
rinin oturdugu evin alt katmdan duman
lar ~·kttgmr gormi.i§ ve civardaki kara • 
kola ko§arak telefonla itfaiyeye haber 
vermi§tir. 

itfaiye alh dakika zarfmda vak'a rna· 
halline yeti§mi§, fakat o vakte kadar evi 
alevler sard1gmdan kurtarmak kabil ola
mami~ ve bi.itiin gayretlere ragmen yan • 
gm c;•kan ev tamamen, yanmdaki Atina· 
ya aid evin de ~tm k1smen yand1ktan 
sonra ate~in online ge~ilmi§tir. 

Civar kom§ulardan Cerna!, Dimitri ve 
Ligor bu evin yanmakta oldugunu go • 
rlince imdada ko§IDU§lar ve itfaiye ge • 
linciye kadar ~ah§mi§larsa da bu feda
kar kom§ular muhtelif yerlerinden yara • 
lanmt§lardu. 

Y arahlar hastaneye kaldmlmt§hr. Y a
piian tahkikatta ate§in Annanm oturdugu 
evin alt katmdaki havagazi ocagmdan 
<;Ikt1g1 anla§IImi§tlr. Y anan ev Sadiye is
minde bir kadma aiddir ve 3,000 liraya 
yamnda bsmen yanan ev de 3500 liraya 
sigortahd1r. 

Gori.ilen li.izum lizerine Anna, dostu 
Salahaddin ve hizmetc;i Mari nezaret al
tma almmi§lardir. T ahkikata devam e· 
dilmektedir. 

ithalat rejiminde yap1lacak 
tadilat 

ikttsad Vekaletince, §ehrimizdeki ala
kadar makamlara ithalat rejiminde yap1 
lacak degi§iklikler dolay1sile yapllan 
haz1rhklarm si.iratle ikmali bildirilmi§ 
ve yeni direktifler verilmi§tir. Vekalet, 
bu hususaki raporun iig giin zarfmda 
Ankaraya gonderilmesini istemi§tir. 

'Diin, Sanayi Birliginde ogleden evvel 
qorab, fanila ve trikotaj sanayii erbab1 
toplanmi§ ve tarife iizerinde noktai na
zarlanm tesbit etmi§lerdir. Ogleden 
sonra idare heyeti - baz1 ileri gelen sa
nayicilerin i§tirakile - bir toplant1 yap
mi§tir/ 

Bu sabah kimyevi maddeler yapan sa
nayi erbab1 ve ogleden sonra da ipekli 
kuma§ fabrikatorlan toplanacaklardrr. 

Sanayicilerin bu toplanblarmda yeni 
bir giimriik tarifesi ve ithalat rejiminin 
esasrm t~kil eden listeler vi.icude gel-
mektedir. • ... 

Ogrendigimize gore, hiikulilet yeni it
hal rejimini bir aya kadar tatibik mev
kiine koyacakttr. 

--IH-4·· ..... ·--Haricden limon getirilecek 
Yerli limonlar ~ok azalm!§ oldugun • 

dan haricden limon getirilip ~etirilme
mesi tetkik edilmektedir. Yerli limon 
tacirleri §imdilik eldeki limonlarm bir 
miiddet daha ihtiyaca kifayet edecegi • 
ni. one siirerek haricden limon getiril -
mesi aleyhinde bulunmU§lardtr. Fakat, 
ogrendigimize gore, ikttsad Vekrueti li
monun umumi sthhat i.§lerine taalluku 
olan bir madde oldugunu nazari dikkate 
alarak ithalini serbest brrakmak kara -
nm vermek iizeredir. 

~iipheli bir oliim 
Tarabyada oturan bahk~1 Diyamandi, 

diin ogleden sonra yata~nda olii olarak 
bulunm~ur. Goriilen liizum iizerine 
cesed Morga kaldmlmt§hr. -···-Sigortac1larm toplantisi 

$ehrimizdeki sigorta §irketleri mii -
messi!leri Milli Reasiirans erkammn da 
i§tirakile Tiirkofiste bir toplanh yap -
mi§lardtr. Bu toplanhda ihra~t madde -
lerimizin kendi vesaitimizle sigorta e
dilmeleri iizerinde gorii§iilmii§tiir. 

T ayyareci ~akir Hallm Gokmen tara· 
fmdan Tlirkku§u mevzuu etrafmda verilen 
konferanslar devam etmektedir. ~akir Ha
Zim Gokmen son hafta zarfmda Bogazicti, 
Galatasaray, Erenkoy, Kandilli, Pertev
niyal, Vefa ve sair liselerle <;amhca erkek 
ve (:apa k•z muallim mekteblerinde de bu 
mevzu hakkmda bliyiik bir alaka ile din
lenen konferanslar vermi§tir. 

Bogazi~i lisesi talebeleri Ti.irkku§una 
bir planor hediye etmegi dii§iinmektedir -
ler. Bir planoriin k1ymeti 250 lira kadar
d!r. Bu hareket diger liselere de intikal 
edecek olursa Tlirkku§U az zamanda zen
gin bir planor filosuna malik olabilecektir. 

Yukandaki resimler, Kandilli lisesinde 
konferanst dinliyen talebeleri gostermekte· 
dir. 

Tarsus Cukurova Fabrikastndan: · 
• IP allcllar1n1n I i k 

nazar1 dikkatine: 
FabrikamlZ mamulah pamuk iplikleri, ikhsad Vekaleti Celilesinin 23 

haziran 936 ve 17 §Ubat 937 tarihli Resmi Gazetedeki emirlerile tesbit et
tikleri esaslar dahilinde sahlmaktadrr. 

ipliklerimizi bu fiat ve esaslardan fazlaya satanlan aid oldugu mercie 
ihbar etmekle beraber f(lbrikamlza da bildirilmesini saym ahc!lanmrzdan 
bilhassa istirham ederiz. 

~ehzadeba~I H i L A L sinemas1nda 

Bugiinden itibaren 

'BAGDAD BOLBOLO 
Tiirk~e sozlii ve §arklh biiyiik ~ark filmi. 

Umumi arzu iizerine bu filim iic; giin daha gosterilecektir. 
Aynca: YILMAZ ADAM • KEN MA YNAD tarafmdan sergiize!lt filmi. 

ilaveten 1936 BALKAN OLiMPiYADLARI 

• Bugiin matinelerden itibaren T·u-RK Sinemasmda 

2 Fevkaltide Film Birden 
Senenin en biiyiik musiki ~aheseri, 
arsmlusal filim miisabakasmda bi· 
rinciligi alan biiyiik filim 1srarla 

vaki alan taleb iizerine 

9 UNCU SENFONi 
(Fransrzca) 

LiL DAGOVER - WiL~ Y BiRGEL -

insanr bat;;tanba~a merak ve heyecan 
l,;;:inde brrakan a~k, ihtiras filmi: 

Sehirler Alev iGinde 
(Fransrzca) 

Artistler: GEORG RiGAUD-GAB
RiEL GABRiO - JOSELiN GAEL 
SUZY VERNON ve MAXUDiAN 

GUZEL BiR CASUS KADIN -------------· YALANCI VE HiLECi PUSELER.. 

Z E H i R L i S E V D A {Fransrzca sozlii) 
Biiyiik a§k, ihtiras ve entrika filmi! 

RENE St. CYR - JULES BERRY ve PiERRE RENOiR tarafmdan 
Pek yakmda S A K A R Y A sinemasmda 

Bugiinden A ,. s· 2 biiyiik tiJimden r- itibaren Sri InemaniD murekkeb program1 

Emsalsiz bir ~iize~lik, F~e~ik. bi~ I Kahkaha krah komikler 
mizansen, cazrb b1r mus1k1 f1lm1 STAN LAUREL ve 

Giizeller 
Resmi Ge~idi 

Oyn1yanlar : 
JAMES CAGNEY- RUBY KEELER 
JOAN BLONDEL VE DiCK POWEL 

OLiVER HARDY 

DERTSiZ 
Arkada,lar 

giillinglli ve ne~'eli filminde biitiin 
kederlerinizi unutturacaklard1r. 

Bir hafta i~inde iPEK ve MELEK sinemalannda 41,376 ki§iyc en biiyiik 
san'at ve giizellik dakikalan ya§atan senenin en giizel filmi 

ROMEO ve JULIET 
Muhterem halk1m1zdan ald•g•m•z Binlerce mektub ve telefon miiktilemesl 

i PEK 
Uzerlne mecburiyetle, yaln1z 
sinemas1nda daha ii~, dort giin temdid edilmi§tir 
Seanslar : 2 - 4,15 - 6,30 geceleri 9 da. 

- Muvaffakiyetlerden, muvaffakiyetlere ko§an M i L L i S i N EM A - .. 
Yaln~z bu haftaya mahsus olmak iizere hi~,;bir sinemamn birden g'Osteremedigi iki biiyiik filmi 

yarm matinelerden itibaren sinemam1zda ~oreeeksiniz 

1-LiN~ KANUNU 
heyecandao ale!Jler i~,;inde bir giin ge~,;irtecek olan bu film en biiyiik ve muhte~em arti•t 

SILViA SiDNEY • SPENCER TRACY gibi cihan§umul arlistlerin ~,;evirdijti mihtesna f1Im. 

2- BULBULLER OTERKEN 
M de Wolf-Raseman isimli hll'. m"h d' · · . . . . . u en rs !?•mendlfer raymda da, §Osada da 

t§hyen b1r .?to~obil. yapmi~t:r. Arabamn sekiz tekerlegi vardll'; bunlardan 
dordii ray uzermde I1iilemek uzere yaprlmu~trr. 

I Bu filmin miimessilesi MARTHA DGGERTH sesinin giizelligi, san'ahndaki emsalsizlijli filmin bidavetlnden 
sonuna kadar seyredeoleri zevk ve Delle i.;:inde brrakmaktad1r. -

... -. Sehzadeba~I T U R A N Tiyatrosunda Bu ak§am -· 

Okuyucu BUR HAN Miisameresi 
Melek, Ayda, Leman, Tamburi Malatyah Fahrinin i~tirakile 

San'atkar Na~id ve Arkada~lari 
- DOLAP MAHSULU Komedi 3 perde 

Bugu .. D M E L E K Sinemasmda ZEVKiNE, GUZELLiGiNE Musikisine, §arkdar ve 
danslarma DOY AMIY ACAGlNIZ BtR ~AHESER 

DANS iCiN YAR.ATILMI$ 
Bafi rolde : DUnya Dans E L E A N 0 R p Q W E L L 

KRALiCESi 
.. ____ Aynca : Paramount diinya havadisleri ve Romeo ve Juliet miisameresi filmi 

,--------------------------~ 
( Bu aksamki progr~; 

ISTANBUL: ali' 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 llso!'' 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyatl • 14 It 
18,30 plakla dans musiklsi - 19,30 spOr ~ 
sahabeleri: ~~er i;.!efik - 20 TUrk Jll rJt 
heyetl - 20,30 Orner Rrza tarafmd&O ~ 
ca si:iylev - 20 ,45 Vedia Rrza ve arkad ~. 
tarafmdan Tiirk musikisl ve halk ~ar 1 • 

Ian, saat ayan - 21 ,15 orlkestra • 22.1~r,t 
jans ve borsa haberleri ve ertesi g 
prograrm - 22,30 plakla sololar, opera. 
operet par~alan - 23 son. 

viYANA: cJ 
18.10 ~ocuklara eli~leri - 18,30 f?AN I{ bP 

SERI • 18,50 l;lARKILAR • 19,20 seYa II 
gramofon - 20 yen! hayat, haberler ve

1
!11 

Ire - 20,15 gramofo~ -.. 20,40 oRKES 23 KONSERI - 21,40 BUYUK KONSER • 
haberler, esperanto ve saire - 23,35 tG 
LENCEL:t KONSER - 24 ,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 MUSiKi - 18,35 konferanslar • l9tt. 

MUSiKt - 20,05 gelecek haftamn prog r. 
m1 - 20,25 gramofon - 20,45 giintin ak!Sl~. 
haberler - 21,15 gramofonla dans hflY9 1t
n - 21 ,45 Bti"ytjx KONSER • 23.05 ]1.8 

haberler, spor - 23,35 GECE MUs:i:KiSI· 
PESTE: r 
18,05 SALON ORKESTRASI - 18.40 .S!f, 

konu~ma • 19,45 QiNGENE MUS:i:K1S :.I 
20,35 opera blnasmdan naklen: optJII' 
YAYINI - 23.40 gramofon - 24,05 1ngUIZ1 haberler - 24,10 ~ingene orkestras1 • 1. 
son haberler. 

BUKRES: 1 
18.05 gramofon - 19,05 hava, konU$(11, 

ve 1mlre - 19.15 gramofon - 20,20 konfe0, 
rans - 20.40 opera blnasmdan naklen: r· 
PERA YAYINI, istlrahat esnasmda habC~· 
ler. spor • 23 .50 frans1zca ve almanca. II 
berler - 24 son haberler. 

LONDRA· ~ 
18.05 c~uklarm zamam - 19,05 $!> 

KONSERi - 19,45 k1raat - 20 .05 hava, i'S' 
berler ve safre - 20 35 MUSiKi - 21,05 pit 
YANO TLE E~LENCELER - 21.20 HAfl 
MUROO - 21.50 ORK~STRA KONSERi ' 
22.50 DANS MUSIKiSi - 23 ,05 haberl~~ 
hava. soar, konu!?ma ve salre - 23 ,30 n.t\1'1 
ORKESTRASI - 24.35 haberler, ha'l't> ' 
24 .45 !1Tamofon. 

PARIS [P. T. T.]: ! 
18 05 konferanslar. gramofon - 18~ 

konferanslar - !Cl 05 SARKJT.AR - 19 
habPrlPr - 20 05 PiYANO KONSERi - 20 2il 
SA'N' KONSF.Ri. hnva. habPrler - 21,05 rnu· 
silk! konueymasi - 21.35 slirpr!zler - 23.:¢ 
haberler, gramofon, hava. 

ROMA: 
17.05 KEMAN KONSERI - 18,55 haber• 

Jer. turizm hl'tbrrleri 'fe saire - 22,05 Nf>' 
'PQT.t HALK SARl{TT,ARI - 22 , 5~ konusrn~' 
23 .05 san•at ve kiiltiir saatf - ?4 ns haber• 
ler. hava - 24 ,35 DANS MUSTKiSi. 

NOBET(;iECZANELE~ 
Bu ~am ~?ehrin muhtelif semtlerinde 

nobe~i olan ec~aneler §Unlardrr; 
Istanbul clhetlndekller: 
Em!ni:intinde (Bensason), Beya~rdda (.t\• 

sador), Kti~iikpazarda (Hikmet Cemill• 
Eylibde (Mustafa Arlfl, l;lehremirund6 

(Ham.dil, Karagfunriikte <Arifl, Samatya• 
da !Teofilos), :;iehzadeb~Inda (Hamdll• 
Ak.sarayda (l;leref), Fenerde (Vital!), A ~ 
Iemdarda (Esadl, Bakrrki:iyde (Hllal). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Matkovi~), Galatadll 

Ok~ularda (Mustafa Nail), Tak.simde 
(Klirkgiyan), Kalyoncukullukta (Zafiro ~ 
pulos), Firuza~ada (Ertugrul), :;it,lide (/o~ 
srml, Haski:iyde (Nesim Aseol, Kasrmp~a· 
da (Mtieyyed), Be~ikta§ta (Siileyman Re "' 
ceb), Sariyerde (A.saf). 

t!sktidar, Kadrki:iy ve Adalardakller: 
Usktidarda lskelede <Merkez), Kadikiiyde 

Yeldegirmeninde (Ugler), Btiyiikadada (~1· 
nasi Riza), Hey bell de CHalk). 

Mes'ud bir evlenme 
Bayan :;;efkat Akselle Turgud Giirse• 

lin diigiinleri diin ak~am Perapalas sa· 
lonlannda yakmlan ve giizide bir da "' 
vetli huzurunda icra edilmi~tir. Gene "' 
lere saadet dileriz. 

Ni§anlanma 
Merhum eczac1 Etem Pertevin lot! 

Neyyirle Dahiliye Vekaleti Ba.§miifet· 
ti.§i Hasan Haluk Tokoz5n oglu miihen• 
dis Muhiddin Tokoziin ni§anlanmalatl 
diin aile efradr arasmda tes'id edilmi§' 
tir. Gencleri tebrik ederiz. 

Mev lid 
Aksaray Valide camii §erifi 4 iincii 

muezzin mevlidhan Haf1z Halilill 
ruhuna Mevlidi $erif 10 nisan cumar .. 
tesi giinii saat 1 de Aksarayda Valide 
camii §erifinde Mevlidi $erif okutula .. 
caktlr. Arzu edenle,rin gelmeleri rica 
olunur. 

Merhumun mahdumu Hafiz Cemal 

CATALCADA 
§ians Kutasiye Deposu 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, krrtasiye, gazete 
ve mecmualarm, Tayyare Piyango 

biletleri tevzi yeridir. 

Karanomlekliler 
ihtiiOii 

Miitercimi 
Haydar Rifat 

0 skiidar Hale sinemas1 
YIKILAN BELDE 
SAN FRANS1SKO 
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9 Nisan 1937 
CUMHURiYET 5 

Uzak,arkta yeni dava 

Siyamdaki Kra kanahna 
lngiltere ni~in muartz? 

Diinya bugday 
piyasasi yiikseliyor 
Londrada ekmek fiatlar1 

60 para artb 

Hatayda Turklere yap1lan zulum 
Siingii albnda kam~I ile 
doviile doviile Halebe 
gOtiiriilen karde§lerimiz 

Meger bu i~ te ba~ardm1'! 

Bu kanal Singapurun k1ymetini dii~iirmekte ve 
Siyam1 Japonyan1n kucag1na atmaktad1r 

Styam'm merkezi Bangkok'tan btr manzara ve Kral saray' 

Malaka yanmadasm1 Hindi <;iniye mukabil de, Singapur ehemmiyetini pek 
baghyan Kra berzahmm Singapur i~in c;ok kaybedecektir. Zira, Kra kanah a
biiyiik bir tehhke te~kil ettigini, Avrupa c;1ldJgi takdirde, Singapur, Pasifikten 
matbuatmdan naklen bu si.itunlarda bun- Hind denizine gec;ilen yegane yo) olmak 
dan evvel de yazm1~hk. Nevyorkta c;1 - rneziyetini kaybetmi~ olacaktu. 
kan Asia gazetesi, J aponya ile lngiltereyi Kra kanah, J aponlar ic;in, gerek eko
~atl§tlran ve bu iki devlet arasmda bii - nomik, gerek sevkulceni bakJmlardan 
Yiik bir rekabet tevlid eden bu mesele faydalar temin edecegi cihetle, Japon : 
hakkmda miihim bir makale ne§retmi~tir. yanm, bu i~i finanse etmekte ve kendi 
Asia bu rnakalesinde diyor ki: murakabesi altmda bulundurmakta men-

«Kra berzahma yakmda bir kana! a- faati vard1r. 
c;alacak m1 acaba? J aponyanm bu i§e Kra kanahmn ac;JlmasJ c;ok biiyiik 
sermaye verecegi iddialanm resmen tek- masraflan rnucib olacag1 yolundaki iddi
zib eden haberlere ragmen, bu te~ebbiis alar yanh§t!T. Berzahm geni~ligi 40 kilo
mevcuddur ve ~k mevzuu bahsedilmek- metrodur ve toprag1 kolayca i§lenir bir 
tedir. Hatta bunun §imdiden bir hakikat topraktu ve Siyam, bu i~i kendi vesaitile 
olduguna bile hiikmedilebilir.» ba§arabilecektir. Bunu §imdiye kadar 

Bu satularm muharriri, on iki kadar yapmamasmm sebebi lngilterenin ho§ • 
ihtilalin kahramam olmakla §Ohret ka • nudsuzlugunu celbetmemek ic;indir. 
zanmJ§ bulunan Siyam Ba§vekili miralay Son zamanlara kadar Siyam ingiliz 
Phya Babel ile yaptlgJ bir mi.ilakatta bu niifuz mmtakasma dahil bulunuyordu. 
hakikati gormii§tiir. Kra berzahmm ac;11- F akat 1932 darbei hiikumeti Siyamm 
mas1 ameliyesi beynelmilel bir komite ta- mutlakiyet idaresini me§ruti bir idareye 
rafmdan idare edilmektedir ve bu komi- kalbetmi§ ve l~iltere - Siyam dostlugu
teye Uzak~arkta menfaati bulunan biitiin nun zevaline ba~lang1c te§kil etmi§tir. 
bi.iyiik devletler dahildir. Siyam, bu ko- Buna mukabil, J aponya Siyamdaki 
tniteye bitaraf bir mmtaka terkedecek, niifuzunu artlrmakta ve Biiyiik Britan -
!>u devletler, buna mukabil, Siyama kar- yanm bo$ buakhg1 yeri i~gale c;ab§mak -
~I daimi bir bitarafhg1 zaman altma ala - tad1r. 1936 Cia bir ] apon ticaret heyeti 
caklardlr ki, bu da, bir lngiliz - J apon Siyam1 ziyaret etmi~ ve bu ziyareti mii
ihtilafJ zuhurunda memleketin harb sa- teak1b, Siyam, bu heyetin reJSI olan 
has1 haline gelmesine mani olacaktu. Mitsui'nin sahib bulundugu tri:iste dev ~ 

Kra kanalr nasrl bir kanal olacak? let demiryollan in§as1 i§ini vermi§tir. Ay-

k d. ni Mitsui'nin Bangkok'ta daha ba~ka 
lnailtere resmi mehafilinde c;o en J§e 

0 h k rni.iessesatJ da vard1r. 
uyanduan Kra berzahmm ac;Jlmasi a . - S h lk k b I' d k iyam a 1, satl§ a i 1yeti c;ok ii§ii 
kmdaki projeleri §oyle bir gi:izden gec;.1 ~ oldugu ic;in, memlekete, c;ok ucuz olan 
relim: Kra berzah1 Kra kanah hal me 
geldigi takdirde, Pasifik denizinde, Hind 
Okyanusuna dogru yeni bir kap1 ac;mJ§ 
olacaktJr. J aponlar Kra kanalm.a tahak
kiim ettikleri takdirde lngilterenm kalb • 
gahm1 tehdid etmi§ olacaklardJr. 

F akat, Birmanyamn cenub burnunu~j 
kanahn §imal kJyJsmm bir k1smml .te§~l 
edecegini de unutmamak )azJmdi.r. In~l -
terenin hava )imam olan Victona Pm.n~ 
bu yen:i deniz yolunun ga~ methahni 
kontrol edecek ve bu methalm tam kar§I· 
smda bulunan Saint • Mathien adaclgl 
da bu hususta c;ok faydah olacaktlr. 

Avrupa, Hindistan ve ~z~~§aT~ ~ra-
• d k' 'k' .. )"' k yolu bJr gune mdue-oJn a 1 I I gun U , , , d 
cek olan Kra kanalmm fevaidi bJrc;ok . e-
falar tad ad edilmi§tir. Bangkok ve dS1 • 

b · tt son ere-Yam hinterland!, u vaz1ye en. 
ce istifade etmin edeceklerdJr. Buna -

Japon mallanmn girmesini sevincle kar§I· 
lamaktadJr. 1931 den evvel J aponya ile 
Bangkok arasmda muntazam bir deniz 
muvasalasi yoktu. Bugiin, Mitsui kum
panyasmm alt1 vapuru bu hatta i§lemek
tedir. 

Japonya - Siyam ticari miinasebatmm 
bu inki§ah 1ngiliz ihracatma ag1r bir dar
be te§kil etmektedir ve bundan en fazla 
miiteessir olan Lancashire mensucatid1r. 

Kra kanalmm ac;JlmasJ proj elerile ay
ni zamana tesadiif eden bu J a pony a • Si
yam dostlugunun arkasmda acab~ ~as1l 
bir maksad gizlidir? J apon bahnyesmde 
ve J apon ordusunda tahsil eden gene Si
yamhlar vard1r. Tokyo ile Bangkok ara
smda, iki memleket tarafmdan mii§tere
ken bir hava hath i§le'tilmesi mukarrer -
dir. Pek ~ok Siyamlmm, Japonyamn 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 43 

BiZ iNSANLAR 
'========== Yazan: Peyami Safa =-v 
, - Sen kan§ma! Ben hammla konu ~ 
~yo rum. 

- Ben de hamm namma soruyorum. 
- Onun dili var. Avukat istemez. ~ 
K k .. ~ "ne dogru 

IIbacmm ucunu IZID gogsu 

Uzatarak tekrarladi: . .. .. 
H d . k kola Bem kotu mua-- ay 1, ara ... 

lYle! eye mecbur etme! 
Adamla masa arasmda kJsa .bir ~esafe 

vardJ. Orban bu bo§lugun i~me g~rere~ 
onu 1 .. ·.. ..~.. geldi Elb1selen n a gogus goguse · 
birbirine siirtiiyordu: d 

S b. · k cak mJSID~ e-- en ter 1yem ta ma 
di. 

Ad b. . ekJ')di' ve kJrbacJm am 1raz gen c; . 
iki ucundan tutarak ufki bir vazJyette 
Lr .. .. d di Ba•Jnl sol om· 
6Jl mnm ustune aya · ~ ~ k 
Zuna dogru t;:arpltarak ve ileri d.o~ru .. I· 

mm canm1 burnundan getiririm. <;ekil o-

radan! 
Orhan siikunetle tekrar etti: 
- Sana bir daha ihtar ediyorum: 

T erbiyeni takmacak mlSln? . . 
Orhan kaqiSindakinin herhangi b1r fev~ 

i hareketinden evvel, onu aralanndak1 
~oy ve ci.isse farkmm .telki~i ~ltm.~a b.u~
kabilmek ic;in ba§ml dJkle§tlrdJ, gozlennm 
•epeden inme bir baki§ile ona a§maya mec
bur oldugu kuvvet merhale.leri.ni. hissettir
mek istedi. Memur geri c;ekJlmi§t~. . . 

Necati de onun kar~Jsma dJkJ!dJ ve 

bag1rd1: 
_ Efendi! cebinde is terse yiiz tane ve-

Londra (Hususi) - Londra Zahire 
Borsasmda son giinlerde biiyiik bir fa
aliyet goze ~arpmaktadu. Borsada bug
day fiatlan miitemadiyen yiikselmek -
tedir. Ekmek fiatl da 60 para yiikselm~
tir. Zahire fiatlanmn §U ans1zm yiikse
li§ine sebeb 1936 diinya zahirc istihsa -
Iatmm 250 milyon bu§el daha az olu§u, 
bir harb tehlikesi ihtimaline mebni diin
ya bugday stoklarmm ~ok azalmas1 ve 
1937 mahsuliiniin de az olacag1 hakkm
daki umumi kanaattir. 

Diinyada en fazla bugday istihsal e
den §imali Amerika ile Kanadada gec;en 
sene kurakhk yi.iztinden mahsul ~ok az 
olmll§ ve bu da dtinya bugday stoklan
nm azalmasma ~ok yardtm etmi§tir. A
vustralyada da 1936 bugday istihsalah 
normalden daha az olmu§tur. Gec;en se
ne kanunuevvel aymda piyasaya sev ~ 

kedilen Arjantin bugdaylarmm yiizde 
ellisi tamamile satJlmi§hr. Arjantin hi.i
kCunoti bugday ihracatim menetmegi 
dti§iinmektedir. Birka~ sene evveline 
kadar diinya piyasalarma doviz ihtiyac1 
dolaytsile biiyi.ik mikyasta bugday ihra~ 
eden Sovyet Rusya da harice bugday 
satmamakta ve bugday istihsalatm1 ken
di ihtiyaclan i~in kullanmaktadtr. 

$imdi dtinyanm gozleri Kanada bug
day mahsuliine ~evrilmi§tir. Eger Ka -
nadada bu sene mahsul iyi olursa fiat
lar normal seviyede kalacaktlr. 

Fransa, Almanya, 1talya ve ispanya
nm bugday ihtiya~lanm dahilden te -
darik i~in sarfettikleri gayretler bo§a 
t;Ilam~ olacak ki, §imdi hem italya ve 
hem de Almanya di.inya piyasasmdan 
kiilliyetli miktarda bugday satm alma
ga bailami§lardir. 

Bu sene §imali Amerikada bugday e
kim sahas1 yiizde 15 artmlmi§br. 

Merhum Kemal Kitabofun 
cenaze merasimi 

S. S. C. t. istarubul Ba§konsoloslugu, 
merhum Vis konsolos Bay Kitabof Ke
mal Ahmedovi~in cenaze merasiminin 
10 nisan cumartesi gi.inii saat 14 te Ba§
konsolosluk binasmda icra edilecegini 
bildlrir. 

Cenaze S. S. C. !. ye bu aytn 11 inde 
nakledilecektir. 

sevk ve idaresi altmda bir Asya birligi 
te§kiline taraftar olmasJ keyfiyeti de Kra 
kanah meselesi kadar !ngilizleri ku§ku ~ 
landmyor. Siyam Hariciye Nazm, Si • 
yamm ]apon dostlugu besledigi iddiala
nnt reddederek !ngiliz dostlugunda 1srar 
etmekte ise de lngiltere, Kra kanah en
di~esi bak1mmdan hareket ediyor ve Si
yamla vaktile akdedilmi§ olan muahede
yi tecdid etmek istiyor. Ancak ]aponya, 
Siyam milletinin sempatisini celbetmekte 
!ngiltereyi belki de gene geride b1raka -
caktu. 

Siyamm sevkulcey§ bak1rnmdan ehem
rniyeti c;ok biiyiiktiir. Bilhassa, Alman ~ 
-] apon muahedesi ] aponlann Hind F ele
rnengi iizerindeki emellerini meydana 
koyduktan sonra bu ehemmiyeti biisbi.i • 
L'iin artmJ§tlr. Siyam, Singapura ve Hind 
Felemengine miiteveccih bir taarruz ic;in 
~ok miikemmel bir iissiilhareke vazifesi 
gi:irebilir. 

Ba§vekil Phya Babel tarafmdan tan -
zim edilen Siyamm bitarafhg1 planmm 
tahakkukuna imkan olmamas1 §ayam te
essiiftiir. lngilizler Kra berzahmm kana
la ifragma mani oJmakta acaba haks1z 
rnldJrlar? Herhalde, §Uiasmi unutmamak 
lazJmd1r ki, Siyam Ba~ekili, tahsilini 
Berlin Askeri Akademisinde yapml§ ve 
General Goering'le birlikte okumu§tur. 

Tiirklere kar~J yapdan mezalim Suriyeli Arablar 
aras1nda bile teessiir uyand1rd1 
[Ba~tara!t 1 tnct saht/ede l 

samimi u:ouvlarmdan bulunan ir; Bakam
mzz ve Partt Genel Sekretertmizin Kamu
taytn diinkii toplantmnda tlhamll, beltg ve 
tarihi hitabelerinde Ermeniler hakkmdakt 
pek samimi be11anatt biitiin Tiirk Ermeni
lerinin ~anlt Cumhuriyetimi;:e ve Tiirklii.
ge olan baglth!Jtnt bir kat daha ve r;iiziil -
mez bir tarzda kuvvetle§tirmi~ olup onla
nn mimzet ve sevgi duygularma tercii
man olarak heyettmizce dahi minnettarl!
gzmzzz arzla liyakatle i§gal buyv.rulan yiik
sek makammtzda r;ok seneler sthhat ve 
muvaftakiyetle ya$amanzzz can ve giiniil
den dileriz,,. 

Cismani Meclis Reisinin beyanah 
Cismani meclis reisi Bedros Horasanci 

bu miinasebetle bir arkada§ImJza §unlan 
soylemi§tir: 

«- Hatay davasmda Ermenilerin 
tuttugu dogru yolun takdir edildigini gor
mekle c;ok miitehassis olduk. Baz1 politi
kacilar miistesna; Ha~y Ermenilerinin 

ekseriyeti, vatani vazifesini ifadan geri 

kalmam1~hr ve kalm1yacagmdan da emi

niz. Son zamanlarda <;1kan baz1 zorluk

larm gec;ici mahiyeti haiz bulunduklan

na ve mahalli §artlann neticesi oldugu -
na kani bulunuyoruz. Saym Dahiliye Ve

kilimizin son beyanatmm Hataydaki Er
meniler iizerinde de ~ok rniisaid tesirler 
yapacag1 muhakkakhr. Tiirk Ermeni • 

lerine gelince, onlar §imdiye kadar oldu
gu gibi, bundan sonra da kendilerine dii

§Cn vazifeleri yaprnaktan bir an bile geri 
durmJyacaklardir.» 

Amerikadahi Ermenilerin 
nohtai nazan 

N evyorkta c;1kan ermenice Goc;nak 
gazetesi 20 mart tarihli niishasmda Ha -
tay meselesinden bahsederek §Unlan yaz
ml§tlr: 

«iskenderun ve Antakyadaki 25 bin 
Errneninin hath hareketi §ayam takdir • 
dir. On sene gibi k1sa bir miiddet zar -

fmda §arkta, Balkanlarad ve Avrupa -
da sulhun kuvvetli istinadgahlanndan bi
ri haline gelen Cumhuriyet Tiirkiyesine 
kar~1 Ermeniler ancak sempati perverde 
etmektedirler. 

Hatay Ermenileri, baz1 politikadarm 
si:izlerine kap1lmadan hakikat yolundan 

aynlmamahdular. Hataym miistakbel 
idaresi Ermenilerin aleyhine degil lehine 
olabilir. Bu itibarla istikbalde Turk • 

Arab ihtilaf1 had bir safhaya girse bile 
Ermeniler ~imdiye kadar takib ettikleri 
mantJki yoldan asia aynlmamahd1rlar.» 
Ba,vekilimizle Suriye Bafvekili 

arasrnda teati edilen telgrallar 
Ankara 8 (A.A.) - Ba§vekil lsmet 

fnonii ile Suriye Ba§Vekili Mardan 
Bey arasmda a~ag1daki telgraflar teati 
olunmu§tur: 

Ekselans lsmet lnonii Ba~ekil 
ANKARA 

Suriyeye seyahatinde miistacel bir su
rette durmadan devam eden Suriye he
yeti, kendisine kar§l gosterilen hiisnii ka-

bulden dolaYJ. en har te§ekkiirlerinin ka

buliinii ekselansm!Zdan rica oder. He -

yet, saadet ve refah temenni ettigimiz 

biiyiik kom§u ve dostumuz Tiirkiyeyi su
reti hususiyede ziyaret §erefine nailiyet 

i~in en yakm fJTSattan istifadeyi iimid ey
lemektedir. 

Mardan Bey 
Ekselans M ardan Bey Ba~vekil 

SAM 
6 nisan tarihli telgraflarmda ifade bu

yurduklan hissiyattan dolay1 ekselans1 -
mza en har te~ekkiirlerimi bildirir ve 
ekselansmizla Tiirkiyede gorii§mekten 
bahtiyarhk hissedecegimi arzederim. Dost 
Suriye milletinin daimi saadet ve refahi
m temenni eylerim. 

lsmet lnonil 

Himalaya degil, ekmek kirinbsi 

Himalaya tepeleri ve yahud stalaktit mevzuun ince tefrruahm kaydeder. Bu 
sahnesi gibi goriindi.igiine aldanmaym1z. kaideyi dii§iinerek adesemizi birkac; par
Malum ya, fotograf adesesi e§yayi ne - ~a i~ ekmek kmnbsma yakla§tlrdJk, ince 
kadar uzaktan gi:iri.irse o derece teferru- ekmek i'<i elyah yandan verdigimiz e -
ahm kaybeder ve bilmukabele yakmdan lektrik ziyasile parlaymca §U buzlu tepe~ 
gormege muvaffak oldugu derecede de Jeri gordiik. 

T ar!hl tabirlerin, Jshlahlarm dili
mJze yabancJ kalmalarmm onii
nii almak, giizel tiirk~enin bir 

y1gm canh kelimelerden mahrum kalma
sma mani olmak, kendi tarihimizin bir 
tak1m sahifelerini miiste§riklerin tercii
manhgile okumak gibi ileride tahakkuk 
edecek c;irkin bir ak1betten korunmak ve 
soziin klsaSJ bir ta§Ja U<; be§ ku§ vurmak 
kabilinden cihet cihet faydah bir te§ebbii
se zemin hamhyabilmek ic;in o tabirlerin 
ve o Jshrablann derlenmesi fikrini §U si.i
tunda arama miidafaa ediyordum. 

Kuzgu.na kendi yavrusu giizel gorii
niirmii§. Insanlar da dogru bulduklan 
dii§i.inceleri iizerinde 1srar etmekten zevk 
ahrlar. Ben i§te boyle bir zevke kap1la
rak tarihi Jshlahlar meselesini kurcalay1p 
duruyordum. T eklif ettigim derleme i§inin 
derin bilgilere ve uzun emeklere ihtiyac 
goterdigini de takdir etmekten geri kalma
dJglm ic;in biitiin ii~dlerimi Kiiltiir Ba
kanhgmm himmetine baglamJ~tJm. 

Diin tarihle me§gul ve me§hur Bay 
Mehmed Zekiden bir mektub ald1m. Bir 
zamanlar Turk T arih Enci.imeni mecmu
asma pek degerli makaleler yazmi§, muh
telif tarihi ahsiyetler iizerinde onemli tah
Iiller yapml§ ve Maktul ~ehzadeler adh 
bir de eser bast1rm1§ olan bu yurdda§, be

nim oliile§melerinden korkageldigim tabir~ 
Jeri, Jstdahlan da -uzun incelemeler sonun· 
da- derledigini, ilmi §ekilde tasnif ve tesbit 
ettigini miijdeliyor. 

Ben o tabirlerin, o IstJiahlarm iic; bin 
kelime tutacagm1 tahmin ediyordum. Bay 
Mehmed Zeki, be§ bin kelime derledigini 
bildiriyor. Be§ bin kelime?.. Bu, yeniden 
dogacak herhangi bir milletin ferih ve fa
bur konu§ma;;ma, biitiin duygulanm ve 
dii§iincelerini ifade edebilmesine miisaid 
bir dil zenginligini temsil eder. Biz, giizel 
dilimizin kutlu hazinesinden o kadar c;ok 
kelimeyi nasil feda ederiz? Y eni bir mille~ 
ti doyuracak derecede geni§ bir lugat man

zumesinden kendimizi nastl mahrum ede

biliriz? 

T arihi tabirleri o mevzuda ihtJsas sahibi 

bir yurdda§m derlemi§ oldugu anla§Jldlk

tan sonra §U ac1 sorulara yer yoksa da me

sele gene nezaketini muhafaza etmektedir. 

<;iinkii basdm1yan kitab, yazdmaml§ say1· 

labilir. Bi:iylesi eserlerin mec;hul defineler

den, i§lenmemi§ madenlerden fark1 yoktur. 
Zaten Bay Mehmed Zeki de bu noktaya 
temas ediyor ve: «Eser haZJrdir dostum. 
Siz onun nas1l bas1labilecegini bana i:igre
tiniz» diyor. 

Saym tarihc;inin hakki var amma istedi
gi yolu gi:istermek benim haddim degil. 
Milli harsla, milli tarihle ilgili olan bu gibi 
miihim i§lere Kiiltiir Bakanhgmdaki Ta
lim ve T erbiye heyeti kan§IT. 

M. TURHAN TAN 
H: 
B!rincl Gene! Enspcktorliik refakatlnde 

Bay G. Bal!ye: 
Dii:;;iinceniz do~ruysa da gii<; yap1l!r b1r 

t:;;tlr. Qiinkil M!laddan once 65 inci ytlda 
demek kolayd1r, o rakam1 1937 rakamma 
katlp soylemek mii~kiilodiir, b1r hesab a -
meliyes!ne muhtacdir. Herkesin kara ciim
les!, zlhni hesab melekesi kuvvetl! olmaz 
k1 saym bay. 

M. T. T. 

23 Nisan 
Cocuk Bayram1 haftasw:nn ilk 

~iiniidiir. Yavrulanmzm bay
ramt ic;in haz1rlammz. 

baku. Y olun kalababg1 ic;inde bir§ey arar - Haydi! dedi, kar§Jdan hem en tram- N ecati sebeb sordu. Sivil memur onu tiye nezaketle yol veren polis ikisine dog-
gibiydi; belki de bir yardJmcl, bir polis... vaya atlarsmiZ. Biz, size kap1<:lan bakanz. kolundan tutarak c;ekti: ru igilerek, al<;ak sesle dedi ki: 

Kap1ya dogru gitti ve Orhanla N eca - Vedia on a titriyen bir el uzath: - Haydi! dedi, sallanma! Yiirii! - Biraz asag1dan aim, beyim. Bizim 
tiye bakarak, ikisine dogru ~JrbacJm sal - - Size ~ok te~ekkiir ederim, dedi, bi- Ben seni o c;amurlu c;izmenin altma alay1m merkez memuru celallidir, ba~ma c;abuk 
lad1: zim i~in bu ikinci fedakarhgmJZ .. Y ahya da goriirsiin. Kanlan da kac;mrsm1z ha?.. kan ~1kar, hatmnm kuacak ~eyler yapar, 

- Vazife halinde memura hakaret gelmenizi rica ederim, benim bu curna gii- Bizde iki parahk rnemur haysiyeti yok - hie; degilse bu geceyi merkezde gec;irirsiniz. 
ha?.. ~imdi ben size gosteririm. nii aniverserim var. Saat be§te sizi de mu~ ha?.. Ukala diimbelegi! Ben adama T f d . . 1. b' l 

ay ur a sm1r 1 u arkadashr. dare 
Kapmm e§iginde durdu ve arkasm1 on- beklerim. Geliniz mutlaka... afi kesmenin ne oldugunu gi:isteririm. etseniz daha iyi olur. • 

1 d .. k k ~ b k b kl I'k, k d d kA d k ) 1 Orhan kuvvetli bir ad1m atarak ikisinin ara onere so aga a t1; sonra aca a· 1 a m ii an an <;I h ar ve siirat e Orban ve Necati seslerini ~1karmadJ-
nm ac;a ac;a, sallana sallana yiiriidii ve karsl kaldmma ge~tiler. Onlar tramvaya arasma girdi ve sivilin yiiziine bakarak bir Jar. Polislerden biri uzakla§ml§h. Oteki 
kalababgm ic;inde kayboldu. b' : · k d 0 h 1 eca..: ,_apJda daha sordu: devam ett1" ·. V . . M d . mmc1ye a ar r an a . " ., 

edJanm yanmdaki kadm, a am d I d - T erbiyeni takmacak miSln? - Son giinlerde hammlanmlz Irm 
Sofi, ayaga kalkml§h ve etrafma bakma- urmu~ a.r 1· " 

N ecah sordu: Sonra polislere di:inerek: §iddetli emirler var. T ahsin Bey bizzat 
rak frans1zca: 

- T elefon nerede? diyordu, ben ko-

lonele telefon etmeliyim, bu adam ba§lml-

za bir i§ ac;acak. 

Orban Vediaya dogru yiiriidii: 

- Hammefendi! dedi, Turk polisini 

§ikayet ic;in ecnebilere miiracaat etmek 

kat'iyyen dogru degil. En dogrusu hemen 

sizin buradan c;1kmamzdir. Herif gelince 

biz icabma bakanz. 
Vedia ayaga kalkti: 
- <;ok dogru! dedi. 

- Biz de <;Jkahm mi? -Biz karakola geliriz amma bu adam- merkezleri dola arak bizi ha§hyor. Tay• 

- Hay1r, bekliyelim. dan ~ikayetc;i olarak I Hem devletin, hem fur Efendinin hakk1 var amma muamelesi 

Diikkan sahibi de yanlarma gelmi§ti: de vatanda§lann haysiyetlerine tecaviiz 1 c;irkin. Y akl§maz. Hepimiz ~urada bir a-

- <;1ksamz fena olmaz ... dedi. etmi§tir. Kullandigl agzi da gi:iriiyorsu - vue Tiirkiiz. Esaret altma girmi~iz. Bir • 

Orhan mlrlldandl ·. nuz: Kiifiir ediyor. b'1 · · h" .. 1 J' · nmiZe usnu muame e etme Iyiz. 
Sivil kap1ya dogru yiir"Udii: N · ld - Ka~makhr, dogru degil. 

N ecati tasdik etti: 
- Evet, kac;mak olur. 
Di..ikkandan ic;eri sivil memurla iki po

lis girdi. 

- Siz karakola gelin de anlarsm1z. 

Polislerden biri nezaketle geri c;ekile • 
rek: 

- Buyurun! dedi. 

ecah mm and1: 

- Ke§ki biitiin memurlanm1z sizin gi

bi olsalar ... 

- Yok, arkada§lann htpsi iyidir. Ta

bii ic;lerinde sinirlisi var, kabasl var, bi

raz... -laf aram1zda- terbiyesi noksam 

rarak siiziilmii§ kiilhanbey ~i:izl~r~nm cur· 
etile Orhana bak1yordu. D1§lenm sikarak 
:Yalmz dili ve dudaklannm ucile §unlan 
si:iyledi: 

- <;ekil kar§Jmdan. V azifeme kan§· 
tna. Ben memurum. Kafam ktzarsa ada-

sika olsun, bu halinle, Lu kihgmla sende 

iki parahk memur haysiy.eti var m1_? Bu 
t;:amurlu, pis c;izmeler nedn? .Bu kirbac 
nedir? Bu ii<; giinliik t1ra§ nedu? Bu <;a:~ 

1k agJZ, bu kiistah eda ne?ir? B~ vazJ
~ette ifayi vazife etmek deg1l, sokaga CS1,k
maktan utanmaz mism? Muhadderah IS· 
lamiyeye terbiye vermek sa~ a mi kalml~ ~ 

Memur bir Necatiye, bu de sokaga 

Madam Sofi de iki fikir arasmda te -
reddiid · eder goriiniiyordu. N ecati Orha
nm si:iylediklerini tekrarlad!. F akat Vedia 
sokaga korku ile bak1yordu. Orhan cesa

ret verdi: 

Sivil memur k1rbacmm ucunu Orhanla 
N ecatinin omuzlanna degdirerek bag1rd1: 

- N ah, §Unlar!.. ~u ikisi 1.. Kanlar 
savu§mU§, fakat nah, likor kadehleri duru-
yor. 

Polisler Orhanla Necatiyi karak la 
davet ettiler. 

<;1khlar. Sivil memur i:inden ve polisler 

arkadan gidiyorlard1. Merkezde, ikinci var. 
katta durdular. Sivil rnemur, c;evik bir ha- Sivil memur odadan <;Jkmi§h; fa kat 

reketle merkcz memurum:n odasma ko§ - onlara gelmedi, kapmm oniinde durarak 
tu ve ic;eri gird.. yere bak1yor ve kubacm1 salhyordu. 

Biraz evvel diikkanda Orhanla Neca- 1 (Arkasz var> 
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lspanyaya yeniden 10 bin 
Italyan gOnderilmi~ ! 

Bask cephesinde ihtilalciler ilerliyor, General 
Franco da barb sahastnda ... 

[Ba~taraft 1 tncf !ahifese] 
tedir. Baz1 sefarethanelere, payitahta 
donmek i~in hazirlanmalan z1mnmda ta-
1imat gelJr.i§ oldugu rivayet olunmakta -
d1r. 

Franco Bash cephesinJe 
Vittoria 8 (A.A.) - General Fran

co ile General Mola, diin Biskaya cep -
hesini gezmi~ler, askerin arasma girerek 
cesaretlerinden dolayi tebriklerde bulun
muslardir. 
'Atlemi miidahale komitesi, Fransa
ntn Valansiya hiihiimetine yardr-

mmr tetkik edecek 
Londra 8 (A.A.) - Daily Mail ga· 

zetesi. !talyanm Londra biiyiik elc;isi 
Grandi'nin te§ebbiisii iizerine, ademi mu
dahale komitesinin oniimiizdeki toplanb.
smda, Fransa tarafmdan Valansiya hii • 
kumeti §eflerine yapll<in yardun mesele -
sinin tetkik edilecegini zannetmektedir. 

Asilerin zayiatr 
Valansiya 8 (A.A.) - Andujardan 

bildiriliyor: Diin Villaharta bolgesinde 
son giinlerdeki muharebelerden sonra nis
bi bir siikun hiikfun siirmii§tiir. Cumhuri
yet~iler diin. Chimorra dagmda cereyan 
eden muharebeden sonra asilerin terket • 
tikleri malzemeyi toplamaga devam edi -
yorlar . .c;limdiye kadar, toplardan ba§ka. 
19 mitralyoz, 2 havan topu, 40 makineli 
tiifek, 800 tiifek, bir hava topu, 7 seya • 
hat otomobili, 8 kamyon, bir Alman ve 
iki halyan tank1 ve mi.ihirn miktarda kur
§un ve obiis toplanml§tlr, Ele ge~irilen 
arazi Uzerinde 500 asi cesedi bulunmU§· 
tur. 

lngilterenin Salamanca hiikiime· 
tini protestosu 

Londra 8 (A.A.) - ingiltere hi.ikU
meti tarafmdan Salanmanca bUk\uneti 
nezdinde evvelce yaprlnu~ olan protes ~ 
tolann c.evabs1z kaliill§ oldugu malfun -
dur. 

Resmi mehafil, Hendaye' de ikamet 
etmekte clan ingiliz sefiri Chieton vas1ta· 
sile yakmda Salamanca hiikumetinden 
yeniden ht'l izahat taleb edileceguu be
yan etmektedir. 

yetperverlerin tayyareleri tarafmdan 
bombard1man meselesi hakkmda izahat 
istemek i~in Mayork adasmdaki Pal ~ 
maya gonderilmi~ ve milliyetperver is -
panyol hiikumetine aynca bir de nota 
verilmi§tir. 

Y enid en ltalyan askerleri mi 
giinderildi? 

Londra 8 (Hususi) - lspanya hiiku
meti tarafmdan bugiin ne§redilen yeni bir 
teblige gore, marhn 22. 23 ve 24 iinde 
1spanyada on bin italyan askeri karaya 
~lkanlmi§hr. 

Salahiyettar lngiliz mehafilinde bu ha
beri teyid edecek herhangi bir malumat 
yoktur. 

lhtilalcilerin Bask cephesindeki 
muualfakiyeti 

Vittoria 8 (AA.) - Sekiz gun siiren 
bir taarruzdan sonra Bask c.ephesindeki 
vaziyet kat'i bir safhaya girmi§tir. Nas
yonalist ordunun onciileri Durangm be§ 
kilornetro cenubuna kadar gelmi§lerdir. 
Dii§man hatlan Achindano oniinde Uki
de bogazr yolu boyunca aynlmi§br. Dii§" 
man harhsiz bir c;ok mevzilerini terket • 
mi§tir. Nasyonalistler son muharebeler • 
de azirn miktarda harb levaz.um ele ge • 
c;irrni§lerdir. -------
Japonyada bir cinayet ~etesi 

meydana ~tkarlldt 
Tokyo 8 (A.A.) - Korede kain 

Keyo §ehri polis dairesinin gonderdigi bir 
rapora nazaran, bir cinayet ~etesini ele 
g~irmi§ ve bu c;etenin az bir miiddet 
i~inde bir seri tiiyler iirpertici cinayetler 
icra eylemi§ bulundugunu tespit etmi§tir. 
500 kadar ki§i btl c;efenin kurbam olmu§, 
bu zavalhlarm evleri soyulmu§ ve cesed
ler Keyo civanndaki bir ormana gorniil
mii§tur. Dini tarikat kisvesi altmcla i~ gO
ren bu c;etenin eleba§Jlan tevkif edilrni§" 
tir. Bu §akiler, SU~Slanm tamamile itiraf 
mecburiyetinde kalnu§larchr. 

Lehistanm niifusu 2 milyon 
artb 

Var~va 8 (A.A.) - Lehistanm nwu-
Bir lngiliz zirhlrsr Mayork'a su, 1 ikincikanun 1937 tarihinde 34 mil-

gonderilmif yon 221,000 ki§i olarak tesbit edilm~tir. 
Londra 8 (A.A.) - Daily Teleg • 1931 de yapllml§ olan son tahriri nii-

raph gazetesine gore, ingiliz Gerland fusa nazaran 2,078,000 ~i fazlad.a:. Ya· 
destroyeri, Gallant destroyerinin milli - ni fazlahk nisbeti yiizde 6,5 tur. 
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Stvas Ticaret Odastnda yeni ~im yapddt 

Stvas (Hususi) - ~ehrimiz Ticaret mizin de bulundugu bir gay ziyafeti ta
Od!ISl idare heyetinin intihabt yaptlnu§, kib e~, bilabaie de Odarun k~d 
se<;imde tiiccardan Rahmi, Mehmed, resmi yapl.lnu§t:Ir. Gonderdigim resim, 
diger Mehmed, Naci, Ziya, ihsan ve Valiyi Ticaret Odas1. idare heyetile be
Halid kazanmi§lardtr. ToplanttyJ. Vali - raber gostermektedir. 

f Ko$e !!'}.~~.~!!~in esrar1 l 
- Oteki arkada~l olmasm? .. Onu bir 

git g(ir. 
Bekc;i miidahale etti: 
- Bu k1z, bugiin kahveye geidigi za

man arl:ada§nn yannnda oturuyordu. 
KJZ onu da gordii. 

Ve bek.c;i hizmetc;i loza danerek.: 
- Hani, dedi, ~u beyaz sakalh ihti -

yar adam yok mu? Y ammda oturuyordu. 
Hizmetc;i k1z ba~m1 sallad1: 

_ £vet. gordi.im. Amma ... 0 da de
gildi. Evvelki ak§am bize gelen bekc,;i sa
kalh degildi ki. · · 

Ahmed Fikri Pa~a ka§lanm c;ath. 
Bek~iye ba§ile gitmesini i§aret etti ve o ~ 

dasma girdi. 
Uz.andig1 kanapede gozleri bir noktaya 

'ak1h kalarak di§lerinin arasmdan mml • 

:lamyordu: 
- Bekc;inin kim oldugu anla§!hyor. 

~al:at beni nas1l buldu bu ~l'un~ Bu
·aya nas1l geldi? ... Onu bir tarafa bira
;alnn. Dun gece hayvamn yarah olarak 
·-;nmesj sebebi de ortaya c;IktJ. Demek 

o benim tasavvurumdan daha evvel ha ~ 
berdard1. Hazu olarak bekledi. Hayvam 
ya bir silindir ic;inde, yahud hususl bir tu· 
zakta mahvetmek istedi. Hayret edilecek 
§ey ... Benim Ahmed Fikri Pa§amn ismi
ni aldiglml da biliyor, bir yuan sahibi ol
dugumu da biliyor, bu yuandan nasli is
tifade etmek istedigimi de biliyor ..• 0 · 
lur §eY degil. ·~ 

Di§leri hiddetten gicudarken i~eriye 
giren kansm1 gormedi bile. Yumruklanm 
mec;hul bir istikamete salhyarak soylen
mege devam etti : 

- Ey Murad F erdi. .. Eger ben seni 
§U bir iki giin i9nde sag brrabrsam hen 
kendi hayabma kendim nihayet verece • 
gim. 

Birden ayaga kalkh. Kansma done • 
rek: 

- Yemek haZir m1 ~ diye sordu. 
Sofra kurulurken Samoilof giyindi ve 

ayaHistii birk~ lokma ah~hrarak kansma 
<<Allahaismarlad!k !» demege vakit bul
madan d1~n fnlad1. Merdivenleri, ya -

CUMHURiYET 

istanbulspor 
Ankaraya gitti 

Cumartesi ve pazar giin· 
leri iki rna~ yapacak 
!stanbulspor tak1m1 iki mac; yapmak 

iizere dun Ankaraya gitmi~tir. :istan ~ 
bulsporlular cumartesi ve pazar giinleri 
Ankara stadmda iki mac; yapacaklard1r. 

istanbulsporlularm gelecek hafta da 
izmire gitmeleri ihtimal dahilindedir. 

lkinci milli kiime 
Milli kume haricinde kalan istanbul, 

!zmir ve Ankara tak1mlan arasmda 
ikinci bir milli kiime te§kili tasavvur e
dilmektedir. 

Adanada bi.iyi.ik giire§ mi.isa· 
bakalart yapdacak 

Adana (Hususi muhabirimizden) -
18 ve 23 nisanda Adana kuliibleri men
faatine Adana :;lehir sahasmda biiyiik 
giire§ miisabakalan yaptlacakttr. Mii -
sabakalara Ba~pehHvan Tekirdagh Hu
seyin, Bulgaryah Kara Mehmed, !stan
bullu idris, Gonenli Hamdi, Babaeskili 
Pomak Ahmed ve Abdullab i~tirak ede
cektir. B~a 300 lira, ba~ortaya 150, or
taya da 50 lira ikramiye verilecek. Arzu 
eden biitiin giire~c;ilerirniz bu mU.saba
kalara istirak edebilecektir. 

V oleybol ma~lar1 
T. S. K. istanbul bolgesi voleybol a

janh~ndan; 

10/4/1937 cumartesi giinii istanbul 
YMCA idman salonunda yap1lacak vo -
ley'bol mac;lar1: 

istanbulspor - Eyiib saat 15 hakem 
ilhami Polater. 

Hilal - Anadolu saat 15,30 hakem Hii
seyin. 

Galata Gencler - Davudpll§a saat 16 
hakem Abdurrahroan. 

Ba,vekilimizin Belgrad 
seyahati 
[Ba§tarat~ 1 fnct sa1tltese] 

gidecek clan Ba~vekilimiz ve maiyetin • 
deki zevat yann ak§arn istaobula hare • 
ket edecektir. 
8Qfvekilimizin seyahaline. biiyiik 

ehemmiyet v,eriliyor 

Yakactktan mektublar 
Bir ke~iye bir adam 
Ba,bah~Ivan Orner Ag fidelikten 

laboratuarinda ~ab,n-ken! ... 

Artrk ne «ha • 
mm», ne «bey>>, ne 
«pa§a», ne de «e • 
fendi», «aga» var. 
F akat baz1 isimler 
var ki, bu tarihe ka
n§an «unvanlar>>, 
«riitbeler», «lakab -
lar», onlann adla -
rma SIIDSlkl yapl§IT, 
adeta «nefsi keli • 
me» den oluvermi§ • 
tir. Bunlan nasi! a
yikhyacaglz? 

Eskiden faraza 
bir (Emine Ha -
mm) a, bir (Mus -
tafa Efendi) ye, 
bir {Halil Aga) ya, 
«Emnanun», «Mus-

Yazan: Mahmud Yesari 

tafendi», <<Halila» Omer Ail [elinde kopegi11 zincirini tutan] bahfede 

diyiverirdik. (Bayan Emine), (Bay yaratdi§ i§idir; her meslekte, her yerde, 
Mustafa), (Bay Halil), o bizim eski i§ba§l ile ma adam I, mutlaka ve mutlaka 
(Emnannn) Ian, (Mustafendi) leri, kendilerini gosterir, as1l yerlerini bulur
(Halla) Ian bir turlii (te~ahhu$) ettire- lar. 
m1yor. Bizim (ba§ bahc;1van} 1 siz de tamya-

Eskiyen insanlara (Voronof) a§I'SJ bi- cak olursamz, beni pek haksJZ bulmazsl
le nas1l kar etmiyorsa, adlan, sanlan da mz. 
degi§tirmek kolay olmuyor. Bizden son- On, on b~ sene evvel boylu boslu, 
raki nesilleri dii§iiniiyorum. Onlarm ad • saglarn yap1h, dine bir adamml§! ~imdi 
larmda, sanlannda bOyle yad1rgay1§lar de saglam, §imdi de dine, fakat birbiri 
oim1yacak. (Bay) a, (bay an) a oyle iistiine binen ytllar, onun kahn ve daya -
ah~acaklar ki bir zaman gelecek, bazi mkh omuzlanm ~okertmemi~ amma, bo
adlarda da (bay), (bayan), «nefsi ke- yunu biraz kisaltm~! Ense, hala yerinde! 
lime» den oluverecek.. Dibden lcesilmi§ beyaz s1k sac;lar, be-

Omer (Aga) da bunlardan biri. Ken- yaz giir ka§lar, beyaz dolgun biyiklar ... 
disine bir iki seslenecek oldum, iizerine Sert c;izgilerle i§lelll!}i§ lmmm toprak ren
ahnmach. belki de ba§kasmt ~myorum ginde bir yiiz ... F alcat bu. damar damar 
sanch. Kulak.lann altiJ!i§ kiisur y1lhk ah§- kan oturmu§, plhbla§ml~ bir yiiz degil; 
kanli&l var. yanaklanndan ve ensesipden k.an damh-

yor! 
Ona, soy adm1 sordum. 
- Vallahi bilrniyorum! dedi. 

9 Nisan 1931 ~ 
-==--

Kuzguncukta teet 
siir uyand1ran 

bir hadise 
I 

Uliivviicenaba boyle J1ll 

mukabele edilir? 
Kuzguncuk Musevilerinin ar.alart~ 

topladiklan paralarla oradaki Tiirk uk, 
mektebine devam eden Musevi ~oCJ{ul' 
Ianna elbise tevzi ettigini yazmi~hk. 

1 

guncukta oturan karilerimizin hize jj 
dikleri malumata nazaran MuseVJI 
bu hareketleri fena tesrrler b1rakln~ 
Alakadarlardan aldigimJz izahata naJ' 
ran vaziyet §udur: 

' Kuzguncukta ilkmekteb ~ocukla!'IJ 
dan kimsesiz ve fakir c;ocuklan hiintl 
ic;in te§ekkiil etmi§ bir himaye ~,eyeti 111 
d1r. Bu heyet ilkmektebde muhtaCl rnr, 
venet 28 c;ocuga hergiin yemek vertJIC ~ 
tedir. Bu c;ocuklarm yirmiden fat! 
Musevi ekalliyetine mensubdurlar. BuJ' 
ragmen diger c;ocuklarm babalan hiln'' 
yr heyetine her ay aidat vermekten ~e.' 
kinmemi§lerdir. Bu insani muamele ~ 
fmat dii§tiikc;e K1Z1laya ve <;ocuklan fi 
sirgeme Kurumuna nakdi rnuavenette bll' 
lt.mmu§lardir. Vaziyet bu §ekiUe cere 

1 

yan ederken Musevilerin aralannda t~ 
ladudan para ile yalmz bu mektebd~ 
Musevi c;ocuklanna elbise dag!ttp iki. iK 
Turk ~;ocugunu bundan mahrum eb11e ' 
leri halk iizerinde olduiu kadar bu Y'' 
mlar iizerinde de fena tesir yapmasi,a 
ragmen halk gene Musevi <;.xuklaJ1111' 
himaye heyetleri vas1tasile ia§elarine yat' 
dnn etmek uliivviicenabm1 gostermi§lir. 

Kendilerini iyi bir vatanda~ gurmek i9' 
tedigimiz Musevilerin bu tarzda hare ' 
ketleri her halde iyi bir tesir l:makma ' 
IDI§Iif. -------
Dayak atan bir polisle bit 
bek~i mahkum oldu1ar 

Kalyoncukullukta karakola davet et• 
tikleri Feyyaz admda bir genci yold3 

ve karakolda dovdiikleri sabit clan pl1' 
lis Siireyya ile bekc;i Nuri diin iic;unc3 

asliye ceza mahkemesinde birer ay haP' 
se ve iic;er ay memuriyetten mahrumi' 
yete mahkum olmu§lardrr. 

Belgrad 8 (Hususi) - Tiirkiye Ba§"' 
vekili ismet ioonu cumartesi ak§arru is
tanbuldan Belgrada hareket edecektir. 
Siyasi mehafilde, Kii~iik Antant Kon -
seyi toplatrsile <:;:ekoslovakya Cumhurre -
isi doktor Bene§'in ziyaretinden sonra vu
ku bulacak bu ziyarete fevkalade biiyiik 
bir ehemrniyet atfedilmektedir. 

- Senin soy adm yok mu? 
- Nas1I olmaz! Var elbette. 

£ger b1)'lklarm1n uclanm kesmese de 
uzall9 kmrsa, me~hur Alman Cenerali 
Makenzen I ~==-~~~!!"....~"!-.~~~~==~~ 

Tiirkiye Ba§vekilile Harciye Vekili 
Belgradda dort giin kalarak m.i.ihim go
rii§IDe ve ternaslarda bulunacaklarchr. 

Hariciye Vekilimizin Bagdad 
seyahati 

Ankara 8 (A.A.) - Haber ald1gJ -
lD!Za gore, Hariciye V ekili Doktor T ev
fik Rii§ti.i Aras, maYJs sonunda Milletler 
Cemiyeti toplanhsma i§tirak ettikten son
ra, iadei ziyaret i~in Bagdada gidecek ve 
ora dan T ahrana g~ecektir. T evfik Rii§· 
tii Arasm temmuz iptidalannda Mosko -
vay1 ziyaret edecegi de haber almml§hr. 

Avrupa hath tarifesinde ya .. 
ptlacak tenzilat 

Ankara 8 (Telefonla) - Devlet De
miryollan i§Ietme idaresi Avrupa hattl 
yolcu tarife iicretlerinin indirilmesine 
karar vermi§tir. idare, tenzilat nisbet -
lerini tayin ic;in tetkiklerine devam et
mektedir. 23 nisana kadar tenzilat nis
betleri tesbit ve yeni tarifenin tatbikma 
g~ilmi§ olacakt:rr. 

Koy telefonlar1 haklonda 
Ankara 8 (Telefonla) - Dahiliye Ve

kaleti salma yolile toplanan paralarla 
kay telefonlan yaptlmamasmr vilayet
lerden istemi~tir. 

§mdan heldenmiyen bir siiratle indi. Tam 
kapidan c;rkacag1 mada apartnnamn h
plcJst: 

- Siz evde rniydiniz pa§am? 
Diye sordu. 
- Evet. Neden sordun~ 
- Az evvel k1sa boylu, ya§hca bir 

adam geldi. Sizi arach da. 
- iY ukanya neden yollamadm '? 
- <;1kmadi. Ben sizin d1~an c;Ikhgl-

mzl gormedigimi soylemi~. Birazdan 
gelirim; diyerek gitti. 

Samoilof, merdive.nba§mda bir tered • 
diid am gec;irdi. Cebinden bir mendil ~~
kardi. Yiiz.iinii siler gibi yaparak sokak 
kap1smdan di§arlSlm, sokagm kar§JSinl ve 
iki taraft gozden ge~irdi. 

Kar§Iki apartlmanlardan birinin kapiSI 
oniinde bir dilenci oturuyordu. y anda da 
bir lostrac1. 

Hem en geriye dondU. Kap1c1ya: 
- Ben de birisini bekliyordum. Gel

medi, diye evine kadar gidecektim. Ma
demki birazdan gelirim; demi§, yukan
da bekliyeyim. Gelince hemen bana gan
der. 

- Ba§iistiine. 
Samoilof. merdivenleri yirmi be§ ya -

§Inda bir gene ~evikligile c;1karken kendi 

- Peki, neden bilmiyorsun ~ 
- Soy adr verilen yere, biz.im ~ocuk 

gitmi§ti. Soylemi§ bir isirn. yaznn§lar. 
Bana da siilediydi amma, unuttum. 

- 1nsan ismini uoutur mu? 
- Ne lanm bana Allaha§kma! Ben, 

kendi kendimi c;a~racak degilim ya! Ba
na liizumu olanlar, beni c;agmrlar! 

Buna. akan sular durur! 

(Bay) a daha kulaklanm, soy adma 
da hafrzasm1 ah~tJramaml§; peki, ben de 
on a, sipsivri ( O!:_Iler) mi diyeyim? 

Onu, asalete pek merakh g_ormedigim 
i~in, bir ikinci SQY ach hediye elmegi ta
sarladun, ve aChnm sonuna k1saea bir 
(Ag) ekleyiverdim, ooylece (Bay O
rner) in ad1 (Orner Ag) oldu. 

Orner Ag, giil fidanlanm budarken 
bakacak olursamz, Alman Ceneralini 
istanbula gelmi~ bir ko~k ve bir ba~e 
satm alml§, harb meydanlannda telorgii -
lerini hatirlatan dikenli giillerle ugra~tyor 
samrsmxz. V e yanmdaki iki ~alt§ma ar • 
kada§ma, yumu§akhgi ic;inde sertligi kay
bolmJyan ve sertligi i~inde gene ok~tyan 
bir sesle emredi§i vard1r ki General Ma -
kenzen de acaba yaverlerine boyle mi 
emrediyordur? diye dii~iindiigi.im de o • 
lur. 

Araro1z teklifsiz oldugu ic;in, 

Orner .Ai m1 Generale, yoksa General 
mi Orner Agya daha c;ok benziyor? Bu
nu, pek kat'iyetle kestiremiyecegirn. Fa
kat General Makenzenin gazetelerde c,;r· 
kan c;e§id ~e§id resimreri Generale, neka
dar benziyorsa, Orner Agm da Maken· 

(bay) zene o kadar benzedigini iddia edebili-
s~z. k1saca: rim! 

- Orner Ag r d?ye c;a~rdiJil. 
Allah sizi inand1rsm, yeni admt 

yad1rgamadi! 

Omer Agm konu§U§U, ugra~hg1 top • 
hiy rak, budadigi dallar, a§Iladigl ~ic;ekler 

kadar ternizdir. 0, yava~ konu§mak nedir 
bihnez! Omriinde gizli kapakh §ey bil
medigi ve belki bOY.le bir§eyin yeryiiziin
de, var olduguna, olabilecegine ak1l er
diremedigi ic;in yava~ ve gizli konu§mag1 

Soy ad1 bu kadar !!liihim olan Orner 
Ag kimdir? diye sorabilirsiniz; ve sor
makta da yerden goke kadar hakkw1z 
var. 

Yakac1k sanatoryomu ba§ bah9vam 
Orner Agl 

Yanmda, topu temeli iki yana§mast 
vardu amrna, Omer Ag, hence. ba§ bah
~!Vandir. 

N eden «ba§ bahc;rvan»? fnsanlann bir 
klSlru «diizine» dendir. «ma ada.rru» du
lar: bir k1sm1 da «i§ba§I>> olurlar. Bu, bir 

k.endine: 
- Apartlman tarassud altmda. Hem 

de bu sefer i~e anla~lan miidiriyetin bel
liba§h adamlan da kan~tmlml§. Zarar 
yok ... Onlarla dostane gorii§ebiliriz. Fa
kat Murad Ferdi ismindeki arhda~ eier 
di.in ak§3111 kendisine gonderdigim ekiye 
fena muamele etti de hayatm1 kurtardiy
sa bu ak§am alacag1 olsun ... 

Diye siiylenerek: kendi katma geldi. 
1c;eri girdi. Dogru, yola bakan balkona 
<;1k1I. F akat balkonun kap1suu hem en ka
p!yarak igildi. Duvar kalmhg1ndaki par
makhk arkasmdan yolu yukandan a§a· 
giya be§ on dakika goz hapsine afdl. 
Kar§idaki dilenci bir apartnnanm kapi -
smdan kalbp digerine g~f§ti. Fa kat 
bir yere yerle§iyor, dakikalarca oturu -
yor, etraf1 gozden g~iriyordu. LostracJ
ya bakh. Gec.e bu saatte. hele karanhkc;a 
bir ko§ede boyacmm i§i ne? 

Yukandan a§ag1ya orta boylu tJk • 
nazca bir adam geldi. Lostracmm oniin
den gec;erken agtrla~h. Hatta lostrac1ya 
bir iki kelime soyledi. G~ti. gitti. 

Onun arltasmdan ka~1daki dilenci 
yakla§h, boyac1 ile bil1eyler konu~tu ve 
s1radaki evlerin kaprlanna musallat ol -
du. 

beceremez. 
Her dii§iindiigiinii ac;Ikc;a soyliyerek 

yuksek sesle konU§urken onu dinlemenizi 
tavsiye ederim. 

(:iinkii, birc;ok §airlerin, ediblerin oze
nip beceremedikleri en tabil §iir dilile ko-
nU§ur. 

Mart sonlanna dogru havalar birden 

Art1k §iipheye mahal yoktu. Samoilof 
aparlimamn onden ve arkadan kontrol 
altma almchguu sezdi. 

T ek:rar balkon kap!SIOI ac;arak ic;eri 
girdigi zaman onda tela§tan eser yoktu. 
Ellerini ugu§turuyordu: 

- Ey Murad Ferdi, anla§lhyor ki 
benim deiimden kendine istikbal temin 
etmek istiyorsun. Benim seninle ali§Veri
§im yok; aroma sen bana musallat olu -
yorsun. Bu ciiretinin cezas1m ~ekecek: -
sin. Kabahat benim clegil... Diin gece 
ytlanm elinden kurtulduguna §iikredip 
kuyrugunu k1sacak yerde bu a~m da 
p~ime tak1liyorsun. Pek.ala ... BoyunWI 
olc;iisiinii ahrsm. 

Sonra acele salonun kapiSma ko§fu: 
- Vakit kaybetmege gelmez. Nere • 

deyse nazik dostlanm ziyaretime gele • 
cekler, benim kap1dan c;Ikmadigim1 go ~ 
riince onlar muhtelif k1yafetler ve vesi -
leferle kapJYa dii§Cceklerdir. 

Diyerek salonun yanmdal:i kiic;iik o -
d'anm ortasmdakr masanm altma cebin -
den c;1kardJgr kiic;iik bir lutuyu buakf!. 
Bu kutuya sanh bulunan kordonu bir ha
hnm alrmdan uzataral elektrik prizine 
gerirdr, ili§tirdi. 

IAltkast tar) 

iyile~ivermi~ agaclar. teker teker ye~ 
riyorlard1. Orner Ag, bu taze ye§illi~ ' 
lerdtn g()zlerini aynam1yordu: 

- Agaclar, erken uyandilar. 

Baz1, agaclamr. fidanlann iuruJDuf 
goriinen dal uclanm lcmp babyor: 

- Daha su yiiriimemi~ •• Canlanmak 
i9n daha vakit istiyor. 

Goz alabildigine uzanan taze y~il 
brian, ~ayrrlan. i~ini ~ekerek siiziiyor~ 

- Y a&mursuzluktan, bak ~yulanll> 
rengi nas~l karard1; ekinler biiyiimedilet. 
boy atamadtlar. T ohumlar iistte kaldl. 
a§agiya inemedi! 

Y11lardanberi boyah gaz tenekeieri 
ic;inde biiyiitiilrni.i§ ortancalan, kQ§kUJ 
sol yamndaki yuvarlak meydanaim kt' 
narlarma dikiyordu: 

- lhlamurlar ac;ular m1, burast heP 
golge olur. Ortancalar. golgeyi severler· 
Dar yerde sikthyorlarch. ,Simdi geni~ 
yerde. bol giihre ic;inde, kudururlar artlk I 

Birka~ giin sonra, ortancalan sordwn: 
- N as1l, epey farkettiler mi? 
Orner ag, once sa¥, sonra sol omzu : 

nu ag1r ag1r kaldndi, indirdi, govdesin1 

ag1r ag1r saga sola biiktii: 
- Daha daha ... Yava§ yav~ ... ~illl~ 

di ba§lad1lar gerinmege ... 
0, tohumlann, otlarm da hirer canll 

varhk olduklanna, bilerek inanml§flr. 
0 da. tohumdan «dol» alan bir fen ada• 
m1dir, ve onun laboratuan «fidelilr» lei" 
dir. 

Kirk senelik omrumde, ardslZ arasltt 
durmadan yali§hgnm dii~nerek kendi 
kendirne ogiindiigiim zamanlar olmu~tu. 
Orner Agy1 g(jrdiikten sonra, ogiinmiif 
oldugumdan utandun. Durrnak. oturmak. 
dinlenmek, onun ic;in degildir ve o, bit 
diiziye ~ah§aiDachgmdan §iti.yel edfr.ot• 

Bir ak§am, ortahk karanyordu; 0 ~ 
mer Ag, ko§kle sanatoryom arasmdaki 
giil fidanlannm diblerini giibreleyrp ~u· 
lalDI§, artlk o gUnlUk ~i rahat. odasma 
doniiyordu. 

Ba~edt, sanataryom idare miidurii 
Bay Cemille dola§Iyorduk. Havada yag~ 
mur s1kmbst vardJ, Orner Agya. scnluk: 

- N a&Jl. yagmur yagacak m1du, det" 
sin? 

Orner Ag, gokyiiziine baktr; ~adak " 
Ianna toprak dolrnu§, eldivenli boksor 
eli kadar irile§mi§ eHerini havaya hld1r• 
di: 

- Allah bilir ... Aroma, yagmur la
zJm ... Yagmur ister ... 

Ko§kun kaT§!Sindaki bahyenin hna .. 
pesine ili~mi§tik; Bay Cemli: 

- Orner Ag, dedr. Ka~ ya~mdasm ?
Dine ihtiyar, hepsi saglam beyaz di§"' 

lerini gosteren bir hhkaha i}e giildu: 
- Eh, altml§ iic;, altmi§ dort vanm! 
- Peki, ne diye hala c;all§Jyorsun 1 

Arttk evine c;ekilip rahalma. baksanal 
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Austen Chamberlain'den 
kalan son iki makale 

Biiyiik Harbden evvel 
bir lngiliz - Alman 
ittifak1 yap1hyordu 

balapervazhgt Fakat Kayzerin 
donekligi buna oldu A e man I 

ve 

Von Biilov Kayzer Vilhelm Joseph Chamberiain 

[ Cer;enlerden olen ingiliz diplomat/a- bliyiik bir hiyanet olmu§tU. . 
rmdan Austen Chamberlain «Deyli Tel- Bi.itiin bu konu§~alard.a f:kkar§t~I~ ve 

f · h · h · b' · · B.. H f ld mi.ite•ebb1s vazryetmde Jd1ler. gra >> gazetesr ta nr eyetme mst u- ac; e • 
yiik M uharebcden evvel beynelmilel dip- Her ikisi de bu mi.izakereler ha~kmd~ Sl
lomasinin bazr perde arkasr hiidiselerine, k1 bir ketumiyet muhafaza edll~esmde 
digeri de Baldwin'in siyasetine dair iki mutab1k kal~~§lardi .. H.a~feld btlhassa 
makale brrakt11l! haber verilmi§ti. T arihl Rusyanm kat 1yyen hi<;hir ~y du~a~~
krymeti inkiir ;dilemiyecek olan bu ma· smda 1srar ediyo:~u. ~a kat ~ayzenn Jlk 
kalelerden birincinin ilk krsmml bugiir. i§i hemen <<S~vg1h N Iko>; suna (Rusya 
dcrcediyoruz.] lmpar~.toru Nikola) ~aA b1r mektub yaza-

Garvin, «Joseph Chamberlain' in Ha _ rak muzakerahn tafsJlatim an.l:.tmak ve 
yah» ismindeki eserinin lic;lincli cildine ingil!e.re.nin ittifakm1 v red~et~Igi .h~ld.e 
gec;en asrm sonunda Britanya hiikume- kend1smm ne yapacagrm ~~ldume~ml n
tinin lngiliz _ Alman mi.inasebetlerini ca etmek olmu§!U· Kayzerm bu hryanet
saglam dostlugun yeni bir temeline isti· kirane vaziyeti lmparator Nikola'nm onu 
nad ettirmek ve hatta iki memleketi bir tekdir etmesine sebeb olmu~tu. 
ittifakla birbirine baglamak ic;in sarfetti· Kayzerin donekligi, Biilov'un 
gi mesaiyi gosteren c;ok giizel lie; fas1l 
dercetmi§ti. tafrafuru~luklarr 

Son bir tecri.ibe de, Biiylik Britanya Bunlar, yalmz benim noktai nazanm 
Hariciye Namhgm1 deruhde ettigi za - degildir, herkes bu hususta ittifak etmi§
man Lansontaun tarafmdan yapilmi~h. tir. Oyle zamanlar olmu§tur ki Kayzer 
F akat bunun da suya di.i§mesi i.izerine ln- ittifak fikri kendisini cezbeder, tahakkuk 
giltere hlikiimeti bir ihtiyac halinde Av- etmesini bir an evvel gormek isterdi. Fa
rupa k1t' asmda kendisini dostsuz buaknn kat tuttugu yol daima ittifakm tahakku -
infirad politikasma nihayet vermek ic;in na uym1yacak §ekilde bulunurdu. Bu mii
arttk Almanya ile bir uzla§maya vanlma- tehavviil dimagm neler dii§lindi..igiinli bir 
st imkansiZbgrm anlad1. Ba§ka tarafa adamm emniyetle gormesi miimkiin de -
di:indii. lngiliz politikasmm bu donii§liniin gildi. Bu devrenin devam ettigi biitiin 
neticesi orta Avrupa meseleleri hakkm- miiddet ic;inde 1\ vrupa k1t' asmdaki dev
da Fransa ile ittifak ve bundan sonra da letlerin hepsile birlikte lngiltereye kar-
hemen Rusya ile anla§mak oldu. ~~ !>ir ittifak yapmak ve yahud !ngiltere 
Kaybolan lrrsatlar ile yapacagr bir ittifakla Avrupadaki 

mevkiini tahkim edip miistemleke ve de
nizcilik hrrslanm tatmin etmek §lklanm 
dii§iiniiyordu. Bu halin neticesi gerek 
memleketi, gerekse kendisi ic;in me§'um 
olmu§tur. 

Hlo§tain'le Bilov, bir taraftan Bi..iyiik 
Britanya, diger taraftan F ransa ve Rus
ya aralannda bir ittifaka vanlmasmm 
imkansrzbgma kendi kendilerini kandJr· 
m1§lardJ. Kayserin de faa! yard1mile ln • 
giliz • Rus miinasebetlerini zehirlemek i· 
c;in miimkiin alan her§eyi yaptilar. Bu su
retle babamm 1898 senesinde Almanya 
elc;isi Hac;feld' e baz1 defa soyledigi Fran
SIZ darb!ffieselinin act hakikatile tefelsiif 
edip durdular. Joseph Chamberlain Kant 
Ha<;feld' e <<Almanya ile !ngil~~re. ar.a : 
smda dogrudan dogruya tedafu1 b1~ Jtt.t
fak akdine te§ebblislin heni.iz mevs1rns1Z 
oldugunu anlad1m» deqi. 0 da bu nokta
da ittifak ederek bu fmatm daha sonra 
ele gec;ebilecegini ilave edince Chamber
lain F ransJZlarm dedigi gibi' <<Saadet te
vali edemez» cevabmi verdi. 

Almanyaya lie; defa teklif vaki olmu~
tu. Fa kat her iic; defasmda da reddolu~-
d B. k' bo• yere 0 kadar arad1g1 u. 1smar m • . 

B .. 1 , ]l'ndeydi Lakm Hol§ta • §ey u ov un e · dd . 
. ,. f · m1'le bunu re ett1. m m ni.i uzunun mzrma . . . 

Bahsettigimiz zamanda Saizberi, Bal
fur, Devon§air Chamberlain'den Pans -
taun'a kadar Almanya ile bir ittifak elde 
etmek i~in c;ah§an bi..itlin 1ngiliz diplo -
matlan Almanya ile uzla§manm imkan • 
s1z oldugunu takdir etmi§lerdir. 

Bu muvaffakiyetsizligin en bliylik 
mes'ulii Biilov'dur. 0, kelimenin blitiin 
manasile miirai idi. Hahratmda da go
riilecegi i.izere yalanct bir §Ohretle gurur· 
lanmr§ti. Oynadigi oyuna hakim oldu -
guna kani; sanki ingiltereye laz1m olan 
§eyi !ngilizlerden daha iyi biliyordu. 

Kendi kendine dalkavukluk yap1yor, 
fmparatoruna yaltaklamyordu. hi uzat
mak laz1m oldugunu, 1ngiltereyi ne ka -
dar fazla bekletirlerse [ ve bu arada bile 
bir§eyler koparmak kabilken] o kadar 
fazla alacaklanm soyliiyordu. 
Siyasi hatalar 

Yeni deniz 
ejderleri 

[Ba~tarat' 1 tnct sahitede] 
ni 35,000 tonu miitecaviz z1rhhlar in§a 
edilebilecegine karar vermi§ti. Halbuki, 
bu takdirde, Amerikablar, Panama ka
nalmm bu tonajda gemilerin ge~mesine 
miisaid olmad1gma gore, biri Pasifik de
nizinde, digeri Atlantik denizinde iki do
naoma bulundurmaga mecbur olacaklar 
ve J aponyaya ancak bu sayede kar§l ko
yabileceklerdir. 

Birka~ giindenberi, Londrada, hara -
retli miizakereler cereyan ediyor. Ne in
gilizlerle Amerikahlann, ne de J apon -
!arm projeleri hakkmda resmi hiybir ha
ber inti,ar etmemi§tir. Ancak, hususi su
rette duyulan ve emin membalardan ah
nan haberlere gore, }aponya 45,000 ton
luk bir Zirhhy1 tezgaha koymu§, 46 ila 
47,000 tonluk ikinci bir mhhy1 da ya -
kmda in~aya ba§lamak iizere bulunmu§· 
tur. Bu z1rhhlar, 406 milimetrelik top -
!aria miicehhez olacaktir. 

fngilterenin, tezgahta 35,000 tonluk 
iki zirhllS! vard1r. Bunlarm toplan 356 
milimetrelik olacakhr. 1 aponyanm z1rhh 
in~aatma dair olan yukar1ki haber ta -
hakkuk ettigi takdirde, 1ngiltere bu mh
hlanm 48,000 tona iblag edecektir. 0 
zaman, Zlrhhlar 406 hk toplarla te~;hiz 
edilecek ve 32 mil siirat yapacaktir. in • 
gilizler, bu suretle diinyanm en biiyiik 
Zirh!l!lm yapmakla kalmay1p, in§aah lie; 
bU<;uk sene gibi en k1sa bir zaman zarfm
da ikmal edecek yeni bir sistem tatbikma 
karar vermi§lerdir. Bu z1rhhlarm topla -
nnda kullamlacak mermilerin beheri 750 
kilogram ag1rhgmda olacakllr. 

Amerika ise, 1 haziranda, iki ve bel -
ki de ii~ z1rhh in§asma ba§hyacakllr. Bu 
mh!tlar da 45,000 tonluktur ve topla -
nnm c;ap1 406 d1r. Amerika ile !ngiltere 
aras1nda rekabet mevzuu bahsolmad1gma 
gore, donanmay1 ikiye ay1rmaga liizum 
goriilmemekte ve Birle§ik Amerika i~in 
yaln1z Pasifik cihetinde tehlike mevcud 
oldugu dii§iiniilmektedir. Panama kana
lma gelince, bu kanahn geni§letilmesine 
te§ebbiis etmek hem uzun, hem pahah bir 
ameliyeye giri§mek demek olacagmdan, 
yeni bir kana! a~dmas1 dii§i.in\ijmli§tlir. 
A;tlmasma aid her i§in daha §imdiden 
hatirlandJgl bu kana! Nicaragua' dan ba§· 
lay1p San 1 uan del Sur' da bitecektir. 

lngiliz nokttli nazart 
Londra 8 (A.A.) - Avam kama • 

rasmda sorulan bir sufl.le cevab veren 
Eden, ]aponya mhhlara konulacak top
lar c;apmm 14 pus olarak tahdid eden 
maddesini kabulden imtina eylemesi se • 
bebile ilga edilmi§ say1lan Londra deniz 
muahedenamesine hic;bir k1ymet verme -
mekte oldugunu beyan etmi§tir. 

Diger bir suale cevab veren Eden fn
gilterenin mezkiir muahedenamenin ~eni
den gozden gec;irilmesini istemek tasav· 
rurunda olmadi!!Im soylemi~tir. 

ltalyanlara gore 
. Roma .8 (A.A.) - Diin ne§redil -

ffil§ olan ltalyan Bahriye blit~;esi hakkm
da 1ngiliz gazeteleri tarafmdan serde -
dilmekte olan miitalealar do!ayisile Tri
buna gazetesi, diyor ki: 

«fngilterenin Akdenizdeki hegemon -
yas1 tarihen sana ermi§tir.» 

Bu gazete, ilave ediyor: 
«Man§ 'm ote tarafmda gosterilmekte 

alan bu heyecanh asabiyet, fngilterenin 
ftalya ile alan mi.inasebetlerini istinad et
tirmekte oldugu ruhi, manevi ve siyasi 
~~kaddematm nekadar kolayhkla kmla
bilrr ~eyler oldugunu gostermektedir. 

B 'h' b' hemmJyeh halz-u red karan tan I IT e 
dir. ·v• 

Babam, miizakere devam ethgJ za~an-
da takib ettigi siyaset hakkmda malumat 
. . b' . . AI nya ile yalmz em -

Akdenizde 1ngiiterenin yerine kaim ol
maga azmetmi§ gene bir devlet ortaya 
~1k1yor. Di.inyamn biitiin denizlerinde 
daha geni§ bir tahm zaruretlere kar§I 

Su ingiltere yak mu? Kendisile uz • koymak mecburiyetinde bulunan !ngiliz
la~manm zahmete deger oldugu anla§1lm- Ie.r i~in bu devletle ~;arp1~mak c;ok ~etin 
ca Almanyanm ilk verecegi i~arete ko§ • bir tP~bbiis olur.» 

Isl!yen msme « rna b'l •. 
niyet degil, sulh ta temin ede I eFe~z~ 
F ransaya emniyetimiz olacakt.Ir. ~ a 
b . . I h rebe rl e temm eu emmyetm ya n1z mu a . . 
dilmesi miimkiin degildiP> deml~~~· 

B b d k. vesaikin de derctle Gar-
a am a 1 'h' . 1 

VI.n" . 'lk u"zakerelerin tan IDI o-m esen 1 m . b m 
duk~a tekamlil ettirmekteydl. ~~ a~: 
hayahna miiteallik olan Lord Sarz en ~1 :n . . 'ld' d'l'nce bunlarr. I a-esennm son c1 1 ne~re 1 1 .1 . ·k t bulunab1 e-Ve ed1lecek ba~ka vesa1 e 
cegj zannediliyordu. Fa kat Alman mu -
h .1 · den sonra arrerahmn tamaml e ne~rm d 
arhk miizakerelerin tarz1 ?evamJ ve \ e~ 
mi muvaffakiyetle bitmesr hakkmda u 

.. f'k' 1 . her ne smet-gun edinilmi§ alan 1 IT en~ . . l k 1· 
le olursa olsun degi~tirilmesme Jhlima a 
mami§Iir 

B · . ,. bu mi..izakeratln aron Ekkar§tam m . 
· · lrniyet-muvaffakiyetle neticelenmesim sam d k. 

le arzu etmekte bulundugu hak~m a 1 

C . '. f'k . . b d kabul edlyorum. arvm m 1 nm en e .. 
0 vakit Almanyamn Londra el~151 b~ -
lunan Kant Ha~;feld'in vaziyeti <;~k ~up· 
helidir. Bu, Vilelmistrasse'nin tak:b vet -
t ·~· .. II' lduguna lgl mi.izakere tarzmm mue 1m 0 

inamyordu. F akat esas itibarile hukCn~te
tile ayni fikirdeydi. Kayzer ic;in bir kim· 
senin kat'iyetle soz soylemesi zordur. ~u 
adam oyle bir hilkatte idi ki hie.; kimsenm 
emniyetini celbedememi§ti. Ilk icraatl 

mas1 kabildi. Alman donanmasmm ha • Bir delinin yapbklarl 
mland1g1 mada daimi bir gerginlik mu- !zmir (Hususi) _ Aydmm Kalfa ko-
hafaza edilmeliydi. ingiltereyi bir ittifak yu civarmdaki derede garib bir vak'a 
yap1lacagma i.imid ettirip durdu, ayni za· olmu§tur: 
manda onunla yap1lacak uzla§ma AI • Buralarda dola§an As1m oglu Zeki na
manya ic;in bir mecburiyet tahmil etme • mmda Aydm San'atlar mektebi talebe
meliY.di. sinden bir gene, c;ay1 gec;mek iizere iki 

Alman donanmasmm haz1rhg1 bittigi c;ocugile beraber dere kenarma gelcn 
zaman ise ingiltere Rusya veya Uzak - 25 ya~larmda Zehramn yamna yakl.." -

§arak: 
~arkta 1 aponya ile me~gul olacagmdan o 
' k d 1 - t;ocugun bir tanesini ben gec;ireyil ., 
vakit bir ittifak yapma ic;in egi ' an - Diyerek krz alan c;ocugu alm1~ ve bi-
cak hangi vaziyette ingiltereye tecaviiz e- raz ilerledikten sonra, zavalh k1zcagrzr 
dilmiyecegi ~artlan dermeyan edilebile- kaldmp suya atmi§hr. Bunu miiteakib 
cekti. Kayzer, cenubi Afrika muharebe- geriye doniip c;ay ic;inde kadm1 dovme -
si Slfalannda F elemenk Kralic;esine bu - ge ba§lami§ ve civardan baZJ insanlarm 
nu yazrni§tl. 0 vakte kadar slikiit edip ko§~tugunu goriince, pantalonunu c;r
c;aii§acaklard1. Y alnrz bu bile, miizake- kanp c;aya atml§, c;ahhklar arasmda 
rede bulunduklan insanlarm karakterini kaybolmu§, fakat yakalanmt§hr. 
anlamaktan ne kadar aciz olduklanm gas- Kadm da, c;-ocuklar da kurtanlml§ -

lard1r. Zeknin, akli hastahga mliptclfl 
termektedir. oldugu, evvelce tedavi de gordligti te"-

Bunlann en esash hatalan Fas mese- bit edilm~tir. 
le~inin Ingiltere ile Fransa arasmda bir ~-~~~-~~~~-~-~~--~ 
ittifakl imkan haricine c;1kard1g1 ve bir - rasmda ittifakm kat'iyyen reddi iizerine 
birinden uzak alan Rusya ile fngiltere- lngilterenin Rusya ve Fransa ile uzla§· 
nin uzla~mas1 kabil olam1yacag1 kanaa - may1 temine ugra§acagmJ ac;1kc;a ipret 
ti oldu. Biilov da, Hohtain de bu fikir· ettigine asia §iiphe etmeme imkan yoktur. 
de idiler. ikisine de hakikat haber veri!· Eger bizimle siyas! bir anla~ma elde edil· 
digi halde aldrrmad1lar. mezse bizim de mi..istemleke meselesinde 

El~;i Ha~feld babamla iic;i..incii mlila - lngilterenin feragatte bu'iunabilecegi ii • 
katim naklederken ~oyle yaz1yordu: midini kesmemiz icab eder.» 

«Chamberlain'in bana soyledikleri a- Austen ~emberlain 

Hatay davamtz ~e
tecilikle za ytflatdtn 

~iiriitiilemez 
!Bagmakaleden aevam] 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisini haber
dar eden hiikiimet bunlara ve bundan 
sonra gelebilecek saldmlara kar§l §imdi
lik memleketimiz dahiline maksur olmas1 
zaruri tedbirlerini de Biiyiik Meclise bil
dirmi§ ve herhalde memleketimiz dahilin
de asayi§in muhafaza olunacag1 hakkm· 
da kuvvetli teminat vermi§tir. Ancak i§ 
bu kadar at;Iga vurduktan sonra eger 
Suriyeden memleketimiz dahiline miisel
lah e§kiya c;eteleri sevki devam ederse 
vaziyetin bugiinden yarma oniine gec;ile
miyecek bir vahamet kazanmaktan kurtu
lamiyacagmi at;Ik SoyJemek laz1md1r, ve 
zaten bu cihet mes'ul hiikiimetin beya· 
natmda ~ok itidal ve vakarla olmakla 
beraber asia gizlikapakh buakrlmr§ ta 
degildir. 

850 metreye ok alan kemankes 
Erkek~e ve yigit~e bir 

tiirk sporunun son iistad1 
K1rk sene evvel kapanm1=;; olan «Tekyei Tirenda
zan» yani «Ok atJcdar» yurdunda kemanke,Iik 

payesine eri,mif olan Vakkasla bir miilakat 

ic; hleri BakammlZln izahlan Bliyiik 
Mecliste hakh olarak yok derin bir tees
stir ve infial uyandirmi§lir. Hakikati hal
de bu hudud rahatSJZhklan ve hududun 
otetarafmda bizim aleyhimize olarak ya
p!lan hareketler Hatay davamlZln ortaya 
c;1kmasmdanberi sistematik bir surette ar
tmlmi§hr, ve hila ISTarla onlann iizerinde 
yiiriiniilmektedir. Hatay davamlZI ~ete· 
cilikle zay1flatrp ~iiriitebileceklerini dli§ii
nenlerin peri§an ak1llarrna §a§mak laZim
drr. Onlar bu maksadla c;eteciligi ileri go
tiirmekle bilakis ka§ yapahm derken goz 
<;Ikanyorlar. Hatay i,i kendi kendine 
yiiriimek iizere yolunu almt§ bir da
vadu, fakat bu !jeteciliklerin sorula
cak besabt aynca daha ag1r olur, ve 
ciir' etkarlarmm tsrarlan takdirinde 
nekadar ag1r olaca~ da bittabi gorii
liir ve goriilecektir. 

Mesele donlip dola§IP gene Fransanm 
kendi miistemleke memurlanna meram 
anlahp anlatam1yacagma geliyor. Hi.iku
metimiz §ikayet mevzuumuz alan i~lerin 
milletlerarasJ en bitaraf usullerle tetkikini 
dahi taleb etmi§ oldugundan vukuatm 
miiteak1b inki§af!anndaki makiisiyetler· 
den bize taalluk edebilecek hi~bir mes'u
liyet zerresi dahi yoktur. 

Bi.iyiik Meclisteki izahlarmdan pek iyi 
anladigimrza gore hi.ikiimetimiz her ted· 
biri lay1k oldugu ehemmiyet ve nezaket 
ol~iilerinde alm1~ bulunuyor. Onun basi
ret ve hassasiyetine itimad ederek yakm 
yannlan biitiin bir itidal ve siikunetle 
bekliyebiliriz. 

YUNUS NADI 

Esekle nakliyat ifine bir 
' 
tiirlii karar verilemedi 
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gunu soyliyenler, kaldmldJgl takdirde 
bundan bir~ok kimselerin mutazarnr ola
cagmi ileri siirenler, tatbikatta mii§ki..ilata 
tesadiif edilecegi mlitaleasmda bulunan -
lar oldu. Azadan ismail Sevket, esasen 
Zab1tai belediye talimatnamesinde birin
ci s1mf caddelerden e§eklerin ge~mesi 
memnu oldugu hakkmda bir madde bu -
lunduguhu, bu maddenin lay1kile tatbik 
edildigi takdirde matlub neticenin elde 
edilecegini soyledi ve bu kayJdla teklifin 
reddini istedi. 

Uzun miizakerelerden sonra riyaset 
makam1, evvela Ismail Sekvinin red tekli
fini reye koydu. Buna celse mevcudunun 
ekseriy:eti i§tirak ettiyse de gene umumi 
nisaba. nazaran bunun bir ekseriyet ola • 
m1yacag1 anla§Ildi. ikinci olarak; maz • 
batanm tadil edilmek iizere tekrar en -
ciimene havalesi teklifi reye kondu. Bun
da da ekseriyet elde edilemedi. Nihayet; 
Miilkiye enciimeni mazbatasmm aynen 
kabulii ileri siiriildii. Buna da pek az 
kimse i§tirak etti. Her iit; teklifin de ekse
riyete ikbran edememesi ve aranm te§et
tlite ugramas1 iizerine, bu meselenin te -
hir edilerek miiteak1b celsede tekrar mii· 
naka§aSJ karar altma almd1. 

Afi,aj i~leri 
Afi§aj i§leri hakkmdaki makam teklifi 

iizerine Miilkiye enciimeni tarafmdan 
tanzim edilen mazbata okundu. Mazba
tada, her nekadar bu i§in Belediyeye 
ge~mesi iizerine yeni bir talimatname vii
cude getirilmesi liizumlu goriilmekte ise 
de bu devreye yeti~tirmek kabil olam1 -
yacagmdan te§rinisani devresine bJrakJI
masi isteniyordu. Heyeti umumiye bunu 
da kabul etti. 

Florya su §ehrinin agacland1rma pro • 
gram1 hakkmda mlitehass1s Prost'un tan
zim eyledigi proje Miilkiye encumenine 
gonderildi ve pazartesi gi..inii i~tima edil
mek iizere celse kapand1. 

Ke~iburluda kar yag1yor 

Kap1lan kuk sene evvel kapanm1~ Ok
meydanmdaki (Tekyei tirendazan) yani 
ilk adile (Alidar yurdu) nun karakaph 
sicil defterinde kemanke§lik payesine er
mi§ olduklan yazrlr yigit ok~ulardan bu
giin kala kala bir Vakkas kalml§tlr. 

Daha pek <;ok ya§amasrm diledigimiz 
bu ok iistad1, aramiZdan gitmi§ giizel ve 
yigitc;e bir spor neslinin son ve biricik 
miimessilidir. 

Hala yayrm ve okunu elinden buak
marnJ§ ve yirmi ya§ ~agmm dincligile mii
cehhez goriinen Vakkas, kendisini evinde 
ziyaret ettigimiz vakit anlahyor: 

«- 69 ya§mdayim, diyor, buna yu
varlak hesab 70 diyebilirsiniz. Fa kat go· 
rliyorsunuz ki, sapasaglamim. Bu kuv -
veti, bu s1hhati muhakkak ki altml§ iki 
senedir bir giin bile elimden di.i§miyen 
okuma ve yayima medyunum. <;unki..i 
ylizde yiiz Ti.irk sporu alan ok atma, 
hic;bir sporda tesadi..if edilemiyecek §e -
kilde viicudi..in her tarafma faydas1 ol -
maktan ba§ka, insanm azmini, iradesini. 
i§tihasmJ, hatta ne§' esini de takviye eder. 

Ben ok atmad1g1m giinler hastaya dO
nenm. 

Giini.in birinde yataga dii§sem bile, 
emin olunuz, gene yayrm elimde olacak 
ve son nefesime kadar ondan aynlmiya
cagJm.» 

V e oturdugu sandalyada, kabzasmr 
sag dizine dayadJgi, iizeri boydan boya, 
Miicellidba§I Rag1b Efendinin arabesk 
nak1~larile siisl ii eski ve kiymetli bir yay1 
gererken devam ediyor: 

«- Bu sporun faikiyetlerinden biri de 
z.aman ve mekanla mukayyed olmama • 
sJd!r. Her zaman, ne futbol gibi saha, 
ne yi.izme gibi havuz, ne ko§u gibi yol, 
nc meydan, hayn bunun mevsimi bile 
yoktur. Gece, glinl!iiz, yaz, ki§, diledigin 
saatte, diledigin yerde ok atabilirsin. 

Size, demin, yatalak olsam bile oku
mu b1rakmam dedigim zaman mubalaga 
etmedim. <;unkii bir odada, yatakta bile 
pekala ok ahlabilir.» 

$imdi bir delikanh c;evikligile ayaga 
kalkryor. $i§kin pazulanmn altmdaki sert 
kollanm uzat1yor ve elindeki gergin yay1 
gosteriyor: 

«- hte iyice kavnyabilmek ic;in mu
§amma ~erid sararak avuclad1g1m orta 
yere kabza derler. Y aym govdesi; gor -
dligiinliz gibi i~ taraf1 tahta, d1§ tarafr 
boynuzdur. Bunlan yapl§tlrmak ic;in de 
T unada ~1kan bir nevi bahgm kllc;Ikla -
rmdan istihsal edilen tutkal kullamhr. 
Y ay1 geren ipekten mamul ipe c;:le deriz 
ve §U sol bilegime takiirni§ iistii i§lemeli 
me§in bilezigin ba§parmagtmm hizasma 
oturttugu fildi~i yataga siper, ve ba§par
magima gec;mi§ fildi§i ylizlige de zeykir 
denir. Nihayet, §U, ucu sivri arka taraf1 
tiiylii, iki buc;uk dirhem ag1rhgmdaki in
cecik tahta c;ubuk ta oktur. 

- Her yay ve ok boyle midir? 
- Esas budur. F akat muhtelif ne -

vileri vard1r. Mesela talimde kullamlan
lar, muhtelif mesafelere gore olanlar. hat
ta ustalannm meharetine gore ~ekilleri 
degi§enler vard1r. Bilhassa harb yaylan 
ve oklan blisbiitiin ba§ka tiirliidiir.» 

- 0 zaman bir yay kac;a ahmrd1 ~ 
- Cinsine, ustahgma gore elli ku -

ru§lan iki Iiraya kadar yay vardr. Ok • 
lar da be§Pr kuru§a sa tthrd1. 

- Siz nekadar mesafeye atabilirsi 
niz? 

- 1250 gez, yani 825 metroya. 
Kec;iburlu (Hususi) - Zi.irram sa - Zaten bu rokordur. F akat yazmi§ oldt:

bnsizhkla beklemektc oldugu yagmur, gunuz gibi kemanke§ olabilmek ic;in 9()() 
iki glindcnberi fasilalarla yagmaga ba~- gez atmak lazJmdu. Ben ilk defa 12 
lam1~ken b1rdenbire kara c;evirmi§ ve 
bu sabah kasabamJZla civar daglan ke- ya§lmda iken bu mesafeye atm1~lim. 
sif bir kar tabakas1 kaplarm~tJr. - 900 i..i bulmak i<;in nekadar <;ah§· 

Me§hur Kemanke§ okunu yer

le$tirir ve atma(ja 

haztrlantrken 

!aka ustanm nezareti altmda dikkatle ~a
h§mak, boylece yaya hakim olmak ge • 
rektir. Bu sporu seven adam, iyi c;ah§IrSa, 
yani hergiin muntazaman idmanlanna 
devam ederse, iki senede 900 geze ula -
§abilir. 

- Her giinkii idmanlarda nekadar 
ok atmas1 icab eder';l 

- Y az, kl§, gi..inde hi~ olmazsa on 
be§ dakika me§gul olmah ve yolile, er • 
kanile all!, yedi ok atmahd1r. Biz boyle 
c;ah§hk, boyle yeti§tik.» 

Bu kadar gerili durmaga tahammiilii 
kalmarni§ gibi, sert adaleli sol kolun tut
tugu yay bir hamlede havaya kalk1yor, 
sonra yava§ yava§ kabza goz hizasma 
gelmek suretile ayar ediliyor. 

Yakkas, bir eski zaman cengaveri gibi 
dimdik, bacaklan, gogsli, kollan, boynu, 
her yam ~elik gibi gergin, bab§lan oku 
yahyarak kar§I mttaki hedefe saph. 

«- Dikkat edin aliyorum !» diyor. 
Ye sag kolunu uzatarak, fakat hie; 

~lic;liik c;ekmeden, yorgunluk gosterme -
den, bu ya§tan umulmaz bir kuvvetle ~ile
yi kendine dogru c;ekiyor, c;ekiyor .. Ve bir 
anda ok yay dan firl1yor. T ath, titrek, yu
TJ\U§ak bir vinggg 1.. 

Ye arkasmdan yama~larda akisleri 
inliyen bir: 

- Y a haaak 1.. nidas1. 
Bu. okunu sahveren ok~unun yiiz y1l· 

lard1r, bir an' ane §eklinde tekrar ettigi 
nagmedir. 

V e me§in ok mahfazas1 (kubur) un
dan birka~ ok daha ahyor, birbiri ard1 
ma, ayni noktaya ahyor ve isabel etti -
nyor. 

Oklan sapland1klan yerlerden topla
maga giderlerken, Vakkas gene sandal -
yasma oturuyor ve bir degnegi k1rmaga 
ugra§Jr gibi yaYJ iki ucundan tutarak di
zine daYJyarak gev§etiyor: 

«- ~~ bitince yay1 gergin b1ralmsa • 
mz alastikiyetini, kuvvetini kaybeder. Bu 
sebeble onu gene gev§etip k1hfma koy • 
mah.» 

HakkimJZda gosterdigi nezakete ve 
katlanchg1 zahmete te§ekki.ir ederken, 
ok iistadmdan, eski Okmeydamndan ve 
orada ok~ulann yaphklan merasimden 
de bahsetmesini rica ediyoruz. 

«- Hay hay .. » diyor ve anlahyor. 
Fa kat mi..isaade edin de, bu bahsi de 

ba§ka bir giine buakahm. 
KANDEMIR 

Fransa- Almanya arastn· 
da yeni bir gerginlik 
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ihsas ve F ransamn §imdi, Almanyada 
Hitler iktidar mevkiine gelmeden onceki 
vaziyette oldugunu ilave ediyor. 

Matbuat, Fransada fiatlann arttrgr ve 
bunun dogrudan dogruya ekonomik bir 
felakete miincer olacagt hakkmda D. N. 
B. ajans1 tarafmdan verilen haberleri de 
ne§retme~tedir. 

Ruhrarbeiter gazetesi, demokrat mem
leketlerdeki amele vaziyetini Almanya• 
daki vaziyetle mukayese ederek diyor 
ki: 

«Grev dalgalan, f1rtmamn mukadde
mesidir. Almanyada ise fiatlar ve iicret
ler istikrarhdJr.» 

Havas aians1, bu iddialara istatistik • 
!erie cevab vermekte ve diinyadaki sos • 
yal hareketlerinin Alman kiitleleri iize • 
rinde tesirsiz kalmadigmi bildirmektedir. 

Zurram yiizlinii glildliren bu yagt~lar mak laz1mdn? 
neticesi olarak, bu seneki mahsullin de - Bu, nihavet hir isticlad, kabiliyet 
gec;en seneki gibi ~ok bereketli ol cag1 ve azim me~.: esidir. Yay kullanmak ta
anla§IlmaktadJr. rifle ogrenilmez. Hele ilk zamanlar mut-

Rote Erde gazetesi ise, endi§e go te • 
riyor. !§ cephesi hitab ve mi..iracaatlerinin 
sayiSim artmyor. <;:iinkii buna ihtiyac go· 
rliyor. Bundan ba ka, resmi bir tebligde, 
amele unsurlarile birlikte hareket ettikle
ri ir;in «Ren>> de yedi papazm mahkeme
ye verildigi bildirilmektedir. 
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Miihim ifsaat! 
----' 

17 ingilterede yaln1z 
giinliik un ve bugday 

stoku kalm1s 
' 

Diin §ehrimize gelen Daily Mail ga -
zetesi yaztyor: 

Hafta zarfmdaki if§aattan en mii -
himmi Ingilteredeki yiyecek noksam 
hakkmdadtr. 

Memlekette ancak 17 giinliik un ve 
bugday stoku mevcud oldugu tahakkuk 
etmi§tir. 

Biiyuk HarbdJ denizaltl gemileri ab
lokasmm en tehlike1 i oldugu zamanda 
bile ingilterede en esash gtda maddesi 
stokunun bu dercceye tenezziil ettigi 
goriilmcmi~ti. 9imdi herkes _gayet hakh 
olarak 1 milyar 500 milyon Ingiliz liras1 
sarfile vlicude getirilmekte alan mu -
dafaa tertibatmm, yiyecek vaziyeti bu 
halde olduktan sonra neye yanyacagmt 
sormaktadtr Jar. 

$urast §ayani dikkattir ki bir haro 
zuhurunda dli§man ingiltereyi hava ab
lokasma alarak biiyiik miktarlarda bug
day ihracma miisaid iki liman alan Lan
dra ve Liverpool'a zahire gemilerinin 
ihracat yapmalarma mani olmak te§eb
biislerine giri§ecektir. 

Havai bir ablaka kar~lSlnda dar de -
nizlerle muhat alan bu adalara cenub 
ve garb istikametinden gemilerin ya -
na§mast son derece mli§kiil olacaktlr. 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 II T 8 9 10 

4 

Soldan saga: 
1 - Sattltk e§ya defter!, alfabede bir 

harfin okunlll/U. 2 - Terbiye, subay. 3 -
Yalvarma, namaz ktldtran. 4 - i slamm 
llk dort halifesinden biri, giizel san•at, bir 
emir. 5 - Qerkez yemeklerinden biri. 6 -
B!r kuma~m geni~ligl, Fransada b!r §ehir, 
e§ya. 7 - Kaba ve seyrek diki§, defedicl. 
8 - Bir emir, arkasmdan gitmeklik. 9 -
Bir ~e~id bogu~an. 10 - Bir emir, ayni =?e
Yin tekrarmt ifade eden bir edat. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Bir§eyi evvelden haber verme ma

rifeti, nota. 2 - Adalet da!res!nde, vilayet. 
3 - Ticaret, el. 4 - Kaba ve kahn kum~, 
franstzca c kanstzl!k hastahgma tutulmu§ 
olan>. 5 - Sakat, alfabede bir harf!n o -
kunu."?u. 6 - Esk! Mtstr ilahlarmdan b!r!, 
<;abuk. 7 - Kasavet, inek yavrusu. 8 -
Merdivenin ktstmlarmdan birl 9 - Cenu
bi Am.erikadaki Peru devletl~!n merkezl, 
cakal!. 10 - Viicudiin adale ktsmi, istiyen. 

Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 
2 3 4 i) fl 1 jl 9 10 

11Miulz IAIYIAIKIA!• IAJ 
2 . t IFIAIDIEI• I I 1~1 I IK 
3 TIAITIAIRI• INIAIRIA 
4 OIKI•I • I• IPIAIRIAIM 
1' LI • IHI i ILIAILI• IKIE 
r. OIMiulzi• IKIIIti• IT 
; JIAIKIAIRI• I• IEisl• 
~ t l• luls lulol i lYlE IT 
fl ~IEIKIEILIEI•IAIMIII 
0 Al~l•l•'oiKIUILIAI• -

( QaOnlar, konteranslar~ kongreler 
Mimar Sinan ihtifaline davet 

Turk Yi.iksek Miihendisler Birligi istan
bul ~ubesinden. 

9 nisan cum~ gii.nii saat on alttda Sii -
leymanl_y~ camisl avlusunda bi.iyiik M!mar 
Slnan loym yaptlacaik. ihtlfale istanbulda 
bulunan arkada~larm gelmeleri rica olu -
nur, 

A vcilar Kurumunda kongreler 
Istat;bul Avctlar kurumundan: Senelik 

umurm toplantiyt 11/ 4/ 937 pazar giinii saat 
10 da Istanbul Caga!oglunda Halkevinde 
yapacagtrmzc:lan bi.iti.in iiyelerin gelmeleri 
r!cp. olunur. 

Davetler 
Giilhanenin ttbbi mU.samereler!nin do 

kuzuncusu bugiin saat 17,30 da yapJlaca 
g_mdan arzu eden meslekta~lann te§rifleri 
nca olunur. 

C YENi ESERLER ) 
'-------=:..:.::_. 

Yeni Adam 
171 inc! saytsl <;tktt. Bu saY! lle ila ve 0 _ 

larak Anatole _F~ance·.~ <Epikiir'iin Bah _ 
~esi) adll esennm 3 uncii formas1m verl
yor. Yeni Adami ehemmiyetle tavsiye edi
yoruz. 

Tiirk Ticaret Hukuku 
Istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi 

profescirlerinden doktor Hir§ tarafmdan 
yaz11m~ oJan Tiirk Tlcaret Hukuku isim!i 
eser lki biiyiik cilt halinde !nti=?ar etmi§t!r. 
Profesor, kitabmda tatbik ettigl yeni me
tod sayesinde bu sahada yen! bir illm ha
vast yaratrn.L$tiT. Eser memleketimizdeki 
ihtlyaclara gore yaztlrrn~ttr. Miiellife gore 
M.klm, kanunu tefs!r ederken devletin bu 
sahada gii.ttiigii prensiplere bagl! kalma
ltdtr. Umumi bahlsleri muhtevl olan blrln
ci cildinde c;ok derin tahlillerle bunu teba
riiz ettiren profesor, iklnci cildinde halen 
mer'i olan ticaret kanunumuzdaki noksan

"iara temas ederek, t!caret kanunlle bore-
tar kanunu arasmdaki ahenksizl!kleri te -
bariiz ettirmege ~ali:,;m~tll'. 
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Bu nastl takvim? 
Qar§amba Katibmuslihiddin mahallesin

de Mehmeddede sokak 13 numarada Mak
bule imzasile aldtglmiZ mektubda denili -
yor ki; «Elime bir takv!m gec;ti. Bu tak -
vimde san boya ile c;izilmi§ b!r Tiirkiye 
ha.ritast ve bir Tiirk erinin resmi karto -
nun siisiinii te~il etmektedir. Harita en 
fazla otuz be~ vilayete taks!m edilml§, Er
zurum yerine Ankara, Anik.ara yerine Es
ki§eh!r, Trabzonun yerinde de Kastamonu 
goriiniiyor. Bunun bir bilmece olmast ih
timalini dii§iindi.im fakat bOyle bir kayde 
tesadi.if edemedlm. Mizah o!mas1 ihtlmal!
ni de akl!mdan ge<;ird!m, yurd haritasile 
boyle bir§eye kimsenin curet edemiyecegi
ni de hattrhyarak bu takvlmi tertlb eden, 
basanm cehaletinden b~ka b!r~eye hiik -
medemed!m. 

Biiyiik ve eski bir matbaamtzm eseri o -
Ian bOyle bir gafa bir daha dii=?iilmemek 
iizere alakadar hususi ve resmi makam -
!ann diklkat nazarlanru <;ekrnenlzi dile -
rim.:ao 

Te,ekkiir 
Kemalpa11a nahiye merkezile Derei<;i, 

Kopriicii, Karaosmanoglu, Qamurlu, Os -
maniye, Sarp, §ana ve Uc;karde§ koyleri 
muhtarlanmn resmi miihiir ve imzalanm 
ta§tyan blr mektub aldtk. Bu mektubda 
kazaya be=? stmfll bir mekteb ve koyliiye a
razi temln eden, bir<;ok fidanltklar yeti§ -
tlren ve koy sandtklarma vartdat temin e
den kaymakam Sabri Demirle nahiye mii
diirii Feyzlye alenen te~ek.kiir edilmekte
dir. 

Bahkesir Tiirk H ava Kurumunun 
nazar1 d ikkatine 

Bahkesirde Muall!m mektebi talebesin -
den 331 numarah Nuri Fragan !mzas!le al
dtgtmtz mektubda denil!yor ki: c§ehr!miz 
Tiirk Hava kurumunun binasmdaki Tiirk 
bayragi ytrttk ptrttk olduktan baska ma
tem alameti olarak serenin yartsma kadar 
<;ekilmektedir. SaygiSIZ ve cahil blr oda -
cmm i.lli olan bu biiytiOC hata hususunda 
alakadar makamla.rm dikkat nazarlarmt 
<;ekmenizi dilerlm.:ao 

ist. Borsas1 8/4/937 
PA R ALA R 

Ahs 
Sterlin 619.-
Dolar 123.-
Frank 112.-
Liret 120.-
Belcika Fr. 80.-
Drahmi 18.-
fsvicre Fr. 565.-
Leva 20.-
Florin 63.-
Kron Cek 70.-
Silin Avustur ·· 20.-
Mark 25.-
Zloti 20.-
Pen eo 2L-
Ley 12.-
Dinar 48.-
Kron tsver 30.-
AJtm 1045.-
Banknot 250.-

(:EKLE R 
Acrhs 

Lonrda fi20.-
New-York 0.7893 
Paris 17.2375 
Milano 15.-
Briiksel 4.6895 
A tina 88.1450 
CeneVl'e 3.4680 
Sofva 64.1935 

. Amsterd. 1.4410 
Pral! 22.6693 
Vivana 4.2338 

, Madrid 11.4275 
·Berlin 1.9630 
jVarsova 4.1775 
113udaneste 3.9920 
lliikres 107.9093 
Belln'ad 34.5967 
Yokohama 2.7650 
Moskova 24.77 
Stokholm :J.1450 

ESH A M 
Acrhs 

t$ Bankasx hamiJine 10.30 
Asian Cimento 14.80 

I 
Merkez Bankasr 93.50 

fSTiKRAZLAR 

Tiirk borcu I Pesin 
• • 1 Vadeli 
• • 1TI Pesin 
• • II Vadeli 
• ,. III Vadeli 

Acrhs 
21.10 
21.325 
20.50 
20.70 
20.55 

Sahs 
622.-
126.-
116.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.50 
24.-
14.-
52.-
32.-

1046.-
252.-

Kauams 
620.50 

0.7S88

1 
17.2325 
14.9910 
4.11850 

88.0740 
3.1650 

64.1418 
1.44 

22.s:no 
4.23 

11.4182 
1.9625, 
-1.1740 
3.98871 

107.6551) 
34.5688 

2.7fl3(1 
24.79 
3.1260 

Kananrs 
10.30 
14.80 
93.50 

Kananxs 
21.10 
21.125 

20.55 II 20.70 
20.55 

~-==~=·~~=========J 

Dr. Haftz Cemal 
Lokmmt H ekim 

Dahiliye miltehasstsl 
Pazardan ba~ka giinlerde ogleder 

&onra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan 
!rulda Divanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanru kabul e 
der. Salt, cumartesi giinlerl saba}; 
c9 lh · 12. saatlen hakiki bkaraya mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

~ubeye davet 
Uskiidar Askerlik §Ubesinden: 
1 - 937 senesi nisan celbinde §ube hal

kmdan 329 dogumlu piyade ile 330 dogum
lu m1ztka ve 331 dogumlu jandarma ile de
niz erat1 almacakttr. 

2 - Bunlardan deniz eratmm =?Ubede 
toplanma ve sevk giinti 16 nisan 937 ve pi
yade ile mtztka ve jandarma erlerinin top
lanrna ve sevk giinlerl de 21 nisan 937 ol
dugu cihetle bugiinlerde ve saat 9 da ~u -
beye gelmeleri, gelmedikleri takd!rde ba -
kaya tanuacagt, 

3 - Bedel vereceklerden deniz erlerinin 
bedeli nakdileri 15 nisan 937 ve digerleri
nin 20 nisan 937 ak§amma kadar kabul e
dilecegi ilil.n olunur. 

*** 
Kadtkoy Askerlik §Ubesinden: 
1 - 937 nisanda sevkedilecek alan 316 

dogumludan 329 dogumlu (dahl!) piyade ve 
giimriik smtfma aynlmt§ olanlarm subede 
toplanma giinii 21 nisan 937 d!r. Bunlar
dan bedel vereceklerin 20 nlsan 937 aksa
mma kadar bedelleri kabul olunacakttr. 

2 - 316 dan 332 (dahil) dogumuna ka -
dar olan deniz smtfma ayrtlrru=? olanlarm 
§ubede toplanma giinii 16 nisan 937 dir. 
Bunlardan bedel vereceklerln 15 nisan 937 
ak=?amma kadar bedelleri kabul olunacak
ttr. 

istanbul Kadtki:iy sulh icrasmdan: 
Aznil Papazyamn Karabet Papazyan 

ve emvali metruke ile ~ayian ve mii§te
reken mutasarnf oldugu Kad1ki:iyunde 
Caferaga mahallesinin Bademalti, Ru
~en _sokagmda ve bin iki yuz lira k1y • 
~et1 muhammeneli ve haricen kargir 
bma dahilinde birinci katta bir oda, bir 
mutfak ve bir bodrum ve arka cihetin
de bir miktar bah<;e ve bir kuyu, ikinci 
katta bir oda, bir sofa ve u<_;iincu katta 
bir tavan aras1 ve bir dara<_;asi bulunan 
10 N a. h hane ve gene mahalli mezklir
da 1800 bin sekiz yuz lira k.tymeti mu
hammeneli ve haricen kargir bina da • 
hilinde alt katta bir ada, bir mutfak, bir 
~ala, bir bodrum, bir miktar bah<;e ve 
ikinci katta bir sofa, iki oda ve bir san
dtk odasi, u<_;lincu katta bir sofa, u~ oda, 
bir hala bulunan 12 No. b. hane Kadtk6y 
birinci sulh hukuk mahkemesi ilamma 
musteniden ve tarihi ilandan itibaren 
yirmi giin muddetle dairede eshab1 mu
racaate a<;tk bulundurulan sat!~ §art -
namesinde yazth §erait dairesinde ve 
pe§in para ile Kadtkoy sulh mahkemesi 
icrasmda 12/5/937 tarihine musadif <_;ar 
§amba giinii saat ondan on ikiye kadar 
apk arthrma ile sahlacaktlr. Yevmi 
mezkurda sah§ ktymeti muhammenenin 
yuzde yetmi§ be§ini tutmadtgt takdird~ 
en son arttlramn taahhudu baki kalmak 
uzere miizayedenin on be§ gi.in daha 
temdidile 27/5/937 tarihine tesadiif e
den per§embe giinu saat ondan on ikiye 
kadar en ~ak arthrana ihalei kat'iyesi 
icra ktlmacakhr. Mezklir emli'tkin sat!§. 
tarihine kadar sab1ka ve haliyeden bi
na, evkaf ve yirmi senelik evkaf taviz 
bedeli ve belediye vergilerile resmi tel
la.liyesi hissedarlanna, ihale pulu mii§
terisine aid olarak sablacakhr. !era ve 
iflas kanununun 126 net maddesi mu -
cibince ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlann gayrimenkul uzerindeki 
haklanm, hususile faiz vc masrafa dair 
olan iddialanm evrak1 musbitelerile 20 
gi.in i<;inde icra dairesine bildirmeleri, 
aksi halde haklart tapu sicillerile sabit 
olmadtk<;a sat!§ bedelinin payla§masm
dan hari<; kalacaklan ve sab§a i§tirak e
deceklerin yuzde yedi bu<;uk pey ak<;e -
si vermeleri laztm olup daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin dairemizin 
937/22 numarah dosyasma miiracaat et
meleri liizumu ilan olunur. 

r- iSCi ARANIYOR 
I Cerrahpa§a'da Ce vad Yiiriir 

mobilya fa brikasmm te~kilatmm 

tevsii dolayrsile mobilya i§lerine 
tamamile vaktf i§~iler aranmak-
t adrr. Fabrika miidiriyetine miira· 

caat edilmesi. 

DOKTORLARA 
DAHiliYE HASTAliKLARI 

ve genel te§his 
Dr. Sadullah Nutku 

Prof. M. MA TTHES'in derin go· 
rii~leri bulunan ktymetli bir eserdir. 
Sab§ yeri ikbal ve Mazlum K itab
evleri. 906 sahife, fiat! 600 kuru~ 

• Daktilo Aramyor-. 
Galata'da Voyvoda caddesinde 

Bo:akurt hanmda kain SKF bileli 
rulmanlarr T .A . ~irketi basit i~le· 
r i i~io bir Daktilo artyor. lstek-

11••• lilerin miiraca atlart 

Adalar1 Giizellestirme Cemiyetinden: 
Yuriikali plajile <;amhk gazinosunun kirasma aid ve 10 nisan 1937 cu • 

martesi gunu icras1 mukarrer arthrmamn o gun saat on birden on u~e ka
dar yapi]acagt ve muzayedeye gireceklerden teklifleri tutarmm yuzde yedi 
buGugu nisbetinde teminat ahnacajtl ilan olunur. (1911) 

Cumhuriyet 
f;inkografhanesi 

Fennin son terakkilerine uygun biiyiik miiessesedir. Renkli ve 
renksiz her cins kli'.!e irnalatr ve her nevi c:inkogt"af i ~leri ic;in 

siparis kabul olunur. Telefon : 24290. 

Satll1k arsa 
Goztepede, Goztepe caddesinde, tram

vay yoluna u<; dakikallk bir mesafede 
merhum Osman Pa§a zevcesi Fahirenin 
k1:i§kuniin arka tarafmda bir di:inumden 
on donume kadar ifraz olunmU§ arsa 
ehven fiatla satlhkbr. 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 
Cinsi Miktan Tahmin bedeli ilk te!Tl; 

Elbiselik laciverd kuma~ 280 metre 1190 lira 89.25~1' 
Gc.latasaray Lisesi parastz yahh talebesine yaptlnlacak elbise ic;in · c 

nda miktan, cinsi, muhammen bedeli ve ilk teminah ya2ah kuma~1n .. ~~ 
eksiltmesi 14/4/1937 Gar~amba giinu saat i.ki buc;ukta istanbul l{UJJ111 
Direktorlugu binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Okul Satlna 
Ko~isyonunda yapllacakhr. ~~ 

Miiracaat mahalli: Kadtkoyiinde Su- Isteklilerin Ticaret Odas1 belgesi, ruhsat, unvan tezkeresi ve Liseier rl' 
::eyya sinemas1 yakmmda ini:inu soka- hnscbeciligine yabrm1~ olduklan ilk teminat makbuzile Komisyana ve s

1
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63 
gmda No. 11 nameyi gormek uzere Okul idaresine gelmeleri. ( 

[

Dr. HAZIM PEKiJ c inhi~;;..r,ar I y,,.u •~n M:;~HrJHc7iinden 
Dermatolog, Venero!o g 

. Beyoglu, Ingiliz_ Setareti I - idaremizin izmir fabrikas1 ic;in l;lartnamesi mucibince 24 ton tTl~ 
kar !'I IS~ L6 (ag1r Dizel yag1) pazarhkla satm almacakbr. 5 ~ II - Pazarhk 14/IV /1937 tarihine rashyan Gar~amba giinu saat 1 

Tiirkiye Naft Sanayii Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Allm Komisyonunda yap! 
.. . lacakbr. il' 

TURK ANONIM ~ 1RKET1 III - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden allna~ 
IDARE MECLiSiNDEN. IV-:- Isteklilerin pazarhk icin tayin edilen ,e:un ve saatte yuzde .. 

· bw~uk guvenme paralarile birlikte ad1 geGen Komisyona gelmelerl ~ 
$irketimizin 26 mart 1937 tarihinde olunur. (1 

toplanacag1 evvelce ilan edilmi§ alan 
senelik alelade heyeti umumiye i<;tima1 
ekseriyet has1l olamaml§ oldugundan 
heyeti umumiyemizin 26 nisan 1937 pa
zartesi gi.inu saat 11 de i<;timaa daveti 
kararla§tmlmt§hr. i§bU i~timaa i§tirak 
edecek muhterem hissadarammtzm ka-
nun ve esas nizamnamemize tevfikan 
yevmi i<;timadan bir hafta evvel hamil 
alduklart hisse senedabm ~irket vezne
sine tevdi ile mukabilinde duhuliye va

rakalanm almalanm dileriz. 

MESLiSi iDARE 

Ruznamei miizakerat 
1 - 1936 devresi muamelati hakkm -

da meclisi idare raporunun ktraati ve 
tasdiki. 

2 - Muraktb raporunun okunmas1. 
3 - 1936 senesi devrei muamelab hak

kmda tanzim edilen bilim<;a ve kar ve 
zarar hesabmm okunmast ve kabulii. 

4 - idare meclisile muraklb ve mu -
diriyetin ibrasi. 

5 - 1937 senesi i<;in meclisi idare aza
lanna verilecek huzur haklanmn tes
biti. 

6 - 1937 senesinin muamelatl i<;in bir 
muraklb intihab1 ve tahsisatmm tes -
bitL 

Bi~ki dersleri 
Evinde hacas1z kendi kendine 

bi<;ki, dik~ 6grenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i<;in 9iikru Canal 
tarafmdan yaztlmt§tir. 

Kadm elbiselerine aid alan hi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 Iiraya 
Be§ikta§ Diki§ Yurdunda satlhr. 
Her evde bulunmas1 laz1mdrr. Ta§· 
raya pasta parast almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid u~iin
cu cildi de basilmaktadtr. 

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

-I- Yaprak tiitlinlere anz alan haqarati 6ldurmege mahsus en tniie~ 
marka ;{460 litre mavi cFilit ve emsali mlistahzarah ile bu mayie aid 218 a 
tulumba ve 22700 aded sinek kag1d1 pazarhkla satm ahnacakbr. I{t 

II - Pazarhk 19/IV {937 tarihine rasliyan pazartesi gi.inu sa at 16 da 
bata~ta Lcvaz1m ve Mubayaat ~ubesindcki Ahm Komisyanunda yapdaca~ 

III - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 guve~s; 
paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1 -200 metro 50 M/M lik yass1 kay1~ 

200 metro 60 M/M lik yasst kay1§ 
200 metro 8 M/M yuvarlak kay1~ )) 

1 - Yukanda miktar ve eb'adt yaz1h yass1 ve yuvarlak kay1~ pazarll 
satm almacakhr. ¢ 

2 - Pazarhk 13/IV /1937 tarihine rasbyan sal! giinu saat 16 da Kaba 
ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakbr. 

3 - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gave!! 
paralarile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1 

Beyoglu 4 iincii Sulh Hukuk mahkemesinden : 

Sat1l1k muhtelif 

Matbaa Makineleri 
Terekesine mahkemece el konulan olu Hiristo Dragonis'e aid istanbul 

Hasircilarda Yeni banda 2 saytlt magazada bulunan ve mahkemece tesbit 
edilen matbaa tab, yaldtz makineleri elektrikli dinamosu, gaz matorii, 
ezme, vernik, degirmen, Tarnsport makineleri ve matbaa ta§lan ve saire 
at;Ik arthrma suretile 15/4/937 tarihine musadif per§embe gi.inu saat 14 
te satilacaktir. isteklilerin yukanda gosterilen giin ve saatte mahallinde 
haztr bulunmalan ve miizayedeye girebilmek ic;in tesbit esnasmda dos· 
yasmda konulan ktymet i<;in % 7,5 nisbetinde pey ak<;esi yatlrmak lazttn' 
dtr. Tellaliye resmi mu§terisine aid oldugu ilan olunur. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Idare- ihtiyaci ic;in 5o aded hurc;, 25 aded buyil.k, 40 aded orta boy muveJ 

c;antas1, 20 aded buyiik, 10 aded orta boy surlicu heybesi, 20 aded orta b0 

emanet c;antas1 ki cem'an alb kalem 165 adea ihtiyacm yaphnlmast a~1k e~ 
siltmiye konulmu~tur. Eksiltme 12/4/937 pazartesi gunu saat 15 te tstanbdl 
Yenipostane binas1 birinci katta istanbul Posta T. T. Vila yet Miidurlu~iin S 
mutel;lekkil Ahm Sabm Komisyonunda yaptlacaktrr. Muhammen bedeli 39 4 
lira 80 kuru~. muvakkat teminat 295 lira 11 kuru!;itur. 1steklilerin numune '.., 
~artnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yabrmak uzere eksiltme ~) 
nunden evvel mezkur Mlidurliik idari Kalemine muracaatlerL (172 

----------------------------------~-------------------------------~-------_/ 

IHTIVARLIK 

Pe$inizcfen Geliyor, 

ONA KAR$1 

Haz1rhkh oavran1n1z' 



9 Nisan 1937 CUMHURlYEl' 

u,iitmenin, Grip, Nezle, Ba, ve Di, Air•lar•n•n ~:~.i K E S K i N K A $ E L E R i D i R. 
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Bahqekapl 
Salih Necatl 

1~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H~r~u .~~·!lun~?!?~~~!1~~~~~;ma TUrk :~ J UKimNne.ldOerse Rdesi; u!! n r 
Kiitahya Orman Direktorliigunden: 

> 
j. 

talebe kayid ve kabul olunacakhr. 1i&o4 
Kayid ve kabul §artlan a~agtdadtr: :::l 
A -- Liselerden olgunluk imtiham vererek mezun olanlar. H~rb Ok~ : ~ 

luna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra miiracaat edenler tmtihanstz 1k1 :'C.. 
iistiine fener yoktur. 

veya daha ziyade sene sonra miiracaat edenler As. Liselerden birinde ol .- .,J 

gunluk cBakalorya• imtihanma tabi tutulurlar. Lise mezunlarmdan gayn, CQ 

Neden mi? c;iinkii kii<;iiktiir, ta~mmas1 kolaydtr. 
Stkhr ve giizeldir, sevilerek kullamllr. I~1g1 bol ve 
kuvvetlidir. Uzun miiddet devam eder. Nihayet 
ucuzdur. smtf ve ihtlsas okullan ve liselere muadil olduklan Kiiltiir Bakanhgmca tas

di_k edilmi11 olan ekalliyet ve ecnebi okullarmdan mezun o~_an T~r.k talebe A_s. 
Ltselerin birinde olgunluk imtihanmt ge<;irmedikc,;e ve Turk dthne tam va
ktf olmadtk~a Harb Okuluna kabul edilmezler. 

. B - Anavatan dt~mdan okula girmek isti~en .. Tiir~. tale~enin de .~s. 
~15~_lerden birinde bakalorya imtiham vermelen, Tiirk dtlme .~akif. ".: ~rk 
tabuye:inde olmlan lazrmdtr. Olmtyanlar bir sene zarf!n~a ~u~k t~l:m~etl~e 
ge~ecegme aid bir sened verirler. cBir sene zarfmda tabnyebm deg1~tlrm1 • 
Yenler olursa okul masra£1 kendilerinden almarak okuldan ~tkanrlar.• 

c -- istekliler c16· ya§ml bitirmi~ ve c23:. ya~ma heniiz girmemi§ 
olmak. 

D - t1niversitede okurken As. Hakim ve Muallim olmak istiyen .~a!.eb~~ 
den birinci smtfa girmek istiyenlerin en yukar1 c22• ikinci sm1fa c23• uc;uncu 
Smtfa c24• ya~lanm bitirmi~ olmalan laztmdtr. .. . . 

E - Viicudiiniin te~ekkiilah ve slhhati cTam. te~ekkul .. h~yeh sthhtyece 
Yaptlan muayenede• orduda ve her iklimde faal htzmete musa1d buh~_nmak. 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hi~bir fena bali ve fen~ 11ohretler 
sahibi olmadtgma dair vesaik gostermek. c!cabmda okul komutanh~mca muh
~elif kanallarla yapllacak tahkikat neticesi miisbet ~lkhgt t_~kdtrde okula 
l!:ayid ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise akbul olunmaz. Muracaat eden -
ler bu hususta hi~ bir hak talebinde bulunamazlar. 

2 - Birinci maddedeki ~Sartlarl haiz olanlardan __Ankarada v bulunanlar 
her sene mart ba~Smdan temmuz nihayetine kadar dogrudan dogruya .Harb 
Okulu Komutanhjtma, Ankara haricinde bulunanlar bulundukl~n yerle_:m en 
bi.iyiik Askeri Komutanhgma ve Askerlik Subesi Ba~kanhgma tkamet~~h ad
resi de yazll1 istida ile miiracaat ederler. !stidalarma a§a~da yaztb kagtd ve 
vesikalanm baglarlar. 

A - Niifus teskeresi veya musaddak sureti. 
B - Miitehasstst tam bir heyeti sthhiye tarafmdan musaddak slhhat ve 

a~1 vesikalan. cA!it vesikalan olmtyanlara Askeri Heki~lerc~ ~~.1 y~ptlrlllr.» 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomasi ve:ra L1se Mudmyebn.ce mu

sadak resmi ve fotografh vesika ile mezun oldugu okulun vereceg1 resmi 
hiisniihal kag1d1. 
. D - Okula kabul olundugu takdirde askeri k~~u~lar, nizan:tl~r. ve. ta

hmatlarJ tamamen ve aynen kabul ettigini natlk vehsmm ve kend1s1mn brrer 
taahhiid senedi, sarah, uyku halinde gezer, sidikli, b~yll;n~k ve ~1:-pmmak 
hastal!gma miiptela olmadtklarma dair taliblerin vehlermm !aahhudvnam:-
t:ri. B:J gibi hastahklardan birile okula girmezden evvel malul ?ldu~. ~I
lahara anlasllan talebe okuldan ~tkarthr ve o talebe i<;in sarfedtlen butun 
masraflar velisine tazmin ettirilir. 

3 - Ankara haricinde miiracaat edenlerden giris ~artlanm ta~Styanlarm 
muame]eli evrakt As. S. lerince yukandaki 2 madde sarahati dairesinde te-
kemmm ettirilmi11 olarak Harb Okuluna gonderilir. . 

Kayid ve kabulleri takarriir edenlerin Okula sevkleri As. S. den istentr. 
4 - Ankara haricinden miiracaat edenlerin vakitsiz Ankaraya gelip 

beyhude stkmtJya dii~Smemeleri i~in kayid ve kabul tebliginin bulunduklan 
yerlerde beklemeleri menfaatleri iktizasmdandtr. (1864) 

Yiiksek Miihendis 
ve 

Mektebi 
Eksiltme 

24 aded Schumann Voliimenometresi 
18 ,. Muhtelif eb'adda c;imento elegi 

Artbrma 
Komisyonundan: 

,,~ 24 , ,. ,. normal kum e1egi 
1 ,. Teferriiatile beraber Michaelis maniveleli cer aleti. 

M alzeme laboratuan i~in liizumu olan yukanda cins ve miktan yazth mal
zeme ·a<;tk eksiltmiye konulmu!jtur. Eksiltmesi 12/4/1937 tarihine rashyan pa
zartesi giini.i saat 14 te mekteb binast i<;indeki Komisyonda yapllacakhr. Mu· 
h_a~~~n bed:li bin clooo. ve ilk teminat c75:o liradrr. isteklilerin §artname
Sinl ~ormek w:ere mekteb idaresine m.ii,racaatleri. (1659) 

Sat1bk duba 
Akay i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Halicde Piripa!ia ile Camialtmda idaremizin mah bulunan ve su kesimin

den 30 santim yukansma kadar bakrr kaph muhtelif eb'adda -8- agac duba 
a~1k arthrma ile sahhktlr. 

Bu dubalarm bir tanesine veya bir kac;ma da pey siiriilebilir. Arttrrma 20 
nisan 937 giinii Akay Sefler Enciimeninde saat 15 ~c ba~hyara!: _16 da ihalesi 
yaptlacagmdan taliblerin !iartnameyi gormek iizere I!iletme .~efhgme ve % 7,50 
giivenme ve artttrma paralarile o giin Enciimene gelmelen. (1980) 

Sah~? deposu: Galata, Hara~!rl (eski Domuz) 
sokak No. 5. Telefon: 43861. 

iSMAiL OMER i~CEN 

Oskiidar M1ntakas1 Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Goztepe Goztepe mahallesinin eski c;ukur~e~me yeni Kadiraga sokagmda 

kain eski 10 - 11 yeni 11 - 11 sayi11 ev mutasarnft binba~St Tahsinin 608 lira 
47 kuru~ borcundan dolay1 mahalli mezkur miizayedeye vazedilmi~tir. lhalei 
evveliyesi 30/4/1937 cuma giinii saat 14 te icra klhnacagmdan talib olanlarm 
% 7,5 pey ak~elerile birlikte Kadtkoy kazas1 idare heyetine miiracaatleri. 

(1003) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

6 nc1 ke~ide 11 nisan 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 200,000 lirad1r. 
Ayrtca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirahk 
lkramlyelerle (50.000 ve 200.000) lirahk lkl mUklfat vardtr. 
Dlkkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak,amiDa kadar 

biletini degi,tirmi, bulunmahdtr. 
Bu tarihten sonra bilet Uzerindeki hakkt saktt olur. 

Belgrad Orman1 isletme 
' 
Direktorliigiinden: 

1 -- Belgrad ormamnm muhtelif yerlerinde istif edilmi~ olarak mevcud 
bulunan c30,860:. kental kan~tk cMe~e. kaym, giirgen, kestane• odun pazar
hkla sabhga c;tkanlmt!ittr. Muhammen fiatt beher kentah c25• kuru12tur. Bu 
hesab iizerine teminati c578· liradlr. 

2 - ihale, 15/4/1937 per~embe giinii saat 14 te Istanbul Orman Direk. 
torliigii dairesinde}d Komisyonda yaptlacak, verilecek bedel muvaftk go -
ru:diigii takdirde talibine kat'i ihalesi yapllacakbr. :;lartnameyi gormek is -
tiyenlerin hergiin istanbul Orman Direktorliigune, odunlan gormek istiyenlerin 
de Bah~ekoyiindeki is.letme DirektOrliigiine miiracaat eylemeleri laztmdtr. 

3 - Artbrmtya girmek istiyenler muvakkat teminatl yatlrdtklarmt nak
ten veya resmi makbuzla ve c2490» sayll1 kanunda tayin olunan evsaf1 da haiz 

_ olduklarm1 isbat edeceklerdir. (1778) 

Davlet Demiryollar1 i,telme Umam Miidiirliigiinden J 
Haydarpa§a Liman arazisinde kain 4 No.h tahta ambardan miifrez yazthane 

ayhg1 muhammen 1500 kuru~ mukabi nde ve bir sene miiddetle a~1k arthrma 
~uretile kiraya verllecektir. A~tk afthrma 15/4/937 tarihinde saat 15 te H. Pa
~a Birinci i~letme Miidilrliigiinde y<iptlacakhr. Taliblerin yiizde yedi bu<;uk 
muvakkat tcminat ak~esile ve gereken kanuni vesaikle beraber mezkur gun
de haztr bulunmalan ilan olunur. (1788) ,. 

Muhammen bedeli (19728,50) lira olan baktr ve pirinc,; levha, bak1r boru 
y-e pirinc; !;Ubuk 18/5/1937 sah giinii saat 15,30 da kapah zar.f usulile Ankarada 
Idare binasmda satm ahnacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1479,64) lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah niisha
smda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve tekliflerini 
ayni gun saat 14,30 a kaclar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

$artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa~a-
da Teselliim ve Sevk $efliginden dagtttlmaktadtr. (1854) 

ADEMi iKTiDARA FORTESTiN 

A dedi 
1 

12 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
2 

2 -30 

Adedi 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
2 

1 -18 

A dedi 
5 
3 
3 

4 
1 
1 
1 
1 

19 

Adedi 
4 
2 
2 
6 -14 

Cinsi 
Ceviz kaplama ~er~eve 
Tam taktm perde 
Ceviz kaplama yazlhane 
Ceviz kaplama dolab 
Ceviz kaplama telefon 
Ceviz kaplama sigaraltk 
Ceviz kaiJlama paravana 
Ceviz kaplama sehpa 
Ihlamur kaplama sigarahk 
Ihlamur kaplamalt telefon 
masas1 
Ihlamur kaplama paravana 

Cinsi 
Maroken yazthane koltugu 
Maroken koltuk 
Maroken kanape 
Maroken kanape 
Maroken koltuk 
Ihlamur kaph yazthane 
Maroken sandalye 
Portatif minderli yazthane 
koltugu 
Maroken siimen 

Cinsi 
Maden komiirii sobas1 
Standard masa telefonu 
Mersedes selekta yaz1 
makinesi 
Kumpas 
Dereceli minkale 
T. cetveli 
Miinhani <;fzme aleti 
Celik §erid 

Cinsi 
Dosya dolabt 
Kiitiibhaneli gardrob 
Iblamur kaplama ~erc;eve 
Hezaran sandalye 

MubalniJlen 
be deli 
Li Ku 

474 00 

Muhammen 
be deli 

Li Ku 

499 00 

Muhammen 
bed eli 
Li Ku 

484 75 

Muhammen 
bed eli 
Li Ku 

226 00 

• 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku 

71 10 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku 

74 85 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku 

71 63 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku 

33 90 ' 

1 - Yukanda cinsleri yazth dort part! e§ya ayn, ayr1 veya toptan pa
zarhkla ~ubayaa edilecektir. Muhammen bedelleri hizalarma konulmu§tu. 

2 - Istekliler bunlara aid §artnamelerle resimleri belli giinden evvel Kii
tahya Orman Direktorliigiinde gorebilir ve her tiirlii izahat alabilirler. 

3 - Pazarhk 15 nisan 937 per~embe giinii saat 15 te Kiitahyada Orman 
Direktorl~giinde miite§ekkil Komisyonda olacakhr. 

4- Muvakkat teminat miktan yukartdaki cetvelde her bir parti e~ya 
hizasmdr. gosterilmi~tir. 

Pazarhga ayn, ayn veya hepsine birden i~tirak edecek isteklilerin 2490 
numarah kanun mucibince ve §artnamede de a!;tk~a yazlld1~1 §ekilde bu te· 
minatl vetmeleri Iazrmdtr. (1978) 

Defterdarhk istanbul Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Eyiibde Ni~Sanct mahallesinde Miinzevi lo~lasmda Subhiye aid c2• sayl11 

ticarethanede kazanc vergisi borcundan dolay1 tahtl hacze ahnan elll bin kilo 
ot 10/4/937 cumartesi giinii saat 10 da tahsili emval kanunu hiikiimleri daire· 
sinde mahallinde sablacakhr. Gormek ve fazla malfunat almak istiyenl,.rin 
Eyiib Maliye :;lubesi Tahsil :;lefligine miiracaatleri ilan olunur. (1939) 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul ~ubesinden: 

Vanda Cubuklu Giimriik memuru Bay Edib Yalc,;m adma yaz1h D smtfm
dan 32702 numarah bankamtz aksiyonu kaybedildi~inden artlk hiikmu kalma
dtgt ve sahibine ba$ka numarah yeni aksiyon verilecegi bildirilir. (1979) 

0 

Erken ihtivarl&yaoln• genele,tirir, yorguo viicudleri dincle,tirir. Belgevtekligini ge~;irir, ~elik vibi bir viieud k azand1ru 

Antalya Umumi Nakliyat Tiirk Anonim ~irketinden: 
Miiessesemizin §imdiye kadar muhterem halktan gordiigii ragbetten kuvvat alarak 

Istanbul ve Ankara halkma da bir hizmette bulunmak iizere 

KUMBARA BIRE· 
1000 
VEREN cc!fehiri~i ve civar1 nakliyat servisi>> acmu;llr. 

Bu §Ube gerek ~ehir dahilinde gerek civar yaz!•k k.oyle~e y~p1lacak ev e§YaSI naklini 
ve ambalajlar1 kendi vasdalartle ~ukebn §tan olan 

CiDDiYET 
iNTiZAN 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
FO<;A SATISI 

Semti ve mahallesi Sokagt 
Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

Eski F~a Kocamehmed 
Karabalc;tk 

Bila Ytktk kule ve 35 zeytin agacm1 1250 
mi.i~temil 14 doniim tarlamn ta-

» 

» » 

» » 

» » 

Cebhane 
Fatih 
Talatbey 
Sahil caddesi 
Tala they cad. 
<;ar~J 
Cebhane 
B iiyiikdenic; 

Bila 

104 

maml 
Hane. magaza ve yaghanenin 
tamamt 
4 oda, mutfak ve bahc;eyi mii§
temil hanenin tamam1 

39 ' Bah~eli diikkan ve odanm ta-

Bila 

mamt 
3 oda. bodrum ve biiyiik zeytin~ 
ligi mi.i~temil hane ve bagm Ia~ 
mam1 

Y k d 1'1 10 .. "dddetle u art a evsaft yazth gayrimenkull er kapah zarf usu 1 e gun mu 
sah§a ~tkanlmt§hr. lhaleleri 14/4/937 

~ar~amba giini.i sa at 15 te F oya Malmii diirliigiinde yaptlacakttr. 
Sah$ miinhaman gayrimiibadil bono siledir. 

TARLADIR 
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