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Balkan konseyinin ikinci giinii 
Diin dOrt devletin diinya siyasetine 

kar§1 vaziyeti gOrii§iildii 
Dun, Yunan Krait S. M. Y orgi ii~ Balkan Hariciye Naz1rm1 ayr1 yari kabul 
etti. Hariciye Naz1rlarl Y unan me~hul asker abidesine ~elenk koydular. 

Konsey miizakereleri bugiin nihayete eriyor 

8ulgaristan erge~ 
Balkan Antanttna 
Girecektir 

c;unkii ortada haki
katen hallolunmtya
cak dava yoktur. 

V ugoslavyanm bi.iylik ve kahra
man Krah mliteveffa Alek
sandr Safyay1 ziyaret ederek 

kendi memleketile Bulgaristan arasmda 
bir yakmhk husule gelmesini istedigi za
lllan bunda ancak Balkan Antantmm ta
lllamlanmasl maksadm1 takib etmi§ti. 
Hahrlardadu ki Atatiirki.in aziz ve tak
dirkar dastu alan §Ovaliye Kral. Balkan 
Antanhnm ba~hca kuruculanndan biriy
di. Bu bi.iyi.ik asker, dostu Atati.irk gibi 
yiiksek asker oldugu nisbette yiiksek 
sulh~u idi. Sulhun kiymetini biiyiik ku
lllandanlar kadar kimse takdir edemez. 
F azla olarak onlar realist sulh~udurlar. 

Balkan Antantmm ii!< riiknii bir arada: M. Stoyadinovi9, M. Metaksas 
ve Tevfik Rii§tii. Ams 

Atina 16 (Hususi) - Balkan Kon
seyi bugiin de Yugaslavya BaFekili 
M. Stoyadinavi~'in riyasetinde toplan .. 
mi~hr. Buglinkii mi.izakerelerin mevzuunu 
Balkan Antantmm beynelmilel siyasete 
kar§I olan vaziyetinin tetkiki te§kil etmi§
tir. Kansey daima bliylik bir samimiyet 

havas1 i~inde mi.izakerelerine devam et· 
mektedir. Y arm ak~am miizakereler ne • 
ticelenecek, ondan sanra resmi bir teblig 
ne§redilecektir. · 

Hariciye V eki!reri bugi.in sa at on bir· 
de Me~hul askerin mezarma merasimle 

[Arkasz Sa. 7 sU.tun 1 de] 
Bulgaristanda Balkan Antantim be

genmiyen siyasetr;iler olabilir. Bunlar da· 
ha ziyade hislerinin esiri olan kimselerdir. 
Kahil midir ki harbin fecaat ve fela
'ketini biitiin tahribkarhgile anlamt§ 
haldkA Bulgar davlet adamt Bulga
ristan i~in clahi devamh bir sulh ve (( 
siiki'inun paha bi~ilmez bir nimet ol· 
dugunu ve olacagtru takdir etmemi§ 
olsun? Bizce Gospodin Mu~anof 
ba§ka ti.irli.i di.i§i.iniiyor degildi. .';limdiki 
Ba§vekil saym Kose 1vanaf'u bu yalda en 
ileri gitmi§, cesaret sahibi bir Bulgar 
devlet adam1 saymakta hata yaktur. Bel
gradla Safya arasmdaki anla§ma ve yak
la§mamn filiyat sahasmda tahakkuku bu 
yolda ileri ahlabilecek ad1mlardan biri

Nazitlarin nutuklar1 

dir. Belgraddan once Safya ile Ankara 
arasmda bir dastluk muahedesi zaten 
mevcud aldugunu unwtm1yahm. 

Bulgaristanm Balkan Antantma gir
mesini meneden sebebler ne olursa alsun 
zamanla Balkanhlann kendi aralannda 
te§kil ettikleri bir ahenkle yanmada i~in 
hakikaten ebedi bir sulh temin etmeleri
nin bi.iylik k1ymeti elbette Bulgaristanda 
da anla§Ilacaktl ve anla§IIacaktu. Safya 
ile Belgrad arasmda nihayet tahakkuk 
eden dostluk vaziyetin bu yoldaki zaruri 
inki§aflanndan bir safhad1r. 

Cenub Slavlan demek alan Yugos
lavya ile zaten ve filen cenub Slavlann
dan ba~ka bir§ey alm1yan Bulgaristanm 
anla§masi acaba uki vahdet neticesile 
hi~ almazsa zahiri §eklinde muvazeneyi 
ihlal eden bir manzara arzedebilir mi? 
Bunu boyle dii~i.inmek ancak milli ha
yatlarm kararkteristiklerini bilmiyen basit 
bir siyasetin kan olabilir. lrki hi.iviyetleri 
ne olursa alsun milletlerin uzun veya kt-
sa biiti.in bir tarih devresinde kendi ken
dilerini halketmi§ milli bir §ahsiyetleri 
alur, ki o i~timai ve siyasi dilde mitli 
hakimiyet di.isturu ile if a de alunur. T a-

YUNUS NADI 
[Arkasz Sa. 7 sutun 3 te] 

·~I I 
• • 

BJ.Z INSANLAB 

Yazan: 

Peyami Safa 

Bayram ertesi 
basllyoruz 

alkanlarda hatalar ya ma 
devresi art1k • • 

ge~mi~tir)) 
Atina 16 (A.A.) - Atina ajans1 l 

bildiriyor: 

Di.in ak§am, Elen Ba§vekili M. Me
taksas ve refikas1 Balkan konferansmda
ki murahhas heyetleri reisleri §erefine, 
Biiyi.ik Britanya otelinde biiyiik bir zi
yafet vermi§lerdir. 

Ziyafeti, parlak bir kabul resmi ta -
kib etmi§ ve bu kabul resmine biitiin el
~iler, hiikumet azalan, yiiksek devlet ri
cali ve diger yiiksek zevat i§tirak etmi~ • 
lerdir. 

Ziyafet sonunda, Ba§vekil Metaksas 
soz alarak ezci.imle §oyle demi§tir: · 

<<- D~ dost ve miittefik devletin 
muhterem miimessillerini selamlamak ve 

[Arkasz Sa. 7 stl.tun 4 tel 
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inandmiyacak bir ciir' et 

Sancag1 silahla · istirdad 
eb;nek istiyorlarmi§! 

Halebde liizumsuz ta,kinbklar yapan Vatanilerin 
parti ,efleri kendilerine F rans1zlarm silah 

vermege hazlr oldugunu soylediler 

mobiline raslaml§lardir. Otamabil yolun 
sagmda bir mliddet bekledikten sonra kar
§Jya ge~mek i~in hareket etmi§tir. Fa kat 
otomobilin i~inde iki Frans1z tayyare ki.i • 

[Arka81 Sa, 4 sutun 4 te) 

Ba§vekilimiz diin §ehirde 
geni§ leikikler gapiz 

lslah edilen T ersanede 5,000 tonluk vapurlar 
edilebilecegi • anlasiidi 

' 
Ins a 

' • • 
lsmet lnonii havuzlari, deniz fabrikalarmi, Deniz Ticaret 

mektebini ve Giizel San'atlar Akademisini gezdi ve 
gordiiklerinden memnuniyetini izhar etti 

Bafvekilimiz, liman tesisatt maketini temaftr ediyor, Teraanede gezinti ve tetkikler, afagrda Liman 
Miidiirii izahat veriyor, sagda Deniz Ticaret mektebi talebesini teltif ediyorlar 

$ehrimizde bulunmakta olan Ba§vekil 
lsmet lnoni.i, inki§af ve 1slah1 i~in yap1 • 
Ian projelerle yakmdan me§gul olduklan 
lstanbul limanmda diin bizzat tetkikat 
yaparak limanm biitlin klSlmlanm ayr1 
ayn gezmi§ ve yap1lacak i§ler etrafmda 
mahallinde izahat almi~tlr. Ba§vekilimi
zin tetkiklerinden sonra Istanbul limamn
da yap1lacak her sahadaki muazzam tesi· 
satm hazirlamp.I§ olan esaslan kat'iyet 
kesbetmi§tir. 

Ege vapurundaki toplanlt 
Di.in saat 13,30 da Ege vapurunda 

Ba§vekilimizin riyaseti altmda lstanbul
da deniz ve Iiman i§lerile alakadar biiti.in 
mliessesat erkam biiyiik bir taplantl ya-

r Arkasz Sa. 6 sutun 4 tel 
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Vali - Hiiseyin 
Cahid davastna 

devam edildi 
izmit mahkemesi, bir~ok 
miinakasalardan sonra 

' 
davay1 riiyete karar verdi 

!zmit 16 (Telefonla) - istanbul Va -

Heyeti Vekilenin burada 
toplanmas1 muhtemel 

Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya bu sabah istanbulda 
olacak, Milli Miidafaa ve Naf1a Vekilleri de 

Ankaradan hareket ediyorlar 

Ankara 16 (T elefonla) - Dahiliye 
Vekil~ ve Parti Umumi Sekreteri bu ak
§am 1stanbula hareket etti. Slikrli Kaya

mn lstanbulda bayramertesine kadar kal
masJ muhtemeldir. Diger baz1 V akiller 
de bugi.inlerde lstanbula hareket edecek
lerdir. 

Milli Miidafaa Vekili General Kaz1m 

Ozalp yarmki ~a~amba, N~na Ve • 

kili Ali <;etink~ya da per§embe giini.i 

ak§aml 1stanbula gideceklerdir. Ba§veki
limizin de bir mliddet daha istanbulda 
kalarak istirahat etmesi muhtemeldir. 

Bu miiddet zarfmda Vekiller Heye • 
tinin 1stanbulda bir iki toplanh yapacagx 
anla~Ihyor. 

Meclisin tatili dolay1sile bin;ok meb
uslar bugiinki.i trenlerle de Ankaradan 
hareket ettiler. Bayram tatilinin yak • 
la§masl dola)'lsile bilhassa istanbula kal
kan katarlar c;ak kalabahktJr. 

"IVL'""'G~~;i~g ........... P~i~;;y;y·; .... 
ydhk ziyaretini ya pb 

lisi ve Belediye reisi Muhiddin tlstiin- Bu defa yapdacak anla~ma ile Lehistan, DanzJ·g 
dagla Hiiseyin Cahid arasmdaki dava - Y 

ya bugiin de izmit Asliye ceza mahke· iizerinde Alman hakimiyetini tanJyacakmi~ 
mesinde devam edildi. Y 

Salon ~ok kalababktl. Dl§ kapllara Var ova 16 (A 
kadar hmcahm~ dalmu§tu. Bu arada A § .. · 
§ehrin tanmml§ simalar1 ve bayanlar . ·) - M. Go -
da gaze ~arp1yardu. nng, bu sabah bura-

Riyaset makammx Ahmed Kemal ve ya gelmi§ ve ogle 
[Arkasl sa. 7 sU.tun 5 tel yemegini Monte -
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Hamalhg1n kaldwilmasi 
i~in yeni bir tamim 

M. Beck'e Veka -
let eden Hariciye 
mi.iste§an M. Szem
beck ile birlikte ye • 
mi~tir. 

M. Goring, bu 
ak§am Almanyanm 
Var§ava sefiri M. 

General Goering, Polonyaya ge9en sene yapttgz av ziyaretmde 

Ankara 16 (A.A.) - Dahiliye Ve
kili ve C. H. P. Gene! Sekreteri ~iikrii 
Kaya C. H. P. ilyan Kuru! Halkevi 
Ba§kanhklarma ve Gene! lspektorliikle· 
re a~ag1daki tamimi gondermi§tir: 

«lstanbulda mt hamallarmdan bir 
yurdda§m yi.ikiini.in agubgl altmda oldii

[ArkaSl Sa. 7 siitun 1 de] 

Von Moltke'ye misafir olacaktu. l decek ve orada iki giin kald1ktan !'Dnra 
Reisicumhurun davetine icabet etmek Kant Potecki'nin Polesie' deki arazisinde 

i~in M. Goring, yann Bielowieza'ya gi- [Arka81 Sa. 'l sutun 2 de] 
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Tarahi tefrika 35 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

bir ~i~ek! 
-------------------

S~leyman1n dii~iinii~iine gore Hurrem, bir cennet 
~i~egiydi, onu egilerek koklamak giinahb 

0 velveleli gecenin sabah1 fettan Hur
rem u;m yeni bir saadet §afagi oldu. 
Hiinkar, yorulmak bilmiyen bir ihtimam 
ilc onun berelerini tlmar etmi§, sa~lanm 
tarayip ormii~. elemini gidermi§, ne§'e -
sini tazelemi§ ve «Kadmefedi» olacagmi 
da yeni ba§tan miijdelemi§ti. Sultan Sii
leyman, a§k yiizlinden dayak yiyen, hu
palanan sevgilisinin gonli.inii ho§ etmek 
i~in bu miijdeyi .verirken iiziintii i~indey
di. \=iinkii kaynana, kaynata, kainbirader 
gibi akraba viicude gelmemesi, saltanat 
hanedamna yakmhk iddia edecek kim -
seler peyda olmamas1 i~in Turk klZI al -
may1 yasak eden saray kanunu, Os • 
man ogullan siilalesini ya§atacak esir ka· 
d1nlara c;ocuk makinesi olmaktan fazla 
bir k1ymet vermiyordu ve onlarm ni -
H.hlanmasmt dogru bulmuyordu. Maki
enlik roliinli iyi yapan bir halay1k - ba;,tl 
yar olursa - Valide Sultan olabilirdi, la
kin Padi~ah karlSl olamazd1. Yetmi~ y1l· 
hk bir teamiil bu yaziSIZ kanunu yarat
mi§, F atih devrindenberi sarayda nikah 
yaptlmasmi imkansizla§tirmi§tl. Hiinkar, 
i§te bu sebeble liziintii duyuyordu, baba
smm, dedesinin ve bi.iyiik dedesinin tut
tuklan yoldan aynlmayr aCI buluyordu, 
fakat ugrunda oglunun anas1m kurban 
ettigi Hurrem ic;in saray an'.anelerinden 
en miihimmini de ayak altma almaktan 
garib bir zevk duyuyordu. Onun dii§li -
nii§iine gore Hurrem, bir cennet c;ic;egi 
idi. boyle bir lahutl ~i~egi egilerek kok
lamak giinaht1, yerden kaldmp gogse 
ili§tirmek ve kokusunu kalbe tathrmak 
laztmdt, nikah, i§te bu vaziyeti temin e
decekti, onu halay1khktan uzakla§tmp 
Padi§ahhga yakla§hracakti. 

Bununla beraber nikah giiniinii tayin 
etmi§ degildi. Y almz soz veriyor ve ilk 
firSatta soziinii yerine getirecegine and 
i~iyordu. Mahidevrana kar§I kazandtgi 
zaferle sarho§hyan Hurrem, efendisinin 
biitiin_ gece ibzal ettigi niivazi§lerle, ~e • 
§id ~e§id iltifatlarla kendinden ge~ecek 
hale geldigi i~in nikah meselesi iizerinde 
tsrar edecek kudreti kaybetmi§ti, Padi -
§ah bu lutfu da kendiliginden yaptyor ve 
istenilmiyen §eyi vermege kalkt§tyordu. 
F ettan ktz, ~oyle bir durumda gaflet ve
ya miisamaha gostermenin dogru olma -
dJgmt kavrad1gmdan yorgunlugunu, ruh! 
hazlardan dogan sersemligini gidererek 
nazh nazh sordu: 

- 0 giizel giin ~ok uzakta m1 efem? 

- Degil, ~ok uzak degil. Ana olma-
dan Kadmefendi olacaksm. Y almz bi -
raz bekliyeceksin. (:iinkii yap1lacak i§ -
lerim var. 

- Beni size unutturacak i§ler de var 
demek efem? 

Sultan Siileyman, kelimelerinin bir kis
mmi steak bir sokulganiikla kalbine f!Sil
dtyan Hurremin sa~lanm ok§Iyarak an -
Ia ttl: 

- Seni ben ate§ hattmda unutmad1m, 
dii§i.indiim. Bundan sonra ate§in i~inde ol
sam unutmam. Fa kat halk bizim ad1mla· 
nmtzt sayar, agz1m1zdan ~1kan her soz 
teraziye vurularak miskal miskal tarhhr. 
Hele vezir gidileri fiTSat bulunca kahya 
kesilir, yaptiklanmtza ve yapmak iste -
diklerimize kan~m1ya kalki§Ir. Onun i~in 
biz, hesabh davranmtya ve bir kanunu 
y1karken yeni bir kanun kurmu§ olaca -
gimiZI dii§iinmege mecburuz. 

Hurrem, madd! bir varhk olmaktan 
~1k1p ta bir tutam I§tk olmak ve efendisi
nin yiiregine akmak istiyormu§ gibi biraz 
daha sokuldu. 

- Size, dedi, kim kan§tr?.. fstemez -
sen giine§ dogmaz, Ho§lanmazsan yel es
mez. 

Oyle degil Hurrem, oyle degil. 
Bize giin I§Igrm gostermiyecek, yelin es
tigini sezdirmiyecek kuvvetler var. Me -
sela ocakh!.. Onlann her biri benim ku· 
lumdur, kolemdir. F akat hepsi bir araya 
gelince durum degi§iyor, kuvvet bizden 
onlara ge~iyor. Ben diledigim i§i yapa -
nm. Hakk1md1r. Lakin ocaklmm ho§u -
na gitmiyecek bir i§ yaparsam stkmtrya 
dii§erim. Be sik1hrsam elbet sen de iizii
liirsiin. Onun i~in ihtiyatb davranmak 
gerek. N e yaparsam ses ~Ikarmiyacak bir 
vezir bulunctya kadar sabredeceksin. 
Oyle bir vezir, ocaklan da idare eder. 

-- El altmda boyle bir kole var m1 
efem? 

- ibrahim var. Hasodaba§l. Onu ve
zir edinecegim, ardmdan seni nikahh -
yacag1m. ibrahim, bana candan bagh -
d1r. Kendisini yoktan var ettigim gibi 
varken yok edecegimi de bilir, het. i§iJP.e 
goz. yumar, her dedikoduya siper olur. 

-- Ona ~ok giiveniniz var efem. Sev
giniz de giiveniniz kadar ~ok mu? 

- Severim kiilhaniyi Hurrem. Ciin
kii aki!hdir, anlayt§hdtr, okuyup yaz. -
mast kuvvetlidir. Birka~ dil bilir. iyi ke
man ~alar, giizel §arkr sayler. 

Hurrem, yiizi.inii ek§itti: 
- Demek, yiireginiz.de bu ~algtciya 

da yer veriyorsunuz.. Hani o yiirek bitevi 
benimdi efem? 

Sultan Siileyman, biitiin hassasiyetile 
sevip te riyas1z ve hududsuz bir samimi
yetle ok§aytp durdugu kadm tarafmdan 
§U soru ile istikbalin biiyiik bir faciasma 
temel ahldtgmi sezmedi, sezemedi, sli -
rekli bir kahkaha kopardt: 

- Aman Hurrem, dedi, ibrahimi de 
mi ktskanacaksm. 0 benim maskaram, 
dalkavugum, eglencemdir. Y arm vezir 
olacak amma durumu degi§miyecek, ge
ne sazile sozile beni eglendirecek. Sen 
cansm, canansm. Sana bir degil, bin ib
rahim feda. 

Uzerine aband1g1 gogsiin ~arpmtlSlm, 
kulagma yapl§an dudaklarm ate§ini duy
miyarak idrakini gelecek giinlerin ka • 
ranhgma kaphran ve kan§tk, ~ok kan§tk 
dii§iincelere dalan Hurrem, efendisinin 
bu yiiksek iltifatma kar§l sadece mml -
dand1: 

- Var olun efem, sag olun efem. 
Ve sonra canlamverip Hiinkann elle

rine sanld1, dayamlmaz pmltrlarla beze
nen gozlerini onun mest ve meftun goz-
lerine dikti: · 

- Bu sozleri unutmaym efem. Bir 
giin gelecek, onlar benim i§ime yanya -
cak. 

Sultan Siileyman, gozdesinin istikbali 
hesabhyarak ve yaman mi.ilahazalara sa
nlarak istedigi teminah, ileride ihmale 
ugramak korkusuna hamlederek mii -
teessir oldu, bir dakika evvelki sozlerini 
kelime kelime tekrarladr: 

- Sen cansm, canansm. Sana bir de
gil bin ibrahim fed a!.. 

- Size de bir degil, bin Hurrem feda 
efem!.. 

Hiinkar di§an «;Ikmak, Hurrem de da
iresine ~ekilmek iizere aynhrlarken miisa
vi iki §ahsiyet gibi selamla§mi§lar, kucak
la§IP vedala§mi§Iardi. Lahuti ~i~ek arhk 
yerde degildi, lay1k oldugu yeri bulup 
yiikselmi§ti ve onu yiikselten a§Ik adam, 
yaphg1 i§ten zevk abp bahtiyar oluyordu. 
Hatta saadetini anasma da hissettirmek 
arzusunu yenemedi. Hurremi ugurladtk -
tan sonra Hafsa Sultanm yanma gitti. 

[Arkast var 1 
Uzunkoprtide M. Pekintiirke: 
i!tifatm1za te§ek!kiir ederim. Cern Sultan. 

Timurlenk, Kadm Avcrs1, Akmdan Akma 
adll romanlanm Cumhuriyct mtiessesesin
de birer lira fialla sati1maktadll'. 

c ~ehir ve Memleket Haberleri ) 
Almanyaya sipari~ Bir dayak hadisesi is 

' 
kanununun 

tatbik1na haz1rbk edilecek vapurlar 
Muka velenin imzast 
bugiine tehir edildi 

Alman §antiyelerine Ismarlanacak pos
ta vapurlarma aid mukavelenin diin im -
zalanmasi bekleniyordu. Filhakika, diin 
sabah iktrsad Vekili Celal Bayar, Dez 
nizyollan ldaresine giderek ogleye kadar 
mukavele esaslan iizerinde me§gul ol -
mu§tur. Mukaveleyi imza edecek olan 
Alman miimessillerle imza muamelesi • 
nin hukukl formalitesini yapacak olan 
N oter de Denizyollan idaresine gelmi§-
tir. ~.: 

Ogleye kadar ikt1sad Vekilinin riya
setinde devam eden mi.izakere ve tetkik
lerden sonra imza merasiminin bugiine 
tehiri kararla§hnlmi§hr. T ehir keyfiye • 
tinin mukaveleye taaluk eden bazt for -
malitelerin heniiz ikmal edilememesin -
den ileri gel9igi anla§IlmaktadlT. 

Alman miimessilleri ile Denizyollan 
miidiirleri di.in de i)gleden sonra topla -
narak bu hususlar iizerinde gorii§melerde 
bulunmu§lardir. 

imzalanacak mukavelenin Denizyol -
Ianna aid yedi vapur hakkmda oldugu 
soylenmektedir. Gene Denizyollanna aid 
be§er bin tonluk ii~ biiyi.ik vapurla Akay 
ve izmir korfez hattl idareleri i~in yap -
tmlacak vapurlar hakkmda ayn bir mu
kavele haztrlanacaktrr. lmzaya hazirlan
ffil§ olan birinci mukavele be§ milyon lira 
iizerinden yapilmr§, yiizde iki hesabile 
on bin lirahk pul yapt§bnlmi§tlr. Bu mu
kavele Mersin hath i~in yaptmlacak va
sat biiyiikliikte gemilerle Marmara hat -
Ian i~in 1smarlanan kii~iik vapurlar hak
kmdadrr. 

lkinci mukavele de gene be§ milyon 
lira iizerinden haZlrlanacaktrr. Bu para· 
!ann miihim bir k1sm1 Almanyaya verile
cek mallarla ve takas usulile odenecektir. 

MOTEFERRIK 
Serbest doviz hakkmda 
hiikiimetin bir tamimi 

Hiikumet, alakadar devaire gonder -
digi tamimde doviz muvazenesini koru
mak ic;in devlet dairelerinin pek muz -
tar kalmad1kc;a serbest doviz tediyesin~ 
icab ettiren mi.ibayaalarda bulunmarna
lanm bildirmi~tir. 

Bu tamimde aynca serbest · do.;izli 
miibayaalar doviz cetvellerile idare e
dilmekte olmasma binaen kar~1hks1z 

serbest doviz tediyesinde emri vakiler 
ihdas1 tediye muvazenemizi ihlal ede -
ceginden boyle bir vaziyete mahal kal
mamak \izere doviz cetvellerinde kar~I
hk bulunmasa da muztar kalmmadikc;a 
serbest dovizli miibayaalarda bulunul -
mamasma itina edilmesi ve doviz cet
vellerinde kar~1hk bulunmad1kc;a kat
iyyen bu §ekilde miibayaalarda bulu -
nulmamasmm temini istenilmektedir. 

Denizyollari Kooperatifinin 
toplanhsi 

Denizyollar1 Kooperatifinin umumi 
heyeti bugiin toplanacakttr. Toplanbda 
bilan<;o tetkik edilecek, temettii tevzii
ne karar verilecek ve heyet sec;imi ya
ptlacaktir. 

Ak§am K1z San' at mektebin
de a~1lacak sergi 

Beyoglu Ak~am K1z San'at mektebi 
talebesinin, bu ders y1lmm ii<; ayt zar
fmda yaph~ i§lerden mlirekkeb olmak 
iizere mekteb binasmda bir sergi agil
ffii§hr. 

Sergide te~hir edilen eli§leri, §apka -
Lar ve diger e§ya bir jiiri heyeti tara -
fmdan tetkik edilmektedir. Miikafat 
kazanacak olan talebenin isimleri 20 ~u
batta belli olacaktir. 
Ak~am K1z San'at mektebinde hazrr

lanan diger bir sergide de talebeler ta
rafmdan mektebin miitedavil sermaye
sile yaptlan elbiseler ve §apkalar goste
rilmektedir. Bin parc;aya yakm olan bu 
egya, e~ya piyangosunda tevzi edilmek 
iizere Tayyare Piyango miidiirlligiine 
satilmt~tir. 

SEHIR ISLER/ 

Dii§kiinlerevi i~in bir piyango 
haz1rlanacak 

Dii~kiinlerevinde yap1lmakta alan 
bah ve saire gibi ktymetli egyalarm 
toplanarak bir piyango tertib edilme -
sine ve piyango ile satllacak bu e§yadan 
elde edi12cek paramn gene Dii~klinler
evine sarfedilmesine Belediyece karar 
verilmi§tir. 

Otomobiller muayene edildi 
Diin, Beyoglu ve istanbul cihetinde -

ki biitiin otomobiller umumi bir mua -
yeneye tabi tutulmu§lardir. Bu muaye
ne strasmda ehliycti olm1yan ~oforler 
c;evrilmi~, bozuk arabalar tesbit edil -
mi§tir. Maamafih bozuk arabalara pek 
az tesadiif edilmi§tir. 

Son zamanlarda bir tak1m acemi kim
selerin bisikletlerle dola~makta olduk -
lan da nazari dikkati celbettiginden 
bunlarm da srk1 bir kontrola tabi tutul
masi ic;in alakadarlara emir verilmi§tir. 

Bir otobiis bilet~isine 

Jandarma karakolun
da dayak atdm1• 

Ciirmii me§hud mahkemesine diin bir 
dayak hadisesi intikal etmi§tir. Hadise 
§udur: Evvelki giin Mevlud isminde bir 
jandarma neferi bir mevcudlu ile birlik
te Bak1rkoyiinden otobiise binmi§, fakat 
mevcudlunun bilet parasm1 verdigi halde 
kendisi i~in bilet almak istememi§tir. Bu
nun iizerine otobiis biletc;isi Kazrmla jan
darma arasmda bir miinaka§a <;Ikmi§ ve 
otobiis §ehre girerken bir polis karakolu
nun oniinde durdurulmu§ ve bilet~i. key
fiyetten polise §ikayet etmi§tir. Mi.inaka
§ayt dinliyen polis komiseri, jandarmamn 
bilet parasmr odemi§ ve hadiseyi bu su
retle kapatmak istemi§tir. Halbuki da:va
ya esas olan vak' a bun dan sonra ba§la -
mr§tlr. 

]andarma Mevlud o gece Baktrkoyii
ne doniince bilet~i Kaz1mm kendisine 
yaptiSt muameleyi karakolda anlatmt§hr. 
Buna ~ok sinirlenen karakol onba§Isile 
diger jandarmalar, Baklrkoyiinde Kazt -
m1 aray1p bulmu§lar ve karakola davet 
etmi§lerdir. 

Bilet~i Kaztm vak' anm bun dan sonra
ki krsmmt §ayle anlatmaktadtr: 
«- Karakola girdim. Evvela iistkat· 

ta beni bir giizel dovdiiler, sonra altkat
ta karakol onba§ISI 126 numarah Ali ile 
siivari jandarmalardan Siileyman da ay
nca dovdii. Bu hususta §ahidlerim de 
vardu.» 

Bilet~i Kaz1mm elinde doviildiigiine 
clair resmi bir rapor da bulundugundan, 
miiddeiumumilik diin dayak atan jan -
darmalan me§hud ciiriimler mahkemesine 
vermi§tir. Y ap1lan ilk duru§ma bin;ok 
§ahidlerin celbini icab ettirmi§ ve clava 
per§embe giiniine btrak!lmt§tlr. 

Fazla miikaleme 
Bundan sonra Belediyede 

telefonlarla fazla 
konu~ulmiyacak 

935 senesindenberi Belediye teldon • 
lannda her sene daha fazla muhabere 
yaptlmakta oldugu her vakit nazan dik
kati celbettiginden diin de Belediye 
riyasetinden bu hususta alakadarlara ye
ni bir teblig gonderilmi§tir. 

T elefonlann yalmz birinci stmf mii -
diirlerde brrahlarak digerlerinin kaldt -
nlmasi dii§iiniilmli§ ise de bilhassa §ehrin 
inz.rbatt noktasmdan bu cihet muvaftk 
goriilmemi§tir. Fa kat bun dan sonra san· 
tral bulunan yerlerde telefon muhabe -
releri kontrol edilerek kaydedilecegi gibi 
santrol olmtyan yerlere de nekadar mu
habere yapabilecekleri §imdiden tahdid 
edilerek bildirilecektir. Ondan sonra da 
liizumundan fazla muhabere yapildigi 
takdirde fazla ktsmm iicreti sahiblerinden 
almacakhr. 

KO LTOR ISLER/ 
Bir tayin 

Sadreddin Calalin Pedagoji Enstitiisii 
profesorliigiine tayin edlimesi iizerine 
inhilal eden Yliksek Muallim mektebi 
usulii tedris muallimligine Miinir Ra -
~id tayin edilmi§tir. 

Koy muallimi yeti§tirmek 
l~In 

Birkac; giin evvel Trakyadan §ehri • 
mize donen Maarif Vekaleti ilk Tedri
sat umum miidi.irii ismail Hakkr, istan
buldaki ilkmekteblerde tetkikat yap -
maktadrr. Vekaletin ge<;en sene Eski -
~ehirde a<;tig1 koy muallim kursundan 
t;Ikanlardan iyi netice almd1~ i~in Ve
kalet bu sene on iki vilayette hirer koy 
muallimi kursu ac;maga karar vermi~ -
tir. Bu kurslarda da koy muallimi ye • 
t~tirilecektir. 

is Dairesi Reisi sehrimiz-, ' 
de tetkikat yap1yor 
h dairesi reisi Enis Behi~. Ankaradan 

§ehrimize gelmi§ ve h boliimiindeki be -
yanname hazirhklan hakkmda ba§mii • 
fetti§ Haluktan izahat almt§tir. 

Enis Behic diin kendisile gorii§en bir 
muharririmize demi§tir ki: 

«- Beyanname veren miiesseselerle 
dairemiz arasmda herhangi bir §ekilde 
ihtilaf ~1km1§ degildir. Esasen boyle bir 
ihtilaf, dogrudan dogruya kanuna aykm 
bir hareket te§kil eder. Boyle bir ihtilaf 
meselesi varid degildir. Y almz baz1 mii
esseseler tereddiidlerini hal i~in maka -
mimiza miiracaat etmi§lerdi. 

Beyannameleri i§ yerlerine dagttmak
tan maksad i§ kanununa tabi olan miies· 
seseleri anlamaktan ibarettir. Y oksa bu 
beyannameler herhangi bir i§ yerinin 
behemehal i§ kanununa tabi tutulaca -
gm1 ifade etmez. ;iimdilik tasnifatla me§
guliiz.» 

Afyon, Eski§ehir, Adana v~ Mersin 
mmtakalannda tetkikat yapan Enis Be
hie;, §ehrimizden E'dirneye gidecek ve 
umuml miifetti§lik iktJsad mii§avirligi ta
rafmdan Trakya i~in yaptlan hazubk • 
Ian gozden ge~irecektir. 

Bundan sonra §ehr!mizden ge~erek 
Ankaraya donecek ve lz.mir muftakasma 
gidecektir. 

ADLIYEDE 
K1ymetli bir yiiziigii 16 

kuru§a almi§ 
Samatya civarmda oturan 13 ya§mda 

Kemal admda bir 9ocuk annesinin §e -
ker kutusu ic;ine sakladtgl ktymetli bir 
yiiziigii almi~ ve sokaga <;Ikarak online 
gelen Halil admda birine 16 kuru~a sat
ffii§hr. Halil de bu yiiziigu Ahmed adm
da bir ~ahsa 1625 kuru§a satm1~hr. 

Kadmm ~ikayeti uzerine yiiziigii sa -
tm alanlar diin mahkemeye getirilmi§· 
ler ve yaptlan duru§ma sonunda yiizii
gu Halilden yiiksek fiatla alan Ahme -
din beraetine, fakat yiiziigu c;ocuktan 
16 kuru~a alan Halilin de bir giin hap
sine ve 50 kur~ cezayi nakdi ile teczi
yesine karar verilmi§tir. 

Bir Belediye tahsildarl 
mahkum oldu 

Kas1mpa~ada oturan Belediye tahsil
darlarmdan Mehmed Ali halktan alh -
§ar lira olarak tahsil ettigi 114 lirahk 
yol parasmm dip koc;anma lic;er lira a
lmrm§ gibi yazarak 57 lirasrm ihtilas et
mi~ ve tevkif olunarak Agtrcezaya ve -
rilmi§ti. Mehmed Ali evvela 5 sene 10 
ay hapse mahkum olduktan sonra ha -
fifletici sebebler btftunarak cezas1 bir 
sene 11 aya <;evrilmi§tir. 

MOZELERDE 

Arkeoloji miizesi i~in rehber 
haz1rlamyor 

Yakmla a<;1lacak olan istanbul Arke
oloji Miizesinin meskukat ve madalya 
koleksiyonu ic;in gezicilere ve erbab1 
meraka kolayhk olmak iizere bir reb
her hazulanmaktadtr. 

Bu rehbar ayni zamanda bir veya iki 
ecnebi dili ile de bastmlacakhr. 

Bundan ba§ka Miizeler idaresi, miize
nin 90k zengin ve tarihi eserlerini ihti
va eden bronz koleksiyonu ·i~in de re -
simli bir rehber haztrlamaktadtr. 

ONIVERSITEDE 

Pedagoji Enstitiisiinde 
dersler 

Edebiyat Fakiiltesinde yeniden tesis 
edilen Pedagoji Enstitiisiinde ordinar
yi.is profesor Peter tarafmdan diin agi
h~ dersi verilm~tir. Merasimde Rek -
torle profesorler baZir bulunmu~tur. 

Felsefe ordinaryiis profesorii Fon 
Arter de cuma giinii 9 da ac;rh~ dersi 
verecektir. 

Eski~ehir K1zday Cemiyetinin balosu 

Eski§ehir (Hususi) - ~ehrimiz KlZllay cemiyetinin tertib ettigi bale c;ok 
giizel oldu. Toplantlda kadmlarm kostiimleri ve Holandah tayyarecilcr nazari 
dikkati celbediyordu. Gonderdigim re!'irn, cemiyete bin lira gibi oldukc;a 
ehemmiyetli bir hasilat veren baloda bulunanlann bir ktsmim gostermektedir. 

Siyasi icmal 
~ekoslovakya ve 

komsulari 
' n okamo misakt Almanya tarafiO' 

(6 dan feshedilmi§ olmasma rag • 
men bozulmad1. Mezkur misa • 

km feshi akabinde M. Hitler, yirmi be§ 
sene miiddetle garb! Avrupanm emniye• 
ti i~in teminat vermek suretile baglan • 
maga ham bulundugunu ilan etti. Fran• 
sa ile arazi meselesi kalmadtgmt defaatle 
soyledi. Son nutkunda dahi Holanda ile 
Bel~ikamn tamamiyet ve istik!allerini te' 

mine ham bulundugunu beyan etti. 

Holanda Ba§vekili, bu sozlere ktymet 
verdigini, lakin hususl surette baglanmak 
istemedigini cevabl nutkunda bildirdi. 
Bel~ika da ingilterenin yeni Lokamo mi· 
sakma aid yapt1g1 tekliflere kar§I Bel~i· 
kamn hi~bir devletle baglanmak isteme· 
digini ve bitarafhgmi gene kendisi mii • 
dafaa edecegini cevaben bildirdi. Y ani 
her iki devlet Almanyamn emellerinden 
fazla endi§eye dii§erek ne bu devletten 
hususl teminat almaga liizum goriiyorlar, 
ne de F ransa ve ingiltere ile Almanyaya 
kar§I baglanmak ist.iyorlar. 

Garb! A vrupanm emniyeti iizerinde 
Almanya ile F ransanm ve ingilterenin 
anla§malanna zemin bu kadar miisaid 
oldugu halde bunun bir ti.irlii tahakkuk e• 
dememesi orta ve §ark! Avrupa i§lerinin 
kan§Ik olmasmdan ileri geliyor. Fran sa 
yalmz kendisinin ve garbdaki ki.i~iik kom· 
§'U devletlerin degil orta ve §ark! 
Avrupadaki kendisinin miittefiki ve dos
tu devletlerin emniyetini de hep bir ara· 
da saglam esaslara baglamak istiyor. 
Almanya ve arkasmda bulunan ltalya 
ise garb! Avrupanm emniyeti meselesinin 
orta ve §arki Avrupa i§lerile kan§hnlma· 
sma yana§maga asia taraftar bulunmu ' 
yorlar. 

Son zamanlarda bu devletlerden (:e • 
koslovakyanm dahill ve harid vaziyeti 
Avrupayi i§gal eden bi.iyi.ik bir gaile te§" 
kil etti. Buna sebeb Almanlarla (:ekler 
arasmdaki miinaferetin §iddet bulmas1 ve 
«;;ekoslovakyada bulunan Alman ekalli· 
yetinin (:ek hiikumetinden tazyik gordii· 
gi.iniin ortaya ahlmasidtr. (:ekoslovakya• 
da 3,250,000 Alman vard1r. Bunlar1n 
kesif surette sakin bulunduklan yerler 
Almanya hududu boyudur. Diger k1sm1 
da Avustury11 hududundad1r. Hakijn un· 
sur bulunan ,000,000 <;ek memleketin 
dahilinde ~ Bohe!Jlia'mn ortasmda ya· 
§amaktadtr. Bu biiyiik ekalliyetten sonra 
en biiyi.ik ekalliyet Macaristan hududu 
boyunda ya~ryan 750,000 Macardrr. 

Hudud boylarmdaki arazide ahiren 
fevkalade askeri idare tc::sis edildiginden 
bu dart milyon ekalliyet mensublart 
memleketin i¢indeki tabii ahvale tabi bu· 
lunmadiklarmdan son derecede mi.infa -
ildirler. Bunlarm infiali Almanyada ve 
Macaristanda galeyan uyandtrmaktadn. 
Memlekette kalan niifusun bir bu~uk 
milyonu Slovak ve diger bir bu~uk mil· 
yonu da Leh ve diger unsurlard1r. Slo • 
vaklar ~eklere bir derece yakm iseler de 
Lehler de Almanlar ve Macarlar gibi 
Cek hiikumetinin politikasmdan asia 
memnun degillerdir. Bu yiiz.den Lehis .. 
tamn Cekoslovakya ile aras1 a~Ikt!!. 

Son zamanlarda bu a~tkhk (:ekoslo " 
vakyanm Biikre§ sefiri M. Seba'mn yaz· 
d1g1 bir eserle biisbi.iti.in biiyiidii. Cekos· 
lovakya Hariciye N azm M. Krofta ta• 
rafmdan mukaddemesi yaztlan bu eserde 
\=ekoslovakyamn emniyet ve selameti 
i~in Sovyetlerle hemhudud olmas1 zaruri 
oldugunu yazml§hr. (:ekoslovakyamn 
Sovyet Rusyasile hemhudud olmas1 i~in 
arada bulunan Leh yahud Rumen top • 

raklannm Cekoslovakyaya ilhak1 icab 

eylediginden bu eser Lehistanda (:ekle· 

rin pek az olan dostlanm bile isyan ettir· 

di. 
Romany a Hariciye N aZln M. An to· 

nesco tarafmdan ahirett parlamentoda 

verilen izahattan anla~IIdigl v~ile bu 

eser Biikre§te de giiriiltii koparmi§tlr. AI· 
manyamn kendi sanayi merkezlerinin ya· 

mba§mda bulunan (:ekoslovakyayJ Sov· 

yetlerin ileri karakolu saymakta olmasl 

biisbiitiin vaziyeti fenala§hrmaktadir. 

Almanyanm silahlanma i§lerini tamam " 

laymca Cekoslovakyayt derhal istilaya 

karar vermi§ oldugu (ek umuml erkant· 

harbiyesi tarafmdan haber almmt§ olma· 

s1 orta Avrupada vaziyetin nazik oldu • 

gunu gostermektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
==,.....-,= 

NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iyc Hari~ 

l~lll iltin 
Scnelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alh ayhk 750 ,. 1450 .. 
u~ ayhk 400 ,. 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 
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SON ··~ HABERLER ..... 
TELEFON . . · TELGRAF ve TELSiZ~E : . 

Berselonu bir Italyan ge
tnisi bontbardiman etmi~ 
Cephelerde bir degi,iklik yok. Bir F rans1z 

gazetesi ispanyada 60,000 italyan askeri 
mevcud oldugunu iddia ediyor 

Madrid 16 (A.A.) - Hiikumet lliginde §U malumat verilmektedir: 
kuvvetlerinin Jarama mmtakasmdaki va- 1 - Diin Bar~lona §ehrine dii§en 24 
ziyetleri, son muharebeler neticesinde obiisun hepsi de ltalyan fabrikalartnda 
lnahsiis surette salah bulmu§tur. Bu mu- yaptlmt§ltr. 
harebelerde asiler binden fazla maktul «2 - Bu c;apta fspanyol topu yok -
Ve yarah btrakmt§lardir. tur. 

«3 - Barcelona'yt bombard1man e -
den geminin yan bordasmdan 8 topla ate§ 
ettigi anla§tlimi§ttr. (:iinkii i.ic; kere ayni 
zamanda sekiz obi.is endaht ettigi goriil-

Guadalajara cephesinde dii§manm taz
tikl devam ediyor. 

Baraelonu bombardrman 

eden gemi mi.i§tiir. Bundan anla§Ildtgma gore, §Chri 
Paris 16 (A.A.) - Portekizin, a • bombard1man eden ~mi Luigi Cardona 

demi mi.idahale komitesince verilen ka - veya Armando Dioz tipinde bir ltalyan 
tann iki noktasmt kabul ederek kontrol kruvazoriidiir .» 
llleselesi hakkmdaki cevabmi tehir etme- Oeuvre gazetesinde Madam T abouis 
si salahiyettar mehafilde bir inkisan ha- diyor ki: 
:Yal tevlid etmi§tir. <<Ademi miidahale komitesinin hemen 

F ranstz ve lngiliz hi.ikiimetleri tarafm- biitiin azalan bugi.inden itibaren kontr<r 
dan sarfedilen gayretlerin bir itilaf akdile lun tatbik edilmege ba§lanacagt 6 mart 
neticelenmesi, siyasi mehafilde memnu • tarihine kadar bir~ok hadiselerin vukua 
niyetle kar§Ilanmt§ltr. gelmesini muhtemel addetmektedirler. 

Sol cenah matbuah, ademi miidahale Londranm sal'ahiyettar mehafili, haliha
komitesindeki miizakerelerin muvaffaki - mda l spanyada 60,000 ltalyan bulun • 
:yetle neticelenmi§ olmasmdan pek mem• dugundan emindirler. Bu mehafil, Va • 
nun goriinmemektedir. lencia ve Katalonya hi.ikumetleri arasm-

Bu matbuat, M. Hitlerin lspanyaya daki imtizac;:stzhk sayesinde Franco'nun 
goni.illi.i sevkini durdurmu§ oldugunu, fa- yakmda muzaffer olacagmt i.imid etmek
kat M. Musolininin birka~ giine kadar tedirler.» 
Madridin zaphm temin edecek miktarda Ademi miidahale komitesinin 
kitaat ve malzeme gondrrmi§ oldugunu ilk kararl 
ehemmiyetle kaydetmektedir. Londra 16 (Hususi) - lspanya ha-

Sol cenah siyasi mehafili, cumartesi diselerine ademi mi.idahale i§lerini kon -
giiniine kadar Cadix ve Malaga'ya yeni trol eden bitarafhk komitesi bugiinkii 
kuvvetler ihrac edilmesinden korkmakta- toplantJsmda oniimiizdeki cumartesi gii
d!rlar. ni.inden itibaren 1spanyaya haricden go-

Barcelona' dan aim an malumata gore, ni.illii girmesini yasak etmege karar ver -
1talya tarafmdan gonderilen malzeme, mi§tir. Komite azalan bu karan miitte
harekah askeriye esnasmda asiler tara - hiden kabul etmi§lerdir. Cumartesinden 
fmdan gittik~ fazla miktarda kullaml - itibarc:n aslen lspanyol olmiyanlarm go • 
maktadu. niillii olarak lspanyaya girmelerine mii -

Katalonya hi.ikfunetinin resmi bir teb· saade edilmiyecektir. 
"""""" '""""'"'"""'"""lllllllllllllllllllllfllfiiiii!IJIIIIJIIIIJIIIIIIII IIJIIII II!IJIII JIIIIIIIIIIIIIIIOIO!IImnnm""""'"'"""'-

Sana i haybmtzda 
yeni bir ad1m 

~imento hakkmda Nor· 
malizasyon prensipi tat

bik edilmege ba,Iandi 
Ankara 16 (A.A.) - 1ktisad Ve -

kaleti tarafmdan hamlanan ve lcra Ve
killeri heyetince kabul edilen c;imento 
normlan, imar, in§a ve anayi siyasetimi
zin, memleketimizde istihsal edilen, veya 
haricden getirilen mallann fiat ve evsa
fmt tayin ve kontrol edebilmek ve bu 
suretle memleket pazanm fena, ktymet
siz ve buna mukabil omrii az, muhafaza· 
s1 pahah C§yadan kurtarmak hedefimi -
zin mi.ihim bir eseridir. 

Norm tesbitile yalmz miistehlikin 
menfaati korunmu§ degil, ayni zamand'i 
sanayiin muvaffakiyeti ve inki§aft t<;m 
]azun olan §artlar da temin edilmi§ olur. 
Ciinkii herhangi bir sanayiin muvaffaki
yeti, kullandigl ham maddenin evsafile 
stkt bir surette alakadardu. Bunun ic;in -
dir ki di.inya sanayi hareketleri, bu mii -
him temelin iyi hamlanmasm1 ve dola -
ytsile hernevi iptidailige, yanh§hga, hile 
ve tag§i§e mevzu olmtyacak derecede e
min bir tasnif ve kontrol a tabi tutulmasi
nt temin etmek istemi§ ve bu suretle: 

I - Ziraat, meyvac1hk ve madenler 
gibi istihsal sahalanndan gelen ham 
maddeler i~tin umumiyetle standardizas -
yon, • 

2 - Sanayide i§lenmi§ maddeler ic;in 
de normalizasyon sistemleri vi.icude ge -
tirilmi§tir. Bu sistemler yalmz yukanda 
temas edilen faydalan vermekle kalmt -
yarak, ayni zamanda sanayi usuilerinin 
Js!ahma ve sanayide daha sair biiyiik te

kamiilattn dogmasma sebeb olmu§lardtr. 
Bu suretle normalizasyon mevzuu sanayi 
rasyonalizasyonunun c;ok mi.ihim bir esa -
SIOI IC§kil etmektedir. Binaenaleyh kur -
dugumuz ve kuracagimlz sanayiin cihan 
sanayiile boy olc;i.i§erek memleketin kiil
ti.ir ve mali seviyesini yiikseltebilmesi ic;in 
standardizasyon ve normalizasyon pren
siplerinin tatbik olunmas1 lazimdir. 

Bu geni§ ve ~i.imullii i§e ba§lang1c ol -
mak iizere c;imento normlan memleketi -
lllizde ilk defa olarak tatbik edilmek ii -
zeredir. 

Bu normlarla bugiiniin in§aat ihtiya -
Clntn mi.ihim bir maddesi olan c;imento -
Ian yeni bir ke§fe kadar rasyonal bir hale 
koyuyoruz. 

Bu tesbit edilen normlar bu sahada il
lnin ve pratigin gosterecegi yeniliklere 
&ore yeni §ekiller alacaklardtr. 

iktJsad V ekaleti
nin bir karar1 

ithali menedilen bir 
kisim mallar mem· 

lekete girecek 
Ankara 16 (A.A.) - lkhsad 

Vekaletinden: 
I §Ubat I 937 tarihinden evvel 

giimriiklerimize gelmi§ bulunan ve 
gir kararma bagh (A) ve (M) lis
teleri meyamna girmiyen sanayi ma
kineleri ve diger sayih pozisyonlara 
aid olmtyan e§yamn ithaline miisa
ade edilmesi ic;in miiracaatler tevali 
etmektedir. 

Vekaletc;e bu kabil e§yanm 
mart tarihinden itibaren a§agidaki 
§artlarla ithaline miisaade edilecek
tir: 

I - lthaline miisaade edilecek 
mallarm mart sonuna kadar resmi 
verilip filen giimriiklerden <;Ikanl
mi§ olmast ve bazt memleketler 
men§eli ise kredi ile ithal edilme
mekte bulunmas1 sartllr. 

2 - Alakadarlann nihayet 15 
ma;t tarihine kadar fkttsad V ekale
tine miiracaatle bu karara tevfikan 
giimriikten <;Ikarmak istedikleri mal
lann miktar ve ktymetlerini ve dahil 
olduklan pozisyonlan bildirerek mii· 
saade almasi lazimdtr. 

3 - ithaline mi.isaade edilecek 
alan pozisyonlar bu prensip karari-

J 
le beraber Vek.aletc;e tesbit edilmi~ 
hnlunma kta rflr. 

nann· n 

Y eni T e§kilati Esasiye kanu
nunun miizakere metni 

Ankara I 6 (A.A.) - T e§kilak Esa
siye kanununun bazt maddelerinin degi§
tirilmesi hakkmda Kamutaym 5 §Ubat ta· 
rihli toplanhsmda cereyan eden miizake

relerin harfiyen ne§redilmesi Kamutayca 
karar altma almmt§lt. Resmi Gazetenin 

bu miizakereleri ihtiva eden niishast <;Ik
mi§Ilr. Her tarafa gonderilmektedir. Ka
rar mucibince miizakere metnini Tiirkiye-

de <;1kan her dilde biitiin gazeteler aynen 
ne§redeceklerdir. 

lngiltere hava kuvvetleri 
sipari§leri 

Londra 16 (A.A.)- Hava Nezare

ti tarafmdan, cari mali sene zarfmda 31 

ikincikanuna kadar yap1lan sipari§ler 67 

milyon lngiliz lirasm1 ge~mi§tir. 

CUMHURiYET 3 

Hidiseler aras1nda 

Miidafaasiz iftiralar 
~ iz Tiirklere siyasi cinayetler 
l,g} isnad eden ilk eser «Musa-

dagmda kuk giin» degildir. 
Pek eski zamanlardanberi politika 
hurafeleri arasma giren bu iftira, 
kendini bir hakikat gibi aleme kabul 
ettirebilmi§ti. Hatta pek s-evdigim 
Marie Bashlorsteff -ki ge!{en asnn 
sonlannda, F ransada ya§amt§ ve 
gene Yll§tnda olmii§ san'atkar bir 
Rus ktzl(hr; fakat, hayatmt okuma
dan onu bOyle kuru bir ciimle i~inde 
anlamak miimkiin degildir- muhtelif 
tabtlanm gordiigiim ve bildigim ha
hralarmda nastlsa goziimden ka«ran 
birka!< sabrla bu iftiraya nefret veri
ci bir §iddet te katmt§. Ge«ren giin bu 
sabrlara tesadiif ettim. Tarihine ba
lohrsa -1875- Bulgar loyamma ve 
Bosna Hersek ihtilaline telmih i!<in 
olsa gerek, sadece bir trk sempatisile 
diyor ki: «$u T iirkiye vah§ileri tara
fmdan, §U dehastz, medeniyetsiz, ah
laksiz, §erefsiz millet tarafmdan ra
hat«ra bogazlanmalarma, par«ra par«ra 
dogranmalanna ses !{Ikartlmiyan 
karde§lerimiz i«rin merhametten hll§
ka bir§ey duyulamaz.» 

0 giin bugiin, hi«rhir Tiirk miida
faasi, modem ve meJru telkin sili.h
lanm ku§anarak, bu loz gibi dii§iinen 
yiiz binlerce miinevvere ~amldtgmt 
anlatmak i!<in hi«rhir propaganda ha
reketi yapmamt§hr. Hangi dehastz 
millet Yunusu ve Sinam yeti§tirebi
lir, hangi medeniyetsiz millet o Di
vam ve Siileymaniyeyi meydana ge
tirebilir, hangi ahlakstz millet hima
yesi altmda bulunan ekalliyetlerin 
dinine, i«rtihadma, vicdan hiirriyeti
ne, ticaretine bu derece miisamaha 
-ne diyorum- muzaheret edebilir, 
hangi §erefsiz millet, Orta Asyadan 
Orta A vrupaya yaytlarak lstanbula 
ayagmt basbgt giin bir tarih devri a
«rabilir? Bunlart diinyaya anlatan ve 
her dile ~evirterek bashrdtgtmtz tek 
bir kitabtmtz yoktur. Musadagmda 
ktrk giinler de bizden kendi haemin
de ve kendi ol«riisiinde hi«rbir cevab 
almt§ degildir. Kitaba kitabla, filme 
filimle kar§thk verilir. Biraz fedakar
hkla ayni filmin yaptldtgt Amerikan 
stiidyosu, belki Tiirk miidafaasmi da 
ayni hararetle canlt golgeler haline 
getirebilirdi. 

Bunlan bir propaganda te§kilah
nm liizumunu bir kere daha ispata 
yaramast i~in soyliiyoruz. Her n:e za
man bu liizumu kabulde bir tereddiid 
vakfesi ge!{irirseniz, milyonlarca in-
samn kanaatine istihale eden o ig· 
rene iftirayt Bashkusteff ciimleleri 
halinde bir habrlaytveriniz: «$u 
Tiirkiye vah§ileri tarafmdan, §U de· 
hastz, medeniyetsiz, ahlakstz, §eref· 
siz millet tarafmdan ... » 

PEYAMI SAFA 

Atatiirkle M1s1r Krah 
aras1nda telgraflar 

Ankara 16 (A.A.) - MISir Kralmm 
dogumunun yildoniimii miinasebetile, 
Reisicumhur Atatiirkle Kral F aruk ara
smda a§agtdaki telgraflar teati olunmu§· 
tur: 

S. M. Birinci F aruk 
M1s1r Kralz 

KAH1RE 
Majestenizin dogum yiidoniimii mii -

nasebetile, samimi tebriklerimle birlikte 
§ahsi saadetleri ve MISlnn refaht hakkm
da en hararetli temennilerimi arzederim. - Kamiil A tatiirk 

Reisicumhur 
1STANBUL 

Beni c;ok miitehassis eden lutufkar tel
grafmtzdan dolayt size hararetle te§ek -
kiir eder ve gerek §ahsi saadetiniz, gerek 
Turkiyenin refaht ic;in hararetli temenni
lerimi takdim ederim. 

M1s1r Kredi F onsiye ke§idesi 
Kahire 16 (A.A.) - Yiizde 3 faizli 

ve ikramiyeli Mzstr ~redi F onsiye tah -
villerinin diinkii c;ekili§inde 1903 senesi 
tahvillerinden 419905 numarah tahvil ve 
1911 senesi tahvill:erinden 27017 4 nu -
marah tahvil kazanmi§lardir. 

' 

Laf anllyan beri gels in ! 
Siinbiil kahramanlar1 
hesab ta m1 bilmiyorlar? 
~i~ek sevgisi ve ticaretile, ~elenk ve buketlere 

verilen paralar1 hay1r i,Ierine sarfetmek 
imkanini ar1yan fikir arasmdaki engin ... 

Dava vardir ki; diizinelerle dosya, yt
gm yigm evrak, yiizlerle sened, si.irii siirii 
§ahid ve boy boy avukatla ispat edilir. 

Dava da vardir ki; bir anda ispatt i -
~in, senedi de sepeti de, §ahidi, biirhani, 
del'ili, avukati ve dosyas1 da, hepsi, kar
§tdakinin, - gafletle harcadigl - iki c;ift 
kelammdan ibarettir. 

hte buket ve <;.elenk davas1 ..• 
«Diigiinlere ve cenazelere gonderilen 

~ic;:eklere verilen paralara yazik oluyor. 
Ytlda asgari 200 bin lira tutan bu pa -
ralan -lsvec;te oldugu gibi- bir haytr ku
rumuna versek te ~hrin muhtac zavalh
lanm kurtarsak» dedik. 

Ve bu fikri ortaya atarken; c;ic;ekc;iligi 
de koruyahm, miimkiinse her evde bir ~ti
'rek bahc;:esi, hie; olmazsa birka~ saksi ~i
c;ek yeti§tirerek, memlekette c;i~ek sevgi -
sini arttrahm, yayahm da dedik. 

Bu sebebledir ki bir~ok miinevverleri
miz de, halk ta, herkes bu sesimize i§ti -
rak etti. 

Y almz bir taraftan bir itiraz yiikseli -
yor: 

«Boyle yaparsak istanbulda c;ic;ekc;i -
likle ugra§an 3000 ki§i ac; kalacakhr! » 
Ve ilave ediyor: «Esasen buket ve ~e

lenklere verilen para iddia edildigi gibi 
200 bin lira degil, nihayet 60 bin lira -
d1r.» 

Simdi §Uracikta bir lahza durahm: 
Demek ki, !stanbulda ayda 175 ku -

ru&la gec;inen insanlar varmt§ ta haberi • 
miz yokmu§. 

Oyle ya, mademki, dedikleri gibi di.i
giin ve cenaze c;ic;eklerine verilen para 
ytlda 60 bin lirayi ge~miyor ve bu para 
kesiliverince 3000 ki§i ac; kalacaktu. 0 
halde bugi.in bu sayede ac;hktan kurtu -
lanlarm 60 bin liradan hisselerine dii~en 
- kendi hesablarile - ayda ancak 175 ku-
ru§tur. 

Dedim ya, gafletle harcanan iki ~tift 
kelam, i~te boyle, bir davayi daha ba~ -
langtcda c;:iiriitebilir. 

3000 ki§iyi beslemesi i«in buket ve c;e
lenklere verdigimiz paramn ytlda 60 bin 
degil, hatta benim ortaya koydugum 200 
bin de degil, fakat hie; olmazsa 7, 800 
bin lira olmas1 laztmdir. 

Senede 60 bin lira i~e olsa olsa ( 150) 
ki§iyi ya~atabilir. 

Her aile mezarhgmm bahc;esine bir me
rakh bah~tvan itinasile bakar .... Mezar -
hklara c;elenk konulacagma fidan dikilir 
ve birkac; sene ic;inde mezarhklanmtz 
kendiliklerinden hirer park halini ahr -
lar.» diyorlar. 

Demek ki mezarlara konulan ~lenk -
!ere onlar da taraftar degiller ... 

0 halde.. Carib bir I.ihana tur§usu ve 
perhiz hikayesi .. 

·«Avrupada c;ic;ek bayramlan yapth -
yor» diyorlar. 

Ne alL. Biz de yapahm. 
Sade o kadar degil, evvelki yaztmda 

da kaydettigim gibi, hatta her evde bir 
c;ic;ek bahc;esi yapaltm. Ve memlekette 
c;ic;ek sevgisini yaymak ic;in ba§ka ne yap
male. laztmsa, hepsini, fazlasile yapahm. 

Fa kat diigiin ve cenazelere - yalmz 
buralara - buket ve c;elenk gondermekten 
vazgec;erek, bunlann parasmt ac;lara, 
hastalara, kimsesizlere verelim ve, boyle 
yaparsak, obiir tarafta §U kadar bin ki§j 
ac; kalacakllr, diye kendi kendimizi al -
datmtyaltm. 

Gene diyorlar ki: «Ciinkii me§hur bir 
~airin dedigi gibi, bir milletin zevkinin ve 
ruhunun inceligi ya§adtgt yerde c;ic;ekc;i 
diikkanlarmm bollugundan anla§tltr.» 

Fa kat §U mec;hul biiyiik §air zahmet e
dip gelse de, bir, aramtzda dola§an bun
ca boynu biikiik, ac; c;ocugu, kimsesiz, 
yoksul ihtiyan ve yer bulamtyarak has -
tane kaptlannda bekle~n derdliyi, bir de 
giri§tigimiz manastz buket ve ~telenk ya
rt§tnt gorse, herhalde bu sozii soyledigine 
de soyliyecegine de pi§man olurdu. 

Biz ruhumuzun inceligini - evvela -
birbirimize yardimla, birbirimizi sevmek 
ve dii§iinmekle, bitbimizin imdadma ko§
makla gosterebiliriz. 

Buket ve c;elenk paralanmn herhangi 
bir hayu miiessesesine verilmesini istemi -
yenlerin, bu davada f>rtaya siirdiikleri 
delillerin ~tiiriikliigiinii anlamak ic;in, §U 
sallrlan da goriin: 

«- Di.i§iiniin ki c;ic;ek sayesinde izdi
vaclar bile c;ogahyor. <;iinkii c;irkin da -
madlar ve c;irkin gelinler de c;ic;ek buket
leri arasmda §irin gosteriliyorlar.» 

Romanyada ~ok 
nazik bir vaziyet 

Hiikumet Almanya ve 
italyadan sefirlerini geri 
~ekmelerini istiyecek 
Biikre§ 16 (A 

A) - Hiikumetin 
Berlin ve Roma hii
kfunetlerinden Biik
re§teki sefirlerini ge
ri c;agirmalanm ta
leb etmek tasavvu -
runda oldugu haber 
verilmektedir. Bu -
na sebeb, bu iki 
diplomatm General 
Franco'nun ordu - Rumen B~vekilt 
sunda hizmet eder- M. Antonesco 

ken maktul dii§en ve cesedleri memlekete 
getirilen Romanya lejionerlerinden iki ki
§inin cenaze merasiminde iiniforma ile 
haztr bulunmalandtr. 

Bu iki lejionerin cenaze meras1m1mn 
siyasi bir niimayi§ §eklini almt§ oldugu 
kaydediliyor. 

Ogrenildigine gore, muhalifler, bu iki 
diplomatm hath hareketi hakkmda bu 4 

giin Meb'usan meclisinde hiikumetten is
tizahta bulunacaklardir. 

Tramvay tenzilat1 
tasdik edildi 

Yeni tarife martm 
birinden itibaren 

tatbik edilecek 
Ankara 16 (Telefonla) - 1stanbu • 

lun yeni tramvay tarifeleri N af1a V eka
letince tasdik edildi. Y eni tarifelerle 
tramvay iicretlerinde yeni tenzilat yap1l-
mt§l!r. 

I 937 martmm ilk giiniinden itibaren 
tatbik edilecek olan bu tarifeler mucibin
ce vergiler ve biliimum riisum haric ol -
mak i.izere birinci mevkide (bir ve iki 
kit' a ic;in) ~imdiki be~ kuru§ yerine dort 
kuru~ on para, (iic; ila yedi ktt'a ic;in) 
~imdiki 7,5 kuru~ yerine 6,5 kuru§tur. 

fkinci mevkide ise iicretler (bir veya 
iki kit' a i~in) iki buc;:uk kuru§ yerine 2 
kuru~ on para, (lie; ila yedi ktt'a ic;in) 
be§ kuru§ yerine dort kuru§ on para • 
d1r. A sker ve mektebliler ic;in ikinci mev
kide seyahat etmek kaydile bi.itiin ktt'a
lar i~in 2,5 kuru§ yerine iki kuru§ olarak 
tesbit edilmi§tir. 

Bu yeni tarifelerde yaptlmt§ olan ten
zilat nisbeti % 12,40 ile % 20 arasm • 
dadir • 

Zirai kombinalar 
Gene diyorlar ki: dstanbulda 

c;ekc;i diikkam ve 800 den fazla 
bahc;esi vardir.» 

Evet dava vardir ki, bir anda ispah 
ic;in, senedi de, sepeti de, §ahidi de, dos
yasi, delili, biirham da hepsi, kar§tda -

7 c;i - kinin -gafletle harcadigt- iki c;ift kelamm- • 
c;ic;ek dan ibarettir. 

250 kombina derhal 
faaliyete ge~ecek 

Bu soze inamrsak, §oyle bir hesab ya
pabiliriz: 

Bu bahc;:elerde c;ah§anlar birbiri iistii
ne 3 er ki§i olsalar iki bin ki§iye yakla -
~Ir. 

Gori.iyorsunuz ki bu hesab ta tutmu -
yor, ve neresinden yakalansa, bu rakam
lar miitemadiyen birbirini tekzib edip du-

<;ocuklan bile kahkahalarla giildi.ire
cek bu iki ~tift kel.im ise, ilama§allah, bir 
degil, bu c;e§id bin davayt ispata yeter de 
artar bile. 

Hulasa edelim; biz sade bugiin degil, 
ve sade lafla degil, fakat eskidenberi, 
daima ve ISrarla c;ic;ek sevgisinin, c;ic;ek
c;iligin memlekette yeniden dogmast, bii
yiimesi ve yurdun bir c;ic;ek bahc;esi haliruyor. 

Y ani 1stanbulda buket ve c;elenge ve- ne gelmesi ic;in elden geleni yapmaga c;a
rilen paralarla ya§tyanlar 3000 ki•i ise - h§mt§IZ ve bittabi gene de yapacagiz. 
I ' Ancak, bu ucsuz bucaks1z muattar 
er, bu para 60 bin lira olamaz. 

V e eger veri! en para topu topu ytlda bahc;e yerine, hala, ille buket ve ~telenk! 
hakikaten 60 bin lira ise, bu para kesi - diye tutturanlann; ve bu yolda yegane 
Iince a<; kalacagt soylenenler imkam yak bahane olarak iic; be§ c;ic;ek tuccannm 
3000 ki§i degildir. davasmt ele alanlarm avamfiribligini en 

Ve nihayet ne istanbuldaki ~tic;ekc;:iler dar c;e~eve ic;inde dahi dogru bulmaga 
3000 ki§idirler, ne de buket ve c;elenklere imkan yoktur. Bizim mevzuumuz hari -
verilen para 60 bin liracikttr, ne de bu cinde olmakla beraber soylemek isteriz: 
paralar bir hayir miiessesesine verilse or- Lale, siimbul kahramanlan unutuyorlar 
tada ac; kalacak kimse vardir. ki 3000 i§c;isi, 8 sal!§ magazast ve senevi 

(:i.inkii, 1stanbulda yalmz diigiinlere 60,000 lira kazanct oldugunu si:iyledikLe
ve cenazelere degil, fakat ni§anlara, has- ri c;ic;ekc;iligin bu altmi§ bin lirahk varida
talara, konserlere, tiyatrolara, dogum -1 tmdan hie; degilse msfmt bu magazalar 

Ankara 16 (T elefonla) Zirai 
kombinalann en ktsa zamanda te§kil e -
dilerek i§letilmesi yolundaki ~ah§malara 
bugiin de ge~ vakte kadar devam edildi. 
Ziraat Vekaletinin bu hareketle alakah 
bi.itiin §ubeleri bu c;ali§malarm siiratle 
neticelenmesi ic;in seferber edilmi§ vazi -
yettedir. Kombinalarm derhal tatbikal! • 
na gel(ilerek bu ilkbahar siiri.imi.inii yap
malan temin edilecektir. ilk vaziyette 
250 kadar kombina kurularak ~alt§tinla
cakhr. ilk kombinalann Ankara, Garbi 
Anadolu, T rakya, ve pamuk mmtaka • 
larmda tesis edilecekleri anla§tlamktadir. 
Kombinalann faaliyete gec;i~i dolaytsile 
merasim yaptlacaktir. Bu te§ekkiillerde 
c;:ah~ak iizere Ziraat mektebi ve Ma • 
kinist mektebi mezunlan arasmdan bir • 
«ok mi.iracaatler almmt§br. Ziraat Ve .. 
kaletinin Eski§ehirdeki zirai istasyonunda 
miitehassts bulunan Numanm bu te~ek -
ki.iliin ba§ma getirilecegi anla§tlmakta • 
du. 

lara, isim gi.inlerine, hatta dini ve mi~li kazanmaktadir. 0 hal de bu efendiler ne- =""""~=~ -""'~--- ~~~-=~===~ 
bayramlarda c;ic;ek gonderildigini soyli - yi miidafaa ediyorlar? 
yen gene kendileridir. Cumhuriyet ve muharrirleri «cenaze -

Ve biz, iptidadanberi bunlara aleyh - Jerde, ve diigiinlerde belki de liizumsuz 
tar olmadigtmiZI soylemedik mi? o)arak ~elenklere, buketlere c;ok para 

«Avrupada mezarltklar cennet gibi - veriyoruz, acaba olenlere veya evlenen
dir. Oraya girenler c;ic;ek kokulan ara - !ere bir sevgi tezahiirii olarak yolladlgl· 
smda bi.itiin yorgunluklarmi giderirler. mtz bu ~ic;ekieri, gene ole~ler ve yahud 

evlenenlere, kar§t olan sevgimiz hesabma 
paraya ~evirip yurd fakirlerine hediye e
demez miyiz ?» §eklinde bir tez ileri siir
di.if~r- Bunu ~i~ek dii§manltgi manasma 
almak ic;in en kuvvetli sebeb tiirkc;eye 
vukufsuzluk olabilir. Bu manhk memle • 
kette yeni bir h~sta!Jk <;Ikhgt soylendigi 
zaman «aman c;tksm ve ~ogalsm, bu i§ten 
g~inecek on bin doktor ve eczact var» 
demege nekadar benziyorl 

<;i<;ek yeti§tirenin, evine <;ic;ek ala • 
nm, arkada§ma, dostuna <;ic;:ek gotii • 
renin, yakasma c;ic;ek takamn, salonunu 
c;ic;ekle siisliyenin hatta yamna bir de • 
met giil koyarak makine olup olmadlgtnl 
tecriibe ic;in ikide bir burnuna gotiirenin 
keyfine ve bu istegine kim kan§abilir ki 
«Cumhuriyet>> boyle bir fik.ir ileri surmii§ 
olabilsin? 

Ci~ek sevgisi ve c;ic;ek ticareti mefhu
mile, c;elenk ve biikete verilen paralan 
haytr i§lerine sarfetmek imkanmt miitalea 
eden fikir arasmdaki engini gormiyenleri 
kendi velvelelerine terketmek laztm. 

U.f anhyan beri gelsin. 
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Kii~Uk 
hi kAye Kim llJi~? 

Ben !rlandah bir muharririm. ,Simdiy.e j yaratmaga gelmi§ti. Gi.izel bir kiidma 
kadar yazd1g1m kitablar epey muvaffak1- bakmak onun it;in gi.inah say1hrdt. Fa • 
yet kazand1. $imdiye kadar diyorum, kat gi.izel k1z kendisile alakadar olunma· 
c;iinkii son zamanlarda hic;bir §ey yaza - d1gm1 gori.ince fena halde sinirlendi ...• 
m1yordum. Kafamdaki mevzular hep k1rk 1htiyar bir mi.iddet tereddiid ederek 
Yllhk §eyler. Halbuki me~hur bir muhar- sustu. Ben hemen atJld1m. 
rir o §Ohreti muhafaza etmek i~in daima - T abii onun alakasml celbetmek i-
yeni ve orijinal mevzular bulmah. <;in ayagm1 bir bahk ISITml§ gibi yalan • 

1§e bakm ki ben ba§langtcda hep 1r - c1ktan bag1rd1. 
landaya dair romanlar yazmaga ba§la - 1htiyar gozlerini k1sarak yiiziime bak-
dlm, ve hep bu memlekete clair kitab ya- tJ. 
zan bir muharrir diye tanmdtm. Bundan - Cok tuhaf. Sanki o Strada sen de 
sonra mevzuu degi§tirmek okuyuculanm1 orada imi~sin, gibi soz soyliiyorsun. (:iin
sukutu hayale ugratmak olacakh. ki.i ktz hakikaten senin dedigin gibi yap-

Benim bir de rakibim var: Cormac t1. Fakat Peygamber Ulic k1zm yalan • 
O'Daly. dan bagudtgmi anlamt§ ve fena halde 

Cormac 0' daly ben dogma dan 1rlan- k1zm1§h. Tam yo luna devam edecegi 51· 
da hikayeleri yazmaga ba§laml§. Bu gi- rada c;ok garib bir hadise oldu. Goreyim 
di~le ben oldi.ikten sonra da bu i§e de • seni bu hadisenin de ne oldugunu bilebi
vam edecege benziyor. Sahsml hie; ta • lir misin? 
mm1yorum. F otograflanm ne§rettirmek Muhayyilem i§liyordu, arhk: 
te adeti degildir. F akat onun bi.iti.in ro • - Galiba, dedim birdenbire kar§tla -
manlanm ve hikayelerini okudum. Gii • nna bir hayvan, mesela sivri boynuzlu, 
zel yazar, bunu inkar edemem. ~m~ kiic;iik ve vah§i gozlij bir koc; c;tkh. 
ne de olsa rakib. Ben aylardanben yem - Bravo. Tam am. Bir koc; hem de 
bir roman mevzuu ararken o, durmadan, ne koc;l Koskocaman ve simsiyah. Efen
dinlenmeden romanlar, hikayeler c;tkan - dim bu ejderha gibi koc; kiZin i.izrrine 
yordu. Nereden de buluyordu bu kadar dogru ko§maz m1? Fakat bu sefer ktz 
mevzuu? bag1rmad1. Hatta sipsivri boynuzlar iki 

Bakt1m, oturdugum yerde akhma bir- kart§ otesinde keskin kthc gibi parlad1gl 
§ey gelmiyor, ba§ladJm 1rlandayl dola§- zaman bile sesini c;1karmadJ. Peygamber 
maga. Evvela cenub sahilini gezdim. Ulic tehlikeyi gori.ince hemen geri don -
Bahkc;tsmdan, koyliisiinden, gencinden, di.i ve iki elile koc;un boynuzlarmdan ya
ihtiyanndan tiirlii hikayeler dinledim. kalay1p hayvam ortasmdan aytrdt. 
Nafile. Hic;biri, i~imde aylardanberi u • - Peki sonra ne oldu? 
yuyan ilham teline dokunup onu uyan - - Ne olacak. Ktz peygamberin ayak-
dJramadl. Ianna kapanarak hayahm kurtard1~ndan 

Bir sabah sahilden vazgec;ip emektar dolayi te~ekki.ir etti. Ve bir daha kendi
otomobilimle ic;erilere dogru yo! almaga sini b1rakmamas1 ic;in yalvard1. 
ba~lad1m. F evkalade giizel bir giindii, Peygamber Ulic k1zm bu ricasmt red-
ve ben fevkalade gi.izel yerlerden gec;i • detti. 
yordum. Kalbimde tuhaf bir c;arpmlt, a- - Ben gi.inah i~liyemem, giizel bir 
deta bir bekleyi§ heyecam vard1. Mu • k1z ic;in bugi.ine kadar temiz kalmi$ ru -
hakkak bir§ey olc\cak, kafamda yeni fi- humu kirletemem, mukaddes vazifele • 
kirler canland1racak bir§eye tesadi.if ede- rimden vazge~emem, dedi. 
cegim diyordum. Bunun iizerine kJZ tebessiim etti, ve: 

Hissimde aldanmami§Irn. Y olun done- -. Merak etme mukaddes adam, de-
mecini sapar sapmaz kar11ma bir ~e~me di. lrlandamn yegane peygam~ri sen de
~Ikh. Hemen otomobilimi durdurarak gilsin. Ben de peygamberim. Ismim Alli
indim. Bun a ~e§me demek dogru mu bil- nin' dir. 
mem. Daha dogrusu hem c;e§me, hem Peygamber Ulic az kalsm sevincinden 
havuz. Ci.inkii eski ta§lardan yap1lm1~ iic; bay1hyordu. Ciinkii kiZI ~ok begenmi~ti 
duvann ortalanndan hirer ejderha ba§I ve iki peygamberin evlenmesi gi.inah sa ~ 
<;lkiyor, ve bu ejderhalarm agzmdan a - yJ!mazdJ. 
kan sular ortada bir havuz te§kil edi • hte bu iki mukaddes insan bJ.!rada se-
yordu. vi~tiler, kendilerine yuva kurdular. Vr: 

Dag ba~mda kendi hmlt1S1m kendi Allin'in ihtiyarlay1p huysuzla§InC!,Ya ve 
dinliyen bu tarihi havuzun herhafde me- Ulic de ba~m1 ahp ba§ka diyarlara a -
rakh bir hikayesi olacaktl. Ben, acaba c;mc1ya kadar mes'ud bir hayat ya~dl· 
bu hikayeyi kimden ogrensem diye dii • lar. 

~iiniirken birdenbire kar§Imda nereden Hikaye bitmi~ti. Ihtiyara birka9 kuru§ 
<;Iktigml anltyamadJgim bir ihtiyar peyda bah§i§ vererek otomobilime dogru yiirii-
oldu: diim. Beynimin ic;i makine gibi i§liyordu. 

- Ho§ geld in, gene yo leu I dedi. Ben bu hikayeden yeni romamm ic;in bir 
- Ho§ buldum baba. mevzu c;1karamaz m1yd1m? 
- Ma§allah bugiin hava pek giizel 1ki iic; yiiz metro kadar ilerlemi§tim ki 

degil mi~ otomobilim birdenbire zmk dedi, durdu. 
Havadan bahsetmek mi.ithi§ sinirime Bakhm bir ki§inin ba§a <;Ikabilecegi bir 

dokunur. Onun it;in sozi.i k1sa keserek anza degil. Hemen akhma biraz evvelki 
hem en sordum: ihtiyar geldi. Onun yardimlni istemek i -

- Acaba bu havuzun ismi nedir, hi- c;in geri dondi.im. At;1khk yerlerde se&in 
Hyor musunuz? nasi! uzaklara kadar aksettigini bilirsiniz. 

1htiyar «haym> manasmda ba§lni sal- Ben de biraz sonra ihtiyann sesini i§it -
lad1: tim. Y anmda ki.ic;iik :;por otomobilli <;:ok 

- Hayu oglum, bu havuzun ismini gene bir c;ocuk duruyordu. Kulaklarum 
•bilmiyorum. Ciinkii onun ismi yoktur. kabarthm. ihtiyar: 
Y alntz ben ona hay a! havuzu ismini ver- - Kar§Idan birisi ge]iyordu, kim ol-
dim. dugunu ke§fedebilir misin? diye sordu. 

- Evet amma dedim, ismi yoha da Cocuk bir miiddet bo§ gozlerle ihtiya-
herhalde bir hikayesi vardJr. Mesela siz ra baktJ, sonra birdenbire: 
ona neye hayal havuz"' diyorsunuz? - Buldum, diye haykud1. Bir pen. 
nuz? - Tam am bir peri. Peki a cab a bu 

1htiyar gi:izlerimdeki merab gorerek peri havuzun ba§ma ne yapmaga gel • 
anlatmaga ba§ladi: mi~ti? 

- Eskiden, c;ok eskiden boyle gi.i1d Cocuk gene bir miiddet havuza bak -
ve giine~li bir giin, §U gordiigiin kar~1ki h, dii~iindii. Nihayet: 
yoldan birisi geliyordu. Kim oldugunu - Bahk lutmaga, dedi. 
ke~fedebilir misin? - T amam. Peri bahk tutmaga gel · 

Eski lr!anda tarihini ~i:iyle bir akbm- mi~ti. Elinde oriimcek agmdan oriilmii§ 
dan gec;irdim ve: ~ir ag vard1. Tam havuzun kenarma ge-

- Yay an geldigine bakJhrsa, dedim, l1p te egildigi zaman ... 
her hal de zeng_in bir adam degildi. Y a Cocuk kendini tutam1yarak atJ!d1: 
bir dilenci yahud da mukaddes bir adam, - Muvazenesini kaybedip cup diye 
bir peygamber filan olacak. suya dii§tii. ... 

CUMHURiYET 

· Bir deniz kazas1 
irvada bir taka batb, 

ii~ tayfa oldii 

inandm1yacak bir ciir'et 

Dun ac1klt bir deniz kazast olmu§tur. 
Kaz~nm iic; kurbam vard1r. Bunlar ;>ile
den Istanbula gelmek iizere tahrik olu -
nan bjr takamn reisile iki tayfast olup 
isimleri heniiz tesbit olun amamt§hr. Ma· 
lum olan cihet, takanm Irva oniinde ftr· 

tmaya tutulup parc;alanml§ olmasJdir. 
Anadolukavag! tahlisiye memurlan ka • 
zay1 sezer sezmez icab eden tedbirleri 
alml§lar ve denizde ara§hrma yapmaga 

koyulmu§larsa da bir tahtaya yapt§ml§ ve 
yan baygmla§ml§ tek bir adamdan ba§ka 
bir§ey bulmaga muvaffak olamami§lar • 
d1r. T ahlisiyecilerin hemen karaya ~~ -
kard1klan bu yan baygm adam ise -ya· 
p1lan fenni tedaviye ragmen· ya§lyama • 
mi§ ve olmii§tiir. 

Sancag1 silahla istirdad 
etmek istiyorlarm1~! 

Halebde liizumsuz ta,kinbklar yapan Vatanilerin 
parti ,efleri kendilerine F ransizlarin silah 

vermege hazir oldugunu soylediler 

Parc;alanan takamn heniiz izleri bu -
lunam1yan iki tayfasJ da aramlmakta ve 
icab eden tahkikat yapilmaktadtr. 

VEFAT 
Urfa saylaVI Muhiddin Din~soyun 

teyzesi ve mtitekaid miralay Muradm 
hem~iresi Bayan Ferise vefat etmi~tir. 

Cenazesi bugiin Kad1k1iyiinde Saktza
gacmda ;lairnef'i sokagmda Dr. Meh -
med Alinin 20 numarah hanesinden 
kaldmlacak, namazt 1igleyin Osmanaga 
camisinde k1lmd1ktan sonra t.Tskiidar 
Karacaahmed mezarhgmda aile kabris
tamna defnedilecektir. Allah rahmet 
eylesin. 

[Bastaratt 1 fncj sahttede 1 
c;iik zabiti otomobilin hareketine mani o
lunmasmdan dolaYJ yere inmege mebur 
olmu§lardn. Bu mada Demirgomlekliler 
ellerindeki sopalarla askerlere tecaviiz et· 

mi§ler ve kiic;i.ik zabitler de tabanca ile 

mukabelede bulunmu§lard1r. Bunun iize· 

rine kumandanhk, jandarma miiste~arltgi, 

istihbarat ve emniyeti umumiye reisligi fa

aliyete ge~mi§ler ve Demirgomleklilerden 

baz1lanm tevkif etmi§lerdir. 

Tiirhre memnu! 
Hama 16 (Hususi) - Demirgomlek

liler tarafmdan c;ar§l ve pazarlarda tiirk

<;e konu§ulmasma miimanaat edilmekte· 

dir. Bu miimanaat son zamanlarda tiyat

rolara da te§mil edilmi§tir. Tiirk~e §ark1 

soylemek te memnu olan fiiller arasm -

dad1r. 

Bir gazetenin iiren~ iltiralart 
Haleb 16 (Hususi) - Vatanilerin 

na§iri efkan olan Ennezir gazetesi Tiirk

ler aleyhindeki ne§riyatma §iddet vermi~ -A~tk te,ekkiir 
istanbul Veremle Miicadele cemiyetin 

den: 
Tiirkiye E§ref Ne~et eczanesinden fakir 

hastalara verllmek ilzere yirml ~~e (Kl -
naforsinl hedlye edllmi§tir. Te~ekkUr olu-

- . tir. Bu gazeteye go~e guy a Tiirkiyedeki 

Arab mezarlan ac;Ilmakta ve Arab alii -

lerinin kemikleri di§aTJya ahlmaktad1r. 

Bu yalanlar buradaki Arabian da tik -

sindirmektedir. Bu yiizden Arablann 

pek sevdigi Abdiilvehab Hoca ile gaze-

nur. 
EczaCJlar cemiyetl tarafmda.n fa.kir has

talara dal1;1t1lmak Uzere elll be~ par<fa muh
tellf Hac hediye edil~tir. Te~ekkiir olu-
nur. te sahibi arasmda Vatani parti merkezin-

Te§ekkiir 
Oliimiindan r;ok act duydugum sev • 

gili anam Muhsine Kocameminin ce -
naze merasiminde bulunmak, §ifahen 
ve tahriren taziye ve teselli etmek hit
funda bulunan aziz dost ve alaabalart
ma sonsuz minnet ve te§ekkiirlerimi 
arzeylerim. 

K1z1: Hayriye Kocamemi 

uydurdngu ic;i.n mahcl)b etmek istemiy41I'-
dum. · 

*** • 

de §iddetli bir miinaka§a da olmu§tur. 

Durieux'niin bir hulyast 
Hama 16 (Hususi) - Durieux'ni.in 

Hasan Cebbareyi yanma alarak yakin ~ 

da Cenevreye gidecegi ve maksadmm da 

kendisini Hataydaki Cemiyeti Akvam 

miimessilligine tayin ettirmek oldugu si:iy

lenmektedir. 

Tevhil edilen Tiirhler 
Lii:Hciye '1 6 (HusustY - Reybaniye 

hadisesi dolaytsile tevkif edilmi§ clan 

TurU1er 'haiA' muhakemeye sevkedrrm~ • 
Aradan iki hafta kadar ge~mi§ti. Bir mi~lerdir. 

gi.in !rlanday1 elinin avcu kadar iyi bilen 
bir arkada§tma: V atani partisinin bir toplanfzst 

cesi Haleb Vatani partisi merkezinde 
umumi bir toplantJ yapilmi§tlr. T op!antJ
da Sadullah Cabiri ve Abdurrahman 
Kiyali de ham buluq,nu§lardu. Bu it;ti
mada Sancaibn silahla istirdadJ i<;in li.i
zumu kadar silahm FranSIZ!ar tarafmdan 
verilecegi Vatani ~efler tarafmdan temin 
olunmu§tur. 

Birc;ok kimseler Tiirklere karst silah 
atm•yacaklarmt a<;tk<;a soylediklerinden 
partiden kovulmu~lardir. Bunlar hadise
den sonra Halebde Frans1z askeri hapi
sanesi ittisalindeki fstanbul kahvesine 

gelmi§ler ve kahvede « Y a§asm Turkiye! 

Y a~asm Atatiirk l>> diye tezahiiratta bu

lunmu§lar ve kahvede bulunan kesif balk 

tabakas1 da bu tezahiirata ayaga kalka -

rak ve tiirkc;e « Y a§asm Atati.irk I Y a§ a· 

sm Tiirkiye! » diye bag1rmak suretile iL
tihak etmis.lerdir. 

Suriyenin lstiklal mar§i 
Suriyeden ~ehrimize gelen malfunata 

gore, Suriye hiikumeti, Suriye istiklal 
mar§ml bestelemek tizere istanbul Kon
servatuarma miiracaat etmi;?tir. Bu i§
le bestekar Adnanm me§gul olaca~ 

soylenmektedir. 

Tiirk~e sozlii 
ve 

senenin 

En bUyOk filmi 
Bu !fa'heser bayram gOnl~ili 

istanbulda iPEK sinemasmda 
izmirde ELHAMRA sinemasmda 

17 !iluliat 1937 

( Bu aksamki program J 
iSTANBUL : 
12,30 plflkla Tiirk musjkjs! - 12,50 hayti.• 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyat1 - 14 son: 
17 Universiteden naklen inkllab deralel"l· 
Yu.suf Kemal Tengir§enk - 18,30 plaid~ 
dans mu.sikisi - 19,30 konferans: DOkto 
Salim Ahmed: Mevsim hastahklanndaA 
zatiirrie - 20 Sadi ve arkadal}lan tarafln • 
dan Tiirk mu.sikisi ve halk §arkllarl - 20,30' 
Orner R1za tarafmdan arabca soylev - 2_D,45 
Ti.Wk mu.siki heyetl, saat ayar1 • 21,15 or• 
kestra - 22,10 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi gUniin program1 - 22,30 plakla so • 
lolar, opera ve operet par~lan - 23 son. 
Yabanc1 memleketler merkezlerinde 

bugiinkii se~;kin yaymlar 
BUYiiK KONSERLER: 
21,15 Deutschland.sender: Schumann, 

Liszt ve sair bestekarlardan piyano musi• 
kisi - 21,50 Stuttgart: Schubert'in eser!e1·i· 
21,50 Berlin: Wagner'in eserlerl - 22,05 PO'" 
lonya istasyonlan: Chopin'in eserleri ~ 
22,05 Viyana: Mozart ve Beethoven'den selt 
fonik konser - 23,35: Layipzlg: R. StrausS 
ve sair bestekarlann eserleri - 1,05 Fran!;:"' 
furt ve Stuttgart: Beethoven, Lis-4t ve sa· 
ir bestekarlarm eserleri. 
~AN KONSERLERI: 
21,50 Stuttgart: Barlton Hiisch - Zt,5l1 

SaarbUrclken: Puccini'nin eserleri (gran10"' 
fonlal 

PiYESLER: 
20,05 Saarbriicken: Labach Ca.d!Sl ~ 22,40 

Ziirih: Phlegma ve List. 
ODA MUS:iKiSi: 
20,15 Konigsberg: Brahm.s'ln eserleri "' 

21,05 Lausanne: Mozart'm eserlerl - 2l,S5 
Bi.tkre§: Kem.an ve plyano - 22,05 BrUk.Scl 
(Flaman) Schubert ve Haghydn'in eser "' 
Jeri - 22,03 Liyipzig: Muhtelif eserler ... 
22,20 Kopenhag: Mozart'm eserlerl - 23,30 
Kolonya: Beethoven'in eserleri - 23,35. Mi!· 
nih: Piyano konseri. 

OPERALAR: 
20,35 Prag: Smetana'nm «Buse, opera"' 

s1 - 21,50 Breslav: Schenk'in cKoy Berbe"' 
ri$ operas1 - 22,05 Milano: Paragallo'nun 
Sinora degli Alrnieri operas! - 22,35 Nis VG 
Paris (National): Oeudib operas1: 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

nobet<;J olan eczaneler ~onlardrr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Hiiseyin HiisnUl, Beyaz1d~ 

da (CemiD, Kiic;iikpazarda (Yorgi), Eytibde 
(Hikmet Atlamaz), KaragUmrUkte (Fuad), 
~ehremlnlnde (Hamdil, Samatyada (Teo· 
filosJ, Ak.sarayda (Sariml, ~ehzadeb~mda 
(is.mail HaikJu), Fenerde (Vital!), Alem .. 
darda (E;;ref Ne§et) , Bak1rkoyde (I:lilaD. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Cevad), Tarlaba§mda. 

(Garlh), Ma~kada (Feyzil, Galatada Top
«;ularda (H!dayet), Taksimde (Kemal Re~ 
'b~). .ID,lritllUE,lta (Galopulol, Ha.skoyda 
(Neslm A eo>, Kas1mp~ada <MUeyYedl , 

.Be~ikta~Wt, (~}i,leyman Rece b l, , sanyeJdO 
(Asafl. 

U.skiidar, Kadlkoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (ittihadl, Kad1koyde Mu .. 

vakk!thane taddesinde (Saadet), Biiyiik .. 
adada (~!nasi R1zal, Heybelide (Halk). 

_ Kuzum, sen hayal havuzu diye bir .. ~H~u~m=us:_!1~6~(~H~u~~~u~si~)--;-~2~~~ub~at~ge~-~=:::b~ir~d:e:n~g~o~·s:t:a1r~i~le:c:e:k:ti;r·:::= havuz biliyor musun, diye 'Sordum. ~ Beyoglu SARAY 
Giilerek: " Kumandamm ... oliimle kar§I kar~Jiya bulundugumuz ~u sinemasmda. 
_Sen de mi gordiin onu? dedi anda size yemin ederim ki : ZEVCENiZ masumdur .. , , BALK OPERETI 

- Evet, amma ben yalmz havuzu de- itte : ~:at:{~~ 
gwil, bana onun hikayesini anlatan ihtiyan N .1 c E v 0 me~hur tenor 
da gordiim. Fa kat maalesef be§ dakika Tomakosla beraber 
sonra ayni ihtiyar ba§ka birine tamamile LEBLEBiCi 
ba~ka bir hikaye anlahyordu. • HORROR 

- ihtiyar ffil anlahyordu? Daha dog- ( Denizaltl kahramanlarl ) Biiyiik operet 
rusu siz anlahyordunuz. filminin yiirekler par~ahyiCl mevzuu bu kahramanca sozlerle 

_ Biz mi? ifade edilebilir. J 5 Hergiin ilk matinede 

- Oyle ya. ihtiyar gayetle masuma- Ba~ rollerde : I YE!?iL DOMiNO 
ne «acaba uzaktan kim geldi, acaba o ~ HARRY BAUR • MARSEL !?ANTAL N DANIELLE DARRLEUX 
rada ne yaph?» filan diye sormuyor muy- Miithi~ deniz muharebeleri ~er~evesi i~inde cereyan eden biiyiik A E diger seanslarda 
du? Siz de gBya ke§fetmiyor muydu ~ bir A~K ve lHfiRAZ DRAMI yarmki PER~EMBE AK~A- MANNA KARENiN 
nuz? MINOAN itibaren A GRETA GARBO ve 

S A FREDERiC MARCH 
Biraz dii~iiniince arkada§Ima hak ver- L!!A R A y i N E M A S I N D N S 19 Subat Cuma suvarede Si~li 

dim. F arkmda olmadan hikayeleri biz 1 Halkevi temsili olup sinema 

soy lemi~tik, o da §Urasma burasma bir iki -::::::.~Y~e:r:l:er~i:n~iz~i~lii~t~f:e:n~e~v~v~e~l:d:e:n~t~e:m:in~e:d:i~n~iz:·~=====~;.iiiiiiiiiiiiiiiiiii;y;:o:k:tu:r·=======~ 
cumle ilave etmi~ti. r -

- Yay ihtiyar serseri, dedim. Benim B "d d Bu··lbu··zu·· hikayem peygamberlere aiddi. Benden a~ a 
sonraki de perilerden dem vurdu. 

- Benimki de a§k ic;in intihar eden bir 
prensesti. Iyi ak1l degil mi? Ba~kalann
dan topladJgi fikirlerle epey hikaye mev
zuu <;Ikanyor. 

Birdenbire tiiylerim diken diken oldu: 
- Ne ~ diye haykirdim, hi kaye mev

zuu mu? Kim o? 
Arkada§un hayretle gozlerini at;arak: 
- Bilmiyor musun? dedi, senin ra • 

~arlnn efsaneler diyan Ba~dad'da j!'e~en bir a§k mac:erast, ~arktn ruhniivaz ~arktlart 
ve en ktvrak havalar;nt ses krali~esi Miinire Mehdiye'nin agzmdan dinliyecek ve bu 
filmde tahavyiil edilen saadeti gorerek aramlan sev~iyi ruhunuzda va~atacaksmt.z. 

MuNiRE MEHDiYE·AHMED ALLAM-RUHiYE HALiD 

Pek yaktnda 
Beyoglunda Sinemasmda 

!htiyar bu sefer evet makammda ba • Bereket versin o mada ba~ka bir oto-
~ml sallad1: mobil gec;erek imdad1ma yeti~ti. Zira ;h. <;eviren: 

- Evet, gelen bir peygamberdi. Pey· ttii~v~a~rm;.;v~a~n~m~a~ll~id~io~t~e~o~n~u~b~u~v~a~la~n~l~ar~I~------B~E~Y~~ZA~B:/R~S~O~N:.~::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~;.;.;: •• 

kibin Cormac O'Daly. 
ve izmitde TAYYARE sin em a s1nda 

gamber Ulic. Saatlerdenberi yiiriidiigii • 

i<;in yorulmu§ ve susaml§ll. Bu havuzdan BOTON MEMLEKETiN SABIRSIZLIKLA BEKLEDiGi Biiyiik Milli Film. Gene, ihtiyar her turk gorecektir 
su ic;mek ic;in yakla&hgJ zaman orada ne 

gor=~:~:r~;~.:~·:f:~~:;·~~:t~ TORK iNKILAB'•nda Terakkl Hamleleri 
Peki, acaba bu giizel k1z ne yaptyordu? 

Gene athm: 
- Ayaklanm suya m1 sokmu§tu? 

Sesli ve Tiirkqe SoziU 
Cumhuriyet, Lozan, Istiklai sava~·· i~gal zamaDJ, umumi harp, ittihat ve terakki, istibdad, son 30 senelik tarihimiz hakiki film vesikalarile gozlerinizde canlanacakhr. 

- T amam. Giizel k1z ayaklanm su- 19 ,Subat 1 937 Cuma ak~am1ndan itibaren T R U K S i N E M A S I N D A Y erlerinizi evvelden tern in ediniz. 
ya sokmu§tU. Ciinkii o da c;ok yiiri.imii~ 
ve yorulmu§tU. Nekadar da giizel bir 
k1zd!! Nekadar iri ve manall gozleri var- <;ARDA~ - KAST A DIVA - BiTMEMi~ SENFONi - KLO- KLO 
d1l Amma Peygamber Ulic ne yapb gibi yalmz en biiyiik filimlerde rol alan 

dersin? ALTIN SESLI, ALTIN SA~LI MACAR YILDIZI • BOLBOLLER OTERKEN 
- Ne yapacak, diye giildiim. Mu- M A R T A E G G E R T H MACAR ve ALMAN oynak ve ~en musikisile siislenmi~, nefis ve goriilmemi~ kaddes bir adam oldugu ic;in ba§lnl ote . 

tar_afa l~:~:.i$~~ygamber Ulic ba§lnl Cite • Pekeryeackl~da eMcE,LEK v;; sAeKAivAe;i;e~;la~l·~~ 
tarafa c;evirdi. 0 bu diinyaya mucizeler •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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t;:::::::_ Anta k ya 

] 
F ena bir yanb~bk fiKiRLER 

• • 
TARIHI-

Yazan : Hatayh Ahmed faik Tiirkmen 
Maltepe Askeri Lisesi Felsefe mual.imi 

Hatayda 
• • 1\ 

IClimai _, 

-40-
keza tanzimat hiikumetinin memlekete l - Halkm yukan tabakaya yakla§-

g~tirdigi bu yeni §ekil neticesi Haleb masrm gosteren hadiseler: 
~layet te§kilatmm Antakyaya gonderdi- a - Esnaf gencleri yukanda arzetti
~ bir~ok memurlan ba§ka memleketler- gimiz tarzda zengin olur olmaz ogluna 

n gelme yabanCIIardan ibaretti. Bu devlet di.iskiinii kibarlarm k1zlanm veya 
~~~urlann kasabalara yerle§ip e~rafla klZlm bir .yoksul kibar gencine vermek 
.U§up kalkmasr esnaf iizerinde garib te- suretile mihri miinasebetlere heves ettik

&trler hasu ediyor, e§raftan ba§ka kim- lerini goriiyoruz. Cok gii<;liikle ve dedi
~.lere de hi.irmet etmek haleti ruhiyesini kodularla vukua gelen bu nadir hadise
':!tude getiriyordu. Ekserisi merkezden ler muhitte biiyiik aksiilameller uyandm
gonderilen bu yabancr memurlara akran yordu. Her yerde oldugu gibi burada da 
llluarnelesi yapmaga mecbur olan agalar kinayeli balk tiirki.ileri, halk hicivleri, 
arasrnda da e§rafhk an'anesi sakatlam- bu aksiilamellere terciiman oluyordu. Bu 
l'ordu. nadir hadiselerin Antakyada vukuunu is-

Hulasa; bir taraftan esnaf ve e§raf sr- bat eden bir<;ok tiirkiiler vardrr ki bur ada 
lllflan arasmda uzvi tesaniidi.in peyda ol- dercinc liizurn gormedik. 
lnasr ve i§ hayatmm ba§ka mecralara gir- b - Esnaf aileler zengin olur olmaz 
lnesi, diger taraftan bu iki srmf arasmdaki kibarlann ya§ayr~ ve giyini§ tarzlanm 
tskj mihaniki tesani.idi.i besliyen hayat taklid ediyorlardr. Kibar aileler bu tak
krtlannm azalmas1 ve kuvvetini kaybet- lidden sinirlendikc;e yeni mobilyalar 
llltsi eski mihaniki tesaniidi.i giindengii - yaptmyorlar. Esnaf bunlan da taklid e-
1\e gev§etiyordu. dince daha yenileri bulunuyordu. Bu gi-
2- Muvazzaf askerligin ihdas1: yim ve mobilya degi§melerinde daima !s-
a - Eski Osmanh hi.ikumetinin mu- tanbul modas1 esas tutuluyordu. Bu yiiz

~azzaf askerlik usuliinii ihdas etmesi es- den daima degi~en ve e§raftan esnafa ge
~af Ve koy]ii devJet askeri srfatile orduya ~en adetJere, byafetlere, hatta maha!le
J ti~ak etmesi iizerine halkta devlet zabit- Jere bile rasgeliyoruz. 
tl'lne itaat etmek ve e§raftan ba§ka ba- 2 - Kibarlann srmf zihniyetini mu _ 

11 
otoritelerin de mevcud oldugunu sez - hafaza ettigini gosteren hadiseler: 

~~k haleti ruhiyesi peyda oluyordu. As- A B k d 
~~ l'k 1 d - u zamana a ar esraf srmfmm l t 1 vesi esile muhtelif memleketleri o- k ~ f I · 
alan esnaf ve koylii genclerinin dii§iin- o umaga az a heves etmedigini gori.iyo-

1>._ ruz. Hatta okuma yazma bilen agalarm 
·-: ve diinyayr anlama tarzlan ba§kala§I- k . 
l' ahb kullandtklanm ve yazllanm daimi 0t. Diinyayr mensub olduklan i<;timai 
Ill h onlara yazdtrdrklanm kaydedebiliriz. 
I ll itin dar c;erc;evesile gormekten kurtu- y 
~.l'orlardt. aZI yazmamn ay1b olduguna dair, <;ok 
b _ Esnaf ve koylii bu zamana ka- eski e§raf nezdinde bir haleti ruhiyenin 

<1
1 

a.r siyasi hayata sokulmaml§ hayranhk- bulundugunu kuvvetle tahmin edebiliriz. 
a bakhgr yiiksek i~leri daima e§rafm Fakat kendilerini her hususta taklid eden 
~annetmi§ti. Bu zamana kadar terbiyei esnaf zenginlerinin bu takibinden kurtul
~ f · 1 b' b' h kk mak i~in e§raf s1mfmm kiiltiir tefevvuku . zma at etmr§ ve on arm ta 1i 1r a 1 
11" • d h d'l h lk yolile de onlardan aynlmak istediklerini Jasrye en rna rum e 1 en a m urnu-
llli hayata olan temayiilleri, yani siyasi goriiyoruz. Bu zaruretler neticesinde 
~e ir;timai inisiativleri, yukanda temas et- Antakya e§rah XIX uncu asnn ta&ra ha
IIgirniz gibi, ancak aga kap!lanna intisab yatmda hakim olan nakli ilimlerle Divan 
Ve onlann adam! sJfahm ta§Irnakla tat- edebiyahm da okumaga heves ediyorlar
tltin edilmi~ oluyordu. dr. Etiidiimiiziin dordiincii fashnda An -

1-Ialbuki askere giden koylu ve esnaf takya §airlerinden bahsederken bu iddia
~uklanndan baziian orduda kabiliyet mrza kifi derecede deliller gostermi§tik. 
Rostererek alayh zabitler strasma gec;i- Her hususta e§rafi taklid ege e§n.a.f 
~orlardr. Bunlar bir miiddet sonra az~ok zenginleri yalmz bu sahada bir§ey yapa
bir bilgi ve kuvvetli bir gorgii ile Hataya miyorlardi. \=iinkii bunlar ancak muay -
dondiikleri zaman, ister istemez, eliteler yen bir ya§tan sonra para kazandrklan 
a.rast k I d B' b' b · t ic;in tahsil edemezlerdi. 
l 

na an§tyor ar 1. 1tta 1 u vaztye -
er de e~rafl1k an' anesini sakathyordu. B - T anzimat hiikumetinin merkezi

l§te miihimlerini zikrettigimiz daha bir- yet~ilik sistemi neticesinde imtiyazlan el
~?k ic;timai amiller yiiziinden Hatayda- lerinden almml§ olan e§raf smrft bu yok
k1 esnaf ve eeyraf s1mflarmm birbirine yak- sullugu gidermek ic;in merkezden gelc;n 
~~~arak tek bir smif t>lmaga temayiil etti- memurlara hulul ederek onlar iizerinde 

flni goriiyoruz. Simdi amillerden hadise- bir nevi ni.ifuz peyda ediyorlardt. Hiiku-

k
ere ge~elim; evvela halkm yukan taba-
aya <;tkmak arzusuna terciiman olan ha- mete i§i dii§en koylii ve esnafm da online 

diseleri hulasa edelim. Bundan sonra da di.i§mek suretile hiikumet dairelerindeki 
~~rafm Slmf zihniyetini muhafaza ve SI- i§lerini goriiyorlard1. Bu suretle halk i.ize-

111flanm vikaye ic;in basvurduklan ted- rinde esnaf zenginlerinin elde edemedigi 
bir1ere aid hadiseleri gor~lim. bir krediyi temin ediyorlard1. ... 

llir amele kanalizasyon 
~ukurunda ezilerek oldii 

Dun T aksimde feci bir kaza olmu§ ve 
~analizasyonda c;alr§an bir amele, top
tagrn c;okmesile altmda kalarak olmii§ ~ 
tUr. Vak'a §oyle olmu§tur: 

T aksimde Panorama bah<;esinin oni.in
dl e a<;1lan kanalizasyonda r;ah§makta o
an 35 ya§lannda Develi kazasmdan 

Hasan oglu Salih bir arabk c;ukurun en 
derin yerinde ~ah§makta iken evvelce 
hztlan topraklar ve ta~lar <;okmii§ ve 
Zavalb amele bunlarm altmda kalarak 
ezilmi§tir. Etraftan yeti§enler Salihi an· 
Cak oJii oJarak ~ukurdan <;lkarabi)mi§ler· 
dir. Hadise adliyece laz1m gelen ehem
llliyetle tetkike ba§lanmi§ ve miiddeiumu· 
lni muavini F erhad tahkikata ba§larni§tlr. 
Hadisede fenni kusurun kime aid oldu
~Unu tesbit etmek iizere Belediye heyeti 
fenniyesi de di.in vak' a mahallinde gf\ 
Vakit tetkikatta bulunmu§tur. 

Tesekkiir 
' Bir ay evvel zati.irrieden hasta yat -

hm. Agrr ve tehlikeli gi.inler gec;irdim. 
Hastahg1mi i~iten biitiin dostlarm ve 
beni sevenlerin, srhhatime gosterdikleri 
alaka, tekrar hayata kavu§mamda en 
mi.ihim amil oldu. Ba§ta pek saydrg1m 
birc;ok bi.iyiiklerimiz oldugu halde ha
kimlerimiz, avukatlanmrz, profesorleri
miz, hulasa memlekette hepimizin hiir
met ve sevgisini ta~ryan her srmftan 
krymetli unsurlar benim gibi nagiz bir 
Tiirk olmaktan maada meziyeti bulun
mryan birisine kar§I c;ok muhabbct ve 
tevecci.ih gosterdiler. 

Vatanperver bir Tiirk ka. 
d1n1 hakktnda yanh~ 
anla~dan ne~riyat 

3 kanunusani tarihli niisham1zda, An
takyadan verilen bir haber vardt. Bu ma
lumata gore Antakya Tiirk k1z ilkmekte· 
bi mi.idiirii Mihriinnisa \=incin Sancakta, 
Tiirkler aleyhine ilk tahrikit ba§ladrgt 
zaman, Tiirkliigii rencide eden bazr ha
reketlerde bulunmu§ oluyordu. Cazete -
miz, hele mekteb miidiirliigi.i gibi miinev
ver bir §ahsiyet sahibi de olan bir Tiirk 
kadmma yara§miyan bu hali eseflerle 
tebariiz ettirmi§ti. 

Dun Bayan Mihriinnisadan bir mek -
tLb aldtk; bunda astlsrz olan o haberin 
gazetemize aksetmi§ olmasmdan miitevel
lid teessiirlerini kaydettikten sonra vazi -
yeti §Oyle tasrih ve tavzih eyliyor: 

«l - Direktorii bulundugum Uzun -
~ar§rba§mdaki ilkmekteb hic;bir zaman 
ve hic;bir sebeble kapatrlmami§hr. 936 
birincite§rin iptidasmda ba§hyan tedrisat 
bilainkrta devam etmektedir. 

2 - T alebesinin 29 birincite§rin 936 
Cumhuriyet bayramma i§tirak ettikleri 
ic;in kapattlan k1z lisesile resmi ve gayri
resmi his;bir alaka ve rab1tam yoktur. 0 
mektebin direktorii bir F ranstz kadtmdn, 
mekteb mandater hiikumetin ve mutasar
rrfhgm kararile kapatrlmr~. bir miiddet 
sonra tekrar a<;tlmi§hr. 

3 - Vatani heyet buraya hi~bir res
mi ziyaret yapmami§llr, dolaytsile benim 
resmen istikbaline gidi§im haberi de biis
biitiin uydurmadrr. Kadmlann hic;bir su
retle hakkr hayatr olmadrgr bir memleket
te ya§tyorum. Arab istiklalinin almdrgi 
gi.inlerde, Arab kadmlannm bile i§tirak 
ettirilmedikleri merasime ben hangi hak
la ko§acagrm? 

On be§ senedenberi Antakyada Turk 
ktzlanna ders veriyor ve direktorliik ya
ptyorum; her cihetinden iftihar edecek 
bir tarzda ge~en temiz hayatrm hangi 
noktadan tetkik ve tahkik edilirs~ edilsin 
beni bu isnadaddan beraet ettirecek ka -
dar ac;tk ve diiri.isttiir. Benim i<;in bunlar1 
gazetelere bildirenler bilmelidirler ki bir 
Tiirk klZl, Tiirk dogar, Turk ya§ar ve 
gene Turk ol rak oliir ve onu hi<;bir 
kuvvet vatamna hiyanet ettiremez. ;;u 
halde ona sebebsiz yere «hain» dene -
mez.» 

[CUMHVRIYET- Bayan Mih
riinnisa <;incin hakkmda evvelce bize 
bildirilenlere miiteessif olurken rnektu -
bundan in§irah duydugumuzu da ilave 
etmek isteriz. Anla§thyor ki kendisi va -
tanperver bir Tiirk k1Zlna lay1k fazileti 
gostermekten hi<;bir zaman geri kalma -
mi§ ve on be§ senedir Turk <;ocuklarma 
miirebbilik yapmak gibi munzam ve §e

refli bir yurd vazifesi de ifa etmi§tir. 0-
nu takdir ve tebrik eder, biiti.in vatanda§· 
Ianna imtisal niimunesi olmasmi dileriz.] 

Koy kalktnmast 
Boluda 65 koy muhtart· 

n1n yaph2'1 toplanh 
Bolu J 6 (A.A.) - Vilayet merke -

zinin 65 koy muhtan bugiin umumi mec
lis salonunda toplandrlar. !!bay Biiyiik 
$efin ki:iyli.i hakkmdaki yiiksek gori.i~le

rini anlatarak Vekaletin koy kalkmmas1 
i~in yapt1g1 ilk be§ ytllrk kalkmma prog • 
ramma bu yrl ba§hyabilmek I<;m koy 

sand1gma varidat temin edilmesini, tar -
!alarm temin ve zeriyat zamam gec;meden 
hemen i§e ba§lamalanm anhyacaklafl 
ac;tk sozlerle anlattJ. 

ilba.y herhangi bir mii§kiilat kar§I -
smda dogruca kendisine miiracaat etme· 
lerini kov kalkmma i§inde bir ba§muhtar 
gibi ko;lii ile birlikte usanmadan c;ah§a· 
cagm1 soyledi. Koyliiler, muhtarlar bu 
sozlerden ~ok memnun olarak hep bir 
ag1zdan «Ya§asm Cumhuriyet ve altr o· 
ku, ya§asm Buyiik Onderil!_liz Atatiirk» 
diye ilbaym samimi si:izlerine siirekli al • 
ki§larla <:evab verdiler. 

hakk1nda 
Yazan : KAz1m Nami Duru 

hakk1 Ruslann en biiyiik §airi Pu§kin oleli onceki edebi dili kullanml§ degil, Rus 
yiiz y1l oluyor. Bir kaza kur§ununa ugra· milleti geni§liginde muasrr edebi dili ya
ytp ta olmeseydi, §imdi yiiz otuz yed1 ratrnl§tir. Yiiz y1l onceki Rus edebi eser-~ ocukluklanm birlikte g~irmi§, 
ya~mda olacakti. Bir Zaro Aga yiiz elli lerini okuyup anlamak, bizim orta okul ilk tahsili bir arada yapml§ ve 
yrl ya§ar da, Pu§kin yiiz otuz yedi yrl <;ocuklannm Fuzuliyi degil, Namrk Ke- gencligin hcyecanh YIIIannda 
ya§tyamaz m1yd1? Fa kat bir adamm yi.iz mali bile okuyup anlamasi kadar giic;tiir. elbirligile hayli koz krrm1~ olan iki ark a~ 
bu kadar y1l ya§amasile otuz yedi y1l ya- Ha!buki bugiiniin okuma yazma bilen da§tan biri tesadiifiin sevkile Sadnazam 
§amasi arasmda, ya§ama baktmmdan bir her Rusu, Pu§kin'i okur, anlar ve ondan oluyor, obiirii zarurete dii~iiyor, siiriinu • 
fark olsa da, insanhk bak1mmdan otu:z. zevk a hr. yor. Fa kat sikmti ~eken, ikbale eren ar
yedi ydhk semereli bir ya§ayr§, yiiz elli Pu§kin, Boyar denilen en eski Rus kada§Imn tatanah vaziyetinden haber al
yii degil, bin elli yrl siiren semeresiz bir asil ailelerine mensubdur; bu asillik. Rus mi§ degildir. Onu hay at yolunda kaybet-

d r 1 mi§tir. Neden sonra i~i duyuyor, sevini -ya§aYI§a nisbetle §iiphesiz <;ok daha e - 's'ar armm yaraltlklan kan§Ik asilli~ten 
k d h R yor ve hemen Babtaliye ko~uyor. Ma • gerlidir. ~o a a us halkma yakmdtr. Boyar· 

I k d. lum ya. Sadnazamlarm <;og~u. Abbasog~-
Her medeni milletin biiyiik bir veya ar, en 1 serfleri ir;inde bile, onlardan 

iki §airi vardtr. !ngilizlerin ;lekspir'i, biiyiik ruh aynhklan gostermiyen milli !ulan admJ ta~tyan halifeler gibi kat kat 
Almanlann Ci:ite'si, Fransrzlann Yiktor adamlardtr. Pu§kin'in boyle bir soydan perdeler altmda ya~arlardi. Onlardan 

R h lk farki. yiizlerini siyah bir pec;e ile ortme-
Hiigo'su, milli edebiyatlan kadar diinya gelmesi, us a mm vicdanma hulul et-

mekten ibaretti, bu sebeble eski dostunu 
edebiyah ic;in de biiyiik §airdirler. Pu~ - mesindeki saiklerden biri olsa gerektir. 

ziyarete ko§an adamcagtz da kolay ko· 
kin, yalmz Ruslarm biiyiik §airi olsaydr. Her ne olursa olsun Pu§kin, bir mille-

lay huzura <;Ikamiyor, bir hayli yiizsuyu 
ve yalmz bu Sifatla kalsaydt, biz Tiirkler tin medeniyette yer tutacagmi, onda o-

doktiikten sonra kapicrlardan miisaade 
irin, bir c;:.ekspir, bir Cote, bir Viktor nemli bir §ami! olacagrm gosteren milli 
,. Y .. alabilip emeline eriyor. Onun kuruntu -

Hugo kadar onemli bir yer tutard1. Hal- dehalardand1r. Omriini.i hemen yoksul- suna gore Sadnazam, kendini goriir gor
buki Pu•kin, Ruslar i~in. ;lekspir'in in - luk irinde gec;iren bir adamm, yiizde de-' " mez sevinc delisi olacak, §en sayhalarla 
gilizler, Cote'nin Almanlar, Viktor Hii- gil, belki binde biri okuma yazma bilen yerinden f~rlayJp kaptya ko~acak, kol _ 
go'nun Franstzlar nazanndaki bulunu§ - bir millet i<;inde yaratJCI olarak goriinme- Janm a~arak kucakla~acak. Fakat hi~ te 
larmdan biisbiitiin ba§ka bir durumda - si elbette deha eseridir. Bu deha, bugii - oyle olmuyor. Sadnazam, peri§an kt!Ikh 
drr. Pu§kin, Ruslar ic;in, yalmz biiyiik bir niin inktlablarma kadar dayanan fikir bir adamm e~ikte boy gosterdigini goriin
§air degildir; belki en birinci ve en bii - hareketlerinin milli ve insani bir sahada c~ yiiziinii ek~itiyor: 
yiik milli ~airdir; bugiinkii Rus edebi di- ya~ay1p gidebilmesine de yol a<;ml§tlr. - Kimsiniz, diyor, ne istiyorsunuz? 
lini yaratand1r ve Ruslara biitiin edebi Ne yank ki Rus edebiyatmr bilmiyo- Adamcag1z, tammad1g1 zehabile admi 
nevl.len· verend1·r. Bundan otiirii biz ruz. Pu~kin hakkrnda og~ rendiklerimizi ni- ·· 1·· S d d _ soy uyor. a nazam, «tamma tm» ceva-
Tiirkler i~in, herhangi bir bi.iyiik garb hayet garb dillerinin, bilhassa fransrzca- bmr veriyor. Herif, mahalle kom~ulugu
§airinden daha <;ok deger verecegimiz bir nm yardrmile edinilmi§tir: Binaenaleyh nu, mekteb arkada§hgmr ileri suruyor. 
§airdir. eksiktir, belki de yanh§hr; bununla be· Sadnazam, gene «tammad1m» 1 bastm • 

Otuz yedi y1lhk bir omre bu kadar bi.i- raber, bize Pw~kin 'in yarahcl vasfm1 og- yor. Bunun iizerine talihsiz dost ilerliyor, 
yiik muvaffakiyetleri sigdrrmak, yeryii- retmekten geri kalmryor. Sadnazamm kulagma egiliyor: 
ziinde ka<;: bahtiyara miiyesser olmu§tur? Rus dostlanmlZln, yarm i:ibiirgiin ta- - Beraber yerni§ c;alardik, kom~ula-
insanlann degeri, uzun ya~amalarmda ziz edecekleri yiiziincii yJ!doniimiinii, biz nn kiimeslerinden tavuk. a$tnrdtk. Hatta 
degil, ya~adrklan en az miiddet ic;inde, de taziz edecegiz; bi.itiin demokrat diin· bir gi.in yakalamp dayak yemi§tik. 0 sJ· 
kendi milletlerine ve dolayisile insanhga ya da taziz edecektir. F akat bizim bun- rada efendimizin 1-.a§J da derince yanl~ 
ettikleri biiyiik hizmetlerle olc;iilmelidir. dan alacagtmiz bir ders te vard1r: Milli mi§tt, alnmtza dogru bir iz kalm1~h. t§te 
Pu§kin, daha ya§asayd1, eserlerine bir bir edebiyat yaratma yolu. ber>deniz oyum, hrrSJZhk arkada§mlZim !. 
hayli §ey daha katard1; fakat bunlar, Biz hal a milli edebiyat m1, milliyetc;i e- Sadnazam, bu pervas1z izah kar§rsm-
yarattrklanm artirrnaktan <;ok siislemege debiyat m1 gibi s{jz oyunlarile vakit ge~i- da hzanp bozanyor: 
yanyacakh. 0, mukadderatm kendine riyoruz; halbuki en biiyiik ihtiyacrmrz, - A birader, diyor, demindenberi 
c;izdigi en biiyiik vazifeyi gormii§tii: Tiirk vicdamm terenniim edecek bir milli niye kendini tamtmazsm. beni iiziintiide 
Rus halkmm edebi vicdamm yaratmak. ~airedir. Biz bu edebi dehayt bekliyoruz. b1rahrsm. Buyur, otur. Oyle konu§a • 

Pu~kin' e gelinciye kadar, edebi bir Dogumdan onceki agnlar devri ~ok uza- lrm !.. 
Rus dili yoktu denilemez; fa kat, dadr - d1 gibi geliyor bana. Atatiirk devri, her- * * * 
smdan aldtgr ilk feyizle Rus halkrlun halde bekledigimiz §airi yeti§tirecektir. Yaktile ortamekteblerde miidiirliik, ho-
vicdanma hulul eden Pu§kin, kendinden Kazrm Nami Duru cahk yapml§ ve_ §imdi hayatrrii §iire vak-
----~~-----~=============~-~-~--- -. --~~-""!'- l fedip cild cild kitab bastirmakla oyalan-

1 
makta bulunmu§ olan bir dostum anlatt1. 

Samsunda tiitiin c\ vusturya Basvekili - Filam tamyorsun, degil mi?... Yir-
• ' mi ytl once talebemdendi. Yiizlerce ~o-

p iyasaSI hararetJi istifa edecekmis cuk ar~~mda ad~m ~nutm~yt§l~, temb~l-
' hkte mustesna biT yuksekhk gostermesm-

Biiyiik firmalar iyi fiatla 
~ok mal ahyorlar 

Sarnsun (Hususi) - Mmtakam1zda 
yeni rekolteden dizi tongas1 halinde 
ambara getirilen ti.itiin mrktan bir bu
c;uk milyon kiloya balig olmu§tur. Koy
li.ini.in bu sene daha ziyade dizi halinde 
sah§ yaphklan gori.ilmektedir. Fiat va
sati olarak 100 • 110, gormez de 15 - 20 
kuru§ arasmdadrr. 

Bi.iyi.ik firmalar son gi.inlerde biiyi.ik 
bir faaliyet gostererek bilhassa Maden I ve Canik mmtaklarmdan mumki.in ol
dugu kadar fazla ti.iti.in almaga gayret 
etmektedirler. Bu hal piyasamrza be§, 
altt senedir gori.ilmiyen bir hararet 
vermi§tir. 

Koyli.i bu seneki sah§lardan son dere
ce memnun goriinmektedir. <;i.inki.i dizi 
sab§larmda gormezin yi.izde 25 - 30 a
rasmda ayrr olarak satrlmas1 ve diger 
gormez miktarmm dizi renginde mah -
sule karr§tlnlmi§ bulunmas1 fiatlarm 
biraz daha yi.ikselmesine sebeb olmak -
tad1r. 

Demet dizisi §eklinde de birkac; kay
Iii sah~ yapmi§larsa da bunlarm fiatla
nm piyasada esas olarak telakki etme
mek lazrmd1r. Demet fiatlarmm dizi fi
atlarmdan yi.iksek olaca~ i.imidi kuv -
vetlidir. 

DENIZ ISLER/ 

Bilan~olari tetkik edecek 
heyet geldi 

Denizyollan, Akay, Fabrika ve Ha -
vuzlar ve Liman i§letme idarelerinin 
bilangolanm tetkik etmekte olan heyet 

Sebebi, bir Viyanah 
kadtna a~1k oJmaSI imi~ 

dendir. \=ah§maz, cezadan y1lmaz bir 
§akirddi. Bi.iti.in hocalar kendisinden yaka 
silkerdi, her giin bir suretle cezalandm -
hrd1. Fa kat imtihan giinlen geldi mi, ba

Diin §ehrimize gelen Daily Herald basmr, anasm1 seferber ederdi. Hoca ev· 
lerinin e§igini yiizsuyile ytkatrrdt, akla 
s1gmaz yalvarmalar yaptmrdt, bulundu • 
gumuz kasabanm hahn sayrlan memur
lanm filan da iltimasa siiriiklerdi, zah • 
metsizce smtf ges;mek isterdi. Sonradan 
huyunu mu degi§tirdi, zekas1 m1 a<;I!dt, 
ne oldu bilmem, bu <;ocuk bir i§ adamr, 
bir hayat adamr kesildi, iin ald1, para ka
zandi, han ve apartrman sahibi oldu. U
zaktan adm1 duyuyor, aras!Ta §Ik otomo
bilile uc;up gittigini goriiyor, memnun o
luyordum. Ges;enlerde bir mecliste kar -
~rla§ttk. Ev sahibi beni ona tamtmak is
teyince ben, mahzuz bir tehaliikle alll • 
drm, «talebemdendir» dedim. Herif ne 
dese iyi? 

gazetesi yaz1yor: 

« 1934 yrlmdanberi Avusturya Ba§ve
kili bulunan Doktor Schuschnigg'in va -
zifesinden ~ekilecegi hakkmdaki rivayet· 
ler kuvvet bulmaktad1r. Mii§ariinileyh bir 
a§k sebebile c;ekilmektedir. 

Ayni zamanda kendisinin istifaden 
sonra Londra sefaretine tayini de mev · 
zuubahistir. 

4 l ya§mda olan Ba§vekil bir bus;uk 
sene evvel bir otomobil kazasmda 32 
ya§lanndaki gi.izel zevcesini kaybetmi§ -
ti. 12 ya§mda bir erkek evladr vardrr. 

.;limdi Viyanah bir kadma a~tk oldugu 
soylenen M. Schuschnigg, bu kadmla 
evlendigi takdirde Ba§Vekaletten ~ekile
cektir. 

Kendisini Viyana belediye reisi Herr 
Schmitz'in istihlaf edecegi soylenrnekte
dir. 

Doktor Schuschnigg'in siyasi hayatJ 

son derece futmah ge!(mi§tir. Bir taraf -
tan sosyalistlerin, bir taraftan fa§ist par
tisinin husumetini celbetmi§ bulunuyor -
du. 

C~en sene Prens Starhemberg'in fa
§ist partisini lagvettigindenberi A vustur· 
yayr bir diktator ~ibi idare etmektedir.» 

VI LAYETTE 

Dahiliye V ekaletinin bir 
tamimi 

Sordum: 
- Ne dedi? 
- Y anh§mtz var, sizden ders alm1 

ve sizi herhangi bir yerde gormii§ degi • 
lim, deyip mtrm ~evirdi. 

Bizim arkada§, yukanki krssadan his
se almamt§ olacak ki utamp susmu§. Ben 
olsam onun mektebdeki §erefsiz vaziye • 
tini herkese duyura duyura anlatrrdtm ve 
sonunda §UnJan soyJerdim: 

- Hoca hakh tammtyanlan cemi • 
yet te er ge<;: tammaz ve zaman onlardan 
mutlaka 0<; ahr. <;iinkii o hak, her hak
tan iistiindiir. 

M. TURHAN TAN 

Siimer Bank memurlari 
arasmda tayinler __ H _____ _ 

HALKEVINDE 
Beyoglu Halkevinde giizel 

bir konferans 
G~en cumartesi giini.i Beyoglu Hal -

kevinde gi.izel bir mi.isamere ve konfe -
tans verilmi§tir. 

Ailemizin doktoru Neset Naci Arzan 
ba§ta olmak i.izere oper~tor ve Saglrk 
Yurdu sahibi binba~1 $evketin ve dok
tor $i.ikri.i Osman $enozan'm tedavim 
hususunda geceli ve giindiizlii yorgun
luklan bende ebedi minnet ve ~iikran
lar uyandrrdr. Doktor profesor N e§et 
Orner, Server Kamil ve diger doktor -
larm her birisine kar§I ayn ayn min • 
nettar ve mi.ite§ckkirim. Hastahgrmm 
heni.iz nekahct devresinde bulunmama 
ragmelll sevgileri ve tevecci.ihleri ve te· 
davilerile bana yeniden hayat veren 
agabeylerime, dostlarrma, ki.it;i.iklerime 
candan §i.ikranlanm1 ancak kendileri~ 

ne de onlar kadar baghhk, saygr ve mn
habbet gostermekle odemiye t;ali§aCa -
grm1 temin etmekle iktifa ederim. 

Almanyada yap1lan dort 
denizalb gemimiz Ankaradan §ehrimize gelmi~ ve i~e ba§

Alman tezgahlarma sipari§ ettigimiz laml§hr. Divani Muhasebat azalarile 
dort denizaltr gemisinin in§asma ba§lan· Vekaletlcr mi.imessilierinden ve iktrsad 

mtshr. Vekaleti mi.ifett~lerinden terekkiib e
En son sistern olan bu denizalh gemi· den heyet dort grupa ayrrlmr§hr. Her 

lerimizin in~as1 bir sene siirecektir. grup bir idarenin bilanc;osunu tetkik 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere gon -
derdigi bir tarnimde yagmur, dolu, kar, 
frrtma, su ta~rnas1, kurakhk ve saire gi
bi vukuatrn vilayetlerce VekB.lete ge<; 

bildirildigi ve bu gibi ahvale ancak 
matbuatta grkhktan sonra 1ttrla has1l 
oldugu ve bu gibi vukuatm en seri va
srta ile Vekalete bildirilmesi ve online 
gegilmesi ic;in alman tertibat hakkm -
da da malfunat verilrnesi li.izumu bil -
dirilrni§tir. 

Bak1rkoy Bez Fabrikasr mi.idi.iri.i ih
rahim Akc;ora, Si.imer Bank tarafmdan 
Avrupaya tahsile gonderilen talebenin 
i§lerile ugra!?mak Uzere miifetti§ tayin 
edilrni§tir. ibrahim Akc;oranm yerine 
Hereke Fabrikasr miidiirii Nihad ve o
nun yerine de eski istanbul saylaVI ve 
Sanayi Birligi reisi Vaslf Dokuman ta
yin edilmi§tir. Vaslf Dokuman rnensu
cat i§lerinde mi.itehassrs bir zattrr. Ken
disine yeni vazifesinde muvaffakiyet -
ler dileriz. 

Ev reisi Ekrem Turun istiklal Sava§l 
hakkrndaki konferansr gi.izide bir da -
\>etli kalabahgr tarafmdan dinlenmi§ ve 
l:ok alki§lanmr§hr. Bu konferansm muh 
telif safhalan ayrrca projeksiyonla gos
terilm~ ve daha umumi bir alakay1 rnu
<:ib olmw~tur. 

Konferanstan sonra gosterit kolu ta
tafmdan (Babalarm Giinah1) isimli pi
~es bi.iyiik bir muvaffakiyetle temsil e
dihni§tir. 

Bu yeni gemiler de iltihak ettikten etmektedir. Bu tetkikler bitince heyet 
sonra donanmamiZm denizalh gem1s1 
mevcudu dokuza balig olacaktn. · Ankara: Avukat 

Htimid $evket lnce 
Kurban derilerini 

Kadmlar Esirgeme Dernegi-
nin balosu tayyareye veriniz 

Ti.irk Kadmlan Esirgeme Derncgi ta- Bir gun, bir kavga giiniinde, gok-
rafmdan 20 mart cumartesi ak§amr To~ lerin kor gazabma ugramak istemi-
katlryan salonlarmda bir balo verile _ yorsamz, durup dururken kurban 
cektir. Bu balonun c;ok cazib olmasr i- olmtya istcginiz yoksa, !!imdiden 
qin istiyenler maske ile de gelebilecek- kurbanlarmiZI kendi elinizle hazula-
lerdir. Ayrrca dans mi.isabakasl yaplla- YIP yerine gotiiriiniiz: Tiirk ilava 
cak, miiteaddid hediyeler dag1 blacaktlr. :....;R;,.;.:U.;..l'l;;tm;.;;;.;;u;;n;;;a;.....;.v.;;,er;.;i.;;;n.;;;iz;;. ______ _ 

umumi bir toplantl yaparak dort idare 
bilangolan i.izerindeki karanm verecek 

ve raporunu hazrrlryacakbr. 

<;anakkale kazasiDID maznu
nu serbest birakJidi 

Cec;enlerde Canakkalede «Ticareti 
Bahriye» gemisile ~arpr§an !ngiliz rnoto
rii kaptam F alker diin serbest bJrakrlml§
tiT. Yap1lan tahkikat neticesinde mes'u -
liyetin «Ticareti Bahriye» kaptanma aid 
oldugu anla§rlmr§trr. 

CEMIYETLERDE 

~oforler cemiyeti intihabab 
$of5rler cemiyeti yeni idare heyeti -

nin seqimine di.in de devam edilmi§tir. 
Diin ogleden evvel Uski.idar ve Kad1 -
koyde, ogleden sonra Be§ikta~ ve Tak
simde reyler toplanmr~tJ.r. 

._ .•. _ 
Koyliiye araba dag1hhyor 
Afyon (Hususi) - Ti.irk $eker Fab

rikalan §irketi pancar eken ziirram 
mahsuliini.i kagmlarla ta§Irken ugradr
gt mi.i~ki.ilatl nazari dikkate alarak bun
lara 200 araba dagrtmaga karar ver • 
mi.§tir. 
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Diinyan1n en garib 
memleketini ziyaret 

Burada biitiin Prensesler merasim ve kabul 
~tplak giinlerinde yar1 bellerine kadar 

olarak dans etmege mecburdurlar 

Prenscsler Hukii.mdar Seyyid Abdurrahmanm h.uzurunda dansediyorlar 

Bugiin Holandamn bir miistemlekesi 
bulunan Cava adasmm ortasmda asu -
lardanberi miistakil ya§Jyan ve §imdi d1~ 
politika i~lerinde Holandaya tabi olan 
Surakarta isminde bir islam devleti var
dJr. Halihamda hiikiimdan Seyyid Ab
durrahman Paku Buvano"dur. Vaktile 
bu devlet Mataram lmparatorlugu namJ
m haizdi ve kirk milyon niifuslu ciimlesi 
miisliiman olan Cava adasma ba~tanba
~ hakimdi. ,Simdi bu devlet adamn yal
mz orta ve lakin en zengin tarafma ha
kimdir. Niifusu 2,000,000 dur. 

Bu islam devleti ~imdi biitiin diinya
nm nazan dikkatini celbediyor. Sebebi 
de ~ok biiyiik medeniyet yaratan eski 
Hindistan ve havalisinin en eski adet ve 
usullerinin hi~bir tebeddiile ugramaksl -
zm burada ya~amakta olmasJdJr. Am -
!area evvel Hind iilkalannda ya~1yan 
dini, siyasi ve idari usuller bu islam hii -
kumetinde oldugu gibi devam etmekte -
dir. 

Holanda bu islam devletinin dahili 
i§lerine kan~mamakta, eski tarihi adat 
ve an'anelerinin bozulmarnasma ve bir 
biiyiik miize gibi ya§amasma son dere -
cede ehemmiyet ver:tf!ektedir. Bunun i~in 
Hind F elemengi umumi valisi ve diger 
biiyiik F elemenk memurlan hiiki.imdar 
Seyy]d Abdurrahmamn payitahtm1 ziya
ret ettikleri zaman Avrupai degil, yerli-
lere mahsus merasim yaptlmasmJ muvaftk 
bulmaktadtrlar. Diinyanm en biiyiik 
miistemleke impiratorlugunun §efi bulu -
nan Hind F elemengi umum valisi, Sura
karta hiikiimdanmn otoritesini tebaasmm 
nazannda muhafaza i~in merasimde hii
kiimdara takaddiim etmemekte ve Sey
yid Abdurrahmamn murassa tahtmm ya
mba§mdakt bir sandalyede mevki al -
maktad1r. 

Bu garib ve eski diyan ziyaret eden 
Avrupahlar buralardaki garib adetler 
hakkmda ~ok merak uyandmc1 malumat 
:vermektedirler. Bunlann temin ettiklerine 
gore bu islam hiikumetinin ba§hca kuv
vei askeriyesini te§kil eden muhafaza 
k1t'as1 tJph lngilizlerin lsk~ya muhabz 
askerlerine benziyen bir ktyafettedir. 

l~iliz Kralmm muhaf1z lsko~yah 
alay efrad1 ve zabitam gibi bu miislii
man askerler de k1sa ceket ve uzun etek
lik giymektedirler. Bir fark varsa lskoc;-

ya askerlerinin etekliklerinin deseni ~at
ranch kare o1dugu halde Cavah muha -
f1zlann etekliklerinin deseni ~arkkari ve 
fantezi ~ekilleri ihtiva etr!lektedir. 

Bu muhafiz kuvvet §iddet ve sertligile 
me§hur oldugundan yerli hiikumetin her 
tarafmda hiikiimdar Seyyid Abdurrah -
manm soziinii gec;irt~ektedir. 

Surakartada tesadiif edilen garib adet-

Sektz ya~mdaki Veltahd muldzim 
riitbestnde 

Jerden biri de hiikiimdar ailesine ve za -
degana mensub biitiin prenseslerin, go ~ 
giislerinin yans1 ~1plak bir k1yafetle ba -
letler gibi dansetmek mecburiyetinde ol
malandJr. Veliahd da heniiz sekiz ya -
~mda oldugu halde mii1azim rii~besile 
kendi ya§mdaki prenslerin bOlugunde her 
giin ta1im yapmaktad1r. 

Bu memleketin en garib adeti mera
simde ya1mz hiikiimdar ve yahud has 
misafiri Hind F elemengi umumi valisi a
yakta durabilir. Diger memur1ar, hatta 
U§aklar ve hizmet~i kiZlar bile otururlar. 
Hukiimdar i§aretle miisaade etmedik~e 

kimse ayaga kalkamaz. 

CUM:HURIYET 

Spor i~lerinde yeni 
bir karga~abk 

Son istifalar ve aziller 
etraf1nda ortaya ablan 

rivayetler 
Son zamanlarda spor i§lerimizin ye -

niden bir karga§ahga dogru gittigini bfi
yiik bir teessiirle goriiyoruz. F utbol Fe -
derasyonu reisi Hamdi Emin <;apm isti
fasmdan sonra bu vaziyet daha a~1k bir 
§ekilde kendini gosterdi. 

F utbol F ederasyonu reisinin istifas1, 
evvela F ederasyon reislerinin Ankarada 
bulunmak mecburiyetinden i1eri geldigi 
zannedilmi~ti. F aka t i§in i~yiizii bu de • 
gilmi§. Hamdi Emin (,;ap, istifasmm se • 
beblerini §U §ekilde anlahyor: 

«Balkan kupasJ kongresine i§tirak et -
tik. Kongre mukarreratJm 13 te§rinisani 
tarihinde umu.lli merkeze yazd1k, fakat 
bugiine kadar ~vab alaJ!ladJk ve bittab1 
Balkan federasyonlanna kar§J garib bir 
vaziyette kald1k. 

Pariste yap1lacak olan diinya kupasJ
na i§tirak i~in 15 §Ubata kadar miispel 
veya menfi cevabJmJZJ organizasyon ko • 
mitesine bildirmek mecburiyetinde idik. 
2 §ubatta miistacel kaydile umumi mer
keze bildirdik. F akat maalesef buna da 
cevab gelmedi. 

Dort senelik bir c;ah§ma program1 yap
mak istedik. F akat bu mevzu etrafmda 
konu§mak bile kabil · olamad1. 

Antrenorlerin mukaveleleri 8 Hnunu· 
evveldenberi tasdik edi1medi ve F ederas· 
yona aid olan antrenor istihdam1 mesele
lerine keyft bir §ekilde miidahale edildi. 

Spor talimatnarnesi i~in bir heyet te§· 
kil o1unmu§tu ve ~ah§malanna devam e
diyordu. Birdenbire bu heyet hi~e sayi· 
larak haznlanan miisveddeler almd1 ve 
heniiz hi~bir netice ~1kmad1.» 

Eger eski F ederasyon reisinin bu say· 
d1klan dogru ise spor i~lerimizin aktbe • 
tinden endi~e etmemek kabil degildir. 

Diger taraftan futbol ba§ antrenorii 
M. Booth'un vazifesine nihayet verildi· 
gini ogrendik. Bunun da sebeblerini og • 
renmegi pek merak ediyoruz. 

Bir adam! ba§ antrenor diye angaje 
ederek kendisine yiizlerce lira harcirah 
vererek memlekete getirmek, gene birka~ 
ay miiddetle kendisine avuc dolusu para 
vermek ve kendisinden hi~bir fayda te -
min edilmeden birdenbire mukavelesini 
feshebnek anla§Ilmaz bir meseledir. 

Buna sebeb olarak antrenoriin umumi 
merkezin emirlerine itaat etmedigi ileri 
siiriiliiyor. Fa kat bu bahaneye de insanm 
akh pek yatm1yor. M. Booth senelerce 
MJSJrda antrenorliik yapmJ§, ya§Im, ba§I· 
01 alm1§; makul bir adamd1r. Kendisin -
den vazifesinin haricinde aykm bir i§ 
yapmasJ, mukavelesinin hiikiimleri di§m• 
da hareket etmesi beklenemez. 

Bu da gosteriyor ki herhalde t§in ic;in
de bir karga§ahk ve insicamsiZhk vardu. 
V e bu karga§ahk ve insicamsJZhk gittik
~e de biiyiimektedir. Bittabi bunun zarar1 
dogrudan dogruya Tiirk sporuna ve 
Tiirk gencligine olacakhr. ~imdiden na -
zan dikkati celbeder, son vaziyetler hak
kmda umumi merkezin efkan umumiyeyi 
tenvir etmesini bekleriz. 

Marcel Thil'in rakibi 
diskalifye edildi 

Paris 16 (A.A.) - Orta siklet diinya 
§ampiyonu Marcel Thil ile Kanadah 
Lon Brouillard arasmdaki ma~ta Ka -
nadah boksor, altmc1 ravundda rakibi
nin belinden a§agt klsmma vurmU§ ol
dugundan diskalifye edilmi§, ma~ ta bu 
suretle bitmi§tir. 

olmadJgmi anlad1. 

-

Ba~vekilimiz diin ~ehirde 
geni~ lelkikler yaplz 

Ba~vekilimiz, havuzlarda tamir edilen bir vapuru tetkik ediyor, Fabrikalar Miidiriyetinin oniinde, sagda yeni 
yaprlan bir geminin kaburgast gozden gefirilirken, aolda Deniz Ticaret mektebi talebeleri arasmda 

LBa$taratt 1 f~ct sa:z.tteae] Y eni deniz in~aalt tezgahlart hen dis ve i~~;ileri tarafmdan fstanbuld1 

parak beraber~{e~ek yemt§lerdir: Top· Sultan Aziz zamamnda Turk donan· kurulan bir makineyi tetkik ederek mii • 
lantida Ba§ve J IrxtJzden ba§ka lktJsad masmm in§aatJ i<;in kurulan, sonra rnuh· hendisini tebrilC etmi~tir. 
Vekili Celal Bayar, Riyaseticumhur U- l"f d . I d k · d"l b f b · F b ·k h 1 b 1 d v • • • · · H . te 1 eVIr er e ta v1ye e 1 en u a n • a n a ve avuz arm u un ugu sa 
mum1 Kahb1 asan R1za, Vah ve Bele- h d d · b" · ") b"" ··k 1 h·l . . . . . ·· . kalar ve bi~ok gemilerin in§a edildigi ta§ a a a yem tr proJe 1 e uyu 1s a .. 
dJye ReJSI Muhiddm L!_stiindag, D:mz kizak miitarekeden sonra metruk bir ha· yapilacaktJr. Burada iki yeni kizak ma • 
Miiste~an Sadull~? . ~uney, . Ba§vekalet le gelmi~tir. ~imdi buradaki binalann halli kurulacak, fabrikalar tevsi edilecek, 
Kale_mJ .mahsus .mudtin.i V ~.dJ·~'.. lk~Jsad bir ktsmJ harab olmu§, fa kat ta§ kizak ve yeni bir dokiimhane kurulacak ve biitiin 
VekaletJ .!<~1:ml ma~sus muduru, Lim~~ kii~iik havuz rasanetini muhafaza etmi§· . tesisat en modern bir §ekle sokula,caktJr. 
u~u~ muduru ~auf~ Many as, muavmi tir. MiitehasSJSlarla Vekalet mii§avm Ba§vekilimiz Van golii i~in yapilmakta. 
Hamid Saracoglu, I~ BankasJ Istanbul Van der Perten burada vapur yapi!abi- alan vapurlan da gordiikten sonra havuz· 
§ubesi miidiirii Yusuf Ziya, T ahilisiye lecegi hakkmda rapor vermi~lerdir. lard an aynlmi§tlr. 
umum mi.idiirii Necmeddin, Tiirkofis 
miidi.irii Suphi Ziya, Van golii i§letme Devlet, Halicd.e yeni fabrik.alar ve Krnugc~"!": komiir depola~rnda 
miidiirii, Denizyo lan mi.idiirii adettin, kiZaklar kurara yeni gemiler in§aSI i§ini B ve 1hmiZ e era er ermde 1 ze a\ 
Akay miidiirii Cemil, Uyu§turucu Mad~ ele alJlii§tlr. Bunun i<;in laz1m gelen pro- buradan ~nr~ Ku~uc;e§mede~i. k~miir dC: 
deler inhisan miidiirii Hamza Osman jeler hamlanmi§ ve oniimiizdeki sene polanna gitmt§lerdir. B.a~ve~~h~1z Kur~ 
b 1 1 d biitresine icab eden tahsisat konulmu_• • ~e§me depolanmn hepsm1 gorebi!ecek b1r 

u unmu§ ar IT. "" ' k"d d · ·· · d L" U · ·· · · · tur. Bu tesisata hemen ba§lanacak ve mev 1 e emz uzenn e 1man mum 
9emJ suvansJ Said K. ap.tan da bulun- Miidiirii Raufi Manyastan J"zahat ai""'I" d - h ld k 1 k ta§ k1zak, ufak bir tamir gordiikten son· .... • 

ugu a e yeme yem mJ§, yeme e~ - ra burada 5000 tonluk bir yeni vapur ve Liman Umum Miidiirii burada §imdilik 
nasmda, ve yemekten sonra Ba§vekJ - 600 metro murabbal k b" h ·· · de 
I. · 1· · · 1 v tezgaha ko~ulacakt1r. Aynca kii~iik ha- I 1r sa a uzerm Jmiz 1manm vaziyeti, a acag1 §e • yen1· depola 1 v •• 1 · t"r · 1 k · h kk d · vuzda da yakm sahiller i~;in bir vapur ya· r yap1 acagm1 soy emi§ I · k1l ve yap1 aca teSISat a m a 1za - PIA 1 ·· · d · t" t tk"k d B 
h 1 B d L. pilacaktir. 0 u arazi iizerindeki bina1ar an ar uzenn e vaz1ye 1 e 1 e en ay 

at a m1~hr. u ara a 1man umum '""- v k"l" · b d D · T" t 
·· ·· ·· · · · kamilen fktJsad Vekaletine verilmekte - e 1 Imiz ura an sonra emz 1care 

mh ukdkurud Rauk~J, hmh~fndl~k ybapilacak teSJSat d" S d h . k . h I" mektebine gitmi§tir. 
a m a se 1z sa 1 e 1 11 raper ver - Jr. • im i ci et1 as enyenin ta tJ i§ga m- D . . . 

mi§ ve ismet lnonii bu rapor iizerinde ~e bulunan binalardan bir k1smmm tahli- emz Ttcaret mektebrnde 
izahat almJ§tJr. yesine ba§lanmi§hr. Deniz Ticaret mektebine kar§J biiyi.ik 

Egeden aynhrken Ba§vekilimize Hay- Havuzlarda bir alaka gosteren Ba§vekil lsmet lnon:i. 
darpa§a limanile limanm miinasebetleri Bundan sonra havuzlar ve fabrikala· burada yeni yapilan in§aatJ, yatakhane 
etrafmda izahat veri1mi§tir. ra gidilmi§tir. D~ numarah havuzun ya· ve dershaneleri gezmi~ ve yanm saat ka• 

nma c;tkan Ba§vekilimiz, burada tama • dar mekteb miidiirii Zekiden izahat a! • 
H alicde men lkiJsad V eka1eti fabrikalan tarafm- mJ~tJr. Mektebin bahc;esine <;tkan Ba§ve· 

Ba•vekilimiz bundan sonra berabe - k"l ht )"f fl I ·1 Tl ' dan yaptlmi§ olan bir motorii tetkik etmi§- 1 mu e 1 smJ ann gene en e ayn ay 
rindeki zevat1a beraber Halice gitmi§, tir. (Liman Hizmeti) ismi verilen bu konu§mu§tur. 
yeni meyva halini, Atatiirk kopriisii in§a· motor c;ok mukemmel bir §ekildedir. lsmet inonii, genclere: 
atm1 gormu§ ve Haskoy yakmmdaki eski K d N 1 

o~ numarah havuzda tamir edilen bir «- a~ ya§Jn asm) e 0 acaksm? 
Ta•k1zak mahalline gidilrrri•tir. Motor- N }" · ~ "b" 11 k · t ' ' vapurdan sonra marangozhaneyi ve bu- ere 1sm r» &1. 1 sua er sorara vaz1ye 
ler buradaki kii~iik havuza girmi§ ve ka- rada yapi1an 25 §arpiyi goren Ba§veki • ve hallerile alakadar olduktan sonra gene 
raya ~1kan heyet eski deniz fabrikaJanm, Jimiz, agac kurutma fmmm gormii~ ye denizciJere hitaben §U Sozleri soylemi§tir: 
kii~iik havuz namile amlan denizalt1 ge- havuzlan hirer bira tetkik etmi§tir. Bu- «- Yeni gemiler alryoruz, yeni ge ' 
m'ileri havuzunu, eski askeri bahri in§aatJ, rada Miiste§ar Sadullah Giiney, Ba§ve- miler yapacagzz. Bunlarr hep sizin dira • 
top fabrikalanm, ve biiyiik ta~ kJZagJ ge· kile havuzlarm vaziyeti ve tamirleri, tev- .11etli ellerinize Verecegiz. Y almz size gii· 
zi1mi§tir. Ba§vekilimiz biitiin bu kmmlar- sileri irin dii§iiniilenleri at~latmJ§br. veni!Joruz. Sizler nekadar iyi ~alr§rrsanzz 

"" kendinizin ve memleketin alacagt netice 
da yapiiacak i§, vanlacak gaye hakkmda lsmet lnonu bundan sonra bir vapur de o kadar iyi olacakttr. Denizc!/igimizin 
etrafh izahat almi§tJr. i<;in her §eyi yerli olmak iizere Turk mii- yiikselmesi sizin yiiksek malUmat ve bil ~ 

I Son derece enteressan ve hususi mahi
yette bir hasta oldugu i~in, daha dogru

~ su kendilerine miikemmel bir tetkik ze-
mini te§kil edecegi i~in hastane, Hasan 
Azmiyi hususi bir odaya kapad1: ona bir 

ayn1miyan gardiyandan da, hastabak1 • 
c1dan da kurtuldu. 

Bu vaziyetten istifade etti ve hemen 
ilk giinii Murad F erdiye bir mektub 
yazd1. Mektubda ba§mdan ge~enleri an· 
latarak sab1k polis memurunu imdadma 
c;agmyordu. Mektubun zarfm1 §ifahane
nin damgah zarflarmdan sec;ti ve hpk1 
resml mektublar gibi postaneye gondertti. 

betmi~. artJk miiessesenin esash unsurla· 
nndan biri addedi1mege ba§lanmi§tJ. 
Ba§hekim tam Hasan Azminin viicudiin
de, boyunda, ya§mda bir adamd1 ve be· 
kar oldugu i~;in §ifahanede yatJp ka!khgi 
halde hemen her gece 1zmire kadar ine
rek lath geceler ge~iriyordu. Hasan Az
mi baz1 romanlarda okudugu firar hadi
selerini hatJTladi. Bir hastanedeki has • 
talardan biri miidiiriin elbisesini, gozlu -
giini.i almi§, miidiiriin k1yafetine girmi§ 

ginize bagltdzr. Size muvaffakiyet dile • 
rim gene denizciler I» 

Giizel San'atlar Akademisinde ' 
Bundan sonra otomobillerle Fmd1k .. 

hdaki Guzel San' atlar Akademisine gi ' 
dilmi§tir. Burada bir salonda istanbul li
manmda yeni yaptlacak biiyiik yolcu sa• 
lonunun maketleri bulunuyordu. Bir juri 
tarafmdan tetkik edilecek olan bu maket• ' 
leri evvela Ba§vekilimiz gormii§ ve bir 
k1sm1m begenmi§, bir kismim tenkid et ' 
mi§tir. 

- Evet. .• Bu hususta en kii~iik bir 
§Upheye mahal yoktur. Zaten bu mesele 
hakkmda beni tedavi eden doktor F uad 
istanbu1da s1k1 bir tahkikat yaphracagJ· 
m da vadetmi§ti. 

- Pekala ..• Bu tahkikat yap1ldJ •• 
- 0 halde benim hiiviyetim hakkm-

da kanaat gelmi§ olacak. Benim Hasan 
Azmi oldugum tahakkuk etti, degil mi) 

Elinde bir fi~ tutan gene bir hastaba
kicl sert ve yanmiistehzi: 

- HaiYJr, dedi. Y ap1lan tabkikatla 
Hasan Azmi Beyin elyevam lstanbulda 
oldugu ve hi~bir zaman kaybolmadJgJ sa
bit olmu§tur. 

- N e dediniz? N e dediniz) Kabil 
degil; deh§etli bir yalan... Miithi§ bir tu
zak kurmu§lar. Size fena malumat ver -
mi§ler ... 

- Evet, evet. .. Dostum... T ahkikat 
muhakkak fena idare edilmi§tir. Muhak
kak birc;ok noktalar gizli kalmi§tJr. hte 
bu tahkikatJ tamamlamak ve meseleyi 
ivice aydmlatmak ic;in sizi buraya &"tirt-

tik... Buradaki siikun hi~bir yerde yok
tur. Bu siikun ic;inde kimse sizi rahats1z 
etmiyecek, tahrik edemiyecek ve biz ha
fizamzm heniiz karanhkta kalan nokta
lanm aydmlatmak, baz1 miithi§ sarsmtJ
larla bozulan akli muvazenenizi yerine 
getirmek i~in size yard1m edecegiz. 

- Size tekra rediyorum beyefendi, 
ben tarn s1hhatime kavu§tum. HafJZam 
yerindedir ve emindir. Ben ne bir deli -
yim, ne demuvazenesiz, meczub ..• 

- Bu noktada aramJZda ihtilaf yak. 
T amamile sizinle hemfikirim. Y almz si
zi tedavi etmeyi deruhde eden doktor 
Fuad Bey on giin kadar bir yere gitti. 
Bize, sizin en az bir hafta istirahat etti
rilmenizi tavsiye eden odur. T abii gelir 
gelmez sizi gorecek, onun reyine gore bir 
hafta tam manasile istirahat ederseniz ta
mamile iadei afiyet etmi~ olacaksimz. 

Hasan Azmi bu vaziyette tamamile 
teslim olmak. sakin goriinmek, kendisini 
deli sanan adamlara kiZmaksizm hakika
ti gostermek yolundan ba§ka ~1kar yol 

hastabakJcJ tahsis etti, ki hergiin, her sa
at hastahgm seyrini takib ederek not tut-
sun ..• 

Hasan Azminin hapsedildigi bu oda Halbuki ba§hekimin yeni katibi heniiz 
vak1a demir karyolay1 ald1ktan sonra pek §iipheli vaziyetten kurtulamami§tl. Onun 
az bo~ yeri kalan ve bir tarafmda kii~iik ic;in ilk giin1erde biitiin i§1erinin s1k1 bir 
bir masa ile bir iskemleden ba§ka e§yasJ kontroldan g~irildigini Hasan Azmi bil
olm1yan bir oda idi. Fakat temizdi. Pen- miyordu. Bu yuzden giinlerce Murad 
cerelerinden bol giine§ ve hava giriyor, F erdiden haber bekledi. Ne gel en vardJ, 
geni§ bir k1r manzaras1 goriiniiyordu. ne gidel) ..• 
Y aln1z pencere, parmaknklarla kapahy- Eger kendi yerini hakikaten ba§ka bir 
d1. Buradan d1§an f~rlamak degi1, igilmek Hasan Azmi i§gal ediyorsa F erdi gene 
bile kabil degildi. bu mektubun verdigi haberi merak edip 

Hasan Azmi bu hapisaneyi en ku~iik tahkikata ba§hyacak, hatta bizzat iz
bir itiraz hareketi gostermeden kabul etti. mire kadar gelecekti. 
Odasma yerle§ti. Y almz miimkiinse ken- On be§ giin ge~ti ve bu on be§ giiniin 
disine baz1 kitablar, gazeteler ve yaz1 sonu zavalh hasta i~in pek ac1 giinlerin 
yazmak i<;in kag1d verilmesini rica etti. ha§langiCJ oldu, biitiin iimidleri kmld1. 

Ertesi haft a ba§hekimin Htibi bir de- · Fa kat bir giin geldi ki artJk kendi ba§J
Iilik nobeti ge~irmi§ti. Bu vesileden isti- nm ~aresine bakmak kararile ne yap1p ya
fade ederek Hasan Azmi kendisini ha - p1p ka~may1 dii§iindii. <;abuklugu, dii -
tirlattJ ve ba§hekimin yanmdaki kalem riistliigii, intizam1, temiz i§ ~1karinast sa· 
odasma yerle§erek kendisinden bir saniye yesinde ba§hekimin nazan dikkatini eel-

ve kac;mJ§b. i§te bu romam dii§iinerek 
onun gibi hareket etmege karar verdi. 
Fa kat Hasan Azmi i~in paras1z i~ gor
mek, ka~mak, saklanmak kabil olmadigl 
i~in bu firar te§ebbiisiine bir de para ~al
mak ciirmiinii ilave etmek, hastanenin ka
sasmi bo§altmak icab ediyordu. Bu kii
~iik kasamn on be§ giinde bir yokland1 -
gm1 ve i~;inde az miktarda para bulundu
ruldugunu biliyordu. 

Bir ak§am fmat eline ge~ti. Ba§hekim, 
tam §ifahaneden ~Jkacagi suada kendi -
sini birisi ziyarete geldi ve doktor otur -

m1ya mecbur oldu. 
Hasan Azmi, bundan istifade etti. 

Hemen ba§hekimin pardesiisiinii giydi. 
[Arkasa var J 

lsmet fnonii bundan sonra direktor 
Biirhan T opragm rehberligile Akademi· 
yi gezmi§tir. Ba~vekilimiz Calh Ibrahim 
atolyesini, heykel k1smm1 ve daha baz1 a· 
tolyeleri gezdikten sonra bir <;Iplak mo
del iizerinde c;ah§an gece serbest talebe
sinin mesaisini gormii§ ve ~ark T ezyini 
San'atlar ~ubesini gezmi§tir. 

Ba~vekilimiz bu k1sma biiyiik bir ala " 
ka gostenni~lerdir. Ba§vekilimiz burada 
canlandmlan Tiirk san' atlanm ticari sa• 
haya koyabilmek i~in icab edenlere di • 
rektiffer vermi§tir. 

Ba§vekilimiz Akademiden saat 18.30 
da aynhrken §unlan soylemi§lerdir-

«- Buras! bana ~ok iimid verdi, !;Ok 

memnunum.» 
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I istanbul tlorsas1 kapanl§ 
· fiatleri 16 - 2. 1937 1 2 3 4 !I 6 7 8 9 10 

Yinin diinkii mesaisi Balkan Antantma Nazll"larmm 
Girecektir nutuklart 

Dun dort devletin diinya siyasetine 
kar~I vaziyeti gorii~iildii 

b [Ba$taratt 1 tnct sahifedeJ 
irer ~elenk koymu§lardir. Efzun taburu 

've bandosu resmi selam1 ifa ediyordu. 
Turkiye Hariciye Vekili T evfik Rii§

tU Aras, Yugaslavya Ba~vekil ve Hari
ciye Vekili M. Stoyadinovic;, Romanya 
Hariciye Vekili M. Antonesco bugiin 
Yunan Krah ikinci J orj tarafmdan ayn 
ayr1 kabul edilmi~lerdir. Ba§vekil Me -. 
1aksas ta Krahn yamnda bulunmaktaydt. 
l<ral!a Hariciye V ekillerinin gi:irii§mesi 
l>ek samiml olmu~ ve hayli devam etmi§• 
tir. S. M. Kral Hariciye Vekillerine bii· 
~~ iltifatlarda bulunmu§tur. Bu esnada 

urkiye Hariciye Vekilinin biiyiik Ata· 
tiirkun selamlarm1 Krala teblig etmesi S. 
M. nin pek ziyade memnuniyetini mucib 
olrnu~tur. 
l'tlgoslav el~iliginde verilen %iyafet 

Atina 16 (Hususi) - Balkan An • 
tanh Konseyi ogleden sonra da miizake
relerine devam etmi§tir. 

Ak§am Hariciye Vekilleri §erefine bu
tada Yugoslavya elc;iliginde bir ziyafet 
Verilmi§ ve bu ziyafeti bir balo takib et
l'ni~tir. 
&alkanlararasr matbuat kongresi 

Atina 16 (Hususi) - Balkan An -
tanh devletleri Matbuat kongresi bugiin 
4<; enciimen halinde c;ah§mi§lardir. Ma -
llevj Yakmhk enciimeni riyasetinde Tiir
kiye ba§murahhasi Vedad Tor, Siyasi 
~ncumen riyasetinde Romanya ba§mu -
rahhast N ezesk, T eknik enciimeni riya
Setinde de Yugoslavya ba§murahhasl 
Sokic; bulunmaktadular. 

Kongre azas1 bugiin ~reflerine Ak -
ropo] otelinde verilen ziyafette bulun -
duktan sonra saat dortte Pamaos salon
larmda Yunanistan ic;in verilen bir kon
feransl dinlemi§lerdir. Ak~am Y unan 
Matbuat Miiste§an Nikoludis tarafmdan 
l3iiyiik Britanya otelinde kongre reisleri 
Ve azalan §erefine resmi bir ziyafet ve • 
tilmi§tir. Ziyafetin sonunda evvela Ni -

koludis, sonra diger heyet reisleri nutuk
lar sOylemi~lerdir. Ttirkiye heyeti reisi 
Vedad Tor nutkunda bilhassa Turk -
Yunan dostlugunun samimiyet ve derin
ligini tebariiz ettirmi§tir. Ziyafeti takib 
eden baloda biitiin burada bulunan ec
nebi muhabirleri haZIT bulunmu§lard1r. 
Ziyafet sabah saatlerine kadar biiyiik bir 
ne§e ic;inde devam etmi§tir. 

Atina gazeteleri 
Atina 16 (A.A.) - Biitiin gazete

ler bugiin heyeti murahhasalara aid re -
simlerle dolu olarak ~Ikmi§hr. Matbuat, 
Balkan Antantl Konseyine ve Matbuat 
konferansma birc;ok sahifeler tahsis et -
mi§lerdir. 

Proiya diyor ki: 
«Balkan Antanhmn saglam temeli, a

ralarmdaki birligi ve te§riki mesaiyi ha
yati bir zaruret olarak telakki eden dort 
memleket halkmm uyanan §Uuruna isti -
nad etmektedi. Balkan Antanh siyaset 
laboratuarlartmn bir mahsulii degil, mii§
terek menfeatlerin ve reali&tligin hakim 
bulundugu siyasi bir §UUrun eseridir. An
tant bu seferki konferanstan daha saglam 
olarak c;1kacak ve sulhc;u nefesini kart§Ik 
biitiin Avrupaya te§mil edecektir.» 

Akropolis diyor ki: 

«Atinada toplanmi§ bulunan iki kon· 
ferans, Balkan milletleri arasmdaki le§
riki mesaiyi tebariiz ettiren ikiz bir ha -
disedir. Bu gibi konferanslar dort mlit -
tefik devlet miinasebetlerinde terakki gos
teregelmi§lerdir. Hadisatm Balkan An -
tantma temenni ettigimiz tam varhg1 ge
tireceginde hic;bir Elenin §liphesi yoktur.» 

Hellenikon Mellon da ~oyle yaz1yor: 

«Balkan konferanst as1l hedeflerine e
ri~ektir. Bunun en biiyiik delilini dart 
devlet miimessillerinin c;ok samimi te§riki 
mesaisi gostermektedir. Bu miimessiller 
diin konferansm sulh~u eserini sarsilmaz 
esaslara vazetmi~lerdir.» 

liamalhg1n kaldirdmasJ M. Goring Polonyaya yd-
i~in yeni bir tamim bk ziyaretini yaph 

[Ba#aratt 1 fnct :!a11.1fedel 
giinli biiyiik tessiirlerle haber ald1m. ln -
sanhgm ve insafm hayvanlara bile reva 
gormedigi boyle i§kenceye insanlann 
tnahkum almast her diyar ic;in ay1b te§kil 
eder. S1rt hamalhg1 meselesi ic;in, a~agi
da sureti bagh 4-4-936 tarihli 117150 
numarah tamimle ne yap1lmak laz1m gel
digi bildirilmi§ti. 

Tiirkiyede birc;ok §ehirler tedbirler bu
larak bu sefil manzaranm ortadan kalk
tigmi, hazin maceralara meydan verilme
digini memnuniyetle gormektedir. 1stan
buldaki act hal ise gosteriyor ki memle
ketin baz1 yerlerinde hala bu kotii itiyad 
devam etmektedir. T arihi, numarast yu
kanda yaZilt emir dairesinde tedbir ala
tak sut hamalh~bnm ortadan kaldmlma
SIOI tekrar rica ederim. 
Bir de §ehirlerde yogurt~u. siitc;ii, sefer
tast ile yemek ta§Iyan baz1 kimseler, o -
tnuzlannda iki tarafa e§ya as1h uzun w 
tiklarla geleni gec;eni rahats1z ettikleri ve 
Yollarda gelip gitmenin intizammt boz
duklarmdan §ikayet olunuyor. Birc;ok 
Vatanda§lardan alman bu §ikayet ~ok hak
h ve yetindedir. Mevzuun derhal kal -
dmlmasmt ve icraatt havi cevabmizi rica 
ederim.» 

lsvi~rede komiinizme kar§i 
tedbirler 

Bern 16 (A.A.) -Federal meclisin 
bir karan mucibince komiinist te§ekkiille
rinde aza olanlar bundan sonra devlet i~
lerinde kuilamlmiyacakttr. 

Gemlige ugr1yan vapurlar· 
dan §ikayet ediliyor 

Gemlik (Hususi) - Haftada iki defa 
istanbuldan buraya gelen Denizyollar1 
Vapurlan geceyi f1rtmalardan emniyet
li bir liman olan Gemlikte gec;irdikten 
~onra ertesi glinleri sabahm altt buc;u
gunda buradan kalkmakta ve bir saat 
sonra Mudanyaya varmaktad1r. 

0 saatte bittabi ac;Ilmamt§ alan giim
tiigu ve gelmemi§ olan Bursa trenini 
beklemek ic;in rlizgarlara ac;1k bir Iiman 
alan Mudanyada vapurlar dalgalarla 
ugra§maktadir. 

Gemlikten alt1 buc;ukta kalkacak bir 
\rapura yeti§ebilmek ic;in saat be§te so
kaga <;Ikmak, civar koylerden ise gece
:Yanst yolda bulunmak icab etmektedir. 

Bu saatlerde kahve kazinolar kapah 
hulundugundan bilhassa kadm ve c;o -
cuklar soguktan ve yagmurdan ~ok mli
teessir olmaktad1r. 

Yap1lmakta olan sun'i ipek fabrikas1 
dolayisile yolcu ve ylik nakliyatl artan 
Gemlikten vapurlarm hie; olmazsa saat 
Ycdide kaldmlmas1 hem halktmmn se
lameti, hem de vapurlanru1llll menfa
l_t~~-mdandll'. 

[Ba$taratJ 1 tnct sahttedel 

tertib edilen bir av partisine i§tirak ede -
cektir. 

V arfova tek%ib ediyor 
Var§ova 16 (A.A.) - Salahiyettar 

mehafil, M. Coring'in Danc;ig ve Leh 
koridoru meselesinin kat'i surette halli 
ic;in heyecan uyandmc1 tekliflerde bu -
lunacagma dair ecnebi menabiinden s1 • 
zan haberleri tekzib etmektedir. 

Pariste kanaat 
Paristen bildirildigine gore baz1 me -

hafilde Alman Propaganda N azm Co
bels'in <<Doyclands Hal» deki son nut -
kunda, Danzig i~in kat'j bir c;arei hal 
bulundugunu bildirmesi iizerine, bu c;arei 
hallin Almanyanm serbest §ehir iizerin
deki hakimiyetinin tanmmasmdan ba§ka 
bir §ey olam1yacagma i§aret edilmekte -
dir. 

Lehistanm bu hususta tamamile tat -
min edildigi ve bilhassa bugiin oldugu 
gibi, Danzig koridoru ve limanmdan 
istifade edecegi beyan edilmektedir. Hat
ta, soylendigine bak1hrsa, Lehistan Ha
riciye Nazm Bek lngiliz Hariciye Na • 
z1rile son gorii§mesi esnasmda yap1lan 
anla§ma hakkmda kendisine malumat 
vermi§tir. 

Lehistan matbuali bu mevzu etrafmda 
ketum davranmakla beraber iyi malu -
mat alan siyasl mehafil bu haberleri 
tekzib de etmiyorlar. 

Hatta, Var§ova' daki Alman elc;isinin, 
bizzat Hitler tarafmdan haZirlanmi§ o -
Ian hal §ekli projesini Lehistan hiikume
tine tevdi ettigini soylemektedir. 

A vusturya Kralhg1 res men 
programma konmu§ 

Budapqte 16 (A.A.) - Cazeteler, 
Avusturya Ba§vekili M. ;lu§nig'in hiiku· 
metin §ekli hakkmdaki beyanahm biiyiik 
bir alaka ile kaydetmektedirler. 

Parlamento mehafili Avusturya Habs
burg hanedamnm avdetinin bilhassa Ma
caristandaki beynelmilel vaziyet iizerin

de ne tesir yapacagm1 merak ediyorlar. 

Malum oldugu iizere Habsburglann 

avdetine muhalif olan hiikumet matbuati 

ve sag cenah gazeteleri bu mesele hak • 

kmda hi~bir tefsiratta bulunmad1klan 

halde, liberal, bilhassa Lejitmist gazete • 

ler Habsburglann donecegini zannedi -

yorlar ve Macar sag gazetesine gore bu 

donii§ yakmdad1r da. 

Bu gazeteye gore, Avusturya hiiku • 

meti Habsburglarm avdeti meselesini res

men programma koymu§tur. 

[Ba§makaleden devam] 

rihte benlik sahibi olmu§ milletlere gore 
bu §ahsiyeti feda etmek kolay kolay 
miimkiin degildir. Biz de Slav1z, Yugos
lavlar da. Onlar cenub Slavlan 'se biz de 
oyleyiz, diyerek birligi tervic ve tercih 
eden Bulgarlar goriilmii§tiir. Fakat biz 
pek iyi biliyoruz ki onlar bir siyaset hah
n hesabma bunu si:iylerlerken ic;in i~in 
kendi Bulgarhklanm muhafaza ediyor
lardi. Stamboliski'nin imhasmdan sonra 
bu fikir ciddi olarak yiiriimemi§tir. <;un
kii ate tarafta Yugoslavya yepyeni rea
list bir devlet olarak yiikselmi§ti. 

Bu §artlar ic;inde yap1labilecek en dog
ru i§ Bulgaristanla Y ugoslavyanm cidden 
iyi gec;inme azmile anla§malanydi. Arhk 
eski kinler ve yeni davalar bir tarafa hi
rakilmah, iyi ge~inmenin temin edecegi 
yiiksek menfaatlerden istifade olunmah 
idi. Belgradda imzalall\lln son Bulgar
Sirb dostlugunun haiz oldugu mana 
i§te bu son zaruretin ifadesidir. Biz 
bu ifadenin tam, kamil ve sadak ol
masml temenni ederiz. 

Bu anla§madan herhangi bir §iiphe ve· 
ya zay1fhk dogabilecegingen endi§e ede
rek, velevki biran ic;in, onu azc;ok tered
diidle kar§thyanlar Bulgar siyasetindeki 
yeni inki§ah anlamami§lardu, hususile 
anla§mamn diger tarafmda Y ugoslavya 
gibi c;ok ciddi, yiiksek karakter sahibi bir 
millet ve memleket bulundugunu nazara 
almami§lardu demek olur. 

;limdi Bulgaristanm geriye kalan diger 
iki Balkanh kom§usu ile de anla§masi ka
hyor, veya anla§masi laz1m geliyor: Ro
manya ile ve Yunanistanla. Biz bu anla§· 
malann da tahakkuk edeceginden kuv· 
vetle umudluyuz. ~iinkii ortada ha· 
kikaten hallolunmiyacak dava yok
tur. incinmi§ milli hisleri gadalanda
ran eski kin bakiyelerinin en saf yeni 
dostluklardan ~:.kacak maddi manevi 
biiyiik menfaatler oniinde hergiin 
daha ziyade c1hzhya cabzhya hi~e 
inmek yolunda yuvarland1g1 bizce 
muhakkaktar. Romanya Bulgarist!ln· 
dan sonra Balkanlan §arki Avrupa yo
lile Kontinana baghyan, yani bu yolda 
Balkanlan tamamhyan bir devlettir. 
Y unanistana gelince o, dostu Tiirkiye ile 
beraber Balkanlan Akdenizde ikmal ve 
muhafaza eder. ' 

Bulgaristamn me~hur Akdeniz mah
reci iknsadi menfaat olarak tahakkuk etti
gi zaman siyasi dli§linceleri golgede bi
rakan bir hakikat olacakhr. Bu i§te siya
si vaziyeti dii§iinmek hakikaten abes, yu
ni olm1yacak §eydir. Buna mukabil Yu
nanistanm Bulgaristana temin edebilecegi 
ikhsadl menfaatler o kadar c;oktur ki on
lann yanmda senelerdenberi bir tiirlii 
hal!olunam1yan alacak verecek davalan 
cidden solda s1f1r kahr. Bu hesablann 
filen tesviyeleri laz1m gelse diinyamn 
§imdiki cereyamnda hi<,:b!r taraf onlan 
maddeten odeyecek para bulamaz. Dib
siz kile bo§ ambar dedikleri i§te tam bu· 
dur. 0 hesablarm hayali Ozerinde gecik
mektense realitelerin hakikatlerinden ku
cak kucak istifade etmekle her iki taraf 
dlinyalar kazamrlar. 

Biz zannediyoruz ki zamanm hakim 
tesiri altmda bu miilahazalar hergiin da
ha ziyade yer alarak yiiriiyor, ve bizi 
Bulgaristanm ergec Balkanhlar ailesin
deki yerini alacagma inandmyor. 

YUNUS NADI 

Rexistlerin Belcika 
Krabna miiracaatJ 
Fa~ist f1rka, Parlamen

tonun feshini istiyor 
Briiksel 16 (A.A.) - Rexiste'lerin 

lideri M. Degrelle, Krala gi:indermi~ ol
dugu bir telgrafta ezciimle ~yle demek -
tedir: , 

«- 20,000 Rexiste, diin spar sara • 
ymda toplanarak meb'usan meclisinin 
feshini ve yeni intihabat icras1m istemi§· 
lerdir. Zira, memlekette sulh ve siiku -
nun ancak bOyle bir tedbirle temin edile
bilecegine kanid;rler.» 

Siyasl miisahidler, Krahn Rexiste'le· 
rin bu teklifi~i nazan itibara almas1 ihti
ma!i mevcud olmadigmi, c;iinkii bu firka
nm memleketin en zaytf hrkas1 aldugunu 
beyan etmektedirler. 

Biiyiikadada bir ku ko§USU 
yapdacak 

Bii:tiikada Halkspor kuliibii oniimiiz
deki pazar giinii Biiyiikadada 5000 met
roluk bir k1r ko§usu tertib etmi§tir. Bu 
ko§uya §imdilik 7 kuliibiin atletleri kay· 
dolunmu§tur. Ko§uda ferd itibarile 1 inci 
ve ikinci ve iic;iincli gelenlere hirer madal
ya, dordiincii, be§inci ve altmc1 gelenle
re muhtelif hediyeler, birinci gelen ekibe 
de aynca gi}!Jlii§ bir kupa verjlecektir. 

CBastara/J 1 fnct sahffedel 
onlara kraliyet hiikumeti ve Elen milleti 
adlarma en samiml bir surette «ho§ geldi
niz» demek benim ic;in c;ok biiyiik ve hu
susl §eref te§kil etmektedir. 

9 §Ubat 1934 te gene burada imzala
mi§ oldugumuz paktm en miikemmel ta
rifi, «sulh eseriydi». Bu dort devlet ara
smda mevcud samiml dostluktan gayri, 
imzalad1klan pakti mqru k1lan kuvvetli 
bir bagd1r ki o da bu dort devletin sulha 
kar§I kuvvetli ve derin rabitalandiT. 

Esasen c;ok biiyiik bir memnuniyetle 
§urasmt kaydedebiliriz ki, bidayette ileri 
siiriilen baz1 ihtiraz kayidlerine ragmen, 
Balkan Antantmm emniyet te§kilatma 
getirdigi c;ok k1ymetli yard1m, bugiin hie; 
kimse tarafmdan §Uphe ile kar§Ilanma -
maktadtr. 

Ehemmiyetini tebariiz ettirmekten ken
dimi miistagni gi:irdiigiim siyasl bir. ha -
dise, Balkanlarda takib edilme~te olan 
sulhperver gayretlerde son kuvvetlerde 
yeni bir merhale daha kaydeylemi§tir. 

Vaktile Avrupanm en kan§Ik bir mm
takast telakki edilen o Balkanlarda bu
giin orada ya§Iyan milletlerin siyasi ol
gunlugu ve realist zihniyeti sayesinde es
mekte olan hava, yalmz anla§ma ve is -
tikrar havastdir. 

;lurasm1 tebariiz ettirmek isterim ki 
24 kanunusanide Belgradda Yugoslavya 
ile Bulgaristan arasmda imzalanan dost
luk paktm1, bi,.zler, yalmz bu iki memle
ket ic;in degil, fakat biitiin Balkan mem
leketleri ic;in daha iyi bir istikbal miij -
deliyen bir hadise gibi telakki eyledik. 
Bundan dolay1 Yunanistan, Balkan Pak
tile ahenk birligi tesis eyliyeceginden 
Balkan Antanhm zaytflatmasi ihtimali 
bulunm1yan bu paktm akdine, biiyiik bir 
itimad hissile miitehassis olarak miisaade
sini vermi§tir. 

Bizler, bizim Balkan memleketleri a
rasmda bir antant1, ;amiml surette arzu 
etmekteyiz. Bunun viicud bulmas1 ic;in 
hic;bir gayreti de ihmal eylemiyecegiz. 
Zira bu antantl, mazinin miicadelelerin -
den bu derece zarar gormu§ olan millet
lerimizin saadeti ic;in elzem telakki edi -
yorum. Ayni zamanda, herkesin, hiisnii 
niyetle miitehassis bulunmasi §artile bu
nun. kabil oldugunu da samyoruz. 

Omid ederiz ki, bu hiisniiniyet, her -
keste mevcuddur. Nihayet bu Antantt is
tiyoruz, zira, bizim en biiyiik emelimiz, 
milletlerimizin hakiki refahmm yegane 
garanrilerini te~kil edebilecek olan kar§I· 
hkh hiirmet ve tam bir miisavat iizerine 
muesses, sulhun temini, takviyesi ve ida
mesi i<,:in biitiin Balkan devletleri arala
nnda itimadh bir i§birligi viicude getir -
mege butun kuvvetimizle yard1m etmek -
tir. 

Kadehimi Romanya Krah Majeste 
Carol'un s1hhatine, Tiirkiye Reisicumhu
ru Ekselans Kamal Atatiirkiin s1hhatine, 
Yugoslavya Krah Majeste ikinci Pier -
re'in s1hhatine, Naib Prens Altes Paul 
ile Niyabet meclisi azalanmn s1hhatine, 
dost ve miittefik Rumen, Turk, Yugos -
lav asil milletlerinin refahma ve sizlerin 
ve muhterem refikalanmzm ve §ahsi sa
adetlerinize kaldmyorum, aziz ve ekse -
lans dostlanm.» 

Balkan Antantatl Konsey reisi M. 
Stoyadinovic;, bu nutka a§agtdaki nutuk
la cevab vermi§tir: 

«- Dort dost ve miittefik memleket
lerimiz miimessillerine hitaben soyledigi
niz samimi sozler ic;in ekselansimza te -
§ekkiir etmek, Balkan Antanh konsey re
isi s1fatile bana dii§mektedir ve bunu ben 
kendim ic;in biiyiik bir §eref telakki edi -
yo rum. 

Balkan Antanb eseri, inki§af ve terak
ki yalunda ilerlemekte berdevamd1r. Vc
rilen sozler, tam kiymetlerini muhafaza 
etmekte, tam iman da, c;.ah§malanmiZID 
saglam esasm1 te§kil eylemektedir. Bal -
kan Antanli, durmak ve tereddiid etmek 
nedir, bilmez. Her adimimiz, ileriye dog
ru atilmi§ bir adimdir. Sulh eserinin haki
kat haline gelmesi emelini takiben sarfet
mekte oldugumuz gayretler, miikafatlan
m gormekte ve §imdiden miismir neticeler 
vermektedir. 

Balkanlarda hatalar yapilmasi devresi 
arhk nihayete ermi§tir. y almz sozleri • 
mizden degil fakat hare'ketlerimizden de 
anla§Ilmaktadu. Manastz rekabetlerin 
akamete mahkum ~iicadelelerinde y1p -
ranmt§ bir halde vaktile birbirlerile c;ar -
p1~an kuvvetleri, bugiin, gayretlerimiz ve 
milletlerimizin samimi arzulan sayesinde, 
birbirlerile ahenkle§mi§ ve birle§mi~ ola
rak goriiyoruz ve bu kuvvetler, bugiin 
c;ok dah~ asil yeni hedeflere dogru, sul
ha ve Balkan milletlerinin refahma dog
ru yiiriimektedir .. 

Kadehimi, Elenler Krall Majeste 
Ceorges'un, Rmonya Krah Majeste Ca
rol'un ve Reisicumhur Kamal Atatiir -
kiin ~ereflerine dost ve miittefik asil Elen 
milletinin refahma ve ekselansm1zla muh
terem Madam Metaksas'm s1hhat ve ~ah
si saadetlerine kaldmyorum.» 
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Soldan sa~a: 
1 - E.ski devirde suvar!, krali!;e. 2 -

Eko.seriya yazm hasll olan bir hastallk, pot. 
3 - Bayrak, blr clns ot. 4 - E.skiden sa ~ 
rllan _bir cins sank,. fransiZca cdosb. 5 -
Eme~1 halifelerlnden biri, alfabede blr 
harfm okun~u. 6 - Viicudiin ada.le kisnu 
sahnemJzin eski kiymetli artistlerinden bl~ 
rl. 'l - Lutur, nota. 8 - Mtistesna, 9.-§lkii.r. 
9 .. - ~eyhte bulunma, yukax1dan a4llg1 
dumduz surkan. 10 - E.sldden ba.§a giyi -
len yemenilerin siisu. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Bul~ma, Almanlann ve Ermen11e

rin gok kullandiklari bir kelime. 2 - He
defe isabet, aslmi bula.ma'Ch~ImlZ kelinle
nin yerlne onu kullamnz. 3 - Fasulyeden 
yapilan bir yemek, biiyiik b1~k. 4 - Her
kesin iintinde, bir emir. 5 - Eski bir Tiirk 
devletl, sporcularm cya~a!:. SI. 6 - B1r ra
bJt edatmm tersi, blr et yemegl. 'l - B!r
llkte giitiirmek. 8 - Miistakil ve M.kim 
bir kavim. 9 - Akici, cakali. 10 - Kaba~ 
daYl, rezlller. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 
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Sah§ 
b:IU. 

1 Dolar lt8, lt6. 
zo FraDBl2 Fr 11~ !17. 
20 L1ret uo. 125, 
20 Belc1ka Fr eO. M. 

· 20 Drahm1 11:1, 2<!, 
20 isvlcre Fr 665. f>75, 
20 Leva 00, 23, 

1 Flortn 63, 66, 
20 Cek ttronu 70, 75. 

l A vusturva SL :10. 23. 
l Mark 25. 28. 
l Zlotl 20. ;~a . 

1 PenllO 21. 23, 
20 Lev ll 14. 
20 Dinar 48, 52, 
Ruble 
1 isv~ kuronu 60, <1~. 

1 TUrk altmi 1037. 1058 
..l,_Banknot OS B :!·15 t46. 

(:EKLER I - AlllJ Sa~ 
Londra t>11, 616 
Nev Yok 0,7936 1•,794.5 
Paris 17.( 85 17.0620 
Mil §.no 15,0175 15.102::. 
Briiksel ~.700 4. 712;) 

· At1na t\8.&>5 1:!87981 
Cenevre !J.~817 3.41:175 
Sorva 6(5{.5 64,61 
Amsterdam 1.~525 1.4559 

Praa ;!2,75 22,61;75 
V1vana 4,>430 4.2-l 

Ma<1r1" 11.87 11.1188(; 
Berlln l:l716 1.9764 
Va.rsova 4,1b80 U9~ 

Budaoeste 4.376) 4,3830 
BUkres 108.4 75 1(,8,6038 

I Belttad I 
84.6025 IH.t:590 

Yokohama :3.75t3 2, 7l!ll8 
Moskova 24.9! 24.90 
Stokholm S.HM 8.14~5 - ESHAM --

I A~llllJ Kapanl§ 
' Asian Clmento H 50 14.55 
Merkez BanltaSt 99. !:1~.5 - lSTlKRAZLAR 
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lOQizi•I<;IAIPIAI.Ii z li IAnadolul vadell ~9.f'l5 30.~ 
- ___:..!! J :. n va. s~.o5 39.40 

Anadolu mil. pe~ ,&,10 ~2.10 i 

Vali • Hiiseyin Cahid da· ...__ ... ~;.__~m~u.~va~ct~ell~=42.;..·o=u ===4:J~·1.;..~>d-' 

vas1na devam edildi Zahire borsasmda 
lBa$taraft 1 tnct sa.hlfede] diinkii MUameleler 

Mliddeiumumi makarmm Hamdi i§gal 1 _ ithalat: Bu~day 178, yapalk 25 1; 4, 
etmi§ti. Hiiseyin Cahid herkesten evvel arpa 45, '11111. 98 1/2, nus1r 75, k~yem1 66, 
gelm~ ve yerine gec;mi§ti. Kendisi bi- i!l badem 1 1/4, pamuk 1 1/2, t1ftlk 28 3/4, 
raz mii~eheyyic ve mliteessir gorlinli • fasulye 27 3/4, 1c; fmdlk 4, mercimek 9 1/4, 
yordu. Istanbul Valisi gelmerni§ti. iC ceviz 1 3/4, K. fmdlk 1 5/4 ton. 

Belediye avukatlarmdan Hamid, Son ihracat: Yapak 63 3/4, nohud 14 1/2, io; 
ceviz 5, ic; fmdlk 7 3/4 ton. 

Posta gazetesi vekili Esad ve Kurun 2- Sat~lar: 
gazetesi vekili irfan Emin davada ha - Bug-day yum\Ula.k kilosu 6 ku~ 20 pa-
Zir bulundular. rada.n 6 kuruiJ 22 1/2 paraya kadar. arpa 

ilkonce avukat irfan Emin soz al- yemlik kilosu 5 kul'U§ 1 paradan 5 k:ur~ 
d1 ve mlidafaaya ba§ladt. Gec;en celse • 5 paraya kadar, arpa. Anadol kllosu 4 ku-

ru~ 30 paradan 4 kuru~ 37 paraya kadar -
de verllen celb kararmm :rpatbuat ka - nusll' san k11osu 5 kuru.stan 5 kuru§ 5 pn
nununun 65 inci maddesine uygun ol- raya kadar, pamuk Ballkesir kilosu 50 ku
madig:Int, istanbul Vali ve Belediye re- ru~tan, yapalk Trakya kilosu 78 kuru~tan, 
isinin s1fat ve salahiyetince devlet na- gtiz yiinu kllosu 95 kuru~tan, k~ar pey -
mma hareket ettigini si:iylemi§, Valinin nir kllasu 52 kU1'1l§tan, zerdeva der!s1 c!fti 

5400 kuru11tan, sansar derlsi c;ifti 3800 ku
bir muharrir degil, devlet namma ha - r~tan 4000 kuru:?a kadar, tilki derisi c;:lftl 
reket eden bir stfat ve salahiyeti mev- 470 kur~tan 2225 kuru§a kadar, var§ak 
zuu bahsoldugunu, bu itibarla davanm der!si !;ifti 2005 kuru§tan, kunduz derlsi 
65 inci maddeye temas1 olmad1g:Im, bu- !;ifti 1450 kurul}tan 1500 lruru4ll kadar, <;a
nun §limuliinden hari~ bulundugunu, kal derls1 !;ltt1 200 ~tan, ked! derisi 
bu davamn da evvela :;>urayi Dev!et Qifti 200 kur~tan. 
kararmdan gec;medikc;e asliye mahke - 3 - Telgraflar 15/2/937 
mesine dii§emiyecegini, devlet adamlan Londra miSir Laplata ~bat tahmlli kor-
tarafmdan her hangi bir llizum ve za - ter! 24 §1. 1 1/2 Peni. Kl. S Kr. 44 San., 
ruret halinde yap1lan tamim, beyanna- Londra ketentohumu Laplata :.~ubat tahml
me ic;in mahkemeler matbuat kanunu- n tonu 11 Ster. 15:;11. Ki. 7 Kr. 12 San., An
na gore takibat yapmak isterlerse dev- vers arpa Lehlstan §Uba.t - mart tahmili 
let miiessesati i~in ~ah§mak imkam kal- 100 kilosu 122 B. frank. Kl. 5 Kr. 18 san., 
m1yacagtm, devlet otoritesini korumak Liverpol bugday mart tahmil1 100 libresl 
mecburiyeti oldugunu, davanm ancak 8 §I. 7 Pe. Ki. 5 Kr. 83 San., §ik.ago bu~ay 
:;>urayi Devletc;e bir karar verildikten Hartvinter maYIS tahmill m.t.,eli 137 1/8 
sonra gorlilebilecegini uzun uzad1ya sent. Ki. 6 Kr. 34 San., V1nlpek bu~day 
anlattl. Manitoba mayiS tahmili b~eli 129 1/8 

SOz alan Hliseyin Cahid: sent. Ki. 5 Kr. 97 San., Hamburg 1!< fmdlk 
c- Suc;lulan adaletin elinden kurtar- Glresun derhal tahmil 100 kilosu 149 R. 

mak i~in gayretlere mahal yak:. dedi mark. Kl. 75 Kr. 49 San., Hamburg lc;: fm
ve ilave etti: d1k Levan derhal tahm11 100 kllosu 148 R. 

c- Devleti temsil ediyorum diye bir mark. K1. 74 Kr. 99 san. 
valinin vatanda§Iarm izzeti nefsile ug- ) 
ra§maga ne hakkl vardlr? Bu Sirf dava- CaQnlar, konferanslar. kongreler 
Yl uzatmak ic;in yapllmak istenen bir 
kelime oyuncagmdan ba§ka bir §ey de
gildir.» 

A vul:at irfan Emin ceva:b verdi: 
c- Biz kanundan kac;m1yoruz. Bila -

kis ona sadakat gosteriyoruz. Vazifemiz 
kanuni biitlin icablara gi:ire adaleti ara
mak adaleti kanunlara uydurmaktlr.• 
N~ticede mahkeme eski kararmda lS• 

rar etti. istanbul Valisinin resmi'bir be
yanname degil, Ak§am gazetesinde Hli
seyin Cahidin yazdt~ yaz1ya cevab ver
digini, :;>fuayi Devlete mliracaate rna -
hal olmad1gmi, bu hliklimlerin matbu
at kanununun 65 inci maddesinde tas -
rih edildigini ve mukabil davanm bu 
dava ile birle§tirilmesine, mahkemenin 
de 2 mart salt giinline talik edilmesine 
karar verdi. 

Burada Ak~am gazetesinin de aynca 
istanbul Valisi aleyhine bir dava a~
hgt si:iylenmektedir. 

__ .... __ _ 
Hiiviyeti anla§Ildi 

Evvelki gece limanda bir kaza oldu
gunu, Burgaz vapurunun pervaneleri a
rasmda kalan bir gencin tehlikeli suret
te yaraland1gm1 ve hastaneye kald1r1 -
hrken Oldiigunii yazrni§tik. 

Bu gencin listlinde bliviyetini ispat e
decek bir vesika bulunmadi~ndan Em
niyet mlidiirlligii tahkikat yapml§ ve 
bunun Kad1koyiinde oturan sab1kah 
Salahaddin oldugunu tesbit etmi§ler -
dir. 

Hadise bir kazadan ibaret oldugun • 
dan cesedin gomlilmesine izin veri! -

Halkevinde konferana 
Eminonu Halkevinden: 
Bu Yll 1Cin diizenledig!mlz serl !tonfe -

ranslarm altmclSl 18/2/237 per§embe giinu 
saat 17,30 da. Evimlzln Cagaloglundaki 
merkez salonunda ressa.m ilhaml tarafm
dan (Resim ve Terbiye) mevzuu iizerinde 
ver!lecekt!r. 

Davetlye yQ]ttur. Herkes gelebil1r. 

Samsunda 
Halk kiitiibhanesi 

Cumhuriyet gazetesinin ve biitlin 
mekteb kitablan, klrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

Osmanh Bankasl 
!LAN 

Osmanh Bankasmm Galata, Yenica
mi ve Beyoglu daireleri, Kurban bay
raml miinasebetile cari §Ubatm 22, 23, 
24 ve 25 inci giinleri kapah buluna -
cakhr. 

Osmanh Bank as• 
iLAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISm KREDI 
FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta
rihinde yapJ.lacak itfa ~ekiminde ba~a 
ba§ tediyesi tehlikesine kar§l Osmanh 
Bankas1 Galata merkezi ile Yenicami 
ve Beyoglu ~ubeleri tarafmdan pek iyi 
§&rtlarla sigorta edilecegi mezki'ir tnh
vilat hami1lerinin baberi olmak lizere 
.llln olunur. 
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Gaib aramyor 

Karamiirsel 
Mensucat ve Ticaret 

Divrigide demiryolu dokw:uncu kJSJm 
biiyiik tiinel Ta~ronu c. Demirag vasJta- Anoni·m 
sile Habib oglu Salih QaVU§ lmzasile a! -
dlgmt!Z mektubda deniliyor ki: cAnkara -
nm Erzurum mahalleslnde 19 num.arada c;:.I·rketJ•nden·. 
oturan kanm BelJkis ve l}oclllklanm Meh- ~ 
med Zeki lle Mehmed cemalden iii} sene- Karamiirsel Mensucat ve Ticaret A-
dlr haber a.lam~yorum. Akrabam Ankara-
nm Tophanesinde hamal kahyasJ Ahmede nonim ~irketi hissedarlar umumi heyeb 
de miiteaddid mektublar yazd1g1m halde sureti adiyede ve bunu miiteaklb fev -
cevab alamadJM. kalade olarak 1937 senesi martmm 18 in. 

Bunlar hakkmda. malil.matl olanlann in- ci per§embe giinii saat 10 da §irketin 
san1yet namma yukar!.ld adresime b1kl1r - Siileymaniyede T"~teknelerdeki fabr1· . 
melerinl rica edertm.:. --. 

( __ !~~~· _!~~~~!~ __ ) kasmda toplantlya davet olunur. 
_ Umumi heveti adiyenin ruznamesi 

Pu,kin 
ve 

Ma~a K1z1 
Ruslarm biiyiik §airi cPU§kin~ hak -

kmda memleketimizde uyanan alaka -
nm bir ifadesi olmak iizere Hasan Ali 
tarafmdan ne§redilen cAleksandr PU§· 
kin ve Klasik Rus Edebiyath adh ki -
talxlan sonra §imdi de Pu~kin'in cMa -
c;a Klzt:> ismindeki romam ti.irkc;emize 
c;evrilrni§ bulunuyor. 

Hasan Ali ve Vasil Onat tarafmdan 
dilimize terciime edilen Mac;a KtZim 
edebiyat merakhlarma tavsiye ederiz. 

Amerikaya Ka~mlan Tiirk Ktzt 
Memleketimizde kitab okuma zevkint ya

ratma.'k ve halklllllza ucuz kitab sunmak 
maksad1le iskender Fahreddin tarafmdan 
yaz1Ian ve :i:nlohlb Kltabevlnin ne~rettlgi 
bu giizel a.?k ve ma.cera roman1 renkli blr 
kapak il}inde ve on yedi forma olarak yal
mz 25 kuru~ fiatla sattlmaktadJr. 

Halk Oyunlart ve Tiirkiileri 
Elaziz Halkevl Glizel San'atlar komitesl 

ger~ekten ta!roire deger blr himmetle ma
halli halk oyunlan ve tiirki.ileri halkkmda 
giizel blr eser ne§ret!ll4tir. El!mlze ge~en 
niisha, yalmz tlirkiileri ve onlarm notala -
rll1.1 ihtiva etmekte olup ba§ka vllayetler 
1~1n de orn:_k ~~acak blr nefasetle bas!lml§
ttr. Halk turkulerini sevenlerin ve musiki 
bilenlerin esere alaka giistermeleri tam ye
rinde blr hareket olur. 

Maymunun insanla,mast 
prosesinde Emegin Rolii 

Frederik Engels'in bu esert 
tiirkl}eye ~evrilmi~tir. 

Madde 1 - :i:dare meclisi ve murak1b 
raporlarmm okunmas1, 

Madde 2 - 1936 Ylh bilan~osile kar 
ve zarar hesabmm tetkik ve tasdikile 
idare meclisinin ve murakl.bm ibras1 

Madde 3 - idare meclisince hisse s~
hiblerine dag1hlmast uygun goriiliip 
teklif edilen 1936 senesi karmm kabul 
ve tasdikile tevtii zamanmm tesbiti, 

Madde 4 - Miiddetlerini dolduran 3 
azamn yerlerine aza sec;ilmesi. j 
Fevkalade umumi heyetin ruznames 

Madde 1 - :;\irket sermayesinin 250 
bin lira zammile 500,000 liraya iblag1 -
na dair idare meclisinin teklifi, 

Madde 2 - Esas mukavelenamenin 
be§inci maddesinin birinci fikrasmm 
(§irketin sermayesi 500,000 Ti.irk lira -
smdan ibaret olup beheri be§ Turk li -
ras1 klymetinde nama muharrer 100,000 
hisseye miinkasimdir) §eklinde tadHi. 

Asaleten ve vekaleten 10 hisseye ma
lik hisse sahiblerinin toplantl giiniinden 
once on giin zarfmda §irket merkezine 
miiracaatle duhuliye varakas1 almalan 
ilan olunur. 16/2/1937 

:i:dare Meclisi Birinci Ba§kan1 

ViYOLONSEL 
~ubatm 18 inci per~embe giinii I 
Sandal Bedesieninde fevkaliide bir 

Viyolonsel sahlacakbr. ................. ] ... 
KELEPIR ARSA 

Haftahk Sinema mecmuast 
~~da bir defa l}ar~amba giinleri l}lk- Yeiilkoyde !stasyon ve Fener cadde-

mak uzere Haftahk Sinema Mecmuas1 is _ lerinde iic; sokaga nazrr Busketo oteli 
mile bir mecmua 1nti~a baijlatnl§tl.r. Tav- namile maruf 5,000 metroya karib arsa 
si)le ederlz. 
-------------- acele ve kelepir sahhkhr. Galatada 

I Ian 
Viyana Akademisi ressamlanndan 

Matmazel Elisabeth Eugenie von Scho
eller Viyana miizesindeki yaghboya tab
lolardan kopya edilmi~ eserleri Beyog -
l~nda 461 numarah Hayri Barut~u mo
hilya magazasmda te§hir edilmektedir. 

Bi!ka~ gUn sonra da ressanun muhay
ydesmde varattJg1 Atatiirkiin portresi de 
aynca. saym halka te~hir edilecektir. 

(Die Legende Von st. Georg. Sen 
]orj masalr) 

ZAYi RUHSATNAME 
Pangalttda, Cedidiye sokaW,nda 48 

No. lJ mahalde iken Tiirk Atlas :i:pek 
~ensucat fabrikasl sahibi Salih Kemale 
atd 285 No. li muafiyet ruhsatnamemi 
za:i ettigimden bu kere yenisini c;Ikara
c~gundan hfrkm.i.i olmad1W,m ilan eyle
rrm. 

Aslan Han 5 inci kat 1 - 4 numaralara 
miiracaat. 

FRANSADAKt 
Herhangi bir ticari i~iniz veya 
her nevi dava ve miinazaah 

meseleleriniz i~in 

ETAC 
Miiessesesine miiracaat ediniz. 
49 Boulevard Haussmann, Paris -Miirebbiye aran1yor 

Ta§ra ic;in franstzca ve almanca hi
len bir miirebbiye aramyor. 

Miiracaat: Beyoglu Suterazi sokak 
8 No. Rigodias aparhmam, daire 3 

Ali Ata~ 

ZEiSS TEODOLiTi._ 
ARANIYOR. Fiat ve evsafmm 
mektubla acele 1st. 176 No.lu 

kutuya (Z) rumuzile 
----bildirilmesi. ___ .. 

Maliye Vekaletinden: 
Kaloriferler i<;in altn k 100 .. . 

nulmu~tur. aca ton (Sornl Kok) komiirii a~I.k eksiltmiye ko-

Tahmin bedeli kom .. 1 .. kl . . 
lira ve muvakkat temin~~ ~ . e~~ n~kh~es.tle . ber~ber. iki bin dokuz yiiz elli 

Eksiltme l/3/937 aza:kJ ,YU~. Y:~rnu blr hra ylrmt he$ kuru~tur. 
liigi.inde toplanan Eks8tme ~Sl ~unu saat on be~te Vekalet Levazrm Miidi.ir

:;\artnamesi Levaz1m Mi.i o~us.Y.?.~u tarafmdan yaptlacaktrr. 
EvrakJ Matbua Amban M dur!ugunde, :i:stanbulda Dplmabahc;ede Maliye 

. emurlugunda g·· .. 1 bT 
Isteklilerin, muvakkat tern· . ~r~ e 1 Jr. . 

etmeleri. matlanle btrhkte Kom1syon Riyasetine miiracaat 
c316:o (817) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
~~ru~umuz Htf~lssthha ve Bakteriyolo .i . .. .. . . . • 

a§h Jkmct stmf ikl asistan ahnacakhr. J Enshtusu Ic_rm 35 hra ash ma-
Bunlardan birisi ktdemli oldugu takd. d . . . 
lsteklilerin mektepten iy1• dere d tr e btrmc1 sm1f asistan olabilir. 

. . . . ce e mezun old kl b. 
dil bJld!klerme dair vesikalan veya bu l u anna ve tr yabanct 
ve Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorlii ~? aqn .~uretleril: birlikte Hlfz1ss!.hha 

gune muracaatlen. c365:o (916) 

BAYRAMLIK 
HEDiYELERiNiZi 

ECiB BEY 

CUMHURiYET 

Evvelce de ilan edildigi iizere Y enice piyan
gosu 15 ~ubat pazartesi giinii saat 15 te istan
bul inhisarlar Sirkeci Satu~ Deposu iistiindeki 
binantn biiyiik salonunda istanbul matbuat 
miimessilleri ve istanbul ikinci Noteri huzu
runda ~ekilmi~tir. 

Kazanan numaralar ve kazandddart hediyeler a,agtda yazthdtr. 

8 silindirli F ardor Touring 936 model otomobit 

23319 
Radyo kazananlar 

29859-33018-15951 -17384- 28554 

Bol tak1mJ 
65924 

~tal, B1cak takimi kazananlar .,. 

54336,5465,38790,32230,3902,68354,4274,65835,39055,38682 

Revii saati kazananlar 
67928, 41781, 32498, 32680, 24260, 23859, 14966, 

11510,7048,55523,23485 

~arap tak1m1 kazananlar 
37905, 19016, 41005, 59430 

Likor taktmt kazananlar 
40929,18584,62207,60577,39820,38154,30471,1117,4488,11760 

i~ Bankas1 kumbaras1 kazananlar 
ISTANBUL 

12738, 
2083, 

32986, 
5436, 

11738, 
13825, 

6605, 
1947, 
4785, 

11427, 
11589, 
11455, 
24076, 
23920, 
16293, 
33074, 
21405. 

19693, 
17351, 
24282, 
13664, 
9036, 

15977, 
11285, 
23157, 
33692, 
1583, 

33364, 
853, 

16085, 
34519, 
32993, 
14138, 
24810. 

34684, 
24449, 
23455, 
14209, 
27885, 
17235, 
17848, 
34620, 
27054, 
35051, 
31462, 
'31022, 
21443, 
34811, 
19408, 
22705, 
34600, 

14202, 
12836, 
25512, 
21666, 
31375, 
7740~ 

32960, 
29526, 
22003, 
13791, 
16986, 
20826, 
15115, 
9043, 

26449, 
32978, 
31764, 

18111, 
23826, 
5271, 

647, 
14283, 
7776, 

597, 
21078, 
19342, 
22918, 

1083, 
27785, 
22351, 

7074, 
34930, 
8621, 
7'376, 

21538, 

14482, 
29035, 

7318, 
3'3637, 

5944, 
12113, 
24928, 
9423, 

27705, 
34983, 
20029, 
14004, 
18124, 
27766, 
2571, 

11680, 
4629, 

580 

6206, 
15718, 
17690, 
25241, 
17239, 
21242, 
10265, 
4568, 

24171, 
11351, 
32164, 
24747, 
32754, 
18118, 
18179, 
30144, 
31382, 

23926, 
16367, 
10631, 

164, 
1540, 

20022, 
21396, 
6166, • 

35329, 
8214, 
5869, 

14890, 
12586, 
33486, 
34028, 

7350, 
14226, 

ANKARA 

38835, 38504, 41000, 41719, 
42247, 44757, 45260, 44407, 
40383, 39728, 43729, 39068, 
39901, 39919, 3817'3, 45178, 

Eski,ehir ~ 55599 
Samsun - 62248, 61665, 62111, 

62188 
fzmir - 57104 
Adana ~ 36468 
Edirne - 52989, 53015 
Giresun ~ 56529 

39186, 41593, 42923, 39745, 
45293, 41714, 41672, 39602, 
44201, 4'3546, 39108, 45197, 
39865, 42725, 41009, 43746, 
44461. 

Trabzon • 63235 
Zonguldak - 64120, 64087 
Bursa ~ 51237, 507-80 
Stvas • G2628 
Bahkesir - 49541 
Kocaeli ~ 58315 

Son numaralar (Kumbara kazananlar) 
67462, 67857, 66720, 68000, 65315, 67977, 65016, 

66071, 67791, 68117, 68013 
• •• 
Istanbulda hediyeler Galatada Omerabit 

han1nda inhisarlar Umum Miidiirliigii Ne,riyat 
~ubesinde hiiviyet ciizdanlarJnJn ibraz1 sureti· 
Ie bizzat kazananlar taraf1ndan abnacaktJr. 
Diger ~ehirlerde inhisarlar idarelerine miira
caat edHecektir. 

iNHiSARLAR idaresi tlr•yat fabrikas1 
istanbul Eminonii depolar1ndan almiz. ~--------------------------------

Muhtelif zarif •itelerde sabit kokulu limon ~i~eii kolonyalart ve 
losyonlarr. 

Giizellik, beyazhk ve genclik veren yag~ stz giindiiz ve yag~h 
N . B k I . gece ecrp ey rem er1 ve actbadem kremi. 

Krem kopiigiinden yaptlmrt cildi bozmtyan srr olan Necip Be 
pudralart cilde tazelik, giizellik verir. y 

Necip Bey yags1z, yagh ve likid briyantinleri. 
Necip Bey ttrnak cilalart, dudak rujlart, yanak rujlan esasnslan 

tuvalet sabunlan, kirpik tuvaleti, kehlibar siirmeleri ve 'dis macun: 
Iart, bilciimle tuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa ~allar1 'mati.so'-"
mlZda aabhr. 

Pendik Uray1ndan: 
Pendikte Gazipa§a caddesinde Bayrak meydanhgmda Belediyeye aid 

69, 71, 73, 77, 79, 81 ve 83 numarah di.ikk&nlar 10/3/1937 tarihinden 9/3/1938 
tarihine kadar bir sene miiddetle kiralanacak1ardlr. 69, 73, 77, 79, 81 numa
rah diikkanlarm k1ymeti muhammeneleri seneligi 48 lirad1r. 71, 83 numarah 
diikkanlann k1ymeti muhammeneleri seneligi 36 lirad1r. 

30/1/1937 tarihinden 18/2/1937 tarihine kadar 20 giin miiddetle ac;1k 
artbrm1ya konmu~tur. ihalei kat'iyeleri cEnciimence haddi lay1k goriildiigii 
takdirde» 18/2/1937 per:;;embe giinii saat 15 te icra edilecektir. Talib olan
lar % 7,5 teminab muvakkate akc;elerile birlikte mezkur gun ve saatte Pen
dik Belediye Dairesinde miite&ekkil Daimi Enciimene miiracaatleri ve faz
la malumat almak istiyenlerin hergiin Belediye Reisligine miiracaat edebi
lecekleri ilan olunur. '806) 

17 $ubat 1937 

f<ASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KU·RU 
Sil2 

C~SM~ 
VAZiY(TiNO£DiQ 

ONU rAiZLG: 
RANI(AYA VE:~iN)l 

.. 
~USUSI S'ARTLARtMlZI 

SOQUNUZ 

~OLANT)~ 
QAN~ ONI"N 
I<'A~Ak'OY PALA~- tALALEMci 

Sinob Cezaevinin elektrik tesisatma aid 
a~1k eksiltme ilan1 

Sinob Naf1a Miidiiriyetinden: 
1 - Sinob Cezaevinin (2040) lira (10) kuru~luk ke§ifli eleld:rik tesisatl 

12/2/1937 giiniinden itibaren 15 giin miiddetle a~1k eksiltrniye <;lkartlml§tiT. 
2 - Eksiltme 26/2/1937 cuma giinii saat 15 te Sinob Naf1a Miidiiriyetin· 

de yap1lacakttr. 
3 - Muvakkat teminat 153 lirad1r. Eksiltmiye gireceklerin Nafta Veka• 

letinden musaddak ehliyet vesikastm haiz olmas1 §arttlr. 
. 4 - Bu i§e aid evrakt gormek ve fazla malumat almak istiyenlerin Sinob 

ve Istanbul Naf1a Miidiiriyetlerine miiracaatleri ilan olunur. (929) 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyac1 ic;in miktan ne olursa olsun clevha, boru, ~ubuk veya 
kiilge halinde:o hurda kur§un satm ahnacakhr. Bu nevi kur§Uil satmak istiyen· 
lerin pazarhk ic;in istanbulda Fmd1khda Askeri Fabrikalar Yollama Amirli~i-

1
:;, Anka<~a Tioarot Kalemlne mii,.oaaUeri. (:

1 lnhisarlar Umum Miidiirliiiriinden 
1 - l?artname ve niimunesi mucibince c30.000:o tabaka beyaz t1rttk11 alemin· 

yum kag1d1 pazarllkla satm almacaktlr. 
2 - Pazarhk 26/2/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kabata§ta Le

vazlm ve Mubayaat f;"iubesindeki Alun Komiayonunda yapllacaktJ.r. 
3 - ~artnameler paras1z olarak hergiin s<izU e en f;)ubeden almabilir. 
4 - Isteklilerin pazarhk, ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa-

ralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilim olunur. (927) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
3 Mart 937 tarih ~aqamba gi.inii saat 15 te tstanbulda Naf1a Miidiirliigu 

Eksiltme Komisyonu odasmda c32.000• lira ke§if bedelli :;\ile - Agva yolunda 
betonarme Goksu kopriisi.i in§aatt kapall zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymd1rhk i§leri gene! biiyiik kopriiler ve §Ose in§a
atma dair fenni §artnameleri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri diger ev• 
rak c160• kuru§ mukabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat c2400• lirad1r. 
isteklilerin teklif mek~ublanm ve en az c30.000:o lirallk betonarrne koprii 

yaphgma dair Naf1a Vekaletinden alrru§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 
vesikalanm havi kapah zarflarm1 3 mart 937 giinii saat 14 e kadar Naf1a Mii
diirltigiine makbuz mukabili vermeleri. (571) 

istanbul Defterdarbgmdan: 
Muhammen kira 

Lira 
Bogazi<;inde Yenikoyde Koyba~1 caddesinde Vapur iskelesi 
yanmda Ananof yalls1 denilen 111 No.h sahilhane. 600 
Ayni yerde ve caddede 13 No.h sahilhane: 300 

Kadtkoyiinde Caferaga mahallesinin Yogur~U<;e§rnesi 
sokagmda 9 No.lt diikkamn yan pay1: 75 

Yukanda cins ve mevkileri yazth yerler hizalanndaki bedeller iizerinden 
bir y1l miiddetle ve ac;1k artttrma usulile ayr1 ayr1 kiraya verilecektir. tstek
lilerin ve tediye ~eraitini 6grenmek istiyenlerin 4/3/937 per§ernbe giinii saat 
on dortte yiizde yedi bu~uk pey akc;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde topla
nan Komisyona gelmeleri. cR.~ (914) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
26/2/937 cuma giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirliigiinde cl9,112:o 

lira ke§if bedelli Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi kalorifer i§leri kapalt zarf 
usulile eksiltmiye konulrnu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdtrhk i§leri genel, umurni ve fennt §artname
leri, proje, ke§if hulasasile buna miiteferri di~er evrak c96:o kurus mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat c1434,. liradtr. 
fsteklilerin teklif mektublarm1 ve en az c10.000• lirahk bu i§e benzer i§ 

yaptlgma clair Naf1a Vekaletinden ainu~ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret Oda· 
s1 vesikalarmi havi kapah zarf1 26/2/937 cuma giinii saat 14 e kadar Naf1a Mii
diirliigiine vermeleri. (554) 

Kimyager abnacakbr 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidiirlii2iinden: 
Ankarada istihdam edilmek i.izere bir kimyager almacaktlr. Askerli~ini 

yapm1s isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Miidiirliige miiracaatleri. (692) 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
5/3/937 cuma giinii saat 15 te istanbulda N afta Miidiirliigiinde c944:o 

lira ke~if bedelli istanbul J andarma ambar binasmda yapllacak sa bit raflar 
a~1k eksiltmiye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymd1rhk i§leri genel, hususi ve fenni §artname
leri, proje, ke§if huluasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde gorii· 
lecektir. 

Muvakkat teminat c7h liradtr. 
isteklilerin en az c500• lirahk bu i§e benzer i§ yaphgma dair gosterecegi 

vesika iizerine Naf1a Miidlirliigiinden alml§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalarile muayyen gun ve saatinde istanbul Naf1a Miidiirliigune 
!!'elmeleri · (906) 

-• 
' -..: 
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u,iitmenin, Grip, Ne.zle, Ba, ve Di, Agr•lar•n•n kat't 

iiACI KESKiN KA~ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necati 

CARPI 

r-rof. ibrahim Fazll Pelin'in 

Firi.ans 
Eseri grkml§tlr. Muallim Halid ve 

lia~et (istanbul - Ankara) kiitiibhane
lerinde bulunur. __ ..... ____ .. 

Bi~ki ve San'at 
dersleri 

Hususi ve miinferid derslerle on 
be§ giinde sun'i ~ic;ek, §apka ve ku
ma§ boyalarile tezyinat ve bir .ayda 
erkek ve kadm elbiselerine aid bi~;
ki ve metod ogretilir. ~erait eh\'CD
dir, Be!iikta§ Diki§ Ytirdunda ~iik
rii Canala miiracaat ediniz. 

Telefon: 43687 

Sand1kl1 asliye hukuk mahkemesin -
den: 

Sandtkhmn c;ak1r mahallesinden 
Baloglu klZl Ummahan tarafmdan ko • 
cast Emirdagh Abidin oglu Kamil aley
hine agmt~ oldugu bo§anma davasmm 
nmhakemesi 27 ~ubat cumartesi saat 
10 da icra ktlmacagmdan ikametghln 
mec;hul bulunan muddeaaleyh Kamilin 
yevmi mezkurda ispati vlicud etmesi 
veya tarafmdan bir vekil gondermesi I 
luzumu ilan olunur. (30263) 

I ' 

TIV EVROL 
Emsalsiz ila~tJr. Sinire, ha· 
fakana, teessiirle baydanla
ra 20 damlas1 hayat verir. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Eminonii Ahic;elebi mahallesinin Limoniskelesi sokagmda kain eski 60 

yeni 41 saylli ustiinde odaSI bulunan diikkamn 480 de 24 hissesi bedeli muba• 
dil ikinci tertip tasfiye vesikasile ve 480 de 390 hissesi bedeli nakit veya istik
razl dahili ve yiizde be§ faizli bazine tahvillerile mahsup edilmek suretile ve 
6037 lira 50 kuru§ muhammen ktymetle kapah zarf usulile 5/3/937 cuma gii
nii saat on dortte satllacaktrr. Taliblerin vakti muayyeninden evvel yuzde 
yedi buguk pey akgelerini yahnp saat on iige kadar hazrrhyacaklarl zarft 
Defterdarl!k Milli Emlak Miidiirliigiinde miite§ekkil Sah§ Komisyonuna tev
di eylemeleri. cF.» (918) 

REVUE saatlan terakk1yat1 fennlyenln en 

son tcadlarlle mucehhezdlr. 
• • 

R E~V U E 
Ill ('I 

saatmon t>ugUnki.i tekamUI hall 

so senelik tecrube netlcealdlr. 
Modeller en son ve zarlf ~ektldedtr, 

REVUE saatlan tanmmu~ saatcttlarda 
satllmaktadtr. 

Umumf depo811 1 letan!lul Baflcekapt, Ta~ Han, Blrlncl kat 19, Telefon 21364 

Gerze Kaymakambg1ndan: 
Beber takrm1 kasket, ceket, pantalon ve tozluktan ibaret bulunmak ve 

kuma§I boz renkten kahn §ayaktan olmak uzere kazam1z koy koruculan ic;in 
c79» taktm elbisenin satm almmas1 at,rtk eksiltmiye konulmu~tur. 

thale 1/3/937 tarihinde Gerzede yap1lacaktrr. Taliblerin c45:o lira muvak
kat teminat akc;elerile birlikte Kaymakamhga mliracaat etmeleri ilan olu -
nur. (915) 

. 0 

BIRE-~ 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.... -
tl/ i;.., • 'Vtn ; 

.KARDOL 
Asabi teskin eder. 

KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

KARDOL 

<;arpmblan 
ge~irir, 

Heyecam 
det'eder. 

Ba~ donmesini 
ge~irir. 

Netes daralma
smt iyi eder. 

Deniz tutmast
na natidir. 

Sinir buhranla
rmt yatJ~bnr. 
Ba}'llmalara 
kar~t gelir. 

ASLAN ve ESKiHiSAR 
M0TTEH1D <;1MENTO ve 
SU K1REC1 F ABR1KALARI 

Anonim ~irketinden: 
I LAN 

Ticaret kanununun 361 inci ve ~irket 
mukavelenamesi ahkamma tevfikan 
Asian ve Eskihisar Muttehid c;imento 
ve Su Kireci Fabrikalan Anonim §ir -
keti hissedaram 1937 senesi martmm 
19 uncu cuma giinli saat 15 te Galatada 
Agobyan Hantnda §irket merkezinde 
inikat edecek adi hissedaran heyeti u
mumiyesi i~timama davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
1 - Meclisi idare raporile murak1b 

raporunun krraati, 
2 - 1936 senesi maumelatma aid he

sabatm kabulli ve meclisi idare azasmm 
ibras1 ve senei mezkure netayici mua
melatma dair meclisi idarenin teklifi, 

3 - Meclisi idare azasma verilecek 
ucreti huzurun tayinile beraber umuru 
;;irketin idaresine sureti mahsusada 
memur edilecek aza aidatmm tesbiti, 

4 - Meclisi idareden <;tkan azamn 
, Y,E;:rlerine y~nilerinin ~tihab1, 

5 - 1937 senesi i~in bir murak1b inti
lwbUe aidll,tmm tesbiti ve muraktbm 
mazereti halinde ifayi vazife eylemek 
iizere diger bir zatm intihabi, 

Laakal 25 hisse senedine malik olup 
ta it;timai mezkurda haz1r bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan ic;tima tarihinden 
en az bir hafta evvel hisselerini §irket 
mer kezine tevdi etmelidir ler. 

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

tstanbul, 16 ~ubat 937 
Meclisi idare 

Eski Osmanb. imparatorlugunun 

Taksime ugram1~ 
Di.iyunu Umumiye 

Meclisi 
Paris 11 ~ubat 1937 

IL AN 
%7,5 faizli 1933 ve 1934 Turk borcu 

tahvilleri servisi ic;in birinci ve ikinci
kanun aylarma aid olup Turk lirasr o
larak te~kil edilmi~ olan aybk taksit • 
lerden doviz halinde tediyesi muktezi 
bulunan % 50 sinin Frans1z frangma 
transferinin icrast ztmnmda Iazrm ge -
len talimatm verilmi§ oldugunu Tiir -
kiye hiikfuneti Dliyunu Umumiye Mec
lisine teblig eylemi~tir. 

Munhas1ran Fransrz frangile lazi -
miittediye olan % 7,5 faizli 1934 istikra
zma aid transfer edilen mebalig muka
vele ahkamma uygun bulunmaktadir. 
% 7,5 1933 istikrazr ic;in transfer edilen 
mebalig Frans1z frangi esaSI uzerinden, 
ya ptlml§tlr, 

Meclis, i§bu istikrazm 25 mayrs 1937 
vadesi servisi ic;in ikinci tediye akc;esi 
olarak dollarr intihab ve tayin eylemi§
tir. 

Tiirkiye hlikfuneti, ayni zamanda dol
lar intihab1mn halen mli.zakere mev • 
zuu bulundugunu bildirdiginden mec • 
lis, dollart 1933 istikrazr ic;in tediye ak
!;esi olarak idame ettirdigini ve trans -
fer edilen Franstz franklanru mukavele 
mueibince, dollar olarak tesbit edilen 
.mebalige mahsuben ahzettigini beyan 
eylemi§ ve binaenaleyh hiikfunetten 
transfer edilen mebaligin ikmalini rica 
etmi;;tir. Vadelerin emtia sati§ bedelile 
tediye edilecek olan k1smma gelince, 
meclis, Tiirk - Frans1z ticaret §irketin
den, bugii.ne kadar 9,000,000 frank aldl
gim bildirir. 

Bu meblag 25 mayiS 1936 vadesine aid 
olan Tiirk liralar1mn takriben %47 si
ne tekablil etmektedir. ~irketin ticari 
muamelati memnuniyetbah§ bir §ekilde 
devam etmekted.ir. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Trabzon - iran transit yolunun Kara· 

kose - ~eyhbob arasmda ve takriben 76 + 700 kilometre uzun • 
lugundaki ktsmm tesviye, smai imalat, ekib binalan ve makadem 
fOse intaati"dtr. 

Ketif bedeli «788,473» liradtr. 
2 - Eksiltme 1/3/937 tarihinde pazartesi gunii saat «16» da Na· 

f1a Vekaleti ~ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu oda • 
smda kapah zarf usulile yaptlacakbr. 

3 - Eksiltme tartnamesi ve buna miiteferri diger evrak 39 lira 
42 kuru, bedel mukabilinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabi • 
lecegi gib1 istiyenler bu tartnameleri Erzurum ve Agn Naf1a Mii " 
diirliigiine miiracaat ederek gorebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i!(in taliblerin «35288» lira «92» ku· 
rutluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayth 
niishalarmda !(tkan talimatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikaSl 
ibraz etmesi lazimdtr. 

lsteklilerin teklif mektublarmt ikinci maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver· 
meleri laztmdtr. · 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «59» (209). 

KANZUK SAC E~SiRi 

KOMOJEN 
Sa~lann kiiklerini kuvvetlendirir. 
Diikiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini artxrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullanl§l 
kolay bir sac; eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

P. T. T. istanbul Vilayet Miidiirliigiinden: 
1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmas1 hatrrasr olarak slirsarj ettirilen 

posta pullan seri halinde biitiin posta merkezlerimizce sah~a c;rkanlm1~tir. 
2 - Her seri l!lh puldan murekkep olup bedeli 95 kuru~ olan bu pullar 

munhasrran seri halinde satllrr. Seri harici yalruz 6 kuru~luk pul satlbr. 
Saym Halka ilan olunur. (839) 

Sa~larx yabrmak, parlakhgrm muhafaza etmek I!(ID yegane yagstz 
briyantindir. Her gen!( bu briyantini kullanmahdtr. NECiP BEY 

Y AGLI BRtYANTiNLERt ayr1ca zarif tifeler i~indedir. 

DAiMON fenerleri 
Merakhlartna Miijde: 

200 IIi 600 metre u;ak veren 

MON DA • 
I 

fenerleri gelmi~tir. 
iyi •••k almak iqin yaln1z 

D A i M 0 N Pilleri 
ile 

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

xnarkasma dikkat ediniz. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 
istanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - 60 sayrh motor i~in satm ab.nacak (AFA - Varta) marka akiimula-
toriin l!l/2/1937 cuma glinu saat 14 te pazarhgt yaprlacaktrr. 

2 - Tasmlanan tutan (1000) liradtr. 
3 - Sartnamesi Komisyondadtr. 
4 - !steklilerin ilk teminat olarak 75 Iirahk makbuzlarile Galatada c;i. 

nili Rlhtlm han birinci kattaki Komisyona gelmeleri. (924) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin efmiJfir 

5 inci ke~ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 Q • O O 0 lirad1r. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (1 0.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
DIKKA T: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 gunii ak,amt

na kadar biletini degi~tirmif bulunmahdtr. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur .•• 
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IEVIffi C(J) lL 1E 

Tamamile • yen1 Su paplar-tepeden 
• 

motoru, yeni 
iktisat, 

suspansyon, 
eski emniyet. 

yen1 

-· -· -· •• •• ••• II 

II 
II 
II 
I 

II 
II •• •• •• •• -· -· 

. . 

YENI GUZELLiK - o kadar zarif ve 

~ikdtr ki, ilk goru~te sizf cezbedecektir. 

YENI RANDMAN-mukemmelen mez

cedilmi~ 0«;: hassa : sur'at, kuvvet ve 

ekonomi. 

YENi EMNiYET- i9indekilere bug One 
' . 

kadar gorulmemi~ bir emniyet bah~-
etmektedir. 

YENi KONFOR- o kadar luks ki, seri 

de~il, hususi siparl~ uzerine yapllmts 
gibidir . 

··-··-•• •• •• II 
II 
I 
I 
II 
•• •• •• lUI ·-== 

TekemmUI Ed1lmi~ Milstalcil 
On Tekerlek Tertibatl 

F evkalade Emniyetli 
Sarsmt1s1z Oireksyo~ 

Fi,er Ceryanstz Havaland1rma 
Tertibat1 

TUrkiye Bayileri 

Otomobll Tlcaretl T. A.$. Hanef Blraderler Osman Kutay 
Istanbul Ankara lzmlr 

Mehmet Hayri ve Mehmet Ali Ahmet Erzurumluojlu Ald1kact1 Ru,to Yegenlerl 
Gazlantep Trabzon Samsun 

Ahmet $evkl ve $tl. Sebat Tlcarethanesl Ataettln 
Antalya Konya Kayse.rl 

Aldanmamak i~in 
Van V aliliginden: 
1-Vilayet Naf1as1 i~in buharla i§ler sekiz tonluk Svartzturp markah bir 

aded silindir kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. Verilen feyle ahnan kartt· 
hk arasmda, biiyiik air mii
badele fark1 bulunmamast· 
na dikkat etmek laztmdtr. 

Krem Pertev'in 
degerini onu senelerce ev
vel begenmi~t ve kullanmaga 
karu vermi~ olanlardan 

aorunuz. 

2 - Eksiltme 11 mart 937 per§embe glinli saat 15 te Vilayet Daimt Encii· 
menince yapllacaktJI. 

3 - Muhammen bedeli 6300 liradrr. 

4 - Muvakkat teminatl 472 lira 50 kuru§tur. 

5 - istekliler bu baptaki §artnameyi istanbul ve Ankara Naf1a Miidiir
lilklerinden ve Vilayet Daimi Enclimeninden alabilirler. 

6 - fsteklilerin 11/3/937 glinli saat 15 e kadar teklif mektublanm Daimt 
Enclimen Reisligine vermeleri ve makbuz almalan icab eder. 

7 - Posta ile gonderirecek teklif mektublarmm yukanda yaz1h saate 

kadar Reislige gelmi§ bulunmasi §arttJI. Postada olacak gecikmeler muteber 

de~ildir. (7l7) 

~- - - - - --- -------- ------------ ----~--- -- -------=-=--
- - -· --.....:-- - - - - - - - --

GRiPiN 
Soguk algmbgma, bat nezlsine 
ve diger nezlelere, gripe, kmk

hga, ii~tiitmekten miitevellid 
biitiin tsbrablara kartt 

bilhassa miiessirdir. 

GRiPiN 
En ~tiddetli ba~ ve di~ agrtlarmt 

derhal dindirir. 

GRiPiN 
Bel, sinir, romatizma agralarmda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

lcabrnda giinde 3 ka~e alrnabilir. 

Doktor 

BESiR FUAD TOPUZ 
':iamsunda Ziraat Bankast kar$1Sinda 

A~•k mesameler 

Zail olmu!ptur. 
Beyaz rengindeki (Yags•z) T okalon 
kremi, terkibinde taze krema ve tas
fiye edilmit zeytinyag1 mevcuddur. 
Bunlar, mesamat dahiline niifuz e
derek derinliklerinde gizlenmi§ ve su 
ile sabunun hi~bir vakil ihrac ede· 
medigi gayrisaf maddeleri eriterek 
harice tardederler. Beyaz renginde
ki T okalon kreminin diger k1ymetli 
unsurlan, cildi besler ve gencle§tirir
ler, siyah benleri eritir ve a~tk me· 
sameleri zaYJflatJrlar ve en esmer 
ve en sert cildi ii~ giin zarfmda be
yazlatap yumu§abrlar. 50 yll§larmda
ki kadmlar, gene k1zlann bile gtpta 
edecegi taze, ve kadife gibi yumutak 
bir tene malik olabilirler. 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
LAboratuar1 

Radyatorler i~in en fenni suret -
te hazulanmt§ asid solfrik mahHUii 
biitiin §ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika sokag1 numara 7/9 Tete -

fon: 22773. 

Sah.tb ve Ba$muh.arrzn: Yunu• Nada 
Umuml ne$111/att tdare eden Yazz 111era 

Mildilril: Hikmet Mii.nil 

cumfl.urt11e& matllc:uw 

17 ~ul)at 1937 

kullanmakt1r. 

Guzel Yuz 
i~in ilk ,art 

giizel di,, 

Guzel Dis 
i~in ilk ve en 
esash ,art ta 

RADYOLiN 

Mikroblart % 100 oldiiriir, di~tleri ftr~anm giremediii yerlere 
kadar niifuz ederek temizler, parlahr, dit etlerini 

besler ve hastalanmalarma mani olur. 

En miikemmel, en hos, en ikt1sadi' 
' 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Senelik icarl 

Lira 
Bliylikc;ar~1 Kayserlioglu sokag1 3 No.h dlikkan: 120 
Eyilb Hac1hlisrev mahallesi <;e~me sokak 2/4 maakuliibe bostan: 84 

Yukanda yaz1ll malla:m bir senelik icar1 5/3/937 cuma giinli saat on 
dortte ihale olunacakhr. Icar bedeli dort miisavi taksitte ve taksitler pe~i
nen tahsil olunur. Taliblerin ylizde yedi buc;uk pey akc;elerini yatlrarak mez
kilr glin ve saatte Defterdarllk Milli Emlak Mlidlirlliglinde mlite§eh.kil Ko -
misyona mliracaatleri. cF.• (920) 

PHILIPS Ampullar1n1 \ 
kullan1n1z. 

ELEKTRIK TAHSILOARI GELINCE YARI 
VARIY A OAHA AZ PARA VERIRSINIZ 

PHILIPS 
~er:.dl~ 

CIFT IS PI RA L.L.I 

L.AM8Al.ARI 

AZ MASRAFL.A 

SOl. I~IK VERiR 

---. I 
______ _, 

TUrkiye Umuml MUmessilligi 

H E L i 0 S Miiessesat1, 
Istanbul - Galata, Voyvoda Cad. !24 - 126 • 128 (yeni binastnda) 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden 
Muhammen bedeli 600 lira olan 800 bin aded 6 1,2 ve 200 bin aded 20 Iib

relik kag1d z1vana ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltmesi 2/4/937 cuma 
glinli saat 15 te Mlidlirllik binasmda yap1lacaktrr. !Ik teminat 45 liradJI. $art
name ve numunesi herglin Levaz1m dairesinde goriilebilir. Taliblerin mez -
kilr glinde saat 14 e kadar teminat akc;elerile miiracaatleri. (926) 

Sinir agr11ar1, asabt oksiiriikler, asabt 
zay•fhk, uykusuzluk, ba, ve yar1m ba' 
agr1s1, b&fi donmesi, bayg•nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

hklart giderir. 
Giinde 2 - 3 kahve ka~ag.. Her eczanaden aray1n1z. 

~ARK iSPENCiYARt LABORATUARI T. A. ~. 


