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Avrupantn 
Gozii oniinde· 
Y angtn ve cinayet 

Eier biitiin Avnrpa, bir giin 
lspanyaJan azacak umumi bir 
harble ,imdiki Avrupa haline 
gelmek i.temiyorsa vakit kay. 
beJilmeden lspanyol Jahili 
harbi Jurdurulmalr ve bu 
memleket rejimini tayin ede· 
cek serbest bir intihaba seV· 
keJilmelidir. 

II spanyadaki dahili harb, tarihin pek 0 az kaydettigi birfacia halini ~oktan 
bulmu~tur. Bu, medeniyetin gozii 

onunde tahrib eden bir yangm ve miite
llladiyen oldiiren bir cinayet haline gel
llli§tir. ;;a§Ilacak §eyse yangmdan ve ci
nayetten ziyade bu yangmla bu cinayeti 
durdurm1yan insanhgm zaytfhgmda ve 
Peri§anhgmdadir. Biitiin tarihte insanh
gin bu kadar sukut ettigi hie; goriilmemi§
tir samnz. 

Eger bu kavga hakikaten lspanyamn 
dahili bir i§i ise, yani hakikaten sag ve sol 
tavgas1 ise onun neticesini silahlann za· 
ferinden degil, milletin reylerinden bek
lemek dogru olur. Eger Avrupa istemek 
\'e yapmak kudretini haiz olsa lspanya
da bogu~anlan harb meydanlanndan 
c;ekerek rey sahnesine gonderebilirdi. 
Anlll§Jhyor ki lspanyada adma dahi
!i harb denilen kanh haile hakikatte 
harici bir harbin kii~iilmiit teklinden 
h!i§ka bir§ey degildir. Eger hakikat 
boyleyse, ki goriiniitte bOyledir, Av· 
rupaya belalar mubareki.. Bugiin bir 
boga dogii§ii gibi lspanyada cereyan 
eden vukuat, yann Avrupamn sat;aklan
ni saracak bir yangm ba§langicidir. 

Devletler, dahili harbinden dolay1 !s
panyaya miidahale etmeinek siyasetini 
tesis etmek i~in nafile yere ugra§tp duru· 

r t. a a e mii ale etmeroek 
siyaseti miidahalenin paravam hiikmiin
de bir riyakarltk ve bir hilekB.rhk manza
rasi gostermektedir. lspanya i§leri bir 
hadde varmi§hr ki Avrupa ic;in ve ciddi, 
insanca bir Avrupa siyaseti ic;in bun· 
dan sonra oraya roiidahale etmemek de
gil, bilakis miidahale etmek c;aresi bu
lunmak gerektir, ve bir an once. Ciinkii 
her gec;en zaman Avrupanm ve insanh
gm zararmad1r, ve bu gidi§le bir giin ge
lebilir ki o zaman miidahale dahi pek 
gee; kalmi§ olabilir. 

Miidahalenin §ekli §U olacaktu: Da
hili harbi durdurmak, ispanyamn ba§ma 
Avrupanm nezaret ve murakabesile mii
eyyed tam bitaraf muvakkat bir hiikii
met gec;irmek, ve ispanyol milletine bii
ti.in serbestlikle bir intihab yaptlrmak. 
Bu intihabm neticesi !spanyanm normal 
hiikiimetini tayin etmi§ olur. 

ispanyaya kar§l boyle bir miidah'-le 
caiz olur mu '? Y erden goke kadar. Ciin
kii orada cereyan etmekte olan macerada 
dahili prensip kavgalan c;oktan gec;ilerek 
tahribkarhkta yirt1c1 hayvanlan golgede 
h1rakan merhalelere atlanml§ ve en fe
nasl mesele ac;1ktan a~Iga enternasyonal 
bir kavga yolunu tutmu§tur. Sosya
listler nekadar entemasyonalistseler 
General Franco tarah onlardan da· 
ha fazla entemasyonal olmu§tur. 
Franco lnt'alarmda lspanyoldan zi
Yade yahanc1 var: Fashlardan bath
Yarak Almanlara vannctya kadar. 

Eskiden bir entemasyonal biliyor· 
duk: Komiinist. lspanya dahili har
binin General FrMtco saflar1 bize ye
ni bir entemasyonal ogretti: F ll§ist. 

lki enternasyonalin ve bu iki enternas
Yonal saflannda biitlin milletlere men
sub muhariblerin ~arpi§tlgl bir harbe da
hili harb denilir mi hie;? 

Buna nazaran lspanya i§lerine Avru
I>aca miidahale yalmz caiz degil, belki 
c;oktan vacib olmu§tur bile. ;;imdiye ka
dar tara£ tutarak yap1lan miidahaleleri, 
hiitUn lspanyaya §ami! tek miidahale ha
line sokmak lazimdir. 

Bu miimkiin miidiir? Biraz zor ol
lllakla beraber bunun miimkiin olduguna 
hiikum verebiliriz. Bunun i~in te§ebbiis 
.alacak devletler §UnU soyJiyecekJerdir: 

«- lspanyamn dahill harbi dursun le bu memleket halk1 bitarafhg1 ciddiyet
~ temin olunacak bir intihaba sevkedil

Sin, Bu maksadla icab ederse lspanya 
jhluka altma ahnarak her iki tara£ silah
arlm terketmege icbar olunmahd1r.» 

Ablukaya ragmen silahlanm terket
trletnek istiyecekler bulunabilir. Onlara 
Ill hakikat anlanlacaktu ki silahlar terko· 
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Biiyiik ~efin gezintileri 
Atatiirk diin Floryaya gittiler ve 

civarda bir tenezziih yapblar 
~r-

Foto cCumhuriyet~ 
Ulu Onder diin Floryada Deniz kofkiiniin tar a~asrnda 

Biiyiik i1raderin seref verdiii 
bir bQhar levhan 

Biiyiik tinder Atatiirk diin ogle
den sonra Floryay1 tetrif etmitler 
ve Floryada Deniz kotkiinde bir 
miiddet istirahattan sonra etrafta 
bir gezinti yapmitlardJr. Atatiirk 
saat on yedide Dolmabah~e Sarayl· 

na donmiitlerdir. 

Ba§vekilimizin tetkikleri 

Batvekil lsmet lnonii, evve~i ak
tam tehir d•tmda yaptlg1 otomobil 
seyahatinde dvar koyleri de ziya
ret etmit ve Silivriye dogru gezinti
sine devam etmittir. lsmet lnonii 
Selimiye koyiiniin ii~ kilometro ile

risine kadar gittikten aonra. fehre 

donmii tii. 
Kii~iik Vlkii Biiyiik Onderira yakala· 

larrna si~ek takarken 

·························i~~'ili~····t~~lih~t····~~~j~~i .......................... 'i.M~d~~;~d~···Mfil~:· 

400 milyonluk tahsisab 
meclis kabul etti 

Baldvin bu muazzam haz1rbklardan maksadtn her 
hangi bir miitecavizi, tecaviiz niyetinden vaz 
ge~irebilecek hale gelmek oldugunu soyledi 

Londra I 9 (Hususi') - ingilterenin 
yeni silahlanma proiesi hakkmda Avam 
Kamarasmda iki giindenberi devam eden 
miizakereler bugiin bitmi~tir. Avam Ka
marasi, hiikumete dort yiiz milyon lngi· 
liz lirasma kadar istikraz akdedebilme • 
sine salahiyet veren kanunu 145 reye 
kar~t 329 reyle kabul etmi§tir. 

Avam Kamarasmm dUn geceki celse
sinde h<;i partisi lideri binba§J M. Atlee, 
Ba§vekil M. Baldwin, h~i partisine 
mensub mab'uslardan eski Bahriye Na • 
zm Alexandre, 1§<;i partisi mensublarm
dan miralay W edgword, Liberallerden 
Mander'le Lord inskipp heyecanh nu • 
tuklar irad etmi~lerdir. 

l~i partisi lideri binba§I Atlee ezciim
le demi§tir ki: 

«- Silahlanma hakkmdaki Beyaz ki· 
tabm her climlesi harbi uzak bir ihtimal 
olarak degil, fakat yakm bir hakikat ola
rak gostermektedir. Bugiin, harb esas1 ii· 
zerine bir te§kilata malik bulunuyoruz ve 
kat'iyyen hi<;bir sulh siyasetimiz yoktur. 

Filvaki ingiltere hlikumetinin bir sulh 

~ 

ingiliz Ba~vekili Baldvin resmi elbisesile 

siyaseti yoktur. Bugiin bize yapmakta ol· 
dugu teklifler, alti senelik milli' hlikume
tin vasil oldugu korkun~ neticedir. 

lngiltere hiikiimeti, ~ok ag1r bir mes· 
uliyet altmdad1r. Baldwin kabinesinin si· 
lahlanma program!, dogruca harbe go • 
tiirecek olan bir yoldur.» 

[Arka81 Sa. 5 siltun 4 te] 
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lunarak yeni, serbest ve tam bitaraf bir 
intihab yap1lmad1k<;a lspanyanm hi<;bir 
hlikumeti tamnmiyacakhr. 

Bu i§i Milletler Cemiyeti bir karar al
tma alabilir, ve o karara i§tirak edecek 
devletler onun tatbikahm dahi deruhde 
edebilirler. 

;;imdiden biliniyor ki Avrupa devlet
lerinden baz1lan lspanyada taraf tut
mu§ bulunuyorlar. Hatta onlardan Fran
co hiikiimetini tamyanlar bile vard1r. Bu 
gizli kapakh bir§ey degildir. F akat bu 
devletler dahi §imdiki tercihlerini ser· 
best bir intihabm neticesine talik etmek
le biiyiik bir fedakarhk yapmi§ olmazlar. 
Eger onlarm dedigi dogru ise zaten in
tihabm neticesi kendi maksadlanm daha 
hsa ve daha tehlikesiz bir yoldan temin 
etmi§ olur. 

Bir§ey hesab haricidir: Serbest intihab 
neticesinde lspa.nyada komiinist bir hli
kumet viicud bulamaz. Buna' !spanya· 
nm §imdiki tekamiil derecesi bizatihi 
manidir. Bunu baz1 memleketleriu ~ok 
ileri giden bir iddialanna nazaran korku
lanm izale i~in kaydediyoruz. lspanya
da serbest yaptmlacak bir intihab her ta• 
raf1 tatmin edecek yegane c;aredir. 

Eger biitiin A vrupa bir giin Is· 
panyadan azacak umumi bir harble 
timdiki lspanya haline gelmek iste
miyorsa vakit kaybedilmeden yap1la· 
cak it. lspanyol dahili harbini dur
durmak ve orada vaziyeti bir an on· 
ce normalleJtirmektir. Yoksa gozo
niindeki bu yangm ve bu cinayet bir giin 
biitiin Avrupay1 yakacak ve y1kacaktu. 

YUNUS NADl 

rekeevi diin a~Ildt 
Miize haline konan bina
da biiyiik merasim yapddt 

Bursa 19 (Telefonla)' - Mudanya 
miitarekesinin imzaland1g1 ev bir miize 
haline konmu~ ve buglin merasimle ac;Il
mi§br. Merasimde ba§ta Bursa valisi ;;e· 
fik olmak iizere blitiin yliksek hiikfunet 
memurlan, askeri erkan; Bursa ve Mu • 
danya halk1 haz1r bulunmu§tur. Bu vesile 
ile Mudanya ba§tanba~a donatilmi§ ve 

· [Arkas1 Sa. 6 siltun 6 da] ............................................................ 
Fransada sosyalist 

ve komiinistler 
birlesecekler mi? 

'----
Flandenin yaptlgt istiza

ha biiyiik ehemmiyet 
veriliyor 

Paris 19 (A. 
A) - Siyasi me
hafil, ve gazeteler, 
Flandin'in Ba~ve -
kilin gec;enlerde soy
lemi§ oldugu «halk
~Ilar cephesi pro • 
grammm tatbikm • 
da bir vakfeye Iii - Eskt Franstz Ba§-

vektU Fland.tn 
zum vardm> sozleri 
hakkmda izahat verilmesi ic;in yakmda 
Meb'usan Meclisinde yapacag1 istizaha 
bliyiik bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Dahili siyasette mlihim tadilat yaplia • 
[Arka81 Sa. 6 sfltun 5 tel 

···························································· 
Karabiik Demir ve 

~elik fabrikast 
in~ab yapacak ,irketin 

miihendisleri haftaya 
geliyorlar 

Karabiikte demir ve c;elik fabrikalarim 
yapacak olan lngiliz grupuna mensub 
yliz kadar mlihendis onlimiizdeki hafta 
zarfmda lstanbula gelecektir. Grupun 

(Arkass Sa, 6 siltun 6 dal 

V ekillerin istanbul i~tima1 

BugiinHatay m~selesinin 
miizakeresi muhtemel 

Ba,vekilimiz diin Vekilleri kabul ederek uzun 
miiddet gorii,tiiler. izmir seyahati i~in 

bugiin karar vermeleri muhtemel 

Ba~vekilimiz ismet inonfl ve Nafta Vekili Ali 
(ietinkaya K{jprilde, Mill£ Mildataa Vektlf 

Kdztm Ozalp Dolmabahr;eye gelirken 

Dahiliye ve ikttsad 
Vekilleri gidiyorlar 

Ba§vekilimiz lsmet lnoniiniin lzmir se
yahati heniiz kat'iyetle takarriir etmemi~
tir. Kendilerinin bugiin ~hrimize gelecek 
olan Hariciye Vekili Dr. Rli§tii Aras, 

ve Hatay te!lkilab esasiyesini konu~ak 
lizere Cenevreye gidecek Hariciye V e • 
kaleti Umumi Katibi Numan Rifatla 
gorii§lip icab eden direktifleri verdikten 
sonra bir karar almalan muhtemeldir. 
Bugiinkii i~timada Hatay te§kilati esasi· 
yesi hakkmda mukarrerat ittihaz edilece-

[Arkast Sa. 5 siltun 4 tel 
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Hariciye V ekili bugiin 
Atinadan avdet edecek 

Yunan Ba,vekili «Balkan Birligi, bu defaki kon-

yde. ziya kuvvet i olar ~Iknu• ve 
sarsdmast imkansiZ bir ,ekil almt,br» diyor 

Rumen Nazular1 15 martta Tiirkiyeye gelecekle.r 
Atina 19 (Husu- -.,..--'T-----.~ 

si) - Diin ge~ va
kit gazetecileri ka
bul eden Ba§vekil 
Metaksas Balkan 
Antanti Konseyinin 
miizakereleri neticesi 
hakkmda beyanatta 
bulunarak Yunanis
tanm, diger li~ mlit
tefiki gibi istihsal e
dilen neticeden ta
mamile memnun kal
diginl s6yledikten 
sonra : 

«- Balkan Bir
ligi, bu defaki Kon
seyden daha ziyade 

General Metaksas, Stoyadinovi9 ve Rii§til Arasla birltkte 
kuvvetli olarak ~1k - . 

ffil§br. Bunu Yunan milletine soylemek-1 daima sarsilmasma imkan bulunmiyan 
le bahtiyanm. Sulhun istikrar ve intiza • bir te§ekkiil olarak kalacaktm> clemi~tir. 
mmm bir tC§ekkiilii olan Balkan ittifak1 . · [Arka81 sa. 6 &iltun 1 de] 
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Yeni Yolcu Salonu projesi 

Jiiri tarafmdan Akademide maketlertn tetkfki ve niimunelerden ikist 

[Yaztsr 6 net sahilecle] 
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Tarihi tefrika : 38 

• 

Yazan: M. Turhan Tan 
(Terdirne ve iktibas edilemez) 

Baba m1ras1 Vezir 
Padisah1n maksad1n1 anlaytnca derhal vazife-, 

sinden affini Padi~ahtan niyaz etmi~ti 
H fe dis' iizerinde kazandtgv 11 Padi§ah, ag1r bir baba mirast olan urrem, e n 1 . d·~· 'f 1· · · 

hakimiyetin bir ag1rhk, bir yiik haline Sadna:am~n .~oster lgJ zan tes. 1~myet1 
gelmemesi veya oyle goriinmemesi i~in begendl, blr ko~eye atilacak vezmn 0 -

cilvekarliga germi vermi§ti, Hafise Sui- muzlanm ok§a~l: . 
tan ve kocas1 i§inde oynad1g1 rolii Hiin- - Hazzethm, ded1, gerc;:ekten haz -
kara enikonu unutturmu§tu. Hatta Padi- zettim. Kubbealtmdaki yerini b~rakarak 
§ah, Piri Pa§aya emir vererek eni§tesini yiiregimde yer alml§ oldun. Sana iki yiiz 
M1mdan davet ettirdigi, yerine Giizelce bin akc;:e saliyane baglad1m. <.;iftligine c;:e
KasJm Pa§ayl yollattlgJ mada bu degi - kil, rahat et. Ba§Jmiz slkllmca gene seni 
§ikligi hem§iresine cemile olarak . kendili~ hat1rlanz, reyini almz. (I) 
ginden yap1yormu§ gibi bir vaziy~tt~!.d~ Ve onun aynlmasile beraber Hasoda· 
ve H urremin iltimasma boyun egdJgmJ ba§J fbrahimi yanma getirtti: 
zannetmekten crok uzaktJ. - Goziin aydm, dedi, koca Piri ve-

0, MJSJr isyamm takib eden Kmm .ka- zirlikten el c;ekti, oturakhga nza goster
riSikhklanm da kolayca yah§hrml§tl. di. Artik sen Sadnazamsm vekiii mut -
Han Mehmed Giraym ve ~arde§inin ~I- laksm. Goreyim nice ikda~ edersin, na· 
diiriilmelerile ba§hyan anar§I, Sultan Su- s1l c;:ah§Jrsm. Tann miibarek etsin. 
leymanm sert bir i§aretile sondii, Kmm A~ I kt p 1 v ko'·leJ1'kten fmpa-. F k b h•d' . ga 1 an a§a 1ga, 
gene rahata erdl. a~ at. u a Jsemn ratorun en biiyiik mevkiine gec;:en !bra -
Hiinkar iizerinde b1rakhgi mhba ~ok ac1 h' k d' · kt var eden biiyiik .. .. 1m, en m1 yo an 
oldu. <_;iinkii Kmm Hamm oldurenler, k d t' ·· .. d secdeye kapamrken 0 II .d. fk' h . k d u rem onun e 
kendi ogu han I bl. "II b~u.ktbenls ar e§, kudret, dalgm bir c;ift gi:iz halinde Hur-
Osmanh ta :•~a ag I IT I a postunu remi dii~iiniiyor ve ona verilecek - sad-
elde etmek Jc;:m babaianm ve amcalanm 1 kt d iistiin • mevkiin azame· 

k. . I b' . H nazam11 an a 
i:ildiirmekten c;:e mmeml§ er ve m an, tini ol~iiyordu. fbrahimi, milyonlarca in· 
biri Kalgay .. ola~ak o kanh pos~u. payla!" sanm hayatma hakim olacak ve onlann 
n:•§l.ardJ. ~unka:, Kmm·1·n sah1b1 ve ha- mukadderatile oymyacak bir dereceye 
k1m1 s1fat!le vaZJyete mudahale et~ekle iikseltmi§ti. Fa kat ki.iielikten c;:1karma -
beraber evladdan babaya at.lan cam ok- y t Milyonlarca Adem oglunun amiri 
I d d ld h"k" d j • . ml§ I. 
ar an ers te a 1, u urn ar ar J<rm eze- ve miidiirii vaziyetine gec;:en bu adam, 

1i ve ebedi dii§manm bizzat kendi c;ocuk- kendi oniinde iki bukliim olm1ya, secde 
I an olduguna. ye~i ba~tan ima~ getirdi. etmege, a yak opmege mecburdu. Fa kat 
Mustafay1 §ImdJ h1c;: sevm1yordu ve Hurrem, nikahlamr nikahlanmaz salta -
Kmm giiriiltiisu devam ettikc;:e onu gi:ir natm kudretini, ha§metini payla§ml§, yan 
mekten -~deta titi:Ie.ni~ordu. .Baba ve Padi~ahla§ffil~ ve Sadnazamlan kole 
arne~ k~t1h p~enslen, 1~km affethktt-n s?n- saymak hakkim kazanml§ oiacakh. Aca
ra, old~rtmes1 de vaz1yete candan ala - ba, 0 boyle bir payeye lay1k ID1yd1 ve bu 
k.al.andJgmdiftldJ. 0, K1~1m ~ehzadele ~ i§i yapmak dogru muydu! 
nm oarc;aiatmakla kend1 ogluna sank1 B 1 gene Hurremin berrak ve 
bir ibret niimunesi gostermek istemi§ti ve k uk shua ~li miisbet olarak cevab ver-
M f h .. I d' d b 1vra ay , 

usta anm enuz a tJ ye 1 ya§m a u- d. B' b' zevkin memba1 olan klZII du-
1 v b" I b. k I 'h 1' 10 11 
unmasma ragmen . . oy e IT an I I tar daklardan, nurani derinligine nihayet ol-

yaratmaktan kendm1 alam~ml~h. . miyan Iihuti gozlerden, her telinde_ bir 
hte bu malarda F enanzade Celeb1, sa fa aleminin pmlhh satm giiliims1yen 

Sadnazam hakkmdaki tefti~ ~~ini bitird~. bi.ikli.im bi.ikli.im kumral sa<;lardan si.izi.ile· 
raporunu Padi§aha sundu. Ikinci vem rek Sultan Siileymanm ruhun" di:ikiilen 
Ahmed Pa§aya yar olan Kazasker, Piri bu cevab, onu dalgml1ktan kurtard1, a -
Pa§ayJ minnet tohmeti altma sokamamak- yaklanna kapanan ba§la alakalandJrdJ. 
Ia beraber masum da gostermiyordu. Simdi fani halay1k, iclalinden bir zerre 
~iioheli bir duruma dii§iiriiyordu. Padi- bag1§lamak suretile kiirenin en kudretli 
§ah, nalma ve m1hma vurmak gibi bir bir adam1 haline getirdigi ki.ileye iltifat 
mahiyet ta§Jyan bu raporu begenmedi: ediyordu: 
kendi meram1m tatmin i<;in gene kend1 

' iradesini kullanmak istedi ve bir giin Piri __ (l_)_P_ir_l_P_~_a_n_m Sadnazamhktan at!lma-
[Arkast var] 

Pa§ayl huzuruna <;ag1rd1: 51 ibrahimin o mevkle getirilmesl Osman-
- Lala, dedi, hizmetinden kemal 11' tarlhin!n en miihim hadiselerinden blri-

k I nl te~ll eder. Bu sebeble o devri yazan 
mertebe §i.ikran iizere oldugum bir u u· her mi.iverrlh, bu vaklaYJ. tafsll ve tahl!J et-
mu ta§ra c;:1karmak isterin. Bilmem, ne mek mecburiyetinde kalnu~trr. Gene aynl 

mi.inasebetle Piri PaJJa hakkmda da bir-
mansib ile ~1karsam ~ c;ok yazilar kale me almmll~tir. l]akaYJ.kta, 

fhtiyar vezir, Padi§ahm kimi ve neyi Feridun Miin§eatmda, A~1k Qelebl Tezkere· 
slnde Taciittevarlh te, Pec;evl de, Celallza

kasdettigini hemen kavrad1. Zaten c;:ev- denm' Tabakati.ilmem.allklnde, Hadlkatiil-
rilen entrikalardan, yap1lan haks1z tef - vuzera.da Mir'atikD.ina.tta, Miineccimba§J 

tarihlnde', Solakzadede, Sehl te:llkereslnde, ti~lerden bizar idi, yiiziiniin akile vezirlik 
Hammerde, Lamart!nde, Amasya tarlhln • 

yiikiinden kurtulmak istiyordu. Bu sebeb- de, Pirl Pa.,adan mufassal surette ba.hsedil-
le, yap1lan soruyu cana minnet sayd1. mi~tir. Faka.t bu k1ymetll vezirin hal ter -
Hem en yere kapand1, §U cevabt verdi: ciimeslnl en do~ru ve en glizel yazan ta -

- Oyle miikarreb ve makbul olan bir rlh~inas dost!llm Bay Mehmed Zekldlr ve 
kaleme aldl~l makale Tiirk Tarlh Encume

kul una bendenizin yeri verilmek miina - n1 kiilliya.t1 arasmda int~ar etml§tir. 
sibdir. M. T. T. 

Ressamlar1 himaye Tabiat tetkiki dersi 
i~in bir tedbir i~in tek kitab 

Bir ktstm san'atkarlara 
ayda altmJ,ar lira veril

mesi tekHf ediliyor 
Giizel San'atlar Akademisi resim ~u -

besine getirilen miitehasSJS ressam Leo -
pold Levi, Tiirk ressamlannm devlet hi
mayesi altma ahnmas1 ic;in yeni bir teklif 

haznlami~tlr. 

Leopold Levi'nin teklifine gi:ire mem· 

lekette mevcud ii~ grupa mensub ressam
lar, aralannda profesyonel olarak c;:ah -

§acak olan ressamlan sec;:ecekler ve bun· 
!ara ayda a!tmJ§ar lira ayhk Terilecek -

tir. 
Mevzuubahs iic;: grup, miistalciller, D 

grupu ve Tiirk ressamland1r. Oc;: ayda 

bir de yalmz bu ressamlara mahsus ol -

mak iizere bir sergi ac;:•lacakhr. 
MiitehasslSln teklifine gore bir de 

(Sen' at Sevenler Cemiyeti) tesis edile 

cektir. Bu cemiyetin hasiiatile Beyog 

lunda bir resim galerisi ac;:•lacaktJr. 
MiitehasS\' Leopold, Akademi mii -

diirii Biirhan T oprakla beraber, bu tek

lifi Maarif Yekaletine -vermek iizere An

karaya gitmi§tir. 

Maarif Vekaleti mual· 
limier aras1nda bir 

miisabaka a~b 
Maarif Vekaleti biitiin mekteblerde 

tarih. k1raat ve yurdbilgisinde oldugu gi
bi tabiat tetkiki dersi ic;:in de tek kitab 
okutulmasm1 muvaf1k gormii~ ve bir mii
sabaka ac;:ml§hr. Miisabaka miiddeti 16 
~ubattan 30 hazirana kadardu. Miisa -
bakaya girece.kler bu miiddet zarfmda 
hazJrhyacakian kitab1 iic;:er niisha olarak 
temmuzun haftasma kadar Maarif Veka.
Ieti ne§riyat miidiirliigiine vermi§ bulu -
nacaklard!r. Kitaba konulacak resim ve 
grafikler, Vekalete veriiecek olan niis -
yadall yalmz birine konulacakhr. 

Miisabakada bir:inciligi kazananm e
seri iic;: sene miiddetle mekteblerde oku -
tulacak ve buna mukabil eser sahibine her 
sene 1,000 lira verilecektir. 

Miisabakada ikinciligi kazanan eser 
sahibine, bir defaya mahsus olmak iizere 
yalmz 1,000 lira verilecektir. 

Oc;:iincii, dordiincii ve be~inciligi ka -
zanan eser sahiblerine de bir defaya 
mahsus olmak i.izere 400 er lira verile -
cektir. 

Miisabaka §artlan diin biitiin mual -
limlere teblig edilmi§tir. 

CUMHURIYET 20 ~ubat 1937 
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Halkevi miiesseseleri 
albnci ya§Ina basarken .•. g 

Adliyede ge~en 
merakb bir vak'a 

Bir sahidi esrarla uyuta-
' 

Sulh zamantnda 
harb biit~esi 

ngiltere silahlanacak m1! Bir zaman 
biitiin diinya bu sualin cevabm1 bek
liyordu. Uzun tereddiidlerden sonra. 

rak noterde vesika 
imzalatmi~Iar 

• Diin Ag1rceza mahkemesinde dikkate 
§ayan bir sahtekarhk vak' asmm muhake

Bu sene muhtelif yerlerde 
a~dacak, bu suretle bu 

selerin say1s1 167 Yl 
mesine bakJ!mJ§tlr. 

Vak'anm ozii §Udur: Papazyan adm
da birinin bir evi vard1r. Papazyan bu 
evini Pozant admda birisine ipotek et -
mi§tir. Pozantm iddiasma gore Papaz • 
yan birgiin kendisine gelip «bor~umu 
verdim, haydi evimden c;:1k !» deml§ ve 
Pozant bu paray1 almadJgmdan hayret
ler ic;:erisinde kalmi§ ve Miidde.iumumili
ge miiracaat etmi§tir. Nihayet 1§ mahke

21 §ubat pazar 
gunu Halkevlerinin 
6 net y!ldoniimii 
136 Halkevinde bir
den kutlulanacak ve 
memleketin 31 ko· 
§esinde daha yeni· 
den Halkevi ac;:Jla
caktu. Bu suretle , 
Halkevlerimizin sa
YISI 167 yi bulacak· 

meye aksetmi§tir. 

Vak'aya Papazyandan ba§ka Cemil hr.Halkevleri ilk yJ!
ve miiba§ir Kenan admda iki ki§inin de lardanberi halk1 c;:a -

31 Halkevi daha 
faydab miiesse

bulacakbr 

ismi kan•maktad1r. j It t 1 
• h an a ma 0 P a- Ankarada Halk evleri merkezi 

!ddia edildigine gore Papazyan, Ce • mak ic;:in biit;.'JJ. vesi-
mil ile birlik olarak, mevhum bir Pozant lelerden faydalanmJ§!ar ve muhitte yakm 
yaratm1§lar ve lazJmgelen resml maka~- ve sJcak bir alaka uyandJrd1klanm fili 
Jar nezdinde guya Pozanta bu meblagJ delillerile gordiikten sonra §uurlu ve 
odemi§lerdir. maksadh toplanhlara daha c;:ok yer ayJr-

Diinkii celsede vaktile lspanya sefa - m1§lard1r. Halkevlerinin yildoniimii do
retinde muhabere §efi olan F erid admda lay1sile ne§redilen bir bro~oriin tetkiki bi
biri dinlenmi§tir. ze en c;:ok Bahkesir, Bursa, Aymtab, 

F erid bun dan evvelki tahkikat safha - Bartm, Diyarbekir, Antalya, Mersin, 
larmda verdigi ifadelerde daima maz • Denizli, Adana, Mardin, Samsun, Kon
nunlann aleyhinde ifade vermi§ ve on· ya, Kars, Elaziz, Ankara, Afyon, Ay
larm sahtekarhk yapt1gm1 beyan etmi§ - dm, <_;orum, Eski§ehir, Manisa, Mara§, 
ken, bu sefer maznunlar tarafmdan he- Zonguldak, U§ak, Eminonii, Edremid, 
yeti hakimeye. verile.n be§inci No~erde Giresun, lnegol Haikevlerinin muvaffak 
tanzim ve §ah1d Fend tarafmdan 1mza oldugu kanaatini uyandnmJ§hr. Bin a, 
edilmi§ resmi bir vesikada F erid eski if~- biitc;:e ve elemanlann azhg1 yiiziinden bu 
delerini Pozantm tazyiki altmda verdi- derece varhk gi:isteremiyen diger Halk
gini, Papazyan ve Cemilin kabahatleri evlerinin birc;oklan da muhtelif sahalar
olmadJgmJ beyan etmekte idi. Aglr ceza da bunlan gec;:ebilecek hizmetlerde buiu
reisi §a hid F eride bu N oter vesikasma ne nabilmi§lerdir. Halkevlerinin bulunduk
diyecegini sorunca F erid §U c;:ok dikkate Ian muhitierde dil ve tarih i§leri diizenle 
§ayan sozleri soylemi§tir: yiiriimii§ ve elliye yakm Halkevi, §ehir-

«- Ben ilk verdigim ifadelerime sa- lerinin birer tarihini hamlamaga ve yaz
dJkim. N oter vesikasma geiince bun dan maga muvaffak olmu§larq1r. 

yalmz onlara ink1lab fikirlerini telkin et
mekle degil onlann her ihtiyaclanm kar
§ilar olmaga ve her derdlerine zamanm
da yeti§mege c;:abalamakia ispat edegel
mi§lerdir; halk dershaneleri ve kur!.lar 
§Ubesi halkm en biiyiik manevi ihtiyac1 
okuma yazmayJ, ameli bilgileri ogreten 
kurslar ac;:arken ic;:timai yard1m §ubeleri 
de programh bedava mu~yeneler ve sis
temli tedbirlerie en muhtac ailelerin, ta -
lebelerin ve i§sizlerin yard1mlarma yeti§
mi§lerdir. 

Gec;:en YJl ic;:inde Halkevlerimiz bin -
lerce mekteb gencine esash ve devamh 
yiyecek ve giyecek yard1mian yapilmi§, 
yiizlerce i§size i§ bulunmu§, binlerce yak
sui hastanm m,uayenesi yapilmi§, ilac1 
verilmi§ ve en kat'i §ifa ~areleri aranrnl§-
tlr. 

Halkevleri, yeni direktifler, yeni ham
leler ve yeni muzaheretlerle tatmin edici 
bir derecede muvaffak olmalan mukad • 
der olan miiesseselerdir. 

hie;: haberim yok. Bir giin Beyoglunda Halkevlerinin iyi c;:ah§hgl yerde, spor, 

Merkez ldkJraatthfandesidnde ~~uruy~r~u;. kiitlenin mah olmaga, kuliibciiliik zihni - ZavaJJI bi•r di.)SI.Zl•D 
Cemil ge i. a en en rucu e e J. yetinin tahribiyetinden kurtulmaga ve 
Israr etti. Ben: «Vicdammdan korka 

............................................................ 

d koylere kadar yer etmege muvaffak ol -rlm edemem>> dedim. Cikacak ol urn. 1 k'd I . . . t lk. mu§tur. c;:timai a 1 e enn en 1y1 e m «N ereye gidiyorsun ~>> dedi. «Kad1koye 
d K · vas1talanndan bir olarak ele alman tem-gidecegim» diyince 0 «ben e . opruye 

gidiyorum, beraber c;:1kahm» ded1. (:1k - sil, birc;:ok muhitlerde tiyatro, zevk ve ih
ttk. ingiliz sefarethanesi oniine gelince tiyac!m tatmin etmi§ ve ayni zamanda 
kar§Iki k1raathanelerin birinden i§te §U a· memleketin yiizden fazla ki:i§esinde bir
dam «Papazyan» c;:1kt1. Beraber T epe - den ayni tezin halka yayllmasma ve 
ba§ma kadar yiiriidiik. Bu. Cemilin ar - hakc;:a kavranmasma ami! olmu§tur. 
kada§J imi§. Bize hirer sigara verdi. lc;: - Halkevlerinde ge~en y1l ic;:inde verilen 
mege ba§lad1k. Tepeba§ma gelince Pa- temsillerin saylSJ 1300 ii gec;:mektedir. 
pazyan tramvaya hindi. Biz Tiinele ka- Halkm anhyacag1 tarzda hasbiballer ve 
dar yiiriidiik. hte Tiinele kadar bu ha· konu§malar §eklinde koy kahvele-inden 
diseleri hat1rhyorum. Ondan sonra esrarh §ehir meydanlanna kadar her yerde ve • 
sigaranm tesirile olacak kendimi kaybet- rilen konferanslann say1s1 ise 3000 e 
tim. Demek ki onlar beni sairifilmenam yakla§ml§ buiunmaktadir. 
haline getirdiitten sonra Notere gotii - Halka milli musiki zevkini a§Jlamak ve 
riip bu vesikay1 imzalatmi§lar. Hatta ben halkm i.iz havaianm tesbit etmek §eklinde 
bu vesikay1 iki §ahid huzurunda imzala- iki cepheli hizmet goren musiki kollarmm 
mi§sam o iki §ahid gelsinler, burada si:iy· muvaffakiyetinde hemen biitiin Halkev -
lesinler. Hic;:bir §ey hatJrlam1yorum. lsim- lerinin hissesi vard1r. Birc;:ok Halkevle • 
lerini bile bilmiyorum.» rinin bandoian ki.iylere kadar gitmi§ ve 

$ahidin bu ifadesi iizerine muhakeme hemen her ak§am §ehir parklannda veya 
safahatJ ba§ka bir mecraya di.ikiilmii§ ve Halkevi bahc;elerinde §ehrin en c;:ok din
tarafeynin avukatlan arasmda hakimin Ienir ve sevilir ahengi olmu§tur. Bir yJI
miidahalesini icab ettirecek §iddetli bir da 100 kadar Halkevinde 1000 den 
miinaka§a olmu§tur. Neticede diger bazJ fazla konser verilmi§tir. Halkevleri hal -
§ahidlerin dinlenmesi ic;:in mahkeme 12 km kiiltiir seviyesini yiikseltme ve halka 
marta talik edilmi§tir. 

inkilablanmlZI candan benimsemek yo -

batina gelenler 
Amc~s1 mallarJnt almak 

, - , 1 r "· 

i~in kendisini oldiirmege 
kalkismis 

Dilsizler Cemi -
yeti Reisi diin Vi
layete §U resmi • 
ni koydugumuz il -
yas isminde gene 
bir dil si zi getirmi§ 
ve bir istida ver -
ml§hr. Bu istidaya 
nazaran Coruh ka
zasmm Pazarc1k 
ki:iyiinden olan bu 

' ' 

c;ocugun babas1 mii· Dilsiz ilyas 

him miktarda emlak, tarla, inek ve 
saire b1rakarak vefat etmi§tir. Cocugun 
amcas1 bu mirasa tesahiib etmek iGin za
valh dilsizi kazma ile muhtelif yerlerin
den yaralam1~ ve baygm bir halde yere 
dii§en bu zavalhy1 i:ildii zannile topraga 

gommii§, fakat bu zavalh her nas1lsa ayJ
larak cr•kml§ ve fstanbula gelerek hakh
nm miidafaasa icrin Dilsizler Cemiyetine 
miiracaat etmi~tir. MAL/YEDE lunda her iyi ve verimli vas1tadan fay • 

dalanmaktadJr. T elkinier, temsiller ka .I-----------D~E-N_I_Z_I s-.-_L_E_R_I 
dar filimlerle de yapJlmaktadir. a~ ayhklar veriliyor 

Mi.itekaidin, Eytam ve Eramilin lie; 
ayhklannm tediyesine marhn ilk haf
tasmda ba§lanacaktlr. Martm birinden 
itibaren de Emlak ve Eytam Bankas1 
maa§ alan eytam ve eramile tediyatta 
bulunacakhr. 

Maliye memur lar1nm 
vaziyeti 

Maliye Vekaletile Defterdarhk i§leri 
hakkmda temas etmek i.izere Ankaraya 
gitmi~ olan istanbul Defterdan Kaz1m 
~ehrimize donrni.i§ti.ir. . 

Kaz1mm Ankara seyahatinin Istan -
bulda tasfiyeye tabi tutulacak memur -
larm listesile alakadar oldugu ve istan
buldan 76 maliye memurunun Anado -
luya nakledilecegi hakkmdaki haberler 
dogru degildir. 

Her Haikevinin her flTSatta merkez · 1skenderuna vapur seferleri 
den beslenen hirer kiitiibhanesi vardlr. Denizyollan tarafmdan iskenderun 
Halkevlerindeki kitab say1s1 122,809 u limamna vapur seferleri yapilmas1 ic;in 
buidugu halde hemen her Halkevi rapo- bir proje haz1rlanmasmi yazm1~bk. Bu 
runda kitab ihtiyacm1 tebariiz ettirmek- proje iktlsad Vekaleti tarafmdan tet -
tedir. 1 00 kadar Halkevine bir y1! ic;in· kik edilecektir. 
de 900,000 e yakm okuyucu geldigi tes- Sancagm idaresi ve Iskenderun lima-
b. d'l · t·r mnm vaziyeti hakkmda Konsey tara -Jt e I ml§ I · 

lk I · k" "l"k b 1 • b I ·fmdan verilen prensip kararlannm tat-
Ha e~ ~n oycub~ k §U e. el~1 'f ul Yl bik1 i.izerine seferlere ba~lanabilecegi 

her senekmm en az. IT a~. mJs 1 aa ~I · anla§Ilmaktad1r. 
mu§lar~Jr .. B~ faabyet. k?yler.e geZller Denizyollarmm yeni vapurlarl ge -
yapmaga mh1sar etmeml§tlr. B1r kere her linciye kadar iskenderuna Mersin pos -
Halkevi bu gezilerini manaland1rmak ve talanm yapan vapurlar ugnyacaktir. 
faydalandumak imkamm aram1§ ve bul- SOSYETELERDE 
mu§tur. 

Tramvay §irketi talebe paso
suna dair talebi kabul etti 

lngiliz kabinesi bu suale miisbet cevab 
vermi§ti. Bundan sonra yeni bir sua! ~a
rid olmu§tu: ingiltere ne mikyasta s1 ~ 
lahlanacak ve fevkalade teslihah ic;:in ne 
kadar para tahsis edecektir? Bu suale de 
Maliye Nazm Mister Neville <_;ember • 
layn parlamentoda istedigi tahsisah? es· 
babt mucibesini izah eden Beyazkitabla 
cevab verdi. 

lngilterenin ne derece silahlanacagl 
meselesine yalmz !ngilizler ve lngiiiz 
lmparatorlugu degil biitiin diinya poli ~ 
tikas1 da s!l1 aiakadard1. <_;iinkii, gerek 
Avrupa gerek diinya politikasmda daima 
si:izii ge<;en, naz1m rolii oymyan ve sulhu 
korumakta ba§hca ami! bulunan lngiltere
nin bundan sonra dahi bu roliinii ifa ede· 
bilmesi Umumi Harbden sonra miitema• 
diyen gerilemi§ olan teslihatmm ve ba· 
husus deniz ve hava bak1mmdan hazu • 
hgmm diger devletlerle ba§a c;:Jkabilecek 
bir iistiinliik temin etmesine ve hie;: olmaz· 
sa hummah bir faaliyetle hayli zaman • 
danberi silahlanmakta olan devletlere 
yeti§ebiimesine bagh bulunmaktadu. 

ingilterenin silahlanmasmda en ziyade 
alaka go5teren devlet, Fransad1r. <.;unkii 
bu devlet gerek kendi mevkiinin gerek 
Avrupadaki mevcud hududlarm ve vazi~ 
yetin devam1 ic;:in kendisinin ve miittef~~: 
lerinin kuvvetini, Sovyetlerle akdethgl 
kar§Ihkh yard1m misakm1 Hfi bulma -
d1gmdan yegane iimidi, ingil!erenin, Iii • 
zumu halinde, Almanya ile ltalyaya so· 
ziinii gec;:irebilecek kadar silahianmasm· 
dad1r. Binaenaleyh lngilterenin iyice si ~ 
lahlanmak yolunu tutmu§ olmas1 Fran -
saya derin nefes aldirffil§hr. 

Bel<;ika ve Holanda gibi lngilterenin 
yamba§mda bulunan kiic;iik devletlerin 
dahi ingilterenin silahlanmasmdan duy -
duklan emniyet ve ferah F ransmmkinden 
az degildir. Avrupanm ortasmda ve §aT· 
kmda dahi birc;:ok devietler !ngilterenin 
silahlanmasmdan, kan§Jk ve nazik vazi -
yetleri dolay1sile hayli teselli buluyor -
Jar. lngilterenin adamak1lh silahlanmak 
yolunu tutmu§ olmas1 biitiin fngiliz par
tileri ve diinyaya yay1lan ve niifusu be§ 
yi.iz milyonu gec;en lngiliz imparatorlu • 
gunu da memnun etmi§t;r. 

ingilterede hi<;bir parti silahlanmanm 
aleyhinde degildir. Y almz, silahlanma 
masraflarmm teminine aid usul ile bunun 
siyasi hedefleri iizerinde ayni fikirde de• 
gildirler. Amele partisi ile muhalif libe -
railer, vergilerin artmlmas1 ve yeni irad 
membalan bulunmak suretile fevkalade 
teslihat masarifinin kapahlmasJ tarafta • 
ndu. Halbuki hiikumet, Maliye N azm· 
nm, si:iyledigi ve~hile, be§ senede bir bu
c;uk milyor sterline balig olacak fevkala· 
de teslihat masarifinin 400 milyonunu 
otuz senede . i:idenecek bir istikraz ve ka
lamm da biitc;enin irad1 ile kapatmaga 
karar vermi§tir. Muhalifler bu agn rna· 
sar:ifin gelecek nesle yiikletilmesini ho§ 
gormemi§lerdir. 

Gene muhalifler, lngiiterenin fevkala· 
de silahlanmaktan gayesi, A vrupada 
mii§terek emniyetin muhafazasJ oldugu
nun tasrihini istemi§lerdir. F akat kabine, 
boyle bir taahhiid altma girmekten c;:ekin· 
mi§, hatta Milletler Cemiyeti prensip • 
lerinin korunmasJ dii§iincesini bile i§e ka· 
Tl§hrmaml§hT. 

Bir buc;:uk milyon sterline balig ola -
cak olan bu fevkalade teslihat tahsisatJ· 
na, lngilterede muhalifler «sulh ic;:inde 
harb biitc;esi» adm1 vermi§lerse de bu 
miktan kabule yana§mi§lardn. Y aln1t. 
muhafazakarlann sag cenah1 bu parayt 
pek az bularak istikrazm hie;: olmazsa bir 
milyar sterlin olmasm1 istiyor. Buna da 
sebeb olarak Almanyanm, §imdi her sene 

teslihat ic;in sarfettigi paramn bir milyar 

iki yiiz bin sterlin tuttugunu soyiiiyor. 
Fa kat hiikumet, memleketin yo Ia gir· 

mi§ olan mall ve ikhsadi vaziyetini boz.• 

mamak ve sermaye ile sanayiin mevkiini 
sarsm.amak ic;:in daha ileri gitmemi§tir. 

Zaten, ingilterenin in§aat tezgahlarl il~ 
fabrikalanmn hiikumetin tayin ettigl 

mikyasm fevkinde gemi, tayyare ve silah 
yapacak vaziyette olmadJgl da hesaba 

Maliye te§kilat kanunu muciQince is
tanbul maliyesinde ta.sfiyeye tabi tutul
masi laz1m gelen memurlar bir sene 
zarfmda tasfiye edilmi§ olacaklard1r. 

Esasen yeni te~kilat tatbik edilirken 
bunlardan mi.ihim bir k1srn1 tasfiye edil
mi~lerdir. Pek az kalan mi.itebakisi ise 
icab ettikc;e tasfiye edilmektedir. 

Koylii ile konu§malar hep onlarm an· 
hyacag1 dil ve §ekilde yap1lmi§, i.igiidlerle 
beraber temrinler, devalarla beraber tat

bikler de gosterilmi§tir. Birc;:ok Halkev -
Jeri muhitlerindeki birkac;: koyii niimune 

koyii olarak alml§lar ve orada ziraat u -
sullerini Jslahtan, ev pencerelerini geni§
letmekten ba§hyarak ki:iy kalkmmas1 ic;:in 

Bil11mum mekteb talebesinin tram -
vaylarda paso ile seyahat edebilmeleri 
ic;:in §irket nezdinde te§ebbiisat yap1l -
mi§h. Tramvay ~irket-i ilk, orta ve lise 
talebesinin evlerile devam ettikleri 

katJ!mJ§hr. Hulasa, !ngiltere iyice silah• 

lanmakta ve bu sebebden diinya politi • 

kas1 iizerindeki tesiri daha ziyade art " 

maktad1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

istanbuldan Anadoluya nakledilecek 
memurlara gelince, istanbul kadrosun
dan Anadoluya boyle kafile halinde 
nakledilecek memurlar yoktur. Ancak 
Anadolunun bilhassa §ark vilayetleri -
nin tecri.ibe gormi.i§ maliye memurla -
rma ihtiyac1 vardir. Hi.ikumet icab 
ettikc;e buradaki tecri.ibeli memurlan 
bu vilayetlerde bi.iyi.ik maliye memur -
luklarma tayin etmektedir. 

!az1m gelen esash ve §Uurlu her§eyle bir 
program dahilinde candan me§gul ol -
mu§lardJr. Bir zama.nlar ki:iyleri biime -
mekie itham etmekte pek hakh oidugu -
muz §ehir miinevverlerinin §imdi Halk -
evieri teskilah sayesinde 3000 kadar 
koyiimiizU tantml§ olduklanm memnuni
yetle kaydedebiliriz. 

mekteblerin arasmda paso ile seyahat ---~--~--~--~--
etmelerini, yiiksek tahsil talebesinin ise cum h uri yet 
bi.iti.in hatlarda bu imtiyazdan istifade- ====-=-=-==-====.;;,===~ 
lerini kabul etmi§tir. -···-Kizilordunun 19 uncu 

yddoniimii 
KlZllordunun 19 uncu ylldoniimi.i §U

bahn 23 i.inde §ehrimizdeki Sovyet kon
soloshanesinde hususi surette kutlula -

NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye Hari~ 

J~In i!;in 

Senelik 1400 Kr. 2700 l{r. 

Altl ayhk 750 ,. 1450 .. 
u~ ayhk 400 • 800 .. 

Halkevleri halkm evleri olduklanm nacakhr, Bir aybk 160 • Yoktur 
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CU.M:HUBfYE'I' 

Seyriisefer kat'i bir 
nizama ahni}'or 

~zirlanan kanun projesinde, bilhas~ motorlii 
esaitin kullandmas1ndan miitevellid hata ve 

kazalara kar'1 ,iddetli kayid konuluyor 

ac1 
Sovyetlerde 
bir kay1b 

Ag1r Sanayi Komiseri 
Orjonekidze vefat etti 
Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Bir
ligi agu sanayi ko -
miseri Orjonekidze 
Gregori kalb hasta -
hgmdan 18/ 2/ 937 
per§embe ak§ami 
saat 17 de ans!Zln 
vefat etmi§tir. 

Orjonekidze Sov· 
~nkara 19 (T elefonla) - Hawlan- ~uncii defasmda su~lu meslekte ~ah§amJ· yeller Birligi Mer· 
alan seyriisefer kanun projesinde (~e- yacak ve hakkmda aynca ceza kanunu kez lcra Komitesi 

erde, kasabalarda ve bunlarm di§ID- hiikmii tatbik olunacaktn. Motorlii ve ve Vekiller Heyeti Mutevetta 
· b1'lu4 mum kara yollarmda halkm ve motorsiiz l'lakil vasJtalarile kaza yapanlar . Orjonekidze 

azas1 ve aym za -
'n nakil vasJtalannm, hayvan ve sii - derhal durmaga ve yardJm istemege manda komunist fukas1 merkez komitesi 
;rinin geli§, gidi§ ve duru§larile bu va- mecburdurlar. Bu mecburiyet~ riayet et· siyasl buro azas1 olup Lenin ve Stalin 
Ian kullananlar) hakkmda miihim miyenler birinci defada 500 liraya ka • Yolda§lann en yakm ~ah§ma arkada§ -
1umler bulunmaktad1r. Bu i§leri ted- dar para cezasma, tekerriirunde azami larmdandi. 
edecek komisyon ve memurlann sal a- 6 ay hapis ve 1000 lira ag1r para ceza- Sovyetler Birliginin ag1r sanayiini ba-
etlerile seyriiseferin selameti i~in yo!- sma mahkum edileceklerdir. saran, be§ senelik endiistri planlanm tat-
1a ve yo! kenarlannda almacak ted - Kaza i§leyip te yardima muhtac ka • bik eden ve Sovyetler ilinin her cihetten 

r de layihada gosterilmi§tir. Bu ka- zazedeyi ihmal edenler iki aydan bir se- 'mustakil olmasJ ve beynelmilel sulh i~in 
1Ja yap1lacak nizamname ve talimat- neye kadar ha~is ve 500 liraya kadar a- ~ah§lp camm esirgemiyen Sovyet §efle -
neleri tatbik i~in vilayet ve kaza mer· g1r para cezas1le cezalandmlacaklardJr. rinden biri idi. 
Ierinde hirer seyrusefer komisyonu Ruhsats1z seyriisefer yapanlar 15 gi.in Orjonekidze 51 
lacakhr. Komisyon vilayetlerde Em- kadar hapis ve 250 liraya kadar para ce- daha c;ok seneler 

inci ya§mda oldi.i ve 
~ah§abilecek kudreti 

et mudiirii, kazalarda Emniyet amiri zasile cezalandmlacaklardir. Bu gibiler vard1. 
a jandarma kumandammn reisligi al- bir kazaya sebeb olurlarsa aynca hapis Sovyetler Birligi ile Turkiye Cumhu
, a te§ekkul edeceklerdir. ve 500 lira ag1r ceza goreceklerdir. Bu riyeti arasmdaki ikt!sadi miinasebatm da
Seyriisefer i§lerile i§tigal edecek olan cezalar ruhsats1z kimseleri nakil vasitala- ha geni§ sahalara yayilmasi i~in ve iki 
komisyonlar kanunda yaZii1 cezalara rmda ~ah§t!ranlara da tatbik edilecektir. memleket arasmda iktisad i§lerinin daha 

las edenleri mahkemelere sevkedecek- Bir nakil vas1tasm1 h1mzhk maksad1 geni§lemesi i~in Orjonekidze ~aii§IYOr -
bir klSlm suc;lar i~in de Belediye en· olmadan fakat sahibinden habersiz kul- du. Ttirkiyede y~1lmi§ ve yap1lmakta 

henleri ceza vereceklerdir. lananlar 15 gun hap is ve azami 250 lira olan Kayseri ve N azilli dokuma kombi -
kasabalar ve §ehirler d1~mdaki §oseler para cezasma c;arp!lacak, bu gibiler ka- nalanmn yap1lmasmda ~ok faaliyet gos
!rindeki makineli nakil vas1talarile zaya sebeb olurlarsa cezalan iki misline termi§tir. KJYmetli bir uzviyeti kaybeden 
liyatm tanzimi N af1a Vekaletince ~Ikanlacakhr. Motosiklet, otomobil, o - dost Sovyetlere taziyetlerimizi bey an e

n bir kanunla tesbit olunacaktn. U • tobtis, kamyon gibi motorli.i vas1talann deriz. 
turucu madde kullanan veya sarho§ sahibleri bunlan sigorta yaphrmaga mec- ----------
rak mooorli.i, motorsiiz vas1tatan idare bur tututacakt!r. Fransa tayyare fabrikala-
entere yirmi giine kadar hapis. 200 li- Kaza yapt1klan takdirde zarara ug - • • }" k d" 
a kadar para cezas1 verilecek, ceza r1yamn bUtiin manevi ve maddi zararlan r1n1 lSbm a e 1yor 

terrurunde iki misline ~~kanlacak, u - bu si~~:ortadan odenecektir. Paris 19 (A.A.) - Reisicumhur, 
.............................. ,.,.,.,""'"Hnmmmlllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllfllllllllllllnmmn""'""''"""""""""""'" Hava l~leri N azm M. Pierre Cot tara -

lman - Avusturya 
miizakereleri 

aya 
Neurath Viya

hareket ediyor 
Viyana 19 (A.A.) - Biitiin siyasi 
hafil, Yon Neurath'm yakmda Viya
a yapacag1 ziyaret hakkmda miitale
r yiiriitmektedirler. 

Viyanada Almanya ile Avusturya a -
smdaki biitiin meseleler, bilhassa 
huchnigg'in son nutkundanberi aktiia
e haline gelmi~ olan kiiltiir meseleleri 
~zakere edilecektir. 
Von N eurath, pazartesi giinii buraya 
ecektir. Avusturya naz1rlarile yapila-

gorii§meler, bii tiin sah gii:.iinii i~gal 
ecektir. 
Von Neurath'm ziyaretinin pek yakm 

zamanda icra edilecek olmasma rag
en Alman gazeteleri, Avusturyadaki 
alhk taraftarlanna §iddetle hiicum et • 
ekten hali kalmamaktadular. Daha ge-

lerde Miinih'te ~Ikmakta olan bir ga
te, §oyle yaz1yordu: 

<<Almanya, bundan bOyle Avusturya-
Habsburg hanedam lehinde propa • 

anda yaptlmasma miisaade etmiyecek -
.» 
Avusturyadaki saltanat taraftarlan -

reisi olan Wiesner, kral taraftarlan -
sarfetmekte olduklan faaliyetin 11 

muz 1933 tarihli Avusturya - AI • 
anya itilafma mugayir oldugunu iddia 
en Alman gazetelerini protesto etmek-
IT. 

Wiesner, diyor ki: 

«Kraldann hareketi, dahili bir i~tir 
mevzuubahis itilafname, Almanyamn 

vusturyamn dahili i~lerine kan§miyaca· 
n1 tasrih etmektedir. 

vuaturya Maliye Nazart Ramada 
Roma 19 (A.A.) - Avusturya Ma
e Nazm Neumayer, buraya gelmi~ -

itvanya ordusu Sovyet nii-
fuzu altma m1 giriyor? 

Yar§Ova 19 (A.A.) - Ekspres Po
nnj gazetesi, Sovyet erkamharbiye re· 
· Mare§al Y egoof'un Kovno'yu ziya -
ti miinasebetile ne§rettigi bir yaz1da 

oskovamn Litvanya ordusu t~hizahnl 
odern hale getirmek i~in malzeme ver· 
ek teklifinde bulundugunu ve teferru -
hn Moskova tarafmdan gonderilecek 
e Litvanya ordusu uzerinde bir nevi 
ontrol tesis edecek olan mutehasSIS!arla 
apllacak miizekerlerde tesbit edilecegini 
e Kovno gazetelerinin sevincine bak1 -
. tsa cereyan etmekte olan mtizakerele -
n tniisbet netice verdigini yazmaktadu· ar. 

Mara§ Valiai vefat etti 
~ara§ 19 (A.A.) - Bir haftadan

~~~ hasta yatmakta olan libay Cerna! 
l.t en saat 8,30 da vefat etmi§tir. 

M1sir1n Milletler 
Cemiyetine kabulii 
isvi~re hiikumeti resmi 

bir teklifte bulundu 

Cenevre 19 (A.A.) - lsvi~re fe • 
deral meclisi, Milletler Cemlyetine gon
derdigi bir nota ile, !svi<;renin daima mii· 
dafaa ettigi Milletler Cemiyetinin evren
selligi prensipine dayanarak M1s1r dev -
letinin cemiyete kabulii i~in I rak hiiku • 
meti tarafmdan yap1lan te§ebbuse miiza· 
heret edecegini bildirmi§tir. 

Milletler Cemiyeti mehafilinde soylen· 
digine gore, M!Slnn cemiyete kabul me • 
selesini muzakere edecek fevkalade top
lantmm konseyin may1s i~tima1m miite -
ak1b kapitiilasyonlar hakkmdaki Mon -
tro konferansmdan sonra yapilmasJ muh
temeldir. 

Yeni bir mesele 

italyan1n Pa~:"is sergisine 
i,tiraki 'iipheye dii,iiyor 

Roma 19 (A.A.) - Frans1z Ba~ve
kilinin Paris sergisi iKilerine hitab eden 
nutkunda antifa~ist beyanatta bulundu • 
gun dan bahseden Tribuna gazetesi bu 
sozlerde siyasi miilahazalann amil oldu
gunu kaydettikten sonra bu hususta bek
lenen tavzihat gelmedigi takdirde sergi
ye i§tirak edecek fa~istlerin paviyonlanm 
kat'i olarak i~gali dii§iinemiyeceklerini 
yaz1yor. 

Parti Genel Sekreter
liginin bir tekzibi 

Ankara 19 (A.A.) -C. H. Partisi 
Gene! Sekreterliginden teblig olunmut • 
tur: 

Philco radyo muessesesinin C. H. 
Partisi tarafmdan yap1lan miisabakada 
birincilig kazand1gma dair gazetelerde 
ilanlar yaphg1 gorulmektedir. Partice 
yap1lan munakasada firmalar arasmda 
en ~ok azaltan firmaya ihale olundugun
dan Philco'nun musabakaya clair olan 
nesriyati hakikate mugayirdir. 

Bir halyan harb gemisi batb 
Atina 19 (A.A.) - Eridano adm -

daki ltalyan muavin Zirhhsl Antisiter a • 
das1 civannda batm1~hr. Yunan hukume
ti kaza mah~lline tahlisiye gemileri, dok
tor ve ilac gondermi~tir. Gemi murette • 
batmdan biri kaybolmu~tur. 

Sovyet hiikumeti Londra 
deniz anla§masma girdi 

Londra 19 (A.A.) - Sovyet hu -
kumetinin 27 kanunuevvel 1936 tarihin
den itibaren denizalh harbleri mukave -
lesine iltihak etmi~ ol~ugu resmen teyid 
olunmaktadir, 

fmdan kendisine takdim edilen kararna
meleri imzalami§hr. Bu kararnameler 
birc;ok tayyare fabrikalarmm istimlakini 
ve millile~tirilmesini istihdaf etmektedir. 

lspanya menteli e§ya 
Ankara 19 (T elefonla) - !spanya 

men§eli e§yamn mer'i ithalat rejimi karar
namesinin V listesinden de istifade etti -
rilmesi kararla§hnlmi§hr. 

Resmi Gazetede ne§redilen 
kanunlar 

Ankara 19 (Telefonla) - Yeni or· 
man kanunile devlet dairelerinin Veka
letlere tefriki ve siyasi miiste§arlarm va· 
zifeleri, ogretici filimler hakkmdaki ka
nunlar resmi gazetede ne§redildi. 

Beynelmilel Roma Ziraat 
Enstitiisiinde murahhasimiz 

Ankara 19 (Telefonla) - Azasm
dan bulundugumuz beynelmilel Roma 
ziraat enstiti.isii nezdindeki daimi ve fahri 
murahhashga Roma ticaret konseyyesi 
Halil Mithat tayin olunmu§tur. 

Avlanmak i~in gelecekler 
Ankara 19 (Telefonla) - Yabancl 

memleketlerden avlanmak iizere meJl!le
ketimize gelenlerin beraberlerinde getire· 
cekleri av malzemesinin gi.imriik muafi • 
yetinden istisna edilemiyecegi kararla§tJ
nlmi§hr. 

Komiir sergisine haztrhk 
Ankara 19 (T elefonla) - 26 mart

ta Ankarada bi.iyiik merasimle a~Jiacak 
olan beynelmilel komur sergisi hazuhk • 
Ianna faaliyetle devam edilmektedir. 
Maden T etkik ve Arama Enstitiisii 
memlekette, komur sanayiini ve bu yol
daki faaliyetleri gostermek ve halk1 a • 
gac yerine komur kullanmaga te§vik et· 
mek i~in icab eden tedbirleri almaktad1r. 

Giimriik miifettitlerinin i~ti-
mat bitti 

Ankara 19 (T elefonla) - Giimriik 
mi.ifetti§lerinin toplantiSI bitmi§ oldugun
dan i~timada bulunan mufetti§ler vazife
leri ba§lanna dondi.iler. 

Sovyet maretah Rigada 
Kaunas 19 (A.A.) - Sovyet ordu

su erkamharbiye reisi Mare§al Yegoreff, 
dUn ak~am Riga'ya gitmi~tir. 

Bir giinde 16 hiikiimet 
tayyaresi dii§iiriildii 

ihtilalciler Jarma nehrini ge~erek ilerliyorlar, 
Portekiz nihayet kontrol projesini kabul etti 

Barcelona 19 (A.A.) - Asiler r 
Aragon cephesinde bilhassa bu cephenin 
cenub miintehasmda, Montalban mmta
kasmda kuvvetli bir tazyik icra etmi§ler
dir. Fa kat hiikumet kuvvetleri, kendile • 
rini azim zayiata ugratmJ§tlr. Cumhuri • 
yetc;iler, bundan sonra mevzilerini tahkim 
eylem1§lerdir. 

Bir giind e 16 hiikumet 
tayaresi duflu 

Avila 19 (A.A.) - Hiikumet kuv· 
vetlerinin iic; giindenberi )arama mmta • 
kasmda yapmakta olduklan taarruzlar, 
tam bir akamete ugraml§tlr. Milisler, bir 
kan§ yer bile zaptedememi§ler ve miihim 
zayiata ugramJ§Iardir. 

Evvelki gece miithi§ bir hava muha -
rebesi olmu§tur. Bu muharebe, hiikumet· 
c;ilerin iki tayyaresinin sukutu ile netice
lenmi§ ve bu tayyarelerden biri yanmw 
t1r. 

Dun hukumetin 16 tayyaresi, dii§i.iri.il
mii§tiir. Bunlardan 5 i Aragon cephesin
de, 11 i de Madrid cephesinde dii§iirUI
mu§tiir. 

Hiikumet~ilerin tebligi 
Madrid 19 (A.A.) - General Mi

aja, diin ak§am gazetecileri ka?ul. ede -
rek, yeni k1t' alar! a takviye ediiml§ olan 
asi kuvvetlerinin per§embe gunii J arama 
cephesinde Maramosa mmtakasmda §id
detli bir taarruz yapml§ olduklanm, fa -
kat biitiin hiicumlanmn akamete ugra -
mi§ oldugunu bildirmi§tir. Generate gore, 
muharebe, hi.ikumetc;ilerin lehine olarak 
devam etmektedir. Hi.ikumet kuvvetleri, 
4 tayyare kaybetmi§ler, buna mukabil 
7 di.isman tayyaresi dii§iirmu§lerdir. 

ffadrid Harbiye miiste~ara istifa etti 
Paris 19 (A.A.) - Madridden bil

dirildigine gore, Harbiye Nezareti mus
te§an General Asension, istifasm1 ver -
mi§tir. lhtiyata nakledilecektir. 

Pariste goniillii kaydtntn men'i 
Paris 19 (A.A.) - Bi.iti.in Frans1z 

arazisinde !spanya ic;in goniillu kaydedil
mesini meneden kararname, ayni zaman· 
da silah satm almmasm1 kolayla§tJTabile
cek hediyeler verilmesini, teberruatta bu
lunulmasmi da menetmektedir. Bununla 
ber?.ber, insani maksadlarla yap1lacak te· 
ber;uat, memnu degildir. 

!spanyaya gidecek biitiin mallar 1~m 
hususi bir kontrol ihdas edilmi§tir. 

Eski lspanya Kralantn 
tebrik telgralt 

Salamanca 19 (A.A.) - General 
Franco, Malaga'nm zaph munasebetile, 
Romada bulunan sab1k Kral Alfons'tan 
bir tebrik telgraf1 almi§ ve cevaben sab1k 
huki.imda~a kalbi te§ekkurlerini bildir • 
mi§tir. 

ltalyada alanan tedbirler 
Roma 19 (A.A.) - Giornale d'fta

lia gazetesine gore, !spanyaya goniillu 
gitmesine mani olmak i~in hi.ikumet her 
tiirlii, tedbirleri ittihaz etmi§tir. 

Bu gazete diyor ki: 
«Mufassal bir kararname, Fransa da

vasma olan .alakas1 nekadar kuvvetli o -
!ursa olsun hi~bir ltalyan veya ecnebinin 
ispanya i§lerine kan§mak uzere ltalyan 
topraklanm terketmesine musaade etmi
yecek tir .» 

Portekiz de kontrol projesini 
kabul etti 

Londra 19 (Hususi) - Bitarafhk 
komitesi bugiin Londrada toplanmi§hr. 
Salahiyettar mehafilden alman maluma
ta gore, Portekiz limanlannda ve hudud 
mmtakalarmda kontrol i~i hakkmda bir 
itilaf has1l olmu~tur. Bu anla§maya gore, 
50 - 60 !ngiliz zabiti Portekiz limanla • 
rmda ve hudud mmtakalannda kontro • 
lor vazifesini goreceklerdir. Bu anl.a~ma 
sayesinde Londra komitesinin verdigi ka
rarlar kat'i semereler verecektir. Y ann -
dan itibaren ispanyaya haricden gonullu, 
silah ve cepane gonderilemiyecektir. 

lspanya sularrnda manevra 
Londra 19 (Hususi) - All.avatan ve 

Akdeniz donanmalan bu hafta !span -
yol sulannda mi.i~terek manevralarda bu-

1 I I • 

Madrid civarmda ihtildlci kuvvetler ktm
sesiz ~ocuklara yiyecelc veriyorlar 

lunacaklardJr. Manevralara hava kuvvet· 
Jeri de i§tirak edecektir. 
General Franco'nun bir mukabelesi 

Londra 19 (Hususi) - General 
Fran co Berlin ve Romadaki maslahat • 
giizarhklanm sefarete ifrag etmek sure • 
tile Almanya ve italyamn sempatilerine 
filen mukabele etmi§tir. 

Cenub cephesinde 
Salamanka 19 (A.A.) Cenub 

cephesinde, milliyetperver kuvvetler bil
hassa Motiril'i hi.ikumet kuvvetlerinden 
temizliyerek ileri hareketlerine tekrar 
ba§lami§lardu. Dii§mamn tam bir mi.ifre
zesi milliyetperverlere iltihak etmi~tir. 

Albanol ihtilalcilerin elinde 
Salamanka 19 (A.A.) - Salaman

ka radyosu, milliyetperver k1taatm AI • 
meira bat!Sindaki Albanol'u i§gal ettik -
lerini bildiriyor. 

Malagaya bombardaman etmege 
te~ebbiis 

Malaga 19 (A.A.) - Malaga bOI
gesinde bir~ok esir almmi§tlr. Granada -
Motril §Osesinin dogusunda bi.iyiik bir 
muvaffakiyet dde edilmi§tir. Malaga'mn 
ia~esi i§i muvaffakiyetle devam etmekte
dir. Malagayi bombard1man etmek isti
yen iki hiikumet tayyaresi dU~urulmU§tur. 

General Goering'in 
Polonyada temaslar1 

Var§ova 19 (A.A.) -General Goe
ring, Bialouwicza' dan hususi trenle 
Y waszewiz' e hareket etmi§tir. General. 
burada Kont Maurice Potocki'nin m li
kanesinde va§ak ve kurd avma t;Ikacak
hr. Ordu miifetti§i General F abricy. 
kendisine refakat etmektedir. 

Alman, halyan, <;ek sefirleri 
Biikre§ten ayrtldtlar 

Biikre§ (Hususi) - Almanya ve ltal
ya sefirleri bugiin Biikre§i terkettiler. 
Romanya aleyhinde bir kitab ne§reden 
<;ekoslovakya sefiri de istifasm1 vermi§ 
ve keyfiyeti Ba§Vekil T atareskoya bil -
dirmi§tir. 

Von Ribbentropp 
Manchester' de 

Manchester 19 (A.A.) -Von Rib
bentropp, diin ogleden sonra miitenekki
ren Manchester' e gitmi§ ve Lord Der • 
by'nin §erefine verdigi ak~am yemeginde 
bulunmu§tur. 

Alman sefiri, bu ak§am Londraya av
det edecektir. 

Ankara memurlart i~in yapi
lacak bah~eli evler 

Ankaradaki memurlar kooperatifile 
mutabtk kalarak memurlar h;in bahc;eli 
ki.ic;i.ik evler in§asma talib olan Ingiliz 
grupu miimessillerinden M. Summervil 
ag1r surette hastaland1gmdan dolayt 
kooperatifin §artlarma heniiz cevab ve
rememi§tir. Ogrendigimize gore, M. 
Summervil grupu kooperatifin §artlan
m prensip itibarile kabul etmi§tir. M. 
Summervil iyile§tigi gibi bizzat Anka -
raya giderek miizakereleri intac; ede -
cektir. 
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liEM NALINA 
MIHINA 

Kurban ve tayyare 
fLR urban bayrami geldi. Tiirk 
~ Hava kurumu, gazetelerde 

halka hitaben ne§rettigi ki.i~iik 
ilanlarla kesilen kurbanlann deri ve bar· 
saklarmm Kuruma verilmesini JStJyor. 
Ti.irk Hava kurumunun yerinde olsay
dim, yalmz kurban deri ve barsaklan
mn degil; kurban bedellerinin de cemiye· 
te verilmesini isterdim. <;iinkii, her§eyden 
evvel yurdumuzu ve hayahmiZI koru· 
makla mukellefiz. Havada kuvvetli ol
madik~a. tayyare filolanmiz, memleketi 
korumad1kc;a, hava hticumlan kar§Ismda, 
koyunlardan ziyade bizim kurbanhk va
ziyetine di.i§ecegimiz §iiphesizdir. 

Denilebilir ki, sade kurban bedellerile 
yurdun gokleri miidafaa edilebilir mi~ 
bOyle buyuk bir i§, elbette yalmz kurban 
bedellerile ba§anlamaz. F akat, damhya 
damhya gol olur, sozii hi~ te bo§ degil
dri. Memlekette, kurban bayrammda 
kesilen biitiin koyunlann bedelleri Turk 
Hava kurumuna verilirse, ka~ koyun ke
sildigini bilmiyorum amma, herhalde bu 
hayli biiyiik bir yekun tutar. 

Oyle bir amda ya§Iyoruz ki korunma 
hissi, yurdumuzu ve hayatlm!Zl koruma 
endi§esi, en ba§ta gelmektedir. Kurban 
bedellerini, Ti.irk Hava kurumuna ve • 
renler, muhakkak ki bir koyun kesmek .. 
ten ~ok daha hay1rh bir i§ gormti§ ola • 
caklard1r. 

Kurban deri ve barsaklanm T ayyare 
cemiyetine vermekse, kurban kesen her 
musluman Turki.in mutlaka odemege 
mecbur oldugu bir borcdur. 

E~ekliOi de kaldtrabilsek 
c;:ehir meclisi, uzun muzakerelerden 
..., sonra ~ehirden e§eklerin kaldmlmasma 
karar vermi§. T abii e§ek neslinin imhas1 
mevzuubahs degildir. Serseri sokak ko • 
peklerinin viicudi.inii kalduamadJgimiza 
gore, sesinin c;irkinliginden ba§ka hic;bir 
kusur ve kabahati olmiyan, ~ok ~ah§IP 
aza kanaat eden ve bu itibarla ikt1sadi 
bir nakil ve i§ vas1tasi olan e§egi ortadan 
kald1rmak hie; te, kolay bir i§ degildir. 

,Sehir meclisinin e§egi afaroz etmesinin 
bir sebebi de bu hayvanm inadc1 olmast 
ve manzarasmm !stanbulun medenl ~eh· 
resini bozmasJymi§. 0 halde kabn da 1s
tanbuldan sur_giin etmeliyiz. <;unkii o 
mubarek, babasmdan hem ~ok daha 
inadcJdJr; hem de, bedii bak1mdan, e~e
gin §irinliginden mahrumdur. 

Bilmem, bu karann Ada e§eklerine 
de t«;siri olacak m1? Olursa Adalar, en 
buyiik safa vas1talanndan birini kaybet
mi§ olacaklardJr. Adalan Gi.izelle§tirme 
cemiyeti, e§eklerin Adalan ~irkinle§tir • 
digini mi. yoksa guzelle§tirdigini mi mu· 
zakere ederek, neticede e§eklerin Ada • 
Ian giizelle§tirdigine karar verse tabii, bu 
hayvanlann ipkast i~in te§ebbuslerde bu
lunacaktJr. 

Baz1 otomobil sahibi arkada§lar, e· 
§eklerin kaldmldigma ~ok memnun ola
caklardJr. <;unki.i, e§ek soluguna guvenip 
borazancJba§l olan neviden bir hayvan 
slfatile otomobil kornelerinin nezleli ve 
k!Sik seslerine metelik bile vermez ve o• 
tomobilin oni.inden kac;maz. Bu da oto
mobil kullananlan sinirlendirir. Fa kat o
tomobilin ontinden ka~tyan yalmz e§ek
ler midir? !nsanlar arasmda da, otomo
bilden ka~may1, babayigitlige yara§tlra
miyanlar pek c;oktur. 

~ehir meclisi, e§ekleri ka!dJrdigl gibi, 
e§ekligi d~ kaldirabilseydi, Istanbul hal
kma buyiik hizmet etmi§ olurdu. 

~ 

Birinci cemre dii~tii 
Halk tarafmdan bahann mujdecisi 

addolunan ve hirer hafta fas1la ile dii§en 
ii~ cemreden birincisi dun havaya dti§ -
mii§tiir. Filhakika bir tesaduf eseri olarak 
dun hava bir bahar letafeti arzediyordu. 

••• 
Muvaffak olan Halkevleri 
Ankara 19 (Telefonla) - Halkev· 

lerinin yiidonumii dolayisile ne§redilen 
bir bro§oriin tetkiki bize en ~ok Bahke
sir. Bursa, Aymtab, Bartm, Diyarbekir, 
Antalya, Mersin, Denizli, Adana, Mar· 
din, Samsun, Konya, Kars, Elaziz, An
kara, Afyon, Aydm, <;orum, Eski§ehir, 
Manisa, Mara§, Zonguldak, U§ak, E • 
minonu, Edremid. Giresun ve inegol 
Halkevlerinin ~uvaffak oldugu kanaati
ni vermektedir. 

Galatasarayhlarm aile 
ziyafeti 

Galatasaray spar kuliibiinden aldigt· 
m1z bir rnektubda, bayramm birinci pa
zartesi giinii ak§am1 Tokathyan salon -
larmda verilecek olan aile ziyafeti i~in 
heniiz davetiyelerini almami§ olanlarm 
pazartesi ak§amma kadar Galatasaray 
spo.r kuliibiiniin Bursa sokagr civarm • 
ci Hasnungalib sokagmdaki rnerkezine 
miiracaat etmelcri rica olunmaktad1r. 
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1 KU~Uk ~ hikftye 

""" lD ( Kita~lar aras1nda ) 

Aglamadan sonra .. ll FransJZcada Ciimleler 

FrnsJZca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda miikem -
mel Surette frans1zca ogretmektedir. 
Miiracaat i!;in gazetede (F.) riimuzuna 
yazrlmak lazrmd1r. 

( Caynlar. konferanslar, kongreler) 
Kongreye davet 

Tiirk Giizel San'atlar Birligi Mimari §u
besinden: 

~-Ao·vo 
f ... I ' 

( Bu aksamki progran{) Gene k1z, ba~m1 geriye atarak, kahka
halarla giili.iyordu. Gozleri siizgiin, du ~ 
daklan a~1k; parlak di~leri gori.iniiyor, 
giiliiyoTdu. 

Delikanh. onun kar~lSinda, ayakta du
ruyor, gozlerinde sevgi 1~1klan yanarak, 
gene ktza bak1yordu: 

- Seni giildiirdi.igiim i<;in memnunum. 
Gi.ilerken, yiiziin oyle giizel oluyor ki! .. 

Gene klZin kahkahalan yava~ yava§ 
dindi. Gozleri ya§lanml§tl. Dudaklan, 
di§leTinin parlakbgmt oTttii. Ylizii agh
yan bir c;ocuk gibi derdli, iizgiin bir hal 
alm1~tl: 

- hte, giilemiyorum arhk I 
Delikanh, egileTek, onun ellerini avuc

lanna ald1: 
- Giildiigun halde, gozlerin ya§h, 

art1k nic;in gi.ilemiyorsun? 
- Ciinkii, korkuyorum. 
- Neden? 
- Senden aynlmm diye. 
Delikanh, co~an bir heyecanla, gene 

klZin ellerini dudaklanna gotiirdii. Uzun 
uzun optii: 

- Seni b1rakmak niyetinde degilim ... 
- Ben de oyle, fakat ba~IffilZlD iis • 

tiinde dola~an felaketi bilmiyorsun! 
- Nas1l, hangi felaket? 
- Y a, bak tela~a dii§tiin. Bilseydin, 

sen de benim gibi giiler, sonra da aglar
dm. 

Delikanh, gozleri §im~ekli, burun ka
nadlan titriyerek, yiizii geTilmi§ gibi ba
kJyordu. K1s1k bir sesle sordu: 

- Ne var? Anlat, soyle! .. 
Gene kiZln, avudanndaki ellerini s1 -

k1yor, onu samyordu: 

- Kuzum, Engin soyle! Beni merak
ta, iiziintiide gormekten zevk mi ahyor
sun? 

Gene k1z, daigm bir giiliimseyi§le sev
gilisine sokuldu: 

- Saka yap,lyorum. Seni biraz iiz -
mek, beni sevdigini anlamak istiyorum. 

Delikanh, bir an durarak parmagm1 
salladt: 

- Seni, yaramaz seni, benimle egle· 
niyoTsun demek? Bunun cezasm1 c;eke
eeksin. 

Giili.iyoTlar ve elele yiiriiyoTlaTdJ. De -
niz klylsmdaydllar. Koy, beyaz yelkenli 
kotralarla doluydu. Serin bir ak§Bm riiz~ 
gan ~Ikml§h. 

- O§iiyeeeksin Engin. 
- l<;im yamyor, ii~umem. 
Engin, delikanlmm koluna, iki elile 

sanlmJ§tJ. Sac;lan iirperir gibi alnma, ya
naklanna siiri.iniiyordu. Darae1k keten 
etekli, klsa kollu spor gomlegi, taze vii· 
cudiini.in giizelliklerini sakhyam1yoT, gene 
gogsii ileride, sandallarmm ic;ine kumlar 
dolarak, memnun, glilerek yiiri.iyoTdu. 

Delikanh, koluna ac;1lan sevgili ellerin, 
s1eak sanh§mJ biiyiik bir keyifle hissedi
yordu. 

- Engin, sandalla gezmek ister mi· 
sin? 

- Y a, gee; kahrsak? 
- KalmayJZ, bir saat kadar yelken 

a<;ahm. Tam havas1. Ortahk karanyor 
neTedeyse, ay yiikseiecek ... 

Engin, rengi koyula§an denizin iize -
rinden siyah beyaz kanadh kulangu;lar 
gibi siizi.ilerek kayan kotralarm, sandai
lann aTasmda gozlerini gezdirdi: 

- Sen in kotran nerede? 
Delikanh, elile, biraz ileride demirli 

kotray1 gosterdi: 
- hte!... 
- Oraya nas1l gidecegiz? 
Delikanh, kumsala oturmu,, ayagm

daki sandallan c;1kanyoTdu: 
- Simdi, nas1l gideeegimizi gori.ir -

siin. 
Sandallanmn tokalanm birbirine ge -

c;irdi: 
- Engin, sen, §Unian parmagmm u· 

cunda ta~1r mJSin? Sarma, ta§IT m1sm? 
Gene k1z, sand allan eline ald1. N e 

olacagm1 dii§iinmege vakit kalmadan, 
kendini delikanhnm kueagmda buldu. 

- Seni bebek gibi kueag1mda gotiirii-

tl~ • 
-_,. ve Ibareler 

yo rum En gin! 
Gene k1z, bir kolunu onun boynuna 

dolad1. Ba§ml delikanhmn gogsiine sak~ 
lad1. (:1plak kollanna su serpintileri SJ<;
nyor, kulaklanna §lktrdJyan su sesleri do
luyordu. Bu zevkli yolculuk r;ok ktsa siir· 
di.i. Delikanh, durmu§tU. Kuvvetli kollar 
hafifc;e gev~emi§, alc;almt§h: 

- Engin, geldik. 
Gene ktz, bir riiyadan uyamr gibi goz

lerini ac;tl. Kolunu onun boynundan <;oz
dii. Kotramn burnundaki kiic;iik gi.iver -
teye atladt. 

Biraz sonra, kotranm yelkenleri dol ~ 
mu§, kiic;iik tekne yan yataTak kaymaga 
ba§ladJ. Ri.izgar sertle§mi§, sular c;upma 
<;1rpma yaka mozlamyor, ate~ bocekleri 
gibi yamp soniiyordu. 

Delikanh, bir eliie diimeni, obur elile 
iskota ipini kullamyordu. Gene loz, o· 
nun yanma biiziilmij§, oturuyordu. 

- Sevgilim, beni nerelere gotiiriiyor 
sun? 

- Uzaklara ... Adalara ... 
- Arna, sen, hep yelkenle, di.imenle 

ugra§Jyor, beni unutuyorsun. 
- Simdi ay dogacak, o zaman riiz· 

gar hafifleT ... 
- Sonra? 
- Sonra ..• 
Soziinli tamamhyamad1. Kuvvetli bir 

saganak kotray1 devirecek kadar egmi§
ti. 

Gene kiz, iirkerek delikanlmm kolla
nna sanld1. Saganak gec;mi~ti. Riizgar 
yava~ yava§ dindi. K1yJrun agachklan ar
kasmdan parlak, l§lkh ba~ile ay doguyor, 
sular giimii§leniyordu. Delikanh, iskota 
ipini c;eng_de sard1, kotra gi.imii§lii sula -
nn i.istiinde kendi kendine gidiyor, by1 -
dan uzakla§Jyordu. Gene k1z1 kollan a· 
Tasma ald1: 

- ,Simdi boyleee gidceegiz. Benden 
kac;amazsm, elimdesin, benimsin sevgi -
lim. 

Liselerin son s1mflarmda blitlin te -
ferruatile nahvi tahlil (yani: Biitiin te
ferruatile ctimle ve ibarelerin tetkik 
ve miitaleast) okutturulmast llizumu, 
Kiiltiir Bakanhgmm resmi programm
da mukayyeddir. 

Fakat, §imdiye kadar elimizde bu mii
him nokta)'l kar§thyacak esash bir eser 
mevcud degildi. Bu ihtiyaca ilk cevab 
veren, Kuleli Siiel lisesi franstzca og -
retmeni miitekaid piyade kaymakamt 
M. Ali Uluergiivenin (Frans1zcada 
Ciimleler ve ibareler) isimli eseri oldu. 

Bu kitabm pktJg1 giinden itibaren 
biitiin tahsil gencligi, blitlin lisan og • 
renme merakhlan tarafmdan biiyiik 
bir ragbet gordiigiinli gordiik. Az bir 
zaman i\;inde birinci tab't tamamen sa
hldt. $imdi tekrar gozden ge\;irilerek 
ve biiyiiltiilerek ikinci basi§Imn sah~a 
~1kanld1gmt haber ald1k. Bu ragbet, 
kiiltiir hayatim1zda boyle ciddi ve kiy
metli eserlere nekadar ihtiya\; oldugu
nu c;ok iyi gostermektedir. 

Frans1z lisamnda ciimle ve ibarelerin 
dilimizin tersine ve bunlann kurulu§ 
ve kullamh§ tarzlarmm !;Ok aykrr1 ve 
etrafh olmasmdan ve bunlan ogretecek 
derlitoplu bir kitab bulunamamasmdan 
dolay1, mekteblerimizde bu lisam hak
kile ogrenmek miimkiin olamlyordu. 

M. Ali Uluergiivenin bu kitabile Klil
tiir Bakanhgmm lisan derslerinde nah
vi tahliller yapllmas1 hususundaki pren 
sipinin tatbik imkam hastl olmu§tur. 

Eserde rasyonel bir usul takib edil . 
mi§ ve mevzularm bel!iba§h bi:iliimle -
rine aid tarif, kaide, 40 kadar talimler
le beraber, her bahsin ayn ayn tetkik 
ve miitaleasma mahsus olmak lizere 20 
kadar edebi parc;a konulmu§tur. 

Miiellifini lisan ogrenme bahsinde 
k1ymet ve faydas1 giine§ gibi a§ikar a
lan boyle giizel bir eser viicude getir • 
diginden dolay1 tebrik ve kitab1 biitlin 
lisan ogrenmek istiyenlere hararetle 
tavsiye ederiz. 

Bugday sab§larl durgun Bir riiya yolcuiuguna benziyordu. En
gin, delikanhya baklyordu. AJ 1~1gmda 
bronz bir heykel gibi gorliniiyoT, kara Son glinlerde b~g?ay sah§la,;t umumi· 
gozlerinde, aydmlJk bab§lar vardJ. yetle durgun ge<;ml§hT. Sert bugday ~.30 

K 1 v k 1 k b' · f ld iie 7 kuru§ arasmda, yumu§ak bugday u agma, a m s1ca IT sesm IS! a- . 6 1 0 .1 620 k d 
d v •• I b. .. I .. d" .. tse . 1 e uru§ arasm a muame-

Jgl soz er, 1r urpermey e vueu unu sa· I .. .. .. H 1 k · · · 
· 'kl · ld d.. e gormu§tUT. a en meme etlm1zm en 

nyor, gtth en yo an onmek, karaya "h' b v d I AI 1 d 1t I-
ayak basmamak istiyordu. mu Ftn;l, ~g ayFa JeJSI d mdan arl blrl. a A 

B · b k h' b L~. b" I ya, 1 1shn ve ransa an a Ia e er va-
-k II em Ira rna, I<; ITaKm.a.. oy e· ki oluyorsa da Almanlar kadar fiat ve· 

ce o annm arasmda kalmak 1shyorum.j .1 · .. .. d kA l k t C" 1 · d vi k. . . n memes1 yuzun en mez ur mem e e-

d 
oz 1enmk be ag am~ 1l~hyb~r,h~~n.:n yan~n- lerin talebieri ~imdilik kar§Jianamamak • 

a o rna ana sevme 1 IT uzun ven - d 
']' b · h' b k I ta Jr. yor sevg1 1m, em !<; 1ra rna o maz -···-ml? Zeytinyagi fiatlar1 yiikseliyor 

Delikanh, onun ya§h gozlerine baka-
rak, inandtran sesile soyliiyordu: 

- Her zaman, ya§ad1g1m miiddetr;e, 
seni bJrakmJyacagJm. Sen de beni bJrak
ma Engin ... 

Gene k1z, bir sevine aglamasile h1<; -
kmyor, gozlerinden si.iziiien ya§lar, ya -
naklanm 1siatJyordu. 

*** 
- Engin, yavrum. Agbyorsun I U -

yan, sevgilim ... 
Gene kadm, gozlerini ar;h. San geee 

lambasmm J§Jgmda kocasmm, karanhk 
bir kuyu gibi goriinen di~siz agzm1, sac;
sJz c;1plak ba§ml gordii: 

- Hie;, dedi, bir korkulu riiya go -
rliyordum. 

Arkasm1 on a dondii. T ekraT riiyasma 
dalmak ister gibi gozlerini kapad1. 

CAHID UCUK 

Ge<;en seneki zeytin mahsuliiniin azhg1 
yiiziinden bugiinlerde zeytinyagl fiatla -
nnda bir yiikselme ba§ gostermi§tir. Pi~ 
yasada mevcud sabunluk yaglarm fiat -
Ian da normal haddi g~mi§tir. Bu yiiz· 
den ~ehTimize mi.ilhakattan dahili istih -
lak ic;in hemen herglin talebler vuku bul
maktadJr. Alakadarlann soyledigine go~ 
re zeytinyag1 fiatlan yiikselmekte bir 
mi.iddet daha devam edeeelctir. 

Burkulmalar 
Ezme yaralar1 

Mafsal agnlan, ezilme veya kaza si
Zilan: Sloans Linimentin kuvvetlendiri
ci hararetile !;abuk tedavi bulur. Friksi
yonsuz ve hafifc;e si.iTiildtigii anda, agn
yan mahallin etrafma steak kan topla
mr ve cereyam yeniden temin eder. Ag 
n hemen zail olur ve agnyan yer siikun 
bulur. <;1k1k ve topuk kemigi, Sloans Li
nimentin tatbikile hemen tedavi bulur. 
Sloans'1 senelerce kullanan atletler, bu
nun pek miiessir ve bir atlet ic;in elzem 
bir miistahzar oldugunu tasdik ediyor
lar. Az bir miktar bile kafi oldugu cihet 
le ekonomiktir. Ugarak beyhude yere 
sarfetmeyiniz. Sloans' kendi kendine 
derin nlifuz eder. Hemen bugiinden bir 
§i§e tedarik ediniz ve her ihtimale kar§l 
ihtiyath bulununuz. 

SL®AN'S 
L I N I E N T 
Oskiidar Hale sinemas1 

~APKIN GENC 

:;>ubemiz y1lllk kongresinin 21/ll/937 pa -
zar giinii saat 15,30 da Birlik merkezi olan 
cAlayko~kii:t nde toplanaca~1 biitiin azaya 
ilan olunur. 

Dagciltk kuliibiinde toplanh 
ve konferans 

Bugiin, saat 17 de, Da~ml!k Kuliibiinde, 
ArnavudlkOy Amerikan Klz mektebi mez -
zunlan cemiyeti toplantJSI olacaktir. Bu 
toplant1da Bogazi!(i liseleri miidiirii H1fz1 
Tevfik, biiyiik ~air Abdiilhak Hamidin ha -
yat ve asan hakkmda blr konferans vere
cektir. Konferansta biiyiik ~air haz1r bu
lunacaktrr. 

Konser 
Be~lkta.'l Halkevlnden: 
Evimiz iiyelerinden san'atkar viyolonist 

Sezen Ertugrul ve arkada~lan tarafmdan 
23 §Ubat sall giinu ak§aml saat 21 de Ev1-
miz konferans salonunda bir :k:onser veri
Iecektir. 

Oskiidar Halkvinde 
yap1lacak merasim 

Uskudar Halkevi Ba~kanlrgmdan: 
Halkevlerinin YJ,1doniimu miinasebetile 

21 .'~Ubat 1937 pazar gilnii saat 21 de Evl
miz salonunda yaptlacak tiirenln progra
mt al}a~Ida yazrlld1r. Herkes gelebillr. 

1 - ismet inonilniin soylevi (radyo 1le 
dinlenecek). 

2 - jstikJU mar§l cti'skudar Halkevi 
bandosu tarafmdan). 

3 - Soy lev (Halkevi ba§kam tarafmdan>. 
4 - $iir CHalk Uyesl). 
[i - Klilsik parc;alar . 
Gece saat 20 de Halkevi g6ster1t .'/Ubesi 

tarafmdan temsll. 

( __ Y_E_NI~E_S_ER_LE_R __ ) 
Halk Bilgisi mecmuas1 

Emlnonii Halkevi Dil, Tarih ve Edeblyat 
~ubesi tarafmdan her ay !flkanlmakta olan 
bu yegane folklor mecmuas1 bugiin 6 ya -
§mm i!(indedir. Ne§redilen butiln edebi 
mecmualarmuzda Halk Bilgisine hi<; temas 
edilmemekte veya pek az temas edilmek
te olmasma ra~en bu c;ok degerli mec -
mua bugiine kadar istikametini hi<; §~Ir -
madan muntazaman inti~ar etmi~ ve bu 
hususta ugr~anlar lc;ln de bir kaynak ol
m1J4tur. Halk Bilgisi c;erc;evesi ic;lne glren 
dil, edebiyat, adat ve an'ane, itikad, esnaf 
ve iktJSad §ekillerl, saghk ve bak1m i~leri, 
musiki ve raks gib! birc;ok folklor malzeme
si bu mecmuanm sahifelerinde yer a.lml§· 
tiT. Mecmuada her zaman yaz1!an gorii
len Mehmed Hehmed Halidi, Abdiilkadiri, 
Mii~fika Abdiilkadirl, Ahmed Siiheyli, Na
kl Tezeli , Hikmet Turham, Naci Ayrah teb
rik eder, bu kiymetli mecmuay1 okuyucu -
lanm1za tavsiye eder!z. ---· TEPEBA31 G A R D E N i ' nde 

En miikemmel artistleri, en giizel numaralan iOrecekainiz. 
Realist $&ntoz 

JANE BROYERE 
yeni ve cazip repertuannda aeyircileri ga.yedlyor. 

Holivut dansozlerl 
ACCENT ve JENESCO 

Halkm trkdir alk!§'arma ka:zanmaktadarlar. 

H~~~ WINTERS n MERANO 

Londra 
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Sevimli ve giizel numaralannda emaalaizdirler. 

Paladyum tiyatrosu komik cambazlar• 

GANOS BROS 
E~tlenceli ve giilfin~lii cnmbazhk numara 4an 
Yar1n saat 17 de bUtUn programile 

• 
I y u K MAT N E 

Bayramn birinci Pazartesi giinii 
Matinelerden ba,layarak 

Istanbulda iPEK,Izmirde ELHAMRA 
sinemalannda birden 

Sinemac1hk tarihinin bir mucizesi ve katiyetle iddia ediyoruz ki, 

1936 • 1937 tilim diinyasmm en muazzam • en giizel ve en 

miithi§ §aheserlerin §aheserleri 
Portakal ihracah 

TUrk~e 
soziU RUS-JAPON muharebesi 

Portakal ithal eden muhtelif memle· 
ketlerden son giinlerde miihim talebler 
vaki oldugundan Rize ve Dortyol por • 
takallannda fiatlar hissedileeek derecede 
yukselmege ba§lamJ§tiT. Ba~ rollerde: Adolf Volhbruck - Danielle Darieux ve 50.000 figiiran 

Yapagi fiatlari yiikseldi Bir Rus zabiti He bir japon k1zmm netis a~k maceras1, tarihte me~hur Porartur muhasaras1, 50,000 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 havn.• 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyatl • 14,va 
son ~ 18,30 plakla dans musikisi - 19,00 l';;e' 
hir Tiyatrosu komedi k1sm1 tarafmd 11n 
•Yanar Dag• - 20,00 Tiirk musikl heyetl ~ 
20,30 Orner RIZa tarafmdan arabca soY ~ 
lev - 20,45 Miinlr Nureddln ve arkada§Tal 
tarafmdan Tiirk musikisi ve ha.lk sarkll~ 
n: Saat ayan - 21,15 orkestra - 22,10 Ajai 
ve Borsa haberleri ve ertesl giiniin progr~tt 
m1 - 22.30 plakla sololar, opera ve opere 
par<;alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,05 gramofon - 19,20 konu~ma - 19,35 

halk §ark1lan, haberler, spor ve salre • 
20,20 ORKESTRA KONSERi - 22,20 gra • 
mcfon, filimlere dair - 23,15 haberler ~ 
salre - 23,15 ,ka;ri§Ik yaym - 23,30 KLASl·5 ODA MUSIKISI - 24,15 dans plaklan-24,3 
haberler. 

BERLiN: 
17,05 Laypzig'den naklen eglenceli yaytn; 

19,05 spor - 19,20 OPERA YAYINI - 20,C 
konu~ma • 20,20 BUYUK KONSER - 20.~0 
giiniln akislerl, haberler - 21,15 e~lenccll 
yaym - 22,05 dans havalan, haberler, h:J.• 
va, spor - 23,25 spor - 23,35 macera. 

BUDAPE§1'E: 
18,05 gramofon - 18,55 mektub kutusu• 

19.25 BUYUK KONSER - 20,25 milli tiyat• 
roda bir prova - 21 piyes - 22 haberler • 
22,20 CAZBAND KONSERi - 23,05 hava .. • 
23,JO QINGENE ORKESTRASI - 23,50 sO• 
YUK ORKESTRA KONSERi - 1,10 haber• 
ler. 

BUKRE$: 
18,05 askerl bando konserl, hava ve sai• 

re - 19,15 EOLENCELi KONSER - 20,1~ 
konferans - 20,35 §AN KONSERi - 21.03 

mektub kutusu - 21,20 DANS HAVALARI • 
22,35 haberler, hava ve saire - 22,50 oE• 
CE KONSERi - 23,50 frans1zca ve almancll 
haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
17,05 Orta inglltere lstasyonu - 20,05 srs• 

11 filim havalarJ - 21,05 haberler, spor vo 
saire - 21,35 bri<; dersl - 22,05 roportaj • 
22,50 musiki - 24,05 haberler, spor ve sal• 
re - 24,30 BUYti'K DANS ORKESTRASI ' 
1,35 haberler ve salre. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,35 Bti'Yti'K ORKESTRA KONSERi ,. 

20,35 havadis, hava - 21,43 1937 serg!Sl 
hakkmda konu~ma - 21.50 musiki - 22.05 
konu~ma - 22,20 OPERAKOMiK BiNASIN• 
DAN NAKLEN KARMEN - 24,35 haberlc:, 
hava. 

ROMA: 
20,10 turizm propagandas1 - 20,25 ya • 

banct dillerde haberler - 21,10 haberler, 
hava, turizm propagandasr - 21,45 piyes • 
22,15 VALS KONSERI - 23,05 haberler -
23,15 $AN KONSERi - 23,45 BUYi.JK DANS 
ORKESTRASI. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

nobet<;;i olan eczaneler ~unlardtr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminonilnde (A. Minasyanl, Beyaz1dda 

(Asadorl, Kii!(iikpazarda CNecatl Ahmed), 
Eyiibde (Mustafa Arifl, ~ehremtnlnde CNa~ 
z1ml. Karagiimriikte (Kemal), Samatyada 
(Teofilosl, ~ehzadeba~mda <Hamdi), Ak~ 
sarayda (~eref), Fenerde (Vitali), Alem -
darda <AbdU!kadir), Baktrkoyde (HI1A.D. 

Beyoglu clhetindekller: 
istiklal caddesinde (Della Suda), Tepe

ba§mda (Kinyoli). Gala tad a (Hiiseyin Hus
nii). Taksimde (Lirnonciyanl, §i~lide <Nar
gileclyan), Kastmpa~ada (VasJf), HaskoY
de CBarbut), Be§liktaljta CNa.ll), sanyerde 
(Nuril. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda cselimiye), Kadrkoy, Mod a .. 

da (Slhhat>. BUyiikadada C$inas1 RIZa), 
Heybelide (Halk). 

~Phzadeb:1~1 TURANDA 
,....,.....,_.....,.-;,~~ HALK OPERETi 
~...a.;..,.._.,.~~~~~ :::umartesi 14,30 da 

talebeye ak~am1 
20,30 da umuma 

1AHMET EFENDi 
Pazar matine 

14,30 da 
KIRKYILDA BiR 
San'atkar Na~id 
beraber pazartesi 

SUREYYADA 
Tomakosla: Leblebici Horhor 

T sANNA KARENiN 
I GRETA GARBO· 

N FREDERiCK MARSH 

A ~ AL TIN KELEBEK 
Sovyetlerin kiilliyetli miktaTda mal b 

miibayaa etmesi iizerine yapagl piyasa askerin i~tirak ettigi muanam kara harbleri, Amiral Togo'nun Rus donanmas1n1 imha etmesi atan A Fransizka Gaall 

smda bir hareket ba~lam1~ ve yapag1 fiat- zuhhlar - her iki tarafm gosterdigi kahramanhklar. N S Ayr1ca: Miki Maus 

~~~h~u ·i~~~~~-:=======~~C~a:n~l=a~n~a~n~B=i~r~t~a:r~i~h~·~E~f~i~g:b~·r~u:·l~m:e~m:i•~:b:ir~'~a:h~e~s~e:r~~=======~~~~-~v~e~F;o:k~s~J~u~r~n~a:l~1~ mege ba§lamJ§hr. 

~~--~~~~----~~~~~~----~ Y ALNIZ BUG ON 
ve YARIN HALK KAHRAMANLARI 

ZIGFELD 2 
Peste 

' 
Miilkiyelilerin seyahati 

Pe~teye gitmck iizere §ehrimizc gcleceklerini yazd1g1m1z Miilkiye mektebi 
talebesinden 65 ki~ilik grup, diin An karadan gclmi§tir. 

Miilkiyelller cvvcla Blikre~e gidccck ler, orad a bir gUn kald1ktan sonra dog· 
~ea Pe~teye. gideceklerdir. Resm'mi:z; gene Miilkiyclileri Haydarpa§a garmda 
gostermektcdir. 

• VE P E K I ( T iirk~e sozlii ) 
SINEMASINDA 

YILOIZLAR KRAll 
( Frans1zca soziU) 

Filim 
Birden 

.... Kahraman TUrk kendl filminde kendi zaferini lftlharla gorUyor 

TURK I K I L A B 1 ~ 1nda terakki hamleleri 
Bugiiuiin ve yannm Tiirk nesli i~in vapdan, gen~, ihtiyar her Tiirkiin gormesi 

• laz1m gelen TiiTk~e sozlu biiyiik milli film. Prodiiksiiyon Tiirktilm Stiidvosu 
BugUn T·u-RK sinemastnda. Matineler 

saat 11 de ba'Jlar 

Bayram miinasebetile SUMER sinemas1nda 
Bugi.in matinelerden itibaren TUrkce stiziU ve flark•h 

BAGDAD B0LBUL0 
Biiyiik ve eglenceli .}ark tilmi ballhyor, Ba§ rollerde : 

MiiNiRE MEHDiYE- AHMED ALLAM 
~a yam hayret da11slara ... Dilber dansozler ... Nefis ~at ktlar .• Bagdadda cereyan eden 

biiyiik bir a,k romam 

._ _____________ BugOn matinelerden itibaren SOMER sinemasmda ve izmirde TAYYARE sinemasmda ,.,._ 



T ayyarecilikte ink1lab 
Makin~larda · ve u~u§larda inaniimi
yacak terakki hamleleri gOsterildi 

Son fen metoduna 
gore · yap dan bir 

tayyare 
Saatte vasati 310 km. 
siir'atle diinya rokorunu 

tesis etti 
Bu tayyareler ucuza mal 
olmakta ve seri halinde 

yapilmaktadir 

Dunya tayyareciligi muhakkak ki dev 
ad!tnlarile yiiriiyor. Havac1ltibn terakkisi 
~ela gaz motorlerde muazzam inki!ab
lar da yapml§, en az siklet tutup az esans 
k11llanarak fazla kudret iktisab eden ye
lli Yeni makineler icad ve 1slah olundu -
8u gibi tayyareciligin diger telmik k1 -
1trnlannda da hayret edilecek neticeler 
"eren ilerlemeler kaydedilmi§tir. 

Avrupa k1t'asmda en \fOk terakki ham· 
l~leri gosterenler Alman ve !talyan tay
~arecilik sanayiidir. F akat muhakkak en 
lleri giden tayyarecilik ltalyan tayyare· 
tiligidir; bunu da en ileri gotiiren Nardi 
karde~lerin tayyareleridir. Bu miiessese 
l'eni yeni muvaffakiyetler kaydetmekte -
dir. 

Ceyen sene temmuzunun 17 nci giinii, 
Nardi F. N 305 ltalyan tayyaresi, pilot 
~iiz.ba~1 Giovanni Zappetta'mn idaresin
de oldugu halde, bir diinya rokoru kir
lllt§l!. Bu ri:ikor, bo§ oldugu halde 560 
kilodan daha az siklette ve miiteaddid 
ki~i alan hafif tayyarelere mabsus 1 ,000 
kilometro siirat rokoru idi.Nardi F. N. 
3Q5 bu ri:ikoru, saatte vasati 310,999 
~ilo~etro 1iirat yaparak kazand1. Bir 
e\Tvelki rokor, 7 temmuz 1935 te Mau -
ce - Arnax ve Madam Becker tarafm· 

dan 292,825 kilometre ile kmlmi~tJ. 
Nardi F. N 305 i imal eden miihen

dis Nardi biraderler, Milanoda viicude 
getirdikleri tayyareyi, fennin en son te· 
takkilerine uygun olarak yapml§lar ve 
her tiirlii ]iizumsuz teferruattan tevakki 
ederek bir pi§dar tayyaresi meydana koy
lllak endi§esile hareket etmi§ler, bunda da 
l'lluvaffak olmu~lard1r. 

Son YJllarda tayyartcilik sahasmda 
'fiicude getirilen terakkilerin en canh nii
ll!unelerinden biri olan Nardi biraderlerin 
I:', N 305 tayyaresi, tip itibarile klasik, 
tek sahhh bir tayyaredir. Bu tayyarenin, 
bllgiinkii u~u~ ihtiyar;lanmn en ufak te
fern.iahna vannc1ya kadar hesab ve tat
bik edilen yenilikleri meyanmda ~lli ba~
hlanm sayarken, basta, tayyarenin, ica -
b1na gore tek veya ii(i ki§ilik olarak kul
lantlabilecek tarzda imal edilmi§ oldu -
eunu, kumanda mevkiinin, ufak bir degi
§iklikle, a\(Ik veya kapah~ekle sokulabil
digini saymak icab eder. Nardi F. N 305 
laYyaresinde, pilot mahalli daima arka -
da, yolcu mahalli tam merkezdedir. 0 
8Uretle ki, tayyarede, yalmz pilot bulun
qugu zaman, yolcu mahalline benzin ko
nulmak suretile, azami seyir mesafesi 
3,5()() kilometroya ~Jkmaktad1r. 

Nardi biraderler tayyaresinin yap!Sl 
l!ayet sadedir. Beden, kanadlann mer • 
}e:z.i ve motor merkezi. bir noktacla top -
~nmi§ttr ve biitiin hunlar, Chrome -

• 
ICERDE 

• 
u~ RKEN 

Nardi F. N 305 tayyaresi 
Pek ~ok akrobasi numaralar1ndan ba,ka teker· 
leklerini i~eri alarak dogrudan dogruya govdesi 

iizerine yere inmege de muvaffak oldu 
Molybdene'li ~elik tiiblerden miite§ek -
kildir. 

Kanadlarm harici k1sml a~~abdu ve 
tekerlekler, U\fU~ esnasmda tayyarenin 
i«ine f;ekilip a~1kta kalm1yacak §ekilde 
tertib edilmi§ bulunmaktad1r. •· 

Nardi F. N. 305 tayyaresi, tek sat!hh 
olarak 1155 litre benzil'lle u<;u~ yaphg1 
zaman, azami seyir mesafesi 3500 kilo
metrodur. <;ift sat!hla seyir mesafesi 1100 
kilometrodur. Bu tayyarenin fevkalade 
kullam§h oldugu sabit olmu§tur. Bunun 
ilk tecriibe Uf;U§lanm yapan me§hur tay
yareci Arturo - Ferrarin, o tecriibeler es· 
nasmda, en gii\( akrobasi hareketlerini ko
layltkla ba§aTmi§hr. F errarin, bu hareket
lerde o derece ileri gitmi§ ve o kadar kor
kusuz davranmi§hr ki, tayyarenin meta
neti ve ku1lam~l1&t hakkmda kat'i bir fi· 
kir vermek maksadile, tekerlekleri mey -
dana 'rlkarmadan, tayyarenin dogrudan 
dogruya karm iizerine yere inmi§tir. Bu 
ini~ o kadar muvaffakiyetli ve o kadar 
anzaS!Z olmu~tur ki, yalmz pervane ka • 
nadlarmm uclan kiVnlmi~ ve tayyare, bu 
ilk tecriibeden birka~ dakika sonra ka -
nadlarm yerine yenilerinin talolmasm1 
miiteaktb derhal ikinci defa olarak ha -
valanmi~hr. . 

Nardi F. N. 305 tayyaresi, ltalyarun 
on binlik plant ic;in tatbikmda selamet gO
riilmege ba§lanan bir tip mevkiini tut -
mufh.tr. Y apm basit, ekonomik ve ken -
disi teknik sahada viicude getirilen en 
son terakki eserlerile miimeyyi?: o1an bu 
tayyarenin amilleri, hi~ te yabana alii -
m1yacak bir fikir i)eri siiriiyorlar ve di -
yorlar ki: «Elde muayyen bir para mev
cud oldukca, 600 kilo aguhgmda bom
ba yiikile saatle 400 kilometroluk U\fU§ 

Du~entn biiyuk oDlu Vtttorto Musoltnt 
tayyare1Ji tetktk ederken 

yapabilen i QOO )?,eygir .k.uvvetinde iki 
U\f tayyare yerine, 3000 kilo agarhgmda 
bomba yiikile u~abilen 200 beygir kuv
vetinde sekiz on tayyare yaphrm._k da
ha miinasib degil midir? Kemiyet, key -
fiyetin zaranna olarak tesir yapmamah
dir.» 

Nardi biraderler, tayyareleri iizerinde 
miitemadiyen r;ah§maktan, ona yenilik • 
ler ilave etmekten biran hali kalm1yor • 
Jar. F. N. 305 tayyaresi, ilk in§a edildi
gi tarihten itibaren, gerek imalat husu -
sunda, gerek aerodinamik bahsinde bir 
~ok yeniliklerle te«hiz edilmi§tir. Bun • 
Jar, basit ve basit oldugu kadar da tay
yareye metanet veren §eylerdir. Nardi 
F. N. 305 in en biiyiik meziyetlerinden 
birisinin, tayyareci F errarin tarafmdan 
yap1lan ilk akrobasi tecriibelerinde tat • 
bik ettigi gibi, icabmda tekerlekler da -
hilde oldugu halde, 25 - 30 metroluk bir 
sahaya inebilmesidir. Bu gibi ini§lerde, o 
ilk tecriibede de sabit oldugu gibi, tayya· 
renin zaran, pervane kanadlarmm ucla • 
nnda hvrmhlar basal olmasmdan ibaret 
kalmaktadir. Nardi F. N. 305, kulla • 
mb~mdaki biitiin bu kolayhklar itibarile, 
vasat kabi!iyetli veya alelacele yeti§tiril
mi§ pilotlar tarafmdan dahi siihuletle ida
re edilebilmesi noktai nazarmdan, tayya· 
recilik sahasmda viicude getirilen en mi.i
tekamil makinedir. 

Bunlardan maada, Nardi karde§ler 
tayyaresinin bir hususiyeti de, yapisimn 
son derece mukavemetli olma!l sayesin -
de, 180 beygirden 450 beygire kadar her 
kuvvet ve her tipte motor taktl.abilmesi 
keyfiyetidir. 

Nardi fabrikast, !talyan ordusu hesa
bma seri halinde imalata ba§laml§, bu i
malat lie; tip F. N. 305 iizerinden yapil
maktadJr. Bu tiplerden birincisi ve ikin· 
cisi 180 ve 200 beygirlik motorlerle mii
cehhezdir. T ayyareye 425 beygirlik 
bir motor lconuldugu takdirde, iki de 
mitralyoz ilavesile, 4500 metro irtifada 
saatte 405 kilometro siirat elde edilmek
tedir. 

NC<rdt F. N. 305 ur;maga hazzrlamrken, a1agtda tekerlek.lerint is;eri alarak 
karnz uzerine yere indlkten sonra 

italyan hava hiicum filosunda bu s1 -
mf hafif tayyarelerden kiilliyetli miktar
da bulundurulmasi kararla§tmlml§tlr, 

ingiliz teslihat • • pro JeSt 

400 milyonluk tahsisab 
meclis kabul etti 

Baldvin bu muazzam haz~rhklardan maksadtn her 
hangi bir miiteca vizi, tecaviiz niyetinden vaz 
ge~irebilecek hale gelmek oldugunu soyledi 

f Ba$ta.rata I tnct sahttede I 
E.ki Bahriye Nazrrrnrn nutku 
Eski Bahriye N azm Alexandre de 

hiikumeti, bu projeden dolay1 itham ede
rek §oyle demi§tir: 

«- !§c;i partisi, yalmz Milletler Ce • 
miyeti mukavelenamesinin \(er\(evesi da -
hilinde bir mii§terek emniyet i~in laz1m 
olan silahlanma tahsisatm1 kabul ede -
cektir. Hiikumetin teklif ettigj muazzam 
silahlanma, biitiin diinyay1 silahlanmaga 
te~vik etmi§tir. Baldwin kabinesi de Hit
ler gibi, mii§terek emniyeti temin etmek 
i~in degil, milli siyasetini yiiriitebilmek 
i~in silahlanmaktad1r.» 

Lord lnskipp'in cevabr 
Bu sozlere hiikumet namma cevab ve

ren Milli Miidafaa komitesi reisi Lord 
fnskipp §UnJan soylemi§tir; 
«- Masraflanm!Zin hangi yekuna ba

lig olacag1 §imdiden kestirilemez. Mem
leketimizin, dii§manm her tiirlil taarru -
zunu tardedebilecek bir vaziyette bulun
masJ lazimd1r. Ta§Idigi isme lay1k olan 
her hiikumetin, vazifesi yabanc1 bir dii,
mamn memlekete galebe etmemesini te -
min etmektir. Biiyiik Britanya, milstem
lekelerinin miidafaas1 ic;in para verecek
tir. Dominyonlar da kendi hisselerine dii
§en miidafaa haznhklanm kendi ceble -
rinden para vermek suretile yapmakta -
dular. h«i partisi, Milletler Cemiyeti 
mukavelenamesi ahkam1 mucibince, mii
dafaa kuvvetlerinin, memleketin mes'uli
yetile miitenasib olmas1 hakkmda bir ka
rar sureti kabul etmi§tir. Bu parti, mii -
dafaa kuvvetlerimizin milletlerin haklan
m, hiirriyetlerini ve demokratik miiesse· 
seleri lwruyacak bir vaziyette olmas1m 
ve beynelmilel kanuna riayet edilmesini 
istemektedir. F akat bu memleket, mii -
dafaas1z kalacak olursa, demoltratik mii
esseselerimizi, kim miidafaa edecek? 

fngiliz siyasetinin biitiin hedeflerini bi
liyorsunuz. Bu hedefleri, M. Eden, a~1k 
surette tarif etmi§tir. A vrupaya aid umu
mi bir hal sureti bulmak maksadile mii -
zakerelere giri§mek arzusunday1z. Mil -
letler Cemiyetinin niifuzunu takviye et -
mek istiyoruz. S1yaset sahasmda siikunu 

. tesis etmek i«in butiin milletlerle beraber
ce c;ah§maga ve ikhsadi sahada mesai 
birliginde bulunmaga hazmz.» 

Almanya, lngiltere i~in 
tehlike miclir? 

Amele fukasJ mensublanndan Albay 
Wedgwood, ezciimle demi~tir ki: 
. «- Bizim ic;in tehlike, J aponya de -

gildir. Eger giiniin birinde bir tehlikeye 
maruz kalacaksak, bu tehlike, Alman 
tehlikesi olacaktJr. Hitler' den kurtulma
mtz ic;in paramlZin miimkiin oldugu ka -
dar iyi bir §ekilde sarfedilmesini istiyo
ruz. lngiltere ile Fransamn erkamharbi
yeleri arasmda gorii§meler yapi1mahdtr. 
Alman tehlikesinden korkan diger dev -
letlerle de urnumi bir isti~are yapmak im
kam mevcud olup olmadJgt hakkmda gO
rU§iilmek icab eder. Boyle bir isti§are ya
ptlmakta oldugu hakkmda bize teminat 
verilebilir mi?» 

Liberallerin tenkidi 
Liberallerden Mander, ezciimle de -

mi§tir ki: 

«- Gerek biz ve gerek diger mem • 
leketler, elimizde kendimize aid miistem
lekeler bulundurduk\(a, Almanyamn 
miistemlekata aid metalebatta bulunma
Sl hakh olacaktir.» 

Ba,vekilin izahatr 
Ba§vekil M. Baldvin hatiblere cevab 

veren nutkunda §Unlan soyJemi§tir: 
«- Bir kere daha tekrarlanm ki, hic;

bir tecaviiz fikrimiz yoktur. 1stedigimiz, 
yalmt bir tecaviize mani olacak bir hale 
gelmemizdir. Kuvvetlerimizi laz1m gelen 
seviyeye ~Jkarmazsak, ne kendi emniye
timizi, ne imparatorlugun emniyetini mu
hafaza edebiliriz, ve ne de diinya sulhu
nu temin yolundaki roliimiizii ifa edebi
Iiriz. 

Ordumuz ve donanmamiZ, bugiin 
1914 teki halinden daha az kuvvetlidir.» 

Hiikiimet, Lokarno misakmm yerine 
biitiin eski Lokarnocu devletlerin i§tirak 
edecekleri yeni bir itilaf ikame etmek ii
midini kaybetmemi§tir. 

Avrupada son iki iir; sene zarfmda is
tikramzhgm en biiyiik sebeblerinden bi
risini, Biiyiik Britanyanm taahhiidleri ve 
mes'uliyetlerile maddi kuvveti <~.rasmda
ki .. :uvazanesizlik te§kil etmi§tir. T aah -
hi.idlerimizin ve mes'uliyetlerimizin, mad
di kuvvetimizin bu derece yukansmda 
olmasmdan dolayt c;ok gii~ olan vazife • 
mizi, kollanm1z daha kuvvetli olsayd1 
daha kolay yapabilirdik.» 

Milli miidafaa ile kollektif emniyet 
aras1nda tezad yoktur. 

Baldwin, ingiliz ordusunun, lngiltere 
~iikumetinin giri§mi~ oldugu taahhiidlere 
tevfikan, Fransa ve Bel~ikanm bir taar
ruza 'llgramast takdirinde, bu memleket
leri miidafaa i~in kullamlaca&tm hahr -
latml§hr. 

Hatib, ilaveten demi§tir ki: 
«- lngiltere hiikumeti, miistakbel her 

tiirlii buhran ihtimaline kar§I hamlan -
maga \(ah§makta ve Milletler Cemiyeti
ni birakmi§ olan bir tak1m biiyiik devlet
leri, Cenevreye tekrar getirmege ugra§· 
maktad1r. 

Memleketimizin, asla taarruz niyeti 
yoktur. Sadece istedigimiz §ey, herhangi 
muhtemel bir miitecavizi tecaviiz niyetin
den vazge\(irebilecek bir hale gelmektir. 
Bugiin istemekte oldugumuz hedilerin 
miisaadesi nisbetinde kuvvetlerimizi ar -
hrmadtkc;a, ne kendi emniyehrnlZI, ne 
imparatorlugun emniyetini temin edebi -
Iir, ne de cihanda sulh ve emniyeti mu
hafaza i§inde herhangi pir rol oymyabi
liriz.» 

Ameriha da siliihlanacak 
Va~ington 19 (A.A.) - Deniz da

iresi direktorli Amiral Willium Leahy, 
Deniz Bakanhgmm M. Roosevelte bir 
teklif yaparak Amerika donanmasmm 
tngiliz donanmasile mutlak surette musa
vi olmasm1 istiyecegini bildirmi§tir. Zira, 
!ngiltere donanmas1m takviye ettigi tak
dirde, Amerika da takviyeye mecbur o
lacakt!r. Bununla beraber Amerika, ln
giliz yeni in~aah hakkmda resmi malu
mat almadan hi«bir te§ebbiiste bulunmt
yacaktJr. 

Vekillerin istanbul i~tima1 
~· • [Ba$tara!1 1 tnct aa.htte4e1 I .. Vehillerimiz gorii~tii~~r 
g1 tahmm olunmaktadir. Ogleden sonra fktuad Vebh Celal 

Dahiliye Vekili gidiyor Bayar, Milli Miidafaa Vekili Kaz1m 
Dahiliye Vekili ve Halk Partisi Ce - Ozalp, Ali Cetinkaya ve diger Yekille

nel Sekreteri Slikrii Kaya, bu aktamki rimiz Dolmabah<;e sarayma giderek Ba§-
trenle Ankaraya donecektir. vekilimiz fsmet fnoniine miilaki olmu~ -

Celal Bayarzn lzmir •eyahati lardtr. Ba~vekilimiz Yekillerle iki saat 
1khsad Vekili Celal Bayar bugiin 1a- kadar gorii~mii~ ve beraberce ~ah§Jlmt~ -

al ikide limamm1zdan hareket edecek o· tlr. 
ian Ege vapuru ile lzmire gidecektir. Hataytn ana yasasinm tanzi
Celal Bayann refakatinde it Bankas1 minde hulunacak heyet 
umum miidiirii Muammer Eri~ te bulu • hareket etti 
nacakbr. ikhsad Vekaleti Deniz Miis • 
te~an Sadullah ve Devlet Denizyollan 
Miidiirii Sadettinin de fkt1sad Vekiline 
refakati muhtemeldir. Ziraat Bankas1 
umum miidiirii Kemal Zaime Ankara • 

Ankara 19 (Telefonla) - Hataym 
ana yasasm1n tanziminde bulunmak•i.ize
re Cenevreye gidecek olan heyetimiz 
Haricive Vekaleti katibi umumisi Nu -
man Menemencioglunun ba§kanltgmda 
bu ak~am Ankaradan lstanbula hareket 

dan lzmire hareket etmesi ic;in emir veril
mi~tir. Celal Bayar hmir limanmm vazi
yetini ve ikhsadi ~ler hakkmda tetkikatta etti. 
bulunacak ve belki Nazilliye de gide - Ankaradan gelenler 
cektir. 

N aha ve Giimriik V ekilleri 
Nafla Vek.ili Ali ~etinkaya ile Giim

riik ve lnhisarlar Vekili Ali Rana da 

dun sa bah ~ehrimize gelmi§lerdir. iki V e· 
I 

kil Haydarpa§a gannda Vali Muhiddin 

Ostiindagla h!r«ok zevat tarafmdan kar

§tlanmi§l!r. 

Ankara 19 (T elefonla) - Ziraat 

Vekili Muhlis bu ak§am lstanbula g1tti. 

Bu ak§am lstanbula hareket eden tren -

de BaJvekalet miiste§an Kemal, lkti!ad 

Vekaleti miiste~an F aik Kurdoglu, em

niyet i~leri umum miidiir muavini lzzet -

tin ve niifus umum miidiiru M uhtar da 

bulunmaktad1r. 

0 giine gore bugiin! 
f'E)} ir ad cedveli yanyorum. Ger
l,g) c;i orada bugiiniin c;ocuklanna 

tak1lmaga deger tek bir isim 
yok. Hepsi Arab ve Acem adJdir ve 
hepsi farisi kaidesine gore nisbet edatJ 
almi§lardJr. F akat garib bir bereketi ifa
de ettigi i«in cedvelin tarih bakurundan 
k1ymeti vard1r: 

Edai,)shak, <;elebi, Eflatun, flhami, 
Emiri, Umidi, Amasi, Enveri, Beligi. 
Bihi~ti, Bidari, Beyani, Siibuti, Sinayi, 
Cami, Celili, Cenabi, Cevheri, Haleti, 
Hapsi, Hayreti, Sine'<ak, Haveri, Hii -
dayi, Hayali, Dani§i, Zati, Rahmi, Re
hiki, R1zayi, Remzi, Riyazi, gene Riya
zi, Ziyneti, Zeyreki, Sagari, Sagiri, Sai, 
Saati, Sihri, gene Seheri, Siiruri, Sifali. 
Seliki, ;lani, ;iahidi, ;liikrii, -5emsi, Su • 
biri, Sayfi, Arif, Arifi, Abdi, Sanii, 
Kii~iik Abdi, Askeri, A~ki, Dervi~ Bek
la§i, Ali Celebi, Gubari, Dervi~ Nak~i
bendi, Gazali, firaki, F erdi, F asi, F u· 
zuli, Fen ani, Fikri, F eyzi, F aiki, Kutsi, 
Kandi. K1yasi, Katibi, gene Katibi, Ke§· 
fl, Giinahi, Lamii, Layhi, Latifi, La'li, 
Lem'i, Livayi, Meali, Mahremi, Mahvi, 
Miidami, Merdiimi, Mu'ti, Miislimi, 
Me§Iebi, Muidi, Miimin, Meyli, Nizari, 
Ni§ani, Nazmi, Nimeti, Naimi, bir da
ha Na1mi, Nikabi, Nigahi, Nuhi, Nuri, 
N ehari, Nihani, Vahidi, Visali, Hicri, 
Hiidayi, Helaki, bir daha Helaki, Yah
ya, Agehi, llahi, Emani, Beyani, Tara~i, 
Sani, Hac1bey, Celali, Cemali, C~nani, 
Hiikmi, Hatemi, Hiisrev, Deruni, Der
vi§ <;elebi, Rai, bir daha Ral, T opal 
Refi', Ruhi, Sun, bir daha Sm1; ~ani, 
bir daha ~ani, Sad1k, Sadi, Molla A§tk, 
Ayari, Ubeydi, izari, !§reti, llml, Ulvi, 
Ahdi, Fazh, Fi.inuni, Fevri, Mecdi, Ma
hi, bir daha Mahi, Muhtari, Me§ami, iki 
tane Meali, Nigari, Ki.i~iik Nihani, Vii
suli, Y etimi 1.. 

Bu adlann herhangi bir lugatten geli
~igiizel se«ilmedigi belli. Hatta dikkat 
olunursa ic;lerinde kulagJmiza \fOk munis 
gelenler de var. Demek ki cedvel ya~a
mJ§ kimselere taalluk ediyor. 0 halde 
bunlar kimdir ve bir maya dizilmelerin
deki miinasebet nedir '? .. 

lzah edeyim: ~u iki yiize yakm ism in 
sahibleri ayni devirde ya§Jyan, hirer su
retle §ohret alan §airlerdir. Bunlann ic;in
de yanm diizine eser bnakan Mecdi, 
Giil ve Biilbiil bediasmi yaratan F azh, 
Ahlak1 Siileymaniye muharriri F evri, 
hirer tezkere sahibi olan Molla A§Ikla 
Latifi, mersiyesile ve Y usuf - Zeliha 
manzumesile me§hur Y ahya, Selimname 
muharrirleri ishak ve ~iikrii, olmez ~air 
Fiizuli goze \farphgi gibi giizelligile ayn 
bir ~ohret aim!§ olan Celali, on sene zin
danda kald1gmdan dolayi garib bit mah
las takman Hapsi dahi dikkat celbet
mekten geri kalmazlar. 

Fa kat benim bu cedveli siitunuma ge
~irmekt~n maksad1m Onaltmct asnn ilk 
yansmda yurdumuzun nas1l bir ~air sal
gmma ugradigm1 go~termektir. lsimlerini 
maladigim iki yiiz §air, o elli ydhk devre 
i«inde eserlerini okutmaga, adlanm tamt· 
rnaga muvaffak olan §ahsiyetlerdir. Bu 
bahtiyarhga nail olamtyarak sJgmdiklan 
ko§ede mes;hul bir hayat ya§Jyan §airle
rin yekunu hie; ~iiphe yok ki daha dol -
gundur. 0 halde 16 nc1 asnn ilk yariSt 
gerc;ekten §air salg1m ic;inde ge~mi§ de· 
mektir. 

Bugiiniin ayni baklmdan bize ihsas et• 
tigi k1thkla o bereketi kar§lla§tmnca han• 
gisinin daha faydah oldugunu, ne yalan 
soyliyeyim, ben kestiremiyorum, her§e -
yin klymeti azhgmdadir, soziine bakihrsa 
bugiiniin o giinden iyi olduguna inanmak 
lazJm amma oz iiz azhkla ozlii c;oklugun 
ktymetleri gene ba§ka. 

M. TURHAN TAN 

Hamallar cemiyetinin bir 
mektubu 

Hamallar cemiyeti reisinden ald1g1 • 
m1z bir mektubdur: 

cl9/2/937 tarih ve 4588 saYJh gazete
nin ikinci sahifesinde smk hamalbgt ve 
hamallarm f1kri ba~bg1 altmdaki yan
larda Hamallar cemiyeti reisinin miita
leasi, heniiz tadilat ~ekli tesbit edilip 
bildirilmedigi ve markas1z hamallarm 
Kaymakamhk ve Belediye idar~lerin -
den ehemmiyetle takib edilmekte ol • 
dugu ve esasen s1nk hamalhgmm c;ok
tan tarihe kan~m1~ bulundugu §eklin • 
dedir.~ 

Kurhan derilerini 
T m7arev~ veri iz! 

BavramlanmJozm sabici bayram 
olahilme i i.;in biz.i ya atan loprak -
larm se!·rn!'tini hahrdan .;1karma • 
malJyJz. Gi:ik!erimizin korunmastm, 
felake!e u~nyanlann vardmnna ko~
ma~J. kimses'z yavrular1 i:iliimden 
lmrtarmaii1 unutmnmah;viz. 



Hariciye V ekili bugiin 
Atinadan avdet edecek Spor Miislefarhgi 

Boyle bir miiste,arhk 
te,kili heniiz karar

la~brilmamt,br 

Yunan Ba~vekili «Balkan Birligi, bu defaki kon
seyden daha ziyade kuvvetli olarak ~tkmt' ve 

sarstlmas1 imkansiZ bir ~ekil almt,br» diyor 
I Ra$taratt 1 fnct sahttede 1 

Antant Konseyinin gelecek sene top -
lantrs1 Ankarada yapJ)acaktrr. 
Rumen Naz;rrlan martm on be,inde 

geliyorlar 
Atina 19 (Hususi) - Bura gazete

leri Romanya Ba~veki li T ataresko'nun 
Hariciye Vekili Antonesko ile birlikte 
rnarhn 15 inde Ankarayr ziyaret ede -
ceklerini yazJYorlar. 

*** 
H ariciye V ekilimiz bugiin geliyor 

Ballcan Konseyine i~tirak eden Hari
ciye Vekilimiz T evfik Rii§lii Aras Sela
nik yolile, bu sabahki ekspresle §ehrimi
ze gelecek, Sirkeci istasyonunda mera -
simle ka r~Jlanacakhr. 

Karaagac istasyonunda Hariciye Ve
kilimiz i<;in Avrupa trenine bir vagon 
ba~lanacaktu. 

Balkan Antanb ekonomi 
konseyi 

Atina 19 (Hususi) - Dort Balkan 
Antanh devleti aralanndaki ticari ve e
konomi rneselelerini tetkik edecek olan 
Balkan Antanh Ekonomi konseyi mar -
tm 18 inde burada toplanacaktu. 

Temps gazetesi Balkanlar hakkrn-
daki italyan siyaseti i~in ne 

dufuniiyor? 
Pariste <;Ikan Le Temps gazetesinin 

Roma muhabiri, Balkan Antanll Kon -
feransmm son i~;;tima1 hakkmda gazetesi
ne su haberi veriyor: 

«italyan mat)>uatmm Atinada topla -
nan Balkan konferansma tahsis ethgi 
yaZilan okuyanlar, i talyanm Balkanlar 
hakbndaki siyasetmde hakiki bir degi -
iklik husule geldigini gitgide daha kat'

iyetle anhyorlar. Cihan Harbini takib 
eden seneler zarfmda, italya, Avrupa -
nm bu kismmdaki tesisi nufus mi.icadelesi
ne faa) bir surette i§tirak etrni§ti. Bilhassa 
Y ugoslavya hakkmdaki siyaseti, Huvat 
hareketi lehindeki muzahereti, Makedon
ya hareketine yaptlgr yard1m, Dalma<;ya 
icin yaprlan ilhak tez&hurah lehindeki 
rnesaisi malumdur. Biitiin unlar Yugos -
lavyanm vifak ve ittihad ideali kar~ISln
da akamete mahkum olmu~tu. 

Simdi, ltalya dogrudan dogruya nii -
fuz siyasetinden tamamen miictenib go -
ri.iniiyor. Hatta, harekatmda, «Balkan -
lar Balkanhlanndtr>> diisturundan miil -
hem ojdugunu gosteren bir vaziyet var -
d1r ve bi!yiik devletlerin Balkanlardaki 
rekabetlerinden uzakta kalmak suretile 
prestijinin daha ziyade artacag1 miilahaza
smr her miiliihazamn fevkmda tuttugu an· 
la~rhyor. Bundan dolaYldir ki halya, 
Bulgar - Yugoslav mukarenetini, Bal -
kan Antantmm yapicihk siyasetini mem
nuniyetle kar§tlamaktadu. Hulasa, ital
ya, halihazrrda, dogrudan dogruya mii· 
dahalelerden ve herhangi bir cereyanm 
aleyhine olarak diger bir cereyan tara· 
ftm lutmaktan tevakki eder gori.ini.iyor.» 

Yunan gazetelerinde miitalealar 
A tina 19 (A.A.) - Biitiin gazeteler 

ba§makalelerini Balkan Antantl Konse
yinin ne§rettigi tabligin tahliline hasret
mektedirler. Gazeteler, rnezkur tebligin 
ihtiva ettigi sarahat ve kat'iyetle Balkan 
birligine yeni bir kuvvet ve canhhk veril
diginde l!!iittefiktirler. 

Proiya diyor ki: 
«Kuvvetli bir sulh aleti olan Balkan 

Antanh sulhun muhafazast yolunda sar
fedilen gayretleri ancak takviye edebilir-

- Seviyorum I 
- Vay vay ... Nihayet itirafa ba~lad1. 

Biraz g~ kaldm yavrum... Seviyorsun 
oyle mi?.. Onu sevmek bana ihanet et
mektir. Biitun esrarum ona if§a etmektir. 
Fakat senin bildigin esranm1 if§a edebi
lirsin. Bunun sizi ihya edecegini mi sam
yorsun? Hahay ... Benim elimdeki esra -
rm, anahtarlann, ne i§e yanyacagrm 
sonra goriirsuniiz!.. Sen in sevmege hak -
km olmadigmi unutuyorsun galiba!.. Ben 
sana sevmiyeceksin diye emrediyorum, 
Anhyor mu un kopek? .. 

- Efendimiz... Merhamet ediniz .. 
- Sus ... Dinle beni ... Sozlerim kat-

idir. Eger bana ihanette devam ederse

~tiz ikinizin kafasmt da kuacagtm. Sev

mek yok. Seni nas1l ben yarattimsa alii

me atilan bu adami da ben kurtard1m, 

ben ya§ahyorum. Onun kabak kafasmt 

bir insan kafasma c;:eviren benim. Seni 

bu hale getiren ben degil miyim? Soyle· 

sene 1.. Smuyorsun.. . Eger beni mecbm 

di, o sulh ki Balkanlann inki§af ve refa- Ankara 19 (Telefonla) - Spor i§ -
hi ic;:in esash bir ~artl!r. lerine yeni bir ~ekil verilmesi etrafmda 

ingiliz ~ 1ta1yan anla§masi tebligde birka<; ay evvel hamlanmi§ o1an rapor 
Akdeniz sulhu ic;in ciddi bir garanti 0 _ tetkik edilmek i.izere Ba§veka1ete veri! -
larak zikrediliyor. Tiirkiye ve Yunanis- mi§tir. 
tanm geni§ sahillere malik bulunduklan Bu raoorda esaslar arasmda Maarif 
ve Yugos1avya ile Romanyanm da birisi Vekaleti~de bir spor muste§arbgi ihdasi
Adriyatikten, digeri de Karadenizden le spor i§lerinin bu makama baglanmast 
bagh bulunduklan bu denizin vaziyeti teklifi de varsa da ancak tetkik1er neti
bu suretle hie degi§memi§ oluyor. celenrnediginden bu yolda heniiz hic;bir. 

Fakat tebligin en muhim krsmi Bu1 _ karar verilm~~i§tir. . . 
gar - Yugoslav paktma ·d I d , Spor te§kt1ahna venlecek §ekrller kat
Balkan Antanh bu pakt haikk do am IT~ ile§mediginden ihdas edilmesi heniiz b~r 

a m a res ih · 1 h I" d b 1 ·· I ~ k 
men vaziyet alm1 ~ oluyor. Balkan dev _. ~tma . ~ m ~~ u ~na? muste~~:. ~~~ .~~ 
letleri bu pakh Anta h . t • mm getrnlecegr, ~1mdrden du§unulmu§ . n"n gayesme ama- ~· . 
mile uygun ve binaenaleyh Balkanlarda degrldir. . . 
sulhun istikranna haclim olarak telakki . Bu yo1da <;tkanlan h~benn bahseth -
ediyorlar. gim rapordan galat oldugu anla§Ilmakta-

Beynelmilel buhranlr vaziyetlere kar- dJTF. tb 1 f d heyeti• 
~ b""t·· · • kk··JJ · k •• h u o e erasyon ,. u un styasi te§e u erm at 1 att1 F b 1 
hareket ittihaz ettikleri bir devirde Bal • Ankara 19 (T elefonla) - ~t o 
kan AntantJ Avrupamn cenubu §arkisin- Federasyonu reisi Se~ad Rrza?rn mha
de k1ymetli bir sulh am iii olarak tezahiir sile F ederasyon heyetme N usuh1 Baydar 
etmektedir.» ve Cemil se<;ilmi§lerdir. 

. Ankarada futbol ma~lar1 M etaksas N azrrlar heyet1nd e A k 
izahat verdi Ankara 19 (T elefonla) - . n ara 

A tina 19 (A.A.) _ Atina a]ansr kuliibleri bay ram giinlerinde kendt ara • 

b"ld" · larmda dostluk mac;larl yapacaklardtr. 
1 myor: I k 

Metaksas bu sabahki Bakanlar mec- Bayramda yapl aca 
lisine I 5 ~ubattan 18 ~ubata kadar Ati. - futbol ma~Jarl 
nada toplanan Balkan Antanti konfe - l K d 
ransmrn neticesi hakkmda malumat ver- B. · T. O. d. en: I k - b k 
mi~tir. 4 kuli.ib arasm a yapt aca musa a a-

Bakanlar meclisi, Ba~vekil tarafmdan 
takib edilmi§ olan di§ siyasamn yerinde 
oldugunu parlak surette gosteren ve Bal
kanlar ban§ml memleketin ihyasi ic;in 
hiikumet tarafmdan hazrrlanm19 olan 
programm muspet bir surette inki~af ve 
tatbikma imkan verecek bir surette temin 
eden bu neticelerden dolaYl kendisine 
rniittefikan rninnettarhgm1 bildirmi§tir. 

Konferansm kararlan, Ba§bakan ta -
rafrndan rnilli mudafaa te§kilatJ i~;;in it -
tihaz edilen mes'ud ve kat'i tedbirlerle 
birlikte, Konseyin mii§ahede ve tesbit et
tigi vec;hile, butiin Y unanistanda emni -
yet hissini takviyeye hizmet ve memle -
ket ekonomik hayatile rniilet refahmm 
faydah bir surette istihalesi i~in icab e -
den havaYJ tesis etmektedir. 

Kad1koy Su tirketile 
miizakere 

Kadrkoy Su §irketinin satm almmas1 
etrafmdaki tcmaslar hayli ilerlcmi§tir. 
$irkct meclisi idare azasmdan ismail 
Hakkl bayram ertesi tekrar Ankaraya 
giderek bu i§le me§gul olacak ve bu hu
sustaki nihai kararlar verilecektir. -···-Ke~i etlerine etiket yapi§acak 

Kasablarda ker;i eti satilmasma mani 
olmak ir;in Belediyece tedbirler alm -
maktadtr. Bu meyanda Mezbahada ke
silen k~ilerin hangi kasablara aid ol
dugu tesbit edilerek bu diikkanlarda sa
trlacak etlerin ii.zerinde ker;i eti oldugu
na dair etiketler bulundurulmas1 mec
buri tutulacaktir. Buna riayet etmiyen
ler ceza goreceklerdir. -···-Caddelerdeki kii~iik mezar

hklar kaldirihyor 
Baz1 bii.yi.ik caddeler i.izerine tesadiif 

eden bir taktm kiir;iik mezarhklarm r;ir
kin manzaralar gostermekte oldugu Be
lediyece nazar1 dikkate almmi§ ve bun
larm kald1nlmasma karar verilmi§tir. 
Kaldmlacak mezarhklar tesbit edil -
mektedir. Yakmda i§e ba§lnacakti.r. 

lar a~agtdaki §ekilde cereyan edecek-
tir. 

1 - 21 §ubat 93 7 pazar giinii saat 
13,45 te Galatasaray - Be§ikta§, 15,45 
te F enerbah~e - Cline~ takrmlan oym -
yacaktlr. 

2 - Ma~lar T aksim stadyomunda 
yapilacaktu. 

3 - Her iki ma~m hakemi ba§antre· 
nor Booth' d1r. 

4 - ikinci miisabaka maglubler ara
smda 23 §Ubatta, iic;iincii miisabaka 24 
§Ubat c;ar&amba giinu T aksim stadyo -
munda yaptlacakhr. 

5 - T almnlar berabere 'k.ald1klan 
takdirde mac;lar yanm saat temdid edi e
cektir. 

6 - Fiatlar balk on 1 00, tnbiin 50, 
diihuliye 25 kuru§tur. 
Kongrelerde her memleketin 
federasyon reisi tarafmdan 

temsili i~in bir teklif 
Balkanlararasi atletizm komitesi, Ro

manya federasyonu tarafrndan teklif edi
len bir nizamnarne projesini alakadar fe
derasyonlara gondermi~tir. 

Bu projeye gore Balkan atletizm kon
grelerinde her federasyonu kendi tarafm
dan tayin edilmi§ ve her turlu karan ka
bul veya redde salahiyettar iki aza tern· 
sil edecektfr. 

Bu nizamname Dokuzuncu Balkan o· 
yunlan zamanma kadar alakadar fede -
rasyonlarca tetkik edilecek ve bu oyun -
lar esnasmda toplanacak dokuzuncu kon
grede kabul edilmi~ olacaktlr. · 

Bu nizamname kabul edildigi takdir -
de Balkan komitesinde Tiirkiye dogru· 
dan dogruya Ti.irkiye Atletizm Federas· 
nu Reisi tarafmdan temsil edilecektir. 
Spor i§leri i~in yeni tahsisat 

Hiikumet tarafmdan spor kurumuna 
yeniden 50,000 lirahk tahsisat verilmi§ -
tir. Kurumca bu paranm biiyuk bir krs· 
m1, memleket dahilindeki spor temasla -
rma ve bilhassa atletizm miisabakalanna 
sarfedilecektir. 

sana guveniyordum. Halbuki §imdi sen 
I bana ihanet ediyorsun!.. 

I Doktor yan hiddet, yan emir halinde 
Hasrete o derece yakla§h ki gozleri o -

edersen maskara suratm1 sana iade eder 
ve sen! oyle sokaga fiTlatmm. 0 suratla 
sana bakanlar ic;inde senin yanma yak -
la§maga ve sana bir tek laf etrnege cesa
ret eden bulunup bulunmiyacagmi sen 
daha iyi bilirsin. Evet, evet ... Bunu ya
pabilirim degil mi? Giizel yi.iziinii, iri 
gozlerini... Erkekleri c;rldirtan dudakla
nm, biitun bunlan oldugu gibi senden a
labilirim degil miL· Onu da eski haline. 
maskesinin altmda kaybolan korkunc 
manzaraya ~;;evirmek elimde midir~ 

- Efendimiz, bu kadar fena kalbli 
olamazsm1z ..• Babacietm ... 

iblisane bir gulii~le di~leri gtcirdadt 
ve: 

- Y a? dedi. Bunu yaparken sikiln, 
iiziili.ir miiyiim? Hem sen bana neden 
baba diyorsun? Benim baba olacak vak
tim mi vard1? Ben bana aid bir adam 
degilim. Nasi] ki sen de sana aid degil
sin. Anladm m1 klZlm? Benim vazifem 
biitiin bu adi i~lerin fevkindedir. Ben va
lifemde muvaffak olabilmek i~;;in yalmz 

nun gozlerine dokunuyordu sanki. Elle
rini sirnsrki tutmu§tu. Bu vaziyette kadm 
tahaJIImiil edemedi. Bitab ve baygtn o
radaki mindere dii§tii. 

Hasan Nuri arhk miidahale zamam -
mn geldigine kanidi. Bird~nbire ileriye 
a!Ilacagi s1rada oldugu yerde dondu, 
kald1. Gene kadmrn yiizii degi§ivermi~ti. 
Ariik onda ne isyan, ne nevmidane mii
cadele halinden eser yoktu. Biraz evvel 
heyecanlar, kendini miidafaa etmek azim 
ve kararile parhyan gozleri bir noktaya 
dikilmi§, sanki ta§ kesi1mi~ti. ~a§krn, bit
kindi. 

Titrek ve baygm bir sesle: 

- Hakkm1z var baba, dedi. N e ya -
pacagrm1 bilmez bir hale gelmi§im. Size 
itaat etmek borcumdur. 

- !taat edeceksin, l§thyor rnusun 
Has ret? Ita at edeceksin bana I. .. 

- Evet baba ... ~imdi emrediniz, ne 
yapay1m, nasi) hareket edeyim ~. 

- Arhk sevmiyeceksin. f§itiyor mu -
sun? Arhk N uriyi sevmiyeceksin ..• 

Windsor Diikii 
Evlendikten sonra 
Amerikaya gide

cegi soylenivor 
Di.in §ehrimize 

gelen Daily Ex -
press gazetesinin 
yazd1gma gore 
Windsor Diiki.i, 
Mrs. Simpson'la ev
lendikten sonra Av· 
rupaYl terkedecek · 
tir. Dukiin Arne -
rikadan vaki davet
leri kabul ederek 

t~ 
~~ 

bir vakit ic;in oraya Dii.k t~in tekltf 
gitmek ihtimali var- edilen arma 

d1r. 
Viyanadan avdet eden Princess Ro -

yal valid~ Kralic;e i1e Dukiin miistakbel 
planlan hakkmda teatii efkar etmi§ler -
dir. 

Diikiin armau 
Daily Express artistlerinden biri, 

Windsor Diikuniin kabul edecegi arma
mn yukanda gosterilen ~ekilde olacagmt 
tahayyi.il etmektedir. Resimde Krala 
mahsus tac Dukahk tacma tahvil oluna
rak resmedilmi~tir. 

St. George ve Garter (dizbagi) ni
§anlan da gosterilmi~tir. Diik arzu ettigi 
takdirde asian remzinden de istifade ede
bilecektir. Diikiin asalet srrasr Lord San· 
siye, Glouchester, Kent ve Cannaught 
Diiklerinden sonra gelmek iizere !mpa· 
ratorlukta be§inci dereceyi muhafaza et
mektedir. 

Kent Diikasi kardetile goriit· 
mege geliyor 

Londra 19 (A.A.) -Hesse ve Kent 
Diikleri, bugiin Miinih'e gidecek ve ii<; 
hafta kalac~klardrr. Dukler, Kontes 
Toering'e misafir olacaklardrr. Windsor 
Diikuniin ikamet etmekte oldugu Enzes
feld §ehri tayyare ile Miinihe iki saatlik 
bir mesafede oldugundan Diiklerin oraya 
giderek Windsor Dukiinii ziyaret etme
leri kuvvetle muhtemeldir. 

SOylendigine gore, Kent Diikii bira -
derile Kral ailesinin kendisine verecegi 
maa§ hakkmda gori.i§ecektir. 

Cornonailles Dii'kliigii muddeiumumisi 
Walter Monckton Viyanaya gelerek fn
giliz elc;iliginde Windsor Dukile gori.i§e
cektir. -------Aima nyaya gonderilen ~uruk 

yumurtalar meselesi 
Bundan birka ~t gun evvel Almanyaya 

bayat yumurta ihracmaan maznun ola
rak Sabri ve Bodos admda iki tiiccann 
muhakeme edilmekte olduklanm yaz -
rni§bk. Di.in bu iki tiiccarm vekili bu -
lunan avukat Zekiden almt§ oldugumuz 
bir mektubda hadise hakkmda §U tav -
zihin derci rica olunamkta ve vak'a §Oy
le hikaye olunmaktadrr: 

cSabri ve Bodos Omeraga zade bira
derlerden 200 sandtk yumurta almi§lar 
ve bunlan ihracat~L Fro§a transit ola -
rak istanbulda satmi§lardtr. Bu mallar 
inebolu Tiirkofis muayene komisyo -
nunca 14 agustos 935 te muayene edil -
mi§ ve Almanyaya sevke elveri§li bu -
lunmu§tur. Yumurtalar 20 agustosta 
Fro§a teslim olunmu§ ve Fro§ tarafm -
dan muayeneden sonra vagona yiikle -
nip Almanyaya se-vkedilmi§tir. 

Yumurtalar istanbuldan vakit ve za
manile sevkedildigi halde Stogard kim
yahanesince ancak 6 eylUlde muayene 
edilehilmi§tir. Yumurtalar agustos gi
bi steak bir ayda Almanyada §ehir §e
hir dola§bnlmi§ ve ondan sonra mua -
yeneye tabi tutulmu§tur. Binaenaleyh 
burada sur; yoktur ki sur;lu bulunsun. 
Keyfiyet bundan ibaretttir.• 

Thil, bokstan ~ekildi 
Paris 19 (A.A.) - Boks orta srklet 

diinya §ampiyonu Marcel Thil, bokstan 
c;ekilmi~tir. Diinya §ampiyon1ugu unvam 
miinhaldir. 

- Haytr •.• Amma ~ .•• 

- Emrediyorum, ammas1 filan yok. 
Arhk Hasan N uriyi sevmiyeceksin!. .• 

Bu hayk1ran ve giirliyen ses kar§ISm
da kadm1n titriyen sesi aglar gibi: 

- Art!k onu sevmiyorum, artlk Nu -
riyi sevmiyecegim 1.. diye mmldandi. 

- Y ann gelince ona si:iyliyeceksin. 
Tedavisi ic;in muhakkak gelecektir. 

- S<iyliyecegim. 

- Senin c;ift oldugunu, bir isminin de 
Davud oldugunu biliyor mu~ 

- Biliyor. 

- Vay, vay, vay ... Biitiin mlarrmr 
ogrenrni~ ha ... <;ok iyi ... y a benim ay-
ni zarnanda Prens Rrzkullah oldugumu 
da ogrendi mi? 

- Zannetmem 1 
- Neyse ... Emirlerim yerine gelecek 

mi~ 

- Tam amen efendimiz .• , 

- ~i.mdi yeni emirlerimi dinle. lyice 
dinle: Duskoi seni istiyor. 

-Ah ... 
- Sen onun metresi olacaksm .•• 
- Ah, efendimiz... Merhamet ... h-

te bun a muktedir degilim yapamam .•• 

Yeni yo leu salonu 
Juri heyeti diin toplanarak 

tetkikine baslad1 • • proJenin 
' 

T efrik edilen kotimeler marbn 12 sine kadar 
~ab,arak bir rapor haztrbyacak 

Liman Umum Miidiirlugiince Galata
da <;inili ve Merkez R1hhm hanlan ara
smda yaptmlacak yeni yolcu salonu ic;in 
ac;Ilan rniisabakaya gonderilmi~ olan 
maketleri tetkik edecek jiiri heyeti diin 
ilk toplantlSlm Guzel San' atlar Aka de -
misinde yapmr~tlr. 

Toplanh Vali Muhiddin Ostundagm 
riyasetinde yapilmi§tlf. Gazeter:niz Ba§ -
muharriri Yunu§ N adi, Turing Kulub 
namma Re§id Saffet, Giimruk Ba~mu -
diiri.i Mustafa Nuri, Muhafaza Ba~mu -
duru Hasan, Be§inci §ube mudiirii $iikri.i, 
Denizyollan miidiirii Sadeddin, Ticaret 
Odasr Umumi Katibi, Liman mi.idurii 
Raufi ve baz1 meb'uslarla Giizel San'at
lar Akademisi profesorlerile Muhendis 
mektebi profesorlerinden baz1lan da top
lantJda hazu bulunuyordu. 

T oplant1dan evvel Y enikap1da yap1l -
masr du§i.iniilen yeni liman hakkmda juri 
heyeti azasma izahat verilmi§tir. Ruzna
me mucibince jiirinin tarzt mesaisi i.izt -
rinde goru~iilmii§ ve tali iki komitenin 1 0 
marta kadar maketler iizerinde tetkikat 

yapmalanna karar verilmi§tir. I 0 mart 

ak§ami tali heyetler raporlanm verecek 

ve bunlar teksir edilerek juri azasma da-

Fransada sosyalist ve 
komiinistler birle~e

cekler mi? 
[Ba1tarat• 1 tnct sahttede] 

cagt hakkmda ortada bir tak1m ~ayialar 
dola§maktadlr. Bu §ayialara gore, huku
met ya siyasetine sosyalizme daha ziya· 
de uygun bir istikamet verecek, ve yahud 
bilakis daha mutedil temayullere ri.icu e
decektir. 

Bundan ba~ka baz1 gazeteler, yakrn
da sosyalist ve komi.inist partilerinin bir
le~mesini beklemektedirler. 

Bir takrm kimseler de hiikumetin sos· 
yalizme mtitemayil bir takrm tedbirler 
alacagt ve bilhassa bir milli i~sizlik ser -
mayesi, ihtiyar ameleye yard1m serma -
yesi ihdast ve sigortalann millil~tirilme
si gibi tedbirler ittihaz eyliyecegi fikrin
de bulunmaktadir. 

Sigortalarm millile§tirilmesini muah -
haren diger bir tak1m miiesseselerin mil -
lile~tirilmesi takib edecektir. 

Ordre gazetesi ise Leon Blum'iin mu· 
tedil unsurlarm mesai birligini temin et -
rnek tasavvurunda bulunmakta oldugunu 
ve bu mesele hakkmda kendisinin haliha
zuda siyaset adamlan ve maliyecilerle 
goru~mekte bulundugunu ileri surmekte -
dir. 

Populaire gazetesine gelince, bu gaze
te, Flandin tarafmdan yap1lan istizahm 
halk~;;Jiar cephesi erkam ara~mda ne dere· 
ce irtibat ve ittihad bu1undugunu goste· 
recegi miitaleasm1 serdetmektedir. 

Para kanunu 
Paris I 9 (A.A.) - Parlamento, pa· 

ra kanununun ayan meclisinirr istedigi §C· 

kilde tadilini I 95 reye kar§I 385 reyle 
kabul etmi~tir. 

l I 1 0 I l 936 tarihli para kanunu, bu 

kanunun ne§rinden evvel altm frank o -
larak tesbit edilen beynelmilel tediyat 
hakkmda kabili tetkik degildir. Bu hu -

sustaki ahkam, 1 I 1 0/936 tarihinden iti

baren tatbik edilecektir. 

- Emrediyorum ... 
- Kahil degil.. • 

- Ben ancak bu suretle bu herifi el-
de edebilirim ve kendime baghyabilirim. 
Soyle bakayirn: Onun metresi olacagmt 
ve ona a§k oyunlan oymyacagmi tekrar 
et.. 

- Baba. •• Baba... Efendirniz ... 
<;ok fenayirn!.. Merhamet ..• 

- Emrediyorum ..• 
Bu ~iddetli emir iizerine kadm saml

dr, titredi ... Sanki sondii: 

- Duskoi'nin metresi olacagim ... 
Bu sozleri soylerken gene kadm san

ki kendinde degildi, gozleri ac;Ik, fakat 
uyuyordu. Doktor zavalhy1 manyatize 
mi etmi§ti ~ .. 

«Metresi olacagtm !» sozii Samoi -
lof'un dudaklannda mel'anetkarane bir 
tebessi.im belirtti. Gene kadma yakla§a -
rak onun yanaklarma ve viicuduniin baz1 
noktalarma dokundu: 

- ;limdi uyan Hasret!. .. Haydi u -

yan ... Bana ita at et ve sakm soziinii u -
nutma •.. 

- Hayrr, unutmiyacagim ..... 
Bu sozleri dinlerken Hasan Nuri ga -

rib bir aciz i~indeydi. Y erinden krmildt-

gihlacakhr. Bundan sonra jiiri 12 mar~ 
ta toplanacaktir. 

Tali komitelerden idarl komitelere 
Giimriik Basmiidiiru Mustafa Nuri, Em• 
niyet Miidii~ii Salih ve Liman Miidurii 
Raufi, teknik komiteye de Guze) San'at
lar Aka demisi mimari profesori.i Taut. 
profesor Strn, Miihendis mektebi mimari 
profesoru Derp, Ziya, profesor Prost -ve 
F arih Kopri.ili.i se<;ilmi~lerdir. 

]iiri azalan bundan sonra rnaketled 
tetkik etmi§Lir. Bu tetkikten sonra bazl 
mutalealar yiiriitiilm~tiir. Miisabakaya 
gonderilen 24 maket ayn ayn §ekillerde
dir. Fa kat daha ziyade vapurlardan bir 
kopru ile salona yolculann c;1kmasr -ve 
salonun iizerinde bir saat kulesi bulun • 
mast fikri hakim bulunmaktadrr. 

Miisabtklar i~;;in iki derece tayin edD· 
mi§tir. Birinciye 2500, ikinciye I 000 li' 
ra verilecektir. Bundan ba§ka iki proie 
de be~r yi.iz lira mukabilinde satm ab• 
nacakhr. 

Y eni yolcu salonu arsasmm boytl 
54,45 metro olup bina iic; kat iizerine in• 
~a edilecektir. Zemin kattaki yolcu sa ~ 
lonunda I 80 yo leu bird en ayni zamanda 
muayeneye tabi tutulabilecektir. 

Bina 300,000 liraya c;rkacakbr. 

Mudanyada miitareke 
evi diin a~tldi 

[Ba$taratt 1 tnct snhttedel 
~ehir bir bayram manzarasr almi§ll. 

Evvela Bursa valisi ~efik, guzel bit 
nutuk soylemi§, istikla1 sava§mdan, Mu .. 
danya mi.itarekesile ba§hyan siyasi za .. 
ferlerden ve Ba§Vekil ismet 1noniinull 
biiyiik §ahsiyetinden bahsetmi§ ve §id '" 
detle alkr§lanmi~tlr. 

Bundan sonra bina gezilmi~tir. Binada 
o zamanki e§ya oldugu gibi yerli yerine 
konmu§ bulunmaktadir. Hatta lsmet !n~ 
niiniin yattlgt oda, miitarekenin imza ~ 
dildigi masa ve kalemler eskisi gibi tan" 
zim edilmistir. 

Karabiik demir ve ~eli!' 
fabrikast 
£Ba$tara/l 1 tncf sahffedel 

mtitehaSSislan Karabukte <;alt~malara 
ba~lami§lardJr. Miihendisler beraberle .. 
rinde getirecekleri rnakineleri derhal ku• 
racaklard1r. Muhendislerle beraber Bras"' 
sert §irketi mi.iduru M. Mackenzie de 
~ehrimize gelecektir. 

Malum oldugu iizere Brassert §irketi 
ile mukavefe 1936 senesi sonlarrnda im ... 
zalanmt§ ve tasdik edilmi§ti. MukaTele 
iic; milyon ingi]iz lirahk olup, Brassert 
grupu iki bU<;uk sene zarfmda in~aahnt 
bitirmi~ olacaktJr. 

M. Mackenzie ile rnuhendisler lstan~ 
bulda iki giin kalarak Kastamonuya ha • 
reket edeceklerdir. 

••• 
Diin verilen konferans 

cl§• mecmuasmm tertib ettigi felseft 
konferanslarm sekizincisi diin ak§am 
Eminonii Halkevinde profesor Sadred
din Cclal tarafmdan verilmi§tir. Diinkii 
konferansm mevzuu cMilli kiiltiir ve 
kiiltiiriin umumi manalan idi. Konfe ,. 
rans kalabahk bir kiitle tarafmdan din
lenilmistir. Dokuzuncu konferans onii
miizdcki cuma giinii ak~amr, Universite 
Fen Fakiiltesi doc;cntlcrinden Nusrat 
tarafmdan verilecektir. 

yam1yordu. Halbuki hemen haydud h~ 
rifin iistiine ahlmak, hatta onu bogazla "' 
mak i~;;in muthi§ bir hiTS ta duyuyordu. 
Fa kat Hasretin itaatkar cevablari, her§C:' 
ye razr olu~u onda oyle bir teessi.ir husu
le getirdi ki kalbinde ac;1lan yara sanki 
N uriyi oldiiri.iyor, boguyor, hareketten 
ahkoyuyordu. Bacaklan artik viicudunii 
ta§Iyamiyacak bir hale geldi. 

0 siTada Samoilof'un odadan ~Ikhgr' 
nr ve o ana kadar bilmedigi, gormedigi 
bir kap1yr ac;:arak kayboldugunu farketti. 
Bir merdivenden a§agrya indigini duyar 

gibi oldu. 

Buna ragmen uzun muddet yalan<:l 
Hasan Azmi hareketsiz kald1. Y erindeil 
klmlldamaga bile muktedir degildi. 

E vin ic;inde <;It yoktu. N uri merdiven 
ha§mda, ayaklardan birine dayah o)an 
g(igsiinde, kalbinin §iddetli atl§Ini i~iti "' 
yordu. Kendi ken dine mmldand1: 

- Zavalh Hasret ... Ah ... Onu mut• 
I aka kurtarmahyim .. , 

Bu azimle yerinden kalkh. Maskele • 
rin bulundugu odaya dogru ahldi. Has· 
ret hala minderin iistunde, gozleri a~1k• 
fakat hi~bir ~ey gormiiyor gibi. baygtn 
bir haldeydi. lArkn.n varJ 
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Daha arttr soguklar, ... 
Bak: Krf iki kat gelJi! •• 
Kanun bitti, ~ocuklar; 
$imJi Je $ubat gelJi! .. KORKUNC BiR UYANIS 

Cec;en gun gene bizim me~hur avc1 
Bay Sadi geldi. 

- Artik, dedi, benden hi<; bahset· 
lllez oldun. Bay Tintinler, Bay T onton· 

lar!a me~gulsiin. 
Cevab verdim: 
- Ne yapay1m, goziikiirde yoksun, 

iiyle bir ehemmiyetli maceran da akhm
da kalmad1 ki yazay1m! 

- Bak ben sana bir tane anlatay1m, 
buna sahifenin okuyuculan bayilacaklar. 
Yaktile cenubi Amerikaya tam Pam
pa'mn ortasma avlanmaga gitmi§tim. Be
ni tekha§Ima tuhaf bir eve misafir ettiler. 
Bir zemin katile bir de onun iistiindek1 
kattan miirekkeb bir bane .. Yathgim o
damn penceresi garb tarafma a<;1hyor .. 
Onun yamnda uzunca bir koridora, !onra 
yemek odasma gec;iliyor .. Koridorda do
lambac;;h bir merdiven.. Oradan birinci 
kata <;Ikihyor .. Lakin o kat kullamlacak 
bir halde degil. Sayd1g1m teferriiat1 Iii • 
zumsuz tJra§ zannetme .. Bu tafsilah nic;;in 
verdigimi sonra anhyacaksm! flk ak~am 
saat onbirde ya tag1ma girdim. Ciinkii 

gi.indiizi.in tam be~ saat at iistiinde dola§· 
m1~. yorulmu~tum. Birkac;; dakika sonra 
derin bir uykuya dalmi§Im. 0 mada 
Pampa'da asayi ve emniyet pek yerinde 
degil.. Bazi c;eteler dola~Jyor.. Onun i
<;in hele benim gibi penceresi a<;1k olarak 
alt katta yatanlar, yataklarmm yanma bir 
tiifek ve ba~lanmn altma bir tabanca 
koymay1 ihmal etmiyorlar. Ben de edilen 
tavsiyeler iizerine ayni §ekilde hareket et
lllekten geri kalmadJrn. Sabaha kar~t tu
haf bir giiriiltii ile uyand1m. Kendi ken· 
dime: 

- Acaba, dedim, boyle tetikte yat
hgJm ic;;in, hulyaya mt kaptldtm. Hemen 
obiir tarafa doniip tekrar uykunun kuca
gm a kendimi terketmek iizere idim ki o
damn i<;erisinde birinin dola~makta oldu
gunu kat'iyetle sezer gibi oldum. Seherin 
ilk I~Iklan ortahg1 hayal meyal aydmlat
ttgt ic;;in ba§Jmi <;evirince bunun bir insan 
degil, gozlerini ~~~1 1~11 iizerime dikmi§ bir 
jagar • cenubi Amerika kaplam - oldu
gunu gordiim. 

Vakia Pampa'ya jagar avlamaga git
mi§tim arnma onun boyle vakitsiz bir za
manda ayagtma gelecegini tahmin etme
mi~tim. Miibarek hayvan insanm bulun
dugu yere kendiliginden pek te§rif eyle
mezdi amma, onu celbeden §eyin dola
b•mda sabahleyin yemek iizere saklad1 -
gim tavuk sogii~iiniin kokusu oldugunu 
anlad1m. Boyle tehlikeli vaziyetlerde in
san fazla dii~iiniirse mahvoldugu giindiir. 
Binaenaleyh derhal elimi yast1gm altma 
attJm, tabancayi c;ekip ate§ ettim. Aksili
ge bakm ki kapsiil patladt, lakin kur~un 
firlamadi ve bu kuru giiriilti.i vah§i hay
Yam biisbiitlin hiddetlendirdi, iizerime sal
dirmaga hamland1. Tiifegin jagann bu-

, 

lundugu cihette oldugu ic;in alamazd1m. 
Hemen aksi tarafa su;rad1m. Eger rovel
verin i~indeki biitiin kur§unlar patlam1 • 
yacak olursa ben bitmi§tim. T ekrar teti
gi c;ektim. Bu defa kur~un <;Ikh fakat he
define isabet etmedi. J agar da yatag1mm 
iizerine SI~ray1p daha hakim bir vaziyete 
gec;ti. Ben de hemen koridorun kap!slm 
yava~<;a ac;1p cli§an c;;Ikhm, koridoru bir 
ok sliratile ge<;erek merdivene fulad1m. 

J agar aVJm ele ge<;irdigine kat'iyetle 

-2-
Ayaz gii~ gelir bana: 
DonJuruyor Ji,leri! .. 

1 Portakal, manJalina 

~ $ubatrn yemi,leri! .. 

~ -3-
Bir el goklerin gene 
Bulutlarzm •aiar t 
$ubat ayr her sene 
Mutlak biraz kar yagar! .. 

-4-
) Krfm gergin yaymda 

Buzdan sivri bir ok var! •• 
Crkar $ubat aymda 
Sayrlr frrtmalar! •• 

-S-
Krf kuraa bile pusu 
Cok gitti, kalJr azt! .. 
Cekiyorum Joiru.u 

1~ Ben iple giizel yazal .. 

hiikmetmi§lere mahsus bir vekarla agu >~;:;::::::::!:=:::::;:.:::;:::::~~~~ 
ag1r arkamdan geliyordu. Coziim, kenar· . ·l ~ I 
daki sahanhkta duran biiyiik zeytinyagifAYDAl.l BtLG i LE R: 
destisine ili§ti. He men ona yapi§hm. Se- _ _ _ 

~ SER(;E 

kiz, on kilo kadar aguhkta bir§eydi. tki Agaclara tapa.nlar 
kulpundan tutup hayvanm kafast budur t 

nsanlarm agaclara tapmalan, ilk za
diye yerle§tirdim. T abii bu, onun i<;in manlarda mevcud Totemcilik dine ve i-
biiyiik bir darbe te§kil etmedi amma, goL• tikadmdan kalma bir an'anedir. Mede
leri bir miiddet yaga bulandigi i<;in ser • nile~mi~ olan milletler bOyle sac;ma fi
semler gibi oldu. kirlerden kurtulmU§larsa da geri kal -

Bundan istifade ederek list kata c;tk- ffil§ yan vah§i kabileler arastnda Mla 
hm. Maksadim oradaki kapiYI siinpeleyip bu gibi batJl fikirlere inanarilar mev • 
bir miiddet hayvam me§gul etmekti. Hey- cuddur. Vaktile me~hur Alim Darwin 
hat.. Oras1 kullamlmad1g1 i~in siirgiisii, cenubi Amerikada ke§if seyahatleri ya
kilidi, filan yoktu. 1~ benim kuvvetime da
yamyordu. $iiphesiz uzun zaman muka
vemet edemedim. Ostiiste iki el tabanca 
daha s1kt1m. ] agar biraz geriledi. Pence
reye ko~tum. Yiiksekligin i.ic; buc;uk, dart 
metro kadar olmasma ehemmiyet vermi
yerek derhal kendimi sahverdim. Bereket
versin, yer ya~ ve yumu~aktt. Hi~bir ta· 
raf1ma bir§eycik olmad1. 

Alelacele dola§tp yatak odama gidip 
tiifegimi ald1m. Y almz, ~imdi nerede bek
lemek lazimdJ. Onu kestiremiyordum. 
Ciinkii jagar arkamdan, pencereden atla· 
mam1~h. Acaba merdivenden geri mi do
nUyordu. Evet tahminimde aldanmami -
§Im. Orada kar~Ila§hk. AramJZdaki me
safe tam dort metro kadard1. Derhal ni
§an ahp tetigi c;ektim. J agar yaralandt, 
fakat dayand1, yuvarlanmadi, iizerime 
dogru gelmekte devam etti. 1kinci kur
~unu atmak istedim. Tiifek patlad1. Ey
vah felaket! 

Kafir silah, tam kanncalanacak zamam 
bulmu§tu. Artik yapacak ba§ka i§ kal -
mam1~tl. Silah1 namlusundan tutarak ha
vaya kaldJrdJrn, hayvanm yamma yakla~
masmi bekliyerek tam zamanmda belke
miginin iizerine indirdim. Bu seferki dar
be onun i<;in miithi§ oldu. Gokleri litreti
ci homurdanmalarla bir daha kalkmamak 
iizere yere yJkildi. Silah sesini duyan ci -
var c;iftlikteki amele de <<ne oluyor?» di
ye ko~up gelmi~lerdi. Macerayi onlara hi
kaye etmege hacet yoktu. Merdivenin di
binde agzmdan kanlar kusarak uzanmi§ 
jagan gostermek kafi geldi. 

parken Amerika yerli1erlnden Vali§u 
ve Kamalsk kabileleri arasmda a~act 
Allah taruyanlara tesadiif etmi~ti. Bu
giin Afrikada Nijer havalisinde Ahanti
ler, Dahomey civarmdaki baz1 kabile -
ler, c;at goli.ini.in garbindeki yamyatn -
lar da agaca tapmakta ve bll§larma ge • 
len felaket}er, VUcudlerine arlZ olan 
hastahklar i~in onlardan imdad bekle • 
mektedirler. 

Mtstrda Kahire civarmda da cHaki • 
mi.ilkebir - Bi.iyiik doktor, ismi verilen 
yan ilah tamnan bir a~acm mevcud ol· 
dugu, baz1 cahil halkm s1tma ve sair 
hastahklan gec;irmek ic;in ona yalvar -
rnlya gittikleri soylenmektedir. 

Buda dininde de blr cins mukaddes a· 
gacm varllg1 insanlarm cahillik zama • 
nmdan kalma tesirlerin eseridir. Bu, 
ancak o dine salik insanlann hayalinde 
mevcud, kokli gokte, dallan yerde bir 
nevi Tuba agac1drr. 

K1zakh tayyareler 
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Ko~umuz Sovyet Rusyanm Ar;ya -
daki arazislnde <;eliyabinsk havalisin • 
de altlarmda tekerlek yerine ktzaklar 
mevcud yeni icad bir cins tayyarelerin 
tecriibeleri yaptlmaktad1r. 

Bir zamandrr ihmal edilmekte olan lsve~ jimnastigi tekrar moJa 
olJu. Resim bir ingiliz kzz mektebinJe asri lsve~ jimnastigi Jersi 
YQpzlrrken alrnmrfhr, 

Siberya aksammdan olan bu havali • 
de senenin ekserl ktsmmda yerler karh 

ve buzlu oldugundan tekerlekli uc;ak -
larm tayyare meydanlarma konmalan .. 
m ve oradan kallonalarrm temin etmek 
miimkiin olmadt~ i<;in bu usule bat -
vurulmu§tur. 

Bu tayyareler yerde kayd1klan za -
man saatte 150 ve u~tuklan vakit saat
te 300 kilometro katetmektedirler. 

Eger tecriibeler muvaffakiyetli ne -
tice verirse Siberya ve civarmdaki pos· 
ta, insan ve hafif e§ya nakliyati bu tay
yarelerle yap1lacaktrr. 

Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo
tograf gi:inderenlerin resimlerini bas -
rmya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi ~1kmak mutlaka hediye kazan -
m1~ olmakhga dela.let etmez. Mtikafat 
kazananlann isimleri ayhk bliyiik lis -
tede basthr. Soldan srra ile: 

1 - Kayseri Mimar Sinan ilk okulu 
Mukaddes. 

2 - Kenya orlamekteb 99 Ahmed. 
3 - Bulgaristan Ru~uk orta okulu 

lkbal Arif. 
4 - Pa§abah~e $ehidlik caddesi 60 

numarada Mustafa Ozbey. 
5 - Bursa Cumhuriyet caddesi 149 

numarada Semiha Salim. 
6 - Bursa ilk okul talebesinden 204 

Sevim. 
7 - Denizli vilayet emniyet kalemin

de Alinin oglu Haydar Kozak. 

8 - Rize Ali R1zanm oglu Mehmed 
Emin. 

9 - Trakya Saray kazasmda ilk okul 
375 Tiirkan Ozalp. 

10 - Kayseri eski mlistantik Hitfi loZ1 
Kay a. 

11 - Sultanahmed 44 i.incii ilk okul 
368 :;lahab. 

12 - Biga kazas1 Dumlupmar ilk o
kulu 299 Behire Ugurlu. 

13 - Uskildar jandarma kumandam -
nm oglu Suad Sunet. 

14 - Kadtkoy sekizinci ilk okul Nihal 
15 - iran Tebrizde Cihanni.ima otell 

katibi Asker Mehmedzade. 
16 - To~u Gedikli Erb~ okulu 147 

Abdullah. 
17 - Ke~an manifaturac1 Sava§al Jo. 

z1 Mutena. 
18 - Alman mektebi N amlk Kemal. 

C c:.ubat ve mart bulmacas• ) ·--~Y ______________ __ 

~u gordi.i~i.iz 
yer bir sergi bina• 
stdtr. Farzedin ki 
otomobilin kap1S1 
ac;tbyor ve iqinden 
siz iniyorsunuz. Bu 
sergide gormedl!!l
niz, g~medi~iniz 

hi~bir oda ve salon 
kalmtyacaklt11'. Yal 
mz §U ~artla ki her 
yerden ancak bir 
defa g~ecek, ora • 
ya bir kere daha 
donmiyeceksinlz. 

Bu yolu yukan

ki resmin iistiinde 

ktrm1z1 kalemle ~i
zip gi:isteriniz! 

Bu bilmeceyi 

do~ru ~ozenlerden 
birinciye 5, ikinci

ye 2, iic;iinciiye 1 li
ra mukafat \Terile -
cek ve diger 100 ki· 
§'iye miinasib hedi
yeler da~tuacak -
trr. 

Cevablarm martm sonuncu giini.i - dogru ~ozenlerden blze 
ne kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh derenlerin resimleri de 
adresine gonderilmesi laz1md1r. G~ mp kazanmadlldanna 
kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi gazeteye bastlrr. 

foto~af gon -
mi.ikafat kaza
bakllmakS1ZlJ1 
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hi kaye 

7 

(merakh ~eyle~r] 
Sligo golii 

1rlanda adasmda Sligo §ehri civann
da ayni ismi ta§tyan bir gol vardrr. Bu 
gol a~ag1 yukan yiiz senede bir kere, 
bir gecede anSlZln kaybolmakta, biitiin 
suyu birdenbire ~ekilmektedir. Sonra 
seneden seneye ~kilen sular yava§ ya
va§ yerine gelmekte ve tabii halini al· 
maktadrr. 

Yaptlan tetkikler bu goli.in alt taba
kasml te§kil eden toprak k1s1mnda bazJ. 
cereyanlar mevcud oldugunu ve bu ce
reyanlann bOyle as1rda bir kuvvetle~ 

rek goliin suyunu da birlikte altp go -
tiirdiigiinii meydana c;Ikarml§trr. Fakat 
ingiliz alimleri bu sefer dordi.incii defa 
ortadan kalkan gOliin suyunun tekrar 
donmiyecegini soyliiyorlar. <;iinki.i 0 

havalideki diger baZl kuyulann ve su 
birikintilerinin de kurum1ya yiiztut -
m~ olmalar1 bunun en kuvvetli delili 
imi§! 

Meksikada mektebler 
bombot! 

Meksika gazetelerinin yazdlklarma 
bakthrsa o memleket ahalisinin bir~ogu 
heni.iz okumak yazmak bilmiyorlarnn§. 
Memlekette zaten pek az olan mekteb • 
lere de kimse devam etmiyormu~. Bu -
na mukabil orada 711 tane horoz do -
gU§ meydam, 140 tane bo~a dogii§ mey
dam, 15 at kO§usu meydam, 600 sinema 

binas1 varm1~. Oralan her giin dolup 
dolup bo§amyormu§. :;iimdi sade zevk ve 
eglcnce mahallerine devam ederek ca
hil kahp ileride sefil clan Meksikahla -
rm sonunda alallan ba§larma gelir am
rna, ne yaz1k ki i§ i§ten gec;mi§ olur. 

Kristof Kolomb bir 
yalanc1 m1yd1? 

Amerika gazetelerinden baztlarmm 
verdikleri garib bir habere gore bir~ok 
ispanyol Alimleri, komi.inistlerle ihti -
lalciler arasmdaki harbe dahi ehemmi-

yet vermiyerek bir tatun yiiksek i§ler
le ugra~makta imi~ltlf. Bu arada Ame
rika ka§ifi Kristof Kolomb'un da bu 
k~fe aid biitun dosyalanm, vesikala
rmt tetkik etmi§ler, neticede bu ada -
mm bir ka~if degil, bir yalanct oldu -
guna karar vermiljler. GO.ya Kristof Ko
lomb, Amerikaya giden yolu Bask ve 
tskandinav gemicilerinden ogrenmi§, 
halbuki Avrupaya dondi.igu zaman bu 
i§i kendi yapmi§ gibi gi:istermi§mi§. Fa
kat alimler bu iddialanm acaba hangi 
vesikalara istinad ettiriyorlar? Bundan 
hie; bahis yok. 

··························································· 

Bacr, ~ocugu sever mirin? 
~ocugunu o kaJar aeviyo ki ... 
~iy ~iy yiyo .. 



GONON BULMACASI lj1stanbu1 t orsas1 kapam~ 
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Soldan saga : 

1 - Ba.harattan bir madde. 2 - Savsak
lamak. 3 - Aldirmama, vak'a. 4-Sesin geri 
gelnlesl, k1ymetli bir ta.§. 5 - BagJ~lama, 
filllere gelen bir sual edati. 6 - i~i. giizel 
yaz1 yazan. 7 - Italyada bir ~ehir, iiye. 8 -
Mtikemmel, t1bbi bir madde. 9 - Biiyiik Iii
gat, est:< i blr filim ~irketl. 10 - Ctiriim, oz 
tiirk<;e ckuvvet,.. 

Yukandan a~ag1ya: 

1 - Arkasmdan k~mak. 2 - SarhO§ de
gil, isanm dogdugu tarih. 3 - Muvafakat 
eden, eski bir Ttirk devleti. 4 - Bir renk, 
mlnare:ie okunan ezan gibi bir ~ey, akil. 
5 - Me.\!hur bir musik~inas, bilgi, iQtiglmiz 
liey. 6 - Itlkad, gaze gortinmiyen ti<;tincti ~a
hl.S. 7 - Felaket, sicim. 8 - Tarladaki bug
day mahsulii, dovme. 9 - Bir sebze. 10 -
Nota, tapma.k. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
l 2 3 4 5 ~ 7 ~ y 10 

2 

3 

4 
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PARALAK 

Ah~ Sah~ 
1 SterllD db llJ 

I 1 Doiar . . 3. 1.6 
20 Fran= Fr 114. !11 
20 Ltret uo. 125 

20 BeJc1ka Fr ·o. !H. 

20 Drahml LIS, 2~ 

20 lsv1crf> Fr 70. o'io 
20 Leva <0. 2o. 

1 Florin n3. 66, 

20 Cek kronu 10. 75. 

I Avusturva Sl e2.60 ll2. 0 
1 Mark ~o. 21!, 
1 Zlotl 20. 22 
1 Penllii ~1. 2<1 

20 Lev ll H. 
20 Dinar 52, 6;) 

Ruble 
1 isve~ kuronu dU. tl~ . 

1 TUrk a.ltm1 ;035. l036 
.....!.....Ran knot Os B J46, t47 

<;EKLER 

LOndra. 
Alllj Satllj 
·17, 17 Nev Yok t•.7lls::o '. 7\J;J ,fi 

Part.~ 1 7,0:" 75 17,1136 
Milano lfi,0715 to,071o 
Brtiksel 4,70:> t705 
Attn a ;8.075 ;s..,n 
Genevre 3,4 775 3,4'170 
sorva i4/45 •• 4.3J5J 
Amsterdam l,45 1,45 

Prall 12,74 22.14 
Vtvana 4. <431 4.2431 

Maelrl"' tum Ll,J7 
Herl!n L:J116 1.~716 

Varsova. 4,li:i7J 4.1-75 
Budaoeste 4.376L> 4,ili60 
Biikres 108.4~75 L\.8,4;175 
Bel2Tad 34.5225 ~4.5225 
Yokohama :Ul:io :.!,71:1..> 
Moskova :.!4,94 H,94 
St,okholm 1.1135 '\.1435 

ESHAM 

Anadolu em. I 
A!)l.UI,I Kapa~ 

% 60 vadel1 24.J5 24.95 
AsJan cl.mento li 95 1475 

I IRIAIKI•IMIEID IEID iSTiKKAZlAR 
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Be~ikta(l Ast.'{erlik §ubesinden: ZEPLIN 
Miivazenei Umumlyeden ma.a~ alan dev

let memurlar1 45 giinliik kit'a staji gi:irmek 
iizere 313 ila 316 dogumlu yedek yarsuba.y
lardan toP!)u ve muhabere sm1fma aki o -
lanlar klt'aya sevkedileceklerdir. Malfunat 
almak tizere §ubeye mtiracaatleri Han olu
nur. 

Balonunda bile Mercedes - Benz Dizel 
motorii gali§maktadrr. Kamyon, binek 

emrinize haZir. Emrediniz, tafsilat ve
relim. Taksim Bah~esi kar§ISl No. 25, 
Telgraf: Dizel - istanbul. 

ERECLi Si 
i~timat Umumi 

ET 
ilant 

• 

Ticaret kanununun 361 inci maddesile nizamnamei dahilinin 
a~ka~• mahsus~Ast~a tevfikan Eregli $irketi Hissedaran Heyeti Umu
mtyest berve~hiah ruznameyi miizakeratta mevcud mevaddm mii -
zakeresile ittihaz1 karar ztmmnda gelecek mart aymm YIRMI IKIN
CJ pazartesi giinii saat «15» te $irketin tstanbulda Tophanede kain 
merkezi idaresinde surueti adiyede akdi i~timaa davet olunur. 

Ruznamei Miizakerat 
1 - tdare Meclisi raporile Muraktp ve Hesabat Miifettisleri rapo· 

runun okunmas1• ' 

2 - 31 birincikanun 936 tarihinde bilan~o ve hesababn tasdiki ve 
~ar ve zarar hesabt bakiyesi hakkmda karar ittihaz1. 

3 - ldare Meclisine ve azalarma salahiyet ve mezuniyet itas1. 
4 ldare Meclisine aza intihab1. 
5 - Muraktp intihab ve tayini. 
6 - H.esahat Miifetti,Ieri tayini. 

Nizamnamei dahilinin 25 ve 27 nci maddelerile Ticaret ka-
nununun 371 nci madde · hk- t f'k A · · · . . . s1 a amtna ev 1 an asgar1 y•rmt bef htsse 
~enedme mahk olup hiSse senedlerini i~tima giiniinden en az bir 

afta evvel ~ 1stanbulda OSMANLI BANKASI'na ve Pariste Me • 
yerbe ~okagm~a «7» numarada kain mezkur Bankamn merkezi
ne tevd1 eden hJSsedaran i,hu i~timada haz1r bulunabilirler. 

SOMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Ka~abiikte istihdam edilmek iizere miktar ve ehliyet saba
Jan a9ag1da yazth illba,t, usta ve kalfaya ihtiya~ vardtr. 

Arazi tesviyesi, kanalizasyon ve emsali iAler id 32 • b 
60 t ' ~ n If aft, us a. 

Marangoz ve diilgerlik i,Ieri i~in 6 ifbaft, 15 usta, 55 kalfa. 
Tesviyeci, demirci ve per~in itleri i~in 10 iAbaAJ 120 t 

130 kalfa. ' • us a, 

Elektrik tesisab itleri i~in 3 i,bafJ, 30 usta ve GO kalfa. 

Talib olanlarm polisten alacaklart hiisniihal varakalart, a
h,tJklari yer ve istedikleri yevmiyeleri bildirid istidalarile An~a
rada Bankamtz Umumi Miidi.irli.igwi.ine ve lstanbulda B k 
c;: b · · an am1z 
';'u esme \!Ubat mhayetine kadar mi.iracaatleri. 

f A B R i K A L A R i~in i~ cedveUeri. Y eni Postane 
.. kar~tsmda Meydanc•k ham 

(Ogretmen Fuad'1n Anadolu Turk kitab deposu) unda 

Ankara Vilayetinden: 
1 - VilayetiJ_J Etimesud nahiyesinde yapllacak olan Tohum Tamizlemeevi 

a~1k eks!ltm1ye konulmu~tur. 
2 - ~uhammen bedeli 1551 lira 52 kuru~tur. 
3 - Ihale 4/3/937 per$embe giinii saat 15 te Vilayet Daimi E .. · d -

pllacaktlr. ncumenm e ya 

4 - ~artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat Miidiirliiklerinde .. "I b'l' 
5 T l'bl · h b d goru e 1 1r. 

- . a 1 erm mu ammen e eli % 7,5 tutan olan pey akc;esi veya hususi 
Idare veznesme yatmlan makbuzla birlikte ihale giinii miiraC'aatleri. 

•372a (960) 

D~~i:rr?!l~r1 I s t a n b u I Gay r i m ii b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n ' 
Acentalan: Karakoy Kopriiba§l 

fel. 42362 - Sirkeci Muhiirdarzade 
Han. Tel. 22740 

Trabzon Postalart 
Pazartesi, sah 12 de, per§embe 16 da 

Bu hafta pazar postas1 yaptlmt
yacaktlr. 

izmir Siir'at Postas1 
Cumartesi 15 te 

Mersin Postalart 
Sah, Per§embe 10 da 

kalkarlar. 

Diger Postalar 
BAR TIN 

iZMiT 

MUD ANY A 

Cumartesi, 
Car~amba 18 de 
Pazar, Sah, 

Per$embe 9,30 da 
Pazar. Salt, 

Per$embe, Cuma 
8,30 da . 

BANDIRMA - Pazartesi, Salt, 
Caqamba, Per
$embe, Cumar
tesi 20 de 

KARABiGA Sah, Cuma 19 da 
A YV ALIK - Sah, Cuma 19 da 
iMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin Postalanna 
kalk13 giinleri yiik almmaz. (834) 

Sark Merkez Ecza 
TUrk Anonim Sosyetesinden: 

Davet ilan1: 

!dare Meclisi 

RUZNAME: 
1 - 1dare mecilsinin ve murakl.bm 

1936 senesine aid raporlan okunarak 
miizakere ve karara baglanmas1. 

2 - 936 senesi 31 birincikanun tari -
hinde kapanan y1lhk hesablann (bilan
go, kar ve zarar ve mevcudat hesabla -
rmm) tasdikile idare meclisinin ibrast. 

3 - idare meclisinde hizmet miiddet
leri tamamlanmi§ olan iki aza yerine 
yeniden iki aza ser;ilmesi. 

4 - 937 senesi igin muraklb se<;ilmesi 
ve buna verilecek ucretin tayini. 

5 - idare meclisine verilecek huzur 
iicretinin tayini. 

6 - $irket miidliriine verilecek ii.c • 
retin tayini hususunda idare meclisine 
salahiyet verilmesi. 

7 -idare meclisi azalarmm §irketle 
ticari muamelede bulunmalarma sala
hiyet verilmesi. 

Yun ve Pamuk ipligi 
ve akmi§e ve saire 

imaline mahsus 

Turk Anonim ~irketinden: 
$irketimiz esas mukavelenamesinin 

24 iincii maddesi mucibince hissedarlar 
umumi heyeti a§ag1da yaztlt ruzname
deki maddeleri miizakere etmek iizere 
22 mart 1937 pazartesi giinii saat 10,45 
te !stanbulda Yenipostane arkasmda 
Hammeli sokagmda istanbul hanmdaki 
idare merkezinde sureti adiyede topla
nacagmdan esas mukavelenamesinin 
25 inci maddesine tevfikan laakal 10 
hisse senedine sahib olan hissedarlar 
umumi heyeti i~timamda haztr bulun
mak hakkm1 haizdirler. 

Umumi heyet ic;timamda asaleten ve
ya vekaleten haztr bulunmak istiyen 
hissedarlann hamil olduklan hisse se-

Semti ve mahallesi 

Edimekap1 Hact

muhiddin 

Kurtulu§ Y eni~ehir 

Cengelki:iy 

Ortakoy 

Yaghane 

E: Markikalfa 

Y: Devsiileyman 

E: Kulelihastanesi 

Y: (:engelki:iy 

Ta§ocagt 

Ambarhdere 

Emlak No. 

15 

E: 12 

E: 9-11 

14-16 No. taj 

Hisseye gore 

Cinsi ve hissesi 

89,50 metro arsa 450 Ac;Ik 

arttirma 
72,50 metro arsa 75 » 

fki ta~ oda ve bir ah~ab 250 » 
ev ve miinhedim ahu ye-

ri ve bah'<enin 9/20 his. 

i~erisinde ah§ab mekam I 000 Kapah E: 24- 26-
28-30 ve ahm olan bostamn vaktf zarf 

mahallinin 50/ 120 sehminin 

1 /3 ve mukataah mahallin 

50! 120 sehmin 1 !4 his. 
Kad1koy Ziihtiipa§a Bagdad cad. E: ve Y: 2 !~inde ii~Y kuyusu ve mey- 1500 » 

va agaclan ve oda ve ahm 

bulunan bostanm 2839/ 

12672 his. 

Kadtkoy Ziihtiipa§a E: lhlamun;e§mesi 

Y: T ahtaki:iprii 

E: 10 Y: 76 

mahallen 78 

lc;inde kuliibesi olan tar- 400 Ac;1k 

lanm 4, 5 I 15 hissesinin arthrma 

tekrar 35 / 96 his. 
Beyoglu Kamerhatun 

Amavudki:iy 

Balat Karaba§ 

Kadtkoy lbrahimaga 

Kadtki:iy fbrahimaga 

Ortaki:iy 

Fes]iyan ve 

Serbethane 

E: Harameyn 

Y: Palact 

Kopriiba§I 

Sarayarkas1 

Sarayarkast 

Divanyolu 

( tramvay cad.) 

E: 15 Y: 17 

E: 32 

Y: 36 

E:13Y:31 

E: 49 Mii. 

Y: 2/1 

Harita: 2 

E: 49 Mii. 

Y: 2 
Harita: 1 

E: 85 Y: 93 

83 metro arsa 420 » 

31 metro arsa 40 » 

Bahc;eli ah§ab hane 650 » 
1084 metro miifrez tarla 550 » 

1084 metro miifrez tarla 550 » 

1 020 metro arsarun 

16324/ 30240 his. zarf 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimen kuller on giin miiddetle sah~a c;•kanlmt§ hr. ihaleleri 8 / 3 / 937 tarihine dii§en 

pazartesi giinii saat 14 tedir. Sah§ m iinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

Kibar ailelerin yegane kullandJklari Necip Bey sabunlart. Necip 

Bey sabunu badem yagt ve gliserinle yapthr. Her sabunla cildinizi 

tahrih etmeyiniz. 

Eski,ehir Orman Direktorliigiinden: 
1 - Eskieehir ilinde Mihalic;~ik il~esinde hududlar1 ~artnamede yaztl1 

Degirmendere Devlet Ormanmda numaralanm1~ ve olc;iilmii~ 558 adede mua
dil 1532 metre mikab 592 desimetre mi'/ ab dikili ve 416 adede muadil 377 met
re mikab 767 desimetre mikab devrik ki ceman 1910 metre mikab 362 desi • 
metre mikab gayrimamul muadil 974 aded numarah c;am agact 20 giin mud -
detle ve kapah zarf usulile arttlrmtya konulmu!itur. 

2 - Artttrma 10 mart 937 gar~amba giinii saat 15 te Eski$ehir Orman 
Direktorliigiinde yaptlacakttr. 

3 - I}ikili ve devrik agac;Iann beher gayrimamul metre mikabmm mu
hammen bedeli 457 kuru1itur. 

4 - Muvakkat teminah 655 lirad1r. 
5 - 1stekliler teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muayyen giin

de 2490 sayllt kanunun ikinci ve iic;iincii maddesinde zikredilen vesikalarla 
arttlrma saatinden bir saat onceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mu
kabilinde vermeleri me§ruttur. 

6 - i§bu ihaleye aid !iartname ve mukavele projesini gormek istiyenler 
bu miiddet zarfmda hergiin Eski~ehir Orman Direktorliigiine ve Ankarada 
Orman Umum Direktorliigune miiracaat edebilirler. (1005) 

Yorgun dimaA•n•z• dindirmek ! ... 
Sonsuz ne§eler i~inde bir gecenizi ge~irmek isterseniz : 

YENi A«;IL.AN 
•• 

TURKUAZ BAR 
ve 

Salonu 
VARYETE 
bu ihtiya~ i~in kifidir. 

Turkuaz Ban. Ha.yat !... Ne§e I .. eglence kaynagidir. 
Bevo~lu lstiklal caddesi Hacooulos Pasaj1 ittisalinde No 220 

Manisa V aliliginden: 
1 - Vilayet Naf1as1 ir;in c20• aded mahruti c;adtr almacakbr. 
2 - Beherinin muhammen k1ymeti c55a liradtr. 
3 - Muvakkat teminat c82» lira c50· kurU§tUr. 
4 - Cad1rlann evsaft Manisa Nafta Miidiirliigiinden ogrenilebilir ve §artna

mesi istenilebilir. 
5 - ihalesi Martm iic;iincii per§embe giinii saat on birde Vilayet Daimi En-

ciimeninde olacakhr. (909) 

KELEPtR ARSA 
Ye~ilkoyde !stasyon ve Fener cadde

lerinde iig sokaga naZir Busketo oteli 
namile maruf 5,000 metroya karib arsa 
acele ve kelepir sahhkhr. Galatada 
Asian Han 5 inci kat 1 - 4 numaralara 
miiracaat. 

Zayi - Giizel San'atlar Akademisi 
Mimari §Ubesinden 3 eyllil 928 tarihin
de aldtgtm tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini !;Ikartacag,mdan hiikmu yok
tur. 

Cumhur Ba~kanhg1 orkestrast yar§efi 
H. Ferid Alnar 

Y1ld1z Yagmuru 
Yazan: Faruk Nafiz Qamllbel 

Giizide ~airimiz Faruk Nafiz'in 
ilk romam. A~k ve Macera. 

Fiat1 cildti olarak 1'15 kuru!;tur. 

T erki ticaret miinasebeble 
~ehrimizin mobilya magazalarmm en 

biiyiigu ve en eskisi olan A. Babikyan 
ve H. Kapamac1yan magazasmda No. 
48 istiklal caddesi (Ytld1z sinemas1 kar
§tsmda) mevcud ve asri ve Style e§ya • 
lar, tablolar, vazolar, hahlar, elektrik 
lambalan, madeni ve giimii§ pargalar 
ve saire 937 §Ubatm 21 inci pazar gii -
niinden itibaren her pazar miizayede 
suretile satllacakhr. 

Ceviz, ceviz kokii, mavun, pelesenk 
ve sair kaplamalarla kaph asri ve kii -
bik formal! hayli miikemmel yemek o
da taktmlan, en son moda Japon kap
lama ve diger son moda kaplamalarla 
kaph 3 ve 4 kap1h dolablan havi emsal
siz yatak oda taktmlar1, bir divan ve 3 
biiyiik koltugu havi valona kaplamah 
en son model klibik bir salon tak1m1, 3 
parr;a maroken tak1m, gayet zarif bir 
hakiki safi me§eden mamul Amerikan 
yazthanesi ve koltuk, boy boy cevtz, 
ceviz kokii, me§e ve mavun kaplama 
ministr YIIZlhaneler, 1 kanape, 2 kol ~ 

tuktan miirekkeb yeni forma ufak salon 
tak1mlan, hayli tek biifeler, tek dolab
lar, tek tuvaletler, sedefli tabureler, tek 
ve c;ift istorlu kartonieler, Civanyan, 
Te..-lemez ve sair tamlm1~ ressamlann 
yaghboya tablolan, tavlalar ve sair 
hayli e~yalar. 

nedlerini veya bunlan 1stanbuldaki ban 
kalardan her hangi birine yahrdtklanm Devlet Demiryollart 
miisbit vesaiki yevmi igtimadan on giin 

ve Limanlart 
Umum Miidiirliigiinden: 

Me§hur Maples fabrikanm mamula • 
tmdan ve Klaric otelinden g1kmt§ mii
kemmel bir vitrin • kiitilbhane, hakiki 
Paris mamulatl Verni - Marten bir vit
rin, Japon mamulatl kadm yaZihanesi. 

ingiliz en me§hur markalardan Mo -
nument Works markah bir para kasas1, 
Adam markalt giizel bir piyano, hayli 
hahlar ve seccadeler, Sahibinin Sesi 
gramofonlar, Saraydan <;1kma emsalsiz 
bir marketeri piyano. 

evvel §irketin idare merkezine tevdi et-
meleri mecburidir. 

Miizakere ruznamesi: 
1 - idare meclisi ve murak1b rapor -

larmm ktraati. 
2 - 1936 senesi bilanr;osu ve hesaba • 

tmm tasdikl, 

3 - idare meclisinin ve muraktbm 
ibras1. 

4 - Meclisi idarenin temettii tevzii 
hakkmdaki teklifinin tasvibi, 

5 - Miiddetleri hitam bulan idare 
meclisi azasmdan iki zatm tekrar inti
hablan veya tebdilleri. 

15/3/937 tarihinden itibaren D. D./9 No. tarifede yaz1lt sahil istasyonlarma 
nakledilecek soya, aspir ve burc;ak maddelerine bu tarifenin arpa, yulaf ve c;av
dara mahsus olan tenzilath iicretleri tatbik edilecektir. Fazla tafsilat ic;in 
istasyonlara miiracaat edilmelidir. c398· (1007) 

$iRKETi HA YRiYEDEN: 
Bayram gUnlerimizde Seyrisefer tarifemiz aynen tatbik edilecektir. 
Araba vapuru seferleri pazar tertibi Uzerine icra edileceginden bet;ka 

olarak saat 8 de ve 20 de Uskiidardan .Kabata,a ve 8,30 da ve 20.30 da 
Kabata,tan UskUdara ikifler sefer daha ihlveten yap1!acakt1r. 



ERV 
Sinir agr•lar•, asabt oksiiriikl.er, asabt 
zay1fhk, uykusuzluk, b&fi ve yar1m b&fl 
agr1s1, b&fl donmesi, bayg1nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

hklar• giderir. 
Giinde 2 - 3 kabve k~IiJ. Her eczanaden ar&YJDIZ. 

~ARK iSPENQiYART LABORATUARI T. A. $. 

Ankara Naf1a Miidiirliigiinden: 
Ke~if bedeli 38994 lira 10 kuru~tan ibaret bulunan Ankara-!stanbul yolu

nun 10+000 - 12+000 inci kilometrolan arasmda yaptlacr,k varyant yol in· 
~aatt 1/3/937 pazartesi giinii saat 15 te Ankara Naf1a Mtidurlugli Eksiltme 
R:omisyon odasmda ihalesi yap1lmak iizere kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

Muvakkat teminah 2925 lirad1r. 
Ek~iltme ~artname ve teferriiatl Ankara Naf1a Miidiirliigunden 1 lira mu

kabilinde verilecektir. 
!steklilerin teklif mektublanm, Ticaret Odas1 vesikas1, muvakkat teminat 

tnektub veya makbuzu "e Naf1a Vekaletinden almm1~ 937 senesine aid miite
ahhidlik vesikalarile birlikte 1/3/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Eksiltme 
Komisyon Reisligine vermeleri lazimdir. •302» (790) 

1- J inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

I. - Sartnamesi mucibince Pasabahce fabnkas1 arazisi dahilinde hed
miyat ve hafriyatla ctkanlacak tuglalarm yerinden Cikanlmasi, temizlenmesi 
Ve istif edilmesi isi pazarhk suretile eksiltmiye konulmw~tur. 

II. - C1kanlacak tuglalarm beher bin adedi icin 850 kurus ve 400 bin 
tuglay1 tecaviiz ettii!;i takdirde bin adedi icin BOO kurus muhammen bedel 
tesbit edilmi~tir. 

III. - Pazarhk 27 /II/1937 tarihine rash van cumartesi giinii saat 11 de 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat Subesinde~i Ahm Komisyonunda yap1 -
lacaktlr. 

IV. - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii e:ecen subeden ahnabilir. 
V. - isteklilerin pazarhk icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 e:iivenme 

Paralarile birlikte ad1 gecen Alrm K-=syonuna gelmeleri ilan olunur. (771) 

10000 Tabaka KtrmlZl hareli aleminyum kaj!Jdl 
7000 " San tirtllh aleminyum kag1d1 

10000 ,. San sellofan kag1d1 
8000 " Mumlu beyaz parsumen kag1d1 
,3000 " Samsun kutulan icin liiks kag1d 

1 - Ykanda cin sve miktan vaz1h ic ve dts tuvalet ka.ihdlan sartname 
ve niimuneleri mucibince pazarhkla satm ahnacaktlr. 

2 - Pazarhk 1/3/937 tarihine ras.hyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba -
tasta Levaz1m ve Mubavaat Subesindeki Ahm Komisvonunda yapuacaktlr. 

3 - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozii gecen subeden ahnabilir. 
4 - isteklilerin pazarbk icin tavin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

l)aralarile birlikte ad1 gecen Komisyona p:elmeleri ilan olunur. (749) -1 - Sartnamesi mucibince 30,000 kilo 70 'X 100 eb'admda ince sise amba-
laj kai!Id1 pazarhkla satm almacaktir. 

· 2 _ Pazarhk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 16 da Kaba • 
tasta Levazun ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapuacakbr. 

3 - Sartnameler paraSIZ olarak hergi.in sozii gecen subeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk icin tavin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
1 rile birlikte ad1 .e;ec:en Komisyona e:elmeleri ilan olunur. (748) -I. - Sartnamelerine ekli listede cins ve miktan yaz1h muhtelif renkte 

yald1z, ipek ve ipek taklidi iicH.ik bobin pazarhkla satm ahnacaktlr. 
II. - Pazarhk 26/II/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba

tasta Levazrm ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakbr. 
III. - :;iartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gecen subeden abnabilir. 
IV. - 1steklilerin pazarhk icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 .e;ecen Komisyona ,gelmeleri ilan olunur. (795) -100000 aded Misket etiketi 70 Cl. Lik. 
25()00 ,. ,. • Galon 200 Cl. Lik 

I. - Yukanda cins ve miktan yaz1h 125,000 aded Misket §arabi etiketi 
niimunesi mucibince pazarhkla satm almacaktir. 

II. - Pazarhk, 4/III/1937 tarihine rashyan persembe giinii saat 15 te Ka· 
batasta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

III. - isteklilerin pazarhk icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona ,gelmeleri ilan olunur. (836) -1 - :?artname ve numunesi mucibince ·30.000" tabaka beyaz t1rtikh alemin-

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

vaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Abm Komisyonunda yap1lacaktir. 
3 - ~artname}er paraSlZ olarak hergiin SOZii ge~en ~ubeden abnabilir. 
4 - 1steklilerin pazarhk, i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa· 

ralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (927) 
~ 

1 - Sartnamesi mucibince 750.000 aded likor mantan pazarhkla satm ah
nacaktir. 

2 - Pazarhk 3/3/937 tarihine rashyan car§amba giinii saat 15 te Kabata~
ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktlr. 

3 - §lartnameler paraSlZ olarak hergiin SOZii gec;en §Ubeden a~!-Dabilir, 
4 - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme para-

lari::'l~e~b~i~rl=ik=t=e~ad=I~g~ec~e~n~K~o~m~i~s~y~on~a~g~e=lm==e=le~r~i~i=la=n~ol~u~n_u_r_. _____ ~(-10_1_7~)-......__ ___ _ 
Ziraat V ekiletinden: 
1-Kapah zarf usulile «1000» ton Kalsiyum Arseniyat = Arseni

Yat do chaux preparab ile 20 aded toz ili.~ serpen arabah koriik aa
bn ahnacakhr. 
2- Kalaiyum araenikoyat preparahnm beher tonunun bedeli 160 

lira arabah koriiklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira, temi • 
llab muvakkate Kalsiyum arsinat preparah i!rin 8800 lira, arabah 
koriikler i~in 525 lirad~r. 
3- Arseniyat preparahmn ihalesi 16/3/937 de saat 15 te, toz ser

Pen koriiklerin ihalesi 17/3/937 de saat 15 te Ziraat Vekaleti hi
llasmda Artbrma, Eksiltme Komisyonunda yaptlacakhr. 

4 - Muhammen bedelJeri ayr1 ayr1 yaz1lan bu maddelerin iha • 
leleri de ayrz ayr1 yap1lacagmdan taliblerin teklif mektublannt 

ona gore Komisyon Reisligine vermeleri lazimdir. 
5 - ~artnamelerden kalsiyum arseniyat preparatma aid olan1 8 

lira mukabilinde, arabah koriiklere aid olam paras1z olarak Anka
rada Ziraat Vekaleti Sahnalma Komisyonundan, lstanbulda Ziraat 
~iidiirliigunden, lzmirde Miicadele Miifettitliginden verilir. 

6 - tsteklilerin teklif mektublarm1 teminatlarile birlikte muay
Yen giinlerde 2490 say1h kanunun 2 nci ve 3 iincii maddesinde zik
re~iJen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Ko -
ll'ltsyon Riyaaetine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

«204» (569) 

Edirne Valiliginden: 
}{l Vil.ayet yollarmda kullamlmak uzere 2 ton ag1rhk ta51yabilecek 2500 lira 
n Ymetmde kamyon ac;1k eksiltme suretile satm ahnacagmdan taliblerin ~art
~~~yi gormek iizere Edirnede Nafta Miidiirliigiine miiracaatleri ve ihale 
lik~u o~an 9/3/1937 sah giinii saat 15 te 187,5 lirahk teJI!inat makbuzlarile bir· 

e Vllayet Daim_i Encumenine gelmeleri. (1004) 

CUMHURIYET 
-,---

I Emniyet Sand1g1 ilinlar1 

TAKSiTLE MULK 
EDiNMEK iSTiYENLERE 

Miiessesemiz pe§in ufak bir tediye mukabilinde sekiz seneye kadar taksitli 
gayrimenkul satl§ma karar vermi§tir. Ku~iik bir tasarrufla istanbulun her 
semtinde her c;e§id mulk edinmek f1rsat1m verecek olan sati§ ilanlarimlzi be
h€mehal dikkatle okuyunuz. 

Sand1gm kirahk mallarmm listesini giirmek herkes i~in faidelidir. (1001) 

lzmir E,refpafa Hastanesi 
Ba,hekimliginden: 

I 

fzmir E~refpa&a hastahanesi lcin almacak olan a~ag1da cins ve miktarlan 
ile markalan gosterilen 5357 lira 70 kuru§ muhamrnen k1ymetli alat ve ede· 
vatl tlbbiye kapah zarf usulile 12/2/937 giinlemecinden itibaren yirmi giin 
miiddetle eksiltmeye konulmu~tur. 

Talib olanlar sartnameyi gormek i~in hergiin istanbul Slhhiye Miidiirlii
Nne miiracaatleri ve eksiltme giinii olan 4/3/937 persembe giinii saat 9 dan 
12 ye kadar tzmir Vilayet Enciimenine muracaatleri ilan olunur. 

Cins }Uled 
1 - Paravan ameliyathane ic;in 4 kanadh yerli 3 
2 - Pansuman arabas1 yerli 2 
3 - Karyola arkal!g1 yerli 4 
4 - Alat masas1 yerli 3 
5 - Port flakon 4 siseli yerli 3 
6 - Tremel 20X20 yerli 6 
7 - Port belte yerli 4 
8 - Port irrigator yerli 4 
9 - Demir sandalye ameliyathane icin yerli 6 

10 - Miiteharrik yemek tablas1 yerli 6 
11 - Masa nisaiye ve pansuman icin yerli 3 
12 - Operation icin sisteskop Georg Wolf Prospektiisii Ky. TII 

ve levaz1m1 
13 - Arabab sedye yerli 
14 - Portatif sedye yerli 

1 
2 
2 
8 
1 
1 

15 - Siipriintii kab1 ameliyethaneler tcm yerli 
16 - (Legii) niin elektrik lambah ekarti:irii 
17 - Litotriti, cocuk ic;in levaz1mile 
18 - Palien vakez aletleri 
19 - Undala k1sa mevce tedavi cihaZl 
20 - Diatermi cihaz1 iki ki~ilik 
No. 
146 Resim Zeiss Globiil saymak ic;in biirker 1 

2 
2 

138 ,. ,. Teilung biirker 
140 " " Teilung Fuchs • Resenthal 
145 " ,. Pipet glebiil reuge ve globiil blanc i~in 

6 
100 181 

8001 
110 

8649 

7232 

8926 

" 

" 

Pappen heim 
" Komiirlii lamba icin kahn ve ince komiir 
,. Kanda seker miktann1 tayin icin Zeiss 

Creceluis Seifert Model D., Kollmeyer marka 
da kabul edilir 

" Lup . 
,. Mikroskop tablosu komplet 

1 
2 
1 

Reichert Polari metri her l:jey muayenesi icin elektrik 

" 
" Leitz 

Leitz ,. 
,. 

lam bah 
Seder ~i~esi 
1mmersien florit 
Kuru hava isterilizatorii 55X40X35 
Benmari emaye cidarh veya amyant cidarlt 
37 ve 56 dereceye regie 240 tiipliik ve 
220 voltluk · 

1 
2 
1 
1 
1 

Buret muhtelif C. C. 12 
Petri kutulan muhtelif cesamette 100 
Sikar tiipii 12 
j\cide Ur' que tiipi.i 3 
Ureometre !von 4 
C::alar · laboratuvar saati 1 
Hemoglobinometre 2 
Otoklav c;ift cidarh 62X50 1 

1 - Yukanda yaz1h alat ve edevatl tibbiyenin Zeiss, Leitz ve Reichert mar
kahlarl sayam kabuldur. 

2 - Yukanda yaz1h k1rk bir kalem alat ve edevah bbbiyenin hepsinin mu
hammen k1ymeti (5357) lira (70) kuru§tur. (Be§ bin ii~ yiiz elli yedi 
lira yetmi~ kuru~tur.) 

3 - Bu alat ve edevatl tlbbiye hakkmda daha fazla izahat almak istiyenler 
hastahane sertababetine miiracaat etmelidirler. 

936 senesinde E~refpa§a hastahanesine almacak alatl cerrahiye listesidir 
Cinsi Aded 

Makas 1826 Krupp 3 
" 1829 ,. 3 
• 1655 • 3 
" 1828 ,. 3 
" 1830 • 2 

Bisturi 1220 " 6 
" 1700 • 6 
,. 1442 " 3 

Ecarteurs 3576 Krupp 2 
Pens Mikulicz egri 3332 " 12 
Pens Kocher 13,5 em. 3305 ,. 12 
Siitiir ij:tnesi G. 212 Nr. 000 Chreme Acufirm 24 

.. • ,. " 00 ,. ,. 24 
" ,. ,. " 0 ,. ,. 24 
,. ,. ,. ,. 6 ,. " 6 
,. • ,.,. 7,. " 6 

" ,. " " 8 " " 6 
" " " • 11 • " 6 
" " " ,. 12 ,. ,. 6 
,. " " ,.· 13 • " 6 
" ,. • " 14 ,. " 6 
,. " H. 218 ,. 1/3 " " 18 
,. ,. Fb. 254 ,. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 48 

(beher mimaradan 6 aded) 
tpek Aseptur marka Nr. 0 

" " " " 1 
" " ,. " 2 
" " " " 3 
" ,. ,. " 4 

6 paket 
6 • 

12 II 

12 " 
12 ,. 

" ,. ,. .. 5 
Yukanda yaz1h alatl cerrahiyenfn hepsinin klymeti 

lirad1r. (100 lira). c360· 

6 " 
muhammenesi yiiz 

Emlak ve Evtam Bankast ilanlan 

T AKSiTLE SATILIK EMLAK 

(787) I 
ESAS NO. SI MEVKit VE NEV'i DEPOZlTO 

C. 15 Biiyiikderede Biiyiikdere caddesinde eski 203, 203 
miikerrer yeni 192, 194 numarall altmda diikkam 
havi ev. 450 L. 

C. 18 Kad1koyiinde Hasanpa§a mahallesinde eski Kayl~
dagi yeni Abdibey so~agmda eski 1 yeni 19 mii-
kerrer numarah ev. (tl'zerindeki taj No.s1 35) 320 L. 

Tafsilatl yukanda yaz1h emlak bedellerinin birinci taksiti pe§in, geri ka
lan iic; taksiti % 9 lh faize tabi olmak uzere uc; senevi ve musavi k1s1mda ve 
§U suretle tamam1 dort musavi taksitte odenmek §artile a~Ik artttrm1ya konul
mu§tur. fhale 1 mart 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 da §Ube
mizrle yapllacaktlr. 

1steklilerin ~ubemize gelmeleri. •459,. (933) 

Akay i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Kurban bayramma musadif 22, 23, 24, 25 ~ubat 937 pazartesi, sah, ~ar -

~amba per§embe giinleri Akay Hatlarmda pazar tarifesi tatbik olunacaktrr. 
' (996) 

As. Miize Miidiirliigiinden: 
Askeri Muze bayramm ikinci giini.inden itibaren ac;;1ktrr. (986) 

II 
_ L __ --

iDENiZE 
dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. 
c;abuk, iyi c;ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa ic;;ki ic;;enler mi
delerini tahri§ ederler. Ve EK$1-
L!K, HAZIMSIZLIK, ag1rhk ve 
ba§ diinmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

• HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 
YANMAlARINI GiDERiR. 

1NKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hic;;bir miima

sil mustahzarla klyas kabul etmez. 
M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markas1na dikkat. 

Tiirk Hava Kurumunun Motorlii Tayyare Mektebi 
1 - Ankarada Turk Hava Kurumunun binasmm arkasmda yaptlr1lacak 

Motorlu Tayyare mektebinin in~as1.kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme 9 mart 1937 sab saat on alhda Ankarada Hava Kurumu. 

Merkez binasmda yapllacaktlr. 
3 - Ke~if bedeli ·149.808· lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira (40) kuru~tur. 
5 - Miinakasa §artnamesi, in~aat §artlan, planlar (25) lira verilerek Ha-

va Kurumu merkez binasmdan almacaktlr. (1018) 

Asioin Kenan 
soguk aag1nhg1ndan, nezleden 

agr1lar1ndan koruyac:ak en 
lsmine dikkat buyurulmas1 

Belediyeler Bankas1ndan: 

gripten, bat 
ii li~ budur 

Ankarada Hukuk Fakiiltesi yamnda in§a edilmekte bulunan Belediye
ler Bankas1 ic;;in yaptmlacak mobilya, mefru§at ve dekorasyon i~leri, a~a
gidaki §artlar altmda ve kapah zarf usulile ve on be~ giin mii,ddetle ek .. 
siltmiye konulmu§tur. 

1 - l§in muhammen bedeli 33.000 Tiirk liras1drr. 
2 - Eksiltmiye konulan mobilya, tefri§at ve dekorasyon i§lerinin ne· 

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

!stekliler bu evrak ve resimleri Bankanm istanbulda Galatada Bahtiyar 
hanmda bulunan Kontrol Miman Bay Seyfinin Biirosundan yirmi lira mu
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 mart 937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Belediye
ler Bankas1 idare Meclisi huzurunda yap1lacakhr. 

4 - isteklilerde bulunmas1 §art olan yas1flar: 
A- Eksiltmiye konulan Mobilya isini yapabilecek kudret ve kabiliyetl 

haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imaHithane sahibi olmak; 
B - Son ii~ sene icinde bir defada laakal 30,000 lirahk bir mobilya 

i§ini nizas1z ve itilafs1z olarak muvaffakiyetle basarmi§ olmak. 
C - Asgari 30,000 lirahk itiban malisi bulunmak. 

D - Muhamrnen bedelin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermek. 
5 - istekliler teklif mektublarm1 ve sartnamede yazth diger vesikalar1 

azam! 8 mart 937 pazartesi giinii saat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma gondermis olmalan ve eksiltme saatinde bizzat veya vekillerinin 
eksiltmede bulunmalan laztmdrr. c38h (973) 

REOSiL 
•:' 

Oksiiriik; Nefes darhg•; Soguk 
algtnhgt ve Gogiis nezlelerinden 
sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Ec:zaneden israrla isteyiniz. 

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

kuma§l boz renkten kalm §ayaktan olmak iizere kazam1z koy koruculan i~in 
c79• tak1m elbisenin satm almmas1 ac;ak eksiltmiye konulmu§tur. 

1hale 1/3/937 tarihinde Gerzede yap1lacaktrr. Taliblerin •45» lira muvak· 
kat teminat ak~elerile birlikte Kaymakamhga miiracaat etmeleri ilan olu -
nur. (915) 

T eknik mucizesi mi yoksa acaipligi mi? • 
Bir tek plikla 

6 muhtelif artist taraf1ndan 6 eser dinlenilir. 

ODEON 
270135 numarab plak1 ahn1z. 
Bu suale kendiniz cevab vereceksiniz. 

Sinob Uray 
Evvelce elektri~ tevzi tablo memurlugunda ve hath havai tesisatmda ~a

h~ml§ ve Naf1a Vekaletin~en ehliyetnameyi haiz bir elektrik memuru §ehri 
60 lira iicretle almacaktrr. Istekliler 16/3/937 sah giiniine kadar evrakl miisbi
telerile birlikte Ba§kanhga miiracaatleri ilan olunur. (934) 

Dlvlel Demiryollan i,retma Umam Miidiirtiigiinden I 
Muhammen bedeli c42802.23· lira olan muhtelif i:ilc;;iide 1850 aded c;am 

azman ve tomruk 1/3/1937 pazartesi giinii saat 15,45 te kapah zarf usulile 
Ankarada !dare binasmda satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (1860.17) lirahk muvakkat teminatla kanu -
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 numarah 
nushasmda inti§ar etmi§ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve 
tekliflerini ayni giin saat 14,45 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri Ia
zimdlr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar -
pa~ada Teselliim ve Sevk ~efliginden, tzmir ve Eski§ehirde idare Magazala-
rmdan dagttllmaktadir. (869) 

TAKStM ABiDE KAR$1SINDA K1shk B E L V ti salonu 
Buak§amdan itibaren a~ai'tda yazth liayam hayret programt 

muhterem mii~terilerine bildirir: 
1- Kemani NECATi TOKYAY ve arkada~lan SAZ HEYETt. 
2- Bayan FA1DE, MAHMURE HANDAN, MELAHAT ve AYDA 

HAFIZ BURHAN bu geceden itibaren i~tirak edecektir. 
3 - Biiyiik fedakarbklarla M1srrdan gelen hakiki Arab muganniyesi 

UMMtl' ~ERiF'in hazin Arab ~ark1lan, aynca Arab rak1slan. Kemani 
me~hur HA YDAR 1'efakatile. 

4 - Me~hur tamburi solist F AHRi (Malatyali) en bakir halk tiirkiileri 
(San Kordela) ~aheseri. 

5 - !ki k1zkarde~ san'atkarlar (NERMiN - $ERMiN) tarafmdan goriil
memi~ zeybek, varyete oyunlan. 

6- Hie tamnmam1~ 6 bayandan mute§ekkil zeybek ve k1vrak oyun ha
valan butun zevkleri celbedecektir. 

7- Bayan MECBURE varyete ve akrobatik oyunlan ve me~hur 
KAZBEK MURAT tar:afmdan harikulade b1c;;ak oyunlan. 
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• Biitiin Bagramlzklarznzzz 
erl· a lar P za I r1n a 

al1rsan1z karl• ~1kars1n1z 

Eskiden c;:algl calmasmt bilmiyen 
k1zlar koca bulamazlard1. Mesela : 
bir k1zm piyano c;:almast alttn para 
zamanmda ailesine 4- 500 liraya 
malolurdu. Halbuki ~imdi has- Erkekler fse 

guzel bir radyo· 

nun keyfini bayan .. 

lartntn piyanistligine> 

tercih ediyorlar. ~u halde. 

sas, ve sonderece tekamul 
etmi~ radyolar sayesinde 
gene;: ktzlar c;:alg1 c;:almak 
kulfetinden kurtuldular. 

[Tiirkiye Eczaciiari 
Laboratuan Turk Anonim ~irketi 
ldare Meclisi Reisliginden : 

Hissedarlar umumi heyeti 18 mart 
1937 per~embe gi.inii saat 14 te !stan -
bulda Sirkecide Demirkaptda Thl.riis -
saade caddesinde kftin §irket merkezin

de adiyen i9tima edecektir. $irketin e

sas mukavelenamesinin 61 inci maddesi 
mucibince i9timada laakal be§ hisseyi 
temsil eden hissedarlardan bulunmala
nm dileriz. 

l~tima Ruznamesi 

1 - ida,re meclisi ve murakrb rapor
larmm okunmasr ve 1936 senesi hesa -
batmm tetkik ve tasdikt ve temettUiin 
dagrlmasr hakkmdaki teklifin miiza -
keresi. 

2 - Miiddeti biten iki idare meclisi 
azasmm yenilenmesi ve idare meclisi 
huzur hakkmm tayini. 

3 - Miiddeti biten muraktbm yeniden 
intihab ve iicretinin tayini. 

4 - :i:dare meclisi azasma §irketle ti
cari muamelelerde bulunabilmeleri i9in 
esas mukavelenamenin 46 net maddesi 
mucibince mezuniyet verilmesi. 

Dr. Suphi ~enses 
1drar yollan hastallklan mUtehass1s1 

Beyoglu Ytldtz sinemast kar!fun 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cumartesl faklrler"'"'ellipaiirliaiisii•zillll 
Tel. : 43924 • 

BO.T~N 
DUNYADA 

HER KES 

Sah.tb ve Ba~muharrtrl: Yunua Nad1 
Umuml ne~nyatJ tdare eden Yazt lltert 

Mildilril: Hikmet Mii.nif 

Cumh.urzlle& matbaan 

Radyonun tekamuH.l her iki 

taraft da memnun btrakmt~ 

oldu. Yalntz Radyo deyip 

geQmeyin i daima R. C A. 
R ad yo s u n u tercih _ediOl 
Musiki ihtiyactntzt yalmz·.: 

ama yaln•t.JLC~atmirl 
edebilir,. 

Ayda 12 iirahk kuc;ul< bir 
taksitle hakiki bir R. C. A, 

Radyosuna sahip 
olabilirsiniz:J 

o. T. T. A. !;i. ISTIKLAL CADDESI 

-BAYR LIK-
HEDiYELERlNiZi 

ECi Y 
1tr1yat 

istanbul Eminonii depolar1ndan ahniz. 
Muhtelif zarif ,i,elerde sabit kokulu limon ~i~egi kolonyalar1 

ve losyonlart. 
Giizellik, beyazhk ve genclik veren yagstz giindiiz ve yagh gece 

Necib Bey kremleri ve ac1badem kremi. 
Krem kopiigiinden yap1lm1~ cildi hozm1yan s1r olan Necib Bey 

pudralar1 cilde tazelik, giizellik verir. 
Necib Bey yags1z, yagh ve likid briyantinleri. 
Necib Bey hrnak cilalan, dudak rujlart, yanak rujlari, esanslart, 

tuvalet sabunlar1, kirpik tuvaleti, kehlibar siirmeleri, ve dit ma
cunlart, bilciimle tuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa mallar1 ma

gazamlzda sahhr. 

Maliye Vekaletinden: 
KalOriferlcr i~in almacak 100 ton (Si.imi Kok) ki.imiirii a<;rk eksiltmiye ko-

nulmu~tur. 
Tahmin bedeli ki.imurliiklere nakliyesile beraber iki bin dokuz yiiz elli 

lira ve muvakkat teminah iki yiiz yirmi bir lira yirmi bel$ kurul$tur. 
Eksiltme 1/3/937 pazartesi gi.inii saat on be~te Vekalet Levazun Miidiir• 

liigunde toplanan Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapdacaktlr. 
$artnamesi Levaztm Mi.idi.irli.igiinde, istanbulda Dolmabah~ede Maliye 

Evrakl Matbua Amban Memurlugunda Ri.iriilebilir. 
isteklilerin, muvakkat teminatlarile birlikte Komisyon Riyasetine miiracaat 

etmeleri. c316» (817) 

0KS0RENLERE: 
zu 

OKSUROK SURUBU 
' 

Gogiis nezlelerile had ve miizmin 
kasabat iltihablarmda, zatiirrie, 
zatiilcenb ve bogmaca oksiiriikle • 
rinde ~ok faydah bir ilacdu. Go . 
giisleri zay1f olanlara aynca tav · 
siye olunur. Bir ~ok profesorlerin 
takdirine mazhar olmustur. Kanzuk 
tiksiiriik ,urubu ma~f eczane -
lerde bulunur. 
Umumi deposu: 

1NG1LIZ KANZUK ECZANESl 

Beyoglu • Istanbul 
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