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1iirkige - Surige hududunda Atatiirk Ankar~ya avdet etti 
~.ele le§kilO.lz gapzlzgor 

. ' . •··························································· 
Top.yekun 
-Harb tehlikesi 
. n ' titiin diinya, muazzam hir silah 

1::::) fabrikaSI halini aldt. Norve($, 

Tiirkiye aleyhinde gii · 
liin~ propagandalar 

Mahud Hasan Cebbarenin beyanatl Hatayda 
nefretle kar,Ilandt. Ve Milletler Cemiyetine pro
testo edildi. Cenevre miizakereleri devam ediyor 

gt."bi, askerlik miiddetinin 72 
gi.inden 84 giine ~tkanlmasmt, mii.him bir 
mesele haline koyan hakiki sulhperver 
memleketler haric olmak iizere, biiyiik 
kii($iik bir~ok milletler, tepeden · brnaga, 
yediden yetmi~e kadar silahlamyorlar. 

Hama 9 (Hu • t ~ cagt temsil edemi • 
susi) - Suriyenin yecegi Ali komiser • 

Biiyilk {#f vapurdan ~lkttktan sonra ve trene gid erlerken ... 

Tiirkiye hududu ii- lige bildirildigi gibi 
zerinde yer yer c;ete Franstz Hariciye 
te§kilatma devam o- Nezaretine ve Mil-
lunmaktadtr. Suriye· letler Cemiyetine de 
deki Tiirkler aley • telgraflarla protesto 
hine tedhi§ hareke· mazbatalarile mura-
ti ~etelerle temin e· caatler vaki olmu§ • 
dilmek istendigi gi- 1 tur. 
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Romanya Hariciye 
Naz1r1 salt giinii 
fehrimize geliyor 

Ulu Onderin hareketi 
Reisicumhurumuz diin ogleden sonra 

,ehrimizden tezahiirat aras1nda ayrtldt 
Biiyiil{ Onder Atatiirk dun ogleden 

General Ludendorff'un «Top yekun 
barb» ine dogru gittigimize hie; §iiphe 
yoktur. Fakat biz, burada «top yekun 
harb» derken Ludendorff gibi millet ol
c;iisile degil; diinya ol($\.isile kon~uyoruz. 
Filvaki, Ludendorff, «Top yekun harb» 
ismini ta~1yan eserinde, bundan sonraki 
barblerin, iki muharib devletin yalmz 
ordulan arasmda degil; biiti.in milli kuv
vetleri arasmda cereyan ede<:egini, iki 
tarafta da milletin her ferdinin muharib 
olacagmt, arhk cephe ve cephe gerisi 
lcalmiyacagmJ soyliiyordu. Bizffi! soyle
mek istediil:imiz «top yekun harb» ise he
men heme~ biitiin dunyaYJ. ate§e yaka
cak, ba§ka bir <~top yekUn harb» olacak
tu; kelimenin tam manasile bir <<top ye
kun harb» ... 

bi diger taraftan da Gene Hatay A -
Tiirklerin minareler- levileri Hasan Ceh-
de otomobil korne • barenin maruf bir 

. Antonesco Ankarada 
ii~ giin kalacak 

leri ljaldJklan pro • Alevi dii§mam ol • Romanya Hariciye Nazm Antonesco 
I sonra saat ii~ii yirmi g~e hususi trenle

rile §ehrimizden Ankaraya hareket bu • 
yurmu§tur. Atatiirk refakatlerinde hem· 

etrafmda kalabaltk bir halk kiitlesi birik· 
mi~ti. Cumhurreisi, vapurdan ($tkmca 
balk «Var ol! .» diye bag1rmt§ ve Biiyiik 
Onderi uzun miiddet alkt§lamJ§ttr. 

Boyle du~iinmekte de hak'lum1z var
dtr, c;iinkii, bu · silahlanma yan§t, elbette 
sulh ic;in, sulha hizmet ic;in yaptlmamak
tadtr. Cepaneliklere ytgtlan barut tmaz
lanm ate§C vermek ~in, bir k1Vllctm kafi 
eelecektir. 

Medeniyet tarihinde, hi~bir zaman bu 
lkadar silahlaruldigl goriilmemi§tir. Bii
yiik arbe t a iim 
harb haz1rhklan, bugiinkilnlerin yanmda 
r;ocuk oyuncagmdan ibaret kahr. Dev
]etler arasmda, en sulhperver g~inen 
lngiltere-;in 1913-14 harb biit~esinde, 77 
milyon lngiliz lirahk tahsisat vardt. 
1936-37 biit~esindeki askeri masraflar 
ise 188 milyon lngiliz lirasma ($Ikmt§ttr. 
1937 den 1942 ye kadar da, lngiltere 
her YJl. milli miidafaa masraflan i($in, 
300 milyon lngiliz lirast hawyacaktu. 
Bu arada, §unu da hatulatalun ki bugun
ki.i lngiliz donanmas1 umumi tonaj itiba

•Jile 1914 tekinden hayli za)'lfttr. <;;iinkii, 
deniz silahlanm tahdid eden konferans
lar 1932 den 1936 ya kadar, Amenka, 
Ja;onya, Fransa, ltalya gibi ingilterenin 
de deniz kuvvetlerini azahmi§h. 193 7 ise 
karada ve havada oldugu gibi, denizdo 
de miithi§ bir silahlanma yaJ:t~tmn ba§lan· 
gtct olm~tur. 

Yukanda 1ngiltereyi misal getirmekle, 

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 7 siLtun 3 tel 

paganda vasttast o- dugunu ve bu ada • onfuniizdeki sail gililii Romanya vapu -
larak kullamlmak • m1 istemediklerini rile §ehrimize gelerek a.k§am ekspresine 
tadtr. Milletler Cemiyeti • raptedilecek hususi b~ vagonla Anka· 

Bu delice propa • ne protesto telgraf • r~ya hareket _edecek_t~. Dost ve -~ut:.e-
1 .1 b"ld' . l fik memleketm HarlClye N aZITl uc; gun 

ganda herkesi ancak Mahud Hasan Cebbare ~n e 1 JTIDl§ er • Ankarada kalara:k cumartesi sabaht !s-
giildiirmektedir. dtr. . tanbula dooecek ve ogleden sonra Kos-

Hatayda nefret Demirgomlekliler Jayak yediler tenceye hareket eden Romanya vapu -
Haleb 9 (Hususi) - Sancak maliye Antakya {Hususi muhabirimizden) - rile memleketine donecektir. 

mudiiru Hasan Ce]:)barenin Istanbul ga- Hataya niimayi§ yapmak i($in gelen R'OI"D.anya Ba§Vekilinin daha sonra 
zetelerine vuku bulan beyanah Hatay Demirgomlekliler, 200,000 Hatayh Ankarayt ziyaret edecegi anla§Ilnu§trr. 
halk1 aras1nda garib bir his ve nefretle Ti.irkiin vaziyet almalan iizerine cesaret- ........................................................... . 

~~~~~.1.~~~:.§.~~-... ~.~:.~~ .. :.~~~.~~~~i~ .. ~~~.:. ......... ,. ............... ~~~.~::.~~-.. ~ .. :~.~~~ .. ~.~:~ .. Mussolini T rablusa 

a 1- usey1n a 
vast hararetli bir safhada 

Muhakemeye diin izmitte devam · edildi, 
Cahid Valinin vekilile Hiiseyin 

'iddetli miinaka,alar 

aras1nda 
oldu 

1zm~t 9 (~elefonla} - Muharrir I 
Hiiseym Cahtd Y alc;m tarafmdan !s -
tanbul Valisile baz1 Istanbul gazeteleri 
aleyhine a($tlan hakaret davasma bugiin 
de devam edildi. Mahkeme salonu ($Ok 
kalabahktt. V ali Muhiddin 0 stiindagm 
vekili eski lcra reisi Ahmed Refik, avu
kat Hamid, Son Posta gazetesinin vekili 
Esad, Ak§am gazetesi ne§riyat mudurii 
Enis T ahsin ve Hiiseyin Cahid mahke -
mede hazu bulunuyorlard1. 

Hii.seyin Cahid Vali Muhiddin • • 
' ti stilndaD 

ingilterenin silahlanmasi 
italyanm kendisine kar,I 

itimadini sarsml!i 

Vali Muhiddin Ostundaibn. Huseyin 
Cahidle Ak§am gazetesi aleyhine a($tlgt 
mukabil hakaret davas1 evrak1 diger da -

i~ SAHiFELERDE va ile alakah goriildi.igiinden dosyas1 bu- mii~tearla yazth]!t~hr. Bunun mes'uliyeti 
varsa matbuat kanunun 27 nci maddesi 
mucibince ~azetenin sahib ve ne~riyat 
miidiiriine aiddir» dedi. 

D~e amiral k1yatetile 

3 iinciide : Bir tetkik raya gonderilmi§ti. 
Profesor M. ,Sekib Tunc Hiiseyin Cahid: 

5 incide : Anadoluda san'at tetkikleri «- Bu davanm bana taaiiiiku yok -
Mimar Sedad c;etintCl§ tur. Binaenaleyh bu davanm hikmeti vii~ 

6 ncJda : Spor cudii de yoktur. <';iinkii Ak~am gazete-

---~-----------• sinde «Biriken para» ba§hkh yaz1 nam1 

Enis Tahsin de; iki dava arasmda ra
bJta olmadtgmt soyledi ve Ak§am gaze • 

[Arkast Sa. 4 sfitun 4 te] 
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izmirden T iirkkusu filosu 
• diin geldi 

Tii.rkku.~u. plcinor ve para§ii.t~Uleri.ni.n izmirde ve istanbu.lda yapttklan gosterilerden mu.htelif inttbalar 

{Yaz1a1 altmc1 aahifemizdedir )' 

Roma 9 (A.A.)- Biiyiik fa§ist mec
lisi, geljen haftamn bidayetindenberi dor
diincii defa olarak Venedik saraymda 
diin saat 22 de toplanmt§hr. Bu toplantt, 
Achille Starace' nin fa§ist partisinin faa -
liyeti hakkmdaki raporuna tahsis edil -
mi§tir. Bu rapora gore partinin azalan 
<<miicadele miifrezeleri» nde 2,000,000 
dan fazla, iiniversite gruplannda 75,000 
den fazla, genclik te§kilatmda 1,270,000 

[Arkast Sa. 7 siltun 2 de] 
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Filistin miiftisi 
Kral ilan edilmek 

i~in ~ah,tyor 
Arab kaynakla - , ,Jl ... lllr!'"'iil 

nna atfen Kudus -
ten verilen bir habe
re gore, Arab pro
pagandasmt idare 
etmek iizere birka($ 
aydanberi Londra -
da bulunan heyet 
Kudiis Muftisi Ce
rna! el Hiiseyninin 
Filistin Krah ilan 
edilmesi lehinde te • 
§Cbbiislerde bulun • 

Mufti cemaz 
el Hii.seyni 

mu~tur. Arab davasma muzahir olarak 
bellenen baz1 lngiliz ricalile yaptlan mii
zakeratta, Filistin meselesinin yegane hal 
c;aresinin, Filistinde bir Arab kralhg1 
viicude getirilip Kudiis Miiftisinin de 

[Arkasl Sa. 7 siltu1J 4 tel 

§ireleri Bayan Makbule, istanb\11 Valisi 
ve maiyetleri bulundugu halde Akaym 
Heybeliada vapurile Haydarpa§a nhtt
mma muvasalat etmi§, ve alkt§larla kar§t· 
lanmt~tr. Bayraklarla siislenmi"§ gann 

Atatiirk te§yie gelenlerin ellerini stka· 
rak veda ettikten sonra trene binmi§ ve 
hususi katar derhal hareket etmi§tir. 
Cumhurreisimizi te§yi edenler arasmda 

, [Arkast $a. 3 siltun 5 tel 
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Ihtililcilerin biiyiik 
taarruzu devam ediyor 

K.ralma oglu lehine tahbndan Eski ispanya 
feragat etmesi i~in miiracaat edildi 

Eski ispanya Kralmm lehine tahtmdan teragat etmesi istenen ikinci oglu Prens 
Don Juan zevcesi italyan prensestle beraber 

Tiirkiyeden de ispanya
ya goniillii gidemiyecek 

Salamanca 9 (A.A.) - Asi ktt•ala
n, Madridin §imali §arkisinde geni§ bir 

cephe iizerinde 12 kilometro kadar iler
lemi§lerdir. 

Resmi teblig 
Salamanca 9 (A.A.) .- Karargaht 

umuminin tebligi: 
[ArkaS"I Sa. 7 siitun 1 del .. 



Tarihi tefrika : 53 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Saray1n yollar1 
Fakat asiler tarafmdan muhasara edilen bu yollar1 
Sultan Siileymanm bir tek hitabt a~maga kafi geldi 

Sultan Siileyman, gene sevgilisile yan
yana ve cancana bulunurken ilk me~'um 
haberi ald1, iligine kadar titriyerek ye • 
rinden fuladt, endi§eli bir tela§ ic;inde si
lahlanmiYa ba~ladt. Bir taraftan kthcml 
ku~amyor, bir taraftan homurdanJYordu: 

- Beni dedem samyorlar, ensemde 
boza pi§irmek istiyorlar. Fa kat yamhyor
lar, ben Beyaztd degilim, hic;bir giin de 
Beyaz1d olmryacagtm. 

Hurrem, ayaklanmt§ bir ordu ile tek 
batma miicadete etmek karanm alan a
§tkmt yolundan ahkoymak ic;in hi<;bir te
Jebbiiste bulunmadt. <;iinkii vaziyetin a· 
g1rhgml c;arc;abuk kavramt§ti ve Padi§a
hm korkak goriindiigii takdirde saltana
tmt, belki de hayatm1 kaybedecegini an· 
lamt n. «Her§ey» olan §U adamm bir 
«hie;» olmamak ic;in ate§e at!lmastm, 
oliimlerle penc;ele§mesini gerekli buluyor
du. Ayni zamanda a§Iklnl c;ok giizel bul
maya ve candan sevmege ha§lamt§tl. 
Zevkin daima mahmur tuttugu gozlerin 
birdenbire sertle§mesi, a§k buhranlan a· 
rasmda egilip biikiilen §U yumu§ak erkek 
endammm bir lahzada ~,;elikle§ip salabetli 
bir irtifa alt§t ho§una gitmi§ti. Samimi bir 
hayret ve ruhi bir hayraniyetle bu muh
te§em degi§iklikleri seyrediyordu. 

T opkapt saraymdan u~,;urulan haber -
ler birbirini kovahyarak geldigi ic;in Pa
di§ahm da heybetli tela~! arttyordu. Da
ha ilk anda ve giyinmege ba§ladtgi da -
kikada kaytldann haztrlanmasmt emret
mi~i. Migferini ba§ma korken emrinin 
yerine getirildigini duydu ve hemen de
niz ktyrsma indi. Hurremi, kucaklama -
dan elile selamlamJ§, «ho~a kal yavrum, 
giin batmadan seni saraya aldmnm» di
yip yiiriimii§tu. Kadm, bu ktsa vedaa u
zun ve sevgi dolu bir bakl§la mukabele 
etti. Minimini yavrusunun be§ikten tabu
la al!lacagmi kuruntuhyarak aghyordu. 
Y almz kalmca da yere kapand1, agla -
mtya koyuldu. Kocasmt ve debdebesini 
kaybetmekten korkuyordu. 

Hiinkar, arkada b1 akltgt yamk yii -
regj arhk dii§iinmiiyordu, gozii hep ile • 
ride ve fikri yalmz isyandarda idi. Ha • 
lie, o kiic;iik ve sakin havuz ona, en bii· 
yiik denizlerden daha geni§ goriiniiyordu. 
yedi c;ifte kay1gm marlllar gibi siiziilii • 
§iinde suya dii~iip te ~1rpman ku~lann 
aczini sezerek kiirek~ileri boyuna sJkt§ -
tmyordu. f~inde kanadlanmak, mesafe • 
leri <;1lgm bir kamga h1zile a~mak ihti • 
yact vardt. Saraya, asilerden once vara
mazsa ~ok mi..i§kiil bir duruma dii§ecegi -
ni biliyordu ve bu muvaffakiyeti elde e
derse galebenin kendinde kalacagma e
min bulunuyordu. <;unkii saray bir kale 
idi ve binlerce kole tarafmdan miidafaa 
edilecek olan, o kaleyi devirmek kolay 
degildi. 

Halinden tela§ ic;inde oldugu apa~tk 
sezilmekle beraber korku ta§Jmadigt da 
belli idi. Belki lran seferi masmda ~;a • 
dm kur~una tutulurken pervasrz bir at! -
h§la asiler arasma girerek «beni yolum
dan kimse dondi..iremez» diye hayktran 
babasm1 taklid etmek istiyordu, yahud 
Belgrad, Rodos kaleleri oniindeki harb 
ve zafer arkada§lannm • nekadar ktrgm 
ve k1zgm da olsalar - kendi yiiziinii go • 
riince, kendi sesm1 i§itince eski §erefli 
giinleri hahrhyarak utanacaklarmt, gi..iriil
ti..iden vazge~eceklerini umuyordu. 

N eye gi..ivenmi§ olursa olsun, sertti, 
korkusuzdu. Bir ayak once saraya var -
mak i~in gi:isterdigi tela§a ragmen miica
deleyi goze almt§ kuvvetli bir adam va
ziyetindeydi. F akat kendini yanm diizi..i
ne kaYJk i~inde takib eden agalar, koleler 

hic; te sakin ve emniyetli bir yiirek ta~1 -
m1yorlardt. fsyan haberi, onlann dillerini 
felce ugratmJ§, iliklerini kurulmu§, fakat 
yi..ireklerini tstlrabh bir halecan ic;inde bt
rakmt§lt. Efendilerinin izinde yiiriidiik • 
lm halde gozleri gerilere doniiyordu, bir 
selamet noktast ara§tmyordu. Hepsi, is
tisnasrz olarak hepsi, Padi§ahm onciilii
giinde oli..ime dogru giden bir kllavuz ser
semligj sezip sersemle§iyorlardi. 

Valide Sultan, Ahukapt oniine liizu· 
mu kadar at bir birkac;. bostanc1 gander -
digini bildirmi§ti. Padi§ah bu sebeble ka
YJklan oraya yana§hrth ve karaya c;1kar 
<;tkmaz atlanarak saraya dogru dolu diz
gin yol alm1ya ba§lad1. Ortahkta garib 
bir ISS!zhk ve bu Isstzhgm iistiinde kan -
§Jk bir ugultu vard1. Si..ikun, boguk bir 
sesle ve kendi kendine konu§uyor gibiy
di. F akat Ayasofya online gelinince IS • 
s1zhk birden silindi ve o ugultu, koyu bir 
karga§ahgm sesi oldu: Y ol kapahydd .. 

Sultan Siileyman, §uursuzla§rnl§ gorii
nen kalabahgm dalgalam§Im ancak bir 
lahza seyretti ve bagud1: 

- A~dm! .. 
Bu tek kelimede, koca bir orduyu yiik

sek duvarla, a§tlmaz hendeklerle c;evrili 
kalelere dogru §evk ile yiiriilen heyecanh 
eda vardt ve onu duyanlar, harb sahne -
lerinde kendilerine zafer yolunu goste • 
rip: «Attlm !..» diyen agzm kudretini 
sezerek ihtiyars1z ac;tlmt§lardi. 

Hiinkar, umdugunu goren bir insan gi
bi ki..ic;iik bir hayret g~irmeden atm1 sii • 
riiyordu, §imdiki antika ~e§mesinin bu • 
lundugu meydanc1ga dogru bir htzla iler
liyordu. Hedefi, muhte~em evinin «Ba
bthiimayun» denilen kapiSI idi. Malum 
oldugu i..izere T opkap1 saraymm kara ta· 
rafmda iic; kapiSI vard1. Bab1hiimayun, 
kara kap1lanndan en miihimmi olup sal
tanat kaptst diye de amhrdt, alaylarda ve 
te§rifat merasiminde bu kaprdan girilip 
c;rkrhrdi. 

Hiinkar, AhiTkapi yolile geldigi i~in 
buradan saraya girebilirdi . .Kap1, dli§IDan 
hiicumuna kar§l korunmak ic;in kapatilan 
kale methaJleri gibi SIIDS!Ka ortiiJiiydii. 
F akat Padi§ahm goriinmesile beraber ar
dma kadar a~tlacagma §iiphe yoktu. Biz
zat Hi.inkar buna emin oldugundan ya • 
lmpalalann viicude getirdigi dalgah or -
mam yara yara atmt kaptya dogru siirii
yordu. 

At iizerinde yiiriiyen taciitaht, §UUr -
suzla§rnl§ bir hmcm k\ mc;Iladigl, §aha 
kald!rd!gl silah1 yenmi§e benziyordu. Ger· 
t;i bu silah, ans1zm yiize yiize geldigi ta
ciitahtm oniinde selam vaziyeti ~Imam!§· 
t1, hu§unetini kaybetmemi§ti. Gene hu • 
c;md1, gene homurduyordu. Fa kat a§tl • 
maz bir duvar olmaktan ~Ikarak agri biig
rii bir yo! vaziyeti takmmi§ti, tacutahtm 
sendelemeden gec;mesine miisaade ediyor· 
du. 

Padi§ahm ta§tdtgl pervas1zhkla asile -
rin birden kap!ldiklan §a§kmhktan dogan 
bu durum Babthiimayunun iic; be§ ad1m 
yakmma kadar devam etti ve orada man
zara degi§ti. Yirrni kadar dal kthc Y eni
c;eri ve Sipahi, kalabahktan aynlarak Pa
di§ahi onlemi§lerdi. 

(Arkast var) 

(1) Osmanll tarihct!lerl bu isyam yaz -
mazlar. Fakat frenk tarlhleri Venedik bal
yozu Piyero Bragadino'ruun raporlarma at
fen isyamn tafsilatmt verirler ve o me -
yanda cfesad mtirettlblerlnden birkac;mm 
asker namma hediye talebine ctir'et ey -
lemeleri iizerine i<;lerlnden ti~tintin bizzat 
pad~ah tarafmdan oldurtildugtinti:. yazar
lar. 

Hammer - 26 nc1 kltab -

Karabiik fabrikas1 • Insaati 
' 

Fabrika. mii.hendisleri istasyonda 

Karabukteki demir ve ~elik fabrika- tir. 
stm yapacak olan ingiliz grupu rnii.dii.rii 
Makenzie diin sabah Ankaradan istan
bula gelrn.i§tir. Makenzie bu ak§am 
Semplon ekspresile Londraya donecek -

Diger taraftan diin sabah Londradan 
gelen altl ki§ilik mtihendis grupu da 
Karabii.ke gitmek iizere diin ak§amki 
eksprcsle Ankaraya hareket etmi§tir. 

CUMHURiYET 10 Mart 1937 

eehir ve Memleket Haberle~i ) 
Eski Hali~ ~irketi 
heyeti umumiyesi 

Gazi kopriisii 
in,aati ilerliyor 

I iptidai maddelerde Fransa ve ,arki Akdeniz 

Bir gazetenin ne~riyatJ 
tekzib ediliyor 

Eski Halic §irketi hissedarlari diin 
alelade mutad toplanhlanm yapmt§lar • 
d1r. T oplanl!da idare meclisi raporu o· 
kunmu~. bilanc;o tetkik edilmi§ ve yeni 
idare meclisi se~imi yaptlmi§Itr. Hiiku • 
met namma komiser olarak $evketin i§ti
rak ettigi bu toplanltda ba§ka bir§ey mi.i
zakere edilmemi§tir. Umumi heyet eski 
idare meclisi azaltgma ilaveten Hayri ve 
Seyfi isminde iki aza daha sec;mi§tir. 

Sabahlan c;tkan bir gazete Halic §ir • 
keti hissedarlarmm sermaye koyarak ye
ni bir §irket te§kilini kararla§hrdtklan bu 
§irketin Halicde vapur i§letmesini tekrar 
alacag1 hakkmda §irket idare meclisi aza
smdan Narltyana atfen diin bir beyanat 
ne§retmi§ti. N arltyan bu mesele hakkmda 
gazetemize §UnJan soylemi§tir: 
«- 0 gazeteye hi~bir beyanat ver • 

medim. Y azdtklan da tam amen yanh§tJr. 
Sermaye koyarak yeni bir §irket te§kili 
haberi de astlstzdir. Size i§in ic; yiiziinii 
anlatay1m. Halic §irketinin imtiyaz1 bun
dan 26 sene evvel ktrk sene miiddetle ve
rilmi§ti. lmtiyazm verildigi tarihde lstan
bulun ikttsadi, mali ve ic;timai vaziyeti 
biisbi.itiin ba~ka idi. Umumi Harbe kadar 
§irketin vaziyeti iyi gitti. Umumi Harb -
den sonra hayat tamamen degi§ti. Halic 
ahalisi yandan fazla azald1. Eskiden 
Bahriye N ezareti Halicde idi. Burada 
biiyi..ik ve faa! tersaneler vardt. $imdi bu
ralar bombo§. Rumlann merkezi olan Fe
ner de eski ehemmiyetini tamamen kay • 
betmi§tir. Miisliimanlarm en fazla rag • 
bet ettikleri Eyi..ibsultan da sondii. Arttk 
oraya ziyaretler yaptlmtyor. Kagtdhane 
mesiresi de oldii. Burada bahann birka~ 
gi..iniinden ba§ka insam mumla aramalt. 
Bunlann iistiine yangmlar, otobiis reka • 
beti tuz biber ekti. Ve bu sebeble §irket 
hasilatt i§letme masarifini kar§Ihyamaz 
oldu. Eldeki ihtiyat ak~esini tamamen tii
ketince biz de faaliyetimizi durdurduk. 

Biz 26 sene evvelki vaziyete gore ya
p!lrnl§ olan imtiyaz §artlanmn tadilini is
tiyoruz. h mahkemededir. Mahkeme ne 
karar verirse o olacakhr. Eger 1knsad 
Vekaleti §irkete yardrm eder, Belediye de 
kolayhk gosterirse ve imtiyaz §eraiti de
gi§irse tek.rar c;ah§abiliriz. Aksi takdirde 
bir§ey yapamay1z. Belediye bile yiizde 
sekiz hisse olmad!gl, kadrolarda bu ka
dar tasarruf yapt1g1 ve imtiyaz ahkatru 
haricinde serbest c;alt§ttgt halde kar ede
miyorsa, biz nastl c;ah§mz.» 

Eski T elelon $irketi tasliye 
heyeti de toplandr 

T asfiye halinde bulunan telefon §irketi 
tasfiye heyeti umumiyesi diin §irketin Ga
latadaki merkezinde toplanmi§tir. Bu 
toplanl!da heyetin bir y1lhk mesaisi hak
kmdaki raporu okunmu§ ve tasvib edil -
mi§tir. 

Bundan sonra tasfiye heyetinin aynen 
ibkasma karar verilmi§ ve Re~id Saffetle 
Sezaiden miirekkeb muraktb heyete Ve
dadm da ilavesine karar verilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Miinhal valilikler 
Miinhal iki valilikten biri.ne Birinci 

Umumi Miifetti~ik Ba~mu~aviri Naci
nin, digerine de Dahiliye Vekaleti Se -
ferberlik mudiirii Hiisameddinin tayin 
edilecegi soy lenrnektedir. 

Ticaret Odas1 §ehir nakliyab 
i§ini tetkik ediyor 

Ticaret Odast, hamalhgm ilgas1 ve 
merkeble nakliyatm kaldt.nlmas1 srra -
smda ~ehir ·i~tindeki nakliyatm yeniden 
tanzimine liizum gorrnii§ ve bu i§i tetkik 
etmege b<i§lamt§ttr. Oda, nakil vas1ta -
lartru esash §ekilde tetkik etmektedir. 

lplik i§i i~in yeni bir proje 
hazulamyor 

ikbsad Vekaleti as1l sanayide miis • 
tamel pamuk ipliklerinin ithali ·i§ini 
tanzim i~in yeni bir kararname projesi 
tanzim etrnistir. Uyu§turucu Maddeler 
miidiirii Hadu:a Osman diin bu hususta 
temasta bulunmak uzcre Ankaraya git
mi§tir. 

Son zamanlarda gerek tiiccar ve ge
rek Yazma ve DokurnacJ.lar kooperatifi 
haricden iplik getirtrni§lerdir. Bu iplik
ler narhtan a§a~ mal edilmi~tir. Fakat 
kooperatif ve tiicca: maliyet fiatile narh 
arasmdaki farkm Inhisar idaresi tara -
fmdan istendigi ve bu yiizden mallan -
m ~ekemedikleri yolunda bir §ikayette 
bulunmu§lard1r. 

Her halde ikttsad Vekaleti yakmda 
bu i§e bir diizen verecektir. 

Baronun ydhk toplanbsi 
istanbul Barosu y1lhk toplanttsnn 

martm yirmisinde Agrrceza salonunda 
yapacakhr. Bu toplanbda birinci ve i
kinci reislerle muddetleri bitrni§ olan 
be§ aza!Ik i~in yeni se~irn yaptlacaktlr. 
Baro reisi Hasan Hayn da yeni avu • 
katlar kanunu hakkmda urnurni heye -
te rnalfunat verecektir. 

Almanyaya tsmarlanan 
dubalar da dort ay 

sonra gelecek 

Gazi koprusunde hazzrlanan tecrii.be kazzk
lan, yerlerine konmak uzere ... 

Gazi kopri..isiiniin in§aatt etrafmdaki 
ilk hamhklara hummah bir faaliyetle de· 
vam edilmek.tedir. Bu i§le me§gul olmak 
iizere kopriiler miihendisi Galib AI -
manyaya gitmi~tir. Orada miitehassis Pi
ju ile de temaslarda bulunacakttr. Galib, 
avan projeleri de beraber gotiirmii~tiir. 

Almanyada yap1lmakta olan koprii 
dubalarmdan bir k1smt bitmi§tir. Parpa 
halinde olan bu dubalar numaralanmak
tadtr. Bu parc;alar yakmda ambalaj ya
ptlarak §ehrimize gonderilecek ve Balat 
atelyesinde ac;tlarak monte edilecektir. 
Simdiki halde Unkapam cihetindeki tee
rube kaziklarmm c;akllmasma devam e • 
dilmektedir. Gec;enlerde <;ak1lan on be§ 
metro derinligingeki kaz1klar, sahilin bu 
ciheti yumu§ak oldugu i~,;in tutmad1gtn -
dan on sekiz metroluk yeni kaz1klarm 
betonlan dokiilmektedir. Bu kadar derin
ligin kafi gelecegi anla§Ilmt§hr. flk tee • 
riibelerin neticesi almd1ktan sonra k()prii
niin UnkapaDI tarafma yiiz seksen kaz1k 
konacakhr. Azabkapt ciheti daha sag • 
lam oldugl!ndan buraya yiiz kaztk kafi 
gelecektir. Kaz1klann tamamile yerlerine 
oturmas1 ic;in de fennen yirmi sekiz giin 
su i~inde kalmas1 laz1m gelmektedir. Bu 
ameliyatm arkas1 ahmr almmaz kaz1kla • 
nn iizerine beton kJSintn do§enmesine 
ba§lanacaktir. 

Dubalann gelmesi ic;in daha · dort, W 
ay adar bir zaman ge~eeegi ta'hmin o .. 

lunmaktadJr. · • · • 
~ 

ADLIYEDE 

Oldiirmek istemi§ amma 
muvaffak olamamt§ 

Ayazmada bir kereste fabrikasmda 
Musa admda birine, oldiirrnek kasdile 
dort el ate§ eden, fakat hic;birini de isa
bet ettiremiyen Mehmed Alinin Agir
cezada devam eden muhakemesi diin 
bit.mi§ ve oldiinnege te§ebbiis su~undan 
iki sene bir ay hapse mahkfun olmu§tur. 

Bir tahsildar mahkum oldu 
Tahsil ettigi paraYJ dip ~anlarmda 

noksan gosterrnek suretile 125 lira ihti
las eden Belediye tahsildan Halid diin 
A~rceza mahkemesinde ii~ sene, on ay 
yirrni giin hapse ve 93 lira para ceza • 
sma mahkum ol.mu§tur. 

Morg Ba§katibine i§ten el 
~ektirildi 

thtilastan maznun Ahmed Nadi adm
da biri hakkmda T1bb1 Adli meclisi a
zalannm imzalarm1 taklid ederek ceh
liyet cezas1 yoktur. §eklinde sahte ra • 
por tanzim etmekten maznun bulunan 
T1bbt Adl1 miiessesesi B<l§katibi Raife 
i§ten el ($ektirilmesi i~in dun Vekalet • 
ten alakadarlara tebligat yapthru§hr. 

kaldirdacak vergi 
Hiikumet 20 milyon lira 

fedakarbk yap1yor 
Mevadd1 iptidaiyenin biitiin vergi ve 

resimlerden istisna edilmesi i($in hiikume~ 
tin haz1rladJgt kanun projesi tekemmiil 
etmi§tir. Bu §ekilden bir istisna ile gelir
den ne kaybedilecegi hakkmda yap1lan 
bir tahmin hiikumetin 20.000,000 liraya 
yakm bir fedakarltg1 goze aldtgmi mey • 
dana koymu§tur. Bu da yaptlan i§in bii
yiikliigiinii gostermektedir. 

Y eni projenin hamlanmas1 mevaddr 
iptidaiye sipari§i i§ini hemen hemen dur~ 
durmu§lur. F abrikalar §imdilik ellerinde
ki stoklan i§lemekle iktifa etmektedirler. 
Esasen oniimiizdeki mevsim i~in laztmge
len biitiin ham maddelerin sipari§i de ya
pllmi§ bulunmaktadtr. 

fkttsad Vekaleti diger t11.raftan 1950 
senesine kadar mer'i olmak iizere agu sa
nayiimizin inki§afmt temin edecek miihim 
bir proje daha hamlamt§hr. Sanayiimiz· 
de miihim bir mevki tutacak olan demir 
ve c;.elik sanayiinin 13 sene ic;in bilciimle 
riisum ve vergilerden istisnast bu proje ile 
temin edilecektir. 

«Devlet tarafmdan kurulacak demir 
ve c;elik fabrikalannm haiz olacaklan mu
afiyet hakkmdaki kanun» a gore fabri -
kalann muhtac oldugu her tiirlii binalar, 
tesisat it;in devlete aid araziden istifade 
edilecektir. F abrikanm hususi telefon ve 
telgraf hatlan kurmasma ve bu hatlann 
umumi yol kenarlarmdan gec;mesine mi.i
saade edilecektir. 

Te§viki sanayi kanununun 9 uncu mad
desi demir ve c;elik endiistrisine de te§mil 
edilmi§tir. F abrika malzemesi ve mamu
lah demiryolu haric olmak iizere diger 
devlet ta§Ima vasttalarmda yiizde 50 ten
zilata tabi olacakllr. 

SEHIR ISLER/ 
Bina vergileri nasd tahsil 

edilecek? 
Bina vergileri evvelce idarei Husu -

siye tarafmdan tahsil edilirken miikel
lefler §Ubelere gotiiriip vergilerini ver
rneleri Hl.z1m geliyordu. ~imdi bu vergi
nin tahsilak da. B~lediyeye g~iginden, 
Belediye hem miikelleflere kolayllk ol
mak, hem de verginin bakayada kalma
masml temin etmek maksadile tahsil -
darlar marifetile tahsilat yaptmlmasm1 
dii§linmektedir. 

Ev kontratlar1 muayene 
edilecek 

Onfuniizdeki hafta i~inde Belediye 
mernurlar1 kontrat muayenesine b<l§h
yacaklardtr. Hi~ kontrat yapmaml§ o
lanlardan bedeli icarm yiizde dart bu -
~ugu niSbetinde, kontrat yaptp ta bu -
nu notere tasdik ettirmemi§ olanlardan 
da gene bedeli icann yiizde bir buc;ugu 
nisbetinde ceza almacakttr. 

c;op i§leri tetkik ediliyor 
Gei;en yaz ~oplerin fena bir §ekilde 

YJW.n haline konmaSl neticesi olarak 
§ehrin bir~ok yerleri sinek hiicumuna 
maruz kalmt~tl. Oniimiizdeki yaz da 
bOyle bir akibete du~iilmemesi ic;in Te
mizlik t§leri miidiriyeti tetkikata ba§
lanu~trr. Qoplerin gerek toplanma ve 
gerek muhafaza §ekilleri hususunda ye
ni tedbirler ahnacakbr. -···-Bek~iler i~in kurs a~1hyor 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Konya Emniyet miidiirliigu mahalle ve 
~ar§l bek~ileri i~in bir kurs a~mt§hr. 
Bu kursta A. B. 7. kurslarmdan rniirek
keb halk dershaneleri program1 aynen 
tatbik edilecektir. Kurslarda muvaffak 
olam1yan bekc;iler bundan sonra kulla
mlmtyacaklardtr. 

Hatemi Senihin verdigi felsefe konferans1 

Hatemi Senth. konterans verirken 

Eminonii Halkevinin tertib ettigi fel- taya att1g1 sorgulan oirer hirer ele alarak 
sefi konferanslar reisinin on birincisi bunlan ilmi ve felsefi usullerle tahlil 
felsefecilerimizden Hatemi Senih tarafm- etmi§tir. 
dan verilmi§tir. Hatemi Senih, biiyiik bir K1ymetli felsemecimiz. Miladdan altt 
kalabahk huzurunda (Filozofik dii§iinii- am evvel Yunan steleri iizerine tesir yap
§UD karekterleri) ismi altmda verdigi bu t1klan inkar edilemiyen eski MIS!r ve 
konferansta, filozof dii§iinii§iin ne gibi Mezopotamya tefekkiir ve felsefesine te~ 
§artlarla meydana <;Iktigt, bu dii§iinii§iin mas etmi§ ve Mezopotamyada Miladdan 
bir taktm vastflan ve karekterleri bulunup evvel tamnmt§ olan «Poen do Lacrea -
bulunmadigt, yahud bu dii§iinii§iin tabi siyon» ilk Yunan filozofu olarak tamlan 
oldugu bir kanun, bir tekami..il kanunu- T oles'in malum olan Kozmogonisi ara • 
nun elde edilip edilmiyecegi hakkmda or· smdaki miinasebeti izah etmi§tir. 

EIID talyay1, Habe§istam zapt ve ilhaktan 
men i~in, deniz ve hava kuvvetlerinin 
biiyiik bir ktsmmi Akdenizde toph· 

yan ingiltere, tazyik ve tehdidle Romaya 
soziinii gec;iremiyecegini anlaymca bu de
nizde bir harbe giri§meyi goze alamiya
rak gerilemi§ti. italya dahi, Hahe§istanJ 
aldl'ktan sonra, daha ilerisine git:megi ih· 
tiyata muvaf1k bulmamt§h. Neticede her 
iki devlet Akdenizdeki mevki ve menfa
atlerinin miisavi oldugunu kabul ederek 
bir anla§ma yapmt§lardi. 

ftalya da, Almanya gibi, mi.i§terek ve 
bin;ok tarafh anla§IDalann ve misaklann 
aleyhinde bulundugundan Akdeniz an· 
la§mastna bu denizde en ziyade alakadar 
iic;iincii bir devlet olan F ransay1 kan§hr· 
mamJ§II. F ransa da, §imalde ve §arkta 
memleketinin emniyeti kin stmstkl bag • 
lanmt§ bulundugu lngilterenin, Akdeniz
deki F rans1z menfaatlerini koruyacagma 
itimad ederek Akdeniz anla§mastna gir
mek i~in tsrar etmemi§ti. Hakikaten, in
giliz • italyan anla§masl F ransantn Ak
denizin garb havzasmdaki hayati menfa· 
atlerini korumu§tur. <;iinkii bu anla§ma· 
da, ingiltere ile ftalya buradaki araziye 
aid mevcud vaziyete dokunmamag1 ta
ahhiid etmi§lerdir. Bu suretle General 
Franco'ya yardtmct olarak Balear adala· 
nm ellerinde bulunduran ftalyanlar bu • 
ralardan c;ekilmi~lerdi. Boylece cenubl 
Fransa ile §imali Afrika arasmda, Fran· 
sa ic;in hayati ehemmiyeti haiz olan deniz 
yollan iki cenahtan tehdid edilmek tehli· 
kesinden kurtulmu§ oldu. · 

Fa kat §imdi F ransada gayet niifuzlu 
baz1 mehafil, ingiliz - italyan anla~ma • 
smm yalmz §arki Akdeniz havzasmda 
Fransaya temin ettigi menfaatlerle iktifa 
etmek istemiyorlar. Bu denizin ~ark hav· 
zasmda dahi F ransamn, lngiltere ve ftal· 
ya gibi, siyasl, ikhsadi ve bahusus sev • 
kulcey§i baktmdan saglam ve esash mev• 
ki sahibi olmasm1 iltizam ediyorlar. Bu 
maksadla F ransada miihim yeni bir cere· 
yan ba§lamt§br. 

Bu hareketin ba§mda bugiin Fransa • 
mn en bi..iyiik askeri saytlan biiyiik erkam~ 
harbiyenin eski reisi General W eygand 
vardtr. Bu hareketi meydana getirenlerin 
maksadt, Suriyedeki F ranstz mandasmm 
son gi.inlerinden istifade ederek §arki Ak· 
denizdeki deni:z: ve hava yollanm yandan 
muhafaza edecek biiyiik iisler viicu e ge

tirmek ve bu suretle garbi Akdeniz hav• 
zasmda oldugu gi:bi, ~rki Akdenizde de 
deniz yollanna hakimiyet hususunda 
Fransanm, lngiltere ve ltalya ile ortak ol· 
masmt temin etmektir. 

General Weygand, ii~ giin evvel Pa· 
riste verdigi bir konferansta, halyanlann 
Ege denizinin agzmda ve Siivey~ kana • 
hna giden deniz yollannm §imal cenahm· 
da bulunan Rodosta ve Oniki ada gru -
punun diger parc;alannda vi..icude getir· 
dikleri deniz iislerile bu yollara bakim 
olduklanm ve fngilizlerin dahi bu yo! -
lardaki menfaatlerini korumak i($in Ktb· 
ns adasmda muazzam bir deniz ve hava 
lissii viicude getirmekte bulundu'klanm 
soyledikten sonra, F ransanm Hind Ok -
yanusundaki, Hindi~indeki zengin miis • 
temle'kelerini ana memlekete baghyan 
bu yollara ba§kalannm hakim olmalarma 
kar§l seyirci kalamtyacagmJ soylemi§tir. 

Bugiin, F ransada, perde arkasmda en 
ziyade sozii g~en kuvvet, biiyiik erkam
harbiyedir. Bunun da ba§hca terciimam 
General Weygand'du. Bu zat, konfe • 
ransmda, Rodosa ve K1bnsa kar§t Suriye 
sahilindeki T rablus§amm F ransa i<;in 
§arki A!kdenizde biiyiik bir deniz iissii 
olmasmJ istemekle biiyiik erkamharbiye
nin dilegini anlatmt~hr. Mumaileyhe go· 
re, F rans1z hava kuvvetlerinin artmas1, 
Akdenizin §ar'k havzasmdaki deniz yol • 
lanm muhafazaya kafi gelemez. Mutla· 
ka burada ltalyanlar ve lngilizler gibi 
muazzam deniz iisleri ve miistahkem 
mevkiler viicude getirmelidirler. Fran sa 
biiyiik erkamharbiyesinin ortaya <;1kard1· 
g1 bu hareket, Suriye meselesi iizerine de 
§iiphesiz bi.iyiik tesir yapacakur. $arkt 
Akdeniz havzas1, tekrar iic; biiyi.ik devle· 
te siyasi ve asker! noktalardan rekabet 
sahast oluyor. 

Muharrern F eyzi TOGA Y 

Zavalh ~ocuk 
izmir (Hususi) - E§refpa~ada Ya -

s1fbey sokagmda oturan Mithat ojllu 14 
ya§mda Kenan nammda bir gene tren
le gelirken parrnakhga ~arpar:U.. yu -
varlanrm§ ve trenin altmda kalaraA bir 
bacagmt kaybetrni§tir. Kenan trene ~
bnrnl§ ve hastaneye kald1rtlmi§hr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Senelik 
Alh ayhk 

0~ ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 .. 

400 • 
150 • 

Bari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 

Yoktur 



CUMHURiYET 

Hadise!er arastnda BiR TETKiK 

Jandarma kanununda 
degi§iklik yapdtyor 

A,k fantaziyesi! 
~ tka inanmadtgml soyliyen 
~ materyalist arkadq soru

Antakya Tarihi 
yordu: 

- Hali sevi
1
enler var mt? Ben Yazan: Profesor M. 'eklb Tuna 

kendimde qka hi~ istidad bulmadt- T alebem felsefe muallimi Hatayh heyeti umum1yesinin gorii§iine ge~elim: 

Jandarma 
amirligi 

------=----= 
zabitleri 

vekaleti 
zaruret halinde idare 
de yapabilecekier 

- -----
Ankara 9 (Telefonla) - Zaruret I yettar makarnlardan verilen emirlerin 

~alin?e janda.rrna z~bitlerinin idare amir- miikellef tutmadtgl hie; bir i§ iandarma
l ~klermde vek1l s1fattle ~.e .. mu.~a~katen is- dan istenmez ve jandarma hi~bir suretle 
t1hda~larmda fayda gorulmu~tur. An - esas vazifesi haricinde kullam!amaz. An
~ak Jandarrn~ kanununun b1r maddesi cak zaruri hallerde Dahiliye Vekilinin 
Ja~darma zab1t v~ efradmm. a.si) vazife - emrile jandarma subaylanmn rnuvakka -
lennden ba§ka b:r yerde Istthd.amlanm ten vali, kaymakarn ve nahiye miidur _ 
menetrnekte oldugundan, Mechsten bu liikleri vekilliklerittde istihdamlar c • 

g1m i~in sevittiklerini zannedenlerin Ahmed F aik Tiirkmen Hatay tarihini Hatayt tanimlyanlara hi tab eden bu 
a§ktan batka bir taklm hislere aldan- ilirn alern[ne prezante ediyor. Bu eser ii- eser, Hataym cografi vaziyetini hulasa 
dtklarma hiikmediyorum. Her insa- zerinde durulacak ilk nokta; rn~rutiyet- ebmekle i§e ba~thl':or. Bittabi bu rnevzua 
mn en a§agt bir dalkavuga ihtiyac1 ten sonra denemeleri yaptltp cumhuriyet- girrneden evvel okuyuculann cografi ma
var. Sevi§mek, iki kitinin birbirine t~n ~~nra da i~ki§af ettirilen rnillilel}rni§ lumatJm tazelernek i~in eserin cografi 
dailkavukluk etmeleri ihtiyacma ben- blr lhrn metod1le Hataym izah edilmi~ tezinin ba§a almrnast rnuvaf1ktJr. Hatay
ziyor, diyordu. olrnas1d1r. Fahakika Antakyaya aid daki ekalljyetler rneselesi birinci fash ta

Benzer. Sevi§mek her§eye ben~er Avrupamn ikinci ve ii~iincii derece mii· kib ediyor. <;:iinkii be§eri cografyaya aid 
~iinkii i~inde herfey vardtr; ~iinkll ellifleri tarahndan yaz1lm1~ Antakya olan bu rnesele bazt miinazaah noktalan 
a§k ( tarif edecegim zannedilmesin tarihlerinin F aik Tiirkrnenin dedigi gibi havidir. Bu sebebden miiellif ekalliyetler 
zor ittir bu), ~iinkii a§k (bakmtz ke~ «verdikleri rnalumatm daha ziyade turist- meselesine ikinci fash tahsis etmi§tir. Ha· 
limeleri bulmakta giitrliik ~ekmege lerin i§ine yanyacak bir mahiyet arzet· ~y ~~alliyetleri meselesinde Hatay Ale
ba§ladtm), ~iinkii atk (bir kere de mesi, tarihi alakadar etmiyen teferruatl<~ V!lennm Tiirkliigiinden ~iiphe edilmeme
bu «triinkii» yi soylemit bulundum), dolu olmas1 (I)» bu eserleri ilirn adam· sinin tebaruz ettirilmesi liizumlu goriilmu§ 

rnaddenin tefsiri istenmi§ti. Meclis milli izdir .» 
1 

a 
~iinkii a§k. •• atkbr. Ianna seve seve okutam1yordu. Fa kat bu ve miiellif bu hususta ilmi deliller serdet-

Umumiyetle zannedildigi gibi, maksadla ve bu k1yafetle ortaya ~1kanlan mi~tir. Miinhaman Hataym tarihine has-
rniidafaa ve dahiliye enciimenleri, kanu- Miistacelen rniizakeresi teklif edilen 
nun sarahati kar§lsmda bu i§in tefsir yo - layiha Meclisin tatilinden sonra y ~ 
lil h II. · ·· k' ' ·· . . apacag1 

e a 101 mum un gormernl§tlr. Bu se • ilk i~timam ruznamesine almrnl§hr Ruz-
beble yeni bir kanun layihas1 hazlanarak namede bundan ba•ka T hl' · • H · d k • • a tsJye, u -
Jan arrna anununun 18 inci maddesine dud ve sahiller urn ··d" ]"kl · · 

f I 
. . um mu ur u ermm 

§U 1kra. ek enrnl§hT: «Kanun ve nizam - 1933 y1h hesabt kat'i raporlan da var • 
namelerm ve bunlara miistenid salahi - d1r. 

"'""'"''"''""'"""""""""''"llllll/1/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/lnllflllfiiiiO!IIHHHHHO UHHHU"""" 

Cenevrede iptidai 
maddeler konrgesi 

Amerikadaki 
grevler biiyiiyor 

a§k, tek bir ihtiras degildir, biitiin ih- eserler yalmz Hataya mahsus degildi. redilen 3 iincii fast!, eserin tabiatile en 
tiraslarimtzm tek bir mevzu iistiinde Osrnanh Tiir'kiyesinin her mmtakas1 i~in uzun par~as1d1r. Burada 40 amhk Ha
merkezile§erek umumi klyamtdtr· bu gibi eserler eksik degildi. Biz nekadar tay tarihi be~ devreye aynlarak hulasa 
hassasiyetimizin miispet ve menfi terakki etsek gene Avrupalt muharrirlet edilrnl§ ve tasnifler giizel yap1lml§hr. 
kutublanrun i~imizde savrulmas1d1r. <;:in i~in, Hindistan i«;in hatta §irnali Af- Dordi.incii fast!, Hatay miinevverleri
Her neye olursa olsun a§k hele iki rika i~in kullandlklan bir iislubla rnem- ne ve kiiltiir hayatma tahsis olunmu§tur. 
cinsin birbirine a§kl, ruhu~ tam uya- leketimizi ifade ediyorlard1. Mevzuu Mi.iellif burada gosterrni§tir ki Hatayda 
ni§l demektir. Sevmiyen bir adamm mevzu i~in degil, belki Avrupa tecessii - ekalliyetlerin kiiltiir hayatmda ehemmi
yataktan kalkbgmt goriip te uyku- siine cevab vermek 1~in kaleme ahyorlar- yetli rolleri yoktur. Biitiin kiiltiir hare -
dan uyandtgma hiikmetmiyelim. Za- dt. Bu 1stJrabt ilk duyan ve Turk rnemle- ketlerini hep Tiirk rniinevverleri temsil 
valb, diinyas1mn ancak mahdud bir ketlerini gene o mernleketin rni.inevverleri etmi§lerdir. 
par~asm1 idare eden dar bir idrake i~in if a de etmek istiyen Turk rnuharriri Be~inci fast!: Hataym etnik durumu· 

Japon murahhasi inki~af Kaliforniyada grevlere sahib olabilecek kadar uyamkbr. zannediyorurn ki Ziya Gokalp olrnu§tur. nun tetkikine hasrolunmu§tur. Bilhassa 
bn • J k I • • k Fazla degil. Avrupamn ilmi eserlerinin rnetodile ga· miiellif burada rnuhtelif ilimler baktmm-

e emlf mem e et er 1~10 ar,I tedbir alan miiddei- Gene anlatamadtm. Vazge~eyim. ~~teci veya seyyah haleti ruhiyesi degil, dan Hataytn etn1k noktadan Tiirk ol • 
teklifler yaptt um A "k d ... d Yahud da, .efendim, «hala sevifenler Ibm endi§esile memleket~erimizi izaha ya• dugunu belirtrni§tir. 

umi SUI as e ugra I I var Ml ?» diye sormak, yiiriiyenler h§an bu cereyanda N ecJb Aslrn ve F uad Altmcl fasll: l~timai durumun tetkiki-

Cenevre 9 (A.A.) - lptidai mad - Los Anjeles 9 (A.A.) _ Kalifor _ var m1, konu§anlar var m1, nefes a- Ko~riilii de hayli ~ah§rnt§hr ... Bu cereyan ne hasrolunmu§tur. F aik Tiirkmen Ha-
deler ko~is~o~unda, Japon. murahhas~ I niya muddeiumumisine kar§t bir suikasd lanlar var m1? •• gibi §iiphesini varh- es.kl Dariilfiin~~ ve ~eni Universitenin taym i~timai stmflarmt ve bunlar arasm
Choudo, tphda1 maddeler 1hracanndakt te§ebbiisii yapllrnl§ ve miiddeiumumi ha- ga ve hayata kadar uzatan abes bir mahdlr. Bu muessesenm her zaman her daki rnihaniki ve uzvi tesaniidleri etiid 
tahdid~tm ilga edilmesini ve tamamile fif surette yaralanmi§!Jr. Fitts, fabrikalan septisizme dii§mektir. Viicudiin en ~lemam bu i§in heyecamm duytnu§ ve bu eth"kten sonra Hataydaki tiirkc;iiliik cere
ke§fedllrnemi§ olan araziye her rnernle • i§ga) eden grevcileri ilk defa olarak dt • eski ve en degi§mez an'anesi hareket J§e emek. vermi§tir. Ben, arkada§lanm ve yanmm nas1l dogdugunu ve Atatiirkun 
ketten ve h.e~ uka mensub insanlann hie- §arJ atan miiddeiumumi olmu§ ve bun _ etmeks~, kalbin en eski ve en degi§- talebel~~~ ~ernlekete aid her yaz1m1zda inkiiablanndan Hataym nastl miiteessir 
re~ ~tmelennm serbest buak1lmasm1 iste- lardan iic; yiiziinii tevkif ettirmi§tir. Bu mez an anesi de sevmektir. bun~ .gozonunde tutrnu~uzdur. KJSa bir oldugunu izah etrni§tir. 
mt§hT. hadiseden sonra rniiddeiumumi birc;ok teh· Buna inanmtyan bir komiinist maZISt bulunan fakat uzun bir istikbali Yedinci fasll ise ahmc1 fashn i~tirnai 

. Japon rnurahhas1, Kongo'ya tatbik e· did rnektublarl alrnl§hr. §air, bir Ma'iakovski vardt. Zavalhc1- ~lacak olan bu ugurlu cereyan ve bu mil- hiikiimlerini tey.id edecek vak1alar ve 
d_ tim. ekte olan statut'niin heniiz tarnarnile A 'k gin sonu ne oldu biliyor musunuz? h. rnetodun son zamanlarda yeti§tirdig~i- misaUerle doludur. Bu fast!, Franstz i• -

k f h I 
merr a otomobil ifrilerinin grevi I • m l§a a rnaz ar o marnt§ bulunan biitiin ~ Bir ktz sevdi, sevilmedi ve kendini mtz gene er tarafmdan hazrnedildigini galinden 1936 anla§lllasma kadar Ha -

mernlek«;tlerde t~tbik rnevkiine konulma- Nevyork 9 (A.A.) - Detroit'ten bil- oldiirdii. Ey benim materyalistlerim, g~rd~k~e ktvanc duytnamak elde degil - tayda cereyan eden vak'alann krono!o -
Sl,nJ tekhf eylernl§lir. dirildigine gore, Crysler Corporation §ir- biiyiik soylemesemz iyi edersiniz! dtr .. l§te Erzurum §airlerini yazan Ziya- jisine hasrolunmu§tur. 

Bu zat, ticaretin serbestisi ve iptida·l keti, otornobil endiistrisi iKileri, birliginin G .... enlerde bt'r Amen"kalt kendt'st'- eddln Faihri, i•te Konya Halefiyatint ka- H 1· '] • I d h 

dd I 
. 'd i§c;iler adma miizakereye salahiyettar bir -,.. ' I I S • u asa I rnl esas ar a ilinde yazllan 

rna e erm yem en tevzii rneselelerinin I k sini kalorifere zincirle bag-hyarak ev- erne a an adettin Nlizhet ve i•te Hatay v~ titiz bir .ihtimarnla hamlanan Hatay 

kd 
· d organ o ara tanmmas1 talebini kat'i su- ' ' ye igenn en tefrik edilemiyecegini e· d lenmege raz1 olmtyan sevgilisine kar- tarihini etlid eden F aik Tlirkrnen. Kon • tanihi muvaHakiyetle ikrnal edilmt"• b1'r 

h 
· 1 k d rette re dettiginden birlik derhal Det - • ernmtyet e ay eylemi§tir. fl bir hal}'at grevi yapml§ ve olmii... ferans verrnek i~in davet edildigim Ana· eserd1r. 

1 
.
1
. roi' deki Chrysler, Hudson ve Chevrolet ,.. d 1 b k · ~~ ng1 IZ rnurahhasi Sir Leithcoss, miis- f b k Bizim gazetede resmi bile vard1• Ya o unun irc;o Halkevlerinde etraftrn1 Istanbul unlversltesl pslkololl profesarii 

temlekeleri.~ ~~vr~dilmesinin halihamda a ri. alarmda grev ilan eylemi§tir. Bu resmi ~ekilmiyen kalblerin irindeki al.an gene rnuallimlerin gozlerinde bu ordlnaryiis profesar 

mevcud k II h II d 
. F abnkalarda 90 bin ju-j rah•maktadtr. ~ 11 d M <.' L •L T _m~§ u e.n. a e em1yecegini be- A n .,. • manzaralara bir bakabilsek?.. nu i rneto un heyecamm okudukra dii • • ..,eRlO unc 

t t 1 I hh yni zamanda Filinti'deki Chevrolet Y yan e rni§ IT. ng1 IZ rnura as1, miistern- f b ·k d d . b' Ben bugiin biraz fantazi konu"- §iinii§ ve c;ah•rnalannda bunun izlerl!l· 1' ve 
(l) Hatay Tarihl 11 inc! tefrlka, CUmhu

I k I d 
a n asm a a yem lT grev ba•lad1g~ 1 "' ' 

e e er e «ac;1k kapi» siyasetinin miis - haber verilmektedir. • tum amma mevzuun nekadar ciddi eserlerini gordlik~e bu ahlan ad1rnm is • 
temlekelerin inki~afma engel olacagtnl ve oldugunu ~eken bilir. Hadi hayuhs1. tikbalinden bir kat daha em1n oluyorum. 
y~r!i. halkm refahma mani te§kil edece • Havrede grev PEY AMI SAF A Meger k1 bu metodun tesiri yalmz Oni-
gmt 1leri siirmii~tiir. Paris 9 (A.A.) - Havre' de ticaret versitemiz muhiti ve onun talebelerinin 

Dahiliye V ekiJi gemilerile romorkorler rniirettebati grev - --- yaytld1g1 Tiirkiye vilayetleri degil, hu _ 
ilan etmi§lerdir. Bu grev, 72 saat devam Maresal Makenzen dud haricinde ls_alrnt§ olan Tiirk rnemle-

Ankaraya doniiyor edecektir. Denizciler, aidatlanmn arth • ' ketleriytni§tir de ..• Hatayh Faik Turk _ 
Ank 9 (T 1 f 

1 
) nlmasm1 ve 48 saatlik haftanm tatbik1m AI }" ... • • R men etiidlinde, bize bunu ispat etnu·~tt'r. 

ara e e on a - Dahiliye Ve- istemektedirler. man gen~'" Iginl usya H I " kili hususi bir trenle Adanadan hareket ~ « atay i i, halk dili bak1mmdan ~ark 
etmi§tir. Yarm sabah saat 5,30 da §eh _ De?izci.Ie.rden miirekkeb bir heyet, ile harbe mi haztrbyor? Anadolusunun folklor bak.Jrnmdan da u-
rimize donmu~ bu1unacakhr. metahblenm, Ticaret Nazmna b1'ldirmek murni An d 1 b" d (2) " Diin §ehrirnize ge- a o unun 1r par~as1 IT y, 

Almanyadan hicret eden iizere Parise hareket etmi§tir. len Daily Telgraph diyen rniiellif Suriyeye Hatay kanah va-
Yahudiler Fransada I mayrs bayraml gazetesmm Berlin Sltasile bir~ok tiirk<;e sozlerin g~tigini 

Berlin 9 (A.A.) - Yahudilerin Alman . Paris 9 (A.A.) - Blum ve Dahi • rnuhabiri yaz1yor: ileri siiriiyor. Filbakika Halebde buna 
arazisinden h icret1er i 1936 senesinde liye N azm Dornmoy, umumi i§ konfe • «Alman genclik dair bir~ok misaller bulunabilir. 
fazlala~mu;ttr . Diger cihetten 1935 se • derasyonu gene! sekreteri ]ouhaux'nun te§kilatma hitab e • Faik Tiirkmen «ernprunb> e odiinc soz 
nesinde Almanyay1 terkeden 24 bin riyasetindeki bir heyeti kabul etmi§tir. den Mare§al von dedikten sonra (3) Arab hududuna ya-
Yahudiden 9 bininin Filistine hicret et- Heyet, bir rnaylsm resmen bir bayram Makenzen ezciimle km olan Hatay rnmtakasmda tiirkre ve 
ltik1eri tasrih edilmektedir. .. · ) 1 ed ] be ~ gumi 0 arak jan j rnesi hakkmda te • §Unlan soy}emi§tir: ara adan birbirine ge<;rni§ odiinc SOZ 

lrak ordusunun yeni askeri mennilerde bulunmu§tur. «- Bir giin ge- ah§veri§leri meselesine temas ediyor ve 
mii§aviri K b •• •• lip halk ordusunda Mare$al Makenzen gosteriyor ki Hatay dilinin ihtiva ettigi 

. Londra 9 (A.A.) - Bagdaddaki I riS USSU §arktaki Allah tamm1yan bir milletle c;ar- Arab odiinc sozleri Suriye halk dilinin 
lngiliz askeri heyetinin reisi General H. Pl§acagmiZ muhakkakhr. Bunun zama - ihtiva ettigi Tiirk odiinc sozlerinden da-
W. Watson Irak ordusu askeri mii§avir- ingiJtere bunun j~in iki mm Allah bilir. Fakat ne zaman olursa ha azd1r. Vak1a bu odiinc sozler rnesele-
}igine tayin edilrni§tir. olsun sizler iyi bir h~ristiyan olmagl goz· si dilcilerin ehemrniyetle uzerinde dur -
Avusturya Ba§vekili, Otto ile milyon sarfedecek den uzak tutmaym. Ciinkii bugiin teh - dugu bir noktadtr. Gerek dilcilerden ge-

g
oru·· !l.mu··§ T ~fk - likede olan mesele, Avrupanm hnistiyan re~se son zamanlarda dil ile mel}&ul olan 

:r Le O§a (Hususi) - K1bnsm hava ] d k 1 k I I d b 
P 

. 
9 

(A k esas ara ayanan ii tiiriidiir.» PSI o og ar an una dair ~ok. rn1saJle1 
am .A) - Jules Sauerwein, mer ezi ittihaz edilebilmesi i'<in tanzirn bulabiliriz. 

Paris Soir gazetesinde yazd1g1 bir ma - edilen planlann ikmaline ~ok ~ah§tlmak- Von Ribbentropu Kral kabul M V 
kalede, Schuschnigg'in gec;en sonbahar- tadlr. Dogru bir yerden alman maluma - . d endryes, Le Langage adh e-
da lsvi~rede Ar§idiik Otto ile gorii§tii - ta gore K1bnsta biiyiik bir hava meydam edecek senn \ (~) hangi dil unsurlannm ern -
gunii ve Ar§idiikiin kendisine rnuvakkat haZJTlanmasl i~in a§ag1daki i§lerin yap1l- Berlin 9 (A.A.) - Almanyanm Lon· prtt. a me gelebilecegini, hangilerinin 
bir plan verdigini bildiriyor. mas1 dii§iiniilmektedir. dra biiyiik e1c;isi Von Ribbentrop yarm g~ ~nn~recegini veya gii~liikle gelebilecegi 

Sauerwein'in iddiasma gore, Schusch- I - Lefko§ada 50 tayyarenin yerle- Londraya hareket edecektir. ;ilnlza?. e7i§tir.-kMesela Franstz miielli -
nigg Avusturyada rnonar§inin ancak se- ~ebilecegi yeraltt tesisah i~in 250 bin lira * * * I e g?re .onetl Bunsurlar Odiinc soz ma-
kiz on ay sonra iadesini derpi§ etmekte _ sarf1. DUn §ehrimize gelen Daily Te1graph s ~a glremlyor. u noktadan Hatay tari-
dir. <;iinkii bu rniiddet zarfmda ltalya, 2 A gazetesinin siyasi muharriri yaztyor: hl~e bakhglrnlz zarnan goriiyoruz ki 
F t I . ·~- skeri kuvvetin 175 yerine bine Gelecek hafta ba~1nda Londraya av • T u11k Aleviler hak.iki Arab fonetig~ile 

ransa ve ngi terede ge~;ecek hadiseler 1blag1 Hava karargahmda liizumu gorii - det edecek olan Alman sefiri Von R1·b- k I (5 
Avusturyanm mukadderat1 u''zert'nde mu"· I k h b onu~arnJYor ar ). ece mu af1zlarla beraber K1bnstaki entrop, per§embe giinU Kral trafm - F 'k T 
essir olacaknr. k r1· k 2 b' k' ·r dan h k . al iirkmenin birrok etnik dell'ller-as e uvvet m l§l ik olacakttr. uzura abu1 edilecektir. 1 ~ 

H1rvat 11.efi V1'yanada 3 30 b' )' f A e Ispa .. t e~tigi .ve rneslek.ta§trn ordinaryiis 
:r • - m ua sar ile Lefko~ada as- merikaya gidecek tayyare f I 

Viyana 9 (A.A.) - H1rvat §efi Ma~ _ ker1 baraka)ar in§asl. pro esor 91llai) Hakk1 lzrnirlinin de te-
cek, dUn saoah Yugoslavyadan Avus _ L't zabitleri yid e.ttig.i .ve~hile (6) Tii;k olan Hatay 

I vanya ve Almanya Hari·- A k AI I rt:uryaya g~mi§tir. Mac;cek, Viyanada n ara 9 (Telefonla) - Milli Miida- evl enmn dil vaziyeti, hakikaten iize· 
hari~teki miilteci H1rvatlar §efi Kernje- ciye Naz1rlar1 gorii§tiiler faa Vekaleti baz1 tayyare zabitlerimizi rinde durulacak bir rneseledir. Bunlarm 
vic; 'le gori.l§ecektir. Berlin 9 (A.A.) - Riviera'ya git- Amerikaya gondermege karar vermi§· kullandiklan sentakstm da etiid edilmesi 

1findistanda karl§Ikbklar mekte olan Litvanya Dl§ Bakam Lazo- tir. faydabdiT. Gene M. Vandriyes'in ad1 
Londra 9 (A.A.) - Hindistanda askeri raitis, Alman 01~ Bakam Von Neu _ Y eni kagid paralarimiZ ?e~~~ es~rinde temas ettigi gibi Kanada 

kumandanltk tarafmdan ittihaz edilen rath'la iki mernleketi alakadar eden me- Ankara 9 (Telefonla) - Yeni harf - lngthzlenn eline g~tikten sonra Nat 
fevkalade ihtiyat tedbir1eri Veziristan seleler hakkmda uzun bir miilakatta bu _ lerle bas11acak paralarumz i~in bir tn • Pinkerton gibi bir tak1rn halk romanlarile 
cephesinin yeniden ciddi karga§ahklara Junrnu~tur. giliz firmasile mukavele akdedilini§tir. alaca ilim!i biiyuk kiitle okutulmaga ba~-
~ne olacag1 kanaatini vermektedir. • Yeni paralarnruzm §ekilleri tesbit olun- lanm1~ ve neticede Kanada halk1 fran -

are§al Graziani en yiiksek P ARJS BQRSASJ maktadu. s1zcay1 unutarak ingilizce konu§maga 

rlyet gazetesl 2/1/937. 
(2) Hatay Tarlh1, tefrlka numaras1 30 

Ournhuriyet gazetesl 22/ 1/ 937. ' 
(3) Ayni tefrLka. 
(4) Hatay Tarlhl, tefrlka 10, Cumhurl -

yet gazetesl 1/ 1/ 937. 
(5) Curnhurlyet gazeteslnln 31/1/ 937 ta

rlhli niishasmdakl tetklk rnakalesl. 
(6) Mr. Vendryes le Iangage. Sahlfe 333. 

Atatiirk Ankaraya 
avdet etti 

[Ba§tarata 1 tnct sahifede] 

Maarif Vekili Saffet Ankan, lstanbul 
Valisi Muhiddin Ostiindag, Harb Aka
demisi Kumandan~ Orgeneral Ali F uad, 
General Halis, General Cemil Cahid 
Askeri T1bbiye rnektebi rniidiiru Gene -
ral doktor Sup hi Y aka;! a Dniversite 
Rektorii Cernil ve diger pek ~ok zevat 
vard1. 

lzmitten geferken 
lzmit 9 (Telefonla) - Biiyiik On

der Atatiirk lzrnitten ge<;erlerken halkm 
candan tezahiirat ve sevgisile kar§llan -
ffil§lar ve uzunuzadtya alb~lanmt~lard:r. 

V ali Hamid, Amiral Mehrned Ali - . 
Biiyii~ ~efi Pendi:kte kar§llaml~lardu. 
T ren Izmit istasyonuna geldigi vakit 
Buyiik Onder vagondan inerelk kendile -
rini kar§Jhyanlarm ellerini s1krnl~ ve ilti
fatta bulunrnu§tur. 

Tren lzmit istasyonunda yanrn saat 
kadar kalm1§tlr. 

Biiyiik Onder, arnali erbaa, hendese, 
cebir 1sttlahlarmm tiirk'<e kar§Jhklan hak· 
kmda General Miirsel ve V ali Hamidle 
uzun rnusahabede bulunrnu§tur. 

T ren hareket ettigi zarnan lzrnir ~T§l· 
s1 ve tren giizergaht binlerce halkla dol -
mu§lu. Halk «Ya§a, var oll» sesleri a· 
rasmda Atatiirkii ugurlamt~hr. 

•••• 
lngiliz filosunun Atlantik 

manvralari 
Londra 9 (A.A.) - lngilterenin Ak

deniz ve ana vatan filosu Atlantik rna· 
nevralan i~in Cebeliittank ac;tklarma 
hareket etmi~tir. 

Tasfiye edilen maliye 
memurlar1 
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Hepsinden evvel ..• 
~MJ emlekette, mt hamalhgml ve 
U W U §ehirlerde e§eklerin dola§rna • 

s1m rnenetmek isterken ileri siir
diigiimiiz sebeblerden biri de, bunlann 
medeniyete yara§rnlyan ~irkin manzara • 
land1r. Garb memleketi ve garb belde • 
leri haline sokmak istedigimiz yurdumuz
da mt hamalhgmm acmacak iptidai bali 
ve e§egin Asyai manzaras1, pek hakh o· 
larak ho§umuza gitrniyor ve sinirimize 
dokunuyor. F akat, benim aciz fikrimce, 
bu bak1rndan en ziyade sinirimize dokun
mast, hatta giiciimiize gitmesi laz1mgelen 
§ey, dilencilerdir. 

Biitiin gezdigim Avrupa memleketle -
rinde, bana en ~irkin gelen §ey, muhak -
kak ki dilencilik olmu§tur. Londrada, 
Pariste pis bir ayya§m para istemesi, Ber
linde iri bir kopegin himayesinde korle -
rin dinlenmedi, Viyanada, N apolide bir 
taktm adamlann sigara istemeleri, Atina
da kadmlann dilenmeleri iizerirnde da -
ima fena tesirler b1rakrnt§tlr. MISirda en 
ziyade sinirirne dokunan §ey, e§ekler, en· 
tariler, hamallar degi); at sinegi gibi ya· 
Pl§an dilenciler olmu§tur. 

Ben ki dilencisi bol bir rnemleketin ev
lad1y1m. Bunlarm bana herhangi bir Av
rupahya nazaran daha az fena geldigi 
muhakkakttr. 

~imdi de, !stanbul sokaklannda go • 
ziime, en fazla batao ~ey, itiraf ederi;n 
ki dilencilerdir. Bilhassa, Beyoglu cad • 
desinde insana kene gibi yapt§an, kucak
larmda veya karmlannda hirer ~ocuk ta· 
§Iyan siyah ~ar§aflt kadmlar .• 

Bu sapsaglarn <;:ingene kanlan pro • 
fesyonel dilencilerdir ve kadm, erkelC 
herkese: 

- Allah seni giizel sevgilinden aytr
masm, §U rnaksume yiiz para verI 

Diye y1h§1k ve amz rnusallat olurlar. 
Bazt temiz giyinmi§ bayanlarm yanmdan 
para almad1kc;a aynlmadJklan, rnesela 
Galatasarayla Tune! arasmdaki mesa -
fenin yarJSim beraber yiiriidiikleri c;ok 
goriiliir. Celene ge<;ene c;arn sak1z1 gibi 
yapt§an ve bilhassa ecnebilere musallat 
olan bu profesyonel dilencilerin - dilen .. 
cilerin '<ogu profesyoneldir ya neyse • 
medenl bir insan iizerinde b1rakhg1 tesir 
o kadar fenad1r ki Dahiliye Vekilimizin 
yerinde olsarn SJTt harnalhgmdan once ve 
~ehir Meclisinde aza olsam, e§eklerden 
yok evvel, bu cadde kenelerini kaldirrnt· 
ya ~ah§1Td1m. 

Dahiliye Vekilimizin, mt hamalhgmi 
kald1rrnak hususundaki hassasiyetini tak
dir ederim. F akat, kendisinden ayni za • 
manda §U rniiz'ic; dilencileri de caddele -
rirn1zden silip siipiirtmesini rica ederim. 

Windsor Diikii 
Fransaya gidecek 

Mm. Simpsonla Tours' da 
evlenecekleri anlafthyor , 

Windsor Dilku Madam Simpson'ta 
beraber 

Tours 9 (A.A.) - Madam Simp 11 

son'un c;ok yakmda, bir rniiddet kal 11 

mak iizere buradaki Cande §atosuna ge~ 
lecegi teeyyiid eder gibidir. Diin ~atoda 
~ok biiyiik hamhklarda bulunulrnu§ ve 
hizmet~iler rn1ktan yirmi be§ ki§i fazla -
la§hnlrnl§llr. 

lsimleri gizli tutulan bir~k Frans1z 
ve ~~ba?c1. ~iiksek zevatm da §atoya ge
lecegl btldmlrnektedir. 

. Nihayet Windsor Diikiiniin Madam 
S1mpson ile nikaht merasiminin Cande §a· 
tosundaki ufak kilisede cereyan edecegi 
soylenrnektedir. 

Tours 9 (A.A.) - Madam Simp -
son' un bugiin veya yann Cande ~a to -
suna gelmesine intizar edilmektedir. Ken· 
disi bir rniiddet §atoda ikamet edecektir. 

Bedeux isminde bir zata aid olan Can• 
de §a tosu, Tours §ehrine I 5 kilometro 
mesafededir. 

askeri ni§am aldl Paris 9 (Hususi) - Paris borsasmm Ka~ak~Ihgi onlemek i~in ba§larnl§lardlr. f'akat bugiin Kanadamn 
Roma 9 (A.A.) _ Habe§istan U _ bugiinkii kapam§ fiatlan §UJilard1r: Ankara 9 (Telefonla) _ ~ark ve ce- bozuk ingilizcesi ~ok calibi dikkat bir hu-

mumi Valisi Mare§al Graziani'ye !tal • Londra 106,93, Nevyork 21,90 Berlin nub vilayet1erimizdeki kac;akc;thgi on _ susiyet arzediyor. Kelimeleri ingilzce 0
• 

ya~m ;n yiiksek askeri ni§am olan Sa • 890• BrUksel 363,50, Madrid -, Amster- lemek i~in almacak ikbsadi tedbir1er ii- Jan bu dilin sentaksh, esas itibarile fran

Ankara 9 (Telefunla) - Maliye Ve • 
kaleti te§kilat kanunile 1 hazirana ka
dar kendisine verilen salahiyete istina
dan maliye memurlan arasmdaki tas -
fiyeye devam etmektedir. Vekalette Oziim kongresi bugiin 
mUte~ekkil bir komisyon maliye me • a~Ihyor 

V~Ie. nJ§anmm biiyiik salib riitbesi veri!- dam 1198,25, Roma 115,35, Lizbon 97,25, zerinde kararlar verecek olan komisyon SIZCa olarak kalmt§hr. 
,,.,.t

1
.. CeneV!'e 499.50, bak1r 77 -' 77 1/2, kalay bugUn Tiirkofis reisi Blirhan Zihnm· m· Hat t 'h' · d f a.u~ •.a 276 15 alt 142 6 1/2 ay an mm meto una ve te erru • 

J , m , , gilinii§ 20,7,6. reisliginde toplannu<=tu-. • L:.: 1 t 'k ,. a, :na uvy e emas ettl ten sonra eserin 

mur1armm dosyalan Uzerinde tetkikat Ankara 9 (Te1efonla) - Uzilin kon • 
yapmaktadtr. Komisyon §imdiye kadar gresi yarm sabah saat 10 da iktlsad Ve-
7~ e yakm maliye memurunun tasfiye- kaleti konferans salonunda Cela1 Ba _ 
sme karar vermi.§tir. yarm bir nutkile a~tlacaktu. 



KU~lik 
hi kAye Y agmurlu bir ak§am J 

Yirmi yil oluyor. Bir ak§amdJ. Y ag ~ 
mur yag1yordu. Adm1 unuttugum bir 
k1zla Theatre ~ F ranc;ais meydanmda 
randevum vard1. Sevgilimin adm1 unut ~ 
tum amma o ak§amm biitiin sahnelerini 
vuzuhla hahrhyorum. 

Y agmur durmadan yag1yordu. Eylu
liin tath bir ak§am1yd1. insan, hala, ha • 
vada yazm s1cak gev§ekligini duyuyordu. 
Bulu~acagimlz yer omnibus bekleme sa
lonuydu. 0 zaman daha salonun zemini 
toprakt1. 

Ben ondan evvel gelmi§tim. Havaga ~ 
zinin hafif, mavimt1rak I§Jgi bekleme ye
rine adeta hazin bir lo§luk vermi§ti. Ge
lenler, §emsiyelerini ac;1yor ve dokiilen 
yagmur damlalan, topraim iizerinde y•
Iankavi yollar yap1yordu. 

Bir ko§ede bir kollejli, sinirli sinirli her 
yeni geleni siiziiyordu. Kapmm kar§l ta· 
rafmda, Odeon artistlerinden bir ya§h a
dam, biraz evvel salonun ucunda tam§ ~ 
hg1 iki kadmla oturmu§ konu§uyordu. 

Ben salonu ar§mhyordum. Gozlerim, 
yagmurun ince dokumas1 arasmda bekle
digimin siliietini aramakla me§guldii. 

Randevumuz saat sekiz buc;uktayd1. 
Halbuki dokuza c;eyrek vard1. Ben saate 
bakarken kontrolor ic;eri girerek: 

- Amma pis hava! diye mmldand1. 
Ve kasketinin iistiindeki yagmur damia
Ianm sildi. 

Sonra ic;eri giizel ve gene bir k1z gir
di. Arkasmdan da gri bJy1kh bir ihtiyar .. 
Adamm haline bak1hrsa k1z1 takib ettigi 
anla~1hyordu. 

K1z, gelip arkas1m bana donerek ya
mmda durdu. Uzun boyluydu. Mavi bir 
palto giymi§ti. Nedense dikkatim onlara 
c;evrilmi~ti. 

Gitgide vakit gec;iyordu; ve gelenlerin 
c;1kanlann arkas1 kesilmiyordu. 

Nihayet omnibustan biri geldi. Giizel 
gene k1z hafif bir hareketle eteklerini 
kalduarak arabaya atlad1. Parasma gi.i
venerek pe§ini buakm1yan ihtiyar zam ~ 
para da binmek istedi. F akat birden kon
diiktor: 

- Tam am I diyerek kap1y1 kapad1. 
Ve gec;kin zampara oylece yagmurun al
hnda arabamn arkasmdan bakakald1. 

Saat dokuzu c;ald1. Kendi kendime: 
- Arhk gelmiyeeek! de dim. 
Bununla beraber oradan aynlamiyor-

dum. Bu yagmurlu ve hiiziinlii ak~amm 

S1dd1k Sami dekanhktan 
istifa etti 

istanbul Hukuk Faktiltesi dekaru ve 
idare hukuku ordinaryiis profesori.i 
S1ddJk Sami, idare vazifesile profesor -
lligu ayni zamanda yapmaga sthht va -
ziyetinin miisaid olmamasmdan bahse • 
derek dekanhk vazifesinden istifa et -
mi§ ve istifas1 kabul edilmi§tir. Profe -
sor S1dd1k Sami Fakiiltedeki derslerine 
devam edecektir. _._._ 

T eknik ve ogretici filimler 
giimriik resminden muaf 

Dcvlet daireleri tarafmdan getirilen 
teknik ve ogretici filimler ve bu filim -
leri gostermege mahsus amplifikatorli.i 
oparlor ve sesli filim tesisath otomobil
lerle scssiz sinema ve projeksiyon rna -
kineleri ve sinema filmi almaga veya 
yapmaga yanyan makine ve aletlerle 
bo§ filimlerin, her tiirlii vergi ve resim
lerden muaf olarak memlekete sokula -
cagma dair alan kanun layihasi dun Vi
layete teblig edilmi§tir. Buna nazaran 
fcrdler ve her nevi miiesseseler tarafm
dan getirilen, tamaml teknik ve ogreti
ei filimler dahi yaz1h §artlar dairesinde 
her ti.irlu vergi ve resimlerden muaf 
tutulacaktJr. -···-Sanayi gruplar1 toplanblar 

yapacaklar 
Sanayi Birliginde muhtelif sanayi 

gruplan birkac; gi.in ic;inde ic;timalar ya
parak Birlik tarafmdan haztrlanan pro
jcnin kendilerine aid olan klSlmlanm 
tctkik edeceklerdir. 

Alakadar mehafilde muamele vergi -
sinin tamamen kaldinlmasi zamanmm 
hentiz gelmedigi kanaati vard1r. 

Ticaret Odas1 idare heyeti de dun u
zun bir toplanti yapnn§ ve Odarun mu
amele vergisi hakkmdaki mi.italeastru 
ihtiva eden raporu tetkik etmi§tir. 1~ -
timada Sanayi §Ubesi mtidtiri.i Avni ra
por hakkmda izahat vermi§tir. 

Bugun matinelerden itibaren~ 

YILDIZ 
Sinemas1nda 
Habbazuda Radyoda 
Oprrada ve Sinemada 
biiyiik muvaffakiyetler 
kazanao me~bur tenor" 

Benjamino Gigli'nin 
en son ve en giizel fllml 

5AADETiM 
5ENSiN 
tekrar tekrar goriilecek 11aheser 

Louis de Robert'den -ic;inde insanlann hali bana dokunuyor. 
V e nedense yerimden gidemiyordum. Bu 
mada Opera sokagmgan bir kalabahk 
akm etti. Kadmlar kiic;iik ayaklarile su
lara basarak yiiriiyorlar, kah karanhkta 
kayboluyorlar ve kah bir J§Jgm altmda 
birdenbire goriiniiyorlard•. 

Uzaktan sevgilime benziyen birisi ge
liyordu. Herhalde odur diye mmldan ~ 
d1m. Boyuposu,y iiriiyii§ii hep o.. F akat 
az sonra, yamma yakla§mca bunun ihti
yar ve c;irkin bir kadm oldugunu gor ~ 
diim. 

Aradan bir miiddet gec;ti. Kap1day ~ 
d1m. Bir kadm: 

- Pardon I diyere!C girmek istedi. Ce
kildim. Ve yeni gelen kadm1 gozlerimle 
takib ettim. Tam havagazinin altma o -
turdu. Gene, .,;ok giizel ve cana yakm bir 
san§mdJ. Kar~ISlna gec;tim ve ona bak ~ 
maga ba§ladJm. Onun da baki§Ian bir 
lahza iizerimde durdu; sonra siikunetle 
ba§ka tarafa c;evrildi. Ozerinde, viieu -
diiniin biitiin inhinalanm meydana c;Ika
ran bir mii§amba vard1. Kimildad•kc;a 
hatlan goze c;arp1yordu. 

Cantasmi ac;arak ic;indeki bozukluklan 
biiyiik bir dikkatle saymaga ba§ladJ. 

- Galiba bir magazadn geliyor I di ~ 
ye dii§iindiim. 

Gozlerimi ondn aynam1yordum. Bir 
arahk dudaklarile bir§eyler mmldamr gi
bi oldu. Sonra ansiZin bakJ§lanm gene 
benimkilerile birle§tirdi. Gozlerimi k1rp • 
madan bak1yordum. Asabi bir hali var
d!. Bu asabioyet i.,;inde daha ziyade ca • 
zible§iyordu. 

Hala, yirmi sene evvelki o huc;ml1gm• 
§imdi biitiin teferruatile hahrhyorum. Bir 
arahk bak1~lannda bir sertlik peydahlan
d!. Ve birden sol elinin eldivenini c;Ikar
di. Ben bu hareketine dikkat ederken 
parmagmda duran bir alyans goziime i • 
li§ti .. lc;imden giiliimsedim. Bu hareke -
tile §Unu demek istiyordu: 

- Goriiyorsunuz ba§kasma aidim. Is
ranmz beyhude .• 

Onun bu samimi ve §irin ihtan bana 
o kadar dokundu ki.. hemen gozlerimi 
ba~ka tarafa c;evirdim. 

Tam bu esnada arkadan birisi kolumu 
tuttu. Daha donmeden bekledigimin sesi 
kulag1ma geldi: 

- Bonsoir! Goriiyor musun hava ne
kadar fena? 

Mev lid 
Korgeneral Kirameddin Kocamanm 

karde~i merhum Ahmed Kocamarun ru
huna ithaf edilmek i.izere 14 mart 937 
oni.imi.izdeki pazar gi.ini.i ogle namaztru 
mi.iteakib Uski.idarda Aziz Hi.idai camii 
§erifinde Mevlidi Nebevi okutturulaca
gmdan arzu buyuranlarm te§rifleri rica 
olunur. 

Profesor ®ktor T evfik Remzi 
Kazanc1gile a~1k te§ekkiir 

Uzun zamandanberi c;ekmekte oldu -
gum hastahg•ma kat'i te§his koyarak 
mahirane bir operasyonla beni tekrar 
hayata kavu§turan ve hastallg•m esna
smda dahi luymetli alakasm1 esirge -
memi§ olan saym profesor doktor Tev
fik Remzi Kazanctgile ve luymetli asis
tam doktor Refige sonsuz minnet ve 
saygtlarimiZ1 sunar1z. 

Munife Arul -···-Te§ekkiir 
Uzun miiddettenberi miiptela oldu -

gum kulak hastahgrm biiyiik bir itina 
ile tedavi edip beni 1strrabdan kurtaran 
Etfal hastanesi burun, bogaz, kulak mii
tehassiSI doktor Siileyman ihsana ale -
nen te§ekkiirii vazife bilirim. 

Mtihendis Mustafa Ulvi Ac;ar 

9tMma. 
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Tiirkiyede 1935 Y1bndaki 
Arkeoloji i,Ieri 

Devlet Bastmevi • !stanbut 1936 -
Fiatt yaztlt degit. 

Ankara Hall«lvi n~iyatmm ibi.iyiik 
boy 7 numaraliSl olan bu kiic;iik kitabm 
miiellifi arkeolog Remzi Oguz Anktlr. 

Tarih ve dola)Tlsile arkeoloj.i ile ala • 
kadar olanlanmiZin ~ok i§ine yaraya -
cak alan bu kitab vesilesile yurdwnuz
da ilk hafriyah yapanlarm ecnebiler ol
dugunu ve c;1karllan luymetli eserlerin 
birc;oklarmm yabanc1 ~ehirlere nakle -
dilmi~, bunlarla birc;ok miizelerin zen
ginle~tirilmi!i, hatta bunlarm baz1lan 
ic;in bir miize yap1lml§ oldugu ac1 haki
katini bir daha hatirlad1k. 

Bugiin memnuniyetle biliyoruz ki 
yurdda bu gibi eserlere laytk oldugu 
k1ymet verilmektedir. Onlardan gittik
qe daha geni~ bir mikyasta istifade yol
lan ara§tlnhm§tlr. Turk Tarih Kuru • 
mu Kiilttir Bakanl!gile elele vererek 
yeni bir hlZla bu i§i ilerletmektedir. 

1935 y1h bu imkanlarm tarihe btiyiik 
zaferler kazandJrdigr bir yrld1r. 

Bu sene zarfmda yurdumuzda ecne • 
hiler tarafmdan Tarsusta, Turovada, 
Kusura koyiinde, Nemrudkale, Bogaz 
koyiinde, Ayasofya avlusunda, iznikte, 
Sultanahmedde, Yantkovada, Bergama
da, Efezde hafriyat yap1lm1§ ve Ayasof
ya mozaiklerinin c;1kanlmasma devam 
edilmi~tir. Bulunan bi.itiin eseder eli ~ 
mizdedir. 

Gene bu sene zarfmda taraf1m1zdan 
Alacahoytikte, Bursada hafriyat ve bir 
~k yerlerde geziler ve sonajlar yapll
ml§hr. Bunlarm i~inde biitiin diinya ta
rihi bakimmdan biiyiik bir ehemmiyeti 
haiz olan Alacahoyiik hafriyat1 bel§h· 
ba§ma bir abidedir. 
-Kitabda biitiin bunlar hakkmda klsa
ca malfunat mevcud oldugu gibi sonu
na konulan bir yurd haritasmda da bu 
hafriyat ve sondaj yerleri gosterilmek
tedir. 38 sahife resimle de siislenmi§ o
lan bu eser, satllmasa bile, her halde 
biitiin Halkevleri kiitiibhanesinde mev
cud olacagJndan alakadarlarm istifade
sine arzedilmi§ demektir. 

CaDnlar, konferanslar, kongreler) 

IV ali - Hiiseyin Cahid da'"' 
vas1 hararetli bir safhada 

Muhakemeye diin izmitte devam edildi, 
Valinin vekilile Hiiseyin Cahid aras1nda 

siddetli miinakasalar oldu 
' ' 

[Ba§taratt 1 tnci sahifede 1 

tesi aleyhine ac;1lan davamn lstanbulda 
goriilmesini istedi. 

V alinin vekili Ahmed Refik, c;ok he
yecanh ve gitgide artan hararetli bir li • 
sanla: 

«- Evvelki celselerde Hiiseyin Ca -
hid, miiekkilim Muhiddin Ostijndagt 
devlet otoritesine s1gmarak istedigini ve 
diledigini yapmakla itham etti. Simdi 
miisaadelerile ayni suali kendilerine tev • 
cih etmek mecburiyetindeyim. Ciinkii 
yazd1klan yaz1lsrdan dolay1 olanca suc;u 
ve giinah1 ba§kalanmn iizerine yiikleme
leri kendilerinin de devlet otoritesine s1 ~ 
gmmak mecb~riyetinde kald1klanm gos~ 
terir. Hiiseyin Cahid Y alc;m, miiekkilim 
Muhiddin Ostiindaga ve onun ~ahsmda 
istanbul Belediyesine hakaret etmi§tir. 
Bu hakaretin cezasm1 gormeleri laz1m • 
dm> dedi. 

Hiiseyin Cahid - Ben nasi] ve ne 
gibi bir ciiriim i§lemi§im, ciiriim nerede 
i§lenmi§tir. Muhi~din Ostiindaga nerede 
hakaret etmi§im. Kahvede mi, sinemada 
m1, nerede? Hay1r boyle bir§Cy yoktur. 
Ak§am gazetesinde Ak§amcl iJl!zasile c;•
kan f1kra ~ayed hakaret say1hyorsa bunu 
matbuat kanununa gore miilahaza ve 
muahaze etmek lazimdir. Bunun §umulii 
de matbuat kanununun 27 nei maddesin
de sarahatle sayilmi§hr. Binaenaleyh ls -
tanbul Valisinin hakk1mda ac;~g1 davay1 
kabul etmiyorum. Ciinkii bunun bana ta
alluku yoktur, dedi. 

Valinin avukat1, Turk ceza kanunu • 
nun 480, 484, 488 inci maddeleri hii ~ 
kiimlerine gore Hiiseyin Cahidin ceza • 
landmlmasJ miitaleasmda bulundu ve 
§unlan ilave etti: 

kabahatim kanuna hiirmettir. Eger ken
dileri kanun maddelerini degi§tirmek is -
tiyorlarsa bunu in~allah meb'us olduklan 
zaman yaparlar. Merdlikten, erkeklikten 
bahsediyorlar. Bu donki§otlugu da gec;h. 

Istanbul Valisinin avukatJ: 
«- Hiiseyin Cahid Ak§am gazetesin

de devletin halktan aldigi vergiye Istan
bul V alisi keyfemaye~a tasarruf ediyor, 
§eklinde gosterilmesinden husumet ve ha
karet etmi§tir» dedi ve Ak~am gazetesile 
Hiiseyin Cahidden 1 0,000 lira tazminat 
istedigini ilave etti. 

Huseyin Cahid - Ben Huseyin Ca
hidim, Ak§amci degilim !» dedi. 

Muddeiumumi sordu: Bu yazJYl ken
dileri mi yazm1§lard1r? 

Huseyin Cahid §U cevab1 verdi: 
- Devletin emniyetine, esran aske -

riyesine aid yaz1lar ic;in miiddeiumumi ~ 
ler bu sorguyu sorabilirler? 

Miiddeiumumi, Hiiseyin Cahidin bu 
yazlyl kimin yazdlginl soylemekten 
imtina eyledigini ve bunun ak§am gazete
sinden sorulmasmi istedi. 

Hiiseyin Cahid - 1mtina etmiyorum. 
Bu sualin bana §iimulii yoktur, cevabm1 
verdi. 

Mahkeme Ak§am gazetesi sahibi Nee
meddin Sad1km da bu clava ile alakasi 
olduguna, masuniyeti te§riiyesinin ref'inin 
istenmesine ve muhakemenin martm 
16 sma talik edilmesine karar verdi. 

Bir ~ocuk otomobil altmda 
kald1 

Kasimpa§ada Mesc;id sokagmsa otu -
ran 13 ya§larmda N ecmeddin, diin La -
!elide Hasanpa§a karakolu oniinde cad
deden yiiriirken 2260 numarah otomo -
bilin sadmesine maruz kalmt§ ve ag1r 
surette yaralanmi§, ifade veremiyecek 
bir halde hastaneye kaldmlml§tlr. ~'0 -

for kazay1 miiteakib kagmi§br. 9iddet
le aranmaktad1r. 

10 Mart 1937 

R_ADYO 
( Bu ak$amki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musiklsl - 12,50 Hava

dis - 13,55 muhetlif plak ne~riyatJ - 14 son-
18,30 plakla dans musikisi - 19,30 Tayyare 
cemiyeti natruna konferans: Nuri Ktztlka
nad - 20 Vedia Rtza ve allk:axia§lart tara .. 
fmdan Tiirk musikisi ve halk ~ark1lan .. 
20,30 bmer R1Za tarafmdan arabca say .. 
lev - 20,45 Bimen ve arkada.§lan tarafm -
dan Tiirk musikisl ve halk ~ark1lar1 - 21,15 
orkestra - 22,15 ajans ve borsa hab~rler! 
ve ertesi giiniin program• - 22,35 plakla 
sololar, opera ve operet parc;;alart - 23 son. 

ViYANA: 
18,10 fiiAN MUSiKis:t - 19 blr san•atkan 

ziyaret - 19,15 konll§ma, riiportaJ, haberler 
ve saire - 20,30 yeni hayat haberler ~ 20,35 
gramofonla mu.siki, eglenceli yaym - 21,45 
ASKERi BANDO - 22,50 haftamn maka -
lesi - 23,15 hava, haberler, gramofon ve 
saire - 23,50 OPERA YAYINI: MANON. 

BERLiN: 
17,50 OPERA PARQALARI - 19,05 Frank· 

furt'tan naklen Bth:tiK KONSER - 20,05 
konu~ma - 20,20 eglencell yaym - 20,5:1 
giiniin aklsleri, haberler - 21 ,20 gene mil
letlerin zamam - 21,50 genclere hitabe, u
lu.sal §arkJlar ve yaym - 23,05 hava., ha -
berler, spor - 23,35 EO-LENCELI MUSiKi 
VE DANS HAVALARI. 

BUDAPE::}TE: 
18,35 PiYANO i:LE MACAR MUSiKISI -

18,55 konu~ma - 19,25 SALON ORKESTRA· 
SI - 23,25 hava, gramofon - 24,05 frans1zca 
ve italyanca haberler - 24,15 gramofon -
1,10 son haberler. 

BUKREI;i: 
18,05 gramofon - 19,05 iTALYAN MUSi

KiSi - 20,45 konferans - 21,05 ORKESTRA 
KONSERi - 21,50 §AN KONSERi - 22,10 
BUYUK KONSER - 22,35 haberler, spor ve 
saire - 22,50 BALALA YKA KONSERI ~ 23,30 
gramofonla konser - 23,50 frans1zca ve al
manca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 br!~ yaytm - 18,50 edebi yaym -

19,05 ~ocuklann zamam - 20,05 ORKES -
TRA KONSERi - 21,05 haberler, hava ve 
salre - 21,35 havadis - 22,05 kan§tk yaytn -
23,05 ORKESTRA VE :;JAN KONSERi - 24,05 
hava haberler, spor ve salre - 24,30 OR -
KESTRA KONSERi - 1,35 haberler ve sa
ire - 1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.l: 
18,05 konu§ma, haberler, spor - 18,35 

~ARKILAR - 18,50 k1raat, gramofon, skec;; -
19,35 edebi yaym, konll§ma, gramofon -
20,35 haberler, hava, gramofon, turlzm 
propagandast - 22,05 beklen!lmlyen prog -
ram - 2235 RADYO REvUSti - 23,35 ODA 
MUSiKisi VE §AN KONSERi - 24,35 son 
haberler. 
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J'uring Kuliibiin umumi 
heyet i~tima1 

Tiirklye Turing ve otomobll kulubtinden: 

«- 27 nci madde Hiiseyin Cahide 
siper olamaz. Demek oluyor ki, Hiiseyin 
Cahid herhangi bir remi~le yaz1 yazsm, 
hakaret etsin, sonra bu hakaretin suc;unu 
da kendisi degil, ba§kalanna yiiklemek 
istesin. «Ak§amdan ak§ama» siitununda 
<<Ak§amci» imzasile yaztyl Hiiseyin Ca
hid yazmt~tlr. Bunu erkekc;e ve merdc;e 
soy emesi lazimdir.» 

Bir hirstz kumpanyasai daha 
yakalandi 

Kadtk5y cihetinde birc;ok yerlerde 
h1r-s1zhk yapan Orner ve Fikri ismtnde 
iic; kl~illk bir hirsiz kumpanyaSI ya a -
lanrru~hr. HITStzlar Emniyet miidiirlii -
giine sevkedilmi§ ve haklarmda tahld -
kata bal?lanmi§tir. 

18,20 ODA MUSiKisi - 18,55 hava, kt§ 
haberleri - 20,10 turizm propagandasl, ha
berler ve saire - 21 ,45 KARI§IK Musnn -
22,05 piyes - 22,25 BUYtiK KONSER - 24.05 2.un 
haberler, hava - 24,20 DANS MUSiKisi - m 
24,35 Bart lstasyonile birlikte DANS MU - Kit 
siKisi, sonra hava, 
..--....;.....;.....;,.~.;;.;........,_,... __ ,..._ .. _ _,,_.._ ____ I :nisi11 Mena!U umumlyeye hilmm cemiyetler- -

den olan Tiirk!ye Turing ve Otomob!l ku· 
liibii senelik heyetl nlzamnamesinin 6 nc1 
macldesl muciblnce nisamn 10 una musadif 
cumartesi gi.inii ogleden sonra saat 3 te 
Beyog1unda Perapalasta toplanacagmdan 
vas1flan me:llktl.r maddede miinderic aza· 
nm te§riflert sayg1 !le rica olunur. 

*** 
Kii~iikpazar oencler Blrli~lnden:· 
Cem!yetimizin 1937 y1h iklongresi 14 mart 

1937 pazar giinii saat 14 te ,C. H. P. Kii ~ 
l(iikpazar kamun kura~mda yapllaca~m • 
dan cemiyetlmize bagh arkada§larm bu • 
giinde haz1r bulunmalart.. 

*** 
KlZllay Beyoglu kaza §UbeSinden: 
Kaza ~ubem!zln 1937 yllt kongresl 17 

mart 1937 c;;ar~ba giinii saat 15 te kaza 
merkezlnde yap1lacagmdan ~ubemlze ka
yidli iiyelerin te~lfleri rica olunur. 

-* * * 
Sag1r D!lslz ve Kiirler cemlyetinden: 
Kur~umuzun davalarml gorecek bil: 

diplomah aVIUkatla blr daktllo bayana 1h -
tiyac vardtr. Talib olanlar Ankara cadde
slnde vnayet kar~•smda Dllslzler kurumu 
ba§kanltgma miiracaat etmelerl rlca olu -
nur. 

* * *· 
Ye~llay cemiyetlnden: 
Her aym !kline! cumartesl giinii yapllan 

ayl!k toplantllaruruzdan lkinclsl 13 mart 
cumartesl giinii saat 14,15 te Cagaloglunda 
Em!niinii Halkevi salonunda. yapllacakt1r. 
Ye~llay ve Ye~llay Gencler Birllgl iiyeleri
nin gelmelerini dlleriz. 

*** Erzurum Llsestnden Yetl§enler cemlye-
tr'nden: 

11/3/937 per~?embe giinii saat 16 ?,a .. Er: 
zurum kurtul~nun 19 uncu y1ldonumu 
tesid edilecektlr. Bu merasime biitiin hem
lleriler gelebilirler. 

( _ __.;Y:.=EN~i_E_SE_R_LE_R _) 
Yeni Tiirk 

Eminiinu Halkevi tarafmdan her ay ~l -

karllmakta olan (Yeni Tiirk) iin 51 incl 
sayLSI Qlkm~tlr. Bu sayJda: 

Z!yaeddin Fahri, H. Namtk Orkun, Nahlu 
s 1rr1, Agah sun Levend, M. Ha.lid Ba~1, 
Ra.§id GQkdemir R1za c;:avdarll, Tahsm 
Baguo~lu, Mel!h~ Avni S6zen gibl ta.run
ml§ imzalarm yaztlan vardlr. 

aenclerle miinevverleri aH!.kadar eden 
yaztlan top!am1~ bulunan bu mecmuay1 o
kuyuculanmtza tavsiye ederlz. 

Deniz mecmuas1 
Deniz mecmuasmm 21 inc! saYJ.St c;;ok 

miitekamil blr halde !ntl§ar etml§tlr. De -
niz .seyaha tier!, hl.kayelerl ve te1rnlk ba -
hls!erile miindericat• pek zengindlr. Ta.v -
siye olunur. 

Hiiseyin Cahid c;ok heyeeana kaplld1 
ve ~nlan soyledi: 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§a:tn !lehrin muhtelif semtlerinde 

niibet~i oie..n eczaneler §unlardlr: 
istanbul cihetindekiler: «- Muhterem reis; goriiyorum ki 
Emlniiniinde (Bensason), Beyaz1dda 

me~~de iPEK Sinemas1nda buyuk ytldlz 
(Belkls), Kiic;;iikpazarda (H. Hulftsi), E -
yiibde (Mustafa Arlf), §ehreminlnde 
(Hamdil, Karagiimriikte (Suad), Samat -
yada (Teofilos), Aksarayda <Etem Prtev>, 
Fenerde (Vitali), Alemda.rda (E.sad), Ba

r 

r 

S i L V i A 5 i D N E Y ' in ktrkiiyde (Merkez). 

ve di~er ztld1z 

iRENE DUNNE 

Sugiin matinelerden 
itibaren 

KANUNDAN KACILMAZ 
Beyoglu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Ahmed Cevaxi}, Bostan

ba.§mda (Garih), Galatada Topc;;ulal'da 
(Hidayet), Taksimde (Kemal Rebiil), Kur~ 
tu!Ullta (Galopulo), Mac;;kada (Feyzi), Has
koyde (BarbutJ, KasnnpQllada (Miieyyedl, 
Be~ikta~ta (Sii!eyman Receb), Sanyerde 

ve 

GONUL YARASI (Nuri). 
filimlerini goriib allu~ladmJz. 

sizi temin ederlz ki bu filimler 

LiNC KANUNU 
~aheserler ~abeseri yanmda 
SONUK KALACAKTJR. 

Rejisor : FRI fZ LANG 
Cuma ak,amtndan ltibaren 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
tiskiidarda iskele caddestnde (Merkez), 

Kadtkoyde Muvakkithane caddeslnde (Saa
det), Bi.iyiikadada (l;linasi Rtza), Heybeli -
de <Halk>. 

KONYADA 
Yeni Kiitiibhane sahibi M. Naei 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Bu aksam 5 U M E R sinemas1 
• Sinema ileminde unutulmaz bir sab.ife bnakgcak olan 

KADINLIGIN SIRRI 
BOY OK 

FranSIZCB sozlii ,aheseri 
GALA olarak takdim ediyor. 

ROBERT TAYLOR 
Bafi rollerde : 

Jonpromyetrrin en 
sahhar ve en dehakan 

Bu filmi biitiln seyirc:iler, takdir nazarlarile seyredecekler ve 
alk 1~IayacaklardJr. Yerlerin evvelden aldmlmas1. 

Telefon : 42851 

can dan 

MiLl i SiNEMADA 
Tiirk~e sozlii senenin en biiyiik filmi 

RUS • JAPON MUHAREBESi 
Ba~ rollerde: DANIELLE DARRIEUX - RUDOLF WOHLBRUK 
iUiveten : CiNGENELER GECESi Tamamen renkli mUzik • Dans • ve !iark• filmi. 

Ayr1ca: Paramount Jurnal diinya havadisleri. Nazar1 dikkate : Bu ak~am verileceit gala miisameresi i~in biletle. 
R"iindiizden itiharen sinemam•z gi§elerinde tedarik edilebilinir. Telefon: 2.2962 

SAVOY OTEL 217 
~ 

HANS A~BERS • BRiGiTTE HORME Y • KATE DORSCH .. ~ 11: 
Bu akflam saat 9 da Biitiin kad1nlar onu istiyor. U~ kadm onun a§kl i~io mucadele ediyor. Birinci kadm ona kocasmt oldur~me . 

T•u• R K SiNEMASINDA istiyor. 2 nci kadm onun katil diye mahkumiyetini istivor. 3 iinciisii onu sevdi~i i~in ondan ka~1yor. d""epn 
onun a§kl i~in ... Miithi' bir facia, A~k, merak ve heyecan filmi, Rus muzij!i Balalaika. Ilaveten t:kler. uny a 

1.~::;:;:;;;::;;:;:;::;:;;;;;~~~~--............................ , .... ~~~~~~~~~~~~~ ........ ahaberlerl ...... . 
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Anadoluda = -
San'at tetkikleri 

AMlD Y OLUND A 
-22-

Abideleri koruma i~in 
Malatyada yap1lmasi laz1m i~ler 

Malatyada Ulucami gibi bir san' at ha
zinesini ziyaretten sonra ta~ y1gmlan a
rasmdan seke seke daha birka~ bina ha
rabesi dola~tlk, bunlarm her taraflan yt· 
~1lm1~, ~oklanmn duvarlanndan bile eser 
kalmam1~. fakat birka~ minare can ~eki
§ir bir balde bulunsa d_a gene ayakta ka
labilmi~ .. 

Bunlardan birisi Kocavaiz camii mi
naresidir. Minarenin kaidesinde iki kita
be duruyor. Osttekinde: (Sultan Meli
kiittahir Berkok'un eyyamt devletinde, 
(H. 796) 1393 taribinde yap1ldlgi ve 
alttaki kitabede in,a edenin adt: (Hiisnli 
oglu Cerkes Abdullah) diye okunuyor. 
Kitabeler arabcadtr. Bunlan refakatim
deki arabca bilen Kiilti..ir Direktori..inlin 
luti..if ve himmetile okuduk ve terci..ime e
'debildik .. 

Buna benzer diger bir tugla minare 
daha var ki terefesi bile ytktlmt,, fakat 
~refenin altmdaki ~ini bilezik eserin had
di zatindeki fevkalade k1ymetine tebadet 
ediyor. Caminin baz1 duvarlan gori..ilmek
te, molozlan temizlenirse umanm ki bi
namn restorasyon resimleri yapilabilir. 

Bunlardan sonra Osmanh medeniyet 
eserlerine ma gdliyor ki bundan da el
yevm Malatyada iki par~a gorebildim. 
Birisi bir kervansaraym ah1r ktsmtdu. 
Bu ktsun zayiatl mevcud olmakla bera
ber tamamile barabe halini almamt§hr. 
Hem tamir edilebilir, hem de Malatya 
~in her yonden ~ok istifadeli bir bina ha
line gelir.. Kesme ta§tan metin bir ker
Yansaraydir. Eger yakmlarda kire~ teda
riki mi..imki..inse Malatya hara~erindeki 
rnoloz ta§larile bunun y1ktlan tonozlanm 
tamir kiilfetli olm1yacaktJr. 

Diger Osmanh eseri Akminare camii
dir. Bu cami rnabza bakiiDstzhk yli
ziinden harab olmu§tur. Bina biinyesini 
muhafaza etmekte olup tamiri kolaydn. 
Kitabesi okunamadtgl i~in taribini ve ba
nisini tesbit edemedim. F akat mimari ba
kun an dort duvar iistiine yiikselmit tek 
kubbeli bir Osman1I tipidir. Minaresi ca
minin biraz gerisinde miinferiden ve Sel
~uk tarzmda yapilrnt§tJr. Serefesi ktsmen 
(luruyor. Aynen restore etmek mUmkUn
di..ir. Minare diger tugla minarelere naza
ran beyaz kesme ta§tan yaptlm1~ oldugu 
kin banisinin adm1 btrakarak balk huna 
~minare camii adm1 vermi§tir. 

*** 
t§te zengin bir tarih kitabt clan eski 

Malatyada gorebildigim abideler bu ha
rabe ve yan harabe haline gelmi§ binalar 
oldu. Ben Manatyayt en §ayam dikkat 
bir §ehir harabesi buldum. Bugiinki.i kiil
ti..ir rejimimiz oni.inde bu ~ehirde ilk ya
p!lacak i~ler ~unlardu: 

1 - Ulucamii ilk i§ olarak tamir et
rnelidir. 

2 - Ulucamii bir miize ittihaz ederek 
ele g~ecek ktymetli ~yay1 burada mu
bafaza ve emniyet altma ~lmaltdJr. 

3 - Bu §ehir harabesinde tlmi bir 
tathirat yaparak moloz halinde yayth 
biitlin ta~lan harcamak veya ba~ka yere 

nakil Te istif etmek suretile ~ehrin sokak

lanm ve biitiin abidelerinin duvar ve te

rnellerini meydana ~tkarmak laztmdir. 

4 - Mevcud t~la minarelerin takvi-

ye suretile mevcudiye~lerini emniyete al
mak lazimd1r. 

5 - Akrninare camiinin tamiri miim· 
kiin ve kolay oldugu i~in buray1 tamir 
ederek hem oli.imden kurtarrnak, hem de 
Ulucamii elinden alacagiiDIZ balka rna• 
bed ittihaz etmek laztmd1r. 

Bu be§ madde ile saydtgtm i§ler yap!· 
hnca, hele §Chrin tathiri ve molo:zJann 
nakli ameliyatmda kitabeler, e§yalar, 
~iniler, mezarta§lan ve saire gibi o kadar 
t;ok miizelik malzeme ele g~ecektir ki 
Ulucamii dolduracakt!r ve iktisab edece
gi bu halile eski Malatya tiiristlere ve te
tebbii isteklilerine en ktymetli bir ziya
retgah olacaktu, hte ben kendi gori..i§ii
me gore bu nokta iizerinde nazan dikka
ti celbetmeyi vazife bildim, zira ben 
§Una kaniim ki: Malatya harabeleri bir 
seyyaht pek memnun edecek k1ymetli bir 
hazinedir, ve turizm i§lerinde yaptlacak 
ilk i§ te memleket dahilindeki bu gibi 
i~erdir. 

Malatyamn bu \rasi harabeleri arasm
da bir tek Ulucami bile ki..iltiir baktmm-

Malatya: Akmtnare camisi 

dan yiizlerce yeni Malatyaya bedeldir. 
Bilakayid ve §art diyebilirim ki bu cami 
Tiirklerin cihan medeniyetine hediye et
tikleri en ktymetli abidelerden birisidir. 
Bu abidenin dikilme ~erefi de Malatyaya 
lmmet olmU§tur. Bu sebebdendir ki bu 
ktymetli abide biiti.in Tiirkler tarafmdan 
Malatyah karde§lerimizin elinde bir ve
diadir. 

Cumhuriyet hi.ikumetimiz bunlann 
muhafazasmt timdiye kadar gori..ilmedik 
bir samimiyetle tekeffiil etmi§tir. F akat 
unutmamahd1r ki bu geni§ yurdun her 
bucagmdaki binlerce tarihi abidelerimiz, 
ve bir~ok tarihi §ebii1lerimiz i~te bu Ma
latya gibi Cumhuriyet ldaresi eline sal
tanat idaresinden hirer harabe balinde in
tikal etmi§tir. Halkm ferdl Ye ~timai 
koruyuculugu olmadtk~a hiikumetin ko
ruyucu ve kurtanct icr!!att inki§af etmek
te gecikecektir. Binaenaleyh tekrar 
ediyorum ki bu vedialarm ilk koruyucu
lan en yakm bek~ileri Malatyah karde§
~erimizdir. 

Mimar 

SEDAD t;ETINTA$ 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 13 

BiZ iNSANLAR 
"============== Yazan: Peyami Safa :-II 

Sonra mekteb miidiirii ve kar§tsmda 
Cluran iki muavin, Celal ve Sabri gozleri
nin online gelmi§ti. Celal yiiziiniin o ~ok 
bilmi§li&ile ba§mi oniine igiyor, Sabri dua 
eder gibi dudaklannm ucunu k1p1rdata • 
;rak anla§tlmaz Jeyler soyliiyordu. 

Orban deniz kenarmda yiiziine riiz
gan yiyerek uyandtgl zaman, hayalinde 
miidiire kar§t bir mi.Ldafaa nutku irad et
mekle me§guldi..i. Y an gozle Celale baka
tak sayliiyordu: 

- 1~imizde, Yirminciasnn enzan is ~ 
tihfan oni..inde hu ~ekerek tarikat ayin
lerine i§tirak eden Hiirriyetli 1tilaf yarani 
bulunabilir ve bunlar ... 

Nutuk kesiliyor ve miidiire hitab ede
rek ba§ka bir noktadan devam ediyor -
~u: 

- E§ek Ti..irk sozii yalmz bir ~ocuga 
Clegil, etrafmdaki biitlin ~ocuklara, bii -
tUn bir idare ve tedris biinyesine, biitiin 
bir cemiyete, • Miidiir Bey I - size ve 
Socugunuza, biiyi..ik babamzm mezanna 
\-. biitiin tarihimize tevcih edilmi§ bir ha
l~arettir. Coc~un evinde bu soz hergiin 

tekrarlamyor ve belki hergiin, sabah ak
§am, duvarlara, tavanlara vuruyor. Mi.i
diir Bey 1.1~imizde Refi Cevad gibi dii
§iinerek bu sozii hale uygun ve tabii go
recek insanlar bulunabihr; fakat buras! 
bir Tiirk mektebi degil midir? Nit;in rni 
bahc;ede bulunmadun? Hangi muallim, 
biitiin tedris ve terbiye hayatmda, tesbi· 
bini almak, ~atta, ne hacet efendim? A
yakyoluna gitmek i~in c;ocuklann ba§m• 
dan bir dakika bile aynlmadigmi iddia 
edebilir? lddia etse bile, aynlmaml§ ol -
sa bile, goz bi..itiin bir bah~e eb'admt iba
ta edemez; edebilir mi? Celil Bey fizik 
muallimidir, soylesin I Edebilir mi? Bu 
hadise ben arkam1 dondiigiim bir suada 
pekala cereyan edebilirdi. 

011han zihninde bu nutkuna devam e
deriken ri..izgardan gelen sert bir ihtarla 
uyamnca, yolun orasma kadar, biitlin 
hasselerini uyu§turarak §Uurunun d1§arile 
muhaberesini kesen derin bir i~ hayatma 
halimJ§ oldugunu ve yiiziini..in ktzard1gmt 
hissetti. Birka~ ihtirnal grupu i~inde vazi
yeti yeniden kavramaya c;ah§Iyordu: Ne 

CUMHURiYET 

Almanlar Eden' e 
fena kiziyorlar I 

Naztrtn a~Ik~a dii,man
bk yaptrg1 kanaati var 

Maarif V ekili geni§ 
tetkikler yaptyor 

Eden Saint - James saraymdan ~lkarken 

Pariste c;tkan Le Journal gazetesinin 
Berlin muhabiri Alman matbuatmm M. 
Eden hakkmdaki ne§riyatmdan bahis bir 
yaZISmda diyor ki: «M. Anthony Eden, 
Almanlann, Sir Austen Chamberlain'den 
sonra en fazla nefret ettikleri Hariciye 
Nazm olmakla iftihar edebilir. Bunu an
lamak i~in, Berlin matbuahnm ve Berlin 
siyasi mehafilinin, M. Eden'in Avam 
kamarasmda soyledigi nutkun nas!l kar
§Jlandlgma dikkat etmek kafidir. T ac 
giyme merasiminden sonra kabinede ya
pllacak degi~iklikler masmda M. Eden'in 
Alman metalibini daba miisaid kar§I -
hyacak bir Nama yerini b1rakarak ka
bineden aynlacagmt iimid eden Alman
lar, !ngiliz Hariciye N azmmn soyledigi 
nutkun «Biiyiik Britanyamn Avrupa 
meselelerini halle c;ah§mak hususundaki 
emellerini gosterrnek bakiiDmdan miisbet 
hi9bir ~y ifade etmedigini» soyliiyorlar. 

M. Eden'in, Almanyaya eski miistem
lekelerini iade meselesinde mutlak suret
te manfi bir vaziyet almast ve bu hususta 

Almanya ile bir anla§ma akdini derpi§

ten imtina etmesi Berlinde a~1ktan ac;tga 
infial uyandiTIDI§hr. 

Ademi miidahale kornitesi bahanesile, 
!spanyol harbine i§tirak eden biiti..in ecne

bilerin memleketlerine iadesini dii§iindligli 

ve bununla ayni zamanda, V alansiya 
k1ztl hiikumetini, lspanya bankasmdaki 
niikudu lspanyol milletine, yani General 
F rankoya iadeye mecbur etmedigi i~in. 

M. Edene kar§t infial beslenmektedir. 

Almanya ile lngiltere arasmdaki mU

nasebatm hi~bir zaman bugiinkii kadar 

fena olmadtgt a§ikardu. Berlin siyasi me
hafili, fngiliz teslihatmm hakiki manast 

bakimmdan bo~una teslliye kap1lmaktan 
uzaktu. Bu teslibahn herbangi diger mil

letten ziyade Almanyaya miiteveccih bir 

hareket oldugu soylenmekte ve bu hu -

susta endi§e duyulmaktadtr. 

Baz1 kimseler vaziyeti iimidsiz goriip 

yese dii~iiyorlar, baztlan da Avrupada 

sulh ve asayi~i iade edecek olan mucize
ye intizar halindedir. Fakat, fngilterenin, 

teslihah itmam edildikten sonra nastl bir 

lisan kullanacagrnt burada herkes merak 
ediyor. Bazt bayalperest kimseler gozle

rini ltalyaya ~eviriyorlarsa da, bunlar e

kalliyettedir ve daha realist olan millet 

bunlann bu iimidine her halde i~tirak et

miyor. Baz1 gazeteler, !ngilterenin, er 

g~ Ahnan miistemleke metalibini kabul 

edecegini yaztyorlar.» 

olabilir? diye di..i§iindii, mi..idi..ir ya hadise· 
yi menfaat mi..ilahazalan haricinde miila
!haza eder, yabud da bir talebe kaybet
menin zaranna razt olmaz. Birinci ihti
malde de birlka~ ihtimal vardu: Y a Ce
lal bu hadiseyi fmat bilerek hernen mii· 
diiri..in iizerinde 011ha·n aleyhine tesir ya· 
par, yahud T ahsine kar§l mel'hameti, ne 
de olsa milll izzetinefsine kan§arak Ce
milin aleyhindeki tarafa onu iltihak et
tirir. Bu takdirde dava hzamlm1~t:r. 
F akat iptidai ktsmmda bu sene leyli tale
be az oldugu ic;in tasarruf zaruretile kad
roda bazt tadilat yaptlacagmt ve ilkonce 
011banla ikendisinin ~1kanlacagm1 ikinci 
muavin Sabri Efendi ge~enlerde soyle
memi§ miydi? Ba§ka hir intimal daha 
var ... 

Orban durdu. Bu muhakemesine fazla 
emniyeti yoktu. \:iinki..i biiti.in bu ihtimal
leri malarken, bir taraftan da, o anda, 
mi..izakereye ~oktan girrni~ olmasi laz1m 
gelen iptidai k1smJ leylilerinin ba§mda 
kimin bulundugunu ve mi..idi.irlin mektebe 
gelip gelmedig-ini dii§iindiigii ~in zihni 
daha miistacel endi§eler ic;indeydi. 

Saatine bakti. Alttya on var. Hava 
karanyor. Mi..idi.ir mektebe gelmi§tir bile. 
011han adtmlanm sikla§ttrdi. Y amndan 
sessiz ge~en bir ak§am gazetesi miivezzii
ni durdurmak istedigi balde vakit kay -
betmekten korkarak y~~ti. Mektebe 

Saffet Artkan istanbulda biitiin irfan miies
seselerini gozden g~irecek, mekteblerde kitab 

meselesi kat'i bir ,ekle baglantyor 
[Ba§taraft 1 tncf sahffedel 

Dniversitede yap1lacak yeni binalar i~in, 
hastanelere ilave edilecek 450 yatakhk 
ilaveler de dahil olmak i..izere deha gec;en 
sene icab eden tahsisat verilmi§tir. Y apl
lacak binalann plan ve ke§ifleri bitmek 
iizeredir. Bunlar §artnamesine gore der
hal ihale edilecektir. Dniversite talebesi 
i~in yurd meselesi filbakika dii§iiniilmege 
deger bir mahiyet alm1~hr. 

Liselerin vaziyeti 
Liselerin 12 seneye iblagt haberi dog

ru degildir. lki ay evvel toplanan miite
hasstslar komisyonunda bu i§ ~;ok esash 
surette incelenmi§ ve viicude getirilen pro
gramla okutulacak dersler i~in liselerin 
bugiinkii gibi 11 sene kalmast yerinde 
goriilmii~tiir. 

Orta mekteb kitablan 
Ortamekteb kitablan hakkmda gec;en 

sene Meclisteki biit~e miizakeresi masm
da soyledigim usul bu sene tabakkuk etti
rilmi~ ve tek kitab sistemi iizerinde c;ah • 
§tlarak bu mekteblerin bilhassa miisbet 
ilimler ktsmma, yani, riyaziye, fizik, kim
ya, tabiat ~ubelerine liizumlu clan kitab 
malzemesi hazulatJlmi§tiT. Bunlar miite
hassls ogretmenlerden te§kil kthnacak ko
misyonlara talebelerin gayet a~1k anhya· 
caklan tarzda yazdmlacaktu_. 

lstilahlar iizerinde son zamanlarda c;ok 
derin ve esash ~ah§malar yapilmaktadtr. 
Bunun i~in bu kitablann yaztlmast bir 
zaman meselesidir. 

Giizel San'atlar Akademisi 
,Simdilik Gi..izel San' atlar Akademisi

nin Mimari, Resim, Heykeltra§ §ubele
rine beynelmilel tanmmi§ i..ic; profesor ge
tirilmi§tir. Bu profesorlerden azami su
rette istifade edilebilmesi i~;in laztm ge
len vasttalar oniimi.izdeki sene biit~esinde 
derpi§ olunmu§tur. 

Tiyatro mektebi 
Tiyatro mektebi ic;in gene beynelmilel 

tanmml§ bir profesor bu seneba~mdan iti
baren ~;ah§maga ba§lami§hr. Mevcud ta
lebenin g~sterdigi kabiliyet hakkmda ge
~eb.letde mektebi ziyaret eden Ba§vekili
mizin !;ok degerli beyanatma ilave ede -
cek bir soziim yoktur. 

Y eni orta mektebler 
Ortamekteb ihtiyacm1 kar§Ilamak u;m 

icab eden tahsisat, blit~enin mlisaadesi 
nisbetinde almmak iizeredir. Suras1 unu
tulmamahdtr ki, memleketteki in§aat im
kam, bu rnektebleri hemen iki, i..ic; sene 
zarfmda meydana getirecek derecede de
gildir. Bunun i~in en sikt§tk yerlerden 
ba§lamak iizere en az he§ senelik bir 
program gozoniine ahmyor. 

Muallim ihtiyaci 
Muallim ihtiyaciiDtz bilindigi iizere en 

ziyade ortamekteblerdedir. Bunun kin -
dir ki Ankaradaki Gazi T erbiye Ensti -
tiisiinden <;1kacaklar, ilaveten ilkmekteb 
muallimlerinden liizuml u §art! an haiz; 
yal'tlmJ§ ve yap1lacak olan imtihanlarda 
muvaffak olanlardan tam bir sene devam 
etmek iizere kursa tabi tutularalc muallim 
kadrosunu geni§letmek tedbiri almmi§hr. 
Bu sene 170 kadar muallim Gazi T er -
biye Enstitiisiinde ders gormektedir. Bun
lar Enstitiiden ~1kacak diger arkada§lan 
gibi orta tedrisat muallimligi kadrosuna 
ahnacaklard1r. Bu kurs i§i ic;in bu sene 
de yeniden miisabaka imtiham a~Ilacagl 
daha dart ay evvel biitlin ilk ogretmenle
re tamim edilmi§tir. 

gidinciye kadar, g~ kaldt&t ic;in miidiir
le Celalin kar§J kar§Iya giindiiz.kii hadise
yi daha serbest muhakeme etmeleri ihti
malinden endi~ ediy_9rdu. Gene ~yle 
bir manzara tahayyi..il etti: Celal, arkasmt 
balkon kaptsma ~evirmi§, mi..idiiri..in oniin
de elpen~e divan duru)"'r ve di§lerini 
birbirinden aytrmadan, dudaklanmn uci
le konu§uyordu: «1nzlbat yok, ~ugun 
gozii 91kabilirdi.» 

Kap1ct bah~e kap16mtn iki tarafmdaki 
havagazi fenerlerini yaktyordu. Onu go
riir gormez durdu: 

- Miidi.ir bey seni anyor, dedi. 
Orhan ilkonce iki.i~iik leylilerin miiza

kere salonuna gitmi§ti. Ba§lannda kimse 
olm1yan ~ocuklardan hi~irisi .Jkenar ma
lardan birinde, ba§;m uyur gibi duvara 
day ami§ oturan T ahsinden ba~ka- bir ta
nesi bile yerinde durrnuyor, birbirlerinin 
kafalanna ~anta vuruyor, siralann i..istiin
den athyor, kimi siyah tahtaya hayvan 
resimleri yaparak etrahna toplanan bir 
grupu gi.ildiiri.iyor, kimi de snalann iistii· 
tiine ~1karak silgiyi duvardaki takvime 
isabet ettirrnege ~ah§tyordu. 

OI1han t§ikte epey durdugu halde c;o
cuklar onu gorrniyecek kadar azmt§lard1. 
Gozleri ona ili§enler hirer iki§er yerlerine 
oturmaga ba§ladJlar. 

Orban smtfa girerek ki..irsiiye ~tkmca, 

yerlerine oturmami§ olanlar bile, olduk-

Lise muallimleri 
Lise muallimlerine gelince; bunlar 

malum oldugu i.izere yiiksek muallim 
mekteblerini veya Avrupada tahsilini bi
tirenlerden sec;ilir. Bu sene Avrupadan 
32, ve yii.ksek muallim mektebinden de 
37 gene arkada§tmlZID kadroya girebile
cegini umuyoruz. 

Alman aiatemi meaeleai 
Alman mektebi muallimlerinden biri -

nin Alman terbiye sistemi hakkmda bir 
rapor hamhyarak Vekalete gondermek 
iizere oldugunu ben de gazetelerde oku
dum. ,Simdiye kadar bOyle bir rapor al -
mad1g1m gibi, bOyle bir raper gelecegini 
de zannetmem. \:i..inkii miispet ilimler 
miistesna; kiiltiir i§i mf milli bir i§tir. 
Tiirkiyede ise, Biiyiik ,Sefimiz Atatiir -
kiin biitiin millete a_§tladl&t yiiksek kiiltiir 
heyecamnda Atati..irk sisteminden ba§ka 
yabanc1 bir sistern asia dii§iiniilemez. 

Miilettil}lerin vaziyeti 
Ilk tedrisat miifetti§lerinin umumi biit

~eye almmast hakkmda bir tasavvur var
dir. F akat tarafiiD1zdan Meclise sevke • 
dilrni~ degildr. flk tedrisat programtmn 
degi~ecegine dair verilen haberler de a
silsiZdu. 

lstanbulda yeni bir aanatoryom 
lstanbulda muallimler ve talebe ic;in 

150 yatakh prevantoryomun arazisi da -
hilinde yliz ki~ilik bir sanatoryom yap1la • 
cakttr. Bu sanatoryomun temeli onii -
miizdeki cumartesi giinii ablacakhr. Vak
tim miisaid olursa ben de merasimde bu • 
lunacagun.» 

Bugiinkii telti,ler 
Maarif Vekili Saffet Ankan bugiin 

Istanbul Oniversitesile Giizel San' atlar 
Akademisini tefti§ edecektir. Vekil bir 
ka~ gun §ehrimizde tefti~ ve tetkiklerde 
bulunduktan sonra dogruca Ankaraya 
donecektir. V ekilin Istanbul dan hmire 
gidecegine dair ~1kan haberlerin ash ol
madtgi anla~llmt~hr. 

V ekilin tetkikleri 
Evvel'ki giin Vekilin riyasetinde yapi· 

Ian tQPlannda, ilk, orta ve lise mlifredat 
programlan iizerinde esash tetkikatta bu
lunulmu§tur. Bu tetkikat esnasmda baz1 
ilk mekteb kitahlarmm terbiyevi sistem -
ler nazan dikkate ahnmadan ve bu ki -
lablan okuyacak olan ~ocuklann kabili
yet ve sinleri hesab edilmeden haztrlan • 
dig!, bilhassa mef>humlann talebenin go -
ziinde mii~hhaslandmlmasl lazun misal
lerin, ~ocugun muhitile alakast olmadJgi, 
tabiat tetkiki kitablanrun da muhtelif 
hyvan ve nebat tiplerini ~ocuklann g()zle
rinde canlandirma'k i~in konulan resim
lerden bir ~ogunun hi~bir suretle arzu 
edilen hayvan ve nebah ifade edemiye • 
cek kadar bozuk ve silik oldugu, diger 
kitablarda da ayni tarzda isabetsizlikler 
oldugu anla~tlml$hr. Y eni kararlara gore 
ders senesi sonundan ba§lamak i.izere 
badema gramer, cografya, hendese, ta
hiat tetkiki, hesab kitahlan yeni usullere 
gore hazirlanacaktir. 

Maarif Vekili Saffet Ankan orta 
mektebler ve liselerin mlifredat program· 
Ian ve kitab i§lerile ve Dniversitede ku
rulan enstiti..iler ve in~ edilmekte olan 
Kimya Enstitlisi.i ve Giizel San' atlar A· 
kademisinde yap1lacak 1slahat i,lerile de 
me§gul olacakhr. 

lar1 vaziyette kalarak, . birdenbire sus
mu§larru. 

c 
Celal miidiiriin oniinde elpen~e divan 

duruyordu. Arkas1 balkon kaptsma dO
niilk ve ba~J online igilmi§. Orban odaya 
girince, yoldaki tahmininin hakikate bu 
kadar uygun dii,mesinden, zekast lehine 
sevindi ve kaderi aleyhine iirktU. 

Miidiiriin sormasma bnakmadan badi
seyi anlatmi§h. Hikayenin sonuna kadar 
Celai vaziyetini bozmadt. N argile i~
mekten gelen bir itiyadla, sigarasmm du
manlanm da bir§ey iifler gibi yanaklanni 
§i§irerek, bir anda sahveren miidiir, gay
rimemnun zamanlarma mahsus bir karar• 
stzhkla, oniinde bir§ey arar gibi, 0 an
daki di..i§iincesile hi~ miinasebeti olmtyan 
maddelerin birinden kalktp otekine konan 
balkl§larmt masamn iistiinde gezdiriyor
du. Orhanm sozleri bitince, tombul ya
naklarmt §i§irerek, sigarasmm son duma
mm piiskiirdii, izmariti yere atarak iistiine 
ayagile bast1ktan sonra, Orhana baka
rak: 

- Vazifene ba§larken de sana soyle
dim, birader, dedi, ben mektebde bulun· 
madJgim zamanlar goziim arkamda kal
mamahdtr. T alimden, tedristen, terbiye· 
den evvel inZibat gelir. lptidal ktsmmm 
inztbahndan esasen memnun degilim. 
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Neier okumusuz neler? 
' 

~ ski not defterlerimi, ,ocuklu
~ gumdan kalma mekteb kitabla-

rmt kan§tlnyordurn. Hayal ol
mu§ hakikatlerin bu sarartp solmu§ vesi
kalan, g~ip giden bir omri..in bu zavalh 
golgeleri ic;ime tasviri giic;, tahlili imkan
siz bir iiziintii vererek parmaklanm ara
smdan siiziiliiyor, gene sepete dokiili..iyor· 
du. Bu arada elime ahlak dersi hocami· 
zm takrirlerini ihtiva eden defter ge~ti, 
gozi..imiin oniinde de bir sinema §eridi a
<;Ildt: Strtl kara tahtaya c;evrili, ba~1 sa· 
nkh, eli tesbihli muallim ve saytsl yiizii 
a§km bir ~ocuk kiitlesi. SOyliyen tek bir 
agza kar§I gene tekle~mi§ goriinen ikt 
yiizden fazla kulak. Koca odada ne pat 
var, ne c;at. Hoca da sussa fml fml do
nen bu bir alay ha§an gozi..in hareketli 
bir uy'ku g~irdigine hiikmolunacak !.. 

Bu siikut neden, bu dikkat nedenL 
Ciinkii hoca, hi~birimizin anlamad1g1 bir 
dersi takrir ediyor ve, hulkun bir meleke 
olup ondan kolayhkla be§eri fiillerin su
dur ettigini soyliiyor. <;ocuklar, i§te bu 
«be§eri fiiller>> i aqlamak merakmdad1r, 
onun ic;in tek bir kulak haline gelmi§ler
dir, hocay1 dinlemege koyulmu§lardu. 
0 da, §U dikkatten heyecana gelmi§ gibi 
anlahyor: 

N efsin ii~ kuvveti vardu: N utuk, ga· 
zab, §ehvet! .. Nufkun itidali hikmet, if
rah cerbeze, tefriti gabavettir. Gazabm 
itidali §ecaat, ifrah tehevviir, tefriti ciibn· 
diir. ,Sehvetin itidali iffet, ifrah fiicur, 
tefriti cemuddur. !fratla tefrit arasmdaki 
melekelere «fazilet>>, ifrata veya tefrite 
varan rnelekelere «rezileb> denilir. Bu 
suretle hikmet, §ecaat, iffet melekeleri 
fazilet saythr. Cerbeze, gabavet, tehev • 
viir, ciihn, fiicur, cemud melekeleri rezi
let itibar olunur. 

F azilet melekelerinden bir takiiD ~u
beler ayrthr. Mesela (iffet) in §U kollan 
vard1r: Haya, sab1r (bildigimiz sah1r de
gil), nezahet, kanaat, vakar, nfk, sehal.. 
Sehadan da aynca ahlaki kollar ~tkar: 
Kerem, isar, niibl, miivasat, semahat, 
rni..isamaha 1 .. 

F akat adalet bir isimdir ki biitiin fazi· 
letleri ihtiva eder. Sadakat, iilfet, vefa, 
teveddiit, miikafat, tevekkiil, te.$lim, nza, 
ibadet, o faziletler ciimlesindendir. 

Elimde yapraklan teverri.irn etmi~ not 
defteri oldugu halde bu sesli hayal filmi
ni tema~ ederken bi~k kelimelerini an· 
hymadigJmtz dersin sonunda stmf~a aya· 
ga kalk1p ta bir agiZdan yapiJguniz isti
zanlan hattrladim. Hi~ir parlamentoda 
e~ine tesadiif edilemiyen bu yi..iz a&tzh 
istizah takriri hocarun vakanm sarsan 
bir dalga olurdu ve zavalh ciibbesini be· 
line dolayarak kiirsii iizerinde ter ter te
pinmege ve bize cevab yeti§tirmege sava• 
§lTd!: 

- Hayayt m1 sordunuz, nezaheti mi 
anlamak istiyorsunuz, nfkt m1 kavnya .. 
madmtz? .• Durun, oturun, Anlataytm ... 

0, anlattrdt. Fakat biz anlar m1yd1k. 
Ne gezer? .. $imdi onun ya§ma ula§mt§ 
bulundugum halde bu kelimelerden ~o • 
gunun taalli'ik ettigi ahlaki mevzulan ve 
medli'illeri, idrakime gene yabanct bulu
rum I .. Anka ve Simi..irg hikayeleri ne 
ise bu dersler de oyleydi. Bi.itlin 
o mevzular bize, ismi var, cismi yok 

~yler gibi geliyordu. Yaztk heder olan 

~ocuklugumuza, yaztk anlamadan oku

dugumuz derslere 1 .. 

M. TURHAN TAN 

Biraz evvel kiic;iiklerin miizakere odan· 
mn oniinden g~iyordu.ni. Birbirlerinin 
kafalanna ~anta vuruyorlard1. Gozleri 
beni gormiyecek kadar kiZIDI§tl. Bu gidi§· 
le ba§ ta yarthr, ~ene de patlar, goz de 
c;tkar. Beni hakkmda verecegim kararda 
mazur goriirsiin. Dii§iinecegim. Hadise
ye gelince; biz bu T ahsin denilen oglam 
koyi..in ricast iizerine mektebe meccanen 
ald1k. Imam, muhtar, mahalleli, spor ku
liibii gencleri bana ayn ayn miiracaat et• 
tiler. Hatta bu ~ocugun meccanen tahsi
line imkan yoksa, zengin talebe velilerin· 
den hirer miktar yardtm teminine c;ah§a• 
caklanm da soylediler. Bu i§i sonraya bi· 
rakttk. Oglanm babast hapiste imi~. Ri
vayete gore bakstzhga ugrami§. Bunu da 
kim temin eder ve bize taalli'iku ne? Biz 
mektebin asayi§ini dii§iiniiriiz. Geldiginin 
ii~iincii giinli bu oglan en hahrh talebe
mizin kafasm1 yard1. Dstelik bir de ne 
demi§? E§ek Turk mii? 

Orhan dogruldu: 

- Hay1rl dedi, onu sayliyen Tahsin 
degil, Cemil... Size anlatmad1m mt? .• 
Annesi de hep ayni sazleri tekrarhyor· 
du. 

- Dikkat etmedim, ban a T ahsin soy· 

lemi~ dediler. 
Celalin yiiziine bakarak sordu: 

(Arkasl var) 



Seyircilere 
hiirmet laztm! 

Giire~~ilerimizin Simalde 
yapbklari miisabakalar 

. Son Be~ikta, • Giine~ rna· 
Finlandiya ve Isve~te yapdan giire,Ier ~ok ~etin ~mda gaze batan nokta 

,artlar i~inde ve muvaffakiyetimizle cereyan 
etti. Stokholmdaki ma~lar•n tafsilab 

fstokholm (Hususi) - Finlandiya -
da ba~hyan giire~ turnesi 28 §Ubatta bitti. 
Helsingfort'ta Finlandiyamn milli tak1m· 
lanm te~kil eden beynelmilel ~ampiyon
larile yap!lan iki miisabaka neticesinde 
giire§~ilerimiz kuvvetli hasJmlanm alhya 
kar§I sekizle yendikten sonra Finlandiya 
dahilindeki turneye ba§landi. Giire~ile
rimiz Finlandiya dahilindeki turne esna
smda, istanbula gonderilen program ha
ricinde olmamakla beraber, esasta hi~ 
beklenilmiyen miisabaka ~eraitile kar§I -
Ia§hlar. Y ap1lan miisabakalar ferdi ~ar
PI§malar degildi. 

Finlandiya F ederasyonu bizim bu 
memlekete gelmemizden istifade ederek 
muhtelif sikletteki biitiin giire~ilerini bir 
araya toplami§ ve kar§Imiza ~Ikarmi§tl. 
0 suretle ki muhtelif §ehirlerde rna~ yap
mak iizere aynlmi§ olan giire§~ilerimiz, 
kar§Jlannda bir degil, 3-4 rakib bulmu§· 
lard1r. Bir gecede biitiin bu rakiblerle gii
re§mek icab etmi§, bazan gayrimiisaid 
minder, bazan da fazla tarafgir hakemler 
huzurunda olduk~a zor miisabakalar ya
p!lml§hr. Biitiin bu temaslarda giire~ile -
rimizin gosterdikleri kabiliyet, dayamkh
hk, cesaret her tiirlii sitayi§in fevkindedir. 

22 §Ubattan 28 §Ubata kadar Helonki, 
Johensun, Viipuri, Kouvola, Pori, Vii -
ala ~ehirlerinde yap1lan 42 miisabakamn 
27 si giire~ilerim~in lehine kaydedil -
mi§tir. Giire§ memleketi olan Finlandiya
mn giire§ muhitlerinde soguga, yol §era
itine ragmen kazamlan bu muvaffakiyet
ler glire~ilerimizin Finlandiya spor mu
hitindeki k1ymetini bir kat daha art1r -
IDI§tlr. 

Stokholmda yapalan miisabakalar 
Son iki senedir diinya giire§ §ampiyon

lugunu elinde tutan lsv~te yap1lacak o
lan miisabakalar Helsingforstaki rna<; -
lardan daha ehemmiyetsiz degildi. 1stok
holmda isv~in milli taktm gi.ire§<;ilerini 
aralarmda topbyan ii~ kuliiblin muhte -
litile miisabakalar yap1ld1. Bunlar ara -
smda Olimpiyad derecesi alan Johansson, 
Karlsson, Jonson, Nilsson, Kadie, Aker
lind bulunuyordu. lsve~liler iki tak1m ha
linde, yani 14 ki§i olarak kar§Imiza ~Ik
!!lar. Biz evvela bir tak1mla giire§tik, son
ra ikinci miisabakamiZl yapt!k. 

isve~lilerle kar§Ila§an takimimiz cid -
den yorgun ve hirpalaninl§ bir vaziyette 
idi. Kenanm omuzu, Y a§ann, Saimin 
ayag1 ve ensesi agnyordu. Biitiin bunlar 
yetmiyormu§ gibi, §imal turnesinde bii
tiin diinya giire~iliginin nazan dikkatini 
celbetmi§ ve biitiin giire§ mmtakalanna, 
1stikbalin §ampiyonu olaeagi kanaatini 
vermi§ olan Mustafamn kolu, <;obanm 
ayag1 agnyordu. Kenan, Tiirk tak1mmm 
ilk galebesini enfes bir kafa kolla 3,3S 
dakikada isve~liyi mindere c;arpmak su
retile kazand1. Y a§ar, giizel bir giire§le 
hasmml ittifakla hiikmen yendi. Yusuf 
Asian, serbest glire§i hiikmen kaybetti. 
Saim ensesinin ve ayagmm <;ok agnma -
sma ragmen c;ok giizel giire§erek pek u
fak bir say1 farkile miisabakaYJ kaybetti. 
Adnan, cesaret ve nefesle kuvvetli has -
mmm hakkmdan geldi. Yan agua Mus
tafa dort giinliik tedavinin koluna ver -
digi muvakkat bir iyi!ikle girdi. As1l ga
lebelerimizin en miihimmini te§kil edecek 
olan ikinci devredeki hasm1 olan diinya 
§ampiyonu Kadiev ile giire§ yapabilmesi 

- HaYJr, dedi. Bence §ofor ya c;an
tayi bulur bulmaz a9ffiadan size getire
cektir, yahud a<;acak, evra.km mahiyeti
ni ogrenecek ve bunlan size satmak istiye· 
cektir. 

- Y a ikisini de yapmaz ve dogru po
lise gotiiriirse ... 

Sustular. Samoilof birden karanm ve
rerek ayaga kalkn: 

- Durmakla olmaz, dedi. Derhal 
biitiin otomobillerin durduklan yerleri a
ramahytm. Mademki bo§ olarak bu ara
ba Sirkeciden Beyogluna dogru gidiyor
du. Oradan obiir tarafa dc(t;u biitiin 
durak yerlerini gozden ge<;irmeliyim .. 

Ve birden odanm kapiSml c;ekip dl§an 
crktJ. Bir dakilra sonra tekrar girerek: 
- - Az daha unutuyordum. Diin ak -
~am Hasan Nuri geldi. Neye karar ver

diniz '? 
- Karanm:zi biliyorsunuz, sanmm. 

- Evet, halinden biraz anhyorum. 

F akat i~itmek isterim. 

~~ GU~Ierimiz 
t' 

Berline geldiler ~ 
-- 1 

~imalde yapdan 7 4 l 
musabakanJn 42 sini 

kazandiiar 
Berlin 9 (Hususi muhabirimiz -

den) - Finlandiyada Helsingfors, 1 
Viborg, Joensuu, Viiala, Zamanda, 
Pori, Kouvolada ve !sv~e Stok
holm, Eskilstuna, Astorb, Esboeve 
§ehirlerinde ktsa zamanda ve pek j 
mti§kiil §erait iginde mtisabakalar j 
yapan giire§ takummtz buraya gel
mi§tir. 

Giire~ilerimiz, §imal turnasm • 
da, yukanda saychgun §ehirlerde 
74 musabaka yapml§la= ve bunlar
dan 42 sini kazanrni§lardtr. 

Giire§c;ilerimizin burada miisa -
baka yaptp yapmtyacag,. heniiz rna
him degildir. Adnan Cahid 

ic;in sakat kolunu yormadan adeta tek 
kolla giire§iyordu. 

Miisabakanm 2 nei dakikasmda Mus
tafa 1sve~linin almak istedigi saltoya 
miisamahakar davrand1. Oyunu alan is
ve~liye de mutad paradm1 tatbik etti ve 
rakibini mtiistii, fakat minder haricine 
dii§iirdii. Ayaga kalkt!klan zaman Mus
tafa §iddetli bir ~aprazla hasmtm min • 
dere dii§iirdii. Fa kat bu sukuttan incin • 
mi§ olan kolu gok fazla agndtgl ic;in ta
klmlmlzm en kuvvetli adam1 birdenbire 
miisabakadan gekildi. 

<;oban, serbest giire§ yaph ve Heg -
mann'1 ezerek ma~l hiikmen kazandt. 

lkinci defa yaptlan ma~lar 
lkinci devreye gtkan tak1m cidden 

yorgun ve h1rpalanmi§ bir halde bulunu• 
yordu. Kenan, Finlandiyadaki galebe • 
lerine yeni bir say1 il.ive ederek isvect 
§ampiyonu (Vinofvist) i sekiz on defa 
kopriiye getirdikten sonra parlak bir za
ferle ikinci ma~m1 da kazand1. 

Y a§ar, Olimpiyad ii~iinciisii Karlssan
la kar§IIa§ti. Altm ve bronz madalya sa
hibleri ilk on dakikay1 beraberlikle bi • 
tirdiler. Y er giire§inde has1mlar birbirle
rine hi~bir §eY yapamamakla beraber 
Y a§ar hiicuma g~mi§ ve Berlinde 
kendisine §ampiyonluk unvamm kazan • 
d1ran taktigi tatbika ba§lami§tl. Minder 
kiyisma gelindigi ve Y a§arm da oyunu 
hiraktigl bir anda Karlssan, hakemin iyi
ce goremedigi bir favullii salta ile Y a§an 
kopriiye dii§iirdii. Y a§ar, mac;m son ya· 
nm dakikas1 i~inde faik vaziyetten bir -
denbire maglubiyete dii§tii. 

Bu sefer Asian, serbest giire§te fazla 
a!ilganhgmm eezas1m ~ekerek rakibi ser
best giire§ y1ld!zlarmd~n Hanson' a tu§la 
yenildi. 

Saim, Yesteryren• e kar§l say1 ile mag
lub oldu. Adnan, ~ok iyi giire~mesine 
ragmen hiikmen maglub addedildi. Mus
tafa kolu agnd1gmdan giire§emedi. A -
yagt agnyan <;oban kendisi ic;in mu -
hakkak bir galebe demek olan bu mii -
sabakay1 hiikmen kaybetti ve bu suretle 
Stokholm ma~lan 7 - 5 maglubiyetimizle 
neticelendi. 

' I 
- Kalacag1z. F akat bazt §artlanmtz 

var. 
- Esas itibarile anla§tlk, deme'ktir. 

Teferruatl halletmek te gii<; degildir. 
$imdi §U meselenin iginden ~Ikayim da ... 
Y almz sizden ehemrniyetle rica ederim. 
Kalmak karanm verdinizse bana kar§l 
her tiirlii oyunlardan vazge~iniz. Son 
deret:e muti ve dogru hareket ediniz. 

- .)iandiye kadar oldugu gibi ..• 

- Evet ... Buna mukabil birbirinizi 
sevmekte serbestsiniz. Kan§ffityacag~m. 

Gozgoze bir saniye bakt§hlar. lkisinin 
gozlerinin i~i de sanki birbirini aldat:mak 
istiyor gbi giilerek parltyordu. 

Samolof §iddetle kap1y1 ~ekti, gitti. 
Pencereden Hasret, onun uzakla§hgl

ru gorerek gayriihtiyari seviniyordu. Bu
nunla beraber kararstzhk ic;inde hala i~i
ni bir kurt gemirdigi i<;in bir· yerde oturup 
dinlenemedi. Y andaki ko§ke ge<;ti. Atol
yeye ~1ktJ. Onun bu iki ko~kte en <;ok ho
~una giden oda bu maskelerle dolu atolye 
idi. Hasan Nuriyi bu odada sevmi~ti. 

Be§ikta§ - Giine§ tak1mlan arasmda 
evvelki giin oynanan dostluk kupas1 fi • 
nalini seyre sekiz bin seyircinin geldigini 
biitiin gazeteler miittefikan yazdtlar. 
Kalitesinden son senelerde birc;ok §eyler 
kaybetmi§ olan, idare baktmmdan da 
bunun iki misli kotii giden istanbul fut
boli.imin seyircisini kaybetmekte oldugu
nu iddia edenleri tekzib mahiyetinde olan 
bu seyirci kalabahgr kar§ISJDda oynanan 
Be§ikta~ • G~ne§ ma~1, maalesef, ma~tan 
evvel yazdigimlz bir yaz1daki miitaleala
nmizm isabetini isbat etmi§ oldu. 

Hakem meselesi 
Bitok tarafmdan tertib edildigini fa • 

kat kimin himaye ve kontrolu altmda 
oynandigi belli olm1yan dostluk ma~
larmda ve nihayet Be§ikta§ • Gii -
ne§ mac;mda ecnebi hakem konmamas1m 
ileri siirdiigiimiiz zaman eminim ki bir 
c;oklan bize gene fiizuli bir gayretke§l ik 
atfetmi§lerdi. Evvelki giin sekiz bin se
yuemm oniinde oynanan final mac;ml 
seyrettikten sonra zannetmiyorum ki en 
hararetli ecnebi hakem taraftarlan da ar
hk insafa gelmi§ olmasmlar I 

Be§ikta§m gol ile neticelenecek iki 
glizel hiieumunu ofsayd diye kestik • 
ten sonra yok yere iead olunan pe • 
naltJdan sarfmazar mac; idaresi hakkmda 
en basit fikri olanlar bile artik §U ecnebi 
hakem meselesinin foyast meydana <;lk • 
hgmt gormekle bize hak vermi§ olsalar 
gerek. Y almz bu ma~lan himaye veya 
kontrol vazifesile miikellef olanlar aca
ba pazar glinkii ma<;tan sonra birc;ok fa
viillere ve k1sa dogii§lere tamamile laka
yid kalan bu hakem hakkmda ne dii§ii • 
niiyorlar~ Buras! i§in ba§ka ve daha acrk
h bir cephesini te§kil etmektedir. Elliot'un 
bu mac;ta hakemlik edecegi bir hafta 
evvel ilan edildigi halde, bu gayritabii • 
ligin, bu miinasebetsizligin online ge~mek 
akrllanna gelmedi mi, dersiniz ~ hlerin 
gidi§i oyle gosteriyor. 

Olmtyan bir penalhyi vermekle Be • 
§ikta§ - Cline~ ma~mt c;orbaya dondi.iren 
antrenor Elliot'un evvelki giinkii krya • 
feti de pek omiirdii. 0, bir hakemden 
ziyade bir kriket oyuncusuna yara~an 
bir k1yafetle sahaya <;Ikmi§tl. 

Temdid me•elesi 
Cline§ - Be§ikta§ ma~mm, vaktin dar

hgl bahane edilerek temdid edil • 
meyi§ine kar§t wyliyecek soz hula -
m1yoruz. Ma<;lan tertib edenler §Oyle 
kulaklanm seyirci tribiiniine vermi§ ol • 
makla pekala ogrenebilirlerdi ki yaptik
larl, Tiirk futbolii ve bilhassa adedini 
azaltmakta ba§hca ami! olduklan seyir
eiler iizerinde o kadar fena bir tesir 
husule getirmektedir ki, bunlan burada 
say1p dokmekten ben kendi hesab1ma 
stkihyorum. 

Bu ma~m 90 dakika zarfmda hera -
berlikle hitebileeegini hesaba katmi§ ol~ 
malan laz1m degil mi idi ki bilahare ka
ranhk basmasr ihtimalinden bahsolunu • 
yor? Kald1 ki pazar glinii mac; tatil 
olunduktan sonra ortahgm futbole gay· 
rimiisaid bir §ekilde kararmasma daha 
bir saat vardt. 

F utbol seyircisini kaybediyor diye fer
yad eden kuliibler ve idareeiler her §ey
den evvel §Unu hattrdan <;Ikarmamahdu -
lar ki fu~bolii seyre gelen halka kar§l de
ruhde edilen vazifelerden en birineisi on
lara hiirmetkar olmakt1r. 

Hem bu i§te, yukanda izah ettigim 

Onun kendisini bu odanm geni§ pencere
sinden gorerek sevdigini biliyordu. Bu • 
raya gelince hep o giinlerin hatJralarile 
ya§ardi. F ~at m&rada da durup otura
madt. Y a pencereden uzalklan gozetli
yor, yahud igilerek yandaki yoldan gelip 
gidenleri seyrediyor9_u. 

N eden sonra bir otomobil sesi duydu 
ve otomobil tam kapmm oniinde durunca 
tela§la pencereden igildi. Bir §oforiin 
yandaki ko§klerine dogru yiiriidiigiinii 
gorerek hayret etti: 

- Ah, acaba Hasan Nuri mi~ Fa • 
kat kap1ya kadar otomobille gelmesi ma
naslzhk degil mi? ... Aroma ... Mademki 
zahiren anla§tr gibi hareket edecegiz. 
Boyle a<;Ik~a gelmesinde ne mahzur 
var~ ... 

Hayu, kapiYI c;alan yalmz §ofordii ve 
elinde bir c;anta ta§Iyordu. 0 zaman 
Hasret meseleyi anhyarak a§ag1ya indi. 
Biti§ik ko§ke ge<;ti. Tam avluda hizmetc;i 
kadm kar§Isma ~rkarak: 

- Bir §ofor, sizi gormek istiyor! dedi. 
Soforii ic;eri almaga liizum gormiyerek 

kap1ya kadar gitti. $ofor elindeki ~anta
YI uzatarak: 

- Az evvel buraya getirdigim bir 
mii§teri vard1. Y a§hca, ortaboylu bir zat, 
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TurkkU§u planar ve parll§iitc;ulerinin §ehrimizde ve lzmirde yaptlklan giisterilerden muhtelif intlbalM 
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inhisarlar baremi 
Haz1rlanan harem kanu
nu Ankaraya gonderildi 

inhisarlar memur ve miistahdemlerine 
aid yeni iicret ve dereeelerine aid harem 
kanunile yeni te§kilat projesi hamlanmi§ 
ve An karaya gonderilmi§tir. Y eni kanun, 
alakadar V ekaletlerce tetkik edildikten 
sonra Meclise sevkedileeektir. Kanun 937 
haziranmdan itibaren tatbik edilecektir. 

Barem kanununa gore memurlar iki se
nede bir muntazaman zam goreeekler -
dir. Projede memurlar 19 dereceye ay • 
nlmi§ ve her derece i~in ayn iieretler ve 
zam nisbetleri aynlml§hr. Bu tasnifi ay-
nen yaz1yoruz: 

Her lkl sene
de blr yaplla· 

cak kldem 
zamm1n1n 

A7da alacai m••• blr aeneUk 
Derece En •fail En yukan mlkdar• 

Lira Kuru, 
1 601 700 667 
2 501 600 667 
3 451 500 326 
4 401 4&!) 326 
6 321 360 260 

I 6 281 320 260 
II 6 244 280 243 

7 208 243 233 
8 177 207 200 
9 151 167 166 

10 130 150 133 
11 113 129 108 
12 97 112 100 
13 83 98 100 
14 74 89 100 
15 67 82 100 
16 61 76 100 

I 17 57 72 100 
II 17 53 68 100 

III 17 49 64 100 
I 18 46 61 100 

II 18 43 58 100 
III 18 40 55 100 

I 19 37 52 100 
II 19 33 48 100 

fnhisarlar Umum Miidiirii A vrupa 
seyahatinden doner donmez Ankaraya 
giderek kanunun tetkik ve miizakerele -
rinde ham bulunacakhr. Kanun <;Ikhk
tan sonra Ankaradaki !nihsarlar memur
lanna mesken tazminah da verileeektir. 

mesele kadar, aykm ba§ka bir eihet da
ha vardtr. Bir mac;m temdid keyfi -
yeti hakkmda karar vereeek yega • 
ne adam hakemdir, kuliiblerin idare • 
cileri degil! Hakeme ve oyuncu -
lara mac;m bittigini soyliyerek sahadan ~1-
kartanlar bugiin ve yarm iddia edece -
giz ki Tiirk futboliinii bir daha kalkma
miyacak §ekilde dli§iiriiyorlar. Y az1k 
degil mi? ... 

NVZHET ABBAS 
1940 olimpiyadt i~in istenen 

tahsisat 
T dkyodan lbildirildigine gore J apon 

Maarif N ezareti parlamentodan 1940 
Olimpiyad masraflarma kaq1hk olmak 
iizere (2,343,000) lirahk tahsisat taleb 
etmi~tir. 

Zevciniz midir? Evde yokmu§ ta ... 
- Baham. <;antasmt otomobilde u

nutmu§, degil mi? 
- Evet ... Kendisine veriniz lutfen. 
Hasret, §Ofore bah§i§ verdi ve <;antay1 

alarak dogru atolyeye ko§tu. <;antaYJ 
masanm iistiine koydu. Masada bir mas
ke ve bir brovning vaNh. Hasret c;anta • 
nm kapagml ydkladi. Kilidli idi. Fa kat 
biraz kurcalaymca a~!ld1. 0 zaman bir 
ad1m geri c;ekildi. 

Samoilofun o kadar korktugu evrakm 
esranna sahib olmak kendisi i~in ~ok teh
likeli bir§ey olacakh. Hatta Samoilofu 
buak1p kac;maktan daha tehlikeli. 

Bunu dii§iinerek c;antayr kapad1. Pen
cerenin online gec;ti. Sa<;lanm diizelterek 
uzaklan ve yandaki yolu tekrar gozetle
mege ba§ladi. Gozii ~rada bir ~antaya 
kaymca i<;ini bir kurt kemiriyordu. Ken
disini senelerdenberi en fena yolda istis
mar eden adamm esranm ogrenmek, bel
ki bir giin onun daha biiyiik fenahklar 
yapmasma mani olmak i~in laztmdJ da. 
Hatta bu c;antanm ihtiva ettigi vesaiki a
hp saklamak bile faydadan bali degildi. 

Giiniin birinde, Samoilofu mahkum 
ettirmek belki kendi istikballerini kurtar
mak ic;in zaruri olaeakt1 . .)imdi bu, ancak 

Tiirkku~u filosu diin 
, lzmirden geldi 

Kahraman tayyarecilerimiz Y e,ilkoyde kalababk 
bir halk kiitlesi taraf1ndan lezahiiratla kar,dandda:r 
G~en hafta Ankaradan hareket eden 

ve izmire kadar gidip • orada bir hava 
§enligi icra eden yiizba§J Zekinin kuman
dasmdaki iki tayyare ve bir planorden 
miirekkeb Tiirk'ku§U miifrezesi diin sabah 
§ehrimize gelmi§tir. 

Tiirkku§u m~frezesinin Y e§ilkoye ge
Iecegini haber alan Y e§ilkoyliiler ve ci
var halkt miistakbel hava kahramanla • 
nmiZI kar§Ilamak iizere hava meydamna 
toplanmi§Iardtr. T ayyarecilerimizi, T ay
yare Cemiyeti Istanbul §Ube miidiirii ls
mail Hak'kt, Cemiyet erkam, Tiirkku§u 
miidiirleri, Y e§ilkoy ihava kumandanhgt 
zabitleri kar§Il~mt§lardlr. 

Saat on biri be~ g~e. ufu'kta Tiirk • 
ku§U kumandam yiizba§J Zeki ve yeni 
yeti§mi§ olan Tiirkku~u iiyelerinden 
Tevfikle Farukun rakib oldugu c;ift mo
torlii tayyare goriinmii§tlir. T ayyare, bir 
ka~ dakika sonra meydana inmi§ ve i<;in
den iki gene talebe ile kumandanlan gi.i
ler y_iizle ~Ikmi§lardir. 

Aradan on dakika g~me en me§hur 
tayyarecilerimizden Vecihi ile Tiirk • 
ku~u talebelerinden Alinin rakib oldugu 
ve arkasmda bir planar bagh olan Tiirk· 
ku§u tayyaresi ufukta belirmi§tir. 

Romork ~.IitU§U yapan bu tayyare ile 
planor, §ehir afakmda bir miiddet dola~
tlktan sonra meydanm iistiine gelmi§ler -
dir. Motorlii tayyareye bagh olan ~elik 
teli b1rabn plano!'deki gene tale be Fe -
rid, biiyiik bir meharetle planorii idare 
etmi§ ve V ecihi ile Alinin ic;inde bulun -
dugu tayyare yere indikten sonra giizel 
bir manevra ile meydana konmu§tur. 

Olduk~a uzun bir seferden gelen gene 
havaCIIar, tayyarelerinin hangarlara alm
masma nezaret ettikten sonra istirahate 
~ekilmi§lerdir. 

Miilrez.e kumandanmzn soz.leri 
Y e§ilkoy hava meydanmda kendisile 

goru§en bir muharririmize Tiirkku~u 
miifrezesi kumandam yiizha§I Zeki §Un
lan soylemi§tir: 

«- Seyahatimiz ~ok iyi g~ti. lzmir
de hava bayram1 giinii kar§IIa§hgimlz 
kalabahk ve halkm havac1hga olan mu
habbet ve ragbeti kar§ISmda ~ok mute • 
hassis olduk. Hava bayramt giinii rna • 
halli Demiryollan ldaresi biitiin trenle • 
rini u~u§ yerinde -i§lettigi halde ihtiya -
ca kafi gelmedi. Halk, otobiisler, araba
lar, hayvanlarla ve yaya olarak u~u§lan 
gormege ko§uyordu. 60,000 ki§inin bizi 

kendisini de tehlikeye atarak, kendi ciir • 
miinii de itiraf elerek miimkiin olabilirdi. 
Halbuki belki §11 vesaik Samoilofu derhal 
maihkum ettirebili11di. 

Hasret oda kaptsma kadar gitti. Ko • 
ridoru, yanmdaki odayt dinledi. Sonra 
kap!YJ kap1yarak mas~nm iistiini!eki c;an
tayt a~h. i~inden muhtelif dillerde yaZil
ml§ birc;ok matbu, elle ve makine ile yazr
h kagtdlar c;tkt!. Bunlan birer hirer tet
kik ederken koridorda merdivenin list a
yaklarma igilmi§ ve Hasret kapmm o -
nline geldigi zaman kendini saklamJ§ olan 
Samoilof ayaklanmn ucuna basarak yii
riiyordu. Kapmm oniinde delige igildi, o
dayl gozetledi, Hasretin golgesini masa -
mn oniinde gordiikten sonra biraz daha 
bekl'edi. Gene kadmm hareketlerinden, 
kag1d hi§trtJlarmdan ~antamn a~1ld!gma 
emin olunca al'ka cebinden silahmt ara -
d1: bulamad1. Biraz evvel brovningini 
masamn i.istiinde bJTakrnl§h. Y almz sus -
tah biiyiik ~aklSI vard1. Onu a<;h. Sag 
eline ald1, bir ok gibi kaptyt iterek ic;eri 
girdi. Silahh elini arkasma gotiirerek ka
PIYI gene kapad1. 

Birden arkasm1 donerek Samoilofu 
goren Hasret masamn oteki tarafma at
lad!. Yiyeeekmi§ gibi, ate§ piiskiirerek 

seyretmekte oldugunu goriinee biz d11 
memnuniyetimizden en giizel numaralan~ 
mlZI yaphk. Sabahleyin 8,1 S te lzmir "' 
den hareket ederek 1 saat 20 dakikada 
Bursaya vard1k. Orada da kalabahk bir 
halk kiitlesile kar§Ila§h'k. Bursada biraz 
tevakkuftan sonra hareket ederek 45 da~ 
kikada 1stanbula geldik.» 

Vecihi seyahati anlatryor 
T ayyareci V ecihi de muharririmize 

seyahati hakkmda demi§tir ki: 
«- Seyahatimizden c;ok memnun o• 

larak Y e§ilkoyde yere inmi~ bulunuyo • 
ruz. Odemi§, T orbah, Tire ve havalisi:le 
Manisa, Akhisar, Kirmasti, Bahkesir 
iistlerinden gec;erken yaphgimiZ gosteri~ 
uc;u§larmc!a halkin izhar etmi§ oldugu a~ 
!aka goriilecek bir manzara idi. Hele 
fzmirde gordiigiimiiz alaka iimidimizin 
kat kat fevkine ~1kt1. Bilhassa Anado "' 
ludaki Tiirkku§unun ~ah§masile meydana 
gelen hava sevgisi istikbalimiz ic;in ~ok 
iimidbah§ 'bir hal almi§br.» 

Planorle hmirden §ehrimize h ar 
gel en F erid de: 

«- Hava iyi idi. Gelirken riizgar da 
arkam1zdan esivordu. Y almz Istanbul a 
ya'kla§!Tken hava bozar gibi oldu. Bu 
turneden c;ok memnunum.» demi~tir. 

Tiirkku§u miifrezesile §ehrimize gelen 
gender yakmda Ankarada ac;Ilacak o • 
ian motorlii tayyare mektebine devam e· 
decekler ve tam bir tayyareci olarak va· 
zife alaeaklard1r. 

Tayyareciler §erefine diin saat 16,30 
da Tiirkku§u rnerkezinde bir c;ay ziyafeti 
verilmi§tir. 

H ava bayramzmn programr 
Oniimiizdeki pazar glinii Y e§il\oyde 

bir hava bayramt yapilacaktJr. Bu miina· 
sebetle Ankaradan kafi miktarda pia .. 
nor getirtilecektir. 

Bayrama saat tall! 11 de ba§lanaeak • 
hr. Evvela planorlerle akrobasi yap1la ~ 
cak, sonra grup halinde Tiirkku§u tale
beleri para§iitlerle tayyarelerden athya
caklard!r. 

Tiirkku§U iiyeleri de parastz olarak 
tayyarelerle uc;urulacaklardu. Tiirk Ha
va Kurumu istanbul Vilayet merkezi ta
rafmdan talebe oldugunu ispat eden her
kes parastz olarak trenlerle Y e§ilkoye 
gotiiriileceklerdir. B~yrama i§tirak ede • 
cek halk ta tenzilath bir biletle Y e§ilko
ye gidebileeeklerdir. 

kendisine dikilen gozlere nefretle baktJ. 
Samoilof: 

- <;ok iyi, dedi, demek artJk bana 
itaat etmege karar verdin!.. Boyle miL 

Hasret hi~ cevab vermedi. Samoilof 
sag elini arkasmdan ay1rm1yarak bir ad1m 
a ttl: 

- Beni mahvedeeek vesikalan mt a· 
nyordun?.. 
- Diye sordu. Gene eevab yerine kin ve 
nefret dolu baki§Iarla kar§IIa§mca sag e
lini uzath ve ileriye atJld1. 

Biitiin binay1 c;mlatan bir sesten sonra 
bir ugultu i~itildi. Bu ugultu gittikc;e u • 
zakla~tl; derinle§ti. Kayboldu. 

0 SJTada ko§kiin kap!SI oniinde duran 
Hasan N uri silah sesini ve derinden gel en 
ugultuyu i§itmi§ti. Kendisine mani olmak 
istiyen U§agi ve ihtiyar hizmetgiyi iterek 
evvela Hasretin yata~ odasma atJld1. 
Sonra yandaki ko§ke gec;erek atolyeye 
<;1kt1. K1rmak istiyen bir hamle ile kap1y1 
itti. !c;eriye bir a dim a ttl ve: 

- Hasret! diye bag1rdi. 
Oda zifiri karanhkt1. Nas1l olur~ Bu 

odamn iki geni~ penceresi vard1 ki bunlar 
en kahn perdelerle kapansa gene bu ka
dar karanhk olamazdl. 

(Arkast var] 
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Ihtililcilerin biiyiik 
taarruzu devam ediyor 

oglu lehine tahttndan 
miiracaat edildi 

Eski ispanya Kralma 
feragat etmesi i~in 

[Ba#ara/l 1 fnct aahttede] 
Asturies cephesinde, dti~an, Escap

Iero San Raque ve Santollano mmtaka • 
larmda mtiteaddid hiicumlarda bulun • 
mu§IUr. 

Siguenza cephesinde, dii§man mukave
metini k~rd1k ve Almadranes • Alaminos 
hattt iizerindeki du§man mevzilerini i§gal 
ettik. 

Guadalajara'nm §imali gamisinde Ba~ 
siles cephesinde, Castejon de Henuces 
Usmiraboeuns ve Mandrayona mevki • 
lerini ele ge~irdik. 

Kuvvetli t~u istihzarahndan sonra, 
J arama cephesindeki mevzilerimizi ileri 
gottirmege muvaffak olduk. 

Espiel mmtakasmda da birka~ kilo -
metro ilerledik. 
Madrid tekrar bombardunan edildi 

Madrid 9 (A.A.) - Asi to()(;U kuv
vetleri, diin hiikumet merkezini bombar • 
dunan ehni§lerdir. Ocr ki§i yaralanmt§ -
ttr. Bilhassa Restro mahallesinde has.arat 
miihimdir. 

Oviedoda ~arpt~malar 
Gijon 9 (A.A.) - Milisler Oviedo· 

nun i<;inde ilerlemege devam etrnekte • 
dirler. Diinkii ~iddetli ~arpi~malar neti • 
cesinde Asturie'li madenciler tekrar bir • 
ka~ ev zaptetmi~lerdir. 
_ Asiler Qviedo'ya halim olan ve mi • 
lislerin ellerinde bulunan Verruga mt • 
Janna taarruz etmi§lerse de zayiat ve • 
rerek ricat elmi§lerdir. 

Eski l•panya Kraltna 
yapzlan miiracaat 

Paris 9 (A.A.) -- Buramn k'raliyet 
taraftan olan mahfillerinde soylendigine 
gore, kraliyet taraftan olan hazt niifuzlu 
§ahsiyetler eski lspanya Krah Alp -
phonse'a miiracaat ederek oglu Asturie 
Prensi Don Juan lehinde tahttan feragat 
etrnesini istemi~lerdir. Bu mahfiller, eski 
Krahn oglu lehinde tahttan feragat et • 
mesinin ispanyada saltanahn avdetini 
kolayla§IIracaiPm iddia eylemektedirler. 

Kara kontrola tedricen 
tatbik edilecek 

Condra 9 (A.A) -- Kara liontro • 
lunun tedricen tatbrk edilecegi haber ve
. mektedir. Evvela ba,hca memurlar ta

yin edilecek ve bu memurlar. itlerine bat
hyacaklardu. 

Sonra bunlarin maiyetin'de c;aii~acak 
memurlar tayin edi!ecektir. Daha sonra, 
bu memurlann vazifelerine ba~lamas1 
beklenecektir. Nihayet Pirene'ye 130 ve 
Cebeliittartk' a 5 mii§ahid gonderilecek
tir. Deniz m~ahidlerinin adedi 550 yi 
bulacaktn. 

Kanarya adalari meselesinde murali • 
has heyetler arasmda ihtilaf ~Ikllgt 1c;m 
bu i§, sonra halledilecektir. 

Sovyet gemileri Portekiz 
limanlarrna girmiyecek 

Lisbonne 9 (A.A.) - Burada ne§· 
redilen bir tebli&e gore, Portekiz htiku -
meti, lspanyanm kontroluna i~tirak etrnek 
iizere Sovyet gemilerinin Portekiz liman
lanna girmesine mani olmak hususun -
daki karannda tamamile 1srar etmekte -
dir. Bunun aksini iddia eden haberler, a
stlstzdu. 

Balan vapar Meksikaltlariiimi, 
Londra 9 (A.A.) -- Resmen bildi -

rildigine gore, Biskaya korfezinde tutu • 
§UP yanan vapur, Aba vapuru olmaytp 
Mar Cantabrico admdaki ispanyol va • 
purudur. 

Mar Cantabrico'nun Frankist'lerin 
Canarias kruvazorii tarafmdan torpillen· 
mi§ oldugu tasrih edilmektedir. 

Mar Cantabrico, 11 tayyare, 30 top. 
14 milyon ku~un, miihim miktarda obtis, 
bin ton zahire yiiklii oldugu halde Mek
sikadan geliyordu ve hamulesini ispanya 
hiikumetc;ilerine gotiirmekteydi. 

Meksika lspanyaya yarJrma 
devam edecek 

New-York 9 (A.A.) -New-York 
Times gazetesinin Meksiko muhabirinin 
iddia ettigine gore Franco taraftan ge • 
milerin ablukasm1 yarmak hususunda 
Mar Cantabrico vapurunun yaphgt te • 
~ebbtisiin akamete ugramasma ragmen 
Meksika, ispanyada c;arpt§an hiikumet 
kuvvetlerine silah, cepane ve erzak gon
dermege devam edecektir. 

Tiirkiyeden lspanyaya goniillii 
gidemiyecek 

yetince 20 §Ubat 1937 tarihinde veri:lmi§ 
olan kararm o giindenberi tatkik edil· 
mesine ba§lamldtgr haber ahnmi§tlr. 

Kararnamenin metni 
Ankara 9 (Telefonla) - Memleketi

mizden !spanyaya ,g6niillii g6nderilme
sinin men'·i hakklnda Vekiller Heyeti -
nin kabul ettigi karamamenin metni 
§Udur: 

c!spanya ihtilalinin el'an devam et -
mekte olmasi, sulhun halen mevcud 
tehlikeden korunmas1 emelile !spanya
ya g6niillii asker g6nder.ilmesine mani 
olmak i~in azasmdan bulundugumuz !s
panya i§lerine ademi miidahale kontrol 
komitesinin de kararlan neticesinde 
devletlerce te§rii ve idari yeniden ban 
tedbirler almmasm1 icab ettirdigi ve e
sasen hiikfunet.in miisaadesini almadJk
c;a yabanc1 devletlerin askerlik hizme -
tine girenlerle memleketimizde asker 
yazan yerli ve yabancLlara kar§I kanun
lanmiZda miieyyedeler bulUllldugu oi -
hetle a§agrda yanll hususlarm tatbik 
ve ilam icra Vekilleri Heyetince 20 §U

bat 1937 tarihinde kabul edilmi§tiT: 
1 - ispanyada cereyan etmekte olan 

muharebeye ne bir tarafa, ne de diger 
tarafa yardJm etmek iizere vatand~ -
lartm1nn i§tiraki caiz olamtyacagr gibi 
Tiirkiyede gerek yerli ve gerekse ya -
banctlarm bu maksadla asker yazmalan 
memnu bulundugu, 

2 - Bu memnuiyete ragmen gidenler 
olursa haklarmda kanunlar1m1z ahka -
mmm tatbilk edilecegi, 

3 - Halk~a malfun olmak iizere key
fiyetin Resmi Gazete ile ilan edilmesi, 

4 - Zab1taca bu hususta lazrm gelen 
tekayyiidatm icras1, 

5 - Bu babda diger devletlere ve !s
panya i§lerine ve Ispanya i§lerine ade
mi miidahale kontrol komitesine tebli
gat yap1lmaS1. • 

lspanyaya gonderilen ltalyanlar 
DUn §ehrimize gelen Daily Telgraph 

gazetesinin Cebeliittanik muhabiri ya
ztyor: 

Sal1 giinii m~hul bir nakliye gemi -
sinden Cadiz'e 2500 yeni !talyan askeri 
ihrac; edildigi mevsuk bir membadan 
haber ahnml§br. 

italyanlar, ecn~bi alayt k1yafetinde o
lup her askerin bix !rift yedek ayakka -
btsi bulunuyordu. 

Bunlan getiren nakliye gemisinin is
mi boya ile boZUlmU§ olmasma ragmen 
Lombardia oldugu tahakkuk etrnek -
tedir. 

Mussolini Trablusa 
hareket etti 

[Ba§taratt 1 tnci sahf!edel 

den fazla, kadm mtifrezelerinde I mil • 
yon 300,000 den fazla, muhtelit te§ek • 
kiillerde 700,000 e yakm ve «i§ten son· 
ra» isimli te§ekkiillerle sair te~ekkiillerde 
4 milyona yakmdu. 

Musolini, raporun okunmasindan son
ra partinin istikametlerini tasrih etmi§tir. 
Mare§al del Bono, bugiin Libya'ya ha· 
reket eden Duc;e'yi parti namma selamla
mi§ht. 

ltalya lngiltereye itimad 
etmiyormuf 

Londra 9 {Hususi) - Gazeteler 1-
talyan Ba~ekili Musolini'nin Afrika se
yahatine ve italyan donanmasmm rna -
nevralanna biiyij}c. bir eheml!liyet atfet
mektedirler. Bu mtinasebetle ltalyamn a~ 
hiren ingiltere ile Akdeniz hakkmda nk
dettigi anla§maya itimad etrnedigini ve 
kendi kU<VVetinden ba§ka hic;bir §eye gti
venmedigini ispat etmek iizere Akdeniz
de Musolini'nin huzurunda biiyiik rna • 
nevralar yapmakta olqugu ileri siiriilmek
tedir. 

Ayni gazetelere nazaran, Akdeniz an
la§lllasma ragmen ingilterenin silahlanma 
i§ine ehemmiyet vennesi italyada gayri
mtisaid tesirler yapmi§tlr. 

ltalyan gazeteleri ve Adis-Ababa 
suikasdi 

Ankara 9 (A.A.) - !spanyaya g6niillii 
gonderilmesine mani olmak iizere is -
panya i§lerine ademi miidahale tali ko
misyonunca ittihaz edilen karara i§ti -
rake hi.ikfunetimizce de bu hususta all
nan tedbirlere dair icra Vekilleri He -

Roma 9 (A.A.) - Mare§al Grazi • 
ani'ye kar§t yap1lan suikasdden ve bu 
suikasd dolaytsile alman mukabelebilmi
sil tedbirlerinden sonra Adis Ababa' da 
bir taklm hadiseler c;:tkmi§ olduguna dair 
Lord Cranborne'un Avam Kamarasmda 
vaki beyanahm Roma gazetelerinin Lon
dra muhabirleri, <<hainane tesvilat» diye 
tavsif etmektedirler. 

Piccole gazetesi, lngiliz Hariciye 
miiste§annm bu beyanatmm ltalyaya 
kar§I yaptlmi§ tavsifi gayrikabil bir te -
caviiz oldugunu yazmaktadtr. 

IZLI 
Norasteni, 

zafiyet ve 

Chlorose 

benizsizuk _icrn. yegine deva ka~ ih;:a ~d~n SIROP DESCHIENS PARIS 
En mUlltah•p etibba tarafmdan tertip c:dilm.1~hr. , 

CUMHURiYET 

Yunan Krab 
Giridde halktan biiyiik 

hiisnii kabul gordii 
Atina 9 (Hususi) - Gazeteler Girid 

ahalisinin Krala ve Ba~vekile kar§t g(is • 
terdikleri fevkalade hararetli hiisniikabu
ltin teferruatile doludur. Hanya beledi • 
yesinin §erefine verdigi ziyafette belediye 
reisi, Krala ~ok san'atkarane ~lenmi§ bir 
Girid b1~ag1 hediye etmi§ ve bunu «vata· 
nm ihtiyact oldugu zaman Giridin Y unan 
devletine ep iyi istihsal bizmetinde bulu • 
nacagrm ve yigit muhabirler ~Ikaracagmi 
hahrlamamz ic;in bir habra olarak kabul 
ediniz» demi~r. Belediye reisi bundan 
sonra Krah umuml sulhun ve Y unan mil
leti arasmdaki ban§tn tesisine bir remiz o

larak telakki etmekte olduklanru da ila
ve etmi~tir. 

Atina 9 (Hususi) - Kral ile Ba§ve
kil Metaksasm, V enizelosun mezanm 
ziyaret etmeleri Giridde ve burada ~k 
iyi bir inttba btra'km~ttr. Estia gazetesi 
bu badisenin Y unan milletini ikiye aytran 
z:rhniyetin ortadan kalktigma ve ban§m 
tamam olduguna delil bulundugunu ya • 

z~r. -------------------

Top yekUn 
Harb tehlikesi 

[BIIfmakaleden devam] 
yalmz lngilterenin silahlandlgtnl, oteki 
devletlerin seyirci kaldiklanm soylemek 
istemiyoruz. Btiyiik devletlerin hepsi, or· 
tancalarm ve kti<;tiklerin de ekserisi, en 
biiyiili gayretlerini barb hazuh~larma 
basrehni§lerdir. Hele, Almanya, ltalya, 
Japonya, Sovyet Rusya, Fransa haua 
Amerika gibi diger biiyiik devletler de, 
yann su gtbi, kan dokmek ~in b~iin su 
gibi para doktiyorlar. 

Diinya, a§agt yukan iki karargaha 
aynlmt~ gibidir: Bir tarafta otoriter dev
letler, diger tarafta demokrat devletler. 
Fakat, kar§l kar§Iya cephe almt§ olan 
devletleri otoriter ve demokrat diye ikiye 
ayumaktan ziyade tdk devletlerle ac;, da· 
ha dogrusu a(,: olduklanm iddia eden 
devletler diye ikiye ayirmak daha dogru 
olur. T abii, bu taksiJn biiyiikler ic;indir; 
ortancalarla kiic;:iikler de biiyiiklerin etra
fmda mecburi birer peyk olmU§lardtr. 

1§in garabeti ~uradadu ki iki tara£ ta, 
silahlanma yan~mm mes'uliyetini, kar§t· 
dakine yuklemege ~ah§lllaktadu. Bu da 
diinya ve daha dogrusu kendi ef\kan u
rnumiyelerini me§ru bir miidafaa harbine 
haznlandtklanna ikna ic;:indir. 

Bu yr1cict silahlanma yan~min sonu ne 
r0lacak? Aglebi ihtimal, harb. Diinya 
bugiin, hemen kana boyanm1yorsa bu, 
harb hamhklanmn heniiz bitmemi§ ol
masmdan dogan bir nevi muvazeneden 
ileri gelmektedir. 6ntimiizdeki yillarda, 
yarJ§l kazanan, yani her bakundan harbe 
dah{l iyi haznlanan taraf, -en kuvvetli 
ihtimalle- hasmma c;ullanacaktu; yahud 
da -en zaytf ihtimalle- ona istediklerini 
sulhan kabul ettinnekle iktifa edecektir. 

Kadikoy hadisesi 
Emniyet Miidiirliigii bir 

tavzih ne,retti 
Emniyet direktOrliigiinden: 
Diirt be~,> gtin evvel Kad.I.koyde Yeldegir

meninde zuhur eden yangm miinasebetile 
bazl gazetelerde gortilen heyecanh ne~ri -
yatm hel'lkeste brraktigi yanlll,> tesirlert or
tadan ikialdll'1llak ve hak!kati bild!rmek i~ln 
bu hii.diseyi anlatmagt faydall gordi.im. 
Vak'a kiSaca §Udur: 3/ 3/ 937 tarihinde Ka
dlkoyde Yeldegirmeninde eskiden Paris 
sokag1 denilen Ayri.l!k~el?me sokagmda 
tren yolu iizerinde bir evde kasden yangm 
!flkanldigl haber almdi. AH1kadarlar tara
fmdan hemen mahallinde yapilan tah.ki
katta yirmi senedenberi ayn! mahallede 
ve aynl evde oturan ve ba..5larmda erkek -
leri olmtyan b!r Enneni aileslnin oteden
beri kom~?ularile olan ge~ims!zl!g!nden do
layl ruhi hallerinin ve hususi hayatlarmm 

II fstanbuJ Horsas1 kapan1~, 
fiatleri 9 - 3 - 1937 _ I 

PARALAR 

1 Bterlm 
Altt 
617. 

Sab' 
bl1. 

1 Dolar 1~3. UG. 
20 FraDSlZ ll'r 111, 114.. 
20 Llret 100. 1~. 
20 Belclka Pr. bO. M. 
20 Drahm1 us. 18. 
20 fsvtcre ll'r. ~65. e66, 
20 Leva i!O. .a a. 

1 Florin 63. 66, 
20 Cek kronu 10, '16. 

1 Avusturva Sl 410. ~. 
1 Mark 26, 118, 
1 Zlot1 20. ~. 
1 Penail ~1. fla. 

20 Lev 11.60 11,60 
20 Dinar 4b. Qll, 

Ruble 
1 isve~ kuronu .so. Sl • 
1 TUrk altmt lOS'l. 1033 
1 Banknot Os B. o?46, i47. 

fena blr tezahiirii olarak i!;lerinden b!rlnln (,; E K L E R 
ceha.let ve fazla asabiyeti neticesi tapusu 
kendi iizerlnde olan bu eve ate§ vererek Londra ~~ 6~:t~ 
yakmakla beraber kend!si de evin i!;!nde I Nev Yok u:19i7 •·.1985 
old.iiriildiigii meydana ~lkanldt. Bu suret- Paris 17.44:.!fl 17.4325 
le b!r a!le felaketinden b~ka bir mahlyetl Milano tfl,135 16.1010 
olmadl~l a!;lk~a gorillen bu yangmm sebeb Briiksel 4.71:.!5 ~ 7Ho 
ve sureti vukuu yukand.a b!ldlrd!glm veg- Atlna ~917 8917 
h!le trskooar Actl!yesile b!rl!kte tesbit e - ~~~:a,vre s!:~~r ~:~n 
dilerek raporlan ayni giinde aid oldugu Amsterdam 1.4fld5 1.452o 
makamlara arzed!ldi. Esasl bOyle olan bu I Prae J2.8013 2ll.8013 
hil.d!sede resmi tahkl!kat son'llnu ogrenme- Vivana 4..~t2il 4..24o?fl 
den kendi muhb!rler!n!n bild!rl§lerlne mtis- Madrlrl 11.4820 11.4948 
teniden bazt gazetelein yaptlklan astlslZ Berlln L::772 1..~'168 
ve yanii~ ne§r!yat haJ.km hakh olarak te- Varsova 4.1!!66 4.1856 
1~ ve endl§eslni mudb oldu. Hulasa bU!n- Budaoeste 4.S97fl 4.897fl 
miyerek fena bir 1§ yaplldt. Hakiki vaz!ye- Biikres 108.79;) 1t8.'l Jfl 

tin bil!nmesi i~!n bu tebl!gln aynen yaZil- . ~~~~ama 3~~~5 s;:~~Jo 
masim rica ederim. · Mosk:ova 24.316 :!4.376 

cUMHURiYET - Hactisenin bu PSekllde 1 Stokh_o~Im..;... ___ .....; __ a_.l_o_a_7 __ 3._l_cs_'l 
cereyan ettigini daha ilk giin cCumhurl-
yeb kariler!ne haber vermi§tl. Emniyet 1 E S H A M 
miidiiriimtiziin bu lzahml efkart umumi - --------:~-A-~-I.llf---K.a-p-amo--[ 1 
yeyi teskine medar olacak kat'i ve resmi Anadolu ~m. % 
b!r vesi.kia olarak ne§red!yoruz. 60 pe§in 22.40 2Hi0 

Tiirkiye-Suriye hududun
da ~ete te,kilab yapdtyor 

[Ba§tara/l 1 fncf sah!fedel 

Jeri kmlmi§ ve Lazkiyeye gitmi§lerdir. 
Lazkiyede bir niimayi§ yapmak istiyen 
bu serserilerle Tiirkliik aleyhinde niima· 
yi§e tahammiil edemiyen halk ~arpt§tnl§, 
neticede sekiz ki§i olmu§ ve otuz ki§i ya
ralanmt§hr. Halktan fena halde dayak 
yiyen bu serseril~r de ,Sarna ve Halebe 
ka<;maga mecbur olmu§lardir. 

6tedenberi Sancakta tahrikat yapan 
Suphi Berekat ve mal mtidiiri.i Sadtk ta 
Halebe firar etmi§lerdir. Sancak Tiirk • 
leri yap1lan biittin tahrikata ragmen yek
viicud bir kiitle halinde tam bir vekar i<;in
de siikunetlerini muhafaza etmektedirler. 

Franarzlar 64 Vataniyi tevkil ettiler 
~am 9 (Hususi) -- G~en ay Ha • 

lebde Vatanilerin f~ist te§kilah olan 
aemirg()mlek1ilerle FransiZ zabitleri ara
smda vuku bulan musademe neticesinde 
64 Vatanl tevkif edilmi§tir. Bunlann mu· 
hakemeleri Haleb askeri mahkemesinde 
goriilecektir. 

C enevretle miizakerelere 
devam ediliyor 

Cenevre 9 (Hususl) - Hatayin ana
yasasml hazulamakta olan komisyon me
saisine bugiin de devam ehni§tir. Franstz 
murahhast Caix Turk murahhas heyeti 
tarafmdan komisyona tevdi edilen miis
pet projeye hi~bir ~ukaibil teklif derme• 
yan etmediginden, komisyon Tiirk mu • 
rahbas heyeti tarafmdan tanzim edilen a· 
nayasa projesini mtizakere esasJ olarak 
kabul etmi~tir. ---..---

Filistin miiftisi 

Asian clmento u.so 14.60 

ISTIKRAZLAB 

TUrk borcu I pe:?!n 
~ :. l vadel! 
:. :t II oesln 
:. :. ll1 vade! 

Ernn! . 

Mt.II{I 
1990 
19.80 
I9.o6 
19.6[) 
99, 
96. 
95. 
73.60 

Ka.pa.mt 
1\190 
19.90 
19.40 
19,05 
99. 
90. 
9a 
73.00 

B1vas- Erzurum I \ 
· SlVBS·Erzurum 3 
I % 2 Hazine ..;.;...;;....;;;=;;.;...-__.; _____ I 

TAHVILAT 

Anadolu I oe. 
Anadolu I vadell 

~ 
:. II oe. 

:t n vadeU 
.. mii. vadell 

M~ 
89.1.0 
39.60 
39.60 
39,6() 
42.60 

K.apanl.f 
89,60 
!19,b0 
89.60 
39,80 
42.60 I 

Ticaret ve Zahire Borsasinda 
diinkii muameleler 

FiATLAR 
Clnsl 

Bugday yumU§ak 
Bu8'day sert 
Arpa 
Qavdar 
MISll' 
Susam 
Nohoo • 
Yapak Anadol 
Peynlr ka§llr 
eviz ig 
Zerdeva der!si 
Tav§an derisi 

A §a~ 
K. P. 

6 10 
6 16 
428 
425 
429 

18 10 
8-
57-
36-
39-
5000 

24 
GEL EN 

Bugday 
Arpa 
Qavdar 
MISt.r 
Fasulye 
Un 
Kepek 
Tittik 
Yapa.k 

Yapak 
GIDEN 

DI~ FIATLAR 
Bugday: Liverpol 
Bugday: ~ikiago 
Bugday: Vlnipek 
Arpa: Anvers 
MISt.r: Londra 
Keten T.: Lomira 
Fmdlk G.: Hamburg 
Fmdtk L.: Hamburg 

Zayi makbuz 

Yukan 
K.P. 

6 15 

4 30 
4 2'l 1/2 

63-
39-
40-

5200 

153 Ton 
15 :1> 

15 :t 
15 :. 
98 :t 
65 :. 
45 :. 
12 :1> 

44 :t 

6 Ton 

5,89 K. 
6,29 > 
5,96 > 
5,48 :. 
3,49 :. 
7,26 :1> 

79,49 :. 
78,98 > 

Bulgaristandan getirdigim 42,000 ki
lo odun k6miiriiniin istanbul !thalat 
giimriigunde 23/7/936 tarih ve 7448 nu
maralt beyanname ile muamelesi yaptl-
ffil§ ve olsuretle aldtgrm 254117 numa -
rah makbuzu ise bu kere zayi etmi§ ol
dugumu, yenisini alacagrm cihetle za -
yiin hiikmii olmadJgr ilan olunur. 

istanbul Galata Fermeneoiler 
Kozma Nikolof 

7 

GONON BULMACASI 

• 

I I I I I I 

~==.:..;;,=..:.;......: ___ 1_ 
Soldan saga: 
1 - Budamn dlger ismJ. 2 - B!r peygam ... 

ber, muvafakat. 3- Yenecek tatll bir~ey, ek• 
seriya unutkan olurlar. 4 - Miikemmel, 
hayvanlarda b!r nevi. 5 - Nota, eski Mtsir~ 
lllarda btiyiik blr mabud. 6 - Bir fikrin ak .. 
slni s6yleme, masdar edati. 7 - Bazl fieY
leri gonnege mani olan ev e§yasmdan bi· 
ri. 8 - Lakin. 9 - Uykudak1 sinema, maddi• 
s1 ne ise amma manev!si gii~ temizlenir. 
10 - Merkez, l§lerde yol giistertci esaslar. 

Yukandan al,)agtya: 
1 - Ismarlanan §ey, fransizcada csokak>. 

2 - Stilaledeki iltibarllk, tezyinat. 3 - Para. 
dolabt, siclm. 4 - Hacllarm vakfeye dur .. 
duklart yer. 5 - iran dllinde ~dlnlcP.mct, 
bir emir. 6 - Fiillere gelen bir sual edati, 
yemek Ievazunatl. 7 - Boyun fazlalal,)masi., 
ilbay. 8 - Feryad, yas. 9 - Biiyiik Hakan, 
Franstz alfabesinde bir harfin okunu§u. 10-
Fransizca cdost~. Frans1oz; tarihlnde me§-o 
hur b!r siilale. 
Evvelki bulmaeanm balledilmi§ §ekli 

1 % 3 • 5 6 7 8 9 10 

Hastahklarin 
Ketif kolu : KIRIKLIK 

Ne,'enizi sondiiren 

~ah§mamza mini 
olan kmkhgt 

GRiPiN 
ile izale edinizl 

Bu sayede bir ~ok oiiyiik 
hastahklara tutulmak 
tehlikesini de onlemi§ 

olursunuz. 

GRiPiN 
Biitiin agn, SIZI ve sanctlan 
keser, bat ve di¥ agrtlanna, 
nez.leye, gripe, romatizmaya karljl 

bilhaasa miiessirdir. 

BOTON ECZANELERDE SATILIR. 

Fatih sulh ii~iincii hukuk MkimligiJl. 

den: 
Mahkememizce terekesine vaz1yed o.. 

ZaYif olma'kla beraber, harbin oniine 
g~ebilecek bir tek ami) daha vardn ki 
o da, silahlanma yan§ma maddeten mu
kavemet imkam olmad1gmt goren millet
lerin, a'killarmt ba1larma alarak bir an
la§ma yolu aramalandtr. (:tinkii, bugiin
kii b§dondiiriicti silahlanma yan§I, millet
len birc;ok mahrumiyetlere, fedakarhkla
ra siiriilklemekte, tanklar, insanlarm ac;h
gt pabasma ~ogaltrnaktad1r. Yan§ devam 
ettik~e bu mahrumiyetler ve bu fedakar
hklar artacakhr. Silah yan§t, daha §im
diden, mall kabiliyet harbi, mahrumiyet· 
!ere mukavemet harbi halini almi~tJr. 
Kim daha zen~inse, kim daha ziyade ke
merini stkmaga tahammiil ederse, kim, 
maddl ve manevl biitiin kuvvetlerini daha 
iyi te~kilatlandmrsa, top yekun harbin 
bu kanstz sava§ k1smtm o kazanacaktu. 
Miicadelenin bu devresinde maglub ola
cagmt hisseden tarafm, bir de silahlannm 
talrh1ni denemek istemesi ihtimali yok de
gildir ve i§te, harbin oniine g~ebilecek 
tek amilin zaytf taraflarmdan biri budur. 
Oteki zay~f taraft ise, harbden nefret 
eden, sadece yurdlarmda biraz rahat ya
§.amak istiyen halk kiitlelerinin mii~hi§ bir 
propaganda l.castrgasJ i~inde, hakikati 
gormek ve hiikumetlerine bart§CYl bir siya
set takib ettirmek imkamm bulam1yarak 
birbirinin bogazma sanlmalartdu. 

[Ba~taraft 1 tnci sahftede] 

Kra) veya Emjr ilan edilmesinde oldu • 
gu roylenilmi§tir. Bu mtinasebetle, 
miiftinin, Filistindeki ingiliz menafiini ta
mamen koruyacak mahiyette bir muahe • 
deyi ingiltere ile akdetmege amade bu • 
lundugu da ilave edilmi§tir. Londradaki 
Arab propaganda biirosunun resm1 di • 
rektorii M.. Emile Gaury da, ayni tezi, 
bazt mali mehafilde izah etmi§tir. Bu ma
ll mehafil, ingiliz ve Arab sermayedar • 
lar tarafmdan ball mii§lerek mali ve ti
cari §irketler tesisi arzusunda bulunmak
tadular. Bu fikir, ancak bir lngiliz meb
usu tarafmdan tervi~ edildigi ic;in tatbi • 
kmdan sarfmazar olunmu§lur. Mtiftinin 
Filistin krah ilam fikrini ortaya siirmek 
tizere baZI. Arab liderlerinin ingiltere 
tahkikat komisyonuna tahriren miiracaat 
ettiklerine dair olan ~ayialarm, Londrada 
yapilan te~bbiislerden galat olmast ih
timali vardtr. 

lunan Kazlt~e§ffiede Cami sokagmda 
istanbul dordiincii icra memurlugtu1- l, 3, 5 sayth kahve musteciri <;orumlu 

dan: 6mer oglu izzeddinle gene Kazhc;e§ffie. 

Alman kabinesi miihim bir 
i~tima akdediyor 

Top yekun harb tehlikesi, §imdi!ik, 
bir ~tg gibi yuvarlandtk~a btiyiiyerek 
medeniyet aleminin tistiine dogru gel-
mektedir ve onu durduracak saglam bir Berlin 9 (A.A.) -- Hususi memba • 
mania da g(iriinmemektedir. dan bildirildigine gore, Alman kabinesi 

Hemen Allah milletlere akli selim ih- bugiin ogleden sonra toplanacak ve bu 
san eyliye l ABIDIN DAV ER toplanhda evvela ceza kanununda yap1 -_ ...... _.... __ 
Go~menlere bugday veriliyor lacak tslahatla me§gul olacakhr. Saml -

Konya (Hususi muhabirimizden) - d1grna gore bu sahada kabine, yeni ka -
Konyanm <;!urnra ve Ak§ehir rruntaka- nunun metnini tesbit eyliyecektir. 
lanna yerle§tirilmi§ olan g6c;menlere Berlin 9 (A.A.) _ Siyasl mehafil, 
ikinci alh ayhk ihtiyaclan ic;in bugday 
dag1hlmasma ba§land1. <;umradaki g~- Hitler'in ihtimal bugiin lngiltere, F ransa 
me ere 104 bin, Ak§ehirdeki g6c;men· ve ltalyamn silahlanmalanmn hast! et -
lere de 140 bin kilo bugday verilmekte- k ld k 1 · k"k k 
d. D' • t ft ·· l . . me te 0 UgU a is en tet I etme uzere 1r. tger ara an goc;men erm g1ye - . . A • • • 

cek i~lerile de ugra§tlmt~ ve 217 crkegin .abmeyJ fevkalade bu l~tlmaa davet e-
elbiseleri ihale edilmi§tir. J decegini beyan etmektedi_!. 

Galatada Rthtun hanmda Softorg Flot de Demirhane caddesinde 123/1 sayth 
nezdinde mukim iken halen ik.ametga-
hmm me<;hul <;atirdak vapuru suvarisi odada vefat eden miitekaid Alinin ala • 
Kaptan E. P. Loidis ve Softorg Flot ta- cak ve borclulanrun bir ay ve iddiayi 
raflarma: veraset edenlerin tic; ay zarfmda mahke-

Sadikzade biraderlerin mahkemei as· memize miiracaat etmeleri, aksi takdh·· 
liye birinci ticaret dairesinden aleyhini- de terekelerinin hazineye devredilecegi 
ze ald1klan 27/3/936 tarih ve 934/1003 ilan olunur. (30871) 
No. h ve 26117 lira 88 kuru~ 2/10/932 a 
tarihinden itibaren %5 faiz ve 300 lira 
iicreti vekalet ve 267 lira 91 kuru§ mah
keme masraf1 ve icra masraflarile bir -
likte tahsili i~in dairernize miiracaat et
mi§ ve tanzim edilen icra emri arkasi
na miiba§iri tarafmdan verilen me§rU -
hatta ikametgruumzm m~hul bulundu
gu g6sterilmi§ oldugundan bu husus hak 
kmda bir diyeceginiz varsa bir ay zar -
fmda icraya miiracaat etmeniz liizumu 
bildirilir ve icra emri tebligi makamma 
kaim olmak tizere ilan olunur. (30863) 

General Dr. Besim 
Orner Akahn'1n 

BAZI ESERLERi: Kurus 
Kistrhk 50 
Kadm hastahklan - Halk i~in 120 
K1zlanmiz i~in - Korunma 25 
Gencligi koruma, ~ok ya~ama 25 
Yiiz ytl y~amak i~in 20 
Uziim ve iiziimle tcdavi 50 
Tiirk ~ocugu ya~amaltdtr 80 
Bir harem agasmm a ~kt (Tiirk
~eden framnzcaya terclime) 50 
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HAYAT 

1\1\I.IIKLOPEDI.il 
Hayat Ansiklopedisi, gencligin fikir hazinesi, erkek ve kadmm crabuk 

ogrenme vas1tas1, talebenin en yeni malumatla temas1ru temin eden zengin 
bir ktiibhanedir. 

Mektebde iken derslerini daha geni§ bilgi He zenginle~tirmek istiyen 
talebe i~in bundan mUkemmel bir kiitiibhane bulunamaz. 

Muallim icrin, okutacag1 dersler hakkmda fazla bilgi toplamak husu
sunda bundan daha kolay bir vas1ta bulunamaz. 

Mektebden ~Ikhktan sonra da hayatta hergiin kar§Ila§bgimlz yeni 
meseleleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam bircrok kitab 
kan§trrmak ve yaz1 okumaktan kurtarrr. 

Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zaruri e§yasmdan biridir. 
Radyonuz olmiyabilir, telefonunuz olmiyabilir, fakat sizi mazi, hal ve is
tikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en biiyi.ik bir 
ihtiyacm1 tatmin edememi~ demektir. 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
Biitiin cildleri ~Ikml§hr. 
On cildin fiah 30 lirad1r. 
Elimizde mahdud miktarda tam talam vard1r. Bu takrmlar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak miimkiin degildir. Binaen
:M.eyh Hayat Ansiklopedisini tedarik i~in bugunkii fm;attan istifade ediniz 
ve ~mdiden bir tak1m alm1z. 

Memleketimizde bu ayarda bir eserln daha bas1labilmesi uzun zamana 
baghdtr. 

• $ Anadoluda bulunan di§ tal • biblerine beraberinde gotu • 
• recegi. mallan satmak iizere 

300 veya 500 liras1 bulunan faal bir kim

se ara.myor. !§ karl! ve devamhdrr. 

!stfl.Dbulda MISlrgar§Ismm yamnda 

Mekulyan hanmda Di§ Deposu Mehmed 
ibrahime miiracaat. 

Alaka Kat'i 
~irketimizde tahsildar olan Hiiseyin 

Cernilin 9 mart 937 tarihinde vazifesine 
nihayet verilm~ oldugundan kendisine 
h¢ir nam ve hesaba para verilmemesi 
ilan olunur. Haznedar Tugla ve Kire -
mid Fabrikalar1 ve Kirecr Ocaklan Li -
nrited §<irketi. 

I Emlak ve Eytam 

SA TILIK 

rl 
Biitiin diinyada tamnmi§ iyi cins 

mallar imal eden Avrupah bir 

Yall makineleri fabrikas1 
fabrika hesabma kemali ciddiyetle 
crah§Sbilecek faal bir 

UmumT mOmessil anyor 
Bu i~i tanzim ve idare i~in bii

yiik bir sermayeye malik birinci 
s1mf miiesseselerin teklifleri nazan 
itibara ahmr. Viyana niimunelik -
ler sergisinin devammca bu babda 
gorli§rnek kabildir. Tekliflerin Z. 
R. 2919 rUmuzile zirdeki adrese 
gonderilmesi. 

Rudolf Mosse A. G. Wien 1 Sei
Ierstaette 2. 

Bankas1 ilanlan I 
CiFTLiK 

ESAS NO.SI 
222 

MEVKit VE NEV'i DEPOZiTO 
Kii~iikcrekmecede icrinde muhtelif binalan havi 
otuz alti tapu senedile mutasarrlf oldugumuz 
Alibey ~iftligi. 4140 L. 
(Tapu senedlerinde yaz1h hududlar mucibince) 

Tafsilah yukanda y~z11I criftlik, pe~in para ile ve kapah zarf usulile 
arthrmiY,a konulmu~tur. Ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesaduf eden cuma 
gtinu saat onda ~ubemizde yapilacaktJ.r. 

Isteklilerin §Ubemize miiraraatle tafsilat ve bir lira mukabilinde hirer 
~tname alarak ~artnamede yaz11I hiikiimler dairesinde teklif mektublarm1 
o giin saat ona kadar §Ubemize vermeleri. c692:o (1324) 

ESAS NO.SI 
26:-! 

MEVKit VE NEV't DEPOZiTO 
Kiic;iikc;ekmece ve ispartakule civarmda otuz bir 
tapu senedile mutasarrlf oldugumuz Tahtakale 
criftlif!i. 2700 r;. 
(Tapu senedlerinde yaz1h hududlar mucibince) 

Tafsilah yukanda yaz1h c;~ftlik, pe~in para ile ve kapah zarf usulile 
arthrm1ya konulmu~tur. ihales1 26 mart 1937 tarihine tesadiif eden cuma 
giin~ saat onda §Ubemizde yap1lacakbr. 

Isteklilerin ~ubemize -~~racaatle _bir _lira mukabilinde hirer §artname ala
rak §'artnamede yaz11I hukumler da1resmde teklif mektublarm1 0 giin saat 
ona kadar ~ubemize vermeleri. c693:o (1325) 

M evduat 1c;in elveri~li ~artlar 
Para plasmaru ic;fn ogutler 
K1rahk Kasalar 

Butun gun aras1z ac;1khr 

CUMHUR1YET 10 Mart 1937 

Kac yasmda 
gorunuyorsunuz? 

TecrObe gGsteriyorki J 

~~~ ( .~0~~;:•~ sl ~ l•,, ~ ya~larmdan 
J daha ihtiyar 

~~ ~~ )(. go;;":::~:ar. 

~ 
arasrnda 2 sf 

J•, l•.. kendi Y~.$1.a
rrnda gorU:,.; 'T . nilyorlar: 

l"' \ Yalnrz 1 k~drn 
;_ ~ daha geno 
-\ gorUnUyor. 

~Wt.a~ Sebebini okuyunuz : 

lhtiyarlamakla yaf1 meselesi 
mevzuubahis degildir. Belki 
cildinizdeki «Bioceh> tabir edi
len tabii ve s1hhatli cevherin 
mevcudiyeti rol oynar. Cildleri 
Biocel cevherile zengin olan 
kadmlar 60 yaslarmda olsa
bile gene genr,: g~riiniirler. Cil
diniz, Biocel cevherini kaybet
mege ba~lad1gi vakit 25 ya~m
da olsamz bile ihtiyarlami~ gO
riiniirsiiniiz. Kederler ve dii
tiinceler Biocel'i kurutur. Bu
nun ir,:in cildinizi, genr,: haY.
vanlarda gizlenmi~ cild hiicey
rah merkezinden istihsal edi
len taze ve saf Biocel'le besle
yiniz. Bu cevher, cildinizi kuv
vetlendirmek ve genr,:le~tirmek 
hassasma maliktir. Tabii Bio • 
eel ihtiyabniZI uyand1racak ve 
cildiniz - buru~ukluklar, r,:izgi
ler, siyah benler gibi , ihtiyar
hk alametlerinden kendi ken • 
dine kurtaracak ve hakiki de • 
vamh bir gen~lik temin ede -
cektir. Halihaz1rda Biocel 
cevheri haiz yegane bir cild 
unsuru varchr. 0 da penbe ren
gindeki Tokalon kremidir. He
men bu ak~am yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. Sabah da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullammz. ~ayani hayret 
bir netice ile kar,datacP.ksJ • 
mz. 72 yatmdaki kadmlarda 
buru,ukluklar zail olacak 50 
ya,mdaki kadmlar ancak 32 
ya,mda goriilecek ve genr,: kiz
lar ise hir,: gormedikleri cazib 
giizellikte bir tene malik ola
caklardir. Muvaffakiyet mu· 
hakkak ve teminathd1r. Tee -
riibe ediniz. Memnun kala
caksmiz. 
-------"'\ 

Binlerce T okalon mii~
terisinden .miiessesemize 
mektub yazanlarm mii • 
11ahedeleri, kendiliginden 
gelen en k1ymeti delil • 
lerdir: 

(Yiiziimde ergenlik ve 
kiifiik delikler iferisinde 
bir takrm sivilceler oldu· 
gundan iyi bir cilde ma
lik degilim. Birfok krem
ler kullandrktan sonra ni
hayet Tokalonda karar 
krldrm.) 
D. S. No. 4. M... lzmir 

(Cildim fOk arr:zalr ve 
sarkrktr, bu hal, beni ya
ftmdan Jaha lazla gos -
termekte idi. l~te altr ay
drr T okalon kullanryo
rum. Memnuniyetle itiral 
ederim ki bu miiddet zar
lrnda Jiizgiin, beyaz ve 
taze bir cilde sahib ol • 
dum ... ) 
S. Caddesi, D .. Tiiccar1 

Y. A. M. Eski,ehir 
Bu mektublarm asilla

rt dosyalanm1zda sakh • 
d1r. 

OPERATtlR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastahklar ve sinir 

cerrahisi mutehassisi 
Ca~aloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~ISlnda Zorlu apartiman No. 16 
Pazardan maada hergi.in saat 2 den 

6 ya kadar basta kabul eder. 
· Telefon 23289 

BUyU las 
Faik Sabri Duran 

72biiyiik paftadan ibaret olan bu Atlas memleketimizde 11imdiye kadar goriilmedik nefasette ve mUelli
finin nezareti alhnda Viyana Cografya Ensti tiisU matbaasmda basilmi!lhr. 

Biiyiik Atlasta lise ta}ebesi kadar Yiiksek mt>kteb talebesinin de biitUn ihtiyaelarmr kar!!dtyabileeek 
tafsilat vard1r. 16 paftasi Tiirkiyeye hasredilmi!l oldugu gibi Avrupa hiikftmetlerinin ve he!! lut'anm 

her yerine aid tabu, siyasi, be!!eri, ikhsadi ve eevvi hari talarr cazib ve canh renklerle tersim edilmii!jtir. 
ilave edilen endekste Atlasta ge,.en biitUn cografi isimlerin cografi mevkileri gosterilmi~tir. 
Yalmz mekteb talebesinin degil herkesin eli altmda bulundurmasi laztm gelen biiyiik Atlasm fiah 3 liradrr. 

KANAAT KiTABEVi 

TUrkiye ~eker Fabrikalan 
Anonim Sirketi idare Meclisinden: 

' Tiirkiye $eker Fabrikalan Anonim $irketi hissedar heyeti umumiyesi 
26 mart 1937 cuma giinii saat onda Ankarada 1§ Bankasmdaki hususi dai
resinde sureti adiyede toplanacakbr. $irket esas mukavelesi mucibince laa
kal yiiz hisseye malik hissedarlarm hamil olduklan hisse senedlerini veya 
bunu miisbit vesaiki i~tima giinunden bir hafta evvel Ankarada $irket mer· 
kezine, t~, Ziraat Bankalarma veya Siimer Banka tevdi ederek hirer duhu
liye varakas1 almalar1 rica olunur. 

R U Z NAME: 
1 - Sirketin 1936 senesi muamelat ve hesabati hakkmda Meclisi idare ve 

Murak1plar raporunun okunmas1, . 
2 - 19:i6 senesi bilancro ve kar ve zarar hesablarmm tasdiki ve !dare Mec

lisinin ibras1. 
3 - 1936 senesi temettii hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkmda karar 

ittihaZI. 
4 - 1937 senesi murak1plarmm intihab1 ve iicretlerinin t~k~iri. 
5 - idare Meclis~ azalarma verilecek hakk1 huzurun taymi. 

Tiirkiye Seker F abrikalar1 , 

Anonim Sirketi 
' 

idare Meclisinden: 
F evkalade Heyeti Umumiye i~timat: 

2999 numarah Bankalar kanunu hiikiimlerinin tatbi~ _mev~i~~ _kont;l
mas1 dolay1sile $irket esas nizamnamesinin 82 nci maddesmm tad1h. 1~m $1r· 
ket umumi heyeti 26 mart 1937 cuma giinii saat 11 de Ankarada I§ Banka
smdaki hususi dairesinde fevkalade olarak toplanacakbr. 

En az yiiz hisseye sahib olanlarm yukanda yaz1h tarihte icrtima mahal
linde bulunmalar1 rica olunur. 
RUZNAl\'lE: Esas mukavelenamenin 82 nci maddesinin tadili. 

ESKi ~EKLi YENi ~EKLi 
MADDE 82 - Adi ihtiyat akc:;esi ka
nunen muayyen olan nisbet ve ~e
killerde muhafaza ve tenmiye edile
cektir. Kanunen muayyen alan mik
tardan fazlasi milli bir bankaya te -
di olunacakbr. 

Fevkalade ihtiyat akcesini idare 
Meclisi, miinasib _goreceiH sekil ve 
surette istimale salahiyettard1r. Hat
ta bir hesab devresinin has1lah his
selere kar tevziine kafi _gelmedigi 
takdirde fevkalade ihtiyat akc:;esinin 
de bu hususta istimali caizdir. Fev -
kaiade ihtiyat akc;esi tedrici surette 
sermayenin itfasi icin dahi kullam
labilir. 

Cumhuriyet in~aat 
TUrk Anonim Sirketinden: 

A§agidaki i§leri gorii§iip konu§mak 
ve karara baglamak icrin 30 mart 937 
sah giinii saat 16 da §irketin idare mer
kezi bulunan Ankarada I§Iklar caddesi 
Saylavlar sokagmdaki yaz1hanesinde 
hissedarlar umumi heyetinin senelik 
alelade toplanhsi yapllacaktir. $irket 
mukavelesinin 24 ve 26 nc1 maddeleri
ne tevfikan umumi heyete girmek icrin 
asaleten veya vekaleten yirmi hisseye 
sahib hissedarlarm hisselerini toplanti 
giiniinden on giin evveline kadar ~ir -
ket veznesine yazd1rmalan ve kar§Ili -
gm da girme kag1dlan almalan Han o
lunur. 

Konu9ulacak i'ler 
1 - !dare meclisi ve muraklb rapor

lannm okunmas1 ve onaylanmas1, 2 • 

1936 yth hesabma aid bilanc;onun onay
lanmaSI ve idare meclisinin tebriesi, 3 -

Murak1b se~imi, 4 • Esas mukavelenin 
12 noi maddesi mucibince eksiklik iti " 
barle acrllacak iki iiyenin yerlerine di
gerlerinin secrilmesi, 5 - Muraklb ve i
dare meclisi iiyelerin·in iicretlerinin ta
yini, 6 - $irketin vaziyeti haZITasma gO
re hath hareketinin tayini ve tesbiti. 

Milli Reasurans 
TURK ANONiM SiRKETI 

$irketimizin 1936 senesi alelade his .. 
sedarlar umumi heyeti ~agtda yaz1h 
maddeler hakkmda gorii§mek ve karar 
ittihaz etmek uzere 31 mart 1937 <;AR
$AMBA giinii saat ON B!RDE Anka • 
rada Tiirkiye !§ Bankas1 Genel Miidiir
liigu binasmda toplanacakhr. 

~irket esas mukavelenamesi mucibin
ce umumi heyete i§tirak edecek olan 
hissedarlarm Mmil bulunduklan hisse 
senedler·ini veya bunu miisbit vesika .. 
lar1 toplant1dan bir hafta evvel Anka .. 
rada Tiirkiye I§ Bankasma ve !stan • 
bulda Tiirkiye hanmda §irket muame
lat merkezine tevdi ederek mukabilin -
de duhuliye kartlan almalar1 laZimdir. 
Hissedarlarm muayyen saat ve giinde 
Ankarada bulunmalan ilan olunur. 

Gorii~iilecek i~ler 
1 - !dare meclisi raporunun okun .. 

maSI, 

2 - Bilancro ve kB.r ve zarar hesabt ~ 
mn okunmasi, 

MADDE 82 - ihtiyat akc:;esi para 
olarak h1fzolunacak ve bu para Ik
hsad Vekaletince kabul olunacak 
emin bir mall mUesseseye tevdi olu
nacaktrr. !htiyat akcesinin, her za -
man paraya deitismesi kabil Devlet 
veya Tiirk Sirketleri esham ve tah· 
vi!ati istira edilmek suretile de ten
miyesi caizdir. ihtiyat akc:;esi ve a -
mortisman bedeli olarak avnlan me
bali.!Zin balada tavin olunan suretler
den birile istimalini !dare Meclisi ta
vin eder. Fevkalade ihtivat akcesi 
!dare Meclisi miinasib _gi:irece~H :sekil 
ve surette istimale salahiyettar, hat
ta bir hesab devresinin hasilati, his
selere kar tevziine kafi _gelmedi~i 
takdirde fevkalade ihtivat akcesinin 
de bu hususta istimali caizdir. Fev
kalade ihtiyat akc:;esi tedrici surette 
sermavenin itfas1 ic:;in dahi kullam
labilir. 

De viet Demiryollara Umum I 3 - Muraklblar raporunun okunma-

Miidiirliiiiinden_ st, 
1::t 4 - Yukar1daki maddelerde yaz1h 

evrak ve vesaikm okunmasini miitea -
klb bu hususta ve temettiiiin tevzii 
nakkmda miizakere icrasile karar itti
haZI ve idare meclisi azasile muralo.b • 
larm ve miidiirler heyetinin ibras1, 

Ankara istasyonunda eski §Ube binasmda yaptmlacak kalorifer · tesisatl 
eksiltmesi: 

Ankarada eski ~ube binasmda yaptmlacak kalorifer tesisah, kapah zarf 
usulileo eksiltmiye C<Ikarilrni§br. 

1 - Bu i§in kesif bedeli cp108.30:o liradiT. 
2 - istekliler bu i~e aid §artname, proje vesair evrak1 Ankarada _Dev

Iet Demiryollan Yol dairesinden ve Haydarpa§ada Birinci t~letme Kom1syon 
Reisliginden paras1z olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada Devlet 
Demiryollan I§letme Umum Miidiirliigii Yol Dairesinde toplanacak Merkez 
Birinci Komisyonunca yapllacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a~ag1da yaz1h t~minat ~e ve
saiki ayni giinde saat on dorde kadar Komisyon Reisligine teshm etmi§ ol • 
malan Iaz1md1r. 

A- 2490 sayi11 kanun ahkamma uygun olmak uzere 383.12 lirahk mu-
vakat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat on dorde kadar makbuz ~ukabi

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilece~ tekhf me~
tublannm taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Kom1syona gelmi§ 
bulunmasi laZimd1r. . . 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollan Yol Da1resme 
muracaat etmelidirler. c539:o (1335) 

~ 

Muhammen bedeli c475129,70:o lira olan 50 bin ton Kriple ~lman maden 
komiirii 26/4/1937 12azartesi giinu saat 15,30 da kapah zarf usuhle Ankarada 
!dare binasmda satm almacakhr. . 

Bu i§e girmek istiyenlerin •22755,19• lirahk muvakkat temmatla kanu
nun tayin ettigi vesika_lan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun ve 329_7 numarah 
niishasmda inti~ar etrni!j olan talimatname dairesinde almm1~ ves1~a , ve tek
liflerini ayni gun ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermelen laZimdir. 

l;Jartnameler 2376 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde ~ablmak -
tad1r. (1348) 

MA~ON MEYV A TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZLICI, MtDE 

5 - $irket esas mukavelenamesinin 
24 iincii maddesi mucibince miiddetleri 
biten idare meclisi azalanmn yerine 
yenilerinin secrilmesi, 

6 - Murak1b secrimi, 
7 - !dare meclisi azas1mn gerek ken

di namlarma gerek ba§ka §irketlerin 
idare meclisi azaSl veya miidiirii Sifati
le §irketimizle muamele yapabilmele • 
rine miisaade itas1, 

8 - !dare meclisile muraklblann 1937 

senesi hakkl huzur ve tahsisatlllUl tes " 
biti. 

Dr. Ihsan Sami 

TIFO A~ISI 
Tifo ve paratifo hastahklarma tu
tulmamak i~in tesiri kat'i, muafi· 
veti pek emin taze a,adar. Her ec· 
ranedf' bulunur. Kutusu 45 kuru111tur 

Zayi - Hukuk Fakiiltesinden ald1gun 
hiiv·iyet varakanu kaybettim. Yenisini 
alacag1mdan hiikmii yoktur. 

4767 Karu 

F atih sulh ii~iincii hukuk 
hakimliginden : 

Mahkemeniizce terekesine vaziyed e
dilen bakkal !smailin Kocamustafapa " 
§ada Alifakih mahallesinde ve caddesin· 
de 36 say1h bakkal diikkanile iizerinde
ki oda 12/3/937 cuma giinii saat 15 te 
kiraya verileceginden talib olanlarm 
mezkur giin ve saatte mahallinde haziT 

B su 

EK~tKLtK ve y ANMALARINI 
giderir. Hi~bir zararlt ve miishil maddesi 
yoktur. ~eker hastahgt olanlar bile alabilirler. 
MtDE ve BARSAKLARl ALI~TIRMAZ 
t~ilmesi Iatif, tesiri kolay ve mulayimdir. 
yerini hir,:bir mumasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

==========~--~~~~~~~~~~~~~~-
A HE DEN SA Biitiin diinyanm en miiessir ilacid1r. 

bulunmalan ilan olunur. (30870) 

Ameliyats1z memeleri mahveder, 
kam, agny1 derhal keser. 
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u,i.itmenin, Grip, Nezle, Ba, ve pi, Agr•lar•n•n ~:~.· K ~SKiN K A$ E L E RiD i R. Bah~ekap1 
Salih Necatl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oskiidar- Kad1kOy ve Havalisi is~~~~,~~;:,~~~ v!~~~ed~e~:!'!:~a::p Emn,,,, "A$£ 

Halk Tramvaylar1 Tiirk Anonim ~irketi 
Hissedarlar umumi heyeti 31 mart 1937 ~ar~amba giinii ogleden 

once saat on bu~ukta ~irketin Oskiidardaki Merkezinde adi surette 
toplanacakllr. Esas mukavelenameye gore en az 5 hissesi bulunanlarm 
hisse sene!llerini i~tima giiniinden bir hafta evveline kadar ~irket 
veznesine yallnnalari ve duhuliye varakast almalar1 ilan olunur. 

Goriisiilecek isler: 
' ' 

1 - tdare meclisi ve muraktp raporlarmm okunmast, 
2 - Bilan~onun tasdiki ve ldare Meclisinin ibrast, 
3 - Esas mukavelenamenin otuz dordiincii maddesine 

meclisi azahg1 i~in intihab icras1. 
4 - Muraktp se~ilmesi ve iicretinin kararla,tmlmasi. 

NERV 
gore tdare 

Sinir agr1lar1, asabi oksiiriikler, asabi 
zaylfhk, uykusuzluk, ba, ve yar1m ba' 
agr1s1, ba' donmesi, bayg•nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

hklar• giderir. 
Giinde 2 • 3 kahve ka~t&'J. Her eczanaden araymtz. 

~ARK iSPENCiYART LABORATUARI T. A. ~. 

Yiiksek Miihendis 
ve 

Mektebi 
Eksiltme 

Arthrma 
Komisyonundan: 

1 - Yiiksek Miihendis Mektebi binasmm bulundugu arsa dahilinde yap· 
tmlacak 214296 lira 7 kuru§luk ke§if bedelli pansiyon binas1 in§aSl ve tesi
sah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i§e aid ~artname ve evrak §Unlardrr: 
A - Eksiltme !iartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni §artlar, 

Pansiyon projesi, taksimat1 dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymq_1rhk i§leri genel §artnamesi 
D - Plan ve projeler. 
istekliler bu ~artnameleri ve evrakl 11 lira bedel mukabilinde mekteb 

idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/3/937 tarihine musadif pazartesi glinii saat 15 te Gii

mii~suyunda Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki artt1rma ve eksiltme 
Komisyonunda yap1lacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 11965 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan ba::;ka a::;ag1daki vesikalar1 haiz olup getirmesi laz1mdrr. 

A - Naf1a Vekaletinden almmi§ yap1 mliteahhidligi ehliyet vesikas1. 
B - 5QOOO lirahk i§ yaphgma dair Naf1a Vekaletince tasdikli vesika. 
C - 937 y1lma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah miihendis veya mimar ol

masi veya bunlardan birinin fenni: mes'uliyeti altmda i~in yap1laea~m ve 
in§aat miiddetince i1;1in ba~mda bulundurulacagmi taahhiid etmesi laz1mdiX. 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat 
eV\•eline kadar Yiiksek Mlihendis Mektebi binas1 ic;indeki Arttlrma ve Ek
siltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet iic;iincii madded~ yaz11I saate kadar gelmi~ ol
masJ ve d1~ zarfm miihi.ir mumile iyice kapatllml§ bulunmas1 §arttir. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

r-- DAKTiLO ARANIYOR 
Bir ~irkette <;ah~mak iizere bir Tiirk daktilo bayan isteniliyor. Bilmesi 

laz1m gelen malfunat: Tiirkc;e ve ingilizceyi iyi konu~mas1 ve seri daktilo 
ve steno yazabilmesi. Aynca franstzca bilenler ve bundan evvel bu gibi i§
lerde <;ah~?anlar tercih edilir. 

Talib olanlarm acele olarak terciimei hallerile ~imdiye kadar nerelerde 
c;ah§tlklarm1 bildiren mektublanm posta kutusu 236, Beyoglu, adresine 
gondermeleri. 

Sand1gma birinci derecede ipotek g1isterdikleri ve tamamma c20,500· lira 
k1ymet takdir edilen Kad1k1iyiinde Ziihtiipa§a mahallesinde Fener cadde -
sinde eski 13 miikerrer yeni 55, 57 numarall sag1 Fuad Pa~adan ferag olunan 
Selanikli Dilberzadeler Selim ve sairenin bahc;esi, solu Suad ve Miinir Se
yid hane bahc;esi, arkas1 Haf1z Pa§azade Nail hane ve bahc;esi, onii Fener
bahc;e caddesile mahdud kayden sekiz doniim elli dart ar~m iic; parmak mik
tarmda maabag, bah<;e ve k5ii!kiin evsaf1 a§ag1da yaz1hd1r. 

Ko~k bahc;e ic;inde olup onii yanm duvar, iistii demir parmakhk, kapiSI 
demirdir. Bahc;ede kestane, c;mar, Malta erigi, badem ve ergavan agac;lan ve 
bir klSlrn bag ve muhtelif zinet agac;lan ve e~c;an miismire vardtr. Ko§ke 
mermer merdivenle «;Ik1hr. Binamn oniinde camekan mevcud olup buras1 
mermer tarastrr. Binanm i<;~nde buzlu camla boliinmii§ zemini parke ta
vam kartonpiyer bir sofa iizerine zemini parke bir salon bir oda emaye mus
luklu alafranga hala odanm birinde camh ve armonik kapile zemini karosi
men arkadan zemini k1rm1Z1 c;imento v.e musluklu ve arka bahc;eye kaplSl 
bulunan yemek odas1 ve zemini ayni bir kilere g~ilir ve arahktan bahc;eye 
<;1k1hr salonun duvarlan zeminden 1,5 metre irtifrunda ah§ab ve oyma kap
hdu. Bu katta bir de merdiven alt1 vard1r. Birinci kat zemin tamamen par
ke tavanlar kartonpiyer olup bir sofa iizerine birinde hamam bulunan dort 
oda alafranga bir hala zemin ve c1dan fayans alafranga halay1 havi banyo 
ikinci kat: do~eme parke tavanlar ah§ah olup bu katta dort oda alafranga 
hala vard1r. Zemin kat kargir iist katlar ahii!ab olup haricen ve dahilen 
yagh boyah ve bodrum kah pencereleri demir parmakhkh iist katlar pan
cordur. Birinci katta bir ~ahni§ mevcud olup iistii balkondur yan ve arka 
cephelerde tahta oyma korkuluklu balkon vard1r. Umum binada elektrik 
havagazi ve kalorifer tesisah vard1r. 

Muli?temilatl: Bah<;ede bir kat kargir binanm onii zemini klriDlZl c;ini 
iistii binanm <;ahsile mestur onii ve etraf1 ac;1k gezinti mahalli olup burada 
bir oda zemini klrm1z1 c;imento sabit ocak mermer m~<>luklu mutfak zemini 
c;imento sabit kazan ve tekneli c;ama~1rhk zemini klrmlZI c;ini kiler bodrum
da kalorifer kazam vard1r. Serin ittisalinde zemini k~rosimen demir par
makhk korkuluklu kargir taras ve tahhr<da zemini c;imento pencereleri de
mir <;er<;eve kalorifer vard1r. Bahc;ede bir kuyu vardu. 

Umum mesahas1: 7745 m2 dir. 116 m2 k1i~k, 32 m2 yemek odas1 65 m2 
mutfak ve c;ama!?lrhk, 71 m2 limonluk yani serdir. 

Evsa£1 yukanda yaz1h gayrimenkul tapudaki kaydmda oldugu gibi ac;1k 
arbrmwa vazedilmistir. 

Arttirma pe~indir. Arttirm1ya iii!tirak edecek mii,::terilerin k1ymeti ~u
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm ter:n~at 
mektubunu hamil olmalan icab eder. Artbrma §artnamesi 1/3/937 tar1hm.e 
musadif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bl
rinci arttirmasi 19/4/937 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 
ten 16 ya kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel k1ymeti muhamme
nenin ro 75 ini buldugu takdirde iistte birak1hr. Aksi takdirde son artbra
nm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma on bes giin daha temdid edilerek 
4/5/937 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak 
ikinci artbrma neticesinde en c;ok artbranm iistiinde b1rakJlacakbr. 2004 nu
marah icra ve iflas kanununun 126 nc1 madedsine tevfikan haklan tapu si
cillerile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin bu haklar1m ve hususile faiz ve masarife dair olan iddi
alanm ilan tarihinden itibaren yirmi giin zarfmda evrak1 miisbitelerile bir
lkte dairemize bildirmeleri laz1mdJr. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
sabit olm1yanlar Sf.h§ bedelinin. payla~masmdan .hari~. kah.rlar. ~ii~erakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyed~n 1baret alan ~eled1ye rusum1le ~ellahye ~es· 
mi ve vaklf icar~si bedeli mu.za:v.ededen tenz1l olun~r. 20 senehk. v.aklf IC~
resi taviz bedeli miisteriye a1dd1r. Daha fazla malumat almak 1stiyenlerm 
934/531 numarah dosyad~ mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri k1y -
met raporunu goriip anllyacaklan ilan olunur. (1318) 

EKSiLTME iLANI 
Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Bir tayyare hangarile bir yatakhane binasmm Merzifonda in§aSl ka
pah zarf usulile eksiltmeye kpnulmu~tur 

2 - Bu i§e aid proje, ke1;1if ve ~artnameler on lira mukabilinde Ankara· 
da 'lUrk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve istanbulda Tiirk Hava Kuru -
mu ~ubf.'sinden almacaktlr. 

3 - in~Sa edilecek hangar ve yatakhane binasmm ke~if bedelleri tutan 
(109.200) lira (32) kuru~tur. 

4 - Eksiltme 20 mart 1937 giinii saat 11 de Ankarada Kurum Genel mer
kezinde yapllacakhr. 

5 - Eksiltmeye girebilecekler: 
isteklinin diplomah mimar veya miihendis olmas1 ve halen in~aat mii -

teaahhidi olduguna dair kayidli bulundugu Ticaret Od~.sm~an ~hnm1~ r:sm1 
vesika gostermesi ve ~imdiye kadar bir defada en ~z yuz bm. lira. krymetmd~ 
bir bina in~aati i~ini muvaffakiyetle ba~arm1~ oldugunu vesa1kle 1sbat etmes1 
~artt1r. 

6 - !stekliler (8.190) lira muvakkat teminatlan~l Kurum Genel M:r -
kez veznesine yatirarak alacaklan ma~b~zu ve be§incl mad~e~e taleb edllen 
vesaiki tekliflerini havi kapall zarfla b1rhkte 20 mart 1937 gunu saat 10 a ka
dar Tiirk Hava Kurumu Genel Merkez Ba~;?kanhgma teslim etmelidirler. 

(1219) 

istanbul U~iincii icra Memurlugundan: 
Ay§e Vedad, Kamia Fatma Talia, Suud Siahmeddin Kemalinin tasarruf

Iarmda olup Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotekli bulunan tamamma 
(7343) lira k1ymet takdir edilen Kuzguncukta Nakka~ sokagmda eski 4 , 4, 
yeni. 6, 8 - 6, 8 numarah iki taraf1 Artin kalfa veresesi Makruhi arsas1 bir 
tarafi iki numarall arsa taraf1 rabii yo! ile mahdud maabah<;e kargir hane -
nin evsa£1 a§ag1da yz1lld1r. Mezkur gyrimenkuliin bulundugu yer yoku§ ol
dugundan bah<;e setlerden miirekkeb ve i<;inde ve etrafmda set duvarlan 
vard1r, ve bahc;ede bir lak iki lakh ve diger bir biiyiik havuz ve bir c;ok zinet 
ve sair aga~lar ve bir kath alh hala vard1r. Yer kah bir tal? arahk iki oda 
bir komiirllik ve ta~ koridor iizerine dort komiirliik zemini <;imento bir oda, 
birinci kat: bir arahk mermer do§eli bir ta§llk bir hala, birinde ~;?Omine gibi 
bir ocak bulunan be§ oda, bir mermer arahk, mermer do~eli ve musluklu bir 
yemek odas1 c;imento arahg1 havi mermer do§eli duvan c;i.ni kaph ve mermer 
kurnah hamam (termesifon) ve bir sarmc; vardrr. ikinci kat: bir merdiven 
bali?I ve bir sofa, be§ oda, bir hala ve diger bir arahk iizerine bir oda, bir hala, 
zemini <;ini ta§hk ii<;iincii katta bu kat <;ah olup iig sofa, alb oda, bir hala 
bir balkan vard1r. Do~emeler k1smen parke ah§ab aksam ve baz1 duvarlar 
yagh boya tavanlan klsmen yaldizh ve kartonpiyer olup bina kargirdir. u
mum mesahast 1898 m2 olup l;mndan 363 m2 bina kalam bah<;edir. Evsaf1 
yukanda yaz1h gayrimenkul tapudaki kaydinde oldugu gibi a<;Ik arttrrm1ya 
vazedilmi~tir. 

.ArttJrma pe§indir. Arttirm1ya i§tirak edecek mii§terilerin ktymeti mu
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalan icab eder. Arthrma ~artnamesi 1/3/937 tarihine 
musadif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci arthrmas1 19/4/937 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 
ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttrrmada bedel klymeti muhamme
nenin % 75 ini buldugu takdirde iistte buaklhr. Aksi takdirde son artbra
mn taahhiidii baki kalmak iizere arthrma on be!? giin daha temdid edilerek 
4/5/937 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapllacak 
ikinci arthrma neticesinde en c;ok artbranm iistiinde b1rakllacaktrr. 2004 nu
marah icra ve iflas kanununun 126 nc1 madedsine tevfikan haklar1 tapu si
cillerile sabit olmlY.an ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak 
hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve hususile · faiz ve masarife dair olan iddi
alarmt ilan tarihinden itibaren yirmi giin zarfmda evrakl miisbitelerile bir
lkte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
sabit olmtyanlar s.ab§ bedelinin payla~masmdan hari<; kahrlar. Miiterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifi;:r::eden ibaret olan Belegiye riisumile della.Iiye res
mi ve vaklf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 senelik vaklf ica
resi taviz bedeli mii~teriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
934/1972 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kly
met raporunu gorjip anhyacaklan ilan olunur. (1319) 

0 

' I inhisarlar Umum Miidiirlili!ii:.den J Kayseri ve Clvan 
Pa~abahGe Miiskirat fabrikam1zda mevcud c600• aded bo:? bidon 16/III/1937 El kt •k y·· k 

tarihine rashyan sah giinii saat 10 da pazarhkla satilacaktlr. isteklilerin e rl ur 
tidonlan gormek iizere hergiin Pa!?abahc;e fabrikam1za ve pazarhk ic;in de 
tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata§ta in
hisarlar Levaz1m ve Mubayaat :;;lubesi Miidiirliigundeki Sat1;1 Komisyonuna 
miiracaatleri. (1215) 

An onim ~irketinden: 
$irketimiz heyeti umumiyesi 31 mart 

1937 tarihine rashyan ~ar§amba· giiniil 

saat 14 te Kayseride Maarif hanmda 
bulunan §irket merkez binasmda alela
de olarak toplanacakt1r. 

KUMBARA BIRE 
100() 

Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Teminab muvakkate 

765 kuru§ 
TeminatJ muvakkate 

675 kuru~ 

Tahmin edilen bedel 
102 lira 

Tahmin edilen bedel 
90 lira 

Miktan ba~ 
3 

Nev'i 
Okiiz 

Miktan N ev'i 
500 - 600 giibre Koyun, okiiz, 

kiifesi beygir giibresi 
Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisine aid yukanda yaz11I iki kalemden 

ibaret okiiz ve giibre a<;1k arttuma suretile 12 mart 937 tarihine musadif cu
m:i giinii saat 15 te Kartal Belediyesinde satilacaktlr. Okiiz ve giibreyi g1irmek 
istiyenler muayyen olan giin ve saatte teminatlanm Kartal Malsand1gma ya
tuarak Belediyedeki Sati~ Komisyonuna gelmeleri. 1282) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiy.e kaJar binlerce kifiyi zengin etmi,tir 

5 inci ketide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradn-. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardu ... 
DiKKAT: Bilet alan herkea 7 M A R T 937 giinii aktamt

na kadar biletini deiittirmit bulunmahdtr. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakkt aakit olur ... 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su idaresine almacak font boru ve aksam1 on be~ giin miiddetle kapah 

zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli (8913,40) lirad1r. 
3 - Muvakkat teminab (668,50) lirad1r. 
4 - ~artname ve listelerini g1irmek istiyenlerin hergi.in Yaz1 i~leri kalemine 

ve istanbul Belediyesine miiracaatleri. 
!hale 12 mart 1937 cuma giinii saat on birde Belediye Enciimeninde ya

pllacagmdan isteklilerin saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mek -
tublanm Belediye Enciimenine vermeleri. c40h (1006) 

Bu toplantida haz1r bulunacak hisse
daranm hamil olduklan hisse senedati
m veya bunu miisbit vesaikl ir;tima gii
niinden bir hafta evvel §irket veznesi
ne makbuz mukabilinde tediye etmele-
ri lazrmdu. 

Ruznamei Miizakerat 
1 - Meclisi idare ve muraklb rapor

larmm okunmas1. 
2 - 1936 devrei hesabiyesine aid bi

lanr;o kar ve zarar hesablarmm tetkik 
ve tasdikile, meclisi idarenin ibras1. 

3 - Nizamnamenin 34 ve 35 inci 
maddeleri muci:bince k1dem itibarile 
t;Jkanlacak ild aza yerine aza intihab1 
ve meclisi idare hakk1 huzurunun tes -
biti. 

4 - Miinhal azal1ga meclisi idarece 
intihab edilen bir zatm azahgunn tas
dikl. 

5 - Muraklb intihab1 ve iicretinin 
tayini. 

Esas mukavelename ve ticaret kanu
nu ahkamma tevfikan hissedaramn 
yevmi mezkurda bu toplantida hazu 
bulunmalan ilan olunur. 

SaMb ve B~muharrtrt: Yunu• Nad1 

Umuml ne~rtyatt tdare eden Ya22 l~!erl 

Mildilril: Hikmet Miinif 

cumh.urtvet matbaas1 

VEREN 
TARLADIR 

. ... -
~I/ f • ' 'VI.n _. 

'· :..· 

.... -



10 CUMHURiYE'l 10 Mart 1937 

c;alfi de1•si la~-ihe La r1~fi 
Eskiden calg• calmas•n• bilmiyen 

iR.. k1zlar koca bulamazlard1. Meseta: 
bir kiZin piyano <;almas1 alt1n para 

~ ~"- zamanmda ailesine 4 • 500 liraya 
~ malolurdu. Halbuki §imdi has-

-

sas, ve sonderece tekamul 
etmi§ radyolar sayesinde 
gene k1z.lar calg1 calmak 
kulfetinden kurtuldular. 

Erkekler :fse 

guzel bir radyo• 

nun keyfini bayan• 

lannm piyanistligin& 

tercih ediyorlar. ~u halde 

Radyonun tekamUIO her ikl 

taraf1 da memnun b~rakml/i' .. 
oldu. Yaln1z Radyo deyip 

I • 
gec;:mey1n; daima. R. C At. 
R ad yo s u n u tercih _e.diru 
Musiki lhtiyaclniZI yalniZ:J 

ama yaln1z' R. C. 8.-~tatmin 
edebilir 

Ayda 12 lirallk kuc;uk bir
taksitle hakiki bir R. C. A. 

Radyosuna sahip 
olabilirsin i Z} 

Bii\ADERLEI\ VE ~~ 
i!:>TANBUL•ANKARA• i~""iR o. :r. T. A.-!;». ISTIKLAL.CADDESI 

. . . 
HEYECAHLI HAYATIHIZ ltJN EL1EnDIR 

,. Umu'"t Oeposu ~~ 
Istanbul, Bahce Kapt, T.,. Hal'\ No"'!'':l'J 

Tel. : 21354 

TAKSiM ABiDE KAR!~USINDA 

BEL V U salonunda 
BU AK~AM 

BORHAN sesy11maz Konseri 
BUrhan - Necatl Tokyay mU,terek 

KJa,ik eserler ve Aiemljiimul gazeller 
:;,1:.R iN'ler laiaiJndan Halk tiirkiileri ve milli oyunlar de~erli musiki 
san'atkarlannm varhklan, Malatyah Tanburi Fahrl'oi~ balk ~,~ark1lar1 • 

Betstekbar, SELAHATTiN PINAR'Ifl bizza.t okuyucagi eserlerini 
ve an Uri de dmleyeceksiniz, Tel. 49091 

istanbul Umum Flrincdar Cemiyetinden: 
Esnaf Cemiyetleri talimatnamesinin be§inci maddesine uyularak birinci 

l:Bh§rna yllm1 bitiren idare beyetinin ms£1 intihabla tebdil edilecektir. 17/3/ 
937 ~ar~amba gi.ini.i saat ondan on altlya kadar Galatada Havyar hnmdaki 
Cermyet Merkezinde yapllacak se~:ime cemiyet mensublarmm gelerek i§tirak
leri bildirilir. 

DAiMON fenerleri 
Merakhlarina Miijde: . 

200 lUi 600 metre i'1k veren 

MON DA • 
I 

fenerleri gelmi~tir. 
iyi •t•k almak i~in yaln1z 

DAiMON PiliP-: 
ile 

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

markasrna dikkat ediniz. 

Antalya V aliliginden: ) 
1 - Antalya Vilayetinin Akseki - Manavgat yolunda 1551 metrelik kl

sunda yaptlacak olan 15986 lirabk tesviyei ti.irabiye i§i 20/3/1937 cumartesi 
gi.ini.i saat 12 ye kadar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Teklif mektublarmm saat on bire kadar Vilayet makamma veril -
mi~ olmas1 lazundlr. 

3 - Muvakkat teminat 1199 liradtr. 
Talib olanlarm ke~ifnamelerini Antalya ve istanbul Vilayetleri Nafta 

Mi.idiirli.iklerinde gorebilirler. (1160) 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden: 
<;amaltl tuzlasmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuz degirme

ninde slhhi ve fenru bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yarllll§ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da c50~ §er kiloluk it;;i kA
~ld kaph ~uvallar i~inde satl§a «;lkarllmt§br. 

Sofra tuzlan c64~ ve ·128~ er paketi bavi sandtklara konarak amba
lajlanmt§hr. Paketli sofra tuzlannm heber kilosu Kabata§ ambarmda 
c9,50~ ve mutfak tuzlarmm heber kilosu c5,25~ kuru§ fiatla sablacaktrr. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sand1k veya bir ~valdan 
,Paba az satliamaz. Sandlk ve «;uval bedelleri tuz fiatma dahil oldugun
'aan mi.i~terilerden aynca sandlk veya ~;uval bedeli aranm1yacakbr. 

Tuz satlcliarmm fnhisarlar fstanbul Ba§miidiirli.igu Merkezinde 
Kabata~ ambarma mi.iracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

Maliye Vekaletinden: 
1/6/1937 tarihinden itibaren tedavi.il mevkiinden kaldrrliacag1 evvelce 

ilan edilmi~ olan nikel 25 kurm;lluklarla bronz 10 kuru§luklarm 1 kanunuev
vel 1937 tarihine kadar tedavi.il mevkiinde kalmasmm takarri.ir etmi§ oldugu 
ilan olunur. c443~ (1108) 

BOZ KURT 
TIRA~ BI<;AKLARI 

Tam teminath bir b1~ak 
olmakla beraber amba • 
laj1 da gUzel yurdumuzu 
gosteren bir haritas1d1r. 

Memleketimizin biitiin kasaba ve §ehirlerinde 
satllmaktad1r. 

Betonarme koprii 
~anakkale Vilayeti 

eksiltme ilan1 
Miidiirliigiinden: 

<;anakkale Vilayetinde Gelibolu - Ke~an yolu iizerinde (22,800) lira ke
§if bedelli Kavak betonarme kopri.isi.i in~aatmm kapah zarf usulile eksiltme
si 15/3/1937 pazartesi gi.inii saat 15 te Naf1a Mlidlirliigi.i odasmda Eksiltme Ko
misyonu tarafmdan yaprlacakttr. • 

Eksiltme ~artnamesi ve buna mi.iteferri diger evrak (114) kuru§ bedel 
mukabilinde <;:anakkale Naf1a Mi.idi.irli.igi.inden almabileceg~ gibi istiyenler bu 
§axtnameleri Naf1a Vekaleti ~ose ve Kopriiler Reisligi ve Istanbul Naf1a Mii
diirltigi.ine miiracaat ederek gorebilirler. 

Eks1ltmeye girebilmek i~in taliblerin (1710) lirahk muvakkat teminat 
vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayi11 ni.ishalarmda Gtkan talimatnameye 
tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi lazu:pdtr. isteklilerin teklif mek
tublanm 15/3/1937 pazartesi gi.inii saat 14 e kadar Komisyon Reisligine mak -
buz mukabilinde vermeleri muktezidir, (974) 

$i.$eleet 
t~ t.T,, -'/ LT, 

1t_ L7'0 --e 3 L'i', 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~larm koklerini kuvvetlendirir. 
Diikillmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullanl§J 
kolay bir sa~: eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 


