
E. BREHIER 

elsefesi Tarihi 
iVA SOMER 

Fi. 75 Kr~. 

fsTANBlm - CAQALOQLU 
OnDQDncD yll sayl : 4606 Telgraf ve mektub adrest: cumhur1yet, istanbul - Posta kutusu: istanbUl, No 248 Cuma 12 Mart 1937 Remzi Kitabevi 

Telefon: B~uharrfr ve evt: 22388. Ta.bl1% heyet1: 24298. tdare ve matbaa lc.mU 24299 - 24290 

« EOer bu topraklardan azami · rand1man 
almazsak, bu · toprak bizi affetmez ! » . 
Dahiliye V ekilinin miihiin · nlltku 

bagc1, bir ~ift~i, bir tiiccar, hududda vatan1n1 ((Bir 
bekliyen nobet~i kadar kutsi hirer v azife almi,Iardtr)) 

............................................................ 
Niifus memleketin 
Canh zenginligidir! 

Tiirkiyemiz bu hakikati 
bilmiyor ve takdir etmi
yor de&ildir. Ancak bu 
degerli bilginin ve bu pek 
yerinde takdirin her giin 

-~~Yeni yen· tedbirlerle tat
bikat alamnda yi.irutUl

mesi gerektir. 

Semering: 9 mart 

au ngilterenin olanca kuvvetile silahlan• 
maga gitme siyasetine ltalya niifus 
siyasetile mukabele etti. Bir kere 

18 den 55 ya§Ina kadar biitiin ltalyanlan 
ha deyince vazife ba§Ina ko§acak daimi 
miisellah kuvvet olarak ilan etti. Ondan 
sonra da ltalyan niifusunun artmlmas1 
ivin zaten miiesses ve mevcud Musolini 
siyasetini kuvvetlendirecek yeni kararlar 
ald1. Kendi kendine yetme siyasetinin en 
.ileri hadlerine gotiiriilerek icabmda sivil 
balk ihtiyaclarmm askeri icablara feda 
edilmesi de alman kararlar ciimlesinden
dir. 

Hangi sebeblerden ileri geldigi malum 
olan lngiliz silahlanmasma italyamn, 
velevki bu §ekilde, cevab vermesi behe
mehal laz1m m1yd1 degil miydi meselesi
nin incelenmesi bugiin ivin mevzuumuz 
haricindedir. Akdeniz centilmen anla§
masmdan sonra italya ile lngiltere ara
smda niifuz ve iistiinli.ik davalan orta
dan kalkarak iki memleketin tarihi dost
luklanna donmeleri daha makul olur 
farzedilebilirdi. ingiltere yalmz bir Ak
denizde degil, biitiin diinya iizerindeki 
geni§ lmparatorlugunun menfaatleri i~in 
bi.itiin denizlerde hissolunur bir kuvvet 
sahibi olmak mecburiyetinde olan alem
§Umul bir devlettir. Nihayet bi.itiin dev
letlerin gayretleri di.inya iizerinde sulhu 
hakim k1lmaga yi.iz tutmU§ olmahd1r: ve 
lbu sahada hemen hemen biitiin devletle
rin, bilhassa belliba§h devletlerin kuvvet
leri yekdigerlerini ikmal eylemelidir. 
Her ne hal ise, ayn ve olduk~a uzun olan 
bu mesele ile bugiin me~gul olm1yahm. 
F akat ltalyamn ~ok niifusa dayanan si
yaseti iizerinde tevakkuf edelim. Bu si
yaset iizerinde durmak teklifimizin esasi
m ise bilhassa onu kendi hesabimiZa bir 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 7 siltun 4 te] 

i~ SAHiFELERDE 
~ iinciide : Tayyare piyangosunda ka

zananlann tam listesi 
5 incide : Ankara Halkevinin ikinci 

resim ve heykel resgisi 
Beh~et Kema! <;ag!ar 

Serbest fildrler 
Semih Miimtaz S. 

6 nc1da : Yarmki denizcilerimiz na· 
sil yeti§iyorlar? 

Kandemir 

Ankarada iizii.m kongresinden iki goriln~ 

Atatiirkiin direktifi 
azami istihsali 

diinya istihsali 
«Fikri ve maddi sahada 

yaratmaga, ve bunu 
derecesine ~1karmaga mecburuz» 

Ankara 11 (T elefonla) - ikhsad 
Vekili Celal Bayar bugiin lzmir Oziim 
kongresi miimessilleri §erefine Anadolu 
kuliibiinde II 0 ki§ilik bir ziyafet verdi. 
Ziyafette Dahiliye Vekili ve Parti Ge • 
nel Sekreteri ~iikrii Kaya, Hariciye Ve· 
kili T evfik Rii§tii, Adliye V ekili Sa • 
racoglu Siikrii, Ziraat Vekili Muhlis ha
ztr bulundular. 

llk saz alan Kasaba miistahsillerinden 
doktor Seyfi diyor ki : 

«- Oniimi.izde bir i.iziim davas1 var. 
Bunu asri icablara uydurmak mecburiye· 
tindeyiz. Biz ~ok bahtiyanz ~iinkii Tiirk 
hiiku.meti iiziimlerimizi cihan piyasasmda 
lay1k oldugu mevkie ~1karmak i~in biiti.in 
tedbirleri almaktad1r. Biz bu i§i bir mem
leket davas1 olarak kabul ediyoruz.» 

Doktor Seyfiden sonra lzmir ihracat
~Ilarmdan -5erif Remzi hiikumete §iikran
lanm bildirdi. 

hmirin tanmmi§ ihracat~Ilarmdan ' Jiro 
ingilizce olarak k1sa bir hitabede bulun-

Dahiliye Vekilimiz ve Partt Gene! 
Sekreterimiz §ilkrii. Kaya 

du. Jiro'nun hitabesini Maliye Mi.iste~a
TI Kurdoglu F aik tiirk~eye terc;iime etti. 
Jiro eski Tiirkiyeyi tamyan bir adam Sl

fatile bugiinkii Tiirkiyede gordiikle • 
rinin Tiirkiyenin hal ve istikbali i~in ne· 
kadar biiyiik iimidler vadetmekte oldu -
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Tiirk Ku§U biiyiik bir 
gayretle ~clh§Iyor · 

Tiirk Hava Kurumu Ba,kani Fuad Bulca 
gazetemize, sivil havac1bk faaliyeti hakk1nda 

miihim beyanatta bulundu 

istanbul ii.zerinde tayyare yedeginde 1t9an bir pldnorle Tii.rk Hava Kurumunun 
ktymetlt ba~kam Fuad Bulca 

Ankara II (Telefonla) - Bir ta
raftan Tiirk sivil tayyareciligi biiyi.ik bir 
inki§af yolunda ilerlerken bir yandan da 
biitiin memlekette havac1hga kar§I alaka
mn §i.ikranla kaydedilecek §ekilde art -
makta oldugu goriilmektedir. Tiirkku§u 
filosunun yapt1g1 1400 kilometroluk son 
memleket turnesi havac1hga kar~1 uyanan 

umumi muhabbetin bir daha tezahiiriine 
vesile olmu§tur. Bursa ve 1zmirde sayiSI 
yiiz bini a§an bir halk kalabah~ Tiirk· 
ku§u ~ocuklanm sevgi ve alaka ile kar .. 
§IIami§hr. Diger taraftan Ankarada bir 
pilot mektebi in§aSI, bir motorli.i tayyare 
kamp1 kurulmas1, mekteblerde havac1hk 

[Arkasz sa. 3 siltun 4 tel 

Ulu Onder Ankarada 

Evvelki giin Ankaraya muvasalabm ve 
tezahiiratla istikbalini haber verdi&imiz 
Atatiirkiin istikbaline aid inbbalar: Biiyiik 
~ef Ankara istasyonunda, sagda Millet 

Meclisi Reisi ve Genel Kurmay Ba§kanile 
gorii§iirken, Ulu ~ef devlet erki.nile bir 
arada ve kendisini kar§Ihyan kii~iik izcile· 
re iltifat ediyorlar. 
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3ehir Meclisinde 
Diin ~ok hararetli 
miizakereler oldu 

Cfiikki.nlarmda 
satJlan ke~i etlerine 
etiket yapt,brdacak 
~ehir Meclisi diin toplanmi§, muhtelif 

i§ler hakkmda miizakerede bulunmu~tur. 

Otobuslerden alznacak yuzde onlar 
Otobiis biletlerinden almacak yiizde 

ona dair Miilkiye ve Biit~e enciimenleri • 
nin mi.i§terek ~azbatalan okunmu~ ve 
Belediyenin yaptlg1 kiilfete mukabil bu 
paramn ahnmas1 muvaf1k goriilmii§ti.ir. 

18 ya,zndan a,agz olanlar sandal 
kullanamtyacaklar mt? 

Bundan sonra kay1k, sandal kullan -
mak istiyen kimseler i~in Zab1tai beledi
ye talimatnamesinin 404 iincu maddesin· 
de yap1lacak tadilata dair Miilkiye en • 
ciimeninin mazbatas1 Qkunmu§tur. Encii· 
men, 18 ya~nl doldurmiyanlann· sporcu 
dahi olsalar tenezzi.ih ivin kay1k kullan • 
malanna miisaade edilmemesini, ayni za
manda sandal kullanacak herkesin yiiz
me bilmesinin §art konulmasm1 istemekte 
idi. Bu teklif, bir hayli miinaka§ayi mu
db olmu§, azadan Avni, Fuad Fazh, 
lsmail -5evket soz soylemi§lerdir. Vali 
Muhiddin Ostiindag da sandalc1hk i~in 

[ArkasJ sa. 7 siltun 5 te] 
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Madrid etraf1nda ~ember 
gittik~e darahyor 

. 
Fran co k1taab 40 kilometre daha ilerledi, · 20 bin 
milis ihata edilmek tehlikesinde. Fransa Burgos'a 

el~i gonderebilmek i~in ~are anyor 

Milliyetperverlerin Ba~kumandam General Franco, Salamanka'da 
bir merasimden 9tkarken 

Loria 11 (A.A.) - Havas Ajans1 
muhabirinden: 

F rancist kuvvetlerin Guadalajara cep
hesindeki ileri hareketleri devam etmek
tedir. Bu kuvvetler, ii~ giin i~inde 40 ki-

lometro ilerlemi§lerdir. 5 kilometro daha 
ilerlemeleri, Guadalajara'yt toplanmn 
tanelerine hedef olacak vaziyete soka .. 
cakt1r. 

[Arkast Sa. 8 s~tun 5 U] 

~~7i::u~~a jj~~-~~i~ .. T;~b)~·~-.. ~~y;h·~: 
y eni bir muahede yap· ti A vru pa YI teli§a verdi 
mak iizere Almanyadan 

bir heyet geliyor Paris matbuab bundan maksadm ingiliz silahlan· 
mas1na cevab te,kil eden bir niimayi' oldugunu ya· 
z1yor. Musolini manevralarda haz1r bulunm1yacak 

Aldigimiz malumata gore bugiinlerde 
bir Alman heyeti §ehrimize gelerek An· 
karaya gidecek ve Almanya ile ticari 
vaziyetimiz hakkmda alakadar makam
larla temas ve miizakerelerde buluna -
cakt1r. Heyet, Alman hiikumeti tarafm
dan se~ilmi§tir. 

Almanya ile olan klering miinaseba • 
tnruzm Almanya lehine ve memleketi -
miz aleyhine haddinden fazla inki§af et
mesi ve bu suretle Alman devlet banka· 
smda fazla miktarda Tiirk parasmm 
bloke kalmas1 iizerine Cumhuriyet Mer
kez Bankas1 Almanyaya kar§l klering 
hesabm1 kesmi§ti. Bu suretle Almanyaya 
klering yolile ihracahmlZ durmu§tur. Bu 
vaziyet, Almanya ile ticari miinasebatl 
kesmek degil, sadece klering hesabmda 
muvazene temin etmek i~in almm1~ bir 
tedbirden ibarettir. 

[Arkas1 Sa, '] sutun :S te] 

italyan filosu manevralarda 

Rorna 11 (A.A.) - Trablusgarb 
Valisi Balbo, Mussolini'nin Libyaya 
muvasalatmm biitiin meskim yerlere rad
yo ile bildirilmesine karar vermi~tir. Gar-

nizon kumandanlan, selam toplan attlra· 
caklard1r. Umumi binalar, bayraklarla 
donat1lacak ve tenvir edilecektir. 

[Arkast sa. 3 sii.tun l del 



CUMHURiYET 

c ve Memleket Haberleri ) 
Hafta tatili ~~ Dogru degil mi ? 1 Hayab ucuzlatma 

Tarihi tefrika : 55 

Ibrahim Pasa 
' 

Yazan: M. Turhan Tan 
(Tereiime ve iktibas edileme:t) 

istanbulda 
Berberlerin Cemiyeti 

tenkid ettikleri 
dogru degil 

~ocuklara 

siipiirge 
ogretilen 
fasb 

Onun Kahireden istanbula avdetinde yapdan 
• muazzam 

bir 
meras1m, o kadar hi~ giine 

yapdmamil?b Sadrtazama ------
Ocakii, kendini hic;e sayarak ayakla

nabilecegini, yagmalar yapmaktan c;ekin
miyecegini, hatta §ahsma el ve dil uzata· 
cagam isbat etmi§ bulunuyordu. Bunu, 
bu ciir' eti kiikiinden kurutmak, ikinci bir 
ayaklanma ihtimalini ortadan kald1nnak 
gerekti. 

daha ayak opiip te~ekklir ettikten sonra 
Mmr i§lerine nas1l diizen verdigini, gi • 
derken ve diinerken yol boyunda neler 
yapl!guu uzun uzun hikayeye giri§ti. 
Hiinkar ne§' eli bir sessizlik ic;inde onu 
dinliyor ve yapiidigi siiylenen her i§i be
generek: Ho§ olmu~. giizel olmU§» gibi 
sozlerle vezirini alki§liyordu. 

Diinkii gazetelerden birisi Berberler 
Cemiyeti heyeti umumiyesinin salt glinii 
yapilacagml ve berberlerin bir k1smmm 
cemiyet idare heyetinin pazar giinleri 
tatil yapilmasmi temin etmesinden mem- 1 

nun olmadiklan ic;in idare heyetine hii • 
cum edeceklerini yaztyordu. 

Halbuki sah giinii Berberler Cemiye
tinin heyeti umumiyesi degil, sadece yeni 
idare heyeti azas1 intihab1 yapiiacakhr. 
Cemiyetin senede bir heyeti umumiyt 
yapmas1 nizamname iktiZasmdan ise de 
sah giinii berber esnaf1 toplanamiyaca -
gmdan ruznameye sadece intihab mad
desi konulmu§tur. ,Su vaziyete gore mii -
zakere olmiyacaktir. 

Diin bir doktor arkada§Imizdan 
bir mektub ald1k. Bunda §oyle de
niliyor: 

«Benim oglum ,Si~li de bir ilk -
mektebin son s1mfma devam etmek
tedir. Ge~en giin eve geldiginde, 
mektebden kendisine verilmi§ olan 
§iiyle bir emri soyledi: «Betinci smlf
la, diirdiincii s1mftan iki,er talebe ~ 
her ak§am ma ile mektebde kalarak, ~ 
dersler bittikten sonra s1mflan sii -
piirecekler. Senin man filan giin -
diir, haberin olsun .. » 

Sultan Siileyman bu miilahaza ile he
men harekete gec;ti, ilkin Y enic;eri ve Si
pahi agalan Mustafayla Mahmudu ya
nma getirtti, kimlerin bu isyana onayak 
olduklanm, siirekli sorgularla soyletip 
ogrendikten sonra onlan ve isimleri ve • 
rilen elebatllan bir ~1rp1da idam ettirdi, 
agahklara ve ocagm iinemli mesnedlerine 
itimad ettigi adamlan tayin etti, miitea -
kaben Gureba kumandam ,Siic' a Agay1 
ulak k1hgma soktu, durup dinlenmeden 
gitmek ve lbrahim Pa§ayi ahp gene hJZla 
donmek emrile M1s1ra yolladi, daha son
ra da Kagadhaneden Hurremi getirtti. 

Onu bir miiddet Kag1dhane ko§kiinde 
birakmasi, vazife kaygusunu arhk hayat 
kadrosu i~inde ba§a alm1ya karar vermi§ 
olmasmdanda. Ocakllnm ayaklanmasi 
dimagmda ac1 olmakla beraber derin bir 
uyam, viicude getinni§ti. Gerc;i a§kmi ve 
zevkini, her sadmeye, her hiicuma ve her 
taarruza kartl muhafaza etmeyi, bir hak 
olarak, kabul etmekten gene ~ekinmiyor· 
du. Fakat devlet i§lerile yakmdan me§ -
gul olmayi, kendinin goren bir goz ve 
duyan bir kulak oldugunu blitiin memle
kete ve biitiin diinyaya giistermegi de 
§imdi bor<; say1yordu. 

Onun ictin vazifeye taalluk eden iinem
li i§leri goriip bitirinciye kadar Hurrem· 
den ayrl ya§amiya tahammiil etmi§ti. Bun· 
dan sonra da boyle davranacaktl, a§kmi 
ve zevkini vazife kaygusile olgunla§hra
cak ve hayatim hissi ve miitevazi bir mii
sellesin i~inde g~irecekti. lbrahimi MI
mdan ctagirmasi da bu karann neticele
rindendi. Y aratmak ve ya~atmak istedigi 
musellesl hayahn bir diregJni onun zeki, 
hai!Sas ve san'atkar varhgi te§kil edebile
cegine kanaat besliyordu, ba§ka bir:nin 
t~rahim taraftndan ba,anlan i§le•i gore
bJlmesine imkan tasavvur etmiyordu. 

~ununla beraber Hurreme a~ikane 
cemileler gostermegi ihmal etmedi. En 
buhranh dakikalarmda onu dii§iindiigli • 
nii isbat etmek i~in fU gazeli yazd1: 

Afka dfl verdim ezel, geldi bel4lar bd$tma 
Ah kim vdzu fmlf bu maceralar bll.$tma 
~erh k1.lsam leyli zUl/inin mutavvel ktssastn 
Cem'olur gil~ etmeye bayil gedalar ba$tma 
Mecltst rllzf ezelden ney sadasm gil§ ed!p 
Geldi a.$k i9re am~iln bu havalar bd§tma 
B4§tmtn artar sudat ()ek elin benden tabfb' 
Ha.stai a~ktm mut!d olmaz devalar bd§tma. 
Vlreztden ey Muhtbbi b!r sa~1 Leyldya dll 
Olmu~m Mecnun - stfat, ku§lar yuvalar 

bd§tma 

Ve sevgilisile kar§Il&§Ir kar§Ila§maz 
tiiri - bir tac, bir kerdanhk sunar gibi ~ 
ona uzath, sonra kollanm a~h: 

- Di gel Hurrem, dedi. Bana gel. 
Diin oliimle yiizle,tim, buglin de hayah 
giireyim, ruhuma kavu§ayim 1 .. 

Moha~ 
Kahireden hemen aynlmi§ olan lbra· 

him Pa§a, matem elbisesi ta§Iyarak yol 
ahyordu ve fstanbul asileri hakkmda ya
man bir hmc ta§Iyordu ( 1). F akat Pa
di§ahm, zorbahk etmek istiyenlere sert bir 
ders verdigini duyunca h1zh yiiriimekten 
vazgectti, yas1 birakt., kendine gerekli 
giirdiigli tantanay1 yeni ba§tan takmd1, 
her konakta silinmez bir hasmet ve kuv
vetli bir adalet hahraSI buakarak yol a§
II. fstanbula u1a§h. Efendisinin istikbale 
~1kacagm1 umuyordu. Lakin Padi§ah, bu 
sefer ag1r davrand1, kolesini kar§alamak 
tenezziiliinii gostermedi. $u kadar ki ib
rahimi,' te§rifat kaide ve an'anelerinden 
ctok Ustiin tuttugunu da hissettirmekten 
geri kalmada, biitiin vezirleri, biitiin saray 
muhafizlar~m - alay a lay Y enicteri ile be
raber - lstanbuldan dort konak uzaga 
kadar yollad1 ve o giine kadar hic;bir 
Sadnazama yapiimiyan merasimle nedi
mini kar~IIatta. 

,Sifaht rapor bitince siize kendisi ba§· 
lad1: 

- Ocakh, dedi, bize neyzen baki§ile 
bakJYor, ic;in ic;in homurdamyor. Alii ay 
onceki ayaklanmalannda agizlanmn pa
Ylni aldalar amma hmclanm unutmadtlar. 
flk fmatta benden iic; almak istiyecek • 
lerdir. Haklan da yok degil. Rodostan 
diineli bugiin tam otuz ay oldu. Seni ve· 
zir edindigim giindenberi de yirmi yedi 
ay gec;ti. Belli ba§li bir i§ gormedik, sade 
c;ahp «;Igirdik, giiliip eglendik. Ocakh 
bu hale bhammiil eder mi?.. Onlar sava§ 
delisi, sava§ budalasi adamlar. K1~la ken
dilerine zindan gelir, gozleri goniilleri 
ancak smm a~mca, dii§manla kar§Ila§mca 
a<;Ihr. Bizim bu cineti dii§linmemiz ge -
rek. Onun ic;in durma, dinlenme. Y or -
gunluk ~Ikarayim deme. Hemen ham -
hga giri§. ~arka m1, garbe mi, neresi mii
nasib ise sefer act. Ben de bile geleyim, 
ocakhy1 ho§nud edeyim. Y oksa kar, mii§· 
ku.I olur! 

Bu emir, muhteris vezirin dii§lincele -
rine tamamile uygundu. 0 da seferler 
ac;mak, zaferler kazanmak istiyordu. Fa
kat yap1lacak i§lerin §erefini nefsine has
retmegi dii§iiniiyordu. Hiinkan uzun ytl
lar zevkile a§ki arasmda mekik dokur gi
bi bir duruma sokmas1 da bu haris mii
lahazadan ileri gelmi§ti. Hulyalarmi, o
caklmm Hiinkara k1zgm ve kendine 
dost kalmast esasma istinad ettiriyordu. 
Bu gayenin yans1 i§te tahakkuk etmi§ti. 

Pazar tatili ise kanunla konulmu§tur. 
Berberler Cemiyeti heyeti idaresi heyeti 
umumiyenin dilegine terciiman olarak 
sadece hiikfimetten bunu rica etmi§ ve 
kanun Meclisten ctikmi§hr. Binaenaleyh 
iizerinde siiylenecek soz yoktur. 

MOTEFERRIK 

Maarif V ekilinin diinkii 
teftitleri 

$ehrinlizde bulunmakta olan Maarif 
Vekili Saffet Ankan diin Giizel San'at
lar Akadernisine gitmi~, miiessesenin 
Minlari §Ubesi ~efleri ve Akademi mii -
dirile beraber Dolmabahc;;e sarayma ge
lerek resin! galerisine tahsisi dii§iintilen 
Veliahd dairesini gezmi§ ve muvaflk 
bulmu§tur. Saffet Ar1kan yamndaki ze
vatla beraber Akademiye diinerek rnii
esseseyi tefti§ etm~. yeni profeoorlerin 
evvelce Vekalete vermi§ olduklan pro -
jelere gore yaptlmt§ olan degi§iklikleri 
gozden g~irmi§ ve miiessesenin umumi 
vaziyeti hakkmda miidii.rden uzun uza
d1ya izahat istemi§tir. 

Saffet Ankan, Akademiden <;tktlktan 
sonra Hakinliyeti Milliye ~ehir Yah 
mektebini gezmi§tir. Vekil, burada s1 -
mflan, yemekhaneleri, yatak kogu§la
nm gezmi~, tedavi altmda bulunan tra
homlu c;ocuklarm sureti tedavileri hak
kmda malfunat edinmi§tir. 

Vekil buradan c;;1kmca Balmumcudaki 
Yatl mektebini gezmi§tir. 

Y enic;eriler de, Sipahiler de kendilerini 
meskenete, atalete ma.hkum ettiginden 
dolayt· Padi§aha giicenmi§lerdi. Gen;i, 
alt1 ay onceki patird1da ocakh, Hiinkar- ' 
dan ziyade kendisine kizgm goriinmii§ -
ler ve saraYJm yagma etmi§lerdi. Lakin 
onlan sefere ve zafere giitiirmekle o ha
IIramn izlerini silmek miimkiindii. Bunun 
i~in ac;IIacak harbin Hiinkar tarafmdan 
verilen emirle degil, kendisinin dilegile 
kararla§IIgam ocakhya hissettirmek Ia -
zimdi. Bu da Padi§ahJ, sefer masmda 
lstanbulda bnakmakla temin olunabi -
lirdi. 

Montro mukavelesinin 
hatiras1 

Montro mukavelenamesinin imzas1 
miinasebetile sii.rsaj yap1larak kullam -
Ian pullardan, mukavelenamenin mii. -
zakere ve imzasma i§tirak etmi§ olan 
devletler murahhaslarma, Hariciye Ve
killerine ve devlet mii.esseselerine ha -
tira olarak hediye edilmek iizere hirer 
zarif albiim hazrrlanmasma karar ve -
rilmi§tir. Darbhane ve Damga matbaas1 
bu albiimleri hattrlama~a ba§lam1~1r. 
Her albiimde Montro mukavelenamesi 
tarihlle siirsajll altl§Br pul bulunacak
hr. Albiimler Tiirk miicellidleri tarafm
dan ve nefis bir §ekilde cildlenecektir. 
Hazrrlanmakat olan bu albiimler 150 a
ded olacakhr. B~Utlardan Atatiirke, B!l§
vekile ve kabine erkamna da birer aded 
takdim edilecektir. Albiimler-in iistiine, 
takdim edilecek zatm ismi, makam ve 
unvaru tiirkc;;e ve frans1zca olarak yazl
lacaktir. 

lbrahim bu hain dli~iince ile §U cevab1 
verdi: 

- Sefer ac;mak zaruri. Ben kulun da 
efendime arzedip izin dileyecektim. La
kin ocakh bir iyi uslandmlmadik<;a cena
bmiZin onlarla smira§m yola ctikmamzi 
<logru bulmuyorum. Sefer hali bu. Az1k 
tiikenir, yemsiz ve yemeksiz kahmr. Y a· 
hud kara, tipiye tutulunur, sakmtt c;eki -
lir. Belki i~ler ters gider, talih dii§rnana 
yar olur, ordu bozulur. 0 vakit ocakh, 
kusuru efendime bulur, kiistahhga kalki-
§IT. (Arkast var> 

.<I> cibrahim, YeniQerilerln isyanmdan 
muteess!r olarak siyah elbise giydb .. cis -
tanbul Venedlk balyozilntin 18 temmuz 
1525 tarihll raporundan~. 

Atatiirke takdim edilen 
bir tiitiin armas1 

Bahkh Rum hastanesindeki 
Atatiirk biiatii 

Yadikule ch~ansmda Bahkh Rum has
tanesinin bahc;;esinde dikilrni§ olan 
Cumhur Ba~kam Atatiirkiin biistiiniin 
a~1lma torenini 21/3/937 tarihli pazar 
giinii saat 15 te yapilacaktrr. 

Kambiyo Borsasmdaki yeni 
mii§'ire 

Karnbiyo Borsasmm vitrininde Ote -
denberi bulunan ve Borsada esharn, tah
vilat ve para vaziyetini gosteren mii§· 
ire ihtiyaca kafi gelmediginden bunun 
altma yeni bir mii§'ire daha ilave edil -
mi§tir. Bunda milli tahviller ve istik -
razlann fiatlarile !ngiliz lirasmm Turk 
parasma nazaran giinlii.k k1ymeti gos -
terilmektedir. -···-= Bir diizeltme 

Belediye riyasetinden aldtgtmlz bir 
mektubdan: 

Hatta bu kadarla da iktifa etmedi, 
bir c;ektiri ile Bah~ekapiSI kiyilanna ya -
na§an vezirine iki yliz bin altm degerinde 
eyer vurulmu§ giizel bir at gonderdigi gi· 
hi onun saraya gelip te ayagma kapan • 
d1g1 mada - istikbaline gelmediginden 
dolayt - oziir diler gibi davrandt: 

- Hem seni, dedi, hem de ba§ka bir 
yolcu bekliyordum. Obiirii gect kald1. 
Ayagm ugur gelir de o dahi bugiin yann 
boy gosterir in§allah ! .. 

Yaprak tiltilnden armay1 yapan gencler 
ve yapttklan balya 

Bursa Y eni~ehiri tiitiinciilerinden F ah
ri <;etin ve Abdullah Battal, yaprak tii
tiinlerden ~ok san'atkarane bir arma ya
parak Biiyiik Onder Atatiirke takdim et
mi§lerdir. Bu armada tlitiin denginin bir 
tarafmda <<Atatiirk», diger tarafmda 
«her §ey sana» ibareleri bulunmaktadir. 

cGazetenizin 7/10/936 tarihli ve 4455 
say1h niishasmda (<;ah§madan maa§ 
verilir mi?) b&§ll~ altmda <;1kan yaZiya 
dair Mal!ye Vekaletinden alman tahri
rata gore keyfiyet a§agtda yazlldtgt 
ve~hile tavzih olunur: 
K1~ dolaYJsile tatili faaliyet eden ko -

rnisyonlarm reislerine iicret tediyesi 
hakkmda bir tebligat yap1lmad1gt gibi, 
bilakis ki§ mevsiminde havalann mii -
saadesizligi yiiziinden arazi tahrir faa
liyetleri tatil olunan mahallerde komis
yon reislerinin de vazifeleri hitam bul
mu§ olaca~ndan bu tatili faaliyet miid
deti zarfmda komisyon reislerine iicret 
tediyesine imkan olmadigt Vekaletc;;e a
lakadar vilayetlere tebllg edilmi.§tir. 

Hurremin ikinci defa ana olmak iizere 
INlundugunu miijdeliyordu. Fa kat asal 
ID&'ksacD. logusa olacak kadm1 b1rakip 
auay<lan ayriiamadigmi anlatmakt1. Ze
kt ,.,zir, bu iltifat niiktesini kavrad!, bir 

Bu hediyeden memnun olan Biiyiik 
Onder umumi katiblik vasatasile genclere 
memnuniyetlerini bildirmi§lerdir. 

Keyfiyetin izah edildigi vec;hile gaze
tenizin ayni sahifede 've siltununda ne§
rini dilerim •. : 

Filhakika o ak§amdan itibaren 
mektebde siipiirge fash ba§larnl§ .. 
Bu yavrucaklara yedi mahalleden 
gelen talebenin tozunu yuttunnak 
i~ine, ( ders) ad1 veriliyormu~. Dii • 
~iiniin ki bu taze cigerler o tozu yu· 
tarsa, neticede ev idaresi dersi de
gil, te§rihi marazi dersi yapiiabilirl I 
Elli ki§inin oturdugu yerin siipriin • 
tiisiinii iki kii~k talebeye kaldut • 
mak saghk bak1mmdan i§lenecek 
bir faciadan ba§ka bir§ey degildir.» 

Arkada§Imizm mektubu burada 
bitiyor. Mekteblerde ev idaresi der· 
sinde erkek ~ocuklara bula~Ik, diki§, 
sofra kurmak ve kaldirmak ogretil
digini i§ittik. F akat bu dersin, elli 
ki§inin biitiin bir giin oturdugu bir 
salonu iki yavruya siipiirtmegi em -...... . / 
rethgmi zannetmiyoruz. ~ 

<;ocuklann s1hhatine taalluk eden j 
bu mesele ile yakmdan ve ehemmi- ~ 
yetle alakadar olmak lazund1r, di • 

' yoruz; 

Dogru degil mi? 

Atatiirkiin 
konulan 

•• muzeye 
biistii 

Istanbul miizeleri miidiirliigii tarafm
dan miizeye dikilecek olan Atatiirkiin 
biistii ic;in yapiian son haz1rhklar da ik • 
mal edilmi§tir. Oniimiizdeki pazartesi 
giinii iigleden sonra saat iic;te biist me
rasimle ac;Ilacaktir. 

Biistiin a~Ilma merasimine §ehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Saffet Ankan'ln 
bizzat i§tirak etmesi de muhtemeldir. 
Bu miinasebetle miizede yeniden actila
cak olan eski paralar galerisi de o giin 
misafirlere giisterilecektir. 

KOLTO,R ISLER/ 

Lise ve ortamekteblerin ikinci 
yoklama sualleri 

Lise ve ortamekteblerin ikinci yokla
malanna aid sualler Maarif Vekaletin
den diin istanbul Maarif miidiirliigune 
teblig edilmi§tir. Bu mekteblerdeki yok
lamalara martm yirmi ikisinde ba~la -
nacak, ay sonunda ik:mal edilmi§ bulu
nacakttr. 

SAGLIK ISLER/ 

Culhane miisamereleri 
Giilhane Tatbikat mektebinin ttbbi 

miisamerelerinin yedincisi bugiin saat 
17,30 da yaptlacakhr. 

Pamuk ipliklerinden Afyon 
lnhisarmm alacag1 hisse 

Avrupadan gelen pamuk ipliklerin -
den Uyu~turucu Maddeler inhisarmm 
nekadar bir hisse alacag1 hakkmdaki 
mesele el'an halledilmemi§tir. Bu ~i 
Ticaret Odas1 da tetkik etmektedir. 

inhisar idaresi ipliklerin maliyet fia
tile narh arasmdaki farkm inhisara ve
rilmesinde Israr etmektedir. Tiiccar ise 
buna itiraz etmektedir. 

Erzurumun on dokuzuncu kurtulu§ yi
h dUn §Chrimizde bulunan Erzurumlular 
ve Erzurum lisesinden yeti~enler cemiyeti
nin istanbul lisesinde tertib ettigi bir top
lanhda kutlulanmi~hr. Merasime, askeri 
bandonun c;aldtgi istiklal mar§ile ha§lan
mi§ ve a~Ih, nutkunu V efa lisesi mual -
limlerinden Murad siiylemi§tir. 

Bundan sonra i~timaiyat d~enti Zi-

Nakliyabn 
fiatlar1n1 

da maliyet 
yiikselttigi 

goriiliiyor 
Ticaret Odasi ve Liman idaresi lk

tisad Vekaletinden verilen direktif iize
rine hiikumetin hayati ucuzlatma yolun
daki hareketini temin edecek miihim bir 
tetkik yapmi§Iardir. 

Hayal! pahahla§hran sebeblerden 
ba§hcalanndan birinin de ithalat ve da· 
hili ticaret e§yalannm nakillerinde mii -
teaddid ellerden gec;mesi ve hepsinin de 
bir iicret alma·kta olu~u giiriilmii§tiir. Ay
ni §ekilde ihracat mallanmiZin da mali -
yeti artmakta ve diinya pazarlannda fiat 
rekabeti imkanlan azalmaktadir. Lima -
na gelen bir maim vapurdan antrepo o -
niindeki kamyona kadar en a§agi dart 
elden gfcterek naklolundugu tesbit edil -
mi§tir. 

Y ap1lan tetkiklerde Lim an idaresi bu 
vaziyetin ortadan kaldmlmasi ic;in alma
cak tedbirleri bir proje ile tesbit etmi~tir. 
Limamn bu projesi yeni vinc;ler geldik -
ten sonra tahakkuk edecektir. Bu suretle 
vapurdan e§ya vinc;le dogrudan dogruya 
antrepolara girecek ve hamal yaln1z kam· 
yon a kadar gotiirecek tir. 

Liman idaresi bugiinkii tahmil ve tah
liye tarifesini tamamen kald1rarak yepye
ni bir tarife meydana koyacaktar. Bu ta
rifede bilhassa bliyiik ve kiictiik kab fark1 
giizetilmeksizin {parc;a) olarak tarifede 
}"<lZilan ve hep ayni para ahnan madde 
tasnif edilecektir. Bu suretle kiic;iik bir 
kab ic;in de biiyligiiniin fiati almmiya -
caktlr. 

Aynca §ehir dahilindeki nakliyat ta • 
rifeleri de Ticaret Odas1 tarafmdan tan
zim edilecektir. 

INHISARLARDA 

lnhisarlar Vekilinin yaptigi 
tetkikat 

Bir miiddettenberi, Trakyada gii.mriik 
ve inhisarlar i§leri etrafmda tetkikatta 
bulunan 1nhisarlar Vekili Ali Rana U-, 
zunkoprii yolile §ehrimize avdet etmi§· 
tir. 

Vekil, ~ehrimizde bulundugu miiddet 
zarfmda mesleki tetkikatma devam e
decektir. Bu ciimleden olarak Vekilin 
riyasetinde umum miidtir muavini ve 
miifetti§lerin. de i§tirakile bir toplantl 
yap1lrm~Ir. Inhisarlar Vekili Tuzlalar
da yap1lacak yeni in§aat i~in haztrlanan 
projeyi tetkik etmi§ ve Tuz inhisan mii
diirii. Cavidden izahat alrm~tir. 

Ali Rana, diin de Inhisarlar Umum 
miidiirlii.giine giderek enciimen toplan
tisile alakadar olmu§tur. 

Giimriik ve 1nhisarlar Vekili, Uzun -
kiiprilden giindii.z ve gece gec;en tren -
lerdeki gilmriik memurlarmm faaliye
tini kontrol etm!§ ve donii§te Alpullu
ya ugnyarak ~eker fabrikas1m gezmi§· 
tir. inhisarlar Umum rniidiirliigilniin 
Ankaraya nakli ic;;in yaptlan binaya Ve
kalet t&§mdtgmdan yeni bina yap1ld1k
tan sonra Umum miidiirlilgiin Ankara
ya ta§Inmasi takarriir etmi~tir. 

1nhisarlar Vekili, birkac;; giine kadar 
Ankaraya donecektir. 

GOMROKLERDE 

Y olcu Salonu i~in karar 
veriliyor 

Galatada yap1lacak yeni Yolcu Salonu 
i\;in jiiri bugiin son toplantlsml ve inti
habim yapacakt1r. 

Tali komitelerin diin haztrlanan ra -
poruna gore, jiiriye 20 maket ,ic;;inden 
yedi maket tavsiye edilmektedir. ~im -
di juri bu yedi maketten birinci, ikinci 
ve iic;;iincii. olmak iizere ii<; maket s~e
cektir. 

diin 

yaeddin F ahri, Erzurumlu genclerden 
1brahim ve Zekeriya Erzurum tarihine 
aid kiymetli siizler siiylemi§lerdir. 

Bandonun ~aldigi muhtelif Erzurum 

havalanndan sonra Erzuruma aid tiirler 

okunrnu§ ve bazi gender tarafmdan da 

milli ve mahalli oyunlar oynanarak me

rasime son verilmi§tir. 
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Siyasi icmal 
Lokarno ve Fransa • 

Sovyet ittifak1 
I'E5) ugiin biitiin Avrupa politikasi 
(g) iki miihim mesele iizerinde dO.. 

niiyor. Bunlardan biri lngiliz • 
ltalyan anla~masma ve lspanya i§lerinin~ 
bir Avrupa harbine sebeb olmamasi ic;in 
ahiren Londradaki ademi miidahale ko-
misyonu tarafmdan alman tedbirlere rag-1 
men, biitiin vahametini muhafaza ederi 
Akdeniz meselesidir. Digeri de garM 
Avrupamn emniyet i§idir. Tam bir sencs 
evvel, Alman ordusu, V ersay muahede~ 
sinin gayriaskerl hale koydugu Rhin 
mmtakasmi i§gal ettiginden Lokarno mi~ 
sakile teminat altma alman garbi Avru-1 
panm emniyeti ve vaziyeti tekrar mual • 
lakta kalma§h. 

hgalin yiidiiniimii miinasebetile AI • 
man devlet adamlan ve generalleri tara .. 
fmdan soylenen nutuklarda, mezkul' 
mmtakamn Almanlar tarafmdan i§gal 
ve tahkim edilmesinin sebebi, F ransanm 
Sovyetlerle akdettigi ittifak oldugu teyid 
edildi. Bu miinasebetle Almanyamn 
Fran sa ile olan hududunda yani Fran .o 

SIZlann Maginot miistahkem hath kar§l .. 
smda muazzam istihkamlar viicude ge .o 

tirdigi resmi ag1zlarla biitiin diinyaya ilari 
edildi. 

Bu suretle Lokarno misakmda tesbit 
edilen vaziyetin iadesi, yani Almanya ile 
Belc;ika ve Fransa arasmda gayriasker~ 
bir mmtakanm tekrar tesisi imkan hari ... 
cinde kalmi§hr. Garbi Avrupamn emni .. 
yetini yeni zamanlar alhna almak ic;in 
bu emrivakii kabul ederek miisavi §art ,. 
larla garb devletleri arasmda yeniden bir 
anla§ma yapmaktan ba§ka bir c;are yok• 
tur. F akat yeni bir misakm yeni esaslar 
iizerinde akdine mani birc;ok engeller 
vard1r. 

Bu noktada ingiltere de Fransa ile 
ayni fikirde degildir. ingiliz Hariciye 
Nazm, son beyanatmda, !ngilterenin, 
Rhin nehri iitesi.ndeki taahhiidii, yani 
Sovyetlerin, <;ekoslovakyanm ve diger 
civar devletlerin emniyet ve tamamiyet .. 
lerine aid vazifesi, Milletler Cemiyeti mi• 
sakmm miiphem ve lastikli vecibelerinden 
ba§ka bir§ey olamtyacagtm sarahaten 
soyledi. 

Sovyetlerle ittifakm, garbi Avrupa ,. 
nm ve d<>layisile Fransamn emniyet ve 
selametinin alakadar <levletler tarafmdan 
teminat altma almmasma mani olmasi, 
F rans1z politikasmi idare edenleri dii~iin• 
diirmektedir. Bunlar, bu ittifakm Fransa 
i~in hakiki k1ymeti, ne olabilecegini §imdi 
ehemmiyetle ara§tmyorlar. Bilhassa as • 
keri mehafil, bu ittifaka arhk pek k1ymet 
vermemektedir. 

Malfimdur ki Fransiz biiyiik erkam .. 
harbiyesi daha ziyade Almanyamn Rus• 
ya ile ittifak etmesine mani olmak dii .. 
§iincesile F ransa - Sovyet misakm1 tervic 
etmi§ti; lakin bu misakm akdile Lokarno 
misakmm Almanya tarafmdan bozularak 
Fransamn Avrupadaki topraklarmm em
niyet ve selameti tehlikede kalacagm1 
hesab etmemi§ti. 

Lokarno misakmm bozulmasma Fran· 
SIZ - Sovyet ittifak1 sebeb oldugu gibi 
garb! Avrupamn emniyetini koruyacak 
Yeni bir anla§manm akdine de gene bu 
ittifakm mani olmasi F ranSIZ askeri me• 
hafilini iyice me§gul ediyor. Bunun ic;in 
F ransamn biiylik askeri §efleri, bu ittifa• 
ktn aleyhinde siiz soylemege ve propa • 
ganda yapmaga ba§ladiiar. 8 mart tari• 
hile Parisien ~ekilen bir telgrafta bildi .. 
rildigi vec;hile vaktile Rusyaya giden 
Fransiz askeri heyetine riyaset etmi§ olan 
General Niessel Fransiz - Sovyet misakl 
aleyhinde ne§rettigi bir §iddetli tenkidde, 
KJZtiordu bugiin, bir dereceye kadar 
askeri bir kudret olsa da, sefet1berlikte 
kiiylli kiitlelerinin iltihak1 iizerine bu 
kudretini kaybedecegini, KJZI! donanma• 
nm da ancak Akdeniz ictin bir ehemmi
yeti olabilecegini soylemi§ ve FranSIZ .. 
Sovyet misakmm F ransa ic;in bir tuzaktan 
ha§ka bir§ey olmad1gmt iddia etmi§tir. 

Y eni Lokarno misakmm viicude gel • 
mesine engel olan diger bir mani de Bel
c;ikanm Umuml Harbden evvelki mutlalt 
bitarafhk politikasma avdete kat'i karar 
venni§ olmasadir. Belc;ika, yeni Lokarno 
misakmm akdine kadar kar§Ihkh yard1m 
i~in, lngiltere, F ransa ve Belctika arasm
da akdolunan muvakkat anla§mada bile 
daha ziyade kalamiyacagmi, 1ngiltere 
hiikumetine bildirmekle garbl Avrupa 
emniyetinin tanzimi i~ini biisbiitlin karl§ -
hnni§hr. Mesele ic;inden ctikilmaz bir ha· 
le gelmektedir. 

Mrthnrrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 

Abone ~eralti { Tur~iye Hari~ 
i!;lD i!;in 

Senelik 
AltJ ayhk 
tl'!; ayhk 
Bir aybk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 ,. 

400 • 

150 • 

1450 ,. 

800 .. 

Yoktur 
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· TELEFON · ·. · · TELGRAF ve TELSiZLE · 

Du~enin T rablus seyaha
ti Avrupay1 tela~a verdi 
Paris matbuab bundan maksad1n ingiliz silahian
masina cevab te,kil eden bir niimayi' oldugunu ya· 
Ziyor. Musolini manevralarda haztr bulunmiyacak 

[Ba!Jtarat: 1 inci sahifedel 

Ga:z.etta del Popolo endifeleri 
iz.ale ediyor 

Milano 11 (A.A.) - Gazetta del 
Popolo, Mussolini'nin Libya seyahatini 
ingiltere aleyhinde bir tezahiir gibi gos -
teren yabanci gazetelere hi.icum ediyor ve 
diyor ki: 

«- italya, <;ok sarih ve vazih bir 
Akdeniz siyaseti takib etmektedir. Bu 
siyaset, keyfemaye§a tefsir goti.irmez ma
hiyettedir. Maamafih diger taraftan ltal
:ramn Akdenizde bu denizin 1talya nez
dindeki ehemmiyetile miitenasib bir va -
ziyet i ~gal etmek istedigi de bedihidir. 

F akat ltalyanm beynelmilel sahada 
takib ettigi ancak bir sulh ve i§birligi si -
yasetidir. Duc;enin seyahati ve deniz 
manevralan, hic;bir suretle bu siyasetle 
bir z1ddiyet arzetmemektedir.» 

Fransrz matbuatr telafla 
Paris 11 (A.A.) - Bin;:ok gazete -

ler, ba§makalelerini Mussolini'nin Lib -
yaya yapacag1 seyahate hasretmi§lerdir. 

Matin gazetesi, diyor ki: 
«Hi.ikumet erkanmdan bir zat, Duc;e

nin Libyadaki hava ve deniz manevra -
lannda, ham bulunmiyacagmi beyan et
mi§tir. Duc;e'nin bu istinkaf1, italyan ma
nevralanm italyan satvetinin timsali bir 
ai.imayi§i gibi gostermek istemi§ olan baz1 
ecnebi mehafil ve gazetelerinin bu tarz -
daki miibalagah iddialanna kar§I bir ne
vi cevab te§kil edecektir.» 

Pertinax'a gore, bu seyahat, bir kuv -
vet ni.imayi§idir ve uzun zamandanberi 
mukarrer olmasma ragmen, !ngilterenin 
silahlanma programma bir nevi mukabe -
ledir. 

Pravda'ya gore 
Moskova 11 (A.A.) - Tas Ajansi 

hildiriyor: 
Mussolini'nin Libyaya seyahatini tab

it eden Pravda gazetesi ezciimle diyor 
ki: 

«Bu seyahat, siyasi tezahiirdiir ve bu 
tezahiir, italyanm askeri kuvvetini gos -
termekten ba§ka aynca iki gaye takib et
mektedir. Bir kere, «ltalyan fmparator
lugu>> dahilinde her§ey yolunda gittigini 
bildirecek, sonra da Fran sa ve ingiltere
ye fa§ist ltalyanm Afrika ve Akdenizde
ki metalibahm hatulatacakt1r. Esasen 
Y:ont Ciano'nun raporu iizerine biiyiik 
fa§ist konseyinin aldigi karar suretleri, 
ltalyanm, Akdenizin §ark havzasmda ol
dugu kadar garb havzasmda da bir He
gemonya kurmay1 gaye edinmi§ oldugunu 
ac;1k<;a gostermektedir. 

Biiyiik fa§ist konseyinin kararlarile 
Mussolini'nin, §imall Afrikaya yapt1g1 bu 
tezahiir seyahati, aynca ba§ka bir gaye 
daha giitmektedir ki, bu da Fran sa ve 
lngil tere iizerinde tesir icra etmek ve 
miizakereler a~Ilmasmi miimkiin k1lacak 

bir vaziyet haz1rlamak i.izere bu memle • 
ketleri baz1 muayyen fedakarhklara mec
bur eylemektir. Zira, ~uras1m unutmamak 
]aZJm gelir ki gerek Almanya gerek ftal
yanm istikraz ve krediye c;ok biiyiik ihti
yaclan vard1r. Vaktile Italyan fa~istleri
nin ilan ettikleri otar§i pLinian, hakikatte 
bugiin suya dii~mii§ bulunmaktadir. Ge
rek Almanya, gerek ltalya halen yalmz 
1ptidai madde degil, fakat ayni zamanda 
bububat ta ithal etmek mecburiyetinde -
dir. 

Diger taraftan, Hitler' cilerin tertib e
dip Macaristanda son giinlerde meyda
na c;Ikanlan ve dogrudan dogruya ltal -

yan menfaatleri aleyhine kurulmu§ olan 
hiikumet darbesi te~ebbi.isi.i, Mussolini -
nin vaziyetini sarsmi§hr. Gerek bu te -
~ebbiis, gerek son Almanya - Avusturya 

konu§malan ~unu gosteriyor ki, harici si
yaseti gittik~e daha ziyade kuvvetle 
Berline baglanmakta olan ltalyan fa -
,.jzme Italyan - Alman dostlugu <;ok 
,.,aha hya malolmaktadJr.» 
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Amerikada grev Yugoslavya- italya 

HAdise!er arasanda 

ink1labi nasd anlami,Iar? 
anlundan bir mektub aldtm. 
Orada sesli sinemanm loca
lanna ve Ha.lkevi temsil ko

lunun miisamerelerinre bekarlar ka
bul edilmiyormu§! Bu mektubun, ne 
kadar dogru soyledigini ve dogru 
soyliiyorsa bu acayib karann hangi 
ahlaki endifelerle verildiiini bilmi
yorum. 

Bilmiyorum ve anlamtyorum. 
Mektub sahibi. Ha1lkevi temsillerine 
ancak bir kad1nla berabeT girmek 
miimkiin oldugu i~in, miisamerede 
bulunmak istiyen bir bekann «sukut 
etmi§ bir bayam koluna takmaktan» 
ba§ka ~aresi kalmadtgml yaZJyor. 

Bekarlan medeni haklanndan 
mahrum eden bu tedbirin manast ne 
ola? Onlan evlenmege mecbur et
mek mi? Evli kadmlan erkeklerile 
beraber sosyal hayata girmege mec
bur etmek mi? Nedir? (:anion ilah
lan §Unu bize bir izah etseler de an
lasak! 

Eger bekarlan bu nevi zecri ted
birlerle evlenmege mecbur etmek 
miimkiinse, bunun daha kolayt var: 
Y almz Halkevi ve sesli sinema degil, 
biitiin devlet, mllihkeme, lokanta ve 
ftnn kap1lar1 bunlann yiiziine kapa
mr, «yanmda bayan olm1yanlara hak 
ve ekmek verilmez!» gibi bir nizam 
~1kanhr, mesele topyeki'in halledilir. 

Eger maksad evli kadmlan erkek
lerile bir arada medeni hayata sok
maksa, Halkevi temsillerinin yokla
masmda haZlr bulunmtyan zevceler 
aleyhine kanuni takibat yap1hr ve 
bOylece, §U miihim tedbire, muhtac 
oldugu sarahat kahlml§ olur. (Bu 
sozlerimin ciddi zann-edilerek tatbik 
olunmaSilndan korkmuyCM' degilim!) 

c;ankm hiikumetinin veya beledi
yesinin (karar kimin tarafmdan ve
rilmi§tir, bilmiyoruz) bekar erkekleri 
mi, evli kadmlan nu terbiye etmek 
niyetinde oldugu anla§llmtyor. 

Mektubun dogru soyledigine inan
sam, c;anlor1da bu yasag1 -r1karanla· 
nn Istanbul Oniversitesine getirile
rek inktlab derslerini takibe mecbur 
edilmelerini teklif ederim. c;unkii bu 
kafalann Oniversite degil, hatta orta 
mekteb talebesi kadar inktlabt anla
mamt§ olduklanna hiikmetmek la
ztm ge1ir. Fakat ben mektuba inan
mlyor ve c;ankmdan bir tekzib bek
liyorum. 

PEYAMI SAFA 

Garb misalo 
iki memieket aras1ndaki Aim 1. 'I' muhti-.. b . 'I . anya, ng1 IZ 

munase at tyt e!fiyor k d cevab 
Yeniden 150,000 amele 

b1raktt 
Nevyork 11 (A.A.) - Endiistri 

mmtakalannda grev hareketi gittikc;e da
ha ziyade yayi!maktadu. Chrysler fab • 
rikalarmdaki 75 bin iKiden ba§ka, Fi
restone fabrikalarmdaki 1 0 bin i§<;i de 
~rev ilan etmi~tir. 

-5ikagoda 450 kondoktor yeralt1 tram
<Vaylanm i§gal etmi§ ve her ti.irlii e§ya 
nakliyatl durmu§tur. Bu §ehrin mahal -
lelerinde e~ya nakliyatl yeralt1 yolu ile 
yap1lmakta oldugundan, grevin tesiri mii
him surette hissedilecektir. Detroite'de 
mi.istahdemlerin grevi dolay1sile biiyi.ik 
magazalardan biri kapanml§l!r. 

1Uinois, Wisconsin, indiana ve Michi
gan eyaletlerinde 40 bin i~i kadmm grev 
ilan edeceklerini bildirmesi yiiziinden pa
muk endiistrisi fena bir vaziyete girmi~tir. 

General Motors, Chtwrolett ve Fis -
herbody fabrikalarmda yeniden grev <;Ik
masJ pek muhtemel bulunmaktad1r. 

Detroit' de Chrisler fabrikalan direk
torliigii, Lokavt yapml§ ve fabrikalan i§
gal eylemi~ bulunan i§<;ilerle sendika §cfi 
John Lewis aleyhine clava a<;mi§tir. 

Tunu.sta farprfmalar oldu 
Paris 11 (A.A.) - Konstantin ya -

kmmdaki Kouif maden amelesi, g.-ev ilan 
etmi§lerdir. ] andarmalar, birkac; el hava
ya silah atttktan sonra, tehdidkar bir va
ziyet alan grevcilerin iizerine ate§ etme
ge mecbur olmu§lard1r. 6 yerli, ag1r su
rette yaralanmi§hr. Bunlardan birisi al -
ml§ oldugu yaralann tesirile olmii§tiir. 

lngilterede biten grevler 
Londra I I (A.A.) - Derby' de ka

in Rolts-Royce tayyare fabrikalan ame
lesinin grevi, sona ermi§tir. 

Ocretlerin artmlmasJ hakkmda yakm
da miizakerelere giri~ilecektir. 

Paris I 1 (A.A.) - T unusta Cebeli 
Abyo§ta yerliler silolara ve kuma§ depo
lanna hiicum ederek yagma etmi§tir. Po
lis miidahale ederek kirk ki§iyi tevkif et
mi§tir. 

Kara~ay ta§tl 
Ankara 11 (A.A.) - Buraya gelen ma

lfunata gore Geyvedeki Kara<;ay ta§mi~ 
ve kasabay1 istasyona baghyan §Osenin 
iizerindeki kiipriiyii y1karak miinaka
lah inkitaa ugratm1~ ve 150 hektar ara
lti su altmda kalnufiihr. 

Roma 11 (A.A.) - Havas ajans1 
bildiriyor: 

Yugoslavya orta el~isi M. Yovan Du
c;.ic;. Kont Ciano §erefine bir ak§am ziyafeti 
vermi§tir. Diplomatik mahfiller bunda, 
M. Mussoltnt tarafmdan Milano nutkun
da ve M. Stoyadinovic; tarafmdan Bel
grad' da haber veri! en italy a - Yugoslav
ya miinasebatmdaki devamh salahm yeni 
bir ni~anesini gormektedirler. 1ki hiiku
metin temas1 §imdi pck ziyade samimidir. 
F akat bu salahm heniiz siyasi mahiyette 
bir anla§m.a §eklini almad1g1 anla§Ilmak
tadJr. 

Baz1 §ayialara gore, Kont Cinano'nun 
Belgradda bu aym sonunda yapaca~ se
yahat te heni.iz tesbit edilmemi§tir. 

Bir «centlemens agrement» m akde -
dilmek iizere ve hatta akdedilmi§ oldugu 
§ayialan ise hakikate uygun degildir. 

Zonguldakta biiyiik bir tiinel 
a~1ld• 

Zonguldak 11 (A.A.) - Zongul
dak demiryolunun Zonguldaktaki biiyi.ik 
ti.ineli bugiin biiyiik merasimle ac;Ilml§ ve 
candan tezahiirat yaptlml§tlr. Onlerinde 
Halkevi bandosunun c;aldigi milli mar§· 
larla ve ellerinde bir dagi daha deldik 
\"ecizelerile c;.ok kalabahk i~i kiitlesi se
vinc heyecanlan ic;.inde Parti ve hiiku -
meti ziyaret ederek Atati.irke, Parti ve 
Cumhuriyet hiikumetine minnet ve ~iik -
ranlanm sunmu§lard1r. Bu miinasebetle 
Halkevinde bir siivare verilecektir. 

Bir lsvi~reli profesoriin 
teklifi 

Ankara 11 (Telefonla) - isvi<;reli 
profesiir S. Curicea §ehrimizdeki baZl 
makamlara giinderdigi mektul:xla is -
vi<;re ile Tiirkiye arasmda kiiltiirel ra -
brtalarm kurulmas1 yolunda baz1 te
menniyatta bulunmu§tur. 

Memleketimiz hakkmda ilk defa Ke
malist Tiirkiye mecmuasrm giircrek ma
lumat sahibi oldugunu bildiren profe -
stir, isvi<;relilerin Tiirkiyeyi hakkile ta
mmadiklarmdan bahis ve talebe miiba
deleleri yap1lmasm1 da teklif etmektc -
dir. 

Eden, Kralla goriittii 
Londra 11 (A.A.) - Kral, diin og

leden sonra Eden'i kabul etmi§tir. 

ras1na ya In a 
verecek 

Berlin 11 (A.A.) - Siyasi mehafil, 
Almanyanm pek yakmda ingiltereye ce
vab verecegini, c;iinkii lspanyadaki vazi
yetin bu yakmlarda tavazzuh etmesi.Jlin 
Alman diplomasisinin ~imdiye kadar he
saba katmak mecburiyetinde bulundugu 
kararS!Zhga nihayet verecegini beyan et
mektedir. 

Von Ribbentrop, !ngiltereden a§agi -
daki izahat1 istiyecekttr: 

«Almanyamn Locarno muahedename
sini feshetmesi, ingiltere, F ransa ve Bel
c;:ikamn bu muahede ahkamile bagh ol -
maJanna mani oJamami§tJr. JngiJtere hii
kumeti, italyamn i§tirakini arzu etmekte 
midir? Berlin kaibinesi, italyamn i§tiraki 
keyfiyetinin Roma - Berlin mihverini 
zafa ugratacagmi ilave eylemektedir. 

Siyasi Alman mehafi!i, ingilterenin 
yalmz zamin bir bi.iyiik devlet olmak de
gil, ayni zamanda zaman altma almi§ 
bir d'evlet olmak arzusunda bulundugunu 
beyan etmektedir. Bununla beraber, Bel
o;ika, mi.itekabiliyet taahhi.idiinden siynl
mak istemektedir. 

Almanya, miitekabil bir emniyet mu
kavelenamesinin ne vec;hile derpi§ edile -
cegini soracakhr. 

Burada §U noktaya i§aret olunabilir ki, 
Sir Eduard Grey tarafmdan Bi.iyiik 
Harbden evvel takib olunan «bilaihtiyar 
karanhk» siyasete temsil edilen bir siya
seti merkezi ve §arki Avrupaya kar§I ta
kib edip etmiyecegi ve bu siyaseti tarif 
eyleyip eylemiyecegi me§kuk bulunmak
tan ve lngilterenin bOyle bir tarif yap -
maktan imtina edecegi zannolunmakta • 
-chr. 

Von Neurath istila edecehmif 
Londra 1 I (A.A.) - Mancheter 

Guardian gazetesine gore, M. von Neu
rath, pek yakmda istifa edecektir. 

Hariciye Nezaretinde kendisine M. 
von Ribbentrop'un hale£ olacagi s(iylen
mektedir. 

Miinhal valilikler 
Ankara 11 (Telefonla) - Baz1 miin -

hal valiliklere Parti ba~kanhg1 yapml§ 
meb'uslarm tayin edilecckleri wylen
mektedir. 

Tiirk Ku~u biiyiik bir 
gayretle ~ah~1yor 

Tiirk Hava Kurumu Ba,kani Fuad Bulca 
gazetemize, sivii havac1hk faaliyeti hakk1nda 

miihim beyanatta bulundu 

Ankarada yaptlmast takarriir eden Tiirk Hava Kurumu Pilot 
mektebinin bir krokisi 

[Ba§tara!~ 1 tnct sahtJed~J ·I hava sporuna ragbet arthkc;a planor 
a§kmi uyandmci tedb1rl~r. ~h~mas1 g1b1 yiiksek ~U§ kamplan ve motorlii +ayya
miihim te§ebbiislere de gm§Ilmi§ bulunu- re mekteb ve kamplan da tabiatile c;oga-
luyor. lacaktlr. 

Biitiin bu haynh inki§afm naz1m1 o -
!an Turk Ku§unun c;ah§ma tarz1 ve yeni 
hamhklan hakkmda malumat almak ii -
zere Tiirk Hava Kurumu ba§kam <;o -
ruh meb'usu Fuad Bulca'y1 ziyaret et -
tim. Hava Kurumunun degerli ba§kam 
Cumhuriyete §U beyanatta bulundu: 

«- Tiirk Hava Kurumu bir buc;uk 
senedenberi sivil tayyarecilige ba~lamt§ 
bulunuyor. Biliyorsunuz ki sivil havacl
hk faaliyetimize planorciiliikle ba§lan -
IDI§hr. Bu miiddet zarfmda Ti.irk genc
lerini havac1hk sahasmda yeti§tirmek ic;in 
gidilmesi zaruri yollan fursat dii§tiikc;e 
soylemi~tik. Biiyiik kii~iik biitiin millet -
lerin havac1hga verdikleri k1ymet ve e -
hemmiyeti, Sovyet Rusya seyahatinden 
donii§te oldugu gibi, arkada§lann Po -
lonya ve Almanyadaki tetkikleri ve ec • 
nebi matbuatmm bu sahadaki ne~riyat1 
vesilelerile de tebariiz ettirmi§tim. Ara -
dan c;ok k1sa bir zaman gec;mesine rag • 
men milletlerin havac1hk sahasmda c;a -
h§ma hiZI akillara durgunluk verecek bir 
seyir aim!§ bulunuyor. 

Beynelmilel Hava Federasyonunun 
Var~ovada yapm1 oldugu son toplanttda 
~imdiye kadar mevzuu bahsolmryan pa -
ra§iitc;.iiliik te ba§hba§ma bir §Ube olarak 
ele almmi§ ve ~una aid maddelerin de 
esas nizamnameye ilavesi takarriir etmi§ • 
tir. Diinya milletlerinin bu y1! hava biit
c;elerini eski senekilere kiyas edilemiye -
cek kadar ar!Jrmalan da havac1hga ver
dikleri yiiksek ehemmiyetin derecesini a
c;1k<;a gostermektedir. 

Gerek harbde, gerek sulhta biiyiik bir 
rolii olan havac1hk sahasmda, Tiirkiye 
Cumhuriyetinin diger sahalarda vard1g1 
yiiksek mevkie ~1kacag1 §iiphesizdir. Biz 
de havacJhglmiZI bize gereken dereceye 
yiiseltecegiz. Askeri havaclhglmlz bi.iti.in 
varhgile c;ah§lr ve her giin daha yiikse • 
lirken bu kuvvetin ihtiyatlm te§kil edecek 
olan sivil tayyareciligimizin de geride 
kalmas1 elbette kabul edilemezdi. Turk 
Ku§u ismile faaliyete ba§hyan ve heniiz 
iki ya§mi doldurmaml§ olan sivil hava -
cJhgJmtzm, Tiirk gencliginin enerjisile, 
lay1k oldugu mevkii alacagmdan §iiphe 
edilemez. Evvela Ankarada i~ ba§hyan 
Tiirk Ku§u bugiin yedi biiyiik vilayet 
merkezinde daha ~ubeler ac;,ml§tlr. 20 u
c;ucu iiye ile ilk ad1mm1 atan Tiirk Ku • 
§Unun kanad1 alhnda bugiin 500 den faz
la uc;.ucu iiye vard1r. K1§ devresinde yal
mz nazarl uc;u§ dersleri goren bu gender 
nisan iptidasmdan itibaren tatbikata da 
ba§hyacaklardir. Bu c;ah§malardan A 
brovesini almaga muvaffak olanlar tem
muz ba§langJcmda inonii yiiksek yelhn 
~U§U kampma toplanacak ve orada pla
norlerle yii~sek U!;U§ Ve para§utJe atlama 
talimleri y,apacaklard1r. Planor uc;u§la -
nndan maksad, esas olan motorlii u~u§ -
lara hazJrlanmaktlr. 

Planor uc;.u§lannda muvaffakiyet gos
terenler az bir zaman zarfmda motorli.i 
tayyarelerle uc;mak imkamm bulurlar. 
Bu sene lnonii yelken ~U§U kampmdan 
ba§ka Ankarada bir motorlii tayyare 
kampt a<;tlacakhr. Gec;en sene inonii 
kampmdan yiiksek uc;u~ ~hadetnamesi 
olan C brovesi alanlar bu sene Anka -
rada dort ayhk bir kamp miiddeti zar • 
fmda motorJii tayyareJerJe uc;U§ ogren -
mi~ olacaklardJr. 

Bundan sonra her sene ayni tarzda bir 
y1! evve! !nonii kampmdan brove alan -
lar miiteaktb sene II!Otorlii kampmdan 
brove alacaklardJr. Bu suretle havac1 
genclerimizin saylSI y1ldan yi!a birkac; 
misli artacak!Jr. 

Uc;uculuk, bir taraftan en ideal bir 
spor oldugu gibi diger taraftan memleket 
hava ordusunun ihtiyatmt te§kil edecek 
genclerin yeti§tirilmesi bak1mmdan da bir 
memleket davasJdtr. Tiirk gencliginde 

Bir yandan genderimizin uc;uculuga 
gosterecekleri heves, bir yandan da kah
raman milletimizin daima oldugu gibi 
Hava Kurumuna candan alaka ve yar
d1mlan Tiirkiye Cumhuriyeti havacihgi
m da diger devletlerinki gibi ilerletecek
tir. Esasen Bi.iyi.ik Onder Atatiirkiin 
Tiirk gencinin her sahada oldugu gibi 
havac1hkta da kendisini bekliyen en yiik
sek mertebeye varacag1 yolundaki biiyiik 
i§aretleri ve fahri ba§kammiz !smet !no
niini.in Kuruma verdikleri yiiksek direk
tifler Tiirk milletinin havac1hk sahastn • 
da da laytk oldugu mevkie eri§ecegine 
en biiyiik teminat!Jr. Gerek Tiirk gene -
lerine bu sporun heyecamm tattlrmak, 
gerek umumiyetle halka havac1hgm teh· 
likesiz mahiyetini ve derin zevkini gos -
termek i~in on be§ giindenberi ufak bir 
filo mel'l!.leket i<;inde bir turneye <;IKIDI§ 
bulunuyor. Bursa ve lzmirde candan 
gosteriler yaptldt. Bu pazar gi.ini.i de is
tanbulda ayni gosteriler yaptlacakhr. U
manm ki Bursa ve lzmirde oldugu gibi 
saym !stanbul halki ve ;encligi de ayni 
alaka ve heyecant gostererek gerek pia
nor ~u~lan, gerek para~iitle atlamalar 
hakkmda yakmdan bir fikir edinmi§ G • 

lacaktn.'> 

Ogrendigime g{)re Tiirk Hava Kuru
munun Ankaradaki merkez binasile An
kara Halkevi arasmdaki sahaya yap1la • 
cak olan Motorlii T ayyare Pilotu mek
tebinin in~aatma bir ay sonra ba§lana • 
cakhr. Para§iit~iiliik, motorciiliik klsim
larile laboratuarlan, mi.ize ve kiitiibha
neyi muhtevi olacak bu mekteb, y1! so -
nuna kadar bitmi~ olacakhr. 

lttanbulda Hava bayramt 

Tiirkku~u bayrami hamltk!an devam 
etmektedir. Diin Ankaradan gelecegi ya
zllan iic; tane motorlii ve iki tane motor
suz tayyareden miirekkeb Tiirkku§u fi • 
losu havanm muhalefeti dolayJsile bu se
yahatini tehir etmi§tir. Diin §ohrimizde 
bulunan Ti.irkku§u filosu !stanbul iize -
rinde uc;u§lar yapmi§hr. 

Bugiin Tiirkku§u umumi miidiirii Ze
ki, Tiirkku~u muallimlerinden Vecihi ve 
Ti.irkku§u lstanbul ~ubesi reisi Nuri ~eh
rin muhtelif yerlerini gezerek Tiirkku§u 
K;in tatbikat y!pmaga elveri§li bir saha 
anyacaklard1r. Bu heyetin begenecegi 
saba Hava Kurumu tarafmdan sahn ah
narak Istanbul Ti.irkku§una verilecektir. 

Y arm Tiirkku§U filosu gene !}Chir iizerin
de uc;u§lar yaparak ertesi giinkii bayram 
ic;in beyanname atmak suretile halk1 Y e
~ilkoye davet edeceklerdir. Merasime pa
zar giinii saat 11 de bandonun c;alacagi 
istiklal mar~ile ba~lanacakhr. 

Tiirkku§U bayram1 merasimi ba~an -
ba§a filime almacak ve badehu halka 
gosterilecektir. 

Emniyet Miidiirliigii tarafamdan hava 
bayrammda herhangi bir intizamsJZhga 
meydan verilmemesi i<;in tedbirler alm -
m1~llr. 

Tiirkku§una yeniden iiye yaz1lmaga 
talib olan gender ~ogalmaktad1r. Evvel
ki giin de Darii§§afaka lisesi talebelerin
den bir grup Ti.irkku§una yazJimi~Iardu. 
Bunlar muayeneye sevkedilecek, tayya
reci]ige biinyeleri miisaid olanlar kabul 
ol unacaklardu. 

Tiirlc gencliginin havac1hga kar§l gun
den gi.ine artan sevgisi memleket biiyiik
lerini <;ok miitehassis etmektedir. 

Hindenhurg halonu 
biiyiitiildii 

Frankgurt 11 (A.A.) - Cenub A
merikasile hava seferleri 16 martta ba§
hyacak ve Hindenburg balonu bu tarih
te hareket edecek.tir. Balon §imdi 72 yol
cu alacalc hale konulmu§tur, 

HEM NALINA 
MIHINA 

Gene ba,ka bahara mi 
kald1? 

0 stanbulun belediye ve §ehir i§lerinden 
bahsetmek te, etmemek te hayli dii· 
~iindi.iriicii, hayli gii~; bir meseledir. 

Begenmediginiz bir~y. yapilmJyan bir 
i§. eksik veya yanl~ yap1lan bir belediye 
hizmeti gori.ir, yazarsm1z. Kar§miza sizi 
~hre ve memlelcete hiyanetle itham ede
celc lcadar zalim gazeteciler <;1kar. Bu 
itham, bir yurdda§a kar§I yap1labilecek en 
ag1r isnad oldugu ic;.in, tamamen halcstz 
ve yersiz oldugu h.alde, gene korkar Te 
susarsmJZ. 

T enkidiniz, yalmz boyle ham bir if • 
tiraya ugramakla da kalmaz; samimiye
tinizden, dostlugunuzdan ~iiphe edenler, 
size hatmmza bile gelmiyen dii~i.inceler. 
kaygi!ar atfedenler de bulunur. Bu, o -
teki ham isnaddan daha <;ok giiciiniize 
gider. <;iinki.i, Cihangirdeki yeni cadde
lerin <;amurundan §ikayet etmekle §ehre, 
memlekete hiyanet degil; bilakis hizmet 
ettiginizi herkes bilir amma, belediye i§ 
lerini kuvvetlice tenkidinize, ba§ka ma
na verenlerin sozlerini duyamaz ve red 
dahi edemezsiniz. (Halbuki §ehrimizin 
giizelle§mesinden ve §Chircilerimizin mu• 
vaffakiyetlerinden ba§ka hi~bir endi~ -
miz yoktur.) 

Birinci sebebe inzimam eden bu ikinci 
sebeble, arhk, ~hir i§lerine kalem uzat· 
maktan c;elcinir ve ~;ekilirseniz, bu sefer 
de, okuyuculanmz size tiimen ti.imen 
mektub yazarak sitem ve muahaze yag
dmrlar. Sizi evet efendimcilikle, ~hir 
i§lerinde lakaydlikle hem§erilere kar§t o
lan vazifenizi yapmamakla itham eder • 
ler. 

Onun ~indir ki bu mevzuda, biz ik.i 
degil ii<; ~mi arasmda kalm11 binamaz 
vaziyetindeyiz. 

Bu uzun mukaddemeden sonra, mak • 
sada geliyorurn. lstanbulun en giizel cad
delerinden biri T aksim Cumhuriyet mey• 
danmdan Harbiyeye kadar giden bul • 
vardu. Burada, yolun ortasmdaki giizel 
agaclarm 30 - 40 kadan kurnyarak ek • 
silmi~tir. Bu eksiklik, bilhassa Curnhuri· 
yet meydanma en yakm olan klSlmda. 
pek barizdir. 1936 ilkbahan, 1936 son· 
bahan gec;.ti. Eksilen agaclann yerine 
yenileri dikilmedi. 193 7 ilkbahan, bah
fiVanhktan anlamam aroma, galiba ba· 
haria beraber agac dikme mevsimi de 
gec;iyor. Gene agac saflanndaki bo§luk
lar, duruyor. 

Bu vaziyet kaT§lS!nda, 

Vuslat gene mi kald: gU.zel, ba~ka bahara?, 

Dersem, ntana hiyanet, dostluga iha· 
net, 1ahsi menfaate hizmet giinahlann • 
dan birini i§lemi§ olur muyum acaba? 

fstikfaf Mar$t notast 
ounkii. yaztm iizerine, istiklal mar§mm 

bestekan Bay Zeki, idarehanemize 
kadar gelmi§, Ne yaz1k lei bu ziyaret be
nim bulunmadJgtm bir saate tesadiif etti. 
Bay Zeki, arkada~lara, lstiklal mar§mm 
notalanm kendisinden Beyoglunda Ay • 
nah~ar~1daki musiki alet ve levaziml sa· 
tan diikkanlann almi§ oldugunu fakat, 
kendisinin, ~imdiye kadar, bundan hic;.bir 
fayda gormedigini, iistelik diinya kadar 
da masraf ettigini s(iylemi§. Onun i<;in, 
bestelcar da, benim gibi, Maarif Vekale
tinin, mar§m telif hakbm kendisinden 
sahn almasun istiyor. Su halde, i§ Maarif 
Vekaletinin himmetine kald1. Milli mar
§mm notasmt bulmak kabil olm1yan ye
gane memleket halinden c;,Jkmamiz ic;in 
Maarif Vekaletinin bu i§i iisti.ine alaca· 
gm! iimid ederim. 

Ziraat Bankasmda bir tayin 
Ankara 11 (Telefonla) - Cumhuriyet 

Merkez Bankas1 meclisi idare azasmdan 
Nusrat Meray, Ziraat BankaSI miidiri 
umumi muavinligine tayin edildi. Nus· 
ra~ ~~ray ye~i vazifesine ba~laml§br. 
Mud1n umum1 muavini Suphi ise, Ban
kamn istanbul ~besi kontrolorliigiine 
naklen tayin edilmi§tir. 

Giimriiklerde yeni tayinler 
Ankara 11 (Telefonla) - Giimriikler 

Vekaleti hukuk mii~avir muavinligine 
birinci miimeyyiz Savni, birinci mii· 
:neyyizlige miimcyyizlerden Muhtar, 
Istanbul ithalat giimriigii muayene me
muru Sad1k, birinci s1mf muayene me
murluguna, ba§mudiirliik memurlann
dan Talat ta ba~miidiirliik muayene me
murluguna terfian tayin olunmu§lard!.r. -···-VEFAT 

Bahriye ve Defterhane esbak muha • 
sebecilerinden ~evki merhumun hare -
mi ve Orner Adil, Vefa lise~ cografya 
muallimi Mehmed Ali ~evkUC.,e Ahmed 
E§refin annesi Fatma Fitna. diin gece 
vefat etmi~tir. Cenazesi bugiin saat on 
bir bu<;ukta Cagaloglunda K1z lisesi kar
~Ismda 30 numarah evinden kald1r1la • 
rak Edirnekap1 $ehidligine gotiirille -
cektir. Mevli r~ ., .. 



[
Memleket 
h i kAyes I Goniillii l 

( ___ Ta_r_ihi __ Bi_bl~iyo~g~ra~fy_a_) 
Tarihi Siilalei Kopriiliiler 

T utu§mU§ bir gonliin alevini di§e vu· 
ran yamk ag1zlar gibi yer yer <;atlamJ§ 
k1rar; ovaya gone§ ilk selammi yollarken 
koy, baygm horoz sesleri arasmda uya -
myordu. Diigiin evinin avlusundaki <;I -

rakmanlar (me§ale) daha yeni sonmii§
tii. Hanmm {<;ahdan yap1lan <;it) etra
fmdaki hamlarda s1zmJ~ koyliiler bo -
zulmu~ bir siperin kum torbalan gibi 
kannakan§Jk birbiri iizerine yigiinu~lar, 
horluyorlard1. Biitiin yaz hi~ sogum1yan 
granit daglan yahyarak gelen cenub riiz
gan yeryiiziinii daimi bir hamam bugu
suna biiriiyor; alkol, kavrulmu§ et ve 
giibre kokulan kan§ml§ bir hava i<;inde, 
saatlerdir agzmdan gemi almmamJ§ bey
girler ve s1tmah otlar bile sarho§, boynu 
biikiik dii§iiniiyordu. 

Murteza Day1 oglu Selimi Daghlarm 
Giilsiimle evlendiriyor, ii<; giindiir ka -
zanlar kurdurup davul dogdiiriiyordu. 
i<;ki, kadm, ciimbii§, giire§, at yan§J; ar
tJk kimsen· ayakta duracak kudreti kal
mamJ§, biitiin muhitin varhg1 gokleri tu
tan mii§terek bir hmlt1 halini a!mJ~tJ. 

*** 
Beni misafir ettikleri ki:iy evinin biraz 

otesinden baglama seslerile boguk bir 
mmltl duyuluyordu. Bah<;edeki JsJrgan 
ormanmda <;izmelerimle yo] a<;arak iler
ledim. Acayib bir manzara ile kar§Jla§
mi§tJm. Kiir;iik ankm k1y1smda ayakla -
nm suya sokmu§ bir adam oturuyor, ha
fif hafif baglama <;alarak, gozleri kapah 
homurdamyordu. Y akla§tJgimi duyma -
d1. Yiiziiniin iki tarafmda gozya§lan -
nm <;izgileri kuru <;ay yataklan gibi par
hyordu. Dayand•&J 50giidiin arkasmda 
b~ .§i elerden bir tepecik meydana gel -
IDI§tl. Y ava§r;a sokuldum. Mer;hul biri -
sinin kulagma fJslar gibi soylenmekte de
Yam etti. 

ManastJrm ortasmda. var bir ~e~e 
Manastmn k1zlan hepsi de se~ 

A{jlanm, mlarJm 
Gider de gider meyhaneye 
-?uz gibi raktyt 
I!;er, doker a{jlanm 

*** 
Adma Tezgin (I} Salih diyorlardt; 

Giilsiimiin be§ yiihk ni§anhs1yd1. Bal -
kanlardan doneli bir ay olmu§tu. Manas
~~~. civarmda harbe i~tirak etmi§, sonra 
k?ye yamk kag1di gelmi§, §ubedeki kay
dme de fevt di.i§iilmii§tii. Buna ragmen 
Ciilsiim muharebeden sonra onu bir sene 
daha bekledi, uzak yakm koylerdeki ar
kada§lanndan haber sordu. «Bir sabah 
baskma ugrad1k, r;ok kay1b verdik. Bu 
arad.a Salih te yok oldu. Bir daha gore.. 
med1k. Yam (esir} olsa elbette §imdiye 
kadar donerdi ... » dediler. Hakikaten 
esir olmu~. sulhtan sonra serbest b1rak!l -
mi§h .. ~ir Y•l. gene kJZm yasuu avutmaga 
yetmJ§tJ, Sel~mle evlenmege raz1 oldu. 
Lakin tam diiglin hazuhklan arasmda 
Salih <;Jkageldi. ihtiyar anas1 oglunu tek
rar bulu§una m1 sevinecegini, ni§anliSlm 
kaybedi§ine mi aghyacagmi §a§1rmi§h. 
Giilsiimiin babas1 i§i genclerin gonliine 
bJrakmagl dogru buluyor, Selim ise «o -
liim Allahm emri ... » diyordu. As1l on -
lan. engibenk (2) eden Salihin haliydi. 
Dehkanh duygu kabiliyetlerini unutmu§ 
gibiydi. Ne sevinc, ne keder, ne dostluk, 
ne kin; daima dii~iiniiyor; yalmz her gor
diigiine dolgun goz.lerle uzun uzun ba -
k1yor, sonra «diinya bu .. » demek ister 
gibi giillimsiiyordu. Ona k1z bahsini a~ -
Ilk! an zaman hayretle ka§lanm ~atmJ§ : 

- Giilsiim mii? demi§ti, kim Giilsiim? 
Ha, §U ••• Arnma Selim de yavuz oglan
dir, Allah ba§lanna giin dogdursun.» 

Salihe biitiin koyli.i ac1yor, kimi «ka -
rasevda olmu§», kimi marabada {muha -
rebe) aklmm ku§u u<;mu§ korkudan» di
yordu. 

*** 
Ayaklanmm altmda ezilen c;oplerin 

~JtJrdisile gozlerini a<;tJ. Kirpikferinden 
siiziilen bakl§lar, muhakkak alemi, ebedi 

bir §afa~ alacas1 i<;inde goriiyordu. D u -
daklan bir tebessi.imle araland1: 

- Hodi vamo! Hodi vamo! dedi; 
hayretle <;ekindigimi goriince tekrarlad1: 

- Hodi vamo! Hodi vamo! Ne 
boyse! 

«Sahiden bozmu§ zavalh, diye dii§iin
diim, soylenenler dogruymu§ !.» 

D erin derin etrafm1 sezdikten sonra 
riiyada gibi dalgm mmldanmaga ba§ -
lad1: 

«- Beni ilk defa boyle <;aglrmi§h: 
H odi vamo! (Gel, gel l) <;amurlu hen
dege saplanmi~tlm. Sag kal<;amdan s1zan 
kan yerdeki ayak izlerini dolduruyordu. 
G igerlerim yamyor, etimi ve derimi saran 
humma ile titriyordum. Top sesleri u -
zakla~mi§, gi.in evine kavu§mak iizereydi. 
$a§km ~a§km etraf1mda ses arad1m ve 
birdenbire bir daha vurulmuf gibi 0] -

dum. 0 hendegin iistiinde duruyor ve 
bana iki elini birdenbire uzahyordu: 

- Hodi vamo, Hodi vamo! Ne boy
se I [Gel, buraya gel! Korkma! demek
mi§ bunlar.] 

<<Eyvah, dedim, ben §ehid olmu§um !» 
vurulup cennete gittim samyordum. Beni 
kendime yaram getirdi hem§erim. fnliye 
inliye dirseklenerek dogrulmaga <;ah§hm 
ve ona bakhm. Yiiziinde parhyan iki ye
§il yiidiz ak§am karanhgmi ylrt!'V<>r, be
yaz omuzlarmda donmu§ grublar gibi 
altm sa<;lar dalgalamyordu. Dudaklan 
merhametle giiliimseme arasmda bir duy
gu hareketile burulmu§tu. Uzattig1 kolla
nm hala <;ekmemi§ti, anlamadJgJm bir<;ok 
§Cyler soyliiyordu. D aha <;ok susad1 -
g1m1 hissettim. Bir saniye duralad1m: 
Nereye gidecektim onunla ~ Bana bir 
kanc1khk edebilir miydi? Ederse ne olur, 
dedim, iki de fa oliinmez ya diinyada? .. 

Hendekten <;Ikmama yard1m etti ve 
koluma girdi. Saklamba<; oynar gibi, go
riinmekten korkarak ikimiz yana yana ve 
emekliye emekliye ilerledik. 

Korudaki samanhkta beni bir 
ay saklad1. ihtiyar bir kadm her 

Yazan: Kopriiliilerden Numan 

Pa~a oglu Ahmed 
Patanm ima m1 Beh!reti 

Eneyid ihrahim 

Yazma. Hat: Fena bir talik; (16X22) 
biiyiikliigunde. 22 varak. Her sahifede 23 
satir. 

Kopriilti kiitiibhanesl, FaZJl Ahmed Pa~a. 
kltablan arasmda: umumi numara: 212. 

Kopriilii ailesi gibi memlekete biiyiik 
hizmetler gonnii§ bir Turk vezir aile -
sinden yedi ki§inin terciimei halinden 
bahseden bu kitab, bu yedi vezire nis -
betle yedi baba aynlmi;~tlr. 

Birinci bab (varak 1 - 93): Ki:ipriilii 
Mehmed Pa§aya; ikinci bab (varak 94-
181): Kopriiliioglu Sadrazam Faz1l Ah
med Pa;~aya; iic;iincii bab (varak 181 -
195): Kopriiliiniin kiic;iik oglu Sadra -
zam FaZll Mustafa Pa~aya; dordiincii 
bab (varak 195 - 199): Kopriiliiniin kar
de§i Hasan Aganm oglu Sadrazam Am
cazade Hiiseyin Pa§aya; be~inci bab 
(varak 199 - 203): Fazll Mustafa Pa§a -
mn biiyiik oglu Sadrazam Numan Pa -
§aya; altmc1 bab (varak 206 - 213): Fa
zil Mustafa Pa~anm kiic;iik oglu Vezir 
Haf1z Abdullah Pa§aya; yedinci bab 
(215 - 220): Sadrazam Numan Pa~a og
lu Vezir Ahmed Pa§aya tahsis edilmi§
tir. Varak 203 - 206 ve 213 - 215 aralan 
bo§tur. Abdullah Pa~anm terciimei hali 
hali hayatmda 1137 de b1rak1lm1§tir. 
Ahmed Pa§anmki de 1151 y1lma. kadar 
gelmektedir. Miiellifinin Kopriilii aile
sine olan baghhg.. itibarile, bilhassa son 
kis1mlar, orijinal bir k1ymeti haizdir. 

*** 
T arihi Vecihi 

(Katal-okita yanh§ olarak Tarihi Veciz 
diye kayidli). 

Yazan: Kmmli Hasan (VecihD. 
Yazma.. Hat: Rik'a. (14X20) biiyiiklii -

giinde. 123 varak. Her sahifede 19 satir. 
Kopriilti kiittibhanesi, Faz1l Ahmed Pa~a 
kitablan arasmda, umumi numara: 225. 

Hicr1 1047 yllmdan hicri 1071 Yihna 
kadar cereyan eden vukuah ihtiva eden 
cTarihi Vecihh vak'a niivis Naimanm 
membalanndan biridir. KoprulU kii -
tiibhanesindeki bu niishamn ba§mda 
Numan Pa.§a oglu Ahmed Pa§amn el 
yaz1sile imzaSl vard1r. 

Re, ad Ekrem Kogu. 

Nikah 
Evrenos ktzlarmdan Ruhefza ile !n -

hisar mernurlarmdan Kema1 Tuncun 
nikah merasimi aileler,i erkamnm hu -
zurile icra edilmi§tir. Y eni aileye saa -
detler dileriz. 

Ni§an merasimi 
fnhisarlar Vekaleti muralnb1 Tevfik 

Curanm kerimesi Muazzezle miitaah -
hid Mehmed A1i Kuntun mahdumu 1§ 
BankaSl memurlanndan Biirhan Kun -
tun ni~an merasimi Perapalas salonla -
nnda giizide bir davetli heyeti huz.u -
runda tes'id edilmi§tir. Tarafeyne saa
detler temenni ederiz. 

ak§am gelerek yaramJ temizliyor, 
bilmedigim ilaclar siiriiyordu. AI -
ma (bu onun adJyd1) yava§ yava§ 
kuliibede kii<;iik bir kiler yapml§h. B o
yuna ekmek, peynir, yogurt, sucuk ve §a
rab ta§Jyordu. D ad1sma teslim olmu§ bir 
<;ocuk gibi, hi<;bir §CY dii§iinmeden - Te 
yalmz onu dii§iinerek - goniillw mah -
puslugumu aylarca uzatbm. Sub giize
Jile birbir!mizin dilini anlamadan <;1lgmca 
sevi§tik. Ikimizde de <;abuk iyile~c:e -
gimdea dog an bir korku vard.. Y ann 
aklumza bile gelmiyordu. Fakat ikimiz.
de de farkmda olmadan §evkimizi k1ran 
gizli bir melal, uzak bir endi§C belinni§ti. 
Buralan arhk bizden <;1km1§tl. Alma'nm 
hayatta. anasmdan ba~a kimsesi yoktu; 
fakat beni de yurdwn ve anam bekli -
yordu. Ayaga kalkacak hale geldigim 
giin bana duydugu havadisi anlatlr-
ken Alma hiingiir hiingiir aghyordu: ( YENi ESERLER ) 

- Osmanhlarla sulh olmu§. Y akmda ---------------
esirler degi§tirilecekmi§! Y eni Adam 

Cevab veremedim. Kalbim sancJyor, Yen! Adam 167 ncl niishasmda ~t1g1 
btiyiik ankette Abdtilhak Hamid, Peyami 

lakin aghyam1yordum. Hislerimle onu - safa, ismail Haml ve $tikufe Nlhalln ce -
rum kar§Jla§mJ~tJ. 0 , vatan, an am... va.blanm ne~rediyor. Ayr1ca ismall Hakk!, 
Bunlardan nasi! aynhr, bunlan bir a raya Hiiseyin Avni, Fiiruzan Hiisrev, Dr. izzed-

dln, Hiisameddln Bozokun yaz!lan, muh -
nas1l getirebilird im ~ tellt terblye hakkmda bya. Erenburg ve 

Tam bir hafta o h1<;k1rd1, ben kudur- Gide'den terciimeler var. Bu fiklr gazete -
dum S ·d· 1 h kA · sin! okumayJ. tavslye ederiz. · onra gi 1p on ann ii umehne 
~eslim oldum. Bir miiddet serbest gezdik. 
I!inde ate§ yanan bir heykel kesilmi§ -
tJm: konu§muyor, yiyip i<;miyor, yalmz 
ve miitemadiyen dii§liniiyordum. ir;imde 
sevgilinin a§kile, ana vatan sevgisi bogu
§Uy~rdu. Y urdum, bayrag1m, anam ve ... 
Ye§J] .gozlii bir tath ba§agriSI . .. 

N Ihayet, bir giin oteki esirlerle hera
her bindigimiz tren kasabamn istasyo -
nundan aynhrken, san§m bir koy k1z1 
ellerini katara uzatarak ko§uyor ve agh
ya agbya, bagmyordu : 

«- Hodi vamo, Salih, Hodi vamo !» 
Gozleri yava§ yava§ gene kapand1, 

iPEK'te 

iiskiidar Hale sinemas1nda 
AVE MARlA 

baglamasi elinden di.i§tii, goz pmarlann
dan iki damla gozya§J donup kalml§h. 

*** 
Bir hafta sonra koyden ge<;erken Sa

libi bulamad1m; T rablusgarb i<;in goniil
lii yazJ!dJ, dediler. 

FER/DUN OSMAN -------(1) Tezg!n: Avare, serseri. 
(2) Englbenk etmek: ~a§Irtmak, hayrete 

dii§iirmek. 

MUTHi$- MUAZZAM • iNSANt- H!SSI 
Harikulade sahnelerle dolu 

LiN C 
KANUNU 

Ba!itanba~a HEYECAN ve MERAK (Frans1zca sozlU 
Metro Goldwin Mayer ~aheseri) 

Rejisorii: METROPOLiS ve NiEBELUNGEN rejisorii 

FRiTZ LANG 
Ba!irollerde: 

SILVIA SIDNEY ve SPENc;ER 
TRASY 

Ayr1ca: Paramount diinya h a vadisleri, M a drid bomha rd1mammn 

gozleri ya~artacak feci sahneleri, heyne lmilel spor ma~lan ve saire .. 

Numarah koltuklar m evveld en a ldutlmasl r ica olunur. 

T elefon: 44289 

- --------- - -----_ - : -- ~-- ---- - -~--_,.-

Tayyare piyangosu 
ke§idesi diin ba§ladi 

5296 numara 12 bin lira kazand1 
50 bin lirabk biiyiik 

lirabk ikramiye 
Tayyare Piyangosunun yinni ikinci 

tertib be§inci ke§idesi dun Beyoglunda 
Asri sinemada r;ekilmege ba§larrJl§tir. 
Bu ke§idenin en biiyiik ikramiyesi olan 
50 bin lira ile ikinci ikramiye 15 bin lira 
diin c;Ikmami§br. Ke§ideye bugiin de 
devam edilecektir. 

Diinkii ke§idede ikramiye kazanan 
numaralar s1ra tertibile a§ag1dad1r: 

12 bin lira kazanan 
5296 

I 0 bin lira kazana 
37680 

3 bin lira kazanan 
26600 

Bin lira kazananlar 
21706 26762 34380 

500 lira kazananlar 
304 2735 5612 7481 9457 12477 

14519 14811 15070 15532 17808 18232 
19828 25723 26131 27169 28992 30507 
34459 37099 37170 

200 lira kazananlar 
702 2448 4098 5543 7570 10315 

10451 11038 13005 13164 14574 14645 
14671 15257 15499 15505 15646 16981 
17714 18447 18813 19875 25237 27230 
28949 29741 30453 32200 32985 35744 
35904 39110 40000 

I 00 lira kazananlar 
283 1007 1082 2339 2386 2664 

3071 3414 3637 3834 4292 4461 
5270 5831 6415 6432 6453 6512 
7444 7524 7634 9761 10967 11622 

12128 12804 12972 14103 14410 16290 
16621 16787 18735 21924 22918 23633 
24033 24709 25215 26749 27967 28079 
28247 28248 28372 29497 30206 30496 
31320 32322 34248 34342 34946 36155 
36687 38665 38941 

50 lira kazananlar 
9~ '400 618 797 800 842 

901 981 1676 1688 1963 2001 
2214 2223 2842 3035 3165 3307 
3350 3619 3710 3732 3733 4108 
4171 4329 4593 4615 5088 5451 
6255 6357 6367 6394 6457 6458 
6570 6843 7099 7132 7225 7292 
7417 7546 7573 7581 7795 7816 
7839 8119 8131 8298 8336 8404 
8660 8716 8863 9021 8268 9369 
9464 9527 9855 10099 10135 10415 

10613 10653 10680 10728 10759 10786 
10982 11070 11165 11317 11572 11921 
12034 12156 12188 12419 12465 12885 
13087 13201 13296 13455 13492 13786 
13869 13991 14172 14234 14478 14599 
15290 15299 16123 16259 16322 16814 
17094 17291 17468 17689 18281 18368 
18396 18475 18494 18608 18783 18802 
18851 18964 19276 19313 19500 19688 
20452 20770 21036 21172 21295 21465 
21534 21720 21799 22276 22361 2250 
22691 22709 23137 23187 23269 23320 
23467 23888 23946 24001 24197 24600 
24714 24911 25003 25057 25228 25829 
25856 25874 26117 26141 26163 26167 
27015 27031 27395 27514 27690 27899 
27985 28100 28156 28163 28378 28461 
28657 28711 28747 28773 28856 28877 

ikramiye 
bugiine 

ile 15 bin 

kald1 
29146 29642 29710 29861 29961 30107 
30117 30570 30611 30917 31152 31223 
31236 31349 31374 31731 31918 32349 
32364 32570 33094 33398 33492 33577 
33707 33731 33776 33794 33803 33867 
34446 34545 34744 34869 34929 35152 
35268 35544 35790 35949 36000 36186 
36633 36849 37005 37204 37478 37746 
37784 38039 38174 38345 38385 38455 
38472 38553 38572 38907 39306 39542 
39714 39939 

30 lira kazananlar 
155 163 164 367 518 633 
977 1059 1121 1126 1237 1258 

1326 1331 1451 1864 1908 1994 
2170 2473 2593 2720 2782 2877 
2988 3488 3568 3578 3681 3976 
4007 4182 4386 4668 4833 4846 
4939 4989 5109 5159 5299 5333 
5341 5351 5417 5717 5902 5927 
5965 5971 6022 6218 6339 6371 
6507 6723 7029 7086 7249 7353 
7468 7510 7677 7691 7743 7764 
7801 7997 7998 8027 8047 8222 
8382 8488 8575 8699 8801 9297 
9463 9524 9645 9669 9778 9948 
9950 10114 10233 10260 10331 10437 

10470 10516 10554 10759 11097 11157 
11240 11252 11284 11410 11595 11627 
11789 11813 11981 12425 12485 12625 
12724 12731 12751 12852 12993 12994 
13026 13307 13355 13445 13558 13608 
13629 13739 13803 13823 13890 13927 
13987 14100 14448 14475 14509 14778 
14791 14838 14890 15396 15407 15416 
15421 15514 15553 15938 16029 16189 
16797 16865 16874 16895 16897 17019 
17041 17048 17227 17238 17243 17769 
17909 18209 18278 18651 18688 18779 
18901 18932 19119 19328 19432 19699 
19700 19815 20071 20117 20258 20272 
20443 20455 20708 20876 20996 21036 
21086 21114 21128 21168 21183 21329 
21333 21710 21719 21731 21794 21814 
21927 22143 22391 22409 22483 22494 
22687 22733 22756 22798 22831 22916 
22942 23198 23674 23680 23696 23767 
23811 23871 24172 24189 24354 24373 
24421 24503 24614 24699 24721 24959 
24996 25111 25279 25357 25459 25622 
25725 25761 25826 26087 26186 26286 
26290 26329 26455 26479 26481 26669 
26819 26966 27028 27160 27209 27403 
27437 27441 27493 27502 27613 27633 
27845 27927 28160 28172 28284 28559 
28569 28605 28659 28769 28951 28976 
29148 29738 29753 29862 30139 30203 
30510 30709 30874 30924 31359 31461 
31734 31796 31971 32015 32170 32386 
32397 32484 32495 32606 32962 33105 
33208 33221 33241 33503 34020 34072 
34250 34260 34353 34458 34598 34715 
34847 34985 34996 35345 35582 35647 
35658 35875 35933 36108 36228 36417 
36504 36677 36679 36859 36877 37115 
37137 37446 37553 37594 37618 37715 
37871 37925 37973 37993 38196 38207 
38258 38317 38343 38453 38487 38617 
38698 38733 38804 38912 39020 39136 
39323 39352 39375 39711 39787 39957 

Mev lid 
Merhum miiderris doktor Raf;)id Tah

sinin ruhuna ithaf olunmak iizere 14 
mart 937 pazar giinii saat 13 te KadJko
yiinde Osmanaga camisinde Mevlid o

kunacaktir. 

Sinema merakhlart ve miidavimleri • I Bug iin ASRA s~NEMA' Yeni ve b uyiik 
ba~hyan I I n In programm• ll'orunuz 

Cazib musiki ve ~ark1larla Cerbezeli macera artisti 

SARI~IN KARMEN Je§ih!; T.~:A~ na~n~dJa Y ahle beraber 
Biiyiik ve nefi:s operette 

M A R T H A E G G E R T H'in 
ve LEO SLEZAC ile beraber 

okudugu :?ark1lanm 
dinliyeceksini~. 

SESSiZ ~ETE 
Biiyiik macera ve sergiize~t dr~~~~
da sizi ba~tan sonuna kadar buyuk 

bir aHika ile takib ettirecektir. 

12 Mart 1937 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Ttirk musikisi - 12,50 ha.va• 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyatl - 14 son. 
18,30 plakla dans musikisi - 19,30 spor 
muhasebeleri: ~ref ~efik - 20 Nezihe ve 
arkada~lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
balk §ark1lan - 20,30 Orner R1za ta.rafm
dan arabca soylev - 20,45 Tiirk musikl he~ 
yeti, saat ayan - 21,15 orkestra. - 22,15 a .. 
jans ve borsa. haberleri ve ertesi giiniin 
program! - 22,35 plakla. sololar, opera ve 
operet pargalan - 23 son. 

ViYANA: .. 
18,10 gocuklara eli~leri - 18,35 MUSIKI '" 

19,15 spar, seyahat, konu~ma, haberler, 
hava ve saire - 20,15 ikionferans - 20,35 
OPERAKOMi:K YAYINI - 22,35 DANS OR
KESTRASI - i.stiraha.t esnasmda. hava, 
haberler ve diger yaymlar - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon, konw;;malar - 19,05 LA• 

YIPZiG'DEN NAKLEN MUSiKi - 20,05 
gelecek haftamn prograrru - 20,25 ODA 
MUSiKisi - 20,50 giintin akisleri ve ha. • 
berler - 21,15 piyes - 22,05 gramofonla kon
ser - 23,05 hava., haberler, spar - 23,35 GE
CE MUSIKiSi. 
BUDAPE~TE: 
18,05 SALON ORKESTRASI, spor - 19,05 

PiYANO KONSERi - 19,35 l§gilerin za.ma,
m - 20,05 MUSiKi - 20,25 konferans - 20,55 
~AN VE KiTARA KONSERi- 21,55 haber• 
Ier, gramofon, hava. - 23,10 CAZBAND TA
KIMI VE SALON ORKESTRASI - 24,05 1n• 
gilizce haberler - 24,10 QINGENE ORKES· 
TRASI - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 EGLENCELi ORKESTRA KONSE· 

Ri, istirahat esnasmda. hava, konu§ma ve 
saire - 20,05 PiYANO KONSERi - 20,20 
konferans - 20,40 $AN KONSERi - 21,05 
konferans - 21,20 SENFONiK KONSER, is
tirahat esnasmda. ha.berler, spar, en son .. 
ra gramofon - 23,50 frans1zca. ve almanca. 
haberler - 24 haberler. 

LONDRA: 
18,05 MUSiKiLi PiYES - 18,35 ORKES

TRA KONSERi - 19,05 <;ocuklarm zamam-
20,05 HAFiF MUSiKi • 20,50 konu§ma, ha~ 
berler, hava. ve saire - 21,35 ASKER! BAN
DO - 22,20 manzum piyes - 22,45 ORKES
TRA VE KORO KONSERi - 23,35 MUSi • 
Ki - 24,05 haberler, hava, spor - 24,30 OR~ 
KESTRA KONSERi - 1,35 haberler, hava. -
1,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.l: 
18,05 k1ra.at, dtieto, gocuklarm zamam -

19,05 gramofon, §ilrler, konu~ma - 19,45 
gramofon, konu~ma., sona.tla.r - 20,35 ha. -
berler ve saire - 21,50 $ARKILAR - 22 ope
ra binasmdan naklen: ARIANE OPERASI-
24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 §AN VE PiYANO KONSERi - 19 

hava, k1~ haberleri ve saire - 20,10 turizm 
propagandas1 ve yabanc1 dillerde haber -
ler - 21,35 fa~izm haberleri - 21,45 KARI
~IK MUSIKi - 22,05 OPERA YAYINI, !stl
rahat esnasmda konu~ma., ~iirler, en son
ra: DANS MUSiKiSi - 24,35 dans musiki~ 
si - 24,55 hava.. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrin muhtelif semtlerindeki 

nobe~i eczaneler §Unlardlr: 
istanbul cihetinodekiler: 
Eminoniinde <Hiiseyin HUsnti), Beyazui

da. (Asador>, Kii~tikpazarda (Hikmet Ce • 
miD, Eyiibde (Mustafa Arif), ~ehreminin
de (Hamdi), Karagiimriikte (ArlO, Sa.mat.
yada (Erofilos), !;lehzadeba§mda (Hamdil, 
Aklsarayda (§eref), Fenerde (Hiisameddin). 
Alemdarda (Slrn Rasiml. Bakirkoyde (Hi
laD. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Ga.Iatasarayda (Matkovic;), Galatada 

Okgular car.Idesinde (Mustafa. Nail), Tak
simde Cumhuriyet caddesinde (Kiirkc;i -
yanl, Kalyoncukullukta (Zafiropulos), Fi
ruzagada (Ertugrul), $!§!ide (AsJm), Ka • 
slmpal)ada !Vas1f>. Haskoyde (Barbut). 
Be§iktal]ta (Ali R1za.), Sa.nyerde (Nuril. 

Uskiidar, Kad1k6y ve Adala.rdakiler: 
Uskiidarda <ittlhad), Kad1k6yde Yelde

girmen!nde CUGlerl. Biiyukadada ($inaa1 
R1za), Heybelide (Halkl. 

r 
Haydar Rifabn 

eserlerinden 
Etriisk Vazosu 
ili<;;in Oliimii 
Efendi !le U§ak 
Vikontun Oliimii 
iklimler 
ilk A§k 
Kiir;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 

1 Felsefe 
1 Tarih Felsefesi 

Anar$izm 

20 Kr. 
50 • 

Gorenleri heyecan i~inde b1rakan buyuk superfilm. Me~hur y1ld1z HANS ALBERSin son ~aheseri 

SAVOY OTEL 217 ~~i~:ED~~R~N~= 
Bugiin T ii R K 
SlNEMASINDA 

Biitiin kadmlarl pe!finde ko~turan bir gencin son derece merakh , 
heyecanh fevkalade maceralar1.. Muazzam sahneler - Rus miizigi, 
Balalaika. Rak1slar. ilaveten Ekle r Jurnal. 

Bugiin ( ALLOTRIA) 0 MELEK'te K REBE RejisOrU ·WILLY FORST 
JENNY JUGO • ADOLF VOHLBRUK .. RENATE MULLER - HEINZ RUHMAN 

•·---------• Bugiin i~lerinizi bnak1mz ! --------··-• 

- Istanbulda-

ALEMDAR 

~iinkii: 

TURK iNKILABINDA 
TERAKKi HAMLElERi 

-------• Biigiin iki sinemada birden ba~lad1 --------• 
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Ankara Halkevinin ikinci 
heykel • res1m ve • serg1s1 • 

Goriilen 
daha 

eserler, genclerimizin giinden giine 
miitekamil, daha olgun seviyeye 

yiikseldiklerini isbat ediyordu 

Solda Refik Epilcmanm, sagda Nureddinin birer portrelert 

Halkevlerinin yi!doni.imi.ini.i Ankara 
Ha!kevinde Ar §ubesindeki ressam ve 
heykeltra§ i.iyeleri ve yeti§tirilmekte olan 
amarorler de bir resim sergisile kutlula -
Tni§lardi. Sergiyi bi.iyi.iklerden, mi.inev -
Verlerden, genclerden ve halktan bir~ok 
kimseler tekrar tekrar dola§lllak ve on
lann noktai nazarlanm ogrenmek fma
tina kavu~tuk. Sergiyi gezmelerine §ahid 
oldugumuz bi~ok ziyaret~ilerin -bir~ok 
yerine bi.iti.in de kullansak gene yerinde 
olur- ge~en sergiden daha ileri, daha §U· 
urlu, daha di.izgi.in bir san'at gormekte 
ittifak ettiklerini kaydedebiliriz. 

Portreler, bilhassa heykeller, ge~en 
seferkilerden daha mi.itekamil, daha ma
nah, daha i§lenmi§tiler. Halkevinin san
atkar i.iyeleri, bu i.ilki.i mabedinin i~inde 
san'atlanm daha ~ok sayd1racak ve sev
direcek bir olgunluga yi.ikselmi§ bulunu -
yorlardi. Sergiye i§tirak eden ressam ve 
heykeltra§larm isimleri, evvelce, ilm si.i
tunlarda bile kayd~dilmi§ olsa, kendini 
giizel san' at sevgisine feragat ve §UUrla 
veren bu yurd kJYmetlerini tekrar an -
makla zevk duyanz: 

Sergiye Hamid Giirel 6, ihsan Kara-
3, er"m BI<;ak~I 6, Mahmud 

Akok 4, Mahir 5, Nusrat Suman 7, Nu
rettin ErgUven 2, Osman Ural 3, Refik 
Epikman 3, Refet Ba~ok~u 4, R1za, 3, 
Sabri F ettah Berkel 1 0, Salih Uralh 1, 
Seyfi T uray 5, Sad1k Goktuna 9, Saib 
6, Sami KarabatJ 6, .5erif Rentgori.ir 6 
par<;asile i§tirak etmi§lerdi. 

Y ozgadda resim muallimi Ahmedin 
de Ankarada tatil giinlerinde a~mi§ ol
dugu bir sergisinden kalan birka~ tablosu 
goze ~arp1yordu. 

Gene son giinde, Halkevinin on cep -
hesindeki mermer salonun bir kenann
da tahta ayaklar i.istline sualanmi§ tablo
lardan ba§ladik. Bu madan ilk resimler 
<<Saib» inkilerdi. Portrelerine bu sefer 
biraz daha itina ve canhhk koym1ya mu
vaffak oldugunu memnuniyetle gordiik; 
<<HacJbayram» dan bir ko~eyi gosteren 
tablo biraz fazla fotograf sadakatine 
sapmasa ve «hirfet» e kac;masa pek c;ok 
muvaffak olmu§ lbir tabla sayilabilirdi. 
Y anmda Hamid Gi.irelin po§atlanm 
seyrediyorduk. istanbul melankolisini an
latan bir tabloda !ngilteredeki resim ser
tgilerinde hayran oldugum mi.itekamil kii
~iik tablolardan birini seyrediyorum san
dim; o kadar san' at vard1 ve ayni za
manda yerli ve orijinal olmasmi becer • 

Ressam Saib taratmdan yaptlan, Ba$velcil 
ismet inoniiniin klzt Ozden 

mi~ti; daha pentiir, daha toprak olan 
«Ankaradan bir ko§e» tablocugunu her
kes takdirle seyrediyordu; bulutlar, ~a
tJlar ve toprak par~a parc;a ayni madde
nin muhtelif tezahlirleri halinde, birbiri
ne yakm kat!hkta gibi duruyor ve tabii • 
liklerinden hie; bir§ey kaybetmeden bir 
miikemmel renk arm_9nisi gosteriyorlard1. 

Biraz otede, bu sergiyi meydana getir
mek ve san' atkar arkada§lanm Halkevi
nin ~atiSI altmda birle§tirmek i<;in gay • 
retlerin en gi.izelini ve en feragatlisini gos
t~ren Refik Epikmanm bir kadm portresi 
goze c;arp1yordu. <;ok muvaffak bir por
tre. Kuma§ ve yliz renklerinde yeknesak
hga benziyen, fakat yalmz canh ve can
SIZ goriinii§ile aynlan bir renk birligi. 
F1rc;anm vurulu§undan ayni rengin nere
sinde deri ba§ladigmi ba§ka hic;bir fark 
olmasa ve aza kiSlmlanm kapasamz ge
ne farkedebileceksiniz. 

Nusratm bir kumiZI kadm tablosu da 
begenilmiyecek §ey degildi; resimde ya
nm gibi zihinde tamamlanmi§ bir taslak. 
Salih Urallmm «<;1plak kadm» tablosun
da ince orgi.ili.i, ahenkli ve i<;imi, baktJkc;a 
§ehevi duygulardan ~ok ba§ka ve yi.ik
sek §eylere g?tiiren bir mana vard1. Sab
ri F ettahm Oski.ihde hir sokak tablosu, 
kendinin ve bir ihtiyarm tablosu mi.ikem
mel, orijinal san' at eserleriydi. Hamid 
Ciirelin renkleri kadar bunun da ~izgile
ri bi.iti.in arkada§lanndan aynlan bir 
adamakilh hususiyet gosteriyordu. Nus
rat Sumanm Atatiirk bi.isti.i, en sevdigi -
miz yiizii yeni hatlan ve hususiyetlerile 

Kibar misafir! 
Malatya meb'usunun 
evini soyarken yakay1 

ele verdi 

Meshur sabJkahlardan Pa§azade Meh

med S-aid, diin saat 15 te Suadiyede Ma

lartya meb'usu Mahmud Nedimin ki:i§ -

kiine gitmi~ ve kendisine kap1y1 a~an E

mine admdaki hizmet~iye bliyiik bir ne

zaketle: 
- Meb'us Mahmud Nedim Beye -

fendi evdeler mi? demi§tir. 
Emine, Mahmud Nedimin evde olma

digmi soyleyince sabikah ayni nezaketle: 

-Ben Malatyadan geliyorum. Meb

usumuza verilmek iizere bir kart yaza -

y1m da kendilerine verirsiniz. 

Diyerek kap1dan i~eri girmi§tir. 

Emine, saf bir kadm oldugundan sa

bJkahdan §i.iphelenmemi§ ve kendisini 
misafir odasma almi~hr. Kadmcag1z bu 

kibar (I) misafiri odada yalmz buaka

rak ko§ki.in alt katmda me§gul bulunur

ken Mehmed Said odalardaki dolablan 

ac;arak buldugu k1ymetli e§yalan topla • 

maga ba§lami§tlr. 

Mehmed Said, ka~mak lizere iken 

Emine yukan kata c;1km1§ ve vaziyeti go

riince pencereleri ac;arak feryada ba§la

mi§hr. 

Sokakta devriye gezen bir polis, bu 

ac1 feryadm geldigi tarafa dogru ko§ -

mu§ ve kac;mak lizere olan Pa§azade 

hmiZI yakalami§hr. 

tesbite muvaffak olmu§ bir mi.ikemmel e
serdi, Elinin, ~enenin ve dudaklann bii
tiin bir di..inyay1 hayran eden ve bir de
hamn azmini teressiim ettiren c;izgilerini 
ke§fe benzer bir sezi§ ve gori.i§le madende 
tesbite muvaffak olmu~tu. 

Bu sergi bize Halkevi atolyesinde c;a
h§an amatorlerden Sad1k, Refet, Rifh 
ve Kerimin bir olgunluga gidi§in kat'i 
miijdecileri olan degerli denemelerini de 
yer yer zevkle ve iimidle seyretmek im
kamm da veriyordu. 

Mahmud ve $erif. Ankara Halkevinin 
emekli i.iyeleri muvaffakiyetli portreleri 
ve tablolarile bizi ikinci salona girer gir
mez kap1da, hirer ev sahibi halile selam
hyorlar gibiydi. Refik Epikmamn S1vas 
kongresinin ilk toplanacag1 gunde salo -
nun halini biitiin sadakatile tecessiim et
tiren tablosunda Halkevlerinin ink1lab 
mlizelerine istedigimiz tablolarin bir or
negi olmak hassas1 vard1. 

Seyfinin blitiin mimari hususiyetlerini, 
rengini ve hatta tozlanm koyarak res • 
mettigi bir «i~ Ankara» tablosu vard1 
ki; uzun uzun, lirpere i.irpere seyredili • 
yordu. Nurettin Erglivenin bir kadm 
portresinde duyulmu§, sezilmi§ ve i~te 
hummas1 ya§anml§ bir esere ba§langici
nm izleri vard1. Hamid Giirelin Atatlirkii 
ecnebi heykeltra§lann tecessiim ettirdigi 
mahdud cephelerden gormeyi geride b1 -
rakarak, ayni milletten olmamn verdigi 
insiyakl bir salahiyetle daha ba§ka cep
helerine ni.ifuz eden, asker Atatiirk kadar 
siyasl, entelekti.iel Atatiirki.i de resmet • 
mege c;ah§an heykelinde enginlige ~alan 
orijinal ~izgiler vard1. 

Bu sergi, bize san' atkarlar toplulugu
nun verdigi feyizli neticeyi ve uyand1rdi· 
g1 semereli gayreti gostermekle, Halkev
lerindeki san'at hareketlerinin liizum ve 
faydas1m bir daha meydana koymu§ ol
du. 

Beh~et Kemal Cailar 

6-=========================~====:" geriye kac;mi§ti. <;ocugu tekrar elinden 
Cumhuriyetin edebi tefrikasi: 15 tutarak aydmbga ~eken Orhan, onun 

ya§h gozlerini klrpi§hran bi.iyiik korkuyu 

BiZ • N s A N L A R ~idermek ic;in soruyordu: I - Burada ne duruyorsun? N e oldu? 

~==========Yazan: Peyami Safa " 
Cemilin anasmda gorunen gayrita • 

bil ofkenin bir yandan kocasmi g~nc 
ya§mda kaybetmi§ bir dul kadm hiis • 
:ranlarile, bir yandan da T ahsinin ba • 
basma kar§l kinile kan§arak §iddet kazan
d!gml anlad1. Bu c;ocugun athgi ta§ta da 
babadan ogla intikal eden bir kinin §id
detinden ba§ka, kozmopolit bir aileye 
kar§I milli vicdanm. hem de mi.ireffeh bir 
Sinifa kar§l haJkm ofkesi vard1. 

Orhan etrafma bakmd1 ve gozlerile 
Tahsini arad1. Muid ihsan da ye • 
mekhanede sofralann haZirlanmasma ne
zaret etmek ic;in aynlml§h. Orhan etra
fma bakimrken, bakkaldan oteberi alan 
~ocuklan gori.ince yi.iriidii; bakkala, ye
mekten evvel teneffiislerde c;ocuklara ka
ramela ve macun gibi i~tahlanm hkayJci 
§eyler satmasmm dogru olmadigmi bir 
kere daha hahrlathktan sonra koridora 
dondi.i. Merdiven altma dogru gitti, de
niz tarafmdaki biiyiik sofaya bakh, biraz 
dola§h, c;ocuklara sordu, fakat T ahsini 
bu!amad1. 

Y emek c;am c;ahyordu. Ki.ic;iikler hirer 

iki§er biiyi.iklerin b<!_hc;esindeki beyaz ko§
ke yi.iriidi.iler. T ahsin yemekhanede de 
yoktu. Cocuklardan biri onu ayakyolu -
nun oni.inde gordiigi.inii haber vermi§ti. 

Orhan tekrar kiic;iiklerin teneffiisha • 
nesine gitti. Uzun koridorun sonunda, ha
Ialardan evvel gelen, bir s1ra musluklann 
bulundugu biiyiik ta~ odadan ic;eriye bir 
goz ath. Oras1 karanhkti. Y almz, kori
dordan gelen I§Ik, kap1dan ic;eri SIZarak 
mi.iselles ~eklinde bir yer par~as1m hafif
c;e aydmlahyordu. Orhan iki ad1m atarak 
bir kibrit c;akt1. 

T ahsin, kapmm arkasmda, omuzlan • 
m yukan kaldnmi§ ve bir kolunu gozleri
nin iisti.ine kapatmJ§, hareketsiz duruyor
du. Orhan onu bir elinden tutarak aydm
hga ~ekti ve kolunu indirdi: T epesinden 
ag1r bir el bashnyormu§ gibi, c;ocugun 
ba§I, korku ile gittikc;e yukan kalkan o
muzlan arasma kac;Iyor, kizarmi§ gozle
rinden ya§lar ak1yordu. 

Kar§lsmda Orham g()riince, bir tokat 
bekliyormU§ gibi kolunu yi.izi.ini.in hizasi
na kadar si<;ratan bir refleksle iki ad1m 

Biri sana fen a bir§ey mi soyledi? 
<;ocuk ba§Im ark~a dogru salhyarak 

Orhamn bu zannmi reddetti. Giindlizkii 
hadisenin mes'uliyet korkusuna binen 
utanclar ve azablarla, yemek salonunda 
arkada§larma, belki daha ziyade hoca· 
Ianna goriinmemek ic;in buraya kac;hgl 
anla§Ihyordu. 

Orhan mtm1 ok§1yarak onu musluk • 
lard an birine dogru gotiirdi.i: 

- Haydi, aglama, gel yliziini.i y1ka I 
dedi, ben senin hem hocan, hem amca • 
mm. Ben varken korkma. 

Sessiz aghyan ~ocuk h1c;kumaga ha§· 
laml§h. 

- Korkma! 
Dedi Or han; ve T ahsini tutarak muslu

ga dogru goti.iri.irken, avcunun ic;inde tit
riyen incecik bir kol, ona, yeryi.izi.inde 
tekha§ma kalmJ§ bir ~ocugun, kar§Ismda
ki biiyiik tehdidler oniinde, kendini mi.i
dafaa i~in sahib oldugu kii~lik ve ehem
miyetsiz c;arelerin ne hazin bir hulasas1 
gibi gelmi§ti. 

<;ocuk y1kand1ktan sonra Orhan ona 
yiizi.inii kurulamas1 ic;in kendi mendilini 
vermege mecbur oldu .• (<;iinkii buralar-

Serbest fikirler 

Istanbulda nakliyat 
Medeni 

nasd 
alemdeki 
bir sekle 

.. ..., .. gorenege gore 
sokulabilir? 

' 
Muhterem Cumhuriyet'te okudum ... 

Sehir dahilinde e§ekler mtmda miinaka
labn men'ini, Belediye, meclisine teklif 
etmi~. 

Bu teklif karara iktiran ederse ... Ka
hrlar, atlar ve develer gibi hayvanatJ 
(bu karardan miistefid olm1yacak, rahat
SIZ edegelmekte olduklan halkm §iitu -
mundan kurtulmiyacaklar diye) hiizne ve 
siteme haklan olacak demek! 

A - Aralarmda e§eklerin eksikligini 
·g()rerek miiteessir olacaklar. 

B - Kendilerini e§ekler kadar hima
yeye mazhar olmu§ gormedikleri ic;in, 
mugber olacaklar. 

Bir mahzur daha var. 0 da ·§ehrin 
bududu heniiz mahdud ve muayyen ol -
madigi ic;in- Belediyenin meclise vaki 
teklifinde (arab a ve otomobil gec;miyen 
mahallerde e§eklerle miinakalata mi.isaa
de edilebilecektir) denildigi ic;in; §ehrin 
sokaklannm ancak yiizde yirmi, yirmi be
§inden maadas1 hatta k~ilerin bile mii
rur ve uburuna elveri§li olmadigi ic;in, o
larbilir ki bu i§le me§gul olanlar ... Mesela 
arabalarm gec;ememekte olduklan birc;ok 
bozuk yollarda hayvan mtmda mlinaka
le memnu degildir: Miisabaka bile mem
nu degildir diyebilirler ve bu suitelakki 
ve tefehhi.im emri verenlerin verdikleri 
emri takib etmek hususundaki ihinalleri 
misalile tetevviic ediverirse bu maksad da 
husule ermez ve §ehir sokaklan bir atpa
zan halinden kurtulmaz. Binaenaleyh 
herkes benim gibi bu da bir kanm bika -
rar imi§, der, yan ~izer gec;er. 

<;aresi... Elbet var. Bilakayid ve §art 
§ehir dahilinde hayvanat mtmda ticaret 
ve miinakalat memnudur demek; bu 
memnuu zail etmemekte 1srar etmek, ve 
pek §iddetli hareket etmek. 

F akat bu §iddetin mukabilinde, bu 
kann arkasina takilan binlerce kimseyi 
birdenbire lokmalanndan etmemek 1~m 
bunlara malum ve muayyen bir me~gale 
1hdast keyfiyetini derpi§ ederek!. 

Mese!L. Hayvanlar mtmda mlinaka
latm ve sah§m bir zaman v bir mekan 
ic;inde hududunu ta,.yin etmek gibi. 

C - Hayvan mtmda mi.inakalat sa
bah alhda ba§lar, onda biter, demeli ve 
tbuntt oyle bir sarahatle soylemeli ki hay
vanatm saat onda ah1rlarma girmege 
mecbur olduklanm eshab1 sarahaten an
lasm. 

D - Satl§m mahalle mahalle ve ba
ilra bag1ra in~an veya hayvan s1rhnda 
ifasm1 dahi sureti kat'iyede menederek 
hunlara, bu sahc1lara (Avrupada oldugu 
gibi) hirer sabah pazan yeri gostererek 
bunun da, gene Avrupa~a oldugu gibi, 
~;abahlan saat dokuzdan itibaren saat on 
iki bu~uga kadar devamma mlisaade ve 
ohatta nezaret etmek. 

Biraz izah edeyim: Belediye... Mac;
kada, Ni§anta§mda, $i§lide, }jarbiye ci
vannda, T aksimde, Cihangirde, istanbul 
tarafmm miinasib olan §U veya bu yerin
de, sabah pazarlan ic;in bir sokak ayira
bilir ve hayvan mtmda mal satanlan bu
ralarda topbyarak kontrolunu kolayhkla 
·temin eder, bir taraftan da mahalle hal
kmi, mahallesindeki pazar yerinden ha -
berdar ederek muntazam ab~veri§e ab§
tmr. Pencerelerden, balkonlardan sahel 
~agmlmas1 gibi c;irkinligi giderir, herkes 
te ne yapacagm1 bilir. Bu sayede de 
di.ikkancilar, mahallesine gore ve kendi 
kendilerine yiikselttikleri fiat balonunun 

da havlu denilen §eyden eser yoktu ve 
Orhan, Cemilin annesi tarafmdan Tiirk 
mekteblerine yap1lan tarizi hatirlamaktan 
kendini alamami§tl.) <;ocugun tekrar m
tmi s1vadi: 

- Haydi! Y emegini ye, ye de kuv
vetlen, bak nekadar zayifsm I dedi. 

<;ocuk hala omuzlan yukanya kalk1k 
ve boynu kiSilmi§, burnunu ~ekerek ve 
ayaklanm si.irterek Orhamn oniinden yii
riimege ba~lami§ti. Besbelli ona ba§ka bi
ri tarafmdan verilen ve ince bacaklarma 
c;ok bol, c;ok U:il.un gelen pantalonunun 
pac;alan yeri siipiiri.iyordu. 

D 

si.iratini idare ederler... .A.§ag1 yukan bir 
(ahzii ita) muvazenesi husule gelir. 

Zannediyorum bu §ekil, Belediyemizin 
daha vukuflu surette tersim edecegi boy
le bir §ekil; kamyonlarla, arabalarla, bi
sikletlerle, el arabalarile miinakalatm te
minine ve tevessliiine kadar, ve hatta son
ra maksad1 tatmin edecektir. Elverir ki 
~ehrin ciddiyeti ve giizelligi ic;in bu i§e 
ba~lamah ve arkasm1 b1rakmamah. 

Hamallar ... meselesi hakkmda da bir 
iki maruzatta bulunmak istiyorum. 

Gec;enlerde gene muhterem Cumhuri
yette okudum. Sutlarmda yiik ta§Jyanla
nn adedi haddini hayli ta§ml§. Hamallar 
Cemiyetinin defterinde 2,500 kiisur mi.i
kayyed hamal varmi§. Halbuki piyasada
ki hamallarm a dedi on be§ bini gec;mi§! 

... Eger mukayyed alan 2,500 hamal 
§ehrin ihtiyacma kafi ise iist tarafmm ka
yid olunmad1gma degil biline biline bo§ 
biraktmldiklarma itiraz etmeli. Yeyahud 
nekadar hamala ihtiyac varsa o aded dol
durulmah ve binaenaleyh bilakaydi.i§art 
mukayyed olmtyan hamallara sureti kat
iyede mi.isaade etmemeli. Mukayyed o
lanlarm kollarma hirer numara talik et
tirerek bunlan hatta tahmin olunacak ih
tiyaca gore mahallelere taksim etmeli, 
yerleri malum olmah, adresleri bilinmeli. 

. . . Mesele basitle§ir. Kime hamal la
Zimsa hamah kolayhkla bulur, i§ini go
riir; malfimya, Avrupada yalmz hamal
Jar ic;in degil, §asorler ic;in bile malum 
adresler, yerler vard1r. 

Unutmadan §Unu da soyliyeyim ki .. 
Cadde pazarlarmda ve alelumum pazar
larda bulunmalan zaruri gibi olan kiife
ciler dahi bu kayid ile ve numaralarla 
mukayyed olmahdu. 

Mukayyed demek mlikeffel demek ol
dugu ic;in bu §eklin halka va zab1tai be -
lediyeye kolayhk olacagm1 dahi tahmin 
etmekteyim. 

Semih Miimta: S. 

Kanh bir arbede 
•• 
Uskiidar hepisanesinde 
mahkumlar birbirlerine 

girdi 
Diin Uski.idar hapisanesinde baz1 mah 

kfunlar arasmda bir arbede olmu§tur. 
Bunlardan be~ seneye mahkum Elazizli 
Yusufla 7,5 seneye mahkfun Malatyah 
Battal hapisanenin bahc;esine c;Ilnm§lar 
ve oradan da gene hapisaneye aid ima
lathaneye girerek c;ah§makta alan mah
kumlardan izmirli Karabtytk ismindeki 
§ahsa evvelce besledikleri bir kin yii -
zi.inden hiicum etmi§lerdir. Ellerinde on 
santim uzunlugunda demir gividen ya
pllrm§ bir §i§ bulunan bu §erirler za -
valh adam1 muhtelif yerlerinden yara
lamt§lardtr. 

Keyfiyet etraftan haber ahnmi§ ve 
yeti§en jandarmalar bu adanu muhak -
kak bir oliirnden kurtarmi§lardtr. Ya
rah Haydarpa~a Niimune hastanesine 
kaldmlmt§tir. 

Gene evvelki gece U skiidan hapisa -
nesinde bir yangm hadisesi olmu§tur. 
Gece saat dort bur;ukta hapisanenin ba
casmdan .~vilcim ve alevler c;Ikhgi gii
riilerek U skiidar itfaiyesine malfunat 
verilmi§, yeti§en itfaiye yangml son -
diirmege muvaffak olrnu§tur. Bu su -
retle biiyi.ik bir vak'amn oniine g~il -
mi§tir. Yangmm neden r;tkhgt malfun 
degildir. 

karanhk olmasayd1 liizumundan fazla 
uyuyup kald1gmdan §i.iphe edecekti. 
Pencerelere bakt1: N e perdenin altmda
ki arahkta, ne de ortasmdaki biiyiik ylr· 
tikta sabahm yakla§hgmi haber veren 
bir aydmhk vard1. 

Elinin altmda bulundurdugu kibriti 
c;akarak ba§ucundaki dolabm listiinden 
saatini ald1: On biri yirmi gec;iyor, Y a
tali iki saat bile olmami~. Bir kibrit daha 
c;akt1 ve bir sigara yakarak arkasma yas
landl. iki lie; nefes c;ektikten sonra, ic;inde 
parhyan manadan anlad1 ki, onu uyan
diran §ey, tekamiiliiniin bir donemec; 
noktasmda duran ve sabm1zhktan §i§tikc;e 
§i§irerek zekasmdan yo! soran bahbdu. 
Bunu tecriibe ile biliyordu. Biiyi.ik endi
§e giinlerinde, bazan kararsiZhkla yataga 
girdigi zamanlar, kendilerine bir vahdet 
ve istikamet ar1yan dagilmi~ ve §a§km 
kuvvetleri, ag1r tesirlerle onu uyanmaga 
ve kendini toparlamaga davet ederlerdi. 
Sanki bu bahtmm dakikas1 dakikasma 
uyandiran c;alar saatidir. 

Miifteri f1r~alar 

a ngilterede kurufasulyaya bu y1l rag • 
D bet fazla olacak ki haftahk mecmu • 

alarda ve son moda kadm kostlimle
rinin resimleri arasmda reklamlan yap! • 
hyor. F asulya, malum oldugu i.izere, ki
hgim ve adm1 en c;ok degi§tiren sebze -
lerdendir. Zaten yaradih§mda da degi • 
§iklige mahkfimiyet vard1r. <;ic;ek halinde 
iken uzaktan kelebege benzer, sonra sar
ma§Ikla§H, hammeli gibi kivrakla§H. Bu 
devirlerinde bile boylarmdan umulmaz 
ve ciiceliklerine yakl§maz bir yay1lma 
hiTS I gaze ~arpar. Fa kat onun mutfaga 
girdikten sonra tahammiil veya temsil et
tigi degi§ikliklerin haddi yoktur, hesab1 
yoktur. En mahir ahc;1 da, zannetmem ki, 
fasulya yemegi <;e§idlerini bir <;1rp1da 
sayabilsin? 

Onun ic;in ingilizlerin fasulyaya ve he· 
le onun kurusuna gosterdikleri ragbeti 
tabii buldum. Bu mi.ibarek sebzenin etli
sini, pilakisini, ezmesini, soganhsmi, ce
vizlisini, alaca garnitiirli.i salatasml og .. 
rensinler. Eminim ki kendisini lord sofra
lanna ba~ yemek yaparlar. 

F akat !ngiliz ressamlan, Tlirk fasul
yasmi reklam ederken c;uvalm ba§ma, 
tezgahm online, tabakJarm kar§ISina hep 
uc;ar piisklillii ve kirm1z1 fesli hirer ~ocuk 
koyuyorlar. hte benim buna, bu kayid • 
sizlige camm sikildi. Miifteri fm;alar ta
biri de o s1kmti ile kalemimden doki.ildi.i . 
Bugiin Tiirkiyede fes ve pi.iskiil olmad1 • 
gma gore Ti.irk kurufasulyasJ reklamla
rma o yurddan matrud nesnelerin sokul· 
mas1 diipediiz iftira degil de nedir? .. 

*** 
Fiifteri firc;alar, otedenberi Avrupada 

vard1r. Gec;enlerde Parise giden dostla
nmdan biri de o f1r~alarm yarattigi ifti • 
rah vesikalardan kartpostal haline konul
mu~ iic; be§ ornek getirdi ve tarihe taal • 
liiku vardn diye bir tanesini de bana ar
magan etti. Bu, me§hur Gnaud'nun esir 
paz an adm1 ta§Iyan ve san' at bak1mm • 
dan nefis olduguna da iman edilmek la
zlm gel en tablosunun kopyesiydi. N e ya
Zik ki rengi, ziyay1, tenasi.ibi.i, zarafeti 
kendine ram eden ressam, hiinerver f1r • 
c;asm1 miifteri veya §a§l olmaktan kurta
ramami§. T abloda esirleri, bir top ku • 
rna~ gibi, ac;a ac;a te§hir eden sahcmm 
Tiirkliikle miinasebeti yok. Giyini§ ba§· 
ka, tip ba~ka. eda ba§ka. Buna memnun 
olmad1m degil. Lakin bir Turk zengini 
olarak tersim olunan mii§teride de yaban
C! uklann §ekli ve §emaili var. Bi.itiin 
§arb dola§an Giraud gibi i.istad bir res
sam nasi! olur da Tiirkii, gayri Ti.irk bir 
tip halinde tasvir eder. Bunun da mn, 
mlifteri fu~ahktad1r! .. 

Biz, kendimizi belki Avrupaya la;"1 • 
kile tamtamtyoruz. F akat on! ann da ye· 
ni Ti.irki.i, biitiin hakikatile tammak iste
mediklerine §iiphe yok! .. hte benim, §U 
kurufasulya reklamlanndan aldigim 
ders!.. • 

M. TURHAN TAN 
H: 
Gilltekin imzasile YalvaQtan mektub yol

llyan okuyucuya: 
Ziya Pa.§anm babas1 Ferdeddin Efendi -

dir, Galata giimrtigi.inde katibdi. Bu adm, 
Hayat Ansikloped!sinde gene benim tara
frmdan yazllan hal terciimesi s1rasmda 
Ferrettin diye Qlkmasl tertib hatas1d1r. 

M. T. T, 

23 Nisan ~ 
Gocuk Bayram1 haftasmm ilk 
giini.idiir. Yavrulanmzm bay

rami kin haz1rlammz. 

0 gece, Orhan yatagmda birdenbire 
gozlerini ac;tl. Onu uyand1ran ~ey, gil -
riilti.i ve kabus gibi, dJ§andan veya ic;eri
den gelen dik bir tesir degildi. Ne yi.ire
ginde bir s1kmh, ne ~uurunda bir kann
calanma, ne de ba§mda, yast1ktaki ye -
rinden kaymi§ olmak gibi ense ve boyun 
adalelerini s1zlatan bir kan toplanhsi. 
Yatakta itiyadmdan fazla kalmi§ ve uy
kusunu c;ok iyi alml§ gibi, viicudiinii SI<;
rama istidadlarile geren bir c;eviklik ic;in
de uyanmi§h. Oda s1cak olmad1gi halde 
yorgam f1rlahp atmak, yahud da sebeb
siz yataktan atlamak gibi, mafsallannda 
bereketini ve dolgunlugunu hissettigi bir 
hareket ihtiyacile dogrulup oturdu. Oda 

Zihni o kadar berrakti ki vaziyeti he
men kavrad1: Bu sene kiic;i.iklerden leyli 
talebe azd1. ikinci muavin Sabri, iptidai 
kismmm muallimler kadrosunda miidiiriin 
bazl tadilat yapmak istedigini soylemi§: 
«Galiba sen ve ben fazlay1z; bir bi~imine 
getirip ikimizi de ellemek istiyorlar I» de
mi§ti. Bunu en c;ok istiyen, Celal. ikinci 

muavini savarak onun maa§mdan bir kis· 
m1m kendininkine zammettirmek ve iki 
i§i birden idare etmek niyetinde. Orhana 
kar§I kinine g~lince; bir ay kadar evvel, 
muallim odasmda yaphklan bir miinaka· 
§ada, onun Celale: «Kurunu ulada bir 
c;ocuk send en daha iyi dii§i.inlirdii! » diye• 
rek bi.itiin muallimleri giildiirmeseydi. 
Celal istikJalin terakki amili olmadigml 
iddia etmi§ ve MISln misal gostermi§ti. 
Mi.inaka§a yanm saatten fazla si.irdi.i. 0 
giinden sonra miidiiriin de Orhana kar§I 
rengi degi§mi§ti. Muid 1hsan, iki defa 
ona: «Celal seni mlidi.ire gammazhyor, 
haberin olsun !» dedi. Orhan sabuh bir 
tabiye ile dii§mammn haddini tecaviiz 
edecek kadar ilerlemesini beklemi§ti. Bu 
manevrasma, belki de rakibinin seviyesine 
kar§I tenezziilsi.izli.ikten gelen bir ihmal 
de kan§ti ve miidi.iriin yalmz kald!gl za• 
manlan avhyabilmek ic;in, vazife itibari· 
le, onunla s1k temasmdan dolay1 daha 
miisaid vaziyette bulunan Celale kar§I 
iyice uyamk ve hazJThkh davranmasma 
mani oldu. Bu gaflet, o glin T ahsinin 
Cemile ta§l athg1 ana kadar devam et • 
mi§ti. 

Orhan iyice anlad1 ki i§ i§ten gec;mi§· 
tir. Mi.idiir tasarruf etmek i~in, Celal de 
kurunu ulada bir c;ocuktan daha iyi di.i
§iindiigiinii ispat I<;m arad1klan fiTSah 
bulmu§lard1. [Arkasl var) 
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Yiiksek Deniz Ticaret mektebinde ~ Madrid etraf1nda ~em be 
Milli takmum1z gittik~e darahyor Y artnki denizcilerimiz 

nas1l yeti§iyorlar ? 
A vrupa tezgahlarmda haru hard ~elik govdeler 
kurulurken burada da i~ini deniz sevdas1 biiriimii' 

yeni bir Tiirk denizci nesli yeti,iyor 

Bir posta memuru 
2000 lira ~aldirdi 

Bir torba para Haydar· 
pa,a ile Ktzdtoprak 

aras1nda s1r oldu -
16 may1sta Sofyada Bul- Franco k1taab 40 kilometro daha ilerledi, 20 b. 
gar takunile kar,da~cak milis ihata edilmek tehlikesinde. Fransa Burgos' 

(Jall~malardan birka<; int1ba: Tesvtye atelyesinde, talebe sandallarla a<;!ltyor ve 
talim gemisi olan Sogiidliide, solda btr sandal dent~e <;ekilirken 

Tiirk ticaret filosu canlamyor. Sala - Ve onlar uzak tezgahlarda hamla -
hiyetli agiZlardan bu hususta hergiin yeni mrken, burada onlara hamlanan giirbii! 
bir miijde ahyoruz. ~ocuklar sevin~lerinden kablarma s1ga • 

Bin;ok tezgahlara boy boy posta va- mtyorlar. 
purlan, §ilepler tsmarlamyor, memleke • F abrikada tezgahma igilmi~ gence, 
timizde gemi in§aatma ba§lamak iizere dersine dalmt§ delikanhya, rnodelhane • 
tersanelerimiz tslah ve tevsi ediliyor, yc- dekine, laboratuardakine bakm, hepsinde 
ni fabrikalar kuruluyor.. oyle a§kla, oyle azimle ~ah§l§ var ki. in-

Biiyiik Ba§bakan isrnet lnonii bu i§· san bu ~ocuklan ~etin bir miisabakada 
leri yerinde tetkik etrnek rnaksadile ha - birbirlerile yan§a ~1km1~ zanneder. 
vuzlan, fabrikalan dola§trken yann yeni Halbuki hepsi ayni denizcilik sevgisi· 
tlcaret filomuzu ellerine verecegtmtz nin tutkunlandtr. 
gencleri de unutrntyarak · gitti, Ortakoy· - Hiikfirnetimizin denizcilige verdi -

.,deki Deniz Ticaret okulunu da gezdi. gi biiyiik ehemrniyet kar§tSinda sabahlara 
Bugiin, ben de bu izde yiiriiyorum. kadar ~ah~sak gene azdtr. Diyolar. 
Ancak mektebi gezmege ba§larken De- Konyah bir talebeye soruyorum: 

niz Tic a ret rnekteblerimizin tarih<;esini - Denizi ne zarnan gordiin? 
hahrlarnak faydastz olnuyacaktlr: - Bu rnektebe gelince .. 

Bizde ticaret gemilerimize kaptan ye- - Peki onu gonneden nas1l sevdin 
ti§tirrnek iizere ilk defa kurulan miiessese; de bu meslegi se<;tin "? 
Heybelideki Deniz Harb rnektebine mer· - Denizlerle <;evrilrni§ bir vatanm ~o-
but olarak 1884 te a<;tlan leyli tiiccar cugu, onu gorrneden de sevebilir. 
kaptan mektebidir. Ve Bogazm sularma bakarak ilave 

Me§rutiyet inkilabmJ miiteak1b, 1908 ediyor: 
de, talebesi Deniz Harb mektebine ah • - Hele gordiikten sonra ona tapa -
nan bu mekteb kapattlrnt§hr. bilir. 

Gene 1884 tarihinde AzabkapiSinda Bir sahil ~ocugu, rnagrur, giiliirnsii • 
a<;~lm1~ olan (nehari ticaret kaptan mek- yor: , 
tebi) ise denizlerde gezen kaptanlann - Arhk gozlerirniz enginlerde ... Yep· 
rnalumahm yiikseltmek gayesini istihdaf yeni teknelerirnizle bayraglmlZI ba§ka 
ettigi yani bir kurs mahiyetinde oldugu iklimlerde dola§ttracagtrntz mes'ud giin· 
i<;in ktsa bir miiddet devam ettikten sonra Jere hamlamyoruz. 
kendiliginden kapanmt§hT. Y almz talebede degil, mektebde de 

Nihayet 1909 da, Bahriye mektebi • hararetli bir hamlanrna var. 
mizin bugiinkii en k1demlilerinden Hami~ 0 da yeni yap1larla geni§liyor, biiyii
N acinin te§ebbiisile ve §ahsi sermaye ile yor. 
Yiiksekkaldmmda a<;tldtktan sonra A - Bir yandan da Avrupaya Jsmarlanan 
zabkapiSina, oradan Pa§alimanma ve en yepyeni ve en rniikemrnel tedris alat! ve 
sonunda Ortakoye yerle§en (milli tica • rnakineler bekleniyor. 
reti bahriye kaptan ve <;arkc;1 mektebi) - Burada alh sene okuduktan sonra 
de 1928 senesine kadar tedrisata devam diplomasm1 alan gence gogsiirniizii gere 
etmi§, ticaret filomuza Aziz kaptan gibi gere gernilerimizi teslirn edebiliriz. 
birc;ok degerli unsurlar yeti§tirdikten son- Bir hayli ince eleyip stk dokuyarak 
ra bu tarihte devlet biit<;esine almarak buraya ahnan orta tahsilini bitirmi§ ta -
(Yiiksek Deniz Ticaret mektebi) ol - lebe ii~ sene lise tahsilini yaphktan sonra 
mu~tur. ii<; sene de mesleki derslerle me§gul olu-

hte biz, §imdi bu rnektebi geziyoruz. yor. Nazari ve ameli olarak bi.itiin bu 
Daha ilk ad1mda, Ba§bakamn ziya • tedrisatm son senesini ise rnekteb gemi -

retile dogmu§ ve hi<; dinrniyecek kada r sin de ge<;iriyor. 
kuvvetli goriinen umumi bir sevincle kar- Hiikumet bu i§ i<;in Sogiidlii yatile Ba-
§!la§tyoruz. hk<;thk Enstitiisiiniin gemisini bu mekte· 

- Y eni ticaret filomuz ... Y eni gemi- be verrni§tir. 
lerimiz.. Eski bir denizci olan c;ok degerli di -

ne dii§tiigiim zaman bay1lrnadtrnsa ve e
ger zannettigirn gibi biitiin bunlar bir iki 
dakika ic;inde olduysa Sarnoilof odada 
yiiriirnedi, yantrn_dan degil, uzaktan bile 
ge<;rnedi. 

!stanbul Postanesine aid 2000 lira, dun 
esrarengiz bir surette 9almm1~ ve Ad -
liye ile polis vak'aya el koymu§tur. 

Merkez Postanesine tabi seyyar nak -
liye memurlarmdan Orhan, elindeki 
9antada tren giizergahmdaki muhtelif 
postanelere verilmek iizere 3,800 lira 
ve ktymetli mektublar ve paketler bu -
lundugu halde Haydarpa~aya gec;mi§ ve 
trene binerek Kiztltoprak istasyonuna 
gelmhjtir. Orhan, orada bekliyen alaka
dar memura 1000 lirahk keseyi vermi.§ 
ve tren kalkmca Erenkoy postanesine 
teslim edecegi 2000 lirallk paketi ha -
ztrlamak uzere <;antayt a9mt§tlr. Fakat 
c;antamn ic;inde iki bin liranm ~ev
cud olmadtg!Ill ve bunun a§tnldtgtru 
hayretle goriince, keyfiyeti, tela§ ve he
yecanla zabttaya haber vermi~tir. 

Paranm nastl !ralmd1~ heniiz anla§t -
lamamt~hr. Zabtta, bu esrarengiz ~tr -
stzhk badisesine el koyarak tahkikata 
ba§lami~ ve seyyar memuru nezaret al
bna almt§hr. Orban sorgusu yaptlmak 
iizere diin Adliyeye getirilmi§Se de ilk 
tahkikat evrakt noksan oldu~undan ev
rak Mliddeiumumilige ·iade edilmi§tir. 

Orhan, kendisile gorii§en bir muhar -
ririmize vak'ayt §6yle anlatmt§ttr: 

c- Ben, postanenin glivendigi eski bir 
memurum. Diin her zamanki gibi ser -
visimi yap1yorum. 3,800 lirahk para ile 
Haydarpa§aya gec;tim. c;:anta elimde idi. 
Bu s1rada yantma Haydarpa§a ve Seli
miye §Ubelerinden hirer muvezzi geldi. 
Onlar, yammdaki paketlerin ta§tnmast
na yardrm ettiler. Ben daha evvel tre -
ne bindim. Paranm ic;inde bulundugu 
c;antay! kompartrmana koyup, paketle
rin gelip gelmedigine bakmak lizere bi
raz dt§ail 91ktun. Galiba bu ktsa an ic;in
de paralar c;almmt§ olacak. <;unkii on -
dan sonra c;antaYl hie; yanundan ayrr
madtm.• 

Zannedildigine gore, bazt e§has Or -
hanm para ta§tchgl.ll.l1l farktna varmt§ 
ve onu takib ederek ve o .k:Isa andan is
tifade ederek parayt a§trmt§larchr. Za -
btta ehemmiyetle tahkikat yapmakta -
chr. 

- .-
rektoriin ve giizide talim heyetinin elinde 
her tiirlii bilgisini ahrken, talebe sporu da. 
ihmal etmiyor. 

Ba§ta deniz sporlannm envai olmak 
iizere yapmad1klan spor yok. 

T enis oymyan arkada§larmt seyreden·· 
!ere soruyorum: 

- Ka<; tenis<;iniz var? 
- Hepimizl. diyorlar. 
Otede gemici elbiselerini gtymrni§ o

lanlar <;evik hareketlerle halatlara san -
hyor, bir hamlede filikalan denize indi • 
rerek i<;lerine athyor ve a<;thyorlar. 

- Dil de ogrenilir mi? 
- Yalmz ingilizce... Fakat yartrn 

yamalak degil. Mektebden ~tkarken in
gilizceye sahibdirler. 

Y atakhanelerini, yernekhanelerini, rnut~ 
faklanm da goriiyorurn. Ve: 

- Bu <;ocuklar. diyorum, kendilerin
den evvelki neslin nastl okudugunu da 
bilselerdi ... 

- Bilmeden de bugiin rnuhat olduk
lan ihtirnarn, itina ve sevginin ktymetini 
t3kdir ediyorlar. 

Aralarmda biraz daha bulunup, on • 
Ian daha yakmdan tantdtktan sonra, ar· 
ttk ne dile, ne akla bir (acaba) nm gol
gesi konamtyor. 

Evet Tiirk ticaret filosu canlamyor. 
Otede dizi dizi tezgahlarda, han! ha

n! <;elik govdeler kurulurken, burada i~i
ni deniz sevdasJ bi.irlirni.i~ yepyeni bir 
Tiirk denizci nesli yeti§iyor. 

KANDEMJR 

rinden kalkmast bile rniimkiin degil... 
Evet. .. Fa kat bu herif nastl kayboldu? 
Sakm ... 

- Etrafta bilrnedigimiz tertibattan 
rnt §iipheleniyorsun? 

- Evet, ba§ka neye hamlolunabilirL. 
Uc;rnadt ya buL Belki yardaklan gelip 
gotiirdiiler. 

Bu masanm iistiine yikt!dtm. Kulagtma 
b1r giiriiltii ve bir ugultu geldi; gtcul!lar 
i§ittim. 0 halimde vurdugum adarnm kii
c;iik bir hareketine, en basit hiicurnuna bi
le rnukavemet edemezdim. Y apt1g1m i§in 
deh§etinden o derece §a§trrnl§tlm. Fa kat 
biitiin bunlar galiba bir iki dakika i<;in
de oldu. Bir ara hic;bir ses i§itrneyince 
ba§lnll kaldud1m. Ortahk zindan gibi 
karanhkti. Hi~bir §CY goremiyordurn. 

- Hepsinin birka<; dakika ic;inde 
ge<;tigini ben de pek iyi tahrnin ediyorum. 
Ciinkii silah sesini ve ugultuyu i§itir i§it • 
rnez ben i<;eri girdim ve seni rnasanm iis
ti.ine ytktlroi§ olarak buldum. 

- Hay1r ... Kat'iyyen ... Benim i§itti
girn ses onun feryadile garib bir ugultu
dan ibaretti. Bir de gtc!Ttl i§ittim. Bu 
gtcJrh belki kepenklerin inmesinden ~~ ~ 
ktyordu. 

- Ugultuyu ben de i§ittim. 
Hasret ayaga kalktt. Nurinin koluna 

yaslandJ. Ba§mt ornuzuna dayadt: - Biraz sonra dll ben geldim, degil 

rni~ 
- Evet . .. 
_ T abii Samoilof kaptdan ka<;ml§ 

veya i~eriden, yahud dt§andan bu ke • 

penkleri kapa trnl§tlr · 
Hasret, Q.ir miiddet durdu, dii§iindii. 
- Ah, hay1r . . . dedi. Onun b~ odada 

bir adtm attlgml bile zannetrntyorum. 
<;iinkii i§itrnedim. N e yaptiysa burada, 
yihldtgt rninderin listiinde yapti. Ke • 
penkleri de orada kapadt ... 

- Y a kendisi nereden ~1kh? 
- Bilrniyorurn. Eger masamn i.Mtii -

- 0 halde Samoilof kap1dan <;tk -
madt. Ne kapmm ac;tldtgml, ne kapan -
dJgmi, ne de yiiriidiigiinii i~ittim. Ben 
deh§et i~inde, §a§bn bir haldeydirn, am· 
rna kendirni kaybetmedim. Her§eyi ha ~ 
ttrhyorurn. 

Nuri bir taraftan kaptya, bir taraftan 
pencerelere ko§uyor, hepsini tekrar tek -
rar kurcahyor v~ bu anhyarnadtib mu • 
ammay1 halle c;ah§arak: 

- Peki arna, ne olabilir~ Sarnoilof 
kendini pencereden a§agtya atrnl§ ola· 
rnazya ... Zaten yaraland1gmt soyliiyor • 
dun. Y arah olarak bir dakika i~inde ye-

- Ah, Nuri ... dedi. Onu vurrnasay
dtrn rnuhakkak olecektirn. F akat eger o
nu oJdiiremedimse arhk ya§tyacaglml hi<; 
i.imid etmiyorum. Bizi kaybetrnek bile o
nun bizden oliirnle intikarn almasma se -
beb olabilirdi. Kaldt ki bir de yaralamt§ 
bulunuyorY.rn. Eger yaraladtrnsa! .. 

Nuri ~ok heyecanh ve §a§km bir hal
de ol dugu ic;in sevdigi kadtm teskine c;a
h§arak: 

- Omidini kesme; dedi. Bu futmay1 
da atlatmz in§allah. Siikret ki berabe • 
riz. Bu beraber olrnak bana ne rniithi§ 

Sofya (Hususi) - Bulgar spor fe
derasyonu umum katibinin gazetecilere 
verdigi bir beyanata nazaran Bulgar fut· 
bol rnilli tak1m1 bu sene 16 maytsta Sof
yada Ti.irkiye, 13 haziran Sofyada Y U· 
goslavya, 20 haziran Sofyada ltalya ve 
4 temmuzda gene Sofyada Romanya mil
li taktmlan ile kar~tla§acakhr. Bu bey • 
nelmilel rna<;lardan ba§ka Bulgar rnilli 
taktmt Balkan kupas1 ma<;lanna da i§ti
rak edecektir. 

Giiret~ilerimiz geliyor 
Finlandiya ve tsvec;te miiteaddid mli

sabakalar yaptJktan sonra Berline giden 
giire~ taktmtmtz pazar giinli §ehrimizde 
bulunacakttr. 

Sekizinci Balkan Oyunlar1 
Biikre§te yapilamtyor 

Biikre§ (Hususi) Sekizinci Balkan 
oyunlanmn Rumen federasyonu tara -
fmdan tertib edilebilecegi §iiphelidir. 
Ciinki.i §imdiye kadar Rumen Maliye 
Nazm bu hususta federasyona bir yar
dtmda bulun<tbilecegini bildirmemi§tir. 
Bu ihtirnal kar~mnda bu seneki sekizinci 
Balkan oyunlannm Belgradda yap1la -
cag1 anla§tlmaktadtr. Rumen federasyo -
nu da bu hususta Yugoslavya federasyo
nuna rniiracaatte bulunrnu§tur. 

Buraada yaptlan ktr ko§uau 
Bursa (Hususi) - !kinci ku ko§usu 

pazar giinii Atati.irk stadyomu civannda 
ve anzah bir arazide yapt!mt§tlr. Bu ko· 
§Uya Acaridmandan 3 ki§ilik bir taktrn 
ve iki ferdi ko§ucu, Duraspordan 3 ki§i
lik bir taktm i§tira'k elimi§tir. T aktmlar a· 
u,smda birinciligi Acaridmanhlar kazan
mt§lardir. Duraspor tak1m1 ko§uyu bitir
merni§tir. F erdi olarak ko§anlardan bi • 
rinciligi Ethem, ikinciligi Osman, ii<;iin • 
ciili.igii Rasim alrnt§hr. 

Gelecek hafta ii~iinci.i kn ko§usu ya • 
ptlacakhr. Bu son ko§u, I 0 kilornetroluk 
bir saha iizerinde tarlalardan, ormanh ve 
hendekli yerlerden ge<;ilmek suretile ya· 
ptlacaktlr. Hakemler ko§uyu ath olarak 
takib edeceklerdir. Ko§u sahasJ: Acern • 
ler • Ziraat mektebi tarlalan ve korulan 
ile Hamidler koyii - Degirmen ve Kara
man koyiidiir. 

Adapazarmda bir stadyom 
yapdacak 

~dapazar (Hususi) - Olduk<;a ke

sif spor ,hareketlerine sahne olan Ada • 
pazartrntzda i~ yarar bir lstad olrnad1 • 
gm1 tetkik eden parti merkezi burada da 

her tiirli.i ihtiyaca tekabi.il edebilecek bir 
saha viicude getirmege karar vermi~ ve 

bu i§e meb'us ve miihendis Mithati me -

mur etrni§tir. 

Sahamn yerini tesbit i~in te~ekki.il e

den komisyon istasyon civanm s~mi§tir. 

Burada yap1lacak tesisat hem bir stad

yom hem de bir kiiltiir park halinde ola
caktlr. 

V oleybol ma~lar1 
T. S. K. !stanbul bi:ilgesi voleybol a

janhgmdan: 
13/3/937 cumartesi giinli Galatasaray 

Spor kuliibli lokalinde yaptlacak voley
bol mac;lan: 

Eyiib - Galata Gencler saat 14,30 ha
kem Todori. 

Hila! - Topkapt saat 15 hakem Bur -
haneddin. 

Fener Ytlmaz- Ortakoy saat 15,30 ha
kem Biirhaneddin. 

Galatasaray - Davudpa§a saat 16 ha
k~ Blirhaneddin. 

bir kuvvet ve metanet veriyor, bilmez -
sm. 

Gozgoze geldiler. Hem iirnid, hem 
yeis ikisini de bir tek viicud haline getir
rni§ti. Bir dakika odanm ve biitiin evin 
i~indeki siikfitu dinlediler ... 

Ctt yoktu. Bu siikfitun sebebi, mana ~ 
st nedir~ Kendilerine nas1l bir tuzak ku
rulmu§tur ~ Buradan kurtulamtyacaklar 
m1 ~ Kurtulamazlarsa nastl bir oliime 
mahkfim edilecekler ~ .. 

Bu sualler ikisinin de zihninden gec;i -
yor, fakat ikisi de birbirine a<;rnaktan <;e
kiniyordu. Kar§ISmdaki pencerenin oniin
de geni§ bir divan vard1 ki Hasan Nu
ri burada yatrnl§, tedavi gorrnii§tii. Kar
§lsmda ic;i rnaskelerle dolu carnh dolab, 
ortada bir rnasa, diger pencerenin kcna· 
rmda bir ko§e minderi, iki tarafta hirer 
koltuk ve ii<; iskernle ile iki sigara iskem
lesi ... 

Odanm biitiin e~yas1 bundan ibaret -
ti. Duvar yaghboya idi. Bu yaghboya 
duvarda camh dolabla rnaskelerin taktl
dtgl kiSimlar haricinde gizli bir kap1 bu ~ 
lunmas1 irnkanSIZd!. Ci.inkii dikkatle goz
den gec;irdiler. En kii<;iik bir c;atlaktan 
eser yoktu. 

Camh dolabm i<;ini ara§hrd!Iar, arka-

el~i gonderebilmek 
[Bagtarat' 1 inci sahttede] 

Bu §ehrin zaph, Madridle Valencia 
arasmdaki rniinakalatl, tamiri gayrika -
bil surette kesecektir. 

Diinkii muharebeler, ~ok seri olmu~
tur. Francist kuvvetler, bir<;ok kasabala -
n mii§kiilata ugramakslZln ele gec;irrni§
lerdir. 

Milisler, miitemadiyen ricat etmi§ler • 
dir. Ciinki.i payitahtla aralarmdaki irti • 
battn kesilmesinden korkmu§lard1r. 

Halihamda F rancist'ler, Guadalaja
ra'ya takriben 15 kilometre rnesafede bu
lunmaktadnlar. 

Diin ak§am Fraicist'ler, Sierra'mn son 
sag kollanm a§mt§lardtr. ~imdi diiz saha
da bulunuyorlar. Bu sahada, rnotorle§ -
tirilmi§ unsurlardan ve siivari kuvvetinden 
istifade edebileceklerdir. 

20,000 milis tehlikede 
Siguenza 11 (A.A.) - Havas A -

jans1 muhabirinden: 
32,400 ki§iden .lbaret olan Francist 

kttaatl, sah ak§aml Guadalajara'ya 25 
kilometro mesafeye kadar gelmi§tir. Bu 
kttaat, diin taarruzlarma devam etrni§ ve 
yeniden 8 kilometre ilerlemi§tir. 

Diin ogleden sonra. bu kttaatm ileri 
hareketinin rnesafesi toptan 40 kilornet -
roya balig olmu§ bulunuyordu. 

T akriben 20,000 ki§iden ibaret olan 
hiikfimet kuvvetleri, ricat etrni§tir. Bu 
kuvvetler, Aranjuez Chinchon, Alcala, 
de N en ares ve T ajuna nehri arasmda 
taha§~iid etrni§lerdir. Bu kuvvetler, Fran
cist'ler tarafmdan tamarnile ihata edil -
mek tehlikesine maruz bulunmaktadtr. 

Zaptedilen hiikumet mevzileri 
Salamanca 11 (A.A.) - Guadala -

j ara cephesinde Fran co kuvvetleri, F ri • 
jeque ve Repollasa mevzilerini zaptet
mi§ler ve bu suretle hatlanm Guadalaja
ramn on yedi kilometro yakmlanna ka • 
dar ilerletmi§lerdir. 

Cenub mmtakasmda, Peuarosya'da 
harekat devam elmektedir. Franco kuv • 
vetleri, bir~ok dii§man k1t' alanm ~evir • 
mi§ler ve epey esir alrni§lardir. 

Oviedo cephesinde muharebe 
Gijon 11 (A.A.) - Asiler, diin 

Pando ve Mont Verruga mmtakasile 
Oviedo cephesinde milislerin mevzilerine 
kar§l, hiicumlanm ii<; defa yenilemi§ler
dir. 

Miikernmel surette siperlr yerle§mi§ 
olan milisler, dii§manm kesif bombard! • 
manma ragmen, biitiin bu hi.icumlan piis
kiirtmi.i§lerdir. 

Hiikfimet<;ilerin hava kuvvetlerile ba
taryalan, Escamplero ve Grado mmta -
kalarmda dii§mamn tecemmii etrni§ kuv -
vetlerini rniiessir surette bombardtman 
etmi&lerdir. 
Milialer mukabil taarruza geftiler 

Madrid 11 (A.A.) - Milli miida
faa meclisi, diin saat 12 de asilerin Gu
adalajara cephesinde tazyiklerine devam 
etrni& olduklanm, ancak milislerin asileri 
tevkif ederek mukabil taarruza gec;mi§ 
bulunduklanm teblig etrni§tir. Hiikfime • 
tin toJ)S:U kuvvetleri, dii§manm rnevzile -
rini ve taha§§iid etmi& oldugu yerleri rnii
essir surette bombardtman etmi§tir. 

J amara cephesinde kesif top<;u f aali
yeti olrnu§tur. 

Ba§ka cephelerde i§' ara degere hi<;bir 
§ey yoktur. 

ltalyan esirlerinin soyledikleri 
Madrid 11 (A.A.) Mitralyoz 

taburuna mensub ltalyanlardan bir bin-

sma baktJlar. Y erini gozden ge<;irdiler. 
Bu dolabm tozlar1, izleri senelerdenbe -
ri yerinden ktmtldamadtgma, en bariz bir 
delildi. Maskelerin altmda da nihayet 
kii<;iik hirer delik olabilirdi ki bunlan da 
ara&ttrdtktan sonra ~iipheleri kalmadt. 

Kar§tdaki sedirin alh bo§tu. Ortiileri 
kaldtrarak mu§amba zemini, sedirin ic;ini 
gozden ge<;irdiler. Bu da bittikten sonra 
Hasret: 

- Ne varsa; dedi. Bu ko~e minderin
de vat. Samoilof onun iistiine dii§tii ve 
bir daha kalkmadt. Ne olduysa bu min
derin i.istiinde oldu. Mindere yakla§ma. 
Bence bu rninderin gizli noktalan ola • 
cak... 

Nuri, Hasretin kolundan aynld1. 
Minderin online geldi. Filhakika oda 
ic;inde §iipheyi .?avet edecek tek mobilya 
bu rninderdi: Ustii bir seccade ile kapa
h. Dort ko e yasttgile siislii olan bu min
derin alh geni§ ve kalm bir sandukadan 
ibaretti. Bu sandukamn do§emeye mthh 
oldugu zannolunabilirdi; o derece yerle§· 
mi~. oturmu§tu. 

Sandukantn iistii bir kenar ortiisile ka

pah oldugu i~in Nuri biiyiik bir ihtiyatla 

bu bezi kaldtrdt. Orti.i rnutad hilafma o-

• • 
1~1n ~are ar1yor 

ba§t ile ii<; zabit ve 37 nefer, Guadala 
jara cephesinde diin vukua gelen rnuha" 
rebelerde esir dii§mii§lerdi. Bunlar, G 
adalajara rnmtakasmdaki Francist fuh• 
lara italyan Generali Coppi'nin kurnan" 
da etmekte oldugunu soylernektedirler. 

Bu esirler, bugiin ogleden sonra er 
kamharbiye tarafmdan isticvab edile • 
ceklerdir. 
ltalya asker, Almanya miihimmat 

yolluyormuf 
Algesiras 1 I (A.A.) - Diin ak§am 

Cadix' den buraya gel en bir lngilizin 
soylediklerine baklhrsa, bayra&t olrntyan 
ve ismi yagh boya ile kapatllmt! olmas1• 
na ragmen italyan oldugu anla~lan ~ 
vapur ge~en hafta sonunda Cadix' e hal• 
yan kttaatl <;tkarmt§tlr. Keza, Deutsch .. 
land ceb kruvazoriiniin son giinlerde 
Algesiras'a top ve rniihirnmat oldugu 
zannedilen esrarengiz bir yiik <;lkardtgi 
bildirilmektedir. 

Fransa hiikumeti Franco'ya selir 
gondermek istiyormuf 

Paris 11 (A.A.) - Le ]our gaze " 
tesi, Fran sa hiikumetinin birka<; hafta .. 
danberi Burgosa bir sefir gondennek i<;in 
agrernan alrnaga ~ah§makta oldugu ha.• 
her verilmektedir. General Franco, bu 
ana kadar agrernan verrnekten irntina ey• 
lemi~tir. Halihaztrda Fransanm Bour " 
go ile yan resmi miinasebat tesis etmel? 
hususundaki mesaisine Londra yolile de• 
vam edilmektedir. 

Milliyetperver lilonun takib veya 
zaptettigi gemiler 

Salamanca ll (A.A.) - General 
Queipo Dellano di.in ak§arn radyoda ver• 
digi nutuk esnasmda F errol bahriye ku• 
mandanhgmm a§agtdaki tebligini de oku· 
mu§tur: 

Y olda baskma ugrablan ve nasyona -

list deniz kuvvetleri tarafmdan bornbar .. 

dtman edilen Mar Cantbrico vapuru ba• 

tmlmam1~, fakat yedekte ta§marak nas• 
yonalist imana gotiirii mu~tii r. 

Bu gemideki ktrk •mil yon pezata kty .. 

metindeki hamule arasmda yedi tayyare. 

elli top, 14 milyon kur§un ve bir<;ok mit• 
ralyoz vard1r. 

Paris 11 (A.A.) - Dahi!iye Neza• 

reti, Francist'lerin rnusellah bir bahk~ 

gemisinin diin ogleden sonra Con de Zu· 

biria admdaki, lspanya hiikumetine aid. 

gemiye ate~ a<;ml§ oldugunu bildirrnekte 

ve taarruzun Ouessant'm 8 mil a<;-tgmda. 

vukubulmu§ oldugunu ve rniisellah ba .. 
hk~1 gernisinin Franstz kara sulan hudu.

duna kadar bu tecaviiziinde devam etmi§ 

bulundugunu ilave etrnektedir. 

Brest bahriye rnakamab, vak'a rnahal· 

line bir deniz tayyaresile bir torpido 

muhribi gonde11ni§tir. 

Hiikumet gemisi, Brest' e dogru yola 

<;Ikmt§, bahk<;t gemisi ise, a<;tk denizde 

gozden kaybolrnu§tur. 

Bayonne 11 (A.A.) - Estonyanm 

2000 tonluk Olev ticaret vapuru Kardif~ 
ten Bayonne' a giderken F rans1z sahili a~ 

~1klarmda !spanya milliyetperver gernile· 

ri tarafmdan pazartesi ak§arnt tevkif edil

rni§tir ve ancak diin sabah serbest bua .. 

kdmi§hr. Gemi bu ikamet yiiziinden za .. 

rar gormi.i~tiir. 

larak sandukaya mthhydt. Minderin iis• 
tiindeki seccadeye el uzathgt zaman Has· 
ret N uriyi kolundan tuttu: 

- Silahm var rn1? 

Diye sordu. Nuri ba§mt salhyarak ar· 
ka cebinden rovolverini <;Ikard!. Hasret 
te rnasa iistiinde duran brovningi eline al· 
d1. Gozlerini minderin iistiindeki secca • 
deye dikerek bir saniye tereddiid ettiler. 
Sonra N uri bir ucundan tutarak secca • 
deyi c;ekiverdi. Altmdan bir minder c;Ik· 
tl. Bunu kiVIrmak ve kald1nnak i<;in iize· 
rine yiiklenmek laztm geliyordu. N uri, 
bu i§i uzaktan yapabilmek kin etrafmda 
bir alet, bir vastta arad1. Bulamaymca 
iskemlelerden birini ald1. Onun ayagile 

minderi bir ucundan kiVlrmtya ~h§tl. 

Minder hvnhrken dort ucundan gayet 

ince bir duman yiikseliyordu. N uri bir 

kac; kere burnunu c;ekerek: 

- Bir koku var! dedi. 

Derinden, minderin altmdan bir ftstl· 

t1 isiterek kokuyu ve durnam da goriince 

Hasret Nuriyi kolundan c;ekti: 

- Bizi zehirliyor! diyerek bir iskern~ 

!eye di.i§ti.i. 
(Arkast var> 



12 Mart 1937 CUMHURiYET '1 

« Eger bu topraklardan a· Kadm tayyareci Niifus me~Ie.~~~n 
""' d } k Tam bir devrialem yap- Canb zengtnbgtdtr! 

Sehir Mclisinde 
' 
Diin ~ok hararetli 
miizakereler oldu 

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 

,f'TII l•n T f I 
21,11 I 1•1 I I I I• 
al I I 1•1 I I I 1•1 

zami ran Iman a mazsa , mak irin hazirlaniyor .. . v[Ba!makale~ende~~;n~ 

b t k b. . ff t ez' » Amerikalt~ kadm tayyareci Amelia ~:~~~ e~~~r~lmaga laylk gormekhglffilZ u opr a IZI a e m . Erhardt martm on be~ine dogru, tayyare ftalya oldumolaslya ni.ifusu daima ~o-
ile bi.iyiik bir devrialem seyahati yapa- galmakla maruf olan bir memlekettir. 
cakt!r. F akat bu seyahat alelade bir dev- Anla§Ilan orada dogum c;oktu. Bundan 
rialemden ibaret degildir. Erhardt, hatt1 dolay1 ltalyan ni.ifusu daima artageliyor, 
i.isti.ivaya en yakm noktadan g~mek su- ve bu fazla ni.ifus !talyan topraklanndan 
retile kiire etrafmda tam bir devir yap • ta§arak her y1l yi.iz binlerce miktarile §i
mak ve bunu da rokor bir si.iratle ikmal malt ve cenubi Amerikalara hicret edi-

[Ba~taratt 1 tnci sahijede] 

18 ya~ kaydinin konulmasmJn muvaf1k 
olmadigmi, memlekette spor ve denizcili
gin uyandmlmak istenildigini ve mesele -
nin bu bak1mdan tetkikini istemi§tir. N e
ticede maddenin bu §ekilde formiile edil
mesi i~in tekrar enci.imene havalesine ka
rar verilmi§tir. 

• I I I 1•1 I I I I 
t. I I 1•1 I 1•1•1 I 
li•l•l•l I I I I 1•1 [Ba§taraft 1 !net sahttede I 

gundan bahsediyor ve bugiinii hamhyan 
Ti.irk §eflerinin icraah kar§Jsmda igilmegi 
bir zevk addettigini soyli.iyordu. 

$iikrii Kayamn nutku 
Jiro' dan sonra, !khsad Vekili Celal 

Bayar haz1runun alki§lan arasmda ayaga 
kalkt!, herkes uzun bir nutuk soyliyece -
gini tahmin ediyordu. Halbuki Vekil so
zi.i Parti Gene[ Sekreterimiz Si.ikrii Ka -
yaya b1rakhgmi soylemi§ ve yalmz Ti.ir
kiyede mi.istahsil ve ihracat~1 diye bir 
ziimre olmadJgmi, davanm milli ekonomi 
davas! oldugunu soylemekle iktifa etmi§-
tir. 

Siikri.i Kaya «hem§eriler» diye soze 
ba§lami§ ve demi§tir ki: 

«- Size aynca ba§ka s1fatlar izafe 
ederek hitab edebilirdim. Bu herkesin 
her ~aman ah§hgi bir usuldi.ir. Ben bu u
~uliin tamamile aleyhinde bulunan bir 
Tiirk c;ocuguyum. insan Ti.irk olduktan 
sonra, di.inyamn her tarafm1, her bucagl· 
m vatam bilir. Eger bizim kiilti.irel ve 
siyasi vatamm1z hududlar ic;inde mahsur 
kalmi§Sa, insani idealimiz hududlann da
ima di§mdadir. Biz insani emellerimizi 
hududlanmiZm haricine getirmegi ve yay
may! tarihten bir vazife olarak almi§ bir 
milletin c;ocuklanyiz.» 

Fikirlerimize, ideallerimize, hududla -
riffi!Z dar ge]ir, diyerek soziine devam e· 
den Siikri.i Kaya, heyeti umumiyemiz 
Ti.irk dedikten ve Ti.irki.i vazifeye davet 
ettikten sonra saylerine §oyle devam et-
rni§tir: 

«- Arhk aram1zda ne mi.istahsil. 
ne miistehlik, ne i.iziimcii, ne incirdi, 
ne arpac1 kalmi§hr. Fikri sahada olsun, 
maddi sahada olsun azami istihsal yarat
maga ve bu istihsalimizi di.inya istihsala
rtmm seviyesine ~1karmaga mecburuz. Bu 
bizim hayahmizm ve haysiyetimizin ica
hidir. 

T arihin bize verdigi vaz.il e 
ve niiluaumuz. 

T arih bize c;ok yiiksek devirler gos -
termi§tir. Bir zamanlar Tiirk biitiin bir 
diinyaya hakim olmu§tur. Y ann dahi 
boyle bir istikbal Ti.irklere mevuddur. 
Biz tarihin bize verdigi bu vazifeyi yap
makla mi.ikellefiz. Bunu yapmak i~in bir 
tak1m evsafla miicehhez olmak mecbu -
riyetindeyiz. Bugiinkii niifusumuzun a -
dedi <;okluklar i~inde az goriilebilir. Bun
dan yiiz sene evvel milletlerin niifuslan 
say1hrken Tiirkler en ileri gelenlerdendi. 
0 vakit !ngilterenin ni.ifusu 12 milyon ve 
Fransamn da 25 milyon kadard1. Ayni 
tarihte Ti.irklerin ni.ifusu 40 - 50 milyo
nu ge<;iyordu. 

T arihin muhtelif safhalannda hie; §Up· 
hesiz mes'uliyeti dogrudan dogruya Tiirk
lere aid olm1yan bir tak1m idaresizlikler 
yi.izi.inden Ti.irk niifusunun adedi ki.i<;i.ik 
rnahiyette kalmi~hr. Bu ki.ic;i.ik mahi -
yeti aded itibarile yi.ikseltmek ve ~ogalt
mak mecburiyetindeyiz. 

Hi~ endi§e etmeyiniz, Ti.irk analan 
ni.ifusu c;ogaltmaktadir. Ti.irk ni.ifusu bi
zim gorecegimiz bir tarihte bugi.inki.ini.in 
iki misline <;Ikacaktir. Bize di.i§en vazife 
Tiirki.in ferdi ve ic;timai k1ymetini yiik -
seltmektir. 

F erdlerin kalitesi, yani hili§, anlayi§, 
ve rand1man kuvveti c;ogaldigl vakit mec
mu yekunu daima galebe <;almaktadJr. 
Biz bir tak1m kii~iik milletler tanmz ki, 
bizim istihsalatun1zm yiizlerce misli faz
lasml istihsal etmektedirler.» 

.?i.ikrii Kaya bugiinkli Tiirk neslinin 
her nesilden daha ziyade istihsalah ar • 
hrmiya mecbur oldugunu soyliyerek so
ziine devamla demi§tir ki: 

T oprak, bizi beklemektedir 
«- Ozi.imci.i i.iziimi.inii, arpaci arpa 

sm1 c;ok iyi <;Jkanr ve artmrsa Tiirkiye • 
nin her ferdi bugi.in bi.iti.in cihan §ehirlerin
de gordiiklerinin fevkinde bir servet sa
hibi olacaktl! ve bu sayede tekniklerini 
ve ihtiyac;lanm tamamhyacakhr ve kendi
lerini tarihlerin gosterecegi ve insaniye
tin davet ettigi en yiiksek mevkide gore
ceklerdir. Bunu tahakkuk ettirmek ic;in 
<;ok biiyi.ik bir davam narkasmda degiliz. 
Bu davanm bi.iti.in di.isturu halledilmi§tir. 
Yap1lacak i§ milletler arasmdaki irtibati 
temin etmektir. Hazirlanmi§ zemin ve 
aletler vard1r. T oprak bizi beklemekte
dir. Hic;bir millet topragm1 Ti.irkler ka
dar sevemez. Bi.iti.in diinya karanhklara 
du<;ar oldugu esnada Tiirkler ecdadla -
rmdan miras kalan bu topraklan kanla
rile suhyarak di.i§man gozi.inden sakla -
mi§lardir. Eger biz bu topraktan azami 
rand1man alamazsak, toprak bizi affet
mez. Bugiinlin teknigini, bugi.ini.in ilmi
ni alarak onu daha verimli bir hale ge
tirmege mevcudiyetimizi muhafaza iti • 
barile dahi mecburuz. Bu toprak elimizde 
en ~ok verimini vermelidir. Verim, t1pk1 
insanda oldugu gibi iki tiirli.idiir. Biri aded 
verir ki zaten onu temine mecburuz. E
ger bu verim i.izerine bir de hymet ilave 
ederseniz mahsulahmlz her yerde lay1k 

oldugu i.istiinli.igi.i kazamr. Bundan isti -
fade edecek yalmz biz Egeliler degildir, 
evvelemirde bi.itiin Tiirkiye, ondan son
ra bi.itiin bir insaniyettir. 

Hem§erilerim! Bi.iti.in bir insaniyet si
zin mahsuli.ini.ize bakmaktadir. Memle • 
ketimizin giizel mahsullerinden yalmz biz 
mi.istefid olacak degiliz, biz bunlardan 
diinyay1 ucuz ve hoi olarak mi.istefid e
decegiz. DavamlZln esas1 budur. Bu; 
yi.iri.inecek herhangi bir iktisadi ve siyasi 
tedbir degil; Ti.irklerin haysiyeti yolunda 
almmi§ bir tedbir olacakhr. Bu ilmi ve 
teknik tedbirler bi.iti.in Ti.irklerin elbirli
gile ba§anlacakhr ve behemehal ba~an
lacaktir. Benim sizden §ahsi ricam, bi.i -
tiin Ti.irklerin istiklal ve saadeti ugruna 
bu yolda yapi!an ve yap1lacak olan i§in 
ba§anlmasi i~in yardimlanmzi esirgeme
menizdir ki bunu esirgemiyeceginize emi-
mm. 

Standardizasyon ifi milli 
bir davad1r 

Manisa, fzmir, Akhisar baglannda c;a· 
h§an bir bagel biiti.in memlekette topra • 
gm1 si.iren bir ~iftc;i, iizi.imlerini satan bir 
tiiccar, hududda vatamm bekliyen bek • 
~iler kadar i.izerlerine mi.ihim ve kudsi 
hirer vazife almi§lardir. 

Hem§eriler I 
iktisad V ekaletinin senelerdenberi <;a· 

h§arak ve ugra§arak yaphg1 ve yapmak 
istedigi standardizasyon i§i milli bir da
vadir.» 

.?i.ikrii Kaya sozi.ini.in bu noktasmda 
Ziraat V ekaletinin memleket istihsalati
nt arhrmak vadisinde sarfettigi mesaiyi 
§iikranla kaydederek soziine devam et -
mi§ ve demi§tir ki: 

«- Miistahsillerle tiiccarlanmlZln li· 
zerlerine dii§en feragat borcunu ifa ede
ceklerine eminiz. Bilir misiniz? Egelileri 
kurtarmak ic;in bi.iti.in Ti.irkiye halki, yay
la halh nesini ve nesini fed a etmedi? £
Iinde ve kesesinde olamn hepsini verdi. 
Y almz bu kadanm degil c;ocugunu ve a
nasmJ da verdi. Bu da kafi gelmedi, ki
Zl ve gelinini de verdi. 

Atatiirkiin kurdugu devlel 
Biz bugiin fzmiri elimizde bulunduru

yorsak, bunu yaylalann fedakarhgma 
bor~luyuz. Hem~eriler! Memleket bir ki.il 
olarak dii§iiniiliir. Memleket kum yigJDI 
degildir, bir bal<;Ikhr, bir kayad1r. Biz 
Edirne kalesinin bir c;amur par~asm1 na -
s1l miidafaa ediyorsak, lzmirin verimli 
yaylalanm da ayni suretle miidafaa ede
riz. Ti.irkler bir kiil halindedir. Herkesin 
ayn ayn vazifeleri vard1r. Hududu bek
liyen bir neferle bugiin burada aramzda 
bulunan Vekilleriniz arasmda §eref ve 
vazife itibarile hic;bir fark yoktur. Bu, 
yeni ve yepyeni bir Ti.irk mantalitesi -
zihniyetidir. Bu mantaliteyi yapan ve ya
ratan bir Ti.irk c;ocugu olan Atatiirktiir. 
Senelerce Ti.irk halkmm Isl!rab ic;inde 
c;eki~le ors arasmda kalan bir demir gibi 
dogi.ile dogi.ile nihayet varabilecegi nok
tayi ke§fetmi§ olan bu bi.iyi.ik §ahsiyet 
memleketi yalmz izmihlalden kurtarmak
la kalmami§, ayni zamanda yepyeni bir 
devlet kurmu§tur. Bu devlet medenidir, 
tekniklidir ve insanidir. Atati.irk bunla -
nn bi.itiin icablanm yapmag1 bize emret
mi§tir. Biz hirer ferd olarak bunlan yap
maga mecburuz. <;i.inki.i hepimiz hic;lik
ten yaratJ!mi§ insanlanz. Atatiirk bize 
bir devlet ve memleket vermekle kalma
di, fazla· olarak hilafetlerin, me§ihatlerin 
telkin ettikleri evham ve hayalatJ ortadan 
kaldirdi.>> 

.?iikrii Kaya sozlerine Atati.irk, 1smet 
inoni.i ve Vekiller ve Mecliste haZJr bu
lunanlar §erefine kadehini kaldirmakla 
nihayet verdi ve ~ok alki§landi. 

Gene Celal Bayann esprili bir tek -
lifile Sara<;oglu $i.ikrii, boyle bir gi.in ih
zar ettiginden dolay1 ikt1sad Vekiline, 
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etmek tasavvurundad1r. Binecegi tayya- yordu. . 
re, u~an laboratuar ismi verilen 425 bey- ftalyada fa§izm iktidar mevkiine geldi
girlik motorle mi.icehhez, kanadlan tama- gi zaman oras1 ic;in vaziyet bu ~ekilde bir 
men madeni, tek sahhh bir tayyaredir. hakikat olarak biliniyordu. Ancak ha
T ayyarede en son ihtira edilen ahc1 ve kikat bu §eklile varid ve vaki miydi, yok
verici iki radyo, telefonlar ve uc;u§ esna- sa !talyadan Amerikalara tevecci.ih eden 
smda tayyarecinin, mevkiinde istirahat hicretin ba§ka sebebleri var miyd1, ora· 
edebilmesini mi.imki.in kllacak olan oto - Ian aynca ara§tmlmaga deger bir mev· 
matik bir sevk ve idare tertibatl vardu. zudur . .?urasl muhakkakhr ki Musolini-

Ke~i etleri 
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Soldan saga: 

Arnelia Erhardt'm seyahati 45,000 nin idaresi hakikati, bilinen yukanki §ek
kilometroluk bir mesafe dahilinde yap1- lile alarak bunun kar§Ismda §U yeni kai-

- d deleri ittihaz etti: 

Kasab diikkanlannda sat!lan kec;i etle
rinin i.izerine Belediye tarafmdan yaph· 
nlm1§ levhalar a·stmlmasl hakkmdaki ka
rar kabul edilmi§tir. Kasab ve tavuk~u 
diikkanlannda akarsu tesisah bulunmas1 
hakkmdaki madde de kabul edildikten 
sonra polikliniklere mi.iracaat edecek 
hastalardan almacak i.icret ic;in yap1lan 
tarifeye dair S1hhiye enciimeninin maz
batasi okunmu§tur. S1hhiye enci.imeni fa
kir olanlan tayinde izhan aczetmekte ve 
bunun tayinini heyeti umumiyeden iste -
mekte idi. 

1 - Ankarada kongresi ac;1lm~ olan blr 
mahsuliimiiz, diger blr miihim mahsulii -
miiz. 2 - <;iinkii, baZJ oyunlarda ayag:~. ta
kilan bir spor vas1ta.s1. 3 - Aza, evnya. 4 
Blr maboo, kans1zllk hastallgl. 5 - Fran• 
s1zca cbirle~mi~,. bir hayvan, bir emir. 6 
Bir§eye muntazam m~terl olmak. 7 - Dir 
c;ag~rma edatl, ~ok zengln. 8 - ZayJ.f ve 
kuvvetsiz beyglr, akrabadan blr1. 9 - Bir 
emir, pek germe ok yiiziime fular. 10 
iran dillnde cy1Ian~, me§hur blr Tiirk 
kahramam. 

Yukandan ~agtya.: 

lacak ve bunun 15,000 kilometrosu eniz 
i.izerinden ge<;ecektir. Seyahat on be§ giin 1 : Ni.ifus bir memleketin canh oz ma
devam edecektir . .?imdiye kadar muhte- hm ve adeta hayahm te§kil eder. Bina
lif rokorlar yapml§ olan bu kadm tayya - enaleyh memlekete fazla geliyor dii§i.in
reci bu defaki devrialem seyahatini, yal- cesile memleket ni.ifusundan her y1l bir 
mz spor maksadile degil, ayni zamanda c;ok insanm ba§ka diyarlara gitmeleri 
ilmi bir gaye ile yapacak ve hareketinde dogru degildir. Hicret yasakt!r. 

Hastalardan al1nacak iicret 
Enci.imen, bundan ba§ka her muayene 

ic;in almacak i.icreti gosterir bir tarife 
tanzim etmi§ti. Bu tarifeye gore 25 ku -
ru§tan ba§lamak i.izere 1500 kuru§a ka
dar hastalardan i.icret almacakhr. T arife

1 - Ist1rab verici, feel. 2 - Zarar, elbi
senin blr kiSllll. 3 - Bir ce§id viicudiin 
zehirlenmesi hastallgl, bir emir. 4 - Arab
ca csu», arabca «en az,. 5 - Ciimle. 6 
Blr cins alaturka salc;a, sporcularm .ya
~a!, s1. 7 - Blr emir, bazLSl boyle der de 
peygamber demez. 8 - Say1, budala. 9 
Merkez. kuzunun feryadl, arabca c§U§klm. 
10 - Diinyamn en yiiksek daglan. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli beraber bulunacak olan pilotu yanyol- 2: Italy an niifusunun memleketten ta

da buakarak seyahatin mi.itebaki k1smma §acak ve~hile c;ok oldugu ve her y1! faz
tekba§ma devam edecektir. Ia <;ogaldigi iddia olunmasma ragmen bu nin yiiksek kismi muhtelif tahlillere ve 

operasyonlara aiddir. Bu tarife uzunuza· 
d1ya mi.inaka§ayi mucib o1mu§, bilhassa 
rnuhtelif kan tahlilleri ve muhtelif mua • 
yenelere tabi tutulacaklardan almacak 
paranm fazla olacag1 gozoni.inde tutul • 
mu§, gerek bu i§i, gerekse ayakta tedavi 
edilenlerden fakir olanlan tayin etmek 
i.izere madde S1hhiye enclimenine gende
rilmi§tir. I eylul 930 tarihinden sonra 
Belediye hizmetine alman kimselerin te
kai.id haklanmn yeni mevzuata gore tet
kikine dair Daimi enci.irnen karan Ka • ( 
vanin enci.imenine havale edilmi§tir. 
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YUk arabalarma dair bir 
karar 

Ticaret Odas1 bir taraftan arabacJla
rm, diger taraftan karnyoncularm §ika
yetleri uzerine §ehirde nakil vasJtalan
mn vaziyetini esash bir §ekilde tetkik 
etmi§ ve baz1 kararlar venni§tir. Bu ka
rarlar iktrsad Vekaletine ve 1stanbul 
Belediyesine bildirilecektir. 

Oda, evvela §ehirde yuk arabalarmm 
ihtiyacdan fazla oldugunu tesbit etmi§
tir. Bunun ic;in arabalar i§siz kalrnak -
ta, i§ alan bir araba da mi.i§teriden yiik
sek fiat istemektedir. Bunun ic;in Be -
lediyeden yeniden hic;'i;)ir yuk arabasma 
plaka verilmemesi ve bu suretle de 
rnevcudun yava§ yava§ bir tasfiyeye 
tabi tutulmas1 istenmektedir. Kezalik 
Belediyenin hususi mi.iessese kamyonla
nmn i.icretle ylik ta§lrnalarmm online 
gec;mesi de mukarrerat meyanmdad1r. 

hazuun namma te§ekkiirii ifade eden bir 

fikra anlattl. 

IJ • H ariciye v ekilinin aozleri 
Sarac;;oglu Siikriiden sonra Tevfik 

Rii~tii Aras haz1runun alk1§lan ara mda 
ayaga kalkh ve ezciimle dedi ki: 

«- 93 7 senesi bir mi.iddettenberi i~in
de ya§adigimlz milletlerarasi nazik bir 
devrin heniiz devam eden bir safhasidir. 
Bununla 938 senesinin daha kari§Ik ve 
daha nazik olacagmi soylemek istemiyo
rum. Maksad!m Atati.irk Ti.irkiyesinin 
ufuklarda bir tehlikeye maruz kalmad1 • 
gm1 ifade etmektir. Bu devrede haricl po
litikada tezahi.ir eden hususiyetlerden biri 
de ~udur ki: Cok bi.iyi.ik felaketler gor -
mii§ ve bi.iyi.ik zaferler idrak etmi§ olan 
Ti.irkiye, her devirden daha c;ok tamnd1 
ve tamtJld1. Ti.irkiye, aSIT!ardanberi bir
§eyden mahrum kalml§h: Sevmek ve se
vilmek. Atatiirk devrinin yepyeni husu
siyetlerinden biri de Tiirklerin bi.itiin mil
letleri sevmesi ve biiti.in milletler tarafm
dan sevilmesidir. Bunun en bariz bir ifa
desi iyi ge~inmek ve sulha yapi§Ik olmak
tJr. Bugiin sulh yolunda - biitiin sami • 
miyetimle soyli.iyorum ~ en ba§ta yiiri.iyen 
Ti.irkiyedir. Fakat §Unu da soylemeliyim 
ki, bu yolun yolculugu asia diger yollllr
dan daha az kuvvet, daha az dikkati is
tilzam etmemektedir. Bu yolda rnuvaffak 
olmak ic;in, bu yolda yiiri.iyenlerle anla~
mak ic;in yalmz <;ah~mak kafi degildir, 
daha c;ok kuvvetli ve daha c;ok dikkatli 
olmak lazimd1r. Bu kongreler bu kuvvet 
ve dikkati temin edecegi ic;in daha c;ok 
seviniyorum.» 

Nutuklardan bir miiddet sonra ziya -
fet nihayet bulmustur. 

niifusun eksilmesi, hatta oldugu yerde 
saymas1 dogru degildir. Bilakis bu niifus 
her y1l mi.imki.in oldugu kadar fazla art
mahdir. <;i.inki.i niifus memleketin en ba§· 
h zenginligidir. 

3: ltalyamn fazla niifus ic;in binnefis 
ftalyanm ic;inde c;ah§Ilacak sahalar a<;Ila
cak ve nihayet !talyanm kendi mernleketi 
haricinde kendisinin bulacag1 sahalara 
gidilecektir. 

Daha <;ocukluk <;aglanndan itibaren 
fa§ist terbiyesile askeri bir disipline tabi 
tutulan ftalyan <;ocuklan Musolini dev· 
rinin ba§hca farikasmi te§'kil etti. F a§izm 
devrinde aileler c;ok ~ocuk yapmaga te§· 
vik olundular. Bu ni.ifus siyasetine mi.ite· 
naz1r olarak !talya binnefis kendi memle
ketinde batakhk veya k1ra<; olmalan ha
sebile ziraate gayrisalih birc;ok sahalan 
ic;lerinde oturulmaga ve <;ah§Ilmaga ka
biliyetli vaziyetlere g~irmek i~in biiyiik 
fedakarhklar ihtiyar etti, ve hala bu yol
da ~ah§makta devall} ediyor. Bunun ha
ricinde de fa§izmin deniz a§m Habe§ 
imparatorlugunu ele g~irerek yukanda 
}'aZlh programm ii~iincii maddesinin son 
f1krasmi tahakkuk ettirmek yoluna do
kiilmi.i§ oldugu malumdur. Kolonilerden 
evvel Avrupa ltalyasmda hala mevcud 
ni.ifusun hi~ olmazsa dortte biri kadar 
daha insan alacak yerler mevcud oldu
gunu ve bu itibarla cenubi italyamn en 
verimli kolonilerden daha mi.isaid sahala
n ihtiva ettigini de kezalik biliyoruz. 

F a§izmin ni.ifus siyaseti arzettigimiz 
yolda oldugu halde ba§l Sikilmca ltalya
nm bitip ti.ikenmez bir hazne gibi gene 
ni.ifus siyasetine el atmi§ olmas1 bize ib
retle tema§a olunacak bir manzara gibi 
goriinmi.i~tiir. Bu siyasetin dogru olan 
taraf1 bilhassa §udur: Bir memleketin ni.i
fusu onun servet ve kuvvetinde birinc1 

Alif!ai il!i 
Afi§aj ic;in ihtiyar olunacak masrafla - 1 

: 
rm kar§Ilanmasma dair madde mi.izakere 

I 

edilmi§, afi§aj i§inin bundan sonra ne su-
retle idare edileceginin tayin ve tesbiti 
ic;in Miilkiye ve 1ktisad enciimenlerine 
g(inderilmi§tir. 

Be, senefik imar planz 
Makamm mi.istaceliyet kaydile verdigi 

bir teklif ruznameye abnmi§hr. Bu tek
lifte be~ senelik imar plammn tatbikma 
ba§lanacagi ve bu program1n yo] ve ka
nalizasyon in§aatma aid planlarmm mec
lise verildigi bildirilmektedir. 

T eklif, ruznameye ahnmili, evvela 
Biitc;e, sonra N aha enciimeninde tetkiki-
ne karar verilmi§tir. 

Biit~e miizakeresi 
Meclis, ikinci celsede bi.it~enin mi.iza

keresine ge<;mi§tir. Yalmz maarif bi.it<;e· 
sinin Maarif mi.idi.iri.ini.in huzurile mi.iza
keresine karar verilmi~, digerlerinin mi.i -
zakeresi yapilmi§, yalmz masraf bi.it~e • 
sinin fevkalade hsm1 kalmi§hr. 

Tiirkiye- Almanya ticari 
miinasebab 

mevkii i§gal eder. [Ba~tara!t 1 tnct sahffedel 

Tiirkiyemiz bu hakikati bilmiyor ve Almanya ile aramiZdaki ticaret ve 
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ist. Borsas1 11-3-1937 
PARALAR 

"AI~ Satl!? 
618 
126 
115 
125 

1 Strlln 613 
1 Dolar 123 

20 Frank 111 
20 IJret 120 
20 Bel«;lka Fr. 80 
20 Drahmi 18 
20 isv1c;re Fr. 565 
20 Leva 20 
1 Florin 63 

20 Qek kronu 70 
1 A vusturya §l. 20 
1 Mark 25 
1 Zlotl 20 
1 Pengii 21 

20 Lev 12 
20 Dinar 48 
1 isve«; kron u 30 
1 Tiirk altlm 1038 
1 Banknot Os. B. 246 

<;EKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vlyana 
Madrid 
Berlin 
Var~ova 

Budape~te 
Biikre§ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

A«;ll~ 
615. 

0.7946 
17.365 
15.0992 
4.715 

89.025 
3.4Cl3:i 

64.715 
1.4525 

22.7740 
4.2550 

11.4&75 
1.9756 
4.1870 
4.39 

108.6175 
34.7667 
2.7875 

24.415 
3.1536 

ESHAM 

84 
22 

575 
23 
66 
75 
25 
28 
22 
23 
14 
52 
32 

1039 
247 

Kapam§ 
615. 

0.79375 
17.2550 
15.09~5 

4.7162 
89.025 

3.4833 
64.715 

1.4520 
22.7740 
4.2050 

11.5040 
1.9750 
4.1870 
4.39 

108.6175 
34.7667 
2.7875 

24.415 
3.1536 

onu olanca ehemmiyetile takdir etmiyor klering anla§malannm miiddeti maylSln 
degildir. Ancak bu degerli bilginin ve bu yirmi be§inde bitecektir. Almanyadan 
pek yerinde takdirin hergi.in yeni yem gelecek heyetin mevcud vaziyet i.izerinde 
tedbirlerle tatbikat alamnda yi.iri.iti.ilmes1 gori.i§i.irken, yeni bir ticaret anla§masl Anadolu §m. % 

akdi irin de mi.izakerelerde bulunacagv1 60 · 23 

Kapam~ 

gerektir. " pe~m · 
italyada dogvumu artlrmak irin rok ro- §iiphesiz gori.ilmektedir. Ti.irkiye ile AI- ,. % 100 vadeli 38.20 

" " " k 1 kl · · b" ·· · · Asian c;lmento 14.55 
cuklu ailelere i~ ve memuriyet hayatlann- manya ar§I 1 1 IYI Irer mu§ten vazi • Merkez Banka.s1 97. 

23. 
38.20 
15.55 
96.50 

d l I d d"l · yetinde bulunmaktadirlar. iSTiKRAZLAR 
a on veri mek sureti e yar Im e I mesi Bu bakimdan tecri.ibelerden de istifade A I K I! 

otedenberi takib edilmekte olan bir kaide edilerek her iki tara£ i~in faydah bir an- TUrk borcu I Vadeli !flli9.625 ai:.~~ 
olup •imdi buna daha ziyade itina olun- I I b"l v• h kk k dd ,. ,. II Vadeli 19.175 19.10 ' a~ma yap! a 1 eceg1 mu a a a e -
mas1 derpi• edilmi•tir. Ti.irkiyemizde da- Erganl 99. 99. 

~ ' dilmektedir. s E I 95 95 hi bu kaide pekala tatbik olunabilir. lva.s - rzurum · · 
Turk - Fransrz ticaret ,. ,. II 95. 95. 

Bizde bundan daha fazla bir ehemmiyet- % 5 Hazine 73.25 73.25 
le takib olunacak esaslar §Unlard1r: anla~mast T A H V t L A T 

Turk - Frans1z ticaret anla.§masmm ' A«;1!~ Kap~m• 
"k" 1 : Dogumu artlrmak i~kin <;bocuk ad~dll miiddeti nisan sonunda bitmektedir. lki Anadolu I Pe§in 39.00 39~65. 
1 1yi gertikten sonra rocu a•ma a1 e I II p l 39 60 39 65 .. .. ~ memleket arasmdaki anla§manm iki tara- ,. e~ n · · 
vergisinde % 5 veya I 0 gibi ufak nis- ,. Miimessil vadell 42.50 42.50 

fm arzusile, bir sene daha uzatllacagi J 
betli tenzilatlar yap1lmasi. "'-~----------.;..-=========./ 

anla§Ilmaktadir. z h 2: Dogumlarm kazaSIZca vukuu ile be- Ticaret ve a ire Borsasmda Be~ikta~ iskelesinde motor bir bath 

Hiiseyin kaptamn kirec; yiiklii motorii 
evvelki gi.in Be§ikta§ta Saman iskelesin
de dururken lodosun tesirile denizde bu
lunan bir kaz1ga ~arpmi§hr. Bu yi.iz -
den motoriin teknesinde delik a~Ilmi§, su 
alarak batmaga ba§lami§tlr. Motorde bu-

lunan kir~ler de deniz suyile yanmaga 
ba§larnJ§ ve iskele duman i~inde kalmi§· 
tJr. Kir~ yangm1 iki saat devam ebni§tir. 

J3e§ikta§ halh iskeleye toplanarak bu 
kirec; yangmm1 seyretmi§tir. Yukanki re
sim batan motorii gostermektedir. 

raber <;ocuk vefiyatmm oniine ge<;ilmek I c Oagnlar, konferanslar, kongreler) diinkii muameleler 
i~in metodik tedbirler almmas1. Her ka- - FiATLAR 
zada ebe adedinin yava§ yava§ her koye Kad1koyde Kizilay kongresi 
bir ebe dii§ecek v~hile <;ogaltilmasi, sey- Kadlki:iy KIZJ.lay kaza ~ubeslnden: 

h k. 1 d ·1 · Kaza. ~ubemizln 1937 yl11 kongresl kaza 
yar e 1m te§ki ati vi.icu e getin mesl, merkezlnde 13 mart cumartesl giinii saat 
merkezlerde dogum evlerinin her y1! iic;er 15 te yap1lacakt1r. Azamn te~riflerl rica 
be§er artmlmasi, hulasa memleketi ba§· olunur. 
tarrba§a s1hhi te§kilatla t~hiz edecek ted
birlerin bir program halinde tatbik1 bu 
ci.imledendir. 

3: C::ok c;ocuklu ailelerin c;ocuklann· 
dan §artlanm haiz olanlarm tercihan 
devlet yah mekteblerinde meccanen tah
sillerinin temini. 

4: Bilhassa c;ocuk bak1m ve yeti§tirimi 

i~ aran1yor 
Mutekaid bir zabit yan idare ve ta

kibat i§lerini intizarnla yapar. 47 ya -
~mdad1r. Her yere gidebilir. Bonser -
visleri ve kuvvetli referanslan vardrr. 

Yenipostane postrestant 25. !. N. R. 
adresine mektubla rniiracaat olunur. 

esaslanm ihtiva edecek s1hhat kaideleri- - - -
nin giderek bi.iti.in memlekete maledilecek ba§ka izdivaclann kolayla~tmlmasl ve 
vec;hile tamimi (bu hususta mahsus suret· te§viki yolunda da tedbirler almabilir. 
te yaptmlmi§ olacak seyyar sin em a filim- Fa kat biz de en mi.ihim olan nokta c;ocuk 
lerinden istifadeye kadar gidilebilir.) vefiyatmm azaltJlmasmdadir. Eger bu 

5: <;ocuklara aid dogum ve bakun ne- nokta temin olunabilirse mubalagasiz 
ticelerini tesbit eden bir istatistik §ubes1 Ti.irk ni.ifusu bir nesil zarfmda bir misli 
ihdas1. artar. 

Yukanya yazd1gnruz maddelerden YUNUS NADI 

Cinsi 
Bugday yumll§ak 
Arpa 
<;avdar 
MlSir san 
Mlsir beyaz 
Yulaf 
Zerdeva derlsl 
Sansar derlsl 
Tilki derisi 

Bugday 
Arpa 
Qavdar 
MlSlr 
Un 
Susam 
Merclmek 

GELEN 

~a~1 Yukan 
6 13 6 20 
4 25 4 30 
4 27 1/2 4 30 
4 25 4 35 
4 12 1/2-
4 25 
4500 
3000 

620 

348 
45 
15 
15 
94 
30 
9 
5 

32 

5900 
4500 
1500 

Ton 
) ,. ,. 
) ,. 
> 
') 

) 

MJSII 
Fasulye 

DI§ FiATLAR 
Bugday: Liverpol 6,06 K. 
Bugday: ~lkago 6,40 :t 

Bugday: Vinlpek 6,13 :t 

Arpa: Anvers 5,46 i 
MLSIT: Londra 3,50 ) 

Kten T.: Londra 7,32 ~ 

Fmdtlt 0.: Hamburg 79.31 > 
Fmdtk L.: Hamburg 78,81 > 



ADAPAZARI 

Tiirk Ticaret Bankas1 
iDARE MECLiSiNDEN: 

31 mart 1937 tarihinde toplanacaj:(I ilan edilen fevkalade umumi heyet 
ruznamesinde yaz1h, bankalar kanunu dolay1sile esas mukavelenamenin baz1 
maddelerinin tadili ve baz1larma yeni hiikiimler iHl.vesini bildiren yeni §ekli 
aey.:~g1ya kayid ve ilan olunur. 

1 - Esas mukavelenamenin 3 iincii maddesinin 
'u ~ekilde tadili: 

cSirketin idare merkezi Ankaradad1r. Meclisi idare kararile ~irket Tiirki
ye Cumhuriyetinin sair mahallerinde veya ecnebi mem1t;ketlerde dahi ~ube 
ac;abilir. ~u kadar ki at;Ilacak her ~ube ic;in Maliye ve Iktlsad Veka1etlerin
den evvE:>lemirde miisaade almak mecburidir.• 

2 - 11 inci maddeye !1U hiikiimlerin eklenmesi: 
cBu idare uzvundan ba~ka bankada, 2999 sayl11 banka1ar kanununda 

yazJh vazifeleri ifa etmek iizere, idare meclisi tarafmdan, idare meclisine da
hil r:Ianlar arasmdan sec;ilen iki aza Umumi Miidiirden miirekkeb ii~ ki§ilik 
bir Idare Komitesi bulunur. Herhangi bir ic;timaa i§tirak edemiyecek suret
te mazereti zuhur eden idare komitesi azas1 yerine vazife gormek iizere ida
re meclisi tarafmdan iki de yedek aza sec;ilir. idare Komitesinin salahiyet 
hududlan idare meclisince tayin o1unacakbr. idare komitesinin ittifakla ve
recegi kc:.rarlar dogrudan dogruya,. ekseriyetle verecegi kararlar idare mecli
sinin tasvibinden sonra ifa o1unu_r. Idare meclisi, idare komitesinin faaliyetini 
murakabe etmek1e miikelleftir. Idare meclisi azasmdan her biri, idare komi
tesinden bu komitenin faaliyeti hakkmda her tiirlii malumah istemege, mii
nasib gorecegi her nevi kontrolu yapmaga salahiyettard1r.• 

3 - 14 iincii maddeye !1U hiikiimlerin eklenmesi: 
c!dare komitesi kararlan da, 2999 sayih kanunun tarifah dairesinde bir 

deftere kaydedilir ve her kararm alh komite reis ve aza1an tarafmdan imza-
1amr.• 

4- 23 iincii maddenin son ii~ kelimesinin kaldtrd· 
mast ve maddeye a,agtdaki hiikiimlerin eklen-

• mest: 
. cToplanma tarihinden itibaren bir ay ic;inde Maliye ve iktisad Veka1et

l~nn: .verilir. B~nkam~ lie; ayhk vaziyetini gosterir hesab hulasa1arile sene
h~. bJlanc;o, Mahye ve Ikhsad Veka1etlerince mii~tereken tesbit edilecek for
mule mu:raf1k. o1arak tanzim edilecegi gibi lie; ayhk hulasalar Heyeti Umumi
yece taym ed1len murak1blar tarafmdan tasdikli o1arak taalluk ey1edigi dev
renin hitammdan itibaren lie; ay ic;inde Maliye ve iktJsad Vekaletlerine tevdi 
edilir ve bilanc;o1ar ayni miiddet zarfmda bfri Resm\ Gazete olmak iizere en 
az iki gazete ile ne$i'r ve ilan olunur.• 

5 - 29 uncu maddeve aF.a{!Jd~ki hiikiimlerin ek· 
lenmesi: 

cMurakiblar, idare meclisi, idare komitesi reis ve azalarile miidiir ve me
~:Urla~m, es~s mukaveleye ve kanuni mevzulara aykm hareketlerini gor
duklen t~kd1rde bun1an vesikalara dayanarak $irket Umumi Heyetine hita
ben tanz1m edecekleri raporda zikretmege mecburdurlar. Bu murakib1ar ra
por1armm hirer suretini Maliye ve iktisad Vekaletlerine gonderirler.:o 

6 - 35 inci maddenin ilk on ii~ kelimesinin ' u 
'ekilde tadili: 

•$irktin senelik safi temettiiiinden evve1a mezkiir temettiiiin % 10 u nis
betinde adi ihtiyat akc;esi ve % 5 i nisbetinde cileride vukuu melhuz zarar 
kar~Ihgi• ve bundan sonra B serisi ila ......• 

7 - 36 net maddenin ~u ,ekilde tadili: 
•w c35 inci maddede yaZih adi ihtiyat akc;esi $irket sermayesinin msfma ba

hg oldukta arbk bu tevkifat yapilmiyacak ve ondan sarfiyat icrasile miktan 
:rr.ez.k:Ur nisbetten ai)agi dlifierse tekrar temettiiattan adi ihtiyat aynlacaktir. 
1Iende. ~ukuu melhuz zarar kar~Ihgi da umum ihtiyatlar yekiinu ~irket ser
mayesmm ta~amma miisavi olunc1ya kadar aynlaca,k ve bundan sonra bu 
kts1mdan sarf1yat olursa digeri gibi tekrar tevkifata ba~lanacakhr.• 

8- 47 nci madeye a~ag1daki hiikmiin eklenmesi: 
•Banka kendi ii)ler~. ic;in liizumlu alan gayrimenkuller miistesna, alacak

lar~n~an d~l~y1 temelluk mecburiyetinde kald1g1 gayrimenkulleri, temelliik 
ta.nhmden 1hbare~ .be~ .~e!?-e ic;inde elden c;1kanr. Bu elden c;tkarmanm im
kan:IZ ':e. banka 1.cm . b~yuk zaran mucib olacag1 hallerde miiddet, iktJsad 
Vekalet!mn karanle Ihtlyaca gore uzatllabilir.~ 

9 - Ikinci maddenin su . ~ekilde tadili: 
•1;lir~eti? iinvam (~r~ ~icaret Bankas1) d1r. Bilciimle JllUametati hak

kmd.a Tu~k1ye ~umhunyetmm kavanin ve nizamati haztra ·ve miistakbelesi 
tatb1k edJ1ecekbr.:o 

10 - Yirmibirinci maddenin ~u , ekilde tadili: 
cMeclisi idare ic;timalarma i~tirak eden azaya her ic;tima ic;in verilecek 

hakk1 huzuru sureti adiyede toplanan Umumi Heyet tayin eder.~ 

istanbul U~iincii icra Memurlugundan: 
Katina, Olimbiya, Maryo'nun tasarruflarmda olun Emn· t s d • b" · · d d · t k ·· . . .. tye an 1gma 1-

nncJ ~rece e 1po e goster~1k1en ve tamamma 4100 lira ktyrnet takdir edilen 
Heybehadada Hamam sokagmda 2 2/1 numarah sagw1 Pol1'ks · 1 p 
h b h · k y . ' .. .. om, so u roso 

ane ve a c;es1, ar as1 em sokak, onu Hamam sokag"ile mahd d b h · 
d H k w h . u , a c;esm

e amam so agma cep es1 alan ah~ab iistiiste iki ada mli•tem·l•t 1 ·k· k k .. k.. f • d 1 ~ 1 a 1 o an 1 1 

h
alt_ ·ob~. ·un etvfsak1 ba~ahgl ~ ydazJbl.dir. Zemin kat: Bir ta~hk iizerinde lie; ada, bir 
a a, 1r mu a , a r,;esm e 1r sarmc; vard1r. Zemin kat! kargird· B. · · 

k t B. k t h b 1 b. f .. lr. lrmcJ a : 1r a a ~a o up 1r so a uzerinde dart oda bir hala vard1r M.. t ·-
l •t n·· t ·1 kk .. .. ' • Ui) emi a 1: or numara 1 e mura am ustuste iki oda olarak yaptlm1~ ah~ab b" 
bin~?Jr. _Dmum .. ~.esahas1 583, M2 olup bundan 97 M2 uzer.inde biiyiik koi)k ~~ 
M2 uzermde, kuc;uk k1srm yapilmii) kalan kts~;m da bahr,;edir. Bahr,;esinde m h
telif .yemii) agaclari, h~nede ~lektrik tesisab vard1r. Evsa£1 yukanda ya~Jh 
gayrJmenkul,. T~pudakr kayd1~d: oldugu gibi .. ac;1k. arthrmrya vazedilr~i~tir. 
Arthrma pe~mdrr. Arthrm1ya I~hrak edecek muiitenlerin kiymeti muhamme
nenin 'j~ 7:5 u nisbetiJ?-de pey akc;esi veya milli bir bankam~ teminat mektu
bunu hamll olmalan 1cab eder. Arthrma i)artnamesi 4/3/937 tarihine musa
dif per~embe giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art
hrmasi 26/4/93.7 tarihine musadif pazartesi gi.inii dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek. Birinci arthrmada bedel, kJ.Vmeti muhammenenin % ·75 
ini buldugu takdirde iistte bJrak!l1r. Aksi takdirde son arthrmanm taahhiidti 
baki kalmak iizere arthrma onbe~ gun daha temdid edilerek 11/5/937 tarihi
ne musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arttlr
ma neticesinde en c;ok arthranm iistiinde birakilacaktir. 2004 numarah icra 
ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklar1 Tapu sicillerile sabit 
olmJYan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahiblerinin 
bu haklanm ve hu;>usile faiz ve masarife dair olan iddialanm ilan tarihinden 
itibaren 20 gi.in zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri 
laz,mdir. Aksi takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olm1yanlar sah~ bede!i
rdn payla!imasmdan baric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
ibaret olan Belediye riisumu ile tellaliye resmi ve Vaktf icaresi bedeli miiza
yededen tenzil olunur. 20 senelik Vak1f icaresi taviz bedeli mliiiteriye aiddir 
Daha fazla n;taliimat almak istivenlerin 935/2637 numarah dosyada mevcud 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklan 
ilan olunur. (1381) 

iskilip Belediye ReisliP.inden: 
Durbin 8 No. Zay1s marka 
Telefon 
Pusla 
Telefon teli 
Telefon fincam 
Telefon zi!i. 

..... 

Satm almacak alan nevileri yukanda yaz1h e~yalarm evvelden fiatlan og· 
renilmek iizere bunlan satan miie~>seselerin fiat listesile Belediyemize miiraca
atleri. (1368) 

CUMHURi:YET 

Dr. Haftz Cemal 
Lokma11 H ekim 

Dahiliye miftehasstst 
Pazardan ba~ka giinlerde 6~leder 

&onra saat (21,2 tan 6 ya) kadar !stan 
bulda Oivanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanru kabul ~ 
der. Sal.I, cumartesl giinlerl saball 
c9 lh . 12~ saatleri hakikl nkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. KI~hk 21044. 

Eyiib icra memurlugundan: 
Hikmetin Muhiddin ve Rabia ile §a

yian mutasarnf o1duklan igrikap1 d1 -
§mda Yenirnahallede Carni sokagmda 

KERBELA V AKASI 
Tarlhi·, m erakh roman 1;1kt1. Fiat! 8 kuruttur. 

Eksiltme ilant 
Lisesi Sabnalma Kurumundan: 

Haydarpa~a Lisesinde Devlet hesabma okuyan yahh talebe ic;:in az 475, 
c;ok 500 metre yerli lacivert kuma§ ac;tk eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltme 19/3/1937 cuma giinu saat 15 te Istanbul Kiiltiir Direktorliigii 
binas1 ir,;inde toplanacak olan Komisyonda yapilacakbr. 

Beher metre kumai)m tahmin bedeli 4 lira 45 kuru§ ve mecmuunun ilk 
teminah 167 lirad1r. 

Talibler §artnameyi ve kuma§ niimunesini gormek iizere Mekteb idaresine 
miiracaat edebilir1er. isteklilerin eksiltme giiniinden evvel ilk teminatlanm 
Liseler Muhasebeciligine yahrmalan, belli gun ve saatte 2490 sayth kanunda 
yaz1h vesika1arile birlikte Komisyona gelmeleri. (1170) 

7 numarah bir c;ah altmda iki ebniye --------------------------------

12 Mart 193'7 

Bah~e 
Mevlud 

• tmari 
Bay sal 

Dordiincii Vakif Han dordiincu 
kat, 18 numara, telefon 22537 

I; '''"8'ti';iik";~hl~·~~·k~~~b~ · ·;~:ki~~:; .. 
Amt, meydan, trocuk parklar1 ve 
villa bahtreleri i~;in modern proje 
ve plantar haz1rlar; ke§ifnameler 

~ tanzim eder. Projelerin arazide 
! tatbikatm1 deruhde ve taahhiid 

~~ eder. 
m Miiessesat ve villa bahtrelerinin 

daimi nezaretini kii!,-iik iicretlerle 
I!~ kabul eder. 

~~ c;i~ek, sebze tohumlar1; fide ve 
, f.d l .. - -
1111 1 an ar; sus, meyva agac; ve agac-

olup 7 numarah hanenin kap1smdan gi
rildikte toprak do§emeli bir koridor ii
zerinde kiic;iik bir sand1k odas1, merdi -
venden <;Ikild1kta ufak bir sofa iizerin
de bir hala ve 7/1 numarah evin kap1 -
smdan girildikte bir ta§hk, sagda bir 
ufak oda, bir ufak mutfak ve mutfak 
kaptsmdan c;Ik!ldikta e§<;ari miismireyi 
havi yanm doniim miktarmda bir bah
c;e ve keza evin ta§hgmdan merdivenle 
c;Ikildikta biiyiik bir sofa, bir hala ve 
biiyiik bir oda ile ufak bir oda, ikinci 
kata c;Ikild1kta bir sofa ile iki oda ve bir 
ha!ay1 havi ve tarnarnen muhtac1 tarnir 
ah§ab hanenin §iiyuun iza1esi ic;in ac;tk 
artttrm1ya <;Ikan1mi§hr. K1ymeti mu -
harnmenesi 680 lirad1r. r;;artnamesi 
25/3/937 den itibaren divanhaneye asi
lacakhr. 14/4/937 tarihine musadif c;:ar
§amba glinii saat 14 ten 16 ya kadar sa
blacakhr. ArttJrm1ya girmek ic;in ko
nan kiymetin yiizde yedi buc;uk nis -
betinde teminat akc;esi ahmr. Birikmi§ 
vergi, vaktf icaresi hissedarlara riisu -
mu tellaliyesi mii§teriye aiddir.' Birinci 
arthrmada ktymetin yiizde yetmi§ be§i 
bulursa mii§terisi iisti.inde kahr. Aksi 
halde en son artbranm taahhiidii yerin
de kalmak lizere arthrma 15 gi.in daha 
uzahhr. 29/4/937 tarihine rashyan per
§embe giinu saat 14 ten 16 ya kadar i
kinci arthrma yapi1arak iha1ei kat'iyesi 
icra edileceginden ipotek sahibi alacak
hlarla diger a1acakhlarm ve irtifak hak
ki sahiblerinin gayrimenkul iizerindeki 
haklanm, hususile faiz ve masrafa dair 
iddialanm miisbit evrak1arile birlikte 
20 gi.in i~inde dairemize bildirmeleri, ak
si takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmadtkc;a payla§madan haric; kalacak
lan ve fazla maliimat istiyenlerin daire
mizin 937/275 numarah dosyasma mii -

DAKTiLO iSTENiYOR &, Ciklan; bah~e alat ve edevatl ve 
. ~iq ehliyetli vahc;1vanlar gonderir. 

UKata1ogu {50) kuru~tur. 

racaatleri ilan olunur. 

Yuksek Mektebler Muhsebesinde c;ah~mak iizere bir daktiloya ihtiyac; var
dir. isteklilerin Cagaloglunda kain Yiiksek Mektebler Muhasebeciligine mii -
racaatleri. (1349) 

BEYKOZ DERi VE 
KUNDURA Fabrikas1 
TUrk Anonim $irketi 

1V. emurlar ve i~<;iler istihlak 
kooporatifinden : 

l;iirketimizin 1936 senesi alelade hls -
sedarlar umumi heyeti a§ag1da yaz1h 
hususat hakkmda gorii§mek ve karar 
ittihaz etmek iizere 31 mart 937 c;ar · 
§amba giinii saat 11 de Beykozda fab -
rika binasi dahilindeki idare merkezin· 
de toplanacaktir. Alakadarlann mez 
kur gun ve saatte ic;:tirnada hazrr bu 
lunmalan ilan olunur. 

GorUfiUiecek l'ler ; 
1 - idare heyeti ve murak1b rapor -

larmm okunmasi, 
2 - Bilanc;o ve kar ve zarar hesabla-

rmm tetkiki, 
3 - Karm sureti tevzii, 
4 - Yukanda yaZih hususat karan 

almd1ktan sonra idare heyeti azalarile 
muraklblarm ibrasi. 

5 - Yeni sene ic;in idare heyeti aza
larile murak1blann sec;ilmesi. 

I C:ioz Hekimi 

I Dr. !?i.ikri.i Ertan 
Cagaloglu Nuruosmaniye cad. No 

30 (Cagaloglu eczanesi vamnda) 
---Telefon: 22566 ___ .. 

Bak1rkoy Bez 
ve Pamuklu Mensucat 

Fabrikast 
TUrk Anonim $ irketinden 
r;;irketirnizin umumi heyeti, esas mu

kavelenamenin 40 mc1 maddesi muci . 
bince 26/3/937 tarihine musadif cuma 

giinii saat on buc;ukta Galotada Siimer 
Bank istanbul §Ubesinde a§ag1daki ruz
namede yazth hususlan miizakere et • 

mek ic;in adiyen ic;tima edeceginden u
mumi heyeti te§kil edecek azalarm mez
kiir giin ve saatte ic;timada haz1r bulun
lan ilan olunur. 

Miiz akere Ruznamesi 

1 - !dare meclisi ve murak1b rapor -
larmm okunmas1 ve idare meclisi aza -
smm ibras1. 

2 - 1936 ytlma aid bilan~onun, kar ve 
zarar hesabmm ve temettii tevzii hak
kmdaki tekliflerin tetkik ve tasdikl. 

3 - Ac;1k bulunan idare meclisi azah
gma yenisinin se~ilmesi ve azalara ve
rilecek huzur haklarmm tayini. 

4 - Miiddeti biten muraktbhga ye -
nisinin tayinile iicretinin tesbiti. 

Alakadarlara paras1z gonderilir. I 
11 aanresess:s•=...l 

Stvasta Bagdad caddesinde tiiccardan 
Kayserili r;;ahin oglu Mustafa ve ortag1 
Hasan Ke§tombagm taksirath olarak if
laslarma Stvas Ticaret mahkemesinin 
18/2/937 ve 13/4 numarah ilamile ka -
rar verilmi§ o1makla 18/2/937 giiniinde 
iflas ac;Ilmi§ oldugundan: 

1 - Miiflislerden alacakh olanlarm ve 
istihkak iddiasmda bulunanlarm ala -
caklanm ve istihkak iddialarmi ilandan 
bir ay ic;:inde kaydettirmeleri ve delil -
lerinin (senedler,defter hulasalan ve 
saireler) as1l veya musaddak suretlerini 
S1vas icra ve iflas memurluguna tevdi 
etmeleri. 

2 - Hilafmda hareket cezai mes'u • 
liyeti miistelzim oldugundan mliflislere 
borclu bulunan kimselerin kendilerini 
ve borclanm iflas dairesine bildirme -
Jeri. 

3 - Mi.iflislerin mallanm her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulunduran-
1arm o mallar iizerindeki haklan mah
fuz kalmak §artile bunlan ayni miiddet 
i<;inde daire emrine tcvdi etmeleri ve 
etmezlerse makbul mazcretleri bulun -
mad1kc;a cezai mes'uliyete ugrayacaklan 
ve riic;han hakkmdan mahrum ka1acak
lan. 

4 - ilfmdan itibaren 10 gun yani 12 
mart cuma giinu saat 14 te alacakhlarm 
ilk ic;timaa ge1meleri ve miiflislerle mli§ 
terek borclu olanlann ve kcfillerinin ve 
borcu tekeffiil eden kimselerin dahi i§
bu toplanhda haz1r bulunmaga haklan 
oldugu ilan olunur. .(1376) 



12 Mart 1937 

EKSiLTME 
o A 

ILANI 
Turk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Bir tayyare hangarile bir yatakhane binasmm Merzifonda in~as1 ka
pah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Bu i§e aid proje, ke~if ve §artnameler on lira mukabilinde Ankara· 
da TUrk Hava Kurutnu Genel Merkezinden ve fstanbulda Tiirk Hava Kuru • 
:rnu ~ubesinden almacaktrr. 

3 - fn~a 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 yapllacakbr. 

5 - Eksiltmeye girebilecekler: 
fsteklinin diplomah mimar veya miihendis olmas1 ve halen in~aat mil • 

teaahhidi olduguna dair kayidli bulundugu Ticaret Odasmdan almm1~ resmi 
vesika gostermesi ve ~imdiye kadar bir defada en az yiiz bin lira kwmetinde 
bir bina in~aati ~ini muvaffakiyetle ba§arml§ oldugunu vesaikle isbat etmesi 
§artbr. 

6 - !stekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarml Kurum Genel Mer -
kez veznesine yatrrarak alacaklan makbuzu ve be~inci maddede taleb edilen 
vesaiki tekliflerini havi kapah zarfla birlikte 20 mart 1937 giinii saat 10 a ka
dar TUrk Hava Kurumu Gene! Merkez Ba~kanhgma teslim etmelidirler. 

(1219) 

inhisarlar istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Qamaltl tuzlasmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuz degirme

ninde slhh1 ve fenn1 bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yarrm~ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da c50» §er kiloluk i~i k!\· 
gwd kaph ~uvallar i~inde satl§a ~1karllm1§trr. 

Sofra tuzlar1 c64• ve c128• er paketi bavi sand1klara konarak amba
lajlanml§trr. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu Kabata~ ambarmda 
«9,50· ve mutfak tuzlannm heber kilosu c5,25» kuru~ fiatla satllacaktrr. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sand1k veya bir ~uvaldan 
daha az satllamaz. Sandlk ve c;uval bedelleri tuz fiatma dahil oldugun· 
dan mii~terilerden aynca sand1k veya ~uval bedeli aranm1yacaktrr. 

Tuz satlcllannm lnhisarlar istanbul Ba~miidiirliigii Merkezinde 
Kabata~ ambatma miiracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

Kar V alili!linden: 
Mubacir isk§.m i~in !gdir merkezinde yaptlacak 239 aded evin beheri 

556,00 lira iizerinden 140054 lirahk in§aat 29/2/937 tarihinden itibaren 20 giin 
miiddetle kapal1 zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Bu in§aatm 35000 lirahk k1smmm 936 senesinden verilecek miite -
baki 105000 liras1 934 senesinden verilecektir. 29 may1s tarihine kadar 35000 
lirallk in§aatm yapllmas1 lazrmd1r. 

2 - Eksiltme 19/3/937 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te fskan Mii
diirliigunde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapllacaktir. 

3 - Muvakkat teminat 8252,70 liradrr. 
4 - Bu i§e aid plan, ke~if evrak1, ke§if hulasas1, tahlili fiat, miinakasa 

ve fenn1 §artname ve Baymdrrhk i§leri genel §artnamesi 7 lira mukabilinde 
!skAn Miidiirliigiinden verilecektir. fstiyenler Kars Naf1a Mi.idi.irli.igi.inde 
mevcud evrakl tetkik ederek izahat alabilirler. 

5 - tstekli olanlar teklif mektublarile birlikte Naf1a Vekaletinden bu 
gibi bir in§aat i~in alml§ olduklan miiteahhidlik vesikas1 ve teminat mektu
bunu veya makbuzunu ve Ticaret Odast kayid biiviyet varakasmt bavi zarf
lanm yukanda yazl11 saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine 
makbuz mukabilinde vermelidir veya posta ile gondermeleri ve teklif mek
tuplarmdan biitiin in§aat evrakm1 okuyup kabul ettiklerini aynca yazmala· 

. n laz1mdrr. Postada vA.ki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) 

i,lelme Umum MiidUriUgUnden . 
Ankara istasyonunda eski §Ube binasmda yaptmlacak kalorifer t sisatl 

eksiltmesi: 
Ankarada eskl ~ube binasmda yapttnlacak kalorifer tesisati, kapah zarf 

usulilE> eksiltmiye ~lkarllm"trr. 
1 - Bu i§in ke§if bedeli c~l08.30:o liradrr. 
2 - i stekliler bu i§e aid ~artname, proje vesair evrakl Ankarada Dev

let Demiryollan Yol dairesinden ve Haydarpa§ada Birinci 1§letme Komisyon 
Reisliginden paraslZ olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada Devlet 
Demiryollan l§letme Umum Miidiirlii~ Yol Dairesinde toplanacak Merkez 
Birinci Komisyonunca yaptlacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin a§ag1da yaz1h teminat ve ve· 
saiki ayni giinde saat on dorde kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ ol -
malan laztmdtr. 

A- 2490 sayth kanun ahkamma uygun olmak iizere 383.12 lirabk mu· 
vakat teminat. 

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- N af1a Vek!letinden musaddak ehliyet vesikast. 
5 - Teklif mektublar1 ihale giinii saat on dorde kadar makbuz mukabi

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mek
tublannm taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ 
bulunmast lazundrr. 

Bu i§ haklnnda fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollart Yol Dairesine 
miiracaat etmelidirler. c539:o (1335) ,.,.,., . 

Muhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve ltahve rengi mu§am· 
ba ile 1900 metre muhtelif eb'adda Lineleum mu§ambast 24/3/937 ~ar§amba 
giinii saat 15 te Haydarpa§ada gar binas1 dahilindeki Birinci !§letme Komis
yonu tarafmdan kapah .zarf usulile satm almacaktlr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 657 lira 30 kuru§luk muvakkat teminat ve ka
nunun tayin etti~i vesikalar1 ve Resm1 Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 nu· 
marah niisbasmda inti§ar etmi~ olan talimatname dairesinde ahnmt§ vesika 
ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri Hl.-
ztmdrr. 

Bu i§e aid §arlname ve mukavele projeleri Komisyon tarafmdan para-
Slz olarak dag1hlmaktadrr. (1256) 

Mubammen bedeli c475129,70:o lira olan 50 bin t~n Kriple Alman maden 
komiirii 26/4/1937 12azartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
idare binasmda satm almacaktrr. 

Bu i~ girmek istiyenlerin c22751>,19· lirallk muvakkat teminatla kanu
nun tayin etti~i vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah 
niisbasmda intillar etmi:? olan talimatname dairesinde almmt§ vesika ve tek
liflerini ayni giin ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdrr. 

Sartnameler 2376 lrurm~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sat1lmak -
tad1r. (1348) 

Kapab zarf usulile 
Nafta Veki.Ietinden: 

eksiltme ilaru 

1 - Eksiltmeye konulan i§: Ankara civarmda Qubuk barajmda yap1la· 
cak gazino in§aat1. 

Ke§if bedeli c75252· lira c55• kuru~tur. 
2 - Eksiltme 31 mart 937 tarihinde ~p.r§amba giinii saat c15• te Naf1a 

Vekaletinde Sular Umum Mi.idiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yap1lacaktrr. 

3 - istekliler; eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk i~leri 
genel §artnamesi, in~aata aid umumi ve hususi fenni §artnameler, ke§if cetve
li, silsilei fiat cetveli ve projeyi «3• lira c76• kuru§ bedel mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigunden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin c5012• lira c63• kuru§luk mu
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayll1 niishasmda <;1kan ta
limatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve c50· bin lirahk 
i§ yapml§ olmas1 laz1md1r. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazll1 saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Miidiirliigune makbuz mukabilinde vermeleri la· 
z1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c536• (1334) 

Akay 
15 mart 1937 pazartesi giiniinden itibaren Adalar hattmm saat 19,15 se

feri Kopriiden saat 19,30 da ve Yalova battmm saat 16,00 seferi de Yalovadan 
saat 16,15 te kaldmlacak ve bu seferler ar_rhk iskelelerden 15 §er dakika ge~ 
hareket edeceklerdir. (1362) 

CUMHURtYET 

Ti MAPiM 
istanbul ikinci icra memurlugundan: 

Hamid islam tarafmdan Hasan oglu 
Bayan Qerkez Zehraya ipotek edilen 
Beyoglunda Ferikoyiinde Birinci klsrm 
Jl!ahallesinde Ortakrr sokagmda eski 18 
yeni 24 kap1 numarall bahc;eli bir bab 
bane sahhga ~lkanlmt§tlr. 

t§bu gayrirnenkuli.in kap1dan ic;eri gi
rildikte bir koridor iizerinde bodrum ve 
kar§thkh iki oda ve mutfak ve bohc;e -
de bir kuyu ve bir incir agac1 ve asmaSl 
vard1r. 

Birinci kat: Bu kata c;lkarken mer
diven ba§mda asma kat mevcud olup 
bir oda, birinci katta bir merdiven ba§l 
iizerinde iki oda vard1r. Elektrik mev
cuddur. 

i§bu gayrimenkuliin tamamma er -
bab1 vukuflar tarafmdan 1028 lira kly
met takdir edilm·i§tir. Arttlrma 15/4/937 
tarihine musadif per§embe giinii saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ve 
verilecek bedel i§bu gayrimenkule tak
dir olunan klymetin yiizde yetmi§ be -
§ini bulmadt~ takdirde arthrma en son 
arttlramn taahhiidii baki kalmak §arlile 
on be§ giin daha temdid olunarak 3/5/ 
937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 
14 ten 16 ya kadar temdiden miizayede
ye devam olunarak en c;ok arttlranm 
iistiinde b1rakllaca_kt1r. Arttrrma pe§in 
para iledir. Miizayedeye i§tirak edecek
ler i§bu gayrimenkule takdir olunan 
k1ymetin yiizde yedi buc;ugu nisbetinde 
pey ak~esi veya ulusal bir bankanm te
minat mektubunu vermege mecburdur
lar. i§bu gayrimenkuliin ihale tar·ihine 
kadar tahakkuk edecek vergi ve riisu -
mu belediye, tanzifat ve tenviriye ve 
c;op paras1 ve riisumu tellaliye borclu
ya aid olup bedeli miizayededen tefrik 
edilecektir. Yalruz yirmi senelik vak1f 
taviz bedelile tapu barclar1 mii§teriye 
aiddir. Haklan tapu sicillerile sabit ol
miyan ipotekli alacakhlarla diger alii -
kadarlarm ve irtifak hakln sabiblerinin 
bu haklanm ve hususile faiz ve masra
fa daiT olan iddialarml nan tarihinden 
itibaren yirmi giin i~inde dairemize 
936/2431 numarali dosyasma muracaat
le bildirmeleri lazrmdrr . 

Aksi takdirde haklart tapu sicillerile 
sabit olm1yaruar satl~ bedelin-in payla§
mas~ndan hari~ kahrlar. Arptll'llla ~rt
namesi herkes tarafmdan gortilebilmek 
iizere 27/3/937 tarihine musadif cumar
tesi giinii dairede as1h bulunacakhr. Da
ha fazla malfunat almak istiyenlerin 
§arlnamesine ve 936/2431 numarah dos
yasma miiracaatleri lazrmdrr. 

Miizayedeye i§tirak edecek mii~terile
rin i~bu gayrirnenkule aid biitiin malO.
matl ogrenmi§ addolunacaklan ilan o-
lunur. (30921) 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTER1YOLOjl 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, frengi 
noktai oazar1ndan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireynb 
say1lmllln. Tifo ve l&Jtma hastahk
lan teljhisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilib, iiltra mik· 
roskopi, hususi ~dar istihzar1. 
Kanda iire, ,eker, Klorilr, Kolles

terin miktarlanmn tayini. Divanvolu 
No. 311 Tel: 20981 

TURK 
~iMENTOSU 

Posta T ~l~raf :veT ~lefon F abrikas1 Miidiirliigiinden: I 
!dare ihbyac1 i~m on bm kilo 16 m/m eb'admda yuvarlak demir ve otuz 

yedi bin kilo 16 X 16 m/m eb'admda dart ko~e demir kapab zarf usulile satm 
almacaktrr. 

Bu demirlerin mubammen bedeli 5875 lira ve muvakkat teminah 441 li
radir. Eksiltme 22 mart 937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on be§te 
y~pi.Jacakhr: lsteklile~in §~rtnameyi gormek i<;in bergiin eksiltmiye i§tirak 
1c;m de tekhf mektub1le T1caret Odasmdan almacak yeni tarihli vesikay1 ve 
miiteabhidlik ve ehliyet vesikalanm ve muvakkat teminat ka111hgt banka 
~ektubu veya ve:ne makbuzunu . bavi zarflan eksiltmenin yap1lacag1 gun 
mhayet saat on dorde kadar Kom1syon Reisligine teslim etmeleri ve muay
yen saatte de eksiJ,tmiye i~tirak eylemeleri. (1217) 

Gerede Belediye Reisliginden: 
. Bede~i ke!?fi 19362 lira olan Gerede kasabas1 elektrik tesisati 19/2/937 tari· 

hmde tahb zuhur etmediginden mezkO.r tarihten itibaren evvelce Cumhuri
yet gazt;tesinde .. ilan edilen §erait daire.sin~e 22 mart 937 pazartesi giiniine 
kadar b1r ay muddetle ve pazarhk suretile ihale edilecektir. 

Pazarhk 22 mart 937 pazartesi giinii Gerede Belediye Enciimenin~e saat 
15 .. te yapllac~.kbr. Tesisat ic;in ~artnamede ;vvelce gosterilen 210 gunliik 
muddet 300 gune ~1kanlm1§br. Taliblerin malumu olmak iizere keyfiyet ilan 
olunur. (1104) 

Miidiirliigiinden· J ----180 000 aded bob in 20 lh milirn II sigara kag1d1 
20 000 " " • " I kiilii yap1§m1yan sigara ka~dt 

lnhisarlar Umum 

120 000 . '". " 28 :o II sigara kagtdt 
1/II/1937 tarihmde satm almacag1 ilan edilmi§ olan yukanda cins ve mik· 

tan yaz1h (320 000) aded bobin sigara kag1dmm pazarhg1 15/III/1937 tari • 
hine rashyan pazartesi giinii saat 16 ya talik olunmu§tur. 

t~tekl~e:in pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa
ralanle b1rhkte Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komis· 
yonuna gelmeleri ilan olunur. (1258) --I - :;lartnameleri~e ekli listelerde eb'ad1 gosterilen ve 900 M3 Sam-
sunda ve miitebakisi Istanbul dahilindeki miiessesa~ImlZa teslim edilmek ii
zere 2977 metre mikabt kereste pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 13/III/937 tarihine rashyan <;ar§amba giinii saat 15 te 
Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapt -
lacakhr. 

III - §iartnameler paraSlZ olarak bergiin so:tii gec;en §Ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi.ivenme 

paralarile birlikte adl ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1173) 

istanbul Y edinci icra Memurlugundan: 
Rifat, Mebmed, $efik, Ay§e Hadiye, Fatma Siikriyenin Emniyet Sandigt· 

na birinci derecede ipotek bulunup tamamma (1480) lira klymet takdir edilen 
Sara~hane D,iilgerzade mahallesinin e.ski Ba~kap1 yeni Karaman sokagmda 
eski 32 yeni 59 nuqtarah sag taraf1 Arif mabdumu, arkas1 Hiisnu, solu sarac;; 
Mustafa arsalan, cepbesi yolla mabdud ve evsaf1 a§ag1da yazth olan bir diik
kanm sablmasma karar verilmi(ltir. Cephesi istor kepenkli, list klsrru came
kanh olup demir ve jistii camh bir kap1s1 vard1r. Altmda bodrum mevcud olup 
zemini ~imentodur. U'stiindeki odaya miitebarrik merdivenle c;;1kilrr, bina kar
girdir. Umum mesahas1 29,60 metro murabba1 olan maaoda bir diikk!ntn ta
maml Tapudaki kaydinde oldugu gibi a~1k arthrmtya vazedilmi§tir. 

Arthrma pe~indir. Artbrm1ya i§tirak edecek mii§terilerin klymeti mubam· 
menenin % 7,5 u nisbetinde pey ak<;esi veya milli bir bankanm teminat mek
tubunu hamil olmalar1 icab eder. Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Va
klf borclan borcluya aiddir. Artbrma §artnamesi 30/3/937 tarihine musadif 
salt giinii dairede maballi mabsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmas~ 
{1.6/M937 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek. Birinci artbrmada bedel, ktY.meti muhammenenin % 75 ini bul
dugu takdirde iistte b1ralnlrr. ~ksi takdirde son arthrmanm taahbiidii Mki 
kalmak iizere arttrrma on be~ giin daha temdid edilerek 11/5/937 taribine 
miisadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arttrrma 
neticesinde en ~ok rtbranm iistiinde brrak1lacakhr. 2004 numarah icra ve if· 
las kanununun 126 net maddesine tevfikan baklan Tapu sicillerile sabit olmt
yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin 
bu baklanm ve hususile faiz ve masarife <lair olan iddialarmt ilan tarihinden 
itibaren 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri 
lflZlmdrr. Aksi takdirde baklar1 Tapu sicillerile sabit olmJYanlar sah~ bedeli
nin payla§masmdan baric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye, 
ve tellaliye resminden ibaret olan Belediye riisumu ve Vakil icaresi bedeli 
miizayededen tenzil olunur. 20 senelik Vaktf icars! taviz bedeli mii§teriye aid· 
dir. Daha fazla malO.mat almak istiyenlerin 35/1980 numaralt dosyada mevcud 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklan ilan 
olunur. (1385) 

UMBARA 

9 

ile derhal ge~er. ul!nmek
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agrtlan hemen keser 

Siz de bu kremden 
f& may1n1z 

<;iinkii; 

Biitiin cihanda elli senedir daima iis
tiin ve e§siz kalml§trr. 

KREM BALSAMiN 
Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicude getirilmit ye
gane slhbt kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
:;lohretini si)z ve §arlatanhkla degil, 
s1hhl evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev • York giizellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii· 
kafahm kazanm11,1 olmakla isbat et
mi~tir. 

KREM BALSAMiN 
Giindiiz !c;in yags1z, gece i~in yagh 
ve halis ac1badem kremleri. Tanm
mU$ ecza, 1triyat ve tuhafiye maga· 
zalarmda bulunur. 

Umumt deposu: tngiliz Kanzuk ec
zanesi, Beyoglu - istanbul. 

lsta nbul Belediyosi 
MEMURLARI 

Kooporatif ~irketinden : 
~irketimiz umumi beyeti 26 mart 937 

tarihine tesadiif eden cu.ma giinii saat 
on yedide Tii.rbede Kooperatif salonun· 
da adiyen senelik roplantlslru yapacak
trr. 

Miir:akerat Ruznamesi 
1 - 936 senesi hesa.b devresine aid 

idare m€Clisi ve muraklb raporlarmm 
okunmas1. 

2 - 936 senesi bilanc;o ve kar ve za • 
rar besablanmn tetk.ik ve tasdi:ln ve 1· 
dare meclisi azalarile muraklbm ibra~. 

3 - Yeniden iki murak1b intihab ve 
ii<:retlerinin tayini. 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

v Kireci nonim 
'irketi 

Hissedar Ian, ticaret kanununun 
396 nCI ve esas mukavelenamesinin 
53 iincii maddesine tev£ikan 2 nisan 
1937 tarihine musadif cu.ma giinii saat 
15 te §irketin Galatada Agobyan barun
da 4 iincii katta kain merkezinde §ir -
ket sermayesinin teeyidi hususunu go -
rii~mek iizere fevkalade heyeti umumi
~ balinde i1;tirnaa davet olunurlar. 

TARLADlR 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
ahkanuna tevfikan miizakerata bir his-
se sahibinin dahi ~tirake ve tevdi ede
cegi sened miktarmca rey itasma bakkl 
vardlr. 

tc;tirnai mezkirrda bazrr bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan ic;tima tarihinden 
bir bafta evvel bisselerini §irket merke
zine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat 
makbuzlar1 §irket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

idare Meclisi 

Daktilo aran1yor 
Daktilografiye a ina, yazlSl diiz· 

giin, bir daktilo bayana ihtiyac 
vard1r. Referans ve terciimeiballe
rile beraber Galata 1227 numarah 
posta kutusu adresine tahriren mii
racaat olunmas1. 

...... 

. -
., -. ·~,, 
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Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaptlmttbr. ~ekersiz meyva 
tuzu tertibi ve nekerli limonlu f&mpanya tertibi enfeai nefais nevile· 
ri vardtr. Harareti teakin ve mideyi tashih eder. ~erbet ve limonata 
yerine diinyanm her tarafmda bu sthhi tertibler kullamlmaktadtr. 
Yiizde be, yiiz niabetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Hasan gazoz ozlerini tercih etmek menfaatiniz icabtdtr. Kava· 
noz i~eriainde 25, biiyiik 35, dort misli 50 kuru,tur. Hasan deposu. 
Ankara, Istanbul, Beyoglu, Eski,ehir, Be,iklaf. 

Bo~ Durma... Para Kazan ! 

MEMURiN KANUNU 
A cMemur~ un kitabt unvam altmda ne§rine ba§lanan ve biitiin memurlan 

alakadar eden kanunlar serisinin birinci kitabl olan cMemurin Kanunu» 
gbrd.iigii ragb~t iizeri?e ikinci defa baslim1~br. Bu kitabda 788 numarah me
murm kanumle vekaletlere aid memurin kanunlan ve tadillerile bunlar 
hakkm~a Biiyiik ~illet Meclisince itihaz edilmi§ kararlar ve tefsirler yazi
hdrr. F1ah posta ucretile beraber 30 kuru§tur. Tevzi yeri Edirnede Meric; 
Kitabevidir. (1257) 

TUrk Ge·nci ! 
BOZKURT 

'BI~aklarini 
Daima kullan 

ve 
bana, kardefine 

dostuna, arkada· 
tina tavslye et 

c;ONKO: 
BOZKURT 
TIRA' BlqAGI 
Biitiin b1~aklardan us
tun ve senin tiz kar• 

de,inin mahdtr. 

Sahlpleri: 

Fehmi H. Ardah ve Meh· 
med Salih Sirketi, 

ISTANBUL 

ra$ bH;ahlar• 
h.ufiln bt~ahfardan asfancliir 

, f0TANESi 
40 Kr. 

Karadeniz Eregli Belediyesinden: 
Bel~iyemize ayda 140 lira iicretli bir memur almacaktrr. Miihendis 

:nektebmde~ me~ ol~nlardan ~teklil.erin memuriyeti Baymdrrhk Bakanh
g~dan !asdik edlJn:e~ uzere ellermdeki diploma ve bulundugu yerlerden al
rugl .ves1ka su~etlerm1 ~art. aymm 15 ine kadar Belediyemize gondermeleri, 
makme, elektnk ve su IGlermden anbyanlarm tercih edilecegi ilan olunur. 

(1069) 

Uzel hav aldanmaym! 
SogukalgJnbklarJ ihtilatlara yol a~abilir. Fakat 

Bir Kafie Gripin 
Muhtemel rahattnzhklarm 

epsini onledigi gibi nezle, 

ip, brontiti de k1sa hir za

anda izale eder. Harareti 
liiratle dii§iiriir. 

Gripin agr1larm amans1z 

ii§man1d1r. Di§, ha,, sinir, a

ale, romatizma, mafsal ev

mda kat'iyetle tesir goste

ir ve giinde ii~ taneye kadar 

mniyetle ahnabilir. 

Gripini tercih 
• .- .f II • ' ,;.-,, ' h' ~ ... 

ediniz 

CUMHURWET 12 Mart 1937 

Yiiziiniizii f;irkinle,tiren 

SiYAH KABARCIKLARI 
GiDERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE~EKKtlL EDER? 

Cild, guddeleri vas1tasile cSebum• 
tabir edilen bir nevi yag iliaz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk -
Ian cburun parlakhgh mn husuliine 
sebeb olur. Ya yiizii c;irkinle§tiren siyah 
kabarc1klan kim tarumaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex~ tabir edilen beya
Z1mtrrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalan kapah ve 
cSebum• yagr mahpus bulunma51 base
bile mesamatl gen~letir ve siyah ka
barcJklar be§erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMELi? 

Bu siyah kabarc1klara kar§l mucadele 
etmek ic;in yiiziinuzii, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum• denilen yagr eriten ve 
cDemodex:o denilen beyaz1mtrrak yag 
habbecikleri imha eden GECE Si:AMO
iSE KREMiN1 kullaruruz. 

Bir defa temizlenmi§ olan yiiziinuz, 
cildin serbe~e teneffiisiine miisaid .kl~ 
Ian GtiNDUZ SiAMOiSE KREMINI 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlml§ ve pudrayr biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgrm izale 
eder. 

Hemen bugiin tecriibe yap1ruz. 
CREME SiAMOiSE 

HER YERDE SATILffi. --------!· Acele Satlltk 
Fatihte iskenderpa§a mahalle -

sinde Balipa§a caddesinde 18/5 sa
y1h yeni yapllml§ 6 oda, 1 mutfak, 
1 banyo ve bah<;esi olan elektrik 
ve su tesisatlan mevcud bulunan 
hakir apartiman sisteminde ya -
pllmi!?, bir ev malsahibinin ta!?raya 
gitmesi hasebile pek ehven fiatla 
acele satli1ktlr. Taliblerin mezkfu 
hanede oturanlara miiracaatleri. 

KULAKLAR 

' 

Glizel sesleri i§ittigi 
gib~ bazan parazitleri 
de ahr. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PERTEV 

Hakkmda dinledigi -
niz ve duyduklanm
zm en biiyiik temina
h, onun kararm1yan 
parlakhgr ve hadiseler 
kai'§Ismda unutulma -
yan arudl!. 

KEYFLE iQiYODUM 
Sultanhamam PiPO pazan 

KebabcJ kar§Jsmda 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocasJZ kendi kendine 

bi~ki, diki§ ogrenmek istiyenler 
i~in yaziliru§br. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
chr. Ta§raya posta paras1 ahnmaz. 
Sab§ yeri yalntz Be§ikta§ Diki~ 
Yurdudur. Akaretler numara 8'1 

Telefon 4368'1 

Z~yi. -:- 934/935 ders yrlmda Kad1ki:iy 
41 mc1 ilk okuldan almr§ oldugum §a
~~~etnamemi: ni.ifus tezkeremi zayi et
tigrmden yemsini c;1karacagrm. Eski §a
hadetname ve niifus tezkeremin hiik -
mii kalmamJ§br. 

Osman ~evki oglu ismail Ozbek 

Sahtb ve Ba$muharrtrt: Yunu1 Nadi 
Umumt neptyat1 tdare eden YaZl lflen 

Mfldilrll: Hikmet Mii.nil 

cumhurt11et matbtul$1 

Muhte,em tekli haricisi ve teknik 
tekamiilatl itibarile goz kamatb
ran bir cihaz t 

BUTUN DALGALARI 
Pek a~1k alan ve Radyo Elektrik'in 
biitiin teknik tekamiilatm1 haiz 
radyodur. Biiyiik kadran1 vard1r. 
Afrikamn Zapelli kaplamas1 ~ok 
giizel ve zariftir. 

SAT11l YERLERi 
ve 

Acentalar1 

Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON magazas1. 
Pendik, Elektrik magazas1, ~EVKET KAMBER. 
~ursa, NUREDDiN NE~'ET, Uzun~ar§l No. 128. 
Izmir, A. FELDMANN, Pe§temalc1lar <;ukur han. 
Zonguldak: Mobi~ya Evi. ALt RIZA. 
Ada!Ja, Y. SAMi UNLtt<;A<;i ve NUREDDiN ATA<;. 
Ve Istanbul Sultanhamam Hamdibey ge~idi No. 54. 

Erzurum Vilavetinden: 
Be§ nisan 937 pazartesi giinii saat 15 te Erzurum Vilayeti Naba Miidiirlii

~ii odasmda transit yolu Eksiltme Komisyonunda altml§ altl bin be§ yiiz yir
mi bir lira elli dort kuru~ bedeli ke§ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit 
volu iizerinde Horasanla Sac;tepe arasmda muteahhide iliale edilip te vakit ve 
zamanile yap1lamad1gmdan dolay1 mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 
17+333 kilometro ~ose in~aah bakiyesi ve sekiz aded ekip binasmm nevakls1· 
nm ikmali ve alh aded smai imalatm tamamlanmast i§lerinin kapah zarf 
usulile eksiltmesi yapllacaktrr. 

Evrakl ke§fiye, ~artname, mukavelenamesi ve buna muteferri biitiin ev -
rak Transit Yolu in!?aat ~efliginde gi:iriilebilir. 

Muvakkat teminat di:irt bin be~ yiiz yetmi~ alti lira sekiz kuru§tur. !stek
lilE>r Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayli1 niishasmda c;lkan talimatna
meye gore Naf1a Vekaletinden almml§ vesikalar1 ihtiva etmek §artile 2490 sa
yih arttrrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde 
tanzim edecekleri teklif mektublanm 5/4/937 pazartesi giinU saat 14 e kadar 
Transit Yolu !n§aat Komisyonuna vermeleri laZ1md1r. (921) 

Haricen kullanallr eski ve yenl 
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

Sinir ve soguk 
alg1nhg1ndan ileri 
gelen 'iddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

Edirne Valiliginden: 

Her eczaneden 
araym1z. 

Vilayet yollarmda kullamlmak iizere 2 ton ag1rhk ta§lyabilecek 2500 li
ra muhammen bedelli bir kamyonun yap1lan a~1k eksiltmesi neticesinde iste
nilen fiat fazla goriildiigiinden temdid edilmi~tir. Taliblerin 19/3/1937 cuma 
giinii saat 15 te 187,5 lirahk teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi En
ciimenine gelmeleri. (1370) 

Posta T elgraf veT elefon F abrikas1 Miidiirliigiinden: 
Deve boynu demirlerinin ambalajmda kullamlmak uzere 2300 aded 

2 X 28 X 400 santim eb'admda c;am tabtasile 575 tane 3 X 6 X 400 santim 
eb'admda pmar as;1k eksiltme ile satm almacaktrr. 

Bunlarm muham:rr.en bedeli 2133 lira ve muvakkat teminah 160 lirad1r. 
isteklilerin §ar~nameyi gormek ic;in hergiin eksiltmiye i§tirak i~in de 

teminatlarm1 vezneye yahrmak suretile 22 mart 937 tarihine rashyan pa
zartesi giinii saat 16 da Fabrikada miite§ekkil Komisyona miiracaatleri. (1218) 

•• uy 
Faik Sabri Duran 

BEYKOZ DERi VE . 
KUNDURA Fabrikas1 

TUrk Anonim $irketl 
1)irketimizin umumi heyeti alelade 

olarak a§agrda ruznamede yazili ~leri 
miizakere ic;in 26 mart 937 cuma giinii 
saat 11 de Siimer Bank istanbul §Ube&i 
binasmda toplanacakt1r. Mezkfu heye -
ti te§kil eden zevatm esas mukavele • 
namemizin 41 inci maddesine tevfikan 
bu ic;timada hazrr bulunmalan ilan o • 
lunur. 

MUzakere Ruznamesi : 
1 - idare meclisi ve muraklb rapor

lannm okunmaSl ve idare meclisinin 
ibras1, 

2 - Bilanc;o ve kar ve zarar hesab • 
lannm tetkiki, 

3 - !dare meclisi azalanmn huzur 
iicretlerinin tesbiti, 

4 - Mi.iddeti hitam bulan murak1b • 
hga miinasibinin intihabile iicretinin 
tayini. 

OPERATtiR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerraht hastahklar ve sinir 

cerrahisi miitehass1s1 
Cagaloglu C. H. P.;ITtisi Merkezi 
kar!?Ismda Zorlu apartlman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 ya kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

7 2 biiyiik paftadan ibaret olan bu Atlas memleketimizde ~imd.iye kadar goriilmedik nefasette ve miielli
finin nezareti altmda Viyana Cografya Enstitiisii matbaasmda basdm1~hr. 

Biiyiik Atlasta lise talebesi kadar Yiiksek mekteb talebesinin de biitiin ihtiyaclarm1 kar!idiyabilecek 
tafsilat vard1r. 16 paftasJ Tiirkiyeye hasredilmi~ oldugu gibi Avrupa hiiktimetlerinin ve be~ ktt'anm 

her yerine aid tabii, siyasi, be~eri, ikbsadi ve cevvi hari talan cazib ve canh renklerle tersim edilmi~tir. 
ilave edilen endekste Atlasta gec;en biitiin cografi isimlerin cografi mevkileri gosterihni!ltir. 
YaiDJz mekteb talebesinin degil herkesin eli altmda bulundurmas1 laz1m gelen biiyiik Atlasm fiah 3 liradtr. 

KANAAT KiTABEVi 


