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· Yazan: Teki 1: 
Tiirk inlolabx hakk::ul • diye 

kadar yazxlmi§ eserlerin en iikem-
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melidir. FranSlZ parlamento~ reisi 
Herriot ve doktor Kopriil~d eser 

. ic;in hirer mukaddeme yazrru~larchr. 
Her gencin elinde bir tan~ bulun
mahdl.I'. 
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lspanya ihtilili Avrupay1 tehdid · · ediyor 

iki F asist devletin tesebbiiste 
' 

A cezr1 
' bulunmalar1 ihtimalinden bahsediliyor 

lngiliere 1talyayz . protesto etti 
italya ve Yugoslavya arasmda tam bir anlasrn:a oldu 

Diin Belgrada giden Kont Ciano'nun:· Kii~iik 
haber veriliyor itilaf1 bozmaga ~ab~acag1 

, 

Du.9e Romada heyecanh nu.tuklartndan bt rtnt soylerken ve italyan tilosu. manevra esnasmda 

Avrupayi tehdi.t 

yangtni 
lspanyol i§lerini ballet • 
mek ic;jn lspanyayi lspan

yollara iade etmekten 
ba§ka ~are yoktur 

D talyan hiikumeti reisi Sinyor M usolini 
D T rablusgarbda karaya aid merasim 

programmi ikmal ederek gene o su
larda yap1lmakta olan deniz manevrala
rmda haz1r bulunmak programma ge~
mek iizere iken birdenbire Romaya avdet 
etmek karanm ald1, ve kendisini T obruk' a 
iotiiren Pola harb gemisine binerek son 
siiratle italyaya dondii. Kendisi diinden
beri Romaya gelmi§ bulunuyor. Bu ani 
avdet. karanmn sebebi heniiz kat'i olarak 
malum degildir. i spanya hadiselerinin 
son giinlerde nasyonalistler aleyhine bir 
cereyan aim!§ olmas1 M. Musolini'nin bu 
birdenbire avdetine ba§hca sebeb olmu§
tur diyenler en kuvvetli ihtimali ileri siir
mii§ oluyorlar. 

~ Gert;i Merkezi Avrupa i§leri de endi
§eli safhalar arzetmekten hali degilse de 
orada oyle M. Musolini'nin nihayet ii~ 
dort giin daha siirecek seyahatini k1sa 
.Kestirecek kada r ~iddetli bir miistaceliyet 
yok gibidir. Vak1a Avusturyamn Habs
burglan tekrar tahta getirmek fikri ital
yadan Alman tezini teyiden ~iddetli bir 
rnuhalefet gormii§ olduktan sonra Dok -
tor Schuschnigg hiikumeti pek ziyade si
klldl, ve bu !sbrabla kendisine c;1kar bir 
yo! aramaga koyuldu. Avusturyada Al
man aleyhtarhg1 yeniden §iddet peyda 
etmege ba§lami~br. Aranan c;arenin Pe§
tede bulunmamasi heniiz Avusturyayi 
umudsuzluga dii§iirmege kafi bir sebeb 
te§kil edemz. Viyanada Avusturya Ha
riciye N azm Doktor Smid'in oniimiizde
ki ay zarfmda Paris ;e Londraya yapa
cagi seyahate de azc;ok ehemmiyet atfo
lunuyor, ve bunlarm hepsinden fazla 
olaro.k biz ltalyanm Avusturyay1 u
h.torta terketmi§ olduguna inananlar· 
~n degiliz. A vusturyamn Alrnanya-

YVNUS NADI 
[Arkasl Sa. 3 sii.tun 4 tel 

iC SAHiFELERDE 
3 iinciide: Terbiye bahisleri 

Seiim Strrt Tarcan 
Karabiikte kurulacak demir 
ve !;elik fabrikalar1 

li nctda : Hava'cll.Ik bahisleri 
• ibrahim Ayda 

Du 
italyan· Ba,vekili eski muhariblere soyledigi 

nutukta «ParolamiZ 'udur: 
ve haztrlanmak» 

Unutmamak 
dedi 

Paris 23 (A.A.) - Ordre gazetesi, 
§Un!an yaz1yor: 

Mussolini'nin avdetinde amil olan, 
bilhassa vasati Avrupa meseleleridir. Or
ta Avrupadaki kan§lk vaziyetle bu ha -
valide heniiz belirmemi~ olan yeni isti -
kametlerin Du~e'yi endi§eye dii§i.irdiigii, 
kolayca anla§Ilabilir. Alman • italyan 
anla§masmm zay1f olan kurulu§U, italya 
ic;in tehlikelerle doludur. Daha §imdiden 
bu anla~ma yiiziinden Tuna havzasmm 
bir k1smmdaki 1 talyan niifuzu tehlikeye 
girmi~tir. 

Musolininin nutku 
Roma 23 (A.A.) - Fa§ist muha -

ribler birliklerinin kurulmasmm 18 mc1 
y1ldoniimii miinasebetile Mussolini bir 
nutuk soylemi§tir. 

Venedik saraymm balkonundan yiiz 
binlerce dinleyiciye hitab eden Duc;e, 
muharibler birliklerinin yildoniimiiniin 
bu sene ilk defa olarak yeni Roma 1m -
paratorlugu tarafmdan tes'id edilmekte 
olduguna nazan dikkati celbetmi§tir. 

Du~e demi§tir ki: 
«- Y1ldoniimii, benim Afrika seya

hatinden dondiigum tarihe tesadiif edi -
yor. Bu seyahat, giinii giini.ine evvelce en 
ufak teferruatma kadar tesbit edilmi§ o-

[Arkasl Sa. 7 siitun !! da] 
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lhtililci. kuvvetler 
taarruza hazulan1yor 

Musolininin Guadalajara cephesindeki 
hezimetin intikamini almaga kalk

masindan korkulmaktad1r 
General Franconun 

Molaya teklif 
Ba~vekaleti General 

ettigi bildiriliyor 

Hukilmet kuvvetlerinden bir mii.jreze Madrid onii cephelerinde 

Siguenza 23 (A.A.) -Havas ajan- Franco kuvvetleri Cordoba cephesin -
smm muhabirinden: deki ileri hareketlerine devam etmekte -

Miitezayid bir ~iddetle yakmda ta - dirler. Bu kuvvetler Pozoblanco civanna 
arruza ba§hyacak olan Fran co k1t' alan - kadar ilerlemi~lerdir. 
mn kuvvetli mukavemetleri sayesinde Hiikii.metfilerin harekatz 
Guadalajara cephesindeki vaziyet, istik- Madrid 23 (A.A.) - Havas ajan -
rar bulmu~tur. {Arkast sa. 7 sutun 1 de] 

Belgrada yapaca~ 
seyahatin tarihi 

tesbit edildi 
• • 
Ismet lnonii ·Parti Kamu-
tay Grupunda seyahati 
ve son temaslar1 hakkinr 

da izahat verdi 
Ankara 23 (T elefonla) - Ba§veki

limiz lsmet lnoniini.in Belgrada yapacag1 
seyahatin tarihi takarriir etmi§ bulucu • 
yor. Ba§vekilimizle Hariciye Vekili dok
tor T evfik Rii§ti.i Aras nisanm sekizinci 
per§embe giinii Ankaradan h~reket ede
ceklerdir. Hariciye V ekaleti T e§rifat U
mum Miidiirii .$evket Fuad ve Hariciye 
Kalemi Mahsus miidiirii Refik Amirle 
aileleri de Belgrad seyahatinde Ba§\'eki
limize refakat edecekler arasmdadu. Ay
rica Tiirk matbuatl mi.imessillerinden bir 
heyet te bu miihim ziyaret dolayisile Bel
grada gidecektir. 

Ba§vekilimizle refakatindekilerin is • 
tanbuldan nisanm on veya on birinde 
Belgrada miiteveccihen hareket edec;!k -
leri anla§llmaktad!r. Seyahatin bir hafta 
on giin siirecegi tahmin ediliyor. 

Ba§vekilimiz bundan sonra ingiliz 
Krah Sa Majeste Albnci George'un tat; 
giyme merasiminde bulunmak iizere ma

r Arkast Sa. 7 siltun 6 da] 

Kont Ciano diin 
aktam Belgrada 

hareket etti 

lrak1n· tavassutu 
DOst . kom§U aramiZI 
bulmaga c;ah§Iyor 

Suad Davaz Frans1z Hasvekiline bir ziyafet verdi 
~amdan verilen bir habere gore iskenderuna bir 
Turk gemisinin gelmesi arbedelere sebeb olmut~ 

Su.riye Ba~vekili Cemil Mii.rc!ilm ve ' Har'iciye Naztn Sad.uilah. Cabirinin · 
istanbuld.an ge~erken . al!nml~ resimlerinden 

Ankara 23 (Telefonla) - 'Hatay give ~;hrimize ugnyarak bir niliddet ka· 
~naY'asas1 miizakereleri mi.inasebetile Ce- lacag1 tahakkuk etmektedir. Heniiz avdet 
nevre ve Parise gitml§ olan Suriye heye- ~nleri taayYi.in etmemi§ olmakla beraber 
tinin yakmlarda memleketimizden ge~;ece- [Arkas1 Sa. '1 siltun 4 tel 
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Filistin 
Miitema~~y~~ 
giinde · 2 kifi 22 

Bir
yaralandt 

haztr· 
~Ikarild1 

Y eni itilaftan sonra Yu- Kudiiste biitiin Y ahudilerin katlianu i~in 
goslavya, Arna'vudlugu lanan bir suikasd tertibab meydana 

da resmen tan1yacak Kudiis 20 (Hu-
susi) - Filistini bir 

ltalya Hariciye Naztn senedenberi kana 

Belgraddan Atinaya boyayan tedhiKi 
harekah, iki giin -

ge~ecekmi~ denberi, §imdiye ka-
Roma 23 (A. dar goriilmemi~ bir 

A.) - Havas a - dereceye ~1km1~hr. 
jansmm muhabirin - 18 mart ak§arni 
den: memleketin bir~ok 

Resmen bildiril - noktalannda, bil • 
digine gore Kont has sa Kudiiste, Y a-
Ciano, bu ak§am fada ve Tel-A vivde 
Stoyadinovi~'le go - bombalar patlami~. 
rii§mek iizere Bel - bir~ok kimse olmii§· 
grada hareket ede - tiir. Biitiin Filisti • Kudiis · - Yata yolu.nda su.ikasdlere mimi olmak ~in yolu 

cektir. nin ate§ ic;inde ol • · kontrol altmd.a bulund.'uran ingiliz askerlert 

Salahiyettar bir · l dugunu soylemek mi.ibalaga sayilmaz. mek i~in istisnai tedbirler almasl lazim .. 
membadan ogrenil - Londra hiikumetinin on bir ayd1r Fi- du. 
digine gore, Kont 

.Ciano, Belgradda Kant Ciano 

ltalya ile Yugoslavya arasmdaki biitiin 
muallak meseleleri halledecek olan bir 
takim siyasi itilaflar imza edecektir. 

Avusturya Ba§vekili Schuchnigg'in 
Kont Ciano'nun Belgrad seyahatinden 

£Arkas' Sa. 7 siltun 3 tel ............ ······ ......................................... . 
Cok isabetli bir 

karar: <;opler gene 
denize dokiilecek 

Firinlar yapdd1ktan son
ra da ~opler, bur alit .. da 

yak1lacak 
Gec;en yaz c;oplerin Si§li haricine ahl

masi iizerine Beyoglu semti bir sinek is -
tilasma ugram1~b. Belediyece, bu sene 
de bOyle bir hadisenin vukuuna meydan 
vermemek i~in c;oplerin Davudpa~a ki~la
si arkasmda haz1rlanacak bir yere doklil
mesi dii§iiniilmekte idi. 
. F akat, Ankaradan bildirildigine gore 
Istanbuldaki c;op meselesi hakkmda sahi
bi salahiyet bir zat §U beyanatta bulun -
mu§tur: 

«- <;;oplerin herhalde fenni usullerde 
imhas1 i~in hususi fmnlarda yak1lmas! 

[Arkasl Sa. 3 siltun 5 te] 

listinde hiikiim si.iren anar§inin oniine ge~- [Arkast Sa. 7 siltun 2 de] 
UIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII111tllllltiiiiiiiiiiiiiiiiii1111111111111111111111111111111UIIIIIIIftlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllltltlllltl1111111111111tl 

Amerikadaki grev had 
girdi bir safhaya 

400,000 amelenin i'ini birakmasi bekleniyor. 
Polonyada da 1500 amele a~bk grevi yap1yor 

Amerikad.aki son otomobil i$1(ileri grevlerinden birind.e askerler ameleyf 
yatz$tzrmaga ~all§tyorlar 

Detroit 23 (A.A.) - Umumi grev grevciyi, olduklan yerden ~Ikarmaga tc
tehdidi dolay1sile polis, Chrysler'in do - §ebbU. etmemi§tir. 
kuz fabrikasmi i§gal etmekte olan 6000 LArkast Sa. 7 siltun S tel 
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• Tarihi tefrlka : 67 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Sadr1azam gemi alm1sti 
' 

ibrahim Pa~nin el~ile bir Sadrtazam agzile degiJ, 
bir Padi~ah lisanile gorii,mesi Kanuniyi k1Zdirmi~b 

ibrahim Pa§a, on on be§ ytl once A
nadoluda vukua gelen isyanlann tarih -
~esini iyi biliyordu. 0 devrin Sadnazami, 
gene o devirdeki Padi~ahm oglile hera -
her asilere maglub olmu~lardt. Bu hab
ra, Anadolu ayaklanmalarma halkm ve 
hatta ocaklmm deger vermesine vesile 
te kil ediyordu. Ondan oti.irli. ilkin aldt
n~ etmez gibi goriindii, Tiirkmen Siikllin 
Koca ile onun bulundugu mmtakaya ya
km valileri ba§ba~a buakh. Si.ikli.in, her 
miisademede galib geliyordu, boyuna 

ilerliyordu. 
Vezirin maksadt, lstanbulun ~e. biitiin 

memleketin bu ayaklanroaYI. muhimse • 
mege ba§lamasmdan sonra btzzat ortaya 
attlmak ve muzaffer bir kumandan §Oh -
reti kazanmaktt. }-ladiseler, onun emeli
ne uygun di..i§tii. Siikliin Kocamn ardm • 
dan Hact Bekta§ oglu Kalender de is -
yan etti. Arttk. Anadolu kan ve ate§ i~in
deydi. Rumelt, Anadolu beylerbeyleri 
ba!ita olmak iizere bir~ok valiler, asi or
dulann oniinde bozlup ka~Jyorlard1. Hat
ta 'Kalender, kanlt bir <_;arpt§mada Ka -
raman, Alaiye, 'Amasya, Birecik vali -
lerini oldiirmii§, Anadolu beylerbeyi ile 
Haleb valisini de sefil bir vaziyette fira
ra icbar etmi§ti. 

hte i§ler bu kerteye geldikten sonra 
Ibrahim Pa§a harekete ger;ti, ii~ bin Y e
nir;eri ve iki bin Sipahi ile Anadoluya gi
derek o k1t' arun biitiin 'Kuvvetlerini ba§t· 
na topladJ, asilerle muharebeye giri§ti ve 
galib gelip tantanah bir alayla istanbula 
dondii. Kendinin her gii~liigii yener bir 
adam oldugunu bir kere daha isbat et -
m~ti. Saltanabn temelini kuvvetlendiren 
bir §ahsiyet §Ohreti kazanmt§h. 

Hurrem, biitiin bu vakialan goziinden 
kac;:trmiyordu, Riistem vasttasile ve ger
sekten ustaca propagandalar yaparak 
Ibrahim Pa§ayt derinliklerine alacak ku
yuyu hamhyordu. Kendisi Hiinkann 
yanmda devlet i§lerine dair tek kelime 
soylemiyordu, efendisini ku~kulandumak
tan c;ekiniyordu. F akat Padi§ahm vezir 
aleyhine vesvesesini tahrik edecek fmat
lan da kac;trmtyordu. Mesela, Anadolu 
isyanlannm yall§ttnldtgl giinlerde Ma • 
caristan tact meselesi kan~1k bir §ekil al
mt§h. Sultan Siileymamn - ibrahim ta -
raftndan yaptlan telkin iizerine - bu taca 
namzed yaphgi Jan Zapolya, Prezburg
da toplanan .diyet (Macar milli meclisi) 
kararile gaslh ilan olundugundan, me§ -
hur ~arlkenin karde§i Ferdinand da o 
karara dayanarak Budini zapta kalki§ -
ltgmdan yeni bir harb ac;tlmast icab edi
yordu. Zapolya, Tiirklerin bendesi bir 
Kral stfatile 1stanbuldan yard1m istiyor
du, Ferdinand da Macar i§lerine mi.ida
hale edilmemesini niyaz i~in ayn bir se
fir yollaml§ bulunuyordu. Zapolyanm 
elc;isi, Giritti'nin himayesine sJgmdtgm -
dan fbrahim Pa§adan iltifat gordi.i. Fa
kat Pa~a. onunla miisahabe strasmda bir 
vezir degil, bir Padi§ah gibi konu§tu. 
Osmanh saltanatmm yegane sahibi imi~
cesine ag1z kulland1. 

malan duyacak kadar hassasiyet goste
ren kansmm §U umulmaz sorsundan be
linledi, anlamak istedi. 

- Neier demi§ bakalun? 
- <;ok guzel konu§mu§, el~iyi lal e-

dip bHakmt§. 
- Kim soyledi sana 1 
- Hafise Sultan. Ona da kocas1 ha-

ber vermi§. 

- hi amma, Hafisenin kocast yata
lak. Divana t;tkmtyor ki ibrahim ile el
~inin neler konu~tugunu duyabilsin. 

- Ba~kasmdan duymu§ olsa gerek. 
Ba§imrahur kuluna bile a~tlmt§, «veZIT 
yaman I» demi§. 

- Y ann ara§hraytm, anhyaytm. 
Hiinkar, soziinde de durdu. Ertesi giin 

Riistemi r;agtrarak yatalak vezirin elr;i 
konu~alan hakkmda kendisine neler 
soyledigini sordu ve §U cevabt aldt: 

- Biitiin divan bu i§in dedikodusunu 
yaptyor. Ben kulun da ii~i.incii vezirden 
Sadnazamm elr;iye dediklerini dinledim. 
Bu gi.inedek divanda bu t;e§id agtz kul
lamlmadt~ ~in §a§akaldtm. Eski vezir
ler, salt dinlerlerdi. Y a «eveb>, ya «ha
ym> derlerdi. Ibrahim Pa§a hi~ soylet -
memi§, yalmz s()ylemi§. 

- Neier demi§? 

- Dinliye dinliye kulun da ezber et-
tim. Ferman buyurulursa arzedeyim. 

- Eksiksiz soyle. 

- Zapolya, Macar Krah oldugu 
i~in benim karde§im demektir. Onu kar
de§ gibi dinlerim. F akat kendisi bilmeli -

dir ki Biz Kral Liii'yi oldiirdi.ik. Sara -
yma girdik, orada yemek yedik, uyuduk. 

Onun Kralhgt arhk bizimdir. Krallann 
tac ile Kral olacaklanm zannetmek deli
liktir. Kuvvet, ne altmdadtr, ne elmasta. 
Ancak demirdedir. K1hc, her yerde so

ziinii yiiriitiir. 0 halde senin efendin bizi 
metbu tammahdn. Boyle yaparsa kendi
sine yardtm ederiz. Y almz F erdinandt 
degil, biitiin dostlanm ezeriz; Avusturya 
daglarmt atlanmz1a ~ignetip ova yapa -

nz. Duj Gritti ile oglu olmasaydt, Fer
dinandm ve senin efendinin hi.ikumetle
rini c;oktan yok ederdik. Venedikli dost
larunmn ricasJ iizerine bu yaz hareketsiz 
durduk. Lakin boyle yapmakla uyumu
yorduk, haZIT duruyorduk. Y akmda Bu
dini bir ikinci lstanbul yapacagtz. Ben 
sana, Tiirk usulile, s<>yliiyorum. Ti.irk -

ler az soylerler, c;ok i§ yaparlar. Bizim 
§ahin pen<;esinden daha korkunc pen<;e -
lerimiz vardtr. Ellerimiz, yapt§hklan 
yerden aynlmaz. Meger ki kesilsin. Bu 
s<>zleri hatmnda tut. Bizim uzun kollan
mtz varsa sizin de uza8t gorlir gozleriniz 
olmahdir. 

Swltan Siileyman, gettik~e c;ogalan bir 
hayretle dinliyordu, bir araltk Riistemin 
sozi.ini.i keserek sordu: 

- lbrahim, ger<;ekten bOyle mi ko -
nll§tu~ 

- Eksigi belki var, fakat fazlasi yok. 
- Carib, r;ok garib. Devlet kendinin 

gibi davranmi~, bizi hit; anmamt§. 
Hurrem i~te bu miisahabeyi - goriim

cesinden duymu~ goriinerek - entrika 
mevzuu yaptl, bir gece mi.inasebet dii§ii
rerek kocasma sordu. : 

Ve vezirini ·agir bir tohmet altma sok
maktan teessiir duymu§ gibi birden tav
nm degi~tirdi: 

- Ebkem ol Riistem, dedi, zinhar 
bu konu~mamiZI dile alma. Ben kendim 
vezirin kulagmt biikerim. Elt;i!erle nastl 
konU§UJacagmi Ona ogretirim. 

- V ezirin Macar elc;isine neler de -
digini duydunuz mu aslamm? 

Sultan Siileyman, yiiksek duvarlar ve 
stms1k1 kafesler ardmdan siyasi konu§ -

~oruhun kurtulus 
' 

(ArkaSI var) 

bayramt 

(;oruh kenanna yaytlan ~irtn Artvin ... 

CUMHURiYET 

( ir ve emleket Haberleri J 
Kartstk bir dava ' . 

Garib bir hakaret davas1 
beraetle neticelendi 

Deniz vasttalarile 
yaptlacak nakliyat 
Y eni usuliin beklenen 
faydalar1 vermiyecegi 

iddia ediliyor 

Birka~ giin evvel Beyoglunda Par 
makkaptda r;ok garib bir vak' a olmus ve 
hadise ciirmii me~hud mahkemesine inti
kal etmi~tir. Vak' a §udur: 

Gayet §Ik giyinmi§ bir kadm polise Marmara havzast dt§mda yaptlacak 
miiracaat ederek ismini burada zikretme- nakliyat hakkmda 1 nisan 937 tarihin -
gi muvaftk bulmadtgtmtz bir zat hakkm- den itibaren giimriiklerce tatbik edilecek 
da ~ikayette bulunmu§ ve «beni zorla usul hakkmda Ankara muhabirimizin te
gotiirmek istiyor, kendisinden davac1 - lefonla verdigi haberi diinkii niishamiz -

ytm>> demi§tir. Polis, her iki tarafi ve §a- da ne§retmi§tik. Tiiccar ve nakliyat'"tlar 
hidleri Beyoglu ciiTUJii me§hud mahke - yeni usuliin beklenen faydalan temin et
mesine sevketmi§tir. mekten c;ok uzak oldugu iddiasmdad1r -

Hakim; maznunu sorguya ~ekince, lar. Bilhassa nakliyatc;tlar §unlan soyle

maznun tahsili olmadtgtm, kumusyoncu ~ektedirler: 
bulundugunu ve Ticaret Odasmda da «- Yeni usuliin tatbikmda bizim i~in 
mukayyed olmadtgmt soylemi§tir. Bunun hic;bir kolayhk yoktur. Bilakis, daha 
lizerine hakim: fazla takyidata tabi tutuluyoruz. ·<;:unkii; 

«- 0 halde sizi i§siz addetmege mec- dahili ticaret e§yamtz vapurlara yiikle -
buruz» demi§, maznun da: nirken giimriik beyannamesi verir ve bu-

t b d 
· · f d b na aid giimriik ~ormalitelerini yapariz. 

«- sa et e ersmtz e en im» ceva t· 
m vermi§tir. Bu usul, aynen 1 ka edilmi§tir. Halbuki, 

Bu sorgudan sonra biraz evvel mamu
nu tammadtgtnl soyliyen mii~teki kadm: 

demiryollarile yapltgtmiz nakliyatta giim
riik beyannameleri ve sair ~iimriik for -
maliteleri yoktur. ~ 

Zehirli gaz kursu 
Kursa devam etmiyenler-. 
den para cezas1 abnacak 

Diin istanbul Vilayetinde Vali Mu -
hiddin Ostiindagm riyasetinde miihim bir 
toplantl yaptlml~hr. Bu toplanttda Vali 
muavinile kaymakamlar, vilayet sefer -
berlik miidiiru, ve hava tehlikesinden ko
runma komisyonu azalan bulunmu§lardJI. 
Gee; vakte kadar devam eden miizakerede 
V ekaletten gel en emirler okunmu§ ve ba
ZI miihim kararlar verilmi§tir. Bu karar
lara nazaran belediye hududu dahil ve 
haricindeki kazalarda 22 gaz kursu a~I -
lacakttr. Bu kurslar ic;in laZim gelen mas
k_e ve saire gibi alatt tedrisiye Ankaradan 
gelmi§tir. 

Bekc;iler evlere miiracaat ederek her 
evden bu kursa i§tirak edebilecek iki ki
§inin ismini kaydedeceklerdir. Kursa de
vamt imkan haline sokabilmek it;in kurs 
saatleri herkesin devam edebilecegi bir 
saatte tesbit edilecektir. Her evden iki 
ki§i bir ayda dort, be§ defa bu kursa de
vam etmek mecburiyetindedir. Maamafih 
zehirli gazlerden korunma usuliinii og -
renmek i~in dort defa devam etmek kafi 
gelmektedir. Zehirli gazler kurslarma 
devam etmiyenlerden vilayetler idaresi 
kanununun 64 iincii maddesi mucibince 
S liradan 25 liraya kadar ceza almacak-

«- Hay1r efendim, bu adam yalan 
soyliiyor, Avrupada tahsil etmi~tir. Ken
disi mimardtr. Hatta kocama silah <rek
mekten maznun olarak mahkemeye git -
mi§, fakat her nastlsa beraet etmi§tir» de
mi§tir. Hakimin: 

«- Hani bu adamt tamm1yordunuz» 
§eklindeki sualine de cevab veremem:§ -
tir. 

Bundan ba§ka, giimriik beyannamesi
ni ald1ktan ve diger giimriik formalitele
rini ikmal ettikten sonra vapura gotiirdii
giimiiz e§yayi, vapur, herhangi bir se • 

bebden alamazsa bunun ir;in tekrar giim· t_tr_. -------------
riiklere giderek vaziyeti tesbit etmek mec- MVTEFERRJK 

Kadmm bu ifadesine ne diyecegi maz
nundan sorulunca maznun: 

«- Kadmm dedigi dogrudur. Fran -
sada tahsil ettim. F akat huzurunuza bu 
§ekilde c;1kmaktan teeddi.ip ediyorum. 
Bundan dolay1 hi.iviyetimi sakladtm. Bu 
evli kadm bir ytldanberi benim metre -
simdir. Son zamanla;da yeni bir dost bul
du. Benden yiiz c;evirmege ba§ladJ. 0 -
zerinde gordiigiintiz bu kiirklti mantoyu 
ona ben aldtm. Bugiin caddede gordiim, 
kendisile biraz konu§mak istedim. Meger 
yeni dostu da yamndaymt~. Bana haka
ret etti. Ben, polis ararken o daha evvel 
davramp davact mevkiine ge,.ti» demi§ -
tir. 

Bu adamt tammadtgml soylemi~ olan 
kadm ise maznunun bu ifadesine kar§Ihk 

olarak caddede yalmz giderken maznu -
na rasgeldigini, kendisini zorla siiriikle -
mek istedigini ve gi~iyerek polise §ikayet 
ettigini ve orada bulunan halktan iki ki
~iye §ahidlik ic;in rica ettigini, soylemi§ -
tir. 

Dinlenen §ahidlerden biri kadmm ko
casmm uzaktan bir arkada§t oldugunu, 
Tiineldenberi bu §tk kadmla beraber yii
riidiigiinii ve hadiseyi gordiigiinii soyle -
mi§lir. Halbuki davact kadm ilk ifade -
sinde §ahidi tammadtgmi saylemi§ti. Bu· 
na diyecegi sorulunca, kadm k1zar -
makla iktifa etmi§tir. 

buriyeti tahmil edilmi~tir. 

Gene bu e§yadan bir ktsmi vapura a· 
lmarak bir ktsmi yiiklenemezse gene 
giimriiklere giderek yj.iklenemiyen e§ya -
ntn cinsini, markasmi, nev'ini tevsik ettir
mek mecburiyetindeyiz. Bu suretle bu 
gibi e~yalar i<;in giimriikten tekrar be -

yanname almak ve yeniden bir tak1m 
formaliteler yapmak icab ediyor ki de

miryollarile yaptlan nakliyatta bu gibi 
muamelelerin hi<rbiri yoktur. T renlerle 
e§yalanmtz serbest<re sevkediliyor. 

Biitiin bunlardan ba§ka. limanlar a -
rasmda yaptlacak nakliyatm bir §ekil 
muameleye tabi tutulmast da §art I. .. Bu-

n a gore, Marmara havzasmdaki liman -
lanmtz ic;in ba~ka. Karadeniz limanlan 

i<;in ba§ka, <;:anakkaleden lzmire kadar 
olan _limanla.- i<rin ba~ka. lzmir il$in ba~ 
ka, Izmirden Mersine kadar olan liman-

lar i~in vaputun ugnyacagt limanlard go
re ba~ka ba~ka giimriik muameleleri ya

pilacakhr. Biitiin bu vaziyrtler kal'§tsmda 
matlub kolayhklar nerede kahyor? 

<<Ewanm gittigi limanda giimriik be
yannameleri ve manifestolan giimruge 

lzmitte §ap hastahg1 
Alman haberlere gore, tzmit Vilayeti 

dahilinde §ap hastahg1 ~tkmt§hr. Hay
vanati bakariyenin tirnaklarmda gorii
len ve miistevli olan bu hastahgm ls
tanbul koylerine de sirayet etmemesi 
i~in tedbirler almmt§hr. Vilayet baytar
lan civar koylere giderek tetkikata ba§
lamt§lardtr. 

lplik meselesi nihayet esasm· 
dan halledildi 

Biiyiik bir ktstm sanayicilerin uzun 
milddettenberi bekledikleri pamuk ip
ligi kararnamesi nihayet <;Ikmt§hr. Ye
ni kararnameye gore genel ithalat reji
mi kararnamesinde (V) listesine alm
IDI§ olan ve A 366, 367, 368, 369 ve 370 
tarife numaralarma giren boyastz, yalm 
kat ve 24 numaradan yiiksek numarah 
ipliklerle her numarada boyalt, parla
tilml§ veya cilah ~plikler klering liste
sine almmi§hr. Bu suretle bu iplikler 
Jaranuzda kleting anla§masi olan metri'
leketlerden serbestr;e getirilebilecektir. 

B. 366 tarife numarasma giren 14- 24 
numaralar arasmdaki yalmkat boyas1z 
Mako ve Prima Amerika gibi miimasili 
bulunm1yan iplikler fabrikalar tarafm
dan narh fiatmm fevkinde olarak ser
best<;e, fakat Uyu~turucu Maddeler in
hisarmm milsaadesile sanayiciler tara
fmdan getirilebilecektir. 

Bunlann haricinde kalan A 366 ve 
ktsmen de (B) pozisyonlarma giren ip
likler de son giinlerde Siimer Bank ta
rafmdan piyasaya arzedilmektedir. 

Alman §U karar ve tedbirlerle iplik 
Sikmtismm tamamen online ge~ilm~ 
olmaktadtr. 
lnek~iler siit satmaga ba§ladl 
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Bitaraf devletler 
1934 senesindenberi isvec; Hariciye 

N azm olup bir zaman Milletler Cemiyeti 
biiyiik meclisi riyaseti ve Avrupa politi
kasmdaki fastlastz faaliyetile me9hur 
Sandler lskenderun ve Antakya ve hava
lisi hakkmda Tiirkiye ile F ransa arasm• 
da c;tkan fikir miibayenetini bertaraf et
mek i<;in, mazbata muharriri s1fatile yap
ttgi mtrvaffakiyetli vazifeyi bitirdikten 
sonra memleketine donmii§tii. 

Simdi mumaileyh ~ok muhim ba§ka 
bir vazife ile Londraya gelerek ingiltere 
Kralmm nezdine kabul edildi; 1n~iltere 
Hariciye Naztn Eden ve diger maruf 
devlet adamlarile miihim miizakerelerde 
bulundu. Londrada iken Franstz hiiku .. 
meti, kendisini Parise davet etmi§ti. Bu -

rada da iki giin kaldt ve bu esnada 
Fransa Cumhurreisi tarafmdan kabul e -
dildi. Ba§vekil Blum tarafmdan §erefine 
bir ziyafet verildi; Hariciye NaZin 
Delbos'la uzun mi.izakerelerde bulundu. 

Sandler'in yaphgt bu resmi ziyarete 
fevkalade ehemmiyet verilmesi, muma -
ilehin yalmz lsve<; hi.ikumetini temsil et• 
meyip, ayni zamanda, Norvecin merkezi 
Oslo'da ~imali Avrupanm, ekserisi U -
mumi Harbde bitaraf kalan devletleri 

tarafmdan akdedilen bir konferansta, ik
ttsadi ve bir derece siyasi bir grup te§kil 

eden devletler namma soz soylemege 
memur olmasmdan ileri gelmi~tir. 

Bu konferansa iskandinavya devletle
ri ismi verilen isver;, Norve~. Danimarka 
ve Finlandiya ile Holanda, Belc;ika ve 
Ltiksemburg i§tirak etmi~lerdi. 

Boyle bir konferans akdine, di.inyanm 
siyasi ve ikt1sadi i§lerinin biitiin be§eriye
ti bir felakete siiriikliyecek bir §ekil al -
masmdan bahusus, her memleketin biitun 

ihtiyaclanm dahilden tedarik eylemesi 
demek alan autarchic ( otar§i) usuliiniin 
ahp yiiriimesinden dolay1 liizum goriil • 
mii§ti.i. 

Bu usul her biri kendi ba§tna bir alem 
olan Amerika Birle§ik hiikumetleri, fn
giliz lmparatorlugu, Sovyetler Birligi, 
muazzam miistemleke imparatorlugu bu

lunan F ransa ve hatta, bir derece, AI "' 
manya ve italya ic;in kabili tatbik bir§ey• 
dir. (:iinkii, bu biiyiik devletler, kendile

rini siyasi buy\ik tehlikeler ve ikttsadi 
harabi kar§tsmda gordiiklerin.den bir ta .. 

raft'ln milli .J11i.idafaalanm kuvvetlendire~ 
bilmek, diger taraftan da halkt zengin ~ 

le§tirmeseler bile, §oyle bOyle ya§atabil
mek ve harice muhtac olmaktan kurtar " 

mak ic;in, <;ok zengin olan tabii servet 
membalanm, teknik vas1talanm, mali ve 
ticari kuvvetlerini dahilde temerkiiz ettir
mektedirler. 

Cereyan eden muhakeme sonunda 
maznunun kadmt eskidenberi tammt~ ol
mast hasebile kendisine yana§tp konu§ -
mak istedigini beyan etmesinin sarkmhhk 
olamtyacagi i~in maznunun beraetinP. ka
rar verilmi§tir. 

verildikten soma kaplan e§yayl ashabma 
teslim edecek» denilmektedir. Demek ki, 

gumriik beyannameleri ve manifestoian 
giimri.ige teslim edilinciye kadar e§yamJ· 
za tesahub edemiyecegiz. 0 halde tes -
limde de bizim ic;in bir kolayhk yoktur. 

Evvelce vapurlarm t;IkardtgJ e§yalar 
gi.imriik ambarlanna girer ve orada mu
hafaza olunurdu. Bir hafta it;in de ar -

diye i.icreti vermezdik. Simdiki vaziyette 
vapurdan t;tkan e§yamiZ, teslim edilin -
ciye kadar nerelerde muhafaza edilecek? 

Kay1klarda mt? Karadeniz ve Akdeniz
deki a~1k limanlarda mallarrmizt kaytk -

larda muhafaza etmege imkan var m1? 
Kaytk it;in verilecek iicret bize kar;a mal 
olacak? 

inek<;ilerle silt satictlan arasmda ~1-
kan ihtilaf iizerine inek~iler di.in sabah
tan itibaren mahallelerde silt satmaga 
ba§laml~lardir. 

tnek~iler, 50 kadar at ve araba ile 
Beyoglu, l;ii§li ve civarmda i§e ba~la
IDI§lar ve kilosu 10 ktrru§tan siit satmi§· 

Filvaki bu usuliin sonu biitiin diinya 
ic;in fakrii zaruret olacaktu. F akat, bunu 
biiyiik ve zengin memleketler ge<; hisse "' 

deceklerdir. Kiir;iik memleketler ise tabii 
serve! membalan az ve ~C§idsiz, dahili 
piyasalan dar ve s1kmtth oldugundan 

otaqi usuliine hatta ktsa zamanlar i<rin 
tahammul edecek vaziyette degildirler. 
Mesela Holanda ile lsvec;, darla§an dt~ 
ticari miinasebetleri yerine dahilde bir§eY. 

ikame edemiyorlar. 

Umumi Harbde ekserisi bitaraf kal " 
makta ittifak ederek felaketten kurtulati 
bu devletler, ~imdi de, biiyiik devletlerin 
agirhgtni ~ok hissetmedikleri kambiyo. 
kontenjan usullerini ve her tiirlii gfun " 

riik engellerini, alelumum otar§i usuliinil 
hie; olmazsa evvel kendi aralannda kal " 
dtrmak i<;in Oslo mukavelesile anla§IDl§~ 
lardt. Lakin «en ziyade mazhan miisa " 
ade millet» isimli ticari ahidlerin hemtn 

hepsinde bulunan malfim kayid dolayi '" 
sile btiyiik devletlerle de anla§madtk<;a 
ve bunlan da, ticaret serbestisi usuliintin 
iadesine sevketmedikc;e Oslo mukavele " 
sinin faydalanm yaymaga imkan yoktu, 

SOSYETELERDE 

Eski T erkos §irketinin 
toplanbsi 

Hali tasfiyede bulunan eski · Terkos 
§irketinin Galatada Narmanh hamnda
ki merkezinde diin tasfiye memurlarile 
muraktb heyetin huzurile akdedilen i~
timada §irketin senelik rapor ve bilan
~osu okunm~ ve heyeti umumiyece 
kabul edilmi~tir. 

Toplanttda hiikumet namma Hulusi 
Timur, Borsa namma da Hasan Tahsin 
haztr bulunmu~lardu. 

1..-timadan sonra yeni tasfiye memur
lan intihab1 yapllmt~ ve Saber, Billiyo, 
Fastel ve Miinir Nigar sec;ilmi§lerdir. 
Muralnbhga da Sezai ve Osman Vehbi 
intihab edilmi§lerdir. 

ltten ~1kardan §irket 
memurlarl 

Diin 1§ dairesine miiracaat eden ve 
bir petrol ~irketi memurlarmdan olduk
Janm .sOyliyen birka<; ki§i, §irketin ken
dilerini sebebsiz olarak i§lerinden r;t· 
kard1g1 ve §irketin 12 senelik bir miifet
ti§i de i§inden ~1kanp kendisine yalmz 
15 giinliik ikramiye verildigini soyliye
rek alakadar rnakamatm dikkat nazar
lar.mm ~ekilmesini istemi§lerdir. 

l§ dairesi bu hususta alakadarlardan 
meseleyi tahkik edecektir. 

Gi.imriik esasat ve mevzuatJ munha -
man giimriik resmi odenmemi§ mallar 
hakkmdadtr. Giimriik idarelerimiz, giim
riik resmi verilmemi~ e§yamn vapurlara 

yiiklenmesinde, vapurlardan r;1kanlma -
smda, teslim ve teselliimde esasen liizu
mu kadar takayyiidatta bulunmaktadu. 

Bunun ir;in yerli mahsullerimiz bir li -
mandan diger bir limammtza deniz yo • 

lile naklinde, demiryollannda oldugu gi
bi biitiin giimruk muameleleri kaldmlma
hdtr. Ancak bu suretle son karann ga -
yesi olan kolayhklar tahakkuk edebilir.» 

lard1r. 
SEHIR ISLER! 

Afi§ i§leri Belediyeye ge~ti 
Afi§ i§leri bugiinden itibaren filen Be

lediyeye ger;m~tir. Bu i~leri idare et
mek iizere bir §ef, iki tahakkuk memu
ru, bir tahsildar ve ii<; afi§ memurun
dan miirekkeb yeni bir te§ekkiil viicude 
getirilmi§tir. Bu §Ube bugiinden itiba
ren i§e ba§hyacaktir. Afi§lerden alma
cak yeni resim i~in tanzim edilen tari
fe heniiz Belediye Meclisinde tetkik e
dilmektedir. Bu tetkikat bitinciye ka
dar eski tarife iizerinden resim alma
cakhr. 
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Big ada bayram1 

h-te, ba§ta ingiltere ile Fransayi Osio 
mukavelesi esaslarma yakla§llrmak ic;in 
Sandler Londra ile Parise gonderilmi§ • 
tir. 81naenaleyh, bu iki biiyiik merkezde 
kambiyo kayidleri, kontenian ve yi.iksek 
gumriik tarifeleri iizerinde gorii~iilmii1 • 
tiir. Bu arada siyasi meseleler i.izerinde 

de fikir teati edilmi§tir. (:iinkti, Oslo 
grupuna mensub devletler Avrupada iki
ye aynlan biiyiik devletlerden hi<; birinin 
tarafma iltihak etmek istemiyorlar. Bita .. 
raf devletler, Avrupa politikasmm sela " 
meti it;in neler dii§iinmekte olduklarmi 
da buyiik garb devletlerine bildirmi§ler " 

dir. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Artvin (Hususi) - 7 mart <;:oruh 1li- du. Bunu miiteakib asker ve mekteble
nin anayurda bagland1gmm on altmct rin i§tirakile yapllan resmi ge~idden 
ylldoniimii biiyiik merasimle Cumhuri- sonra :;>arbayhkta bir de resmi kabul 
yet alanmda kutlulandt. yaptldt. Gece eglenceleri bir fener ala-

<;:oruhlular Bi.iyii.k KurtancJlanna ve ymdan sonra, a(;tld1g1 gundenberi balk 
inktlab biiyiiklerine i~ten gclen sevgi ve genclik i<;in bir topluluk ve her sa
ve baghhklanm inanla bir daha tekrar- hada bir yuva olan Halkevimizin gos
ladtlar. terit kolu tarafmdan harkesin gorebile-

ECNEBI MEHAFILDE 

Hindli misafirler tehrimize 
de gelecek 

Ankarada bulunan Hindistamn Par
see cemaati liderlerinden doktor Jal 
Pavri ile hem§iresi Bapsy Pavri cumar
tesi sabalu §ehrimize geleceklerdir. 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tnr~iye Barf~ 

i.;in 

2700 Kr. 

Alanda, key muhtarlan, ogretmen ve cegi bir binada geceyanlarma kadar de
gender tarafmdan bir<rok nutuklar soy- vam eden bir miisamere verildi. 
lend.i. Genclerin yazdlklan §iirler okun- Cemat BOTa 

Hindli misafirler !stanbulda iki giin 
kaldtktan sonra, Avrupaya gidecekler

dir. 

Biga (Hususi) - Tertib edilen agac de gosterilen yerlere dikti. 
bayram1 <;ok giizel ve eglenceli bir §e - Yukartki resim bayrama i§tirak eden
kilde g~ti, binlerce halk dagtttlan agac lerden bir k1smm1 diktikleri agaclarm 
fidanlanm biiyiik bir mernnuniyet i~in- ba§mda gostermektedir. 

't h;ID 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 

Oc; ayhk 400 • 

Bir ay hk 150 • 

1450 • 

800 • 

YoktuE 

I 

] 

] 

l 
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SON · HABERLER ••• 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Baz1 kazalann belediye 
te§kilab kald1nhyor 

Geliri 1 0 bin liradan az olan biitiin 
kazalarda koy kanunu tatbik edilecek 
Ankara 23 (Telefonla) - Geliri on 

bin liray1 bulm1yan blitlin kaza belediye
lerinin lagvedilmesi muvaftk goriilmii§ -
tiir. Projesi tamamen haznlanml§ olan 
yeni koy kanununun birinci maddesinde, 
bu cihet te derpi§ ediliyor. Madde §U §e
kildedir: 

«Niifusu 2 binden a§agl yurdlara koy, 
iki binle yirmi bin arasmda olanlara ka· 
saba, 20 binden yukan olanlara §ehir 
denir. 

Senelik geliri on bin lira ve bundan 
fazla olan yerlerle vilayet merkezlerinde 
belediye te§kilah mecburidir. 

V arid a t1 on bin lira dan a§agl kaza 
rnerkezlerinde Dahiliye Vekaletinin ten
sibi ile belediye te§kilah yap1larak, be -
lediye kanununun baz1 hiikiimlerinin tat· 
bikine izin verilebilir. 

Belediye te§kilah kaldmlan yerlerde 
kanunlarla belediye reisi, enclimen ve 
meclislerine verilmi§ olan vazifeler koy 
r.eislerile koy meclisleri tarafmdan gorii
ilir. MUlga belediyelerin menkul, gay • 
rimenkul mallan, bore, alacak ve taah • 
hiidleri, yerlerine kaim olan koy hlikmi 
§.ahsiyetlerine g~er.» 

,Sehir, kasaba ve koy tasnifinin niifus 
~asma gore yap1lmas1 ve belediye te§ki
linde ise varidat miktannm gozetilmeme
si, belediyelerimizin saylSlm 536 ya <;tkar
mt§hr. Y almz niifusunun binden fazla ol
masl miinasebetile kurulmu§ olan bele -
diye te§kilah hemen hi<;bir yerde muvaf-

fak olamaml§, varidatJ, te§kilatmm mas
rafmt ktsmen dahi kar§Jlamaml§hr. Gaye, 
hizmet olduguna gore, evvela bunun ta
hakkukunu temin edecek gelir ve ikti -
dara sahib olmak, te§kilah da hiz.metle

rin icab ettirdigi §ekilde kurmak zaruretJ 
vardtr. Bu maksaddan uzakla§mca rna -
hiyeten koyden farkh olm1yan ve koy be
lediyesi demek olan bu gibi yerleri §e -
hir ve kasaba belediyeleri kadrosundan 
<;tkarmak faydah telakki ediliyor. 

Vilayet merkezlerinde belediye te§ -
kilah, ayni zamanda idari bir zaruret 
addedildiginden nlifus ve geliri ne olur
sa olsun, mecburidir. Fa kat kaza mer
kezlerinde varidat1 on bin liradan a§agl 
olanlarm belediye te§kilah yapmas1 dog
rudan dogruya Vekaletin iznine buak1 -
lacakhr. 

Esasen, dag1mk koylerin bir idare al
tma almmas1 ile koylerimizin ~ogunun 
geni§liyecegi ve gelirlerinin artacag1 ve 
idarelerinin, zamanla bir kasaba beledi
yesi halini alacag1 tahmin ediliyor. 

Belediye te§kilah kaldmlan yerlerde, 
koy kanununun geni§ ve faydah hlikiim -
lerinden daha ciddi istifade edilecektir. 
Bundan ba§ka, belediye te§kilah §ehir ve 
kasabalara inhisar edecegine gore bu ida 
relerin ylizde on giimriik hisseleri de in -
k1sama ugramaktan kurtanlml§ ve bu yer
ler gelir itibarile kuvvetlendirilmi§ ola -
caktir. 
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FransiZ meclisinde 
hararetli bir celse 

Hiikumetin sol partilere 
kar'1 gosterdigi miisama· 

ha tenkid edildi 
Paris 23 (A.A.) - Meb'usan mec

lisinde ilk sozli sag cenah meb'uslarm -
dan Tixer-Vignancout alml§tl!. Umumi 
grevi §iddetle tenkid etmi§ ve bu greve 
mlisaade etmi§ olmakla hiikumeti muahn
ze eylemi§tir. 

Meb'us Deganney ve Potou toplanh 
hiirriyetini ve herkes i<;in mlisavi muame
le taleb etmi§ler ve mukabi! tezahliratm 
hiikumet iizerinde bir tazyik yap1lmasmt 
istihdaf eden bir manevradan ba§ka bir 
§J!Y olmadtgml ehemmiyetle kaydederek 
hiikumetin bu manevra oniinde boyun 
igmemesi lazlm geldigini soylemi~lerdir. 

Dahiliye N azm, F ranm sosyal par
tisinin ancak bir mahkeme kararile fl'sih 
olunabilecegini beyan etmesi iizerine, bu 
partinin eski Ate§hac; birliginin yeni bir 
teessiis oldugu siibut bulursa fesih t"dil
llllesi laztm gelecegi hususunda bir anla~
rna hast! olmu§tur. Aksi takdirde bu par
tiye de diger partilere yaptlan muamel~ 
yamlacakhr. 

Temyiz mahkemesine dair 
bir karar 

Ankara 23 (Telefonla) - Temyiz 
mahkemesi umumi heyeti 25 lirayt gr.c;.
mtyen tazminat davalanndan dolay1 har( 
verilmek laz1m gelmiyecegine karar ver
mi§tir. 

Rami nahiye oluyor 
Ankara 23 (Telefonla) - Eyiib ka 

zasma bagh olarak Ramide nahiye te§
kiline Vekiller Heyeti karar verdi. 

Erzurum Tapu miidiirliigii 
Ankara 23 (T elefonla) - lstanbw 

F atih kazas1 tapu sici) muavini Y a~a. 
Erzurum tapu miidlirliigiine tayin edildi. 

Blkan Antanh ekonomi 
konseyi 

Atina 23 (Hususi) - Balkan Antanh 
devletleri ekonomi konseyi encumen ve 
rniitehassts heyetleri §imdiye kadar tet
kik ettikleri meselelerin raporlarm1 bu
giin haz1rlamaga ba§lami§tlr. Raporlar 
hitam bulunca tasdik ic;in heyeti umu
miyeye verilecektir. Yarm umumi he
yetin toplanarak raporlan tetkik ede
cegi anla§1lmaktad1r. 

Ziraat V ekili Antalyadan 
ayr1ldi 

Antalya 23 (A.A.) - Dort giindiir mi
safirimiz bulunan Ziraat Vekili dun 
§ehrimizden aynlmi~tir. Vekil Erkmen 
hararetle ugurlanml§tlr. 

Normandie mavi kordeli.YI 
tekrar kazand1 

Havre 23 (A.A.) - Remzi cMavi kor
aela~ Y' hamil bulunan Normandie va
puru, ogle zamam halkm alki§lan ara
smda limana girmi§tir. 

Bek~iler i~in 
yeni te,kilat 

Dahiliye Vekaleti mii
him bir kanun projesi 

haz1rladi 
Ankara 23 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekaleti; zirai asayi§ kanun projesini 
hamlamt§tlr. Proje, <;iftc;i mallannm ko
runmasml, zirai asayi§in teminini istihdaf 
etmektedir. 

Projenin esaslanna gore mahalle, koy, 
tarla, mer'a ve diger biitiin bekc;ilikler 
lagvolunmaktad1r. Buna mukabil, miis -
takil bir idare altmda inz1batb, yeknesak 
bir bekc;i te§kilat1 yap1lmaktadJT. Bekc;i -
ler, bek<;i, ba§bekc;i ve bek<;i eri adlarile 
iic; ktsma aynlmaktadJr. Biitiin bekc;.iler 
vilayet ve kazalarda kurulacak zirai asa
yi§ medisleri ve zirai m<iclislerine bagh 
olacaklardJr. Bu meclisler, Vali ve kay
makamm reisliginde mahalli vilayet ve 
kaza miidiirlerinden miite§ekkil olacaktJr. 
Bu meclisler c;ift<;i emniyetini zaman alll
na alacak, bek<;ilerin sevk ve idaresini ve 
murakabesini temin edecektir. Bekc;.iler 
tarafmdan sue; listiinde yakalananlar se
ri bir muhakeme usuliine tabi tutulacak -
lar ve zararm tazminile miikellef olacak
lardJr. Merkezde Dahiliye Vekaletine 
bagh zirai asayi§ i§lerine merci olmak ii
zere bir te§ekkiil viicude getirilecek ve 
bu te§ekkiil bekc;ilere ve bek<;ilige aid di
rektifleri vilayet ve kaza meclislerine bil
direcektir. Aynca biitiin c;.iftc;i mallannm 
bir sicilli tutulacak ve bu sicilli koy mec
lislerile belediye medisleri yapacaklardJr. 

Bekc;.ilerin iicretleri tanzim olunacak, 
bek<;ilere nakdi miikafatlar verilecek ve 
bekc;ilerden malul kalanlara ve olenlerin 
ailelerine hizmet mliddetlerine gore ik -
ramiye verilecektir. 

Bu i§lere mukabil halktan, bek<;iler ta
rafmdan alman iicretler bu te§ekkiil ta
rafmdan tahsil olunacak, ve te§ekkUI, bu 
paralardan kadrolanna gore bekc;.ilere 
maa§ verecektir. 
Berlin radyonlarmda Sovyet

lere aid netriyat 
Berlin 23 (A.A.) - Alman radyolan 

bugunden itibaren her sah ak§amt 15 
dakika Sovyet matbuah ne§riyahmn 
hulasasm1 verecektir. Bu ne§riyat cSov
yet Rusya sizinle konu§uyor~ ismi al
tmda yap1lacakhr. 

PARiS BORSASI 
Paris 23 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 106,36, Nevyork 21,77 3/4, 

Berlin 876,50, Briiksel 366,75, Madrid -, 
Amsterdam 1191,25, Roma 114 50 Liz
bon 96,75, Cenevre 495,75, baktr' 74 - 75, 
kalay 295,05, altm 142,4 l/2, glimi.i.§ 
20,5,8, kuqun 30,12,6. 

Biitiin borsalar kapah 
Paris 23 (Hususi) - Paskalya muna

sebetile yarmdan itibaren Avrupa ve 
Amerikadaki butun borsalar gelecek 
haftaya kadar kapanacakt1r. 

CUMHURIYET 

Hldise!er aras1nda 

}oze/inanzn feryadz 
In\ iin, Adliye haberleri arasm
~ da §U sabrlan okudum: 

«Evvelki gece, Jozefina is· 
minde gene bir kadm, muhtelif bar
larda i~tikten sonra, Beyoglu cadde
sine ~tkarak «burast bana dar geli
yor, geni§letin §U sokagt! .. » diye ava
zt ~tkttgt kadar bagtrmaga ve naralar 
atmaga ba§lMnt§br.» ilah ... 

Alkol insana Beyoglu caddesini 
degil, Okmeydamm bile dar gostere
bilir; hatta bu insan, be§inci kadeh
ten sonra bir giivercin olup havaya 
u~sa, Allalun geniJ, ucsuz bucakstz 
goklerini bile bir hububat amban gi
bi dar bularak i~ine stgamaz da, ytl· 
dtzlan bugday taneleri sanarak he
men gagalamaga kalkar. Fakat efen
dim, geceyartst degil, giipegiindiiz, 
rakt, §arab veya viski gibi §eytani 
degil, §ira, boza, ayran veya zemzem 
gibi en ilahi ve makul i~kileri i~mi§, 
sarho§ olmu§ degil, iistiiniize ~evril
mi§ dolu bir silalnn kar§tsmda imit
siniz gibi ayxk ve uya'lllk oldugunuzu 
farzedelim: 0 Beyoglu caddesinin 
Hachette kiitiibhane . nin oniinden 
Tiinele kadar giden dar kaldmmt iis
tiinde, bazan i~inize ayni feryad1 
basmak ihtiyacx gelmez mi? Ostiin· 
de insanlann degil, civcivlerin, hatta 
karmcalann bile rahat~a gidip gele
miyecekleri kadar geni§likten mah
rum kaldmmlarda bu ihtiyact duy
mak i~in kafayt ~ekmi§ olmaga lii
zum yoktur. 

Jozefinanm feryadt, bana, i~imde 
geni§ meydanlara kar§t sakladtgxm 
ezeli hasretin ve bogucu darhklara 
kar§l duydugum hududsuz isyanm 
pek hakh ve pek tabii ifadesi gibi 
goriindii. 0 gece Beyoglu caddesin
de bu kadma rastlasaydxm, belki de 
yanma yakla§xrdtm ve kendisine §Un
larx soy lerdim: 

- Zavallx Jozefina! Seni tammx
yorum ama nekadar hakh buluyo· 
rum, bilsen!.. lnhisar tarabmm ru· 
hunda a~bgx meydanlan dt§anda 
anyorsun ve sa~na bu pis, kapkara, 
basxk cadde bir soba borusunun i~i 
gibi dar goriiniiyor. Zavalh Jozefi
na! Biraz nefes almak i~in T aksim 
meydanma gitsen, halalar, baraka
lar, kimi dev, kimi ciice, gulyabani 
gibi acayib ve nisbetsiz binalar, iis
tiine sarkacak, 1~1nt gene hafa
ka.nlar bogacak; Eminoniine kadar 
uzanan, meydantn ta ortastna, or
taoyunu paravanas1 gibi dikilmit 
tramvay istasyonunu goreceksin ve 
avazm ~tkhgx kadar bir daba ba
gtracaksm. Nereye gitsen darhk: 
Tabii Jimdi seni polis gotiire • 
cek ve goreceksin ki mahkeme oda
larx pek dar; bu nara illetile bir giin 
ha.pisaneyi boylarsan goreoeksin ki 
orast da pek dar; mekteblerde talebe 
adedi fazla, stmflar dar; hastaneler
de basta adedi fazla, kogu§lar dar; 
tramvaylarm i~i dar; kiibik aparh
manlann da i~i dar ve en berbadx: 
Biit~eler dar, havsalalar dar, insan
larm i~i dar! Zavalh Jozefina! Sen 
arad1gm geni~ligi ancak seni sevebi
lecek birinin kalbinde bulabilirsin, 
fakat bu kalbi de, gecenin o saatin· 
de, o pis, dar ve mendebur kaldmm
larda bulamazsm. 

PEYAMI SAFA 

Bel~ika teminat istiyor 
Kral Leopold, Londrada, Edenle 

gizli miizakerelere giri~ti 
Briiksel hiiki'imeti; hududlarina tecaviiz olup 

olmadigini takdir hakk1n1n kendisine bira
kdmasi talebinde Israr ediyor 

Londra 23 (A.A.) - Diin ak§am 
ge~ vakit Kral Leopold ile Hariciye N a
ZITI Eden arasmda gizli bir mlilakat vu
kubuldugu ogrenilmi§tir. 

Bel<;ika Krah Leopold, bu ak§am Buc
kingham saraymda kral ve kralic;e ile be
raber yemi§ ve yemekten sonra iki kral u
zun bir miilakatta bulunmu~tur. 

Miizakerelerin esast 
Londra 23 (A.A.) - !yi malumat 

alan mahfiller, Bel~_;ika Kralmm dUn ak
~am sefarette verilen dineden istifade e
derek Dt§ hleri Bakam Eden'le Belc;ika
nm teminat istekleri hakkmda hususi bi1 
gorii§mede bulundugunu tahmin etmek • 
tedirler. 

Deyli T elgraf gazetesi, dortler paktJ
nm yakmda imza edilecegini zannetmi • 
yor. Zira, Belc;ika, hududlarma tecaviiz 
edilip edilmediginin takdiri hakkmt mu -
hafaza etmek istemektedir. Biiyiik dev -
letlerin ise kendileri hesabma bOyle tak
dirle miitearnza kar§l harb ilam icab edip 
etmiyecegi karanm Bel<;ikaya vermek is
tiyecekleri pek az muhtemel bulunmak
tadn. 

Muhabir, Bel<;ikanm, Fransa tarafm
dan Sovyetler Birligi ve baz1 dogu Av
rupasJ devletlerile akdedilen ittifaklar 
dolaytsile endi§e hissettigini ilave ediyor. 

Fransrz gazeteleri ne diyorlar? 
Paris 23 (A.A.) -Oeuvre gazetesi, 

Franstz D1~ Bakanhgmm Belc;ika Krah • 
nm bir muhhra vererek, Belc;ikamn bita
rafhgJ meselesinin yalmz diplomatik mii-

zakereler yoluyla gorii§iilmesi arzusunu 
gostermi~tir. 

Gazete, Fransamn Lokarno muahede
sinin feshinden sonra hadis olan ve ola • 
bilecek meselelerin yalmz lngiltere, 
Fran sa ve Bel<;ika arasmda miizakeresini 
istedigini bildiriyor. 

Statiiniin 16 nc1 maddesi ve Bel~_;ika -
nm bu husustaki vaziyetine gelince, 
F ransa Briiksel hiikumetine dogrudan 
dogruya Cenevreye mliracaat tavsiyesin
de bulunulmasmi teklif etmektedir. Zira 
Bel<;ika bu maddeden miitevellid mec • 
buriyetlerden ancak Milletler Cemiye -
tinin kararile istisna edilebilir. 

Paris 23 (A.A.) -Jour gazetesi, 
Bel~_;ika Kralmm Londra ziyareti hak -
kmda diyor ki: 

«Erkamharbiyeler anla~masJ Londra 
miizakerelerinin mihverini te~kil edecek· 
tir. Briiksel ~imdiye kadar bu anla§ma • 
!arm Almanya tarafmdan hasmane bir 
hareket olarak tefsir edileceginden kork
makta idi. Fa kat lngiliz hiikumeti bunla· 
n Bel<;ikaya verilecek teminat ic;in elzem 
addetmektedir. Herhangi bir teminat, 
tatbik tarz1 evvelden tesbit edilmezse 
nas1l miiessir olabilir? Baz1 mahfiller, 
1914 te Fransa ve lngiltere arasmda 
mevcud olan anla§malara benzer anla§ -
mal arm Bel<;ika, Fran sa ve lngiltere ara
smda akdi miimkiin oldugunu, ancak 
bunlar hakkmda, ehemmiyetlerinin asga· 
riye indirilmesine <;ah§Jlarak, biiyiik bir 
ketumluk muhafaza edilecegini soyluyor
lar.» 

Avrupay1 tehdid eden ispanya yang1n1 
rBa§makaleden devam] 

ya ilhak veya iltihalo her yerden faz
la ltalyaYl diitiindiirmek laztm gelen 
bir i§ oldugunda bizim hala §iiphemiz 
yoktur. ~imdiki Berlin • Roma mih
verinin A vusturya i~in kabul ettigi 
kombinezon muvakkat bir siyaset 
yuriitmek hesabma iki tarafm da su
reta muvafakat ettikleri baz1 zahiri 
fedakarhkla.rdan ibarettir. Biz emi· 
niz ki bul1'Un boyle oldugunu Al
manya da bilir, ltalya da. 0 cihetle 
M. Musolini'nin siiratle Romaya avde
tinin sebebi herhalde Merkezi Avrupa 
i§leri olmtyacaklir. 

0 halde avdetin sebebi pek galib bir 
ihtimalle gene !spanya i§leri olmak ge
rektir. Zaten Avrupa devletleri lspanya 
hadiselerine !spanyanm dahili bir cidah 
nazarile bakmakta kendi kendilerini al
datmaga <;ah§maktan ba§ka bir§ey yap
mlyorlar. lspanyadaki cidal basbayag1 
bir milletlerarasJ cidalidir. Bir memleke
tin dahili harbinde, ki iki taraf cephele
rini o memleket halkmdan ziyade ba§ka 
memleketlerin askerleri ve silahlan te§kil 
eder, hi<; o cidale dahili bir cidal denebi
lir mi? Soziimiiz yabana adma nasyona
list denilen Franco cephesinin ba&hca 
kuvvetlerini F ashlar, Almanlar ve ltal-

cephesinde hi.ikumetc;ilerin kuvvetli taar
ruzlan oniinde evvela tevakkuf ettiler, 
sonra da gerileme kmecburiyetinde kaldl
lar. Bilhassa ltalyan askerlerinin fazlaca 
bulundugu samlan bu cephenin bu fena 
aktbeti General Franco' dan ziyade M. 
Musolini'yi tela§a dii§iirmu§tlir denilse 
hata olmaz. !§te Trablusgarbdan siiratle 
avdete !spanya hadiseleri sebeb olmu§
tur diyenler vaziyetin bu nezaketine i§a· 
ret etmi§ oluyorlar. 

Bir taraftan kan§mazl1k ve kontrol, 
diger taraftan ispanyamn guya ~ahili 
harbi ~yle bitsin bOyle bitsin gayretleri. 
Bizce eger Avrupa devletleri ak1llanm 
biran evvel ba§larma almazlarsa ispan
yada olup biten i§lere §imdiden bliyiik bir 
Avrupa harbinin mukaddemesi nazarile 
bakmak asia yanh§ olmaz. 

!spanyol i§lerini halletmek it;in !span
yay! lspanyollara iade etmekten ba§ka 
~are yoktur. Avrupa elbirligi ederek 
Valans hiikumetini de, Franco hlikumeti
ni de hic;e saymah, lspanyollan yeni bir 
intihabla kendi milll hiikumetlerini kur
maga davet eylemelidir. 

YUNUS NADI 

chambrun'u•• o""ldu··r~ yanlar te§kil ediyorlar. Bu cephenin he
men biitiin silahlan dJ§andan, ba§ka 

(;ok isabetli bir karar: 
~opler gene denize 

dokiilecek memlrketlerden verilmi§tir, ve verilmek-
mek istiyen kadtn tedir. Hiikumetc;iler cephesine gelince 

burada da Ruslardan ba§hyarak diinya
mn diger birc;ok memleketlerinden akm 
edip gelmi~ enternasyonal kuvvetler var
dtr, ve bunlar da silah ve miihimmat hu
susunda haricin yardtmma mazhar ol
muslardJr. 0 halde hangi dahili cidal? 

istintak edilirken yeni 
if~aatta bulundu 

Paris 23 (A.A.) - Mlistantik Pi • 
erre Degirarol, diin ogleden sonra Ma -
deleine Coraboeuf'i.i yeniden sorguya 
<;ekmi§tir. 

Maznun, Mussolini'yi nisan 1936 da 
Romada gordiigiinli, temmuzda Duc;.e ile 
bir daha gorii~cegini fakat bu hususta 
davetiye almad1gtnl soylemi~tir. Cara • 
boeuf, Fransa sefaretine gitmi§se de se
fir Kont de Chambrun, kendisine Du~e
nin kimseyi kabul etmedigini soylemi~tir. 

0 zaman Mlle. Caraboeuf, sefire ba
ZI mlar tevdi etmi~tir. Bundan sonra Du
c;e' den bir miilakat taleb etmi§, Du~e de 
kendisini aradan bir hayli zaman ge~ -
tikten sonra kabul etmi§tir. Propaganda 
Nazm Alfieri, kendisine Parise donmegi 
tavsiye etmi§tir. Gec;.en sonte~rinde Mllr. 
Caraboeuf, Romaya avdet ettigi zaman 
gorii~tiigii baz1 !talyan miifetti~leri ken
disine, hakkmda alman gayrimlisaid ma
lumatm; biitiin mlanm if~a etmi& o1an 
sefir de Chambrun tarafmdan verilmis 
oldu~unu soylemi&lerdir. . 

Y eni Kastamonu Belediye 
reisi 

Ankara 23 (T elefonla) - Kastamo
nu belediye azasmdan Adilin belediye 
reisligine intihab1 tasdik edildi. 

En ehven tabirle lspanyada iki ideolo
ji kavga ediyor: Sosyalizm ve fa§izm. 
Ve bu kavgay1 1spanyollardan ziyade 
ba~kalan yap1yorlar. Fazla olarak 
General Franco hiikumetini ltalya 
ile Almanya vaktinden evvel tam
mt§lardJr da. Bu tamyi§ Avrupa i~in 
biiyiik bir ~Ibanbll§tdlr. ~iinkii eger 
General Franco cephesi muvaffak 
olamaz da maglubiyete yiiz tutacak 
olursa bu ha:li Almanya ile halya ve 
bilhassa italya kabul etmiyecekler, ve 
bu takdirde bu devletler vaziyeti 
hukumet~iler aleyhine ~evirmek i~in 
ellerinden gelebilen her§eyi yapacak
lardlr. Eger Franco cephesi muvaf
fak olsayd1 belki bu fenahgm eki pek 
belli olmadan ge<;ebilirdi. <;iinkii lngilte
re ile Fransa ispanyada taayyiin edecek 
kat'i neticeyi kabul ederek yalmz te&ek
kiil edecek yeni hlikumetin tam manasile 
milli olmasma ehemmiyet vermekle iktifa 
edeceklerdir. F akat Franco muvaffak 
olmazsa hal boyle degildir. <;linkii Fran
co'nun maglubiyetini Almanya ve !tal
ya, bilhassa italya kabul etmiyecektir. 

Aylardanberi Madridi bir tiirlu iskat 
rdemiyen Franco kuvvetleri Guadaljarn 

£Ba§tara!t 1 tnct saht!ede] 

laztmdJr. Bu, istanbul halkmm sthhati 
i<;in elzemdir. Bunun ic;in de evvelemirde 
bu nevi fmnlarm tesisi icab etmektedir ki, 
bu da en az bir buc;uk sene _zarfmda ya
ptlabilir. Bu zamana kadar Istanbul <;op
lerinin, gene eskisi gibi, denize dokiilmesi 
istanbul Valiligine bildirilmi§tir. Y almz 
c;opler §ehirden en az 1 0 mil uzaga do
kiilecek ve lodos havalarda <;opler mav
nalarda bekletilecektir. 

istanbulda yap1lacak c;.op yakma f1 -
nnlan §ehrin muhtelif yerlerinde kurula • 
cakllr. Bunun ic;in Istanbul V aliligine ec· 
nebi firmalarla temas salahiyeti verilmi§
tir. ,Si§li civanna toprak iizerine c;op do -
kiilmesi §iddetle menedilmi§tir.» 

Bu emir heniiz Istanbul Belediyesine 
teblig edilmemi§ olacak ki diin de lstan
bulun yeni veya eski sistem <;Op kamyon
lanmn hala ,Si§liye c;op ta§IYIP doktlikleri 
goriilmli§tlir. ---.--

Maliyedeki miinhal 
memurluklar 

Ankara 23 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti verdigi yeni bir kararla §imdi
den sonra miinhal memuriyetlere miite -
ferrik surette memur almmasm1 kald1rml§ 
ve bundan sonra her ii<; ayda bir imtil,an 
yapdmasm1, imtihanda muvaffak olup ta 
miinhal bulunmamasmdan dolay1 ta:,. in
leri yap1lamtyanlann ikinci lie; ay i<;in:le 
tekrar imtihana tabi tutulmalanm karar
la§tJrml§llr. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Silahlar1 b1rakma 
trajedisi! 

n::::::b e§ ytl evvel, 2 §ubat 1932 giinu, 
(g) Cenevrede, Silahlan Buakma 

konferans1, muhte§em merasim· 
le, ac;J!mt§tl. Biitiin milletlerin temenni· 
Jeri, limidleri ve dualart arasmda topla· 
nan konferansm a<;Jh§lnl, Milletler Ce
miyetinin makarn olan §ehrin blitlin kilise 
c;.anlan, uzun uzun, selamlamt§lardt. 

0 giinlerde, diinyanm dilinde, yalmz 
silahlan b1rakma lakudiSI dola§Jyordu. 
Milletler Cemiyetine ve konferans riya
setine niyaz, tehdid, 1slirab, iimid, te§c;i 
dolu milyonlarca mektub yagtyordu. Bu 
mektublar, harbde kocalanm kaybetmi§ 
dullar, hala evladlannm matemini tutan 
analar, harbin biitiin Jstlrablanm c;ekmi§ 
eski muharibler, viicudleri delik de§ik ol· 
mu~ harb yarahlan, en klymetli uvuzla
nm kaybetmi§ harb malulleri, senelerce 
iisera karargahlannda siiriinmii§ harb 
esirleri, barb maktullerinin sefil kalan 
aileleri ve bUtiin bunlar namma hareket 
eden cemiyetlerle sulh ic;in c;ah§an bir<;ok 
diger mliesseseler, ruhani te§ekkliller, 
gendik birlikleri tarafmdan geliyordu. 

Konferans saraymm salonlarmda ve 
koridorlarmdaki camekanlarda, sulh is
tiyen, silahlann bJrakJlmasmt istiyen 1 0 
milyon istida malanml§ll. Konferan!a 
i§tirak eden 24 milletin murahhaslan, 
yalvaran eller gibi kendilerine dogru u • 
zanan bu I 0 mil yon istirhamnameyi, her• 
giin, her saat gorliyorlard1. 

Bel<;ika murahhas heyetinin reisi Hy· 
mans 5 §ubat 1932 giinii soyledigi nutuk· 
ta, 

«Sulh istiyen bir feryad bize kadar 
yiikseliyor. Bu feryadr dinlerneliyiz.» 
sozile silahlan btrak~pa yolundaki butlin 
tezahiirleri hulasa etmi§ti. 

F akat sulh, istiyen feryad, dinlenme· 
den, sustu. ,Simdi, me~hur cam saray 
bombo§ ve JSstzdu; yalmz seyyahlann 
merahm tahrik ediyor; o kadar. Silah· 
I ann. btraktlmasml istiyen 1 0 milyon isti
da ise, Milletler Cemiyeti yeni saraymm, 
kimbilir, hangi evrak mahzenine atllml§ 
ve unutulup gitmi§tir, Arllk onlan hahr· 
hyan da yok, onlara ehemmiyet veren de 
yok. Bu sulh temennileri, toz i<;inde kal
IDl§, saranp solmu§tur. Amma, bu met
ruk hallerine ragmen, hala, birer itham· 
name te§kil etmektedirler. Bunlar, 1932 
§Ubatmda, tepeden tJrnaga kadar silah· 
lanml§ olmalanna ragmen, dudaklan, 
sulh ve silahlan b1rakma dualan mmlda· 
narak Cenevreye gelmi§ ve boylece silah· 
Ian buakma konferansma, miisellehan da 
i§tirak etmek mlimkiin oldugunu, sanki, 
blitiin diinyaya ispat etmek istemi§ alan· 
Ian itham ediyorlar. 

,Simdi, konferansm yapraklan sararml§ 
zab1t ceridelerini karl§hranlar, bu ceri· 
delerde, tarihin en biiyiik ve e§siz hulya· 
smdan bahsedildigini gorurler. Bu hul
ya, Biiyiik Harbden sonra, biitlin millet· 
Jeri biiyiilemi§ti; c;iinkii, o mlithi§ kasu· 
gada, dli§enlerin milletlere buakllgl mu
kaddes bir mirash» ... ilL. ilL. 

Yukandaki yaz1, «Silahlan b1rakma 
trajedisi» ba§hgt altmda, ve Almanya· 
nm silahlanmasm1 hakh g&termek i~in 
<;1kanlan bir Alman mecmuasmdan alm
mt§tJr. Ben, bunu, Alman propaganda· 
sma alet olmak i<;in degil; fakat, be§ sene 
evvelki silahlan buakma hulyasmm neka
dar ham oldugunu gostermek ic;in naklet· 
tim. 

1932 de, Cenevre kilisesinin c;anlan, 
bliylik hulyamn dogu§unu selamlamak 
ic;in <;alml§h. ,Simdi 193 7 de de olumlinii 
haber vermek ic;.in c;abyor. 

Bulgarlar Filibede bir 
camii yiktdar 

Sofya (Hususi) - Filibenin yakmm
da Ustina koyiinde Kopruba§I camisi 
namile amlan c;.ok ktymetli tarihi bir 
cami bu aym 15 inci pazartesi giinii or· 
tada hic;.bir sebeb yokken Bulgar koy
liileri tarafmdan baltalarla yiktlml§tlr. 
Evvela cami binastm y1kan Bulgarlar 
minareyi y1kmazdan evvel uzerine c;t· 
kip herkesin huzurunda §erefeden a§a· 
grya pislemi§ler ve bilahare minareyi 
de y1kml§lard1r. 

Bu caminin y1k1lmast tam dort giin 
devam etmi§tir. 

Turk koyliileri Bulgarlar tarafmdan 
bir tecavuze maruz kalmak korkusile 
hiikumete §ikayete cesaret edememi.§
lerdir. 

Sular Umum miidiirii 
Ankara 23 (Telefonla) - Sular u

mum miidiirliigiine sular istik§af ve rasad 
fen heyeti ba§mlihendisi Salahaddin ta· 
yin edildi. 
lki lngiliz tayyaresi ~arpi§b 

Londra 23 (Hususi) - Dun, Aman
da iki !ngiliz tayyaresi c;arpt§ml§ht. Pi
lotlar para§iit kullanarak kazadan kur
tulmu§lardlr. 



CUMHURtYET 2<1 Mart 1937 

1". ==K=u~=U=k==-====~=:=~=========~] (_T_a_r_ih_i _B_ib_l...;.iy_;og::..r_af..:..ya _ _ ) izmir Iiman1ni maruf bir ingiliz miihendisi yapacak 
hik6ye A oruioncu '· Vekayiname 

Y azan: Ni,ancl Abdi 

(Abdurrahman) Pa,a 
Yazrna. Hat: Giizel bir nesih. Yazt k ll 

( Rn ~k~~mki oro~am) 
iSTANBUL: 2 ~ubat 19 .. 

Sevgili yavrum, 
Di.in posta havalesile mekteb adresine 

i.i~ lira yollad1m. Kii~iik kalbini SIZ!ata
cak bir hadiseden bahsedeyim. Hatlrlar· 
sm, hani senin kii~iik bir mekteb arkada
~m vard1, sa<;larmm parlak sanhg•. goz • 
lerinin hareli olu~u aFamzda ona biiyiik 
bir hususiyet kazandmm~h, ve giizel 
ZehrayJ hepiniz severdiniz; i§te onu ge
<;en gi.in, ~algt ~ahp para kazand1g1m 
meyhanede bir delikanh ile rak1 ir,;erken 
gonniyeyim mi? Gozlerime ina nama • 
d1m; bu, sevgili yavrumun eve davet e -
dip saatlerce beraberce oynamaktan zevk 
duydugu Zehra olamaz, dedim. Hala 
inanml& degilim. Fa kat, bir arahk parsa 
toplamak ir,;in sarho§lar arasmda dola§ -
t1m, onun oturdugu masanm online ge -
Iince, durdum, hatta §a§trdJm, ellerim tit
remege ba§ladt. Gozlerim bile: «N ~ 0 

• 

lur, bir on kuru~r,;uk. Bu parayt, bem an
nesinden r,;ok seven biricik yavruma yol
hyacagJm I» diye yalvaramadJ. 0 da ba
na ~a~km §a§km bakti. Y avr~m Sel~a, 
yemin ederim ki, oydu; e~k•den seyrme 
doyamadtgm o giizel gozlen o kadar r,;ap
kmla§ml§, evvelce yalmz tebessi.im eden 
dudaklan.. Evet, r,;ok degi§mi§, gorsen 
tamyamazsm. Bilirsin, arkada§lanm ay
n ayn severdim. Sevgili annen de - AI -
lab rahmet eylesin - Zehrayt r,;ok sever
di. Arkada§z esmer delikanb tepsiye san 
bir para ath. Hic;bir paranm sesi eiimde
ki tepside bu kadar aCJ bir ses ~Jkarma
mtsh. Gozlerim ya§ardJ. F akat, Zehra 

hala bana §a~km §a§km bak1yordu. Y an -
daki masar.a ger,;tim. Arkada§m, r,;ocuklu
gundaki tath sesile arkada~ma: 

. - Bu adam beni tamyor galiba! de
dJ. Cok dikkatli bakh. Sonra, gordiin 
~i.i, gozleri ya§armi§tl. Kimbilir, onu han
g• bi.iyi.ik felaket bu vazoiyete di.i§iirdii. 

Esmer delikanh: 

- Kimbilir, belki de bi.iyiik bir hata 
i§lemi§tir; mesela, devlet hazinesinden 
para ~almJ§ olmas1 da mi.imki.indi.ir I de
di. 

Zehra fazla konu§madJ. Goriiyorsun 
ya, evlad1m, biz anadan babadan fakir 
oldugumuz halde, insanlar bunda mu -
hakkak bir felaketi, yahud biiyiik bir ah
lakSIZhgl sebeb olarak goriiyorlar. 

bunu ~alma. bana ~ok hiiziin veriyor!» 
derdi. 0 zamanki ~ohretimi, anneni, seni 
r;igneyip bu parr,;ay1 c;alamazd!m. 

- (alamam! dedim. 
Bu menfi cevabm yapacag1 tesiri dii • 

~i.inemiyecek haldeydim. Esmer delikan
h kuvvetli yumrugile masaya vurdu, a · 
yaga kalkh, bana dogru geliyordu. Gar
sonlar ko~u~tular. Delikanlmm kanl1 goz
leri, kotii maksadlanm gizlemiyordu. Ra

gJnnaga ba~lamt~h: 
- Kac; parahk adamsm be herif I Sen 

burada sarho§l.a~l, bizi eglendirmege 
mecbur de gil m!Sin? 

Zehra d_:likanlmm kolunu tutuyor, 
teskin etmege r;ah§Jyordu. 0 da sarho§ -
tu, fa kat:. «Belki de bu havayt c;alma -
masmm bll sebebi vardm> diyebilecek 
kadar hassasiyetini devam ettirebiliyor • 
du. 

Garsonlar beni dogmek ic;in i.istiime 
~~riiyen adam1 tutuyorlardt. Gi.iriiltiiyii 
1~1ten ~i§man patron da geldi, adam1 tes
kin e~ege ~ah~1yordu: 

- Istediginiz mi r,;almmadt; sakin o -
lun, ~imdi ~alar. 

Sonra ban a donerek: 
- fstenilen havayt ~alacaksm l dedi. 
- (alamam! Bana hicbir kuvvet bu 

havay1 r,;alduamaz! dedim~ 
Patron: 

- Burada senin, benim degil, mii~ -
terinin istedigi olur! Calmazsan, bur ada 
i§m yok! diye hayk1rd1. 

- Giderim! dedim: 

Sevincimde de, derdlerimde de bana 
dost olan akordionumu torbaya koydum. 
Ceketimin yakasmJ kaldudtm. Yi.iriimege 
ba§ladtm. Zehranm biraz evvel bularnk 
gozlerinde ~imdi goriilebilir bir keder be
lirmi~ti. Meyhaneden <;1ktim. Karh so -
kaklarda ir,;imde sen, gozlerimde Zehra
mn kederli gozleri ve omuzlanmda so -
gugu bir yi.ik gibi ta§tyarak yi.iri.idiim. Dir 
daha meyhanelere ugramad1m .. 

Sana hi.iziinlii ~eyler yazd1m. Kimbi
lir, bir giin gelir, belki sana biiyiik bir se
vincin miijdesini veririm. Zehrayt unut -
rna, onun gibi olmamak ir,;in arkada~mt 

hat!rla. 

Yavrum, seni <;ok ozledim. Bu soguk 
gi.inlerde her§eye ragmen hayata taham
miil etmek imkanlanm sevginde buluyo
rum. $efkatle gozlerinden operim. 

~-~ 1 Baba,n 
3 §Ubat 19 .. 

(ll X 19) biiyiiklii~iinde. 424 varak. Her s~-
hlfede 15 sat1r 

Kopriilii kiitllbhanesi: Fazll Ahmed Pa
§a kJtablan. Umumi numara: 216. 

Vekayiname Dordiincii Mehmed dev
rinin tarihidir ve 17 nci asrm en mii
him kaynaklarmdan bir·idir. D1irdiincii 
Mehmed, hicri 1074 te Edirnede otur
dugu stralarda Has oda gilmanlarmdan 
Mehmed Abdurrahman (Abdi) Agay1 
kendi devri vekayiini yazmaga memur 
etmi§tir. Abdi Aga da c Vekayiname• 
admt verdigi eserine Dordiincii Mehme
din ciilusundan ba§lamt§, ve 1058 den 
1074 e kadar gec;en on altl ytlhk vuku
ah, menkulat ve rivayetlerle tesbit et
mi§tir. Fakat tarih yazmaga memur e
dildigi 1074 yrlmdan itibaren hadisat1 
lm hurda teferruatma kadar giinu gii
niine kaydetmi§tir Vak'aniivistlige, ken
disinin Basra Beylerbeyligile istanbul
dan aynldtgt 1093 yth ramazanmm u
c;iincii giini.ine kadar devam etmi§tir. 
Son k~ydr da kendisinin Basraya tayi
nidir. l§te, Vekayinamenin bu son on 
dokuz yrlhk kuyudah, hiikumdarm hiz
metinde bulunup birc;ok hadisah pek 
yakmdan takib eden miiellifin mii§ahe
delerinin mahsuludiir. Vekayinameden 
a§agtya aldrgtm sahrlar Sabatay Sevi
nin nastl miisliiman oldugunu anlat
maktadir ki, §ayani tetkik bir mesele 
iizerinde ktymetli bir vesika te§kil e
der. 

cBundan akdem izmirden bir haham 
zuhur edip Taifei Yehud ziyadesile 
meyil ve ragbet etmelerile defi fitne i
~in Bogazhisarma si.iriilmii§tii (<;anak
kale Bogaz1 Hi san). 01 canibe dahi Ya
hudiler tecemmii edip itikad1 babllan 
iizere bu bizim peygamberimizdir deyu 
baisi fesad ve ihtilal olacak rnertebe 
ahvalleri §ayi olrna.~la Haham1 mezbur 
emri Padi§ahile Edirneye ihzar olun
mu~tu. 16 net per§embe giiniinde yeni 
k1i~kte nazargahi hlimayunda akdi mec
lis olunup Kaymakam Pa§a ile Seyhiil
islam Efendi ve Vani Efendi Haham1 
mezburu soylettiler. Sevketlu Padi!:iahl
mlz pencereden mahfi siper ve istima 
buyururlardJ. Badehu kUllii keHim mez
bur Haham ol kendi hakkmda siiylenen 
tiirrehatl inkar etti. Amma teklifi islam 
olunup bu meclisten sonra halasa mecal 

izmir Zimanmzn uzaktan gorii.nii§ii. 

izmir (Hususi) - Ba§Vekilimizin ge
c;enlerde izmiri ziyaretlerinin ilk mes
ud eseri, liman ·i§lerinde kendisini g6s
termege ba~lam1~hr . Biiyiik masraf -
lara ve tesisata ihtiyac gosteren yeni 
bir liman kurulmas1 keyfiyeti, devletin 
bugiin limanlar iizerinde ta§1d1gr has -
sasiyetle muvazi olarak, derhal ele a -
lmm1§ ve fenni cepheden tetkike ba§ -
lanmi§hr. 

Maruf ingiliz miihendislerinden Key
le bir arkada§l, bu i§e memur edilmi§ -
tir. Key, $anghay miistahkem mevkii
ni ve limamm kuran zathr. Tetkik, es
ki limamn geni§letilmesi ve yeni tesi
satla takviyesi degil, Alsancak cihetin
de yeni bir liman in§aSl iizerinde ken
dini gostermi§tir. Bu da hiikumetin, 
garbi Anadolunun yegane ihrac mer -
kezi olan izmire verdigi ehemmiyeti 
gostermektedir. Limamm1z, bugiinkii 
§artlar ic;inde ithalat~1 olmaktan ziya
de ihracatc;tdlr. Maamafih, yakm bir is
tikbalin, izmir limamna ayni zamanda 
ithalaic;I vasfm1 iade etmesi de i.hti.mal 
dahilinde saytlabilir. Ancak, yeni bir 
liman in~as1 mevzuu, kendiliginden di
ger bir mesele daha ortaya <;Ikarml§hr 
ki o da Afyon, Bandtrma hatlarmm 
merkezi olan Basmane ile Aydm hat -
tmm merkezi olan Alsancak istasyonu
nun tevhididir. Yani bir merkez haline 

getirilmesidir. 
Ancak bu suretledir ki, modern lima

nm i§leme ve c;ah§masile hatlanm1zm 
faaliyeti arasmda bir ahenk tesis edil -
mi§ olacaktlr. Mesela, §imdiki istasyon 
depolan, ayn ayn yerdedirler. Hatlar 
arasmda, daha esash iltisaklar ve idare 
birligi tesisi de lazimd1r. Herhangi ih
racat e§yasmm §ehrimize geli§ile bunun 
vapura tahmil edili§i, en ktsa yoldan, 
en pratik ve fenni §ekilde, ayni zaman
da butun masraflar ucuzlatllarak, te -
min olunmak gerektir. Yalmz limamn 
modern §ekilde in§aSI, bu zarurete ce -
vab veremiyecektir. istasyonlara da, 
hatlarm buralardaki telakisine de ve 
antrepolara da yeni bir ve~he vermek 
laz1md1r. 

Miihendisler, b:mu nazan itibara a -
larak istasyon binalartm, antrepolan, 
hatlarm birle§tikleri yerleri uzun uza
diya tetkik etmi§lerdir. Verecekleri ra
pora gore, yakmda ikinci bir fen heye
ti gelerek projeler·i haZirlamaga ba~?h
yacaktlr. Yeni liman birka~ sene i~in
de kurulacakbr. ingiliz miihendisler, 
Ankaraya gitmi§ bulunmaktad1rlar. Iz
mir Liman Umum Miidiirii de Anka -
radad1r. Oradan istanbula gidecek ve 
Izmire d1inecektir. Bu seyahatin de li
man i!;?lerile alakas1 oldugu s6ylen -
mektedir. , __ 

YILDIZ SiNEMASINDA 
Bugiinden itibaren 

JEANNETTE MAC DONALD ve CLARK GABLE 
gibi iki biiyiik san'atkarm dahiyan e temsiller i 

SAN FRANSiSKO 
YIKILAN BEL DE 

yoktur. Ya imana gelursun, ya hemen 

§imdi katlolunursun. Nihayet musliiman ··--- Istanbul Halk1na MUhim Bir MUjde 
T ecriibeleri Avrupa ve Amerikada heniiz ikmal edilmi~ bulunan olursan inayetlu Padi§ah1m1zdan seni 

§efaat edelum diye kat'i kelarn eyledik
Ierinde Haham1 mez.bur ol saat mazhari 

hidayet olup nuru imanla mii§erref ve CA 
• 
I 

12,30 pHi.kla Tiirk musikisi - 12,50 ha • 
vadis - 13,05 muhtelH pUi.k ne§riyatt - 14 
son - 18,30 plakla dans musik!sl - 19,30 
konferans: Tayyare cemiyetl namma Na• 
ciye Taros - 20 Nezihe ve arkada§lan ta~ 
rafmd an Tiirk musikisi ve halk ~arkllan ... 
20,30 Orner R1za tarafmdan arabca siiylev • 
20,45 Bimen ve arkada§lan tarafmda.n 
TUrk musikisi ve halk ~ark1lan, saat aya
n - 21,15 orkestra - 22,15 ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi giintin program! - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet par<;alan • 
23 son. 

viYANA: 
18,05 A VUSTURY A MUSIKiSi - 18.55 

konu~?ma, seyahat, haberler. hava ve sa -
ire - 20.35 ORKESTRA KONSERI - 21,30 
konu~ma - 21,45 E(J.LENCELI VE MUSOO• 
Li YAYIN - 23,15 haberler, hava ve sa • 
ire - 23.25 ViYANA MELODi:LERi • 24,35 
haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 19,05 KONSER - 20,05 

konusma - 20,20 MUSiKi - 20,50 giiniin a
kisler!, haberler - 21.20 gene milletlerin 
zamam - 21,55 ALMAN DANSLARI - 22.05 
SAN VE MUSiKi- 23.35 E(J.LENCELi KON• 
SER VE DANS HAVALARI. 

BUKRES: 
18.35 OPERA ORKESTRASININ KON • 

SERi - 19.50 konferans - 20.20 ~AN KON
S~Ri - 21.55 piyes - 23,05 haberler - 23.25 
viYOLONSEL VE PiY ANO KONSERI -
24.05 !talvanca ve franstzca haberler - 24,15 
SALON ORKESTRASI - 1,10 son haberler. 

BUDAPESTE : 
18,05 KONSER - 19.05 hava. konu~ma -

19.15 ROMANYA HAT.K MUSIT<iSi - 21 05 
konferans - 21,25 PIYANO KONSERT "' 
21 55 konferans - 22,15 l;lAN KONSEf'I -
2? 35 hava, ha~rler, spar - 22,50 GEC'E 
KONSERi - 23 50 franst:>:ca ve almanca 
haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
18.05 MUSIKI - 18 50 eyiirler - 19,05 <;O• 

cuklarm zamam - 20.05 MUSiKi - 20.35 
Mll<l<t?f BI\.NDO - 21.05 haberler, hava 
ve s~irP - 21 35 FIT.IM HA VALA RI - 22.1'5 
ORK'RSTR 1\ KnN1'!ERI - 23.05 ZENCIL'PR 
KABARFSi - 23 :15 konusma. haberler, 
hava. soor - 2430 DANS ORKESTRASI • 
1,35 haberler. hava - 1,45 gramofon. 

PARIS rP.T.T.l: 
18 35 viYOLONSEL KONSERI - 18.51) 

ktraat, gramofon. ~iirler. edeb! yaym, ko
n'l''ma - 20 05 SARKJLAR - 20.20 muslkl • 
211 35 havanls. hava. gramofon. tur!zm ha~ 
ber1Pri - 22.05 bek!Pnilmiven program -
,., 3ii h~lk vavm• - 23 35 ODA MUSiKTRI 
VE SAN - 24 35 Amerlka haberlerl - 24,50 
haberler, hava. 

ROMA· 
18.20 MUSiKi: BETHOVEN SON'R.~ 

SI\N - 18.55 hava, k1~ haberlerl. bllmeceler· 
?.0.10 hav~ni~. turizm haberlerl ve saire .. 
21.4~ KARTSIK MUS:i:Ki - 22.05 Mllfmnrla• 
1d S~ala tivatrosundan n aklen: OPEF.A 
YAYINI. i<t.irahat esnasmda konu ma. ha· 
berler, hava. 

0 aksam bi.iyi.ik bir azabla r,;algJml 
r,;aldtm. Para kazanmak, biitiin actlanna 
ragmen, o ak§amki kadar bana gayriin
sani goriinmemi&ti. Elimdeki akordio -
nun nefesi en ne&eli parr,;alarda bile inil
t•lerle doluydu. Beni en mustarib gi.inle
rimde gi.ildi.iren bu r,;alg~, §imdi beni agla
tacak derecede hiiziinle terenniim edi -
yor. 

Hi.iseyinden Sefige, 
Epeydir birbirimizi gonnedik. Maa _I bi~ ~.umini ~iikelle£ oldu. inayeti ali- onUmUzdeki Cumartesi gUnUnden itibaren 

mafih, beni gonnedigin r,;ok iyi. l nsan yei husrevamden mezbura yiiz elli akc;e M • L LA FER A H Her iki sin em ada 
NOBETCiECZANELER 

arkada§m• dii§ki.in halde goriince belki kapt ortast tekaudii erzan buyurulup I I ve bird en gosterilecektir . 

miiteessir olur. lnsanlar bana en biiyi.ik ve ol hinde i~oglam hamamma konu- •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu aqam §ehrin muhtelif semtlerlnde 
nobet<;i olan eczaneler ~unlardtr: 

V akit epey ilerlemi§ti; sarho§lar ar • 
ka!annda her zamanki, fakat o gece beni 
hogan agJr bir koku bJrakarak gitmi&ler· 
di. Zehra ile arkadast hala i~ki ir,;iyor
lard•. Gi.izel kmn, gi.izel gozleri, gi.izelli
gin affedemiyecegi bir bulamkhga bi.iri.in
mii~ti.i. Bir arahk, gozlerinin senelerden
beri boyle oldugunu, bundan sonra da 
daha fazla bulanacagm1 diisiindi.im. Bu

lanan gozleri ktzhgml ve gi.izelligini ka
rartabilirdi. ZehrayJ, arkada§mm bir ba
basJ gibi degil, bizzat kendi babas1 gibi 
dii~iiniiyor, ve kmm diisi.inmiyen babast
nJ affetmiyordum. Kendimi ve seni, eski 
r,;ocukluk gi.inlerinizi hatJrladtm. Sen ah

lakh bir r,;ocuksun, gi.izelligini kimse bu
landJramaz. 0 halde, Zehranm .. Acaba 
Z ehranm babas1 yok mu?. BabaSIZ seni, 
ve babastz Zehrayl dii§iindi.im. Kulakla
nmda bir erkek sesi: 

- E, ban a• bak? Bize oynak bir ha
va ~al! diye ~mlad1. Sonra bir kadm se
SI: 

- CalgJcJ, «lnle kavah> 1 c;alar m1 -
sm?. 

Parmaklanm tu~lara dokunamtyordu. 
Cocukken sana r,;ald1g1m vu havay1 ha -
tlrladJm. Annen: «Hi.isni.i, ne olursun, 

Jstlrablan verdikleri halde, ben onlara en lup tecdidi libas ettiriliip bir kiirk ve u
ehemmiyetsizini bile vermek istemiyorum. zerine hil'ati fahire giydirilip ve kise 
Beni gonne, gonnege de r,;ah§ma. Vazi- nakid ihsan olundu. Ve bu mahalde 
yetimin dostlanma azab vermesinden kor- kendi ile bile islama gelen refikine da
kuyorum. hi atiyei aliye ile r,;avu§luk sadaka bu-

Bu mektubu da yazmiyacaktim. Bi.i - yuruldu .• (Varak 220 B. - 221 B.) • 

yiik bir ahlaks1zhk yaptlm: K1Z1ma di.in Vekayiname bas1lmas1 laz1m gel en 
gonderdigim paraYJ almmm terile kazan· metinlerin ba§mda bulunur. 
mad1m, ~ald1m. Bunu beni tamyan bir · Re~ad Ekrem Ko~u 
msana itiraf etmege mecburdum. E n ya-
km dostum sensin, sana itiraf ediyorum. -
F akat, ~imdi beni biiyi.ik bir azab kemi -
riyor. K1Z!mm bir gi.in gelip bunu ogren
mesinden, ve hakh olarak bana biiyiik 
bir nefret beslemesinden korkuyorum. Bu 
parayt yerine vennek, h1rs•z olmaktan 
kurtulmak istiyorum. (algt ~almak ir,;in 
meyhanelere gidemiyorum. Cemiyet dii~
miis bir adamt, k•ymeti ne olursa olsun, 
yi.ikseltmek istemiyor. Ben arhk yi.ikse -
lemiyecek bir adamtm. K1Z!mm gozimde 

Gene ya§mda o!Umile bizi kederli ve 
yalmz b1rakan sevgili e§im ve annemi
zin cenaze merasimine bizzat i§tirak, 
mektub, telgraf ve ~igek gondermekle 
elem ve Istirablanmizl payla§an saygl11 
akraba ve dostlarlmiza ayn ayn te§ek
kiire teessiiriimiiz mani oldugundan ga
zetenizin tavassutunu dileriz. 

E§i Ogullan 
Miinir Genc;er ibrahim ve Osman 

kiiciilmek beni mahvedebilir. 
$efik, rica ediyorum, bana hir,; olmaz

sa ahlaksJZlashktan, kmm1 aldatmak Js
tJrabJ i<;ine di.i~tiikten sonra yard1m edc
mez misin? Send en sadece iir; lira isti -
yorum. KIZimm gozi.inde ki.ir,;i.ilmek, Js
tJrablann en acJsJ. Bana yard1m et. 

$ERiF HUSUSJ 

Genc;er 

Osmanh Bankasi 
Osmanh Bankasmm Galata idarei 

merkeziyesile Beyoglu §ubesi vezne
leri, gelecek nisamn birinci per§embe 
giinunden itibaren, a§ag1da yaz1h saat
lerde ac;tk bulunacaktlr: 

Romanyadaki Jrkdaslarlmizin verdigi .. 
musamere 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar 
Saat 14 ten 16,30 a • 

Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12 ye ,. 
Mezkur Bankanm Yenicami §Ubes 

veznesinin ac;1k bulundugu saatler a§a
gtda g1isterildigi v~hile, halile ipka o
lunmu§tur: 

. 

Biikre11 (Hususi ) Tutrakau kazasmm Miisliiman Gen<;leri Dernegi tara
fmdan bir miisamere verilmill ve istiklal marlllmJzla ba~lanan bu toplantJda 
Puti Hamut komedisi temsil edilerek biiyiik bir muvaffakiyet kazamlmtshr. 

G6nderdigim resim piyeste r ol alan genc;Ieri, Dernegin idare heyett azala
rHe beraber g1istermektedir. 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12 ye ,. 

Te§ekkiir 
Dort senedenberi mi.iteaddid doktor

lann te§his edemedikleri validemin ra
hatsizbgmi ilk muayenesinde te§his e
dip muhim bir ameliyattan dokuz giin 
sonra hastasm1 ayaga kald1ran tl'niver
site kadm hastahklan hocas1 k1ymetli 
profesor doktor Tevfik Remziye aleni 
te§ekkur etmeyi insaniyet namma bir 
vicdan borcu bilirim. 
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Nuri 

Hergiio ilk seaosta 

OLOM PERISJ 
ve di~er seanslarda 

Sar1~1n K arm en 
I Miki Mavs ve Foks Juroal 

DUnya sinemacthg•n•n incisi 
Tarihin en mi.iessir a,k roma1 
Klasik edebiyatln ,aheserlerinden 

•• 

ROMEO ve JULYET 
tilminin 31 mart ~ar~amba giinii ak~am MELEK sinemasmda ilk gos 
terilmesi ~ ·ref • ne verileeek biiyiik !linema miisameresinin biletleri sah11a 
~1kanlm li ve Joca bileth•ri bir giin i~inde tamamen SATILI\'l~T R. 

NUMARALI KOLTUK LAR DA 
Hi-.bir filimde gorii. memi!l bir siir'atle tutulmaktad1r. Bu miistesoa mii· 

sa mere i'Yin smoking veva frak mecburidir. 

Istanbul cihetindekiler: 
Eminbniinde (Hiisnii), Beyazldda (Asa

dor), Kii<;iikpazarda (Hikrnet Cern !I), E .. 
yiibde (Mustafa Arif), §ehrem!nil1de 
(Hamdi), Karagiimriikte (Arifl, Samatya• 
da CErofilos), §ehzadeba§mda (Hamdil , 
Aksarayda (§eref), Fenerde (Hiisamedd!nl, 
Alemdarda \Ali R1zaJ, Bak1rkbyde (Hila!J . 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatasarayda (A. Cevad), Bostanba§m

da (Garih), Galata Top!)ularda (Hidayet), 
Taksimde (Kemal Reb iii), Kurtulu§ta \Ga
lapulo), Ma<(kada (Feyzl), Haskbyde (Bar
but), Kastmpa§a.da (Vas•O, Be~lkta~?ta (A• 
I! Rtza), Sar1yerde (Nuril . 

~ski.idar, Kadtkiiy ve Adalardak!ler: 
Uskiidarda (Ittihadl, KadJkoyde Muvak

kithane caddeslnde (Saadetl, Biiyi.ikadada 
(§inasi R1zaJ, Heybelide (Halk) . 

Biitiin yt> rler numarahdtr. Telefon: 40868 

,_ .................................................... ~ ~a~--~~B;u~g:u~·n:d~a~n~i;;tihb:ar:e~.-;;.; 
ALKAZAR'da YARIN AK~AM 

MELEK 
Sinemas1nda 

SON 

FranSlZCa sozlii ve orijinal 
~arkt ve dansh 

RUMBA 
H I. t k ti t" d .. .. Ba1:p rollerde : 

o IYU un en '' ar s 1 ve ansoru En giizel ytld1z1, za. 

J oR J RAFT VE rafet krali~esi 
KAROL LOMBARD 

Nefis, zevki ve giizelligine doyulamtyacak MUS•Ki - DANS ve MEVZU 
Ayr1ca : Paramount diinya haberleri 
Bi1et luinizi :oimdideo a ' dum. Telt> fon: 4() 868 

- B inlerce hava ve deDiz tayyc.relerinin para~iitlerinin, -
Amerika Hlosunun ve Ordusunun i~tirakile viicuda getirilen 

heyecanh, merakh, ne~eli, bir tilm 

CELiK KARTALLAR 
( Frans1zca ) 

JAMES CAGNEY - MARGUERITE LINDSAY - PAT 0 BRIEN 
Pek yak1nda T U R K 'te 

2 senedir filimlerine hasret 
kaldJgtmtz biiyiik artist 

GEORGE BANKROFF'un 
En son yeni filmi 

TAYFUN 
Deniz mubarebeleri 

Heyecan ve deh!Jet f>lmi 

r ·~~ ~a~a m::~e~e=~n51 FREDERIC MARCH • 
KATERINE HEPBURN 

KIRALiCE MERi • 
MARi STUART 

Avuca . 

ALEVLER it;iNDE 
Vilyam Boyd (tarafmdan) -

SUMER • Sinemasi Bu ak~am 
BUtUn dUnyaya hUkUmran olan y11d1z 

DANiELLE D A R R i E U X' yii 
Giizel Jonpromye PiERRE MlNGAND 

BARON FiS ile beraber bu mevsimde 

ve emsalsiz kom1k 
en son c;evirdtgi 

PARiSLi KIZ 
~ark1h ve musikili komedide takdim ediyor. 

Giizel 1Jark1lar, nefis musiki, son derece ~en bir mevzu . a~k kahkaha 
velhastl tekrar tekrar llOriileeek miistesna bir film. 
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( TERBiYE BAHiSLERi ) 

Danimarka' da ya§ayi§ 
rahati fiddiinya!)) 

------
Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

Hie; §i.iphe yok ki Umumi Harbden J rilmi§tir .. Ora_da belediyeni_n vazifes~. y~l
sonra diinyanm rahat! bozuldu. hte mz §ehn tem1z tutmaktan 1baret degildJr. 
Fransa, i§te ingiltere, i§te Rusya, i§te Halka azami rahathg1 temin ic;in her§eyi 
1talya, i~te Belc;ika! Ben bu memleketle- yo! una koymu§tur. Siide su katmak, yaga 
rin hepsini de muharebeden once ve son- ba§ka maddeler kan~tlrmak, herhangi 
ra gordiim. ister ikt1sadiyat, ister ic;tima- bir§eyi degerinden fazlaya vermek orada 
iyat noktasmdan bakm1z, hepsin de de ya hic;bir tiiccann aklmdan ge<rmez. 
rmm endi§esi biitiin ka§lan c;atmJ§tU. ,?ehir diimdiizdiir. <;ocuk, gene, ya§h 
Hepsi de bilinmiyen, gorunmiyen bir herkes bisikletle i§ine gider, gelir. 

dii~mana kar§l silahlanm biliyor. Sulh! Danimarkada okuyup yazma bilmiyen 
Sulhl diye bagJrd1klan halde hepsi de hemen yok gibidir. En kiic;iigiinden en 
harbe hamlamyorlar. biiyiigiine kadar kadm, erkek hepsi oku-

Acaba bu Avrupa devletleri kendi maga merakhd1r. Sabahleyin tramvay • 
hududlan dahilinde kimsenin hukukuna larda, otobiislerde, trenlerde elinde bir 
tecaviiz etmeden, siikun ve sulh ic;inde gazete bulunm1yan pek nadir goriiliir. En 
hallerinden memnun olarak ya§Jyamazlar ;~engin tiiccardan en miitevaz1 bir bakka
nu? Ia kadar herkes hergiiniin diinya havadis-

Evet. Biiyiik Harb herkesin rahatJm lerini bilir. Biitiin Danimarkada <rJkan 
kac;ud1. Galibler de, maglublar da ara - yevmi gazetelerin miktan 287 dir. Bu 
dan ydlar gec;tigi halde bellerini dogrul - gazetelerin mecmuu giinde 1,200,000 
tamad1lar. Bu kadar milyonlar hie; oldu. niisha tabediyor. Bunlardan ba§ka haf -
Yiiz binlerle insan telef oldu. Buna mu- tahk, on be~ giinliik, ayhk mecmualann 
icabil hayat ve mai§et diinden beter! hte adedi 3419 dur. 
biitiin bu bitmek tiikenmek bilmiyen ke§· Kopenhagda belediyenin en <rok itina 
meke§leri dii~iindiigiim zaman goziimiin ettigi kiitiibhanelerle okuma odaland1r. 
oniine lsve<r. Norve<r. Danimarka ve Ak§amiistii i§inden c;1kan memur, tiiccar, 
Finlandiya gelir. Oralarda ya§Jyan in- san'atkar her s1mf halk bir kere oraya 
sanlann hayatma g1pta ederim. Onlann ugrar ve bilhassa pazarlan buralan bir 
haline imrenirim. N e asude, ne serazad, <ralg1h kahve veya bir sinema kadar ka-
ne munis ve ne c;ah~kan insanlar. labahkt!r. 

,?u Danimarkaya bakm1z! Umumi Bir sa bah §ehir kiitiibhanesine gittim. 
Ha11bden evvel ve Miitarekeyi miiteakib F rans1zca eserler katalogunda Danimar
gordiigiim bu giizel, bu §irin, bu sevimli kaya clair yaz1h bir kitabm adm1 bul
beldede ya§Iyan insanlann haline g1pta dum. Sonra ismimi, milliyetimi, misafir 
etmemek miimkiin degil. T opu, topu oldugum otelin adm1 ban a veri len bir fi-
3,550,000 niifusu var. Sanki bu adam - §e yaz1p salona nezaret eden san§m, se • 
lara Allah, tuttugunuz toprak altm olsun! vimli, giileryiizlii, nazik matmazele ver -
demi§. Dikkatle, itina ile, bilgi ile i~le • dim. K1z gi:izden kayboldu. Be§ dakika 
dikleri, belledikleri, bakt!klan topraklar sonra elinde dart kitabla geldi. Memle
altm olmu§ l Biitiin bir milleti ref aha ketimiz hakkmda bir fikir edinmek isti -
ka'VU§turmu§. Danimarkada umumi nii - yorsamz ihtiyaten size bu eserleri de ge
fusun hemen iic;te biri c;iftc;ilikle ve ba • tirdim. Vaktiniz miisaidse onlara da bir 
hkc;1hkla gec;inir. Bunlann adedi I mil- gi:iz atarsm1z, dedi. Memnuniyetle ki -
yon 117 bindir. 386,000 ki§i ticaret i§- tablan ald1m, ii~ fi~ daha doldurdum. 
lerinde c;ah§lr. 1.032.000 ni sanayi i§le- Ak§ama kadar orada kalmaga mecbur 
rindedir. 254,000 ki§i de nakliyat i§lerile oldum. Sehir kiitiibhanesi! Oras1 bir kii
ffie§Kuldiir. tiibhane degil, bir halk mektebi! Biitiin 

Hiikumet memuriyetlerinde ve serbest masalarda, kadm, erkek, gene, ya§h, sa
san' atlarda mai§ebm temin edenlerin n, k1r ve beyaz sa<;b ba lar hep kitabla
miktan 216,000 kadard1r. Bu miktarm ra igilmi§, 1;1t yok. Birka<r yilz insan ses
hemen yans1 kadmd1r. (::iinkii orada y1l- siz biiyiik bir sok.iinet ic;inde okuyor. 
lardanberi kadmlar erkeklerin ayni huku- Linolyom do~eli cilah, parlak do§eme -
ka maliktirler. Jerde dola§an memur kadmlar bile sii -

hte §imalin bu kiic;iik devleti kendi kuneti ihlal etmemek i<;in parmaklannm 
yagile kavruluyor ve ~ok mes'ud ya§J - ucunda yiiriiyorlar. 

Sovyet askeri 
tahsisat1 22,5 
milyar1 buldu 

Endiistri malzeme i~in 
seferber halde 

Pariste c;1kan L'intransigeant gazetesi, 
Sovyetlerin 93 7 biitc;esinden bahsettigi 
bir yaz1da ezciirnle diyor ki: 

«Sovyetlerin 193 7 biitc;esinin en bii -
yiik hususiyeti, rnilli rniidafaa fasbmn son 
derece kabarmi§ bir yekfm arzetmesi key
fiyetidir. 1936 biit<;:esinde 14 rnilyar 
800 milyon ruble olan harb biit~esi 20 
milyar 1 00 rnilyon rubleye c;Ikmi~hr. 
Buna yeni harb endiistrileri komiserligine 
tahsis edilen 2 milyar 300 milyon rubleyi 
de ilave edersek, bu yekun 22 milyar 
400 milyon rubleyi bulur. 

Maliye komiseri Grinko'nun soyledi -
gine gore, askeri tahsisatm bu fevkalade 
tezayiidiiniin sebebi, Kmlordu mevcu • 
dunun artmlml§ olmasJdlr. 

Maama.fih, maliye komiserinin bu hu
susta verdigi izahat gene pek sarih de • 
gildir. Biitc;enin kabarmasmdaki as1l se· 
bebin, Sovyet teslihatmm ve Sovyet as • 
keri endiistrisinin son derece inki§af1 ol
masJ daha kuvvetle muhtemeldir. 

Sovyet askeri ~efleri, k1sa siirecek bir 
harbi nazan itibara alarak en miiteka -
mil teknik vesaiti kullanmak suretile va
ziyete hakim olmak iimidinde bulunduk
lan ic;indir ki, daha halihamda ikt'n, 
muhtemel miitearnzm teslihatma gerek 
kemiyet, gerek keyfiyet itibarile faik ve
sait tedarikine tevessiil etmektedirler. 

Ecnebi askeri miitehasS!Slarm haz!T 
bulunduklan manevralarda kullamlan 
malzemenin bollugu, bu tahmini kuvvet -
lendirmektedir. 

Sovyet endiistrisi §imdiden seferber e
dilmi§ vaziyettedir. Harb malzemesi ima
linde son derece miiteqass1s, fevkalade 
bol vesaitle miicehhez miiteaddid fabri -
kaJar, gece giindiiz c;ah§mak suretile ve· 
saiti harbiye hazuhyorlar.» 

Deniz cana var1 
Marmarada tutulan deniz canavan 

heni.iz Bahkhanede bulunmaktad1r. 
K1zilay cemiyeti bugi.inden itibaren 

deniz canavanm halka t~hir edecektir. 

Mes'ud bir dogum 
Uyu!lturucu Maddeler inhisan ikinci 

mi.idi.irii $akir l'urali ile refikas1 Se.i 
Kralic;esi Bayan Hi.idadad Turalinin bir 
erkek c;ocuklan olmm;;tur. 

Yeni dogan yavruya uzun iimiirler ve 
saadetler dileriz. 

yor. Danimarkada miinevverler diye bir s1-
f k r k h I' · d k 1 bir bsm1 ziraat, bir k1sm1 san' at me~teb -Kopenhag, devlet merkezi olan bu m yo tur. yUn ii §e ir lSI e, oy iisii 

d b .. .. h Ik d' lerine gider. V e daha yiiksek kabiliyet 
§ehir bir temizlik, bir zarafet ornegidir. e utun a miinevver Jr. 

Y lb I b I d d w g-osterenler yiiksek mekteblere, iiniversi -
Caddeler muntazam, magazalar §lk, halk I· a~1 ve noe ayram arm a, ogum -
Lbar ve ne§eli, iistii ba§l peri§an bir in- giinlerinde, ailelerde birbirlerine hediye telere aynhr. 
sana tesadiif edemezsiniz. Hic;bir vesile vermek adettir. Bu hediyelerin yiizde Danimarkada hemen her hayat §ubesi 
ile avuc ac;an bir fakir goremezsiniz, di _ doksam giizel cildlenmi§ faydah resimli l«;m bir kooperatif te§ekkiilii vard1r. 
ilenmek orada bilinmiyen bir hastahktJr. kitablard1r. Siit<;:iiliik. yagc1hk, yumurtac1hk, peynir
Lokantalarda gayet nefis yeJI1ekler hemen Danimarkada herkes kazandigml yer, cilik, bahkc;1hk daha her tiirlii ahm sahm 
hie; pahasmadu. Her§ey ucuzdur ve sag- yani Fransada oldugu gibi para biriktir- kooperatifleri vard!r. Sanayi ve ziraat 
lamd1r. Hi9bir ah§veri§te sizi kimse al - mez. Yalmz buna mukabil hastahk, ihti- i§lerini 1378 cemiyet idare ediyor. 
datmaz. Halk c;ok muntazam ya§ar. A- yarhk ve oliime kar§l halkm yiizde altml§ Diyebilirim ki Danimarkadaki insan -
d1mba§mda kocaman saatler vard1r. be§, yetmi§i sigortahd1r. Muhtelif sigorta lar c;ah§Jyor, para kazamyor, giiliiyor, 
Hepsi de birbirinden bir saniye ne ileri, kumpanyalarma 2,125,000 ki§i kay1dh- egleniyor, hem rahat, hem mes'ud ya§l -
ne geridir. Polis <rok nazik ve ~ok terbi- d1r. F abrikalarda, tezgahlarda c;ah§an yorlar. 
yelidir .Vazifesi halka yard1m etmek ol- amelenin 900,000 i kazalara kar§l ken - Acaba buna sebeb cografi ve siyasi 
dugunu pek giizel anlamJ§hr. ,?ehrin dilerini sigorta ettirmi§lerdir. vaziyetleri midir? Belki, fa kat kimse in-
her taraf1 ye~illik ic;indedir. Parklan bol- Danimarkada tahsil hem kolay, hem kar edemez ki bu insanlar c;ah§kanbklan, 
dur. Tiyatrolan, sinemalan. eglence ucuzdur. Tabii ilk tahsil bedava oldugu vazifeye bagh1Iklan, hayah iyi anlayJ§· 
yerleri hem c;ok, hem ucuzdur. Hemen gibi, kudreti olm1yan ailelerin c;ocuklan- lan sayesinde bu refaha ermi§lerdir. 
kazinolarm hepsinde ufak bir oskestra na belediye ve hususi cemiyetler yiyecek. ilerlemek, yiikselmek, mes'ud olmak is
.;alar. On dan ba§ka parklarda halka her kitab. c;orab ve kundura verir. ilk tahsili tiyen millet! ere ne giizel bir omek l 
zaman bedava musiki dinlemek f!TSah ve- bitirenlerin istidad ve kabiliyetlerine gore. SELIM SIRRI T ARC AN 
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B iZ iNSANLAR 
\\::========== Yazan: Peyami Safa = 

«Benim Orhan isminde hi9bir tamd1 -
g1m ve akrabam olmadJgmdan ba§ka, bu 
nam altmda bir nanki:irii derhabr eylemi§ 
olsam bile onun bir ayag1 c;ukurda baba
&ma reva gi:irdiigii hakareti ve bi~are a
damm enva1 felcle Jshrablar ic;inde terki 
hayat etmesine sebeb oldugunu gi:izi:inii
ne getirerek adaleti ezeliyenin her bar 
tecellisine miidahaleden kat\ nazar ey -
lemekligim icab ettigini dii§iindiim ve 
fehvasmca bunun kendisine bi:iylece teb
ligi niyetile §U sahrlan yazd1m. Y oksa 
cevaba dahi degmezdi.» 

0I'hanm ic;indeki oteki ses yiikseldi: 
- Fakat babam kendisine birinci felc 

geldigi zaman beni affetti ve c;agJrttJ. 
- Ananm 1sranna dayanamaml§hr. 
- Ne olursa olsun, bana o kadar ki-

ni yoktu. 
- Belki ... Zira kendisi de agn §ey

ler soylemi§ti. Amcan 0 giin senin kal -
bini k1racak bir soz sarfetmedi. 

- Fakat hali sozlerinden daha ac1yd•. 
- Senin hal in nas!ldi? 
Trabzan bir daha '>lhrdad! ve idare 

l§lgl bir daha salland1. Orhanm belinin 
altmdan bir sogukhava §eridi ge<riyordu. 
Belki dJ§anda kar yag1yor. Pencereye 
baktl. Hafif bir pan! h. Sa bah m1? Ya -
gan karlann akisleri mi? 

Gozlerini pencereye dikerek bekledi. 
«Bu amn miimkiin olabilecegini tahmin 
etseydim, miidiiriin teklifini kabul eder 
miydim ?» Ken dine sordugu bu sua! yeni 
degildi. Saatini satmaga gi:itiirdiigii gi.in
lerdenbiri, s1k s1k, Celalin emirlerine 
«hayhay, ba§iistiine» demenin bu zil -
!etten daha ehven olup olmadJgml dii -
§iinmii§tii. Kendi ic;inde, eski isyanlanmn 
bymetlerini .;oktan pazara c;Ikarml§ bu -
lunuyordu. Bunlann bedeli, hak edilme
mi§ bir gururun kalp akc;esinden mi iba
retti? Hem amcasma mektub yazmay1 
bir kere kabul ederek eski mukavemetle
rinden ricate ba~laymca, zilletin hangi 
noktasmda tutunabilecegini kestirebilir 
miydi? Belki Salahaddin Beye raslasa, 
mektebe t~krar girmek i~in daha fena §e· 
raiti kabu)e haZIT o)dugunu soy)emekten 
c;ekinmezdi. 

T ahsin ne oldu? 0 da m1 §imdi ka -
y1klarm ic;inde yahyor, ii§iiyor ve <<anne ... 
Annecigim ... » diye aghyor? Orhan 
mektebden aynlah iki ay oldugu halde 
c;ocugu bir kere, telefonla bile olsun sor
maga f1rsat bulamamJ§tl. 

Pencerenin camma gayet sarih bir ma
vilik s1vandJ. Ustiinde kar parc;alarmm 
yapl§tlgl noktalar siyah goriiniiyordu. 
Pencerenin yansma kadar gelen karyo -
Ia demirleri de bu l§lk oniinde belirmege 
ba§lami~tl. Orhan «saat all! vard1r.» diye 
dii~iindii ve bir hesab etti. Evin ic;inde 
yanm saat oyalanabilse, on, on be~ da
kika da yola aynlmak §artile yediye dog
ru caddede bulunabilirdi. Tramvaylar da 
i§ler. N ecatiye gidebilecegini hesablad1. 
$ehzadeba~ma kadar yayan yiiriiyebil -
se, para sarfetmiyecegi ic;in onu evinde 
bulamamaktan korkm1yacakh. De; giin
denberidir Kad1koyiinde bulunan N eca -
tinin diin ak~am evine gelip gelmedigni 
bilmiyordu. Gelmemi§se kendisini bu va
ziyetinden kurtarabilecegini umdugu hie;· 
bir kuvvet yoktu. Odanm ic;ini dolduran 
sabah, daha zay1f bir aydmhk halinde 
yatagmm kenanna kadar uzanml§h. 
Trabzamn bir saattenberi idare l§lgl al -
tmda bulamk ve kara san goriinii~ii de -
gi§ti. T ahtalarm §i§kin taraflan beliriyor 
ve kenar bo§luklarmdan giirbiiz ve tom
bul bir yuvarlakla aynhyordu. 

Safranbolunun bir ka~ sene i~inde biiyiik 
sanayi 'ehri olmasJnJ temin edecek 

bir 

Demircilik tabrikalarzmn kurulacag1 Karabii.k koyii. ve civarzndan bir gbrimilfi 

Safranbolu (Hususi muhabirimiz -~ vetlidir. Oniinden gec;en ve Arac; c;ay1 
den) - Bir hikaye olarak soylenen namile amlan biiyiik suyun betonarme 
«devlet ku§u» bir hakikat halinde Saf - bir mecraya c;evrilmesi ileride burada c;ok 
ranbolu mmtakasma konmu§ bulunuyor. Iatif bir manzara meydana getirecektir. 
Bu suretle masal §Ckline inkllab eden ha- Vaktile pirinc;lik olan bu araziye ge
yallerden Cumhuriyet hiikumetinin ba§a- c;en senedenberi pirinc; zeriyatl yaptml • 
TIC! ve yap!Cl azmi, bin;ok hakikatler mad1gmdan sivrisinek ve havasmm fena
meydana getiriyor. Bu azim ve irade sa- l1gma sed c;ekmi§tir. ileride biiyiik bir 
yes in de bugiin arhk «yo] vermez! » de - §ehir halini alacak clan bu mmtakaya 
nilen daglar delinerek uzatllan tren yol- halihazuda hususi in§aata miisaade o -
lanm1z dag1 daga kavu§turuyor ve «dag lunmamaktad1r. ,?ehir planlanmn tesbi • 
daga kavu§maz !» S.Ozii de hakikat §ek- tin den sonra diyebilirim ki bur ada Tiirk 
linden «;1k1p masal hiikmiine giriyor. ,?u mimarisinin biitiin vukufiyeti kendisini 
sahrlan bana ilham eden Karabiike gi • gosterecektir. Safranbolu ile Karabiik a
rerken kar§l dagm ic;inden dortnalla gi- rasmda giizel bir §OSe mevcud oldugun -
den bir siivari kolu gibi siiziilen ve azim dan nakliyat iyi bir §ekilde devam et · 
ve iradenin sesini makine giiriiltiisii ve lo- mektedir. 
komotif diidiigii §eklinde iz:har eden An- hte Safranbolunun tren istasyonu bu 
kara - Filyos treninin «;Ikl§l hatirlattJ. Ay- koy kenarma tesadiif ettigi ic;in istasyona 
lardanberi gazetelerde «Karabiik» diye da bu koyiin ismi verilmi§ ve Karabiik 
yaz1lmakta olan yeri ]ayJkile gormek ve bugiin maruf bir isim olmu§tur. ,?imdiki 
«Cumhuriyet» karilerine de gosterebil - halde haii goriinen bu arazi pek yakm -
mek ic;in i§te bugiin Karabiike gelmi~ bu- da Cumhuriyet hi.ikumetinin biikiilmez ve 
lunuyorum. Bir fotografmt da sundugum ba§aTICI kolu sayesinde modem bir fab
Karabi.ik Ankara - Filyos tren hath ii • rika §ehri halini alacak ve gururla yiik -
zerinde ve Safranboluya on iki kilometre selen fabrika bacalarmdan Tiirkiin kud
mesafede on be§ yirmi hanelik bir koyiin retli varhg1 mlitemadiyen duman halinde 
ismidir. F otografm sol k1y1sma dii§en bu semaya yaZJlacakhr. Demir ve c;elik fab
ki:iyiin vaktile biikiintiili.i bir yerde ku - rikalarmm buraya kurulu~u Safranbolu 
rulmas1 ve etrafmm koyu renkli orman ve mmtakasmda biiyiik bir sevinc uyandu -
daglarla muhat bulunmas1 buraya Kara- ml§hr. Alakadar miihendis ve ustalar ya
biik ismini verdirmi§ olmas1 ihtimali kuv- va~ yava$ c;ogalmaktad1r. 

Ba,vekilimizin at~rhk 
hakkrnda bir tamimi 
Ba§vekil ismet inoniiniin imzasile vi

layetlere §U tamim gonderilmi§tir: 

At yeti§tirenleri te§vik, ayni zamanda 
at neslinin Islahl hususundaki emek ve 
gayreti teshil etmek ic;in evvelce de ta • 
mimen bildirildigi i.izere gerek Vekaletin 
ve gerek vilayetlerin hara ve depo ihti
yaclan i<;in satm alacaklan binek evsa -
fmdaki dam1zhk ayg1rlar her yerden ev
vel ko§u yerlerine miiracaat ve ko§U 

meydanlarmda tecriibe edilmi~. irsen in

tikal edecek oziir ve kusurlan olm!yan 

ko§u aygulanm tercihan mubayaa ve ko

§Um istikametindeki ayg1rlar ic;in ayni su

retle hayvan sergilerine miiracaat el.ne

leri hususunun daima gozoniinde bulun

durulmasmm alakadarlardan temenni e -

dilmesi enciimenin bu defaki toplantmn

da kararla§tmlm!§tlr. 

Semereli neticeler verecegi §iiphesiL c

lan bu cihetin onemle takibini ve her sene 

sonunda bu suretle ko§U yerlerinden ve 

sergilerden satm alman ayg1r adedile fi

atlannm bildirilmesini rica ederim. 

Orhan kalkmaga niyet etti. F akat biraz 
klmlldaymca, mafsallarmdaki yaglar 
donmu§ gibi viicudiine bir kereste kahhg1 
ve dikligi geldigini anlad1. Ayaklanm 
biraz gezdirerek farketti ki yatagmm i<;i 
soguktu ve demindenberi viicudii ISinma
ml§, hareketsizlik ic;inde sabit bir hararet 
derecesine ah§arak uyu§up kalml~tl. 

Ellerini yorganm iistiine .;1kard1 ve du
var tarafma dii§en ceketini yakalad1. 
Sonra birkac; hamle yaparak dogruldu 
ve hemen ceketini giydi. Elini yiiziine 
gotiirdii ve avcuna bir buz parc;as1 gibi 
batan burnunun sogukluguna hayret ~t
ti. Arada bir agzmdan nefes ald!gl ic;in 
dilinin iistii ve damag1 da kurumu§LU. A
yakucunda duran c;orablanm ve kundu -
ralanm giyinciye kadar elleri, s1rh ve o
muzlan dondu. Odaya ko§arak pantolo· 
nunu da gec;irmi§ti. 

Pencereden bakh. F1rhna ile savrulan 
ince bir kar yag1yordu. Sonra ev sahibine 
aid eski bir ]avabonun aynasJ oniinde 
durdu. Boyu uzun oldugu i<;in igilmege 
mecbur kalm!§tl. Sag taraftaki pencere -
den gelerek yiiziiniin yans1m ac;an kuru 
ve mat bir l§lk altmda gordiigii renk onu 
§a§1rtt1: Soguktan k1zardJgm1 zannettigi 
hal de sapsanyd1. Yiiziiniin eb' adma go
re kii<;iik gozleri irile§mi§ti ve dagm1k 
sac;lan altmda, hemen, deh§ete dii$mii§ 
bir adam int1bam1 veriyordu. Ka§lanm 

Marsilyada Tiirkiyeye 
dair bir konferans 

Son zamanlarda memleketimizi ziya· 
ret etmi§ olan M. Germain Desboeuf, 

Marsilya ticaret odasmda, oda reisi M. 

Prax'!n riyaseti altmda tertib edilen bir 

toplanhda, Tiirkiye hakkmda bir konfe

rans vermi§tir. 

Marsilyah erkek ve kadmlardan mii

rekkeb giizide bir dinleyici kalabahg1 hu

zurunda verdigi bu konferansta, M. 

Desboeuf, garb muharrirlerinin ve §airle

rinin vaktile tasvir ve tahayyiil ettikleri 

~ekilde bir Tiirkiyenin arhk mevcud ol -

.:nadlglnl soy)edikten sonra, inkJJab!mlZ!n 

biiyiikliigiinii, Atatiirkiin yiiksek eserle -

rini, yeni Tiirkiyeyi kendi gi:izlerile goren 

bir miidekkik s1fatile izah etmi~, Tiirki -

yenin ekonomik ve mali siyasetini anlat

mJ§ ve Tiirkiyenin harici sjyaset i.izerin

deki roliiniin ehemmiyetini hatulatm1~hr. 

M. Germain Desboeuf'iin konferans1 

hararetli alki§larla kar§Jlanml§ ve kendisi 

gerek dinleyiciler, gerek oda heyeti ta -

rafmdan tebrik edilmi§tir. 

c;atttJgl ve gozlerini kJstlgl halde bu in -
t1ba1 degi§tirmege muvaffak olamad1. 
Daima soluk gosteren bu eski aynanm i
<rinde e§yanm akisleri de korkuncdu. Kar

yolanm yanmdaki duvara as1h hah \'e 
pencerenin bir perde kanad1, renkleri bel

li olmadigl ic;in simsiyah goriiniiyor, ara
lannda, bo§luga m1hh, bulamk panlt!lar 
sark1yordu. Odamn ic;indeki hafif aydm
hk donmu§ ve katJ]a~ml§ gibiydi. 

Orhan hemen arkasma dondii ve kol
lanm birka<; defa yukan kaldmp indirdi. 
Viicudii kiZI§madan ceketini c;1karmaga 
ve gi:imlegini giymege hali yoktu. Daha 
fazla 1smmak ic;in karyolanm ot minde -

rini mtlad1, yere indirdi, bir yangm t~
la§ile katlad1, tekrar ac;tl, kap1ya dogru 
c;ekti, tekrar katlad1 ve mtma alarak ye-

rine ta~1d1. Bu hareketleri o kadar §id -
detli yapml§h ki ot minderini b1rak1r b1 -
rakmaz, yatakta tutulan omuzlarmdan 
kollanna dogru bir kesiklik yuriidii. Diz

kapaklan da karla uguluyormu§ gib1 ii§ii· 
yor ve ii§iiyordu. Gogsiinde gene bir dar
hk peyda oldu. Ot minderine oturmu~tu, 
fakat ba§ma kar suyu damladJgi ic;in a -
yaga kalkt1. Birdenbire titremege ba~la
mi~h ve yatmak ihtiyacm1 Juyuyordu. 
Kap1dan dJ&anya baktJ ve binz evvel 
ic;inden <;Jkt!gJ yatag1 goriince iirperdi. 

(Arkast var) 
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Turhalh, bir halli! 
I"R\ iinki.i Cumhuriyette Peyami Sa
~ famn «Tarih nerede?» ba§likh 

bir yazlSI <r1kt1. Gene miitefek • 
kir, tarihi romanlara gosterilen ragbetn 
- o romanlarda tarih bulunmad1gmdan 
dolayJ - yersiz oldugunu soyliiyor ve b;z
de - ele ahnm1ya lay1k - bir tarih kita • 
bmm ne zaman yazilacagml soruyor. 

Asil uslubunda bedii inceliklerin her 
c;e§idini gormekle miitelezziz olageldigim 
edib dostumun bu yammda fikrime uy
gun gelmiyen noktalar var. Bir kere 
mukaddeme ile netice arasmda tevafuk 
yok. T arihi romanlarm gayritarihi oldu· 
gu izah olunurken bizde okunacak tarih 
kitab1 bulunmadJgl neticesine vanhyor. 
Halbuki bunlar yanyana getiri!t'bilecek 
bahisler degildir. T arihi romanlanmmn 
- ekseriyetle - kotiiliigii ba~ka, tarih ki -
tab! sahibi olamayl§Imlz gene ba~kad1r. 
Ne tariht roman yazanlardan tarih kita· 
b1 yazmak, ne de miiverrihlerden tarihi 
roman kaleme almak beklenebilir. Peya• 
mi Safa benden c;ok daha iyi bilir ki bii
tiin mevzulanm tarihten alan Corneille'le 
Racine ve Dumas Pere'e tarihi romanc1• 
hk hevesi a~1hyan Walter Scotte tarih 
kitab1 yazmaml§lardu. Mommsen ve 
Ranke gibi Alman; Carlyle ve Buckle 
gibi ingiliz; Albert Sorel, Ernest Lavi.;se 
gibi Frans1z tarihc;iler de hic;bir zaman 
tarihi roman yazm1ya kalki§mamJ~!ardu. 

Dostumun flkrasmda bana dogru gi:i
riinmiyen noktalardan biri de «tarihi ro· 
manlara bilhassa avam tabakasmm ala .. 
ka gosterdigi» nin iddia edilmesidir. Ben, 
avam kelimesinden bir§ey anlamad1m. 
Peyami Safa bu lugati kullamrken bi:i .. 
cekmocek manasma alman hevam ile bir 
zamanlar bir tutulagelen avam1 - §iiphe 
yok ki - kasdetanemi§tir, halk kiitlesine de 
avam denemez, o halde tarihi romanlara 
alaka gosteren avamdan maksad nedir? 

ili~mek istedigim ii<riincii nokta, gene 
edibimizin Cevdet Pa§alara, Naimalara 
yamk yamk halefler aramas1d1r. Baska· 
larmm rniisveddelerini - ufak tefek mii!a
hazalarla ~iisleyip - beyaza c;ekmektl'n 
ba§ka bir§ey yapmaml§ ve vak' aniivistlik 
c;erc;evesinden bir parmak bile d1§an ~1k· 
mamJ§ olan Naima ile Cevdetin hale£ .. 
leri zamamm1zda neye yarar?.. Bize 
vak' aniivist degi] miiverrih laz1m! 

Bu iic; noktaya k1saca i~aret ve Peya· 
minin yegane tarih kitab1 dedigi dort cilt
lik eserin de tam bir tarih olmay1p mitli 
tarih tezimizi tebelliir ettiren bir eser ol· 
dugunu kaydettikten sonra §Unu hattr • 
latmak isterim: Bugiin umumi tarihler, 
kozmopolitizm meslegine uyularak yaZI
hyor. Avrupamn en miikemmel tarihleri 
de her milletin se<rkin tarih iistadlanndan 
yard1m temin edilerek viicude getirilmi~
tir. Sonra iyi bir tarih yazilabilmek i.;in 
kozmogoni, kozmoloji, jeoloji, paleon -
toloji, antropoloji, filoloji, fiziyoloji, psi· 
k~loji, arkeoloji, epigrafi, diplomasi, 
sosyoloji, cografya, paleografi fen ve 
ilimlerinden vasi mikyasta istifade edil
mek gerektir. Bizde bu ilimlerden tarihi 
miistefid edecek kac; miitehasSIS var? 

Dostum Peyami Safamn, i<rinde tarih 
bulunm1yan tarihi romanian tezyif et • 
mesini hakh bulurum, lakin tarihi roman 
yazanlardan tarih kitab1 yazmalanm is· 
temekte gene dostum tamamile haks1zdJr. 
Biz - Peyami gibi birkac; yiiksek §ahsi • 
yeti istisna edersek - e~~bi roman yazan
lann hic;birinden edebiyat bilgisi, est~tik 
zevki, iislub inceligi beklemiyoruz. Pe
yami de bizim masalc!lardan tarih bilgisi, 
ifade diizgiinliigii beklemesin. Hepimiz 
turhalh ve bir halliyiz! .. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Diizeltme: 
Diinkii f1kranm b~ tarafmda Sadinin 

me11hur .sOziinii naklederken ditne dogu -
ran dogru soziin maslahata uygun yalan
dan c,ok daha kotii_ oldugu• denecek yerde 
aksi soylenmi§tir. Oziir dilcrim. 

M.T.T. 

Konya Ath spor kuliibiiniin 
faaliyeti 

Kenya (Hususi muhabirimizden) -
K?nyada vilayetin gayretile te§kil edil
rni§ olan Ath spor kuliibii muhit i~in 
c;?.k faydah olmaga b3§lami§tlr. Kulii
bun atc;1hk ve at sporunu yayma ve iler
letme faaliyeti goze c;:arpacak bir halde 
oldugu gibi sosyal hayahm•z iistiindeki 
hizmetleri fazladtr. Hemen her hafta 
miizikli aile toplanhlan yap1lmakta ve 
iyi giinler gec;:irilmektedir. Kuliibiin bir 
c;ok atlan vardu. Uyeler manej talimle
rini, ath gezintilerle takviye eylemekte
dirler. Kuliibiin yakmda biiyiik ve atlx 
bir siirek aVI tertib eylemesi de bekle-
niyor. --·-·_. 
Mayi mahrukatm sab§l dev

let inhisarma ahnacak 
Petrol, benzin ve miimasili mayi mah 

rukatm memleket dahilinde ucuzca sa
tllmasmi temin maksadile bu maddele
rin sah§l devlet inhisarma almacakhr. 
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CUMHURiYET 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Giir e~~ilerimizin ~imalde 
yapbklan ma~lar 

Siilten yap1lan yiin Bir tetkik seyahatinin inbbalari 
Kagrddan sicim, mendil ve k1ravat 

gibi e§yay1 ilk defa gordiigiimiiz zaman 
epey §a§ml§trk. Koyunun bulunmad1gr 
yerde kec;iye Abdurrahman t:;elebi de
me~ zaruretinin, fen sahasma pratik bir 
§ektlde tatbikt telakki edebilecegimiz 
bu yenilik, 0 zamandanberi oyle dallan
di budakland1 ki, bugtin, her iptidai 
maddeden, biisbiitiin aykm bir iptidai 
madde viicude getirmek imkan dahili
ne girdi. Siitten yiin yap1hyor. Bu ha
ber pek yeni degil. Seneye yakm bir 
zaman evvel, bundan bir kere daha 
bahsettigimi hatrrhyorum. Ancak, o ta
rihte, bu bir tasavvurdan, bir projeden 
ibaretti, §imdi tahakkuk etmi~tir. 

Tayyare in~aabnda 
Giire' Federasyonu umumi katibi, giire' 

mernleketlerinde alman dersleri anlabyor 

mille tier yar1~1 
----------------

Almanyada, esasen tayyare fabrikas1 olm1yan 
muhtelif fabrikalarda tayyare yap1yorlar 

-1-

Giire§ taktm1m1zm §imal memleket -
lerinde yaphgr btiyiik turne hakkmda 
kafile reisi ve Gtire§ Federasyonu U -
mumi Katibi Seyfi Cenabla gorii§tiik. 
Seyfi Cenab, bu uzun, yorucu ve ayni 
zamanda muvaffakiyetli mtisabakalar 
hakkmda !lunlan s5yledi: 

c- Gtire§ stilimicin modern tarza 
c;evrilmesi i~in a§Ilmasr Iazrm gelen ve 
maalesef senelerdenberi a§tlamamr~ o
lan ilk hamleyi giire§ ekibimizi §imal 
turnesine gotiirmekle yapmi§ oluyoruz. 
$imale gitmekten yegane maksadumz 
giire§imizin ilerlemesini teminden ba§
ka bir§ey degildir. Nasi! ki futbol t~ki
mrmrzm ingiltereyi yenmesi, atletrzm 
taktmrm1zm Amerikaya galebe c;alma
Sl bizim en nikbin tasavvurlanmrzm 
bile haricinde bir i§se, giir~ ekibimi -
zin de Finlandiya ve 1svec; gibi diinya
mn §ampiyon tak:IInlannr bugiinkii ha
lile yenmesini tasavvur etmek biraz 
garib olurdu. 

de iki muhtelif tak1mla gUrf?§ildikten 
sonra ikinci §ehre hareket edildi. Ora
dan ayni giinde Astarle ve Esliire'de bi
rer miisabaka yaptlk. Yol zahmetleri 
bizi bekliyen iyi hazrrlanml§ taze ha ~ 
s1mlarla c;arp1~mak, arka arkaya yap1 _ 
Ian m~sa~a~~larm verdigi yorgunluk 
giir~ilenm1zm rand1mamm son giin
lerde c;ok eksiltmi§ bulunuyordu. Bil -
ha.ss~ Mustafa, Ya§ar ve Saimin giire§e 
mam olacak §ekilde sakatlanml§ olma
lan, bazr miisabakalan kaybetmemize 
sebeb te§kil etti. 

Holandahlar, me§hur ineklerinin, bol 
kazeinli stittinden ytin yapmaga ba§la
mr~lar. Giinde 1300 litre slit yiin haline 
getiriliyormU§. Bu miktann arttmlma.s1 
ic;in faaliyete b~lanml§. 

Onun ic;in esas maksad~mrz §imale 
gidip buraya g_~ebe ile donmek degil, 
ogrenrnek, tecrube gormek, noksanla -
nrnlZl anlamak ve onlann teliifisine c;a
h§rnaktr. 

$imal memleketlerinin TUrk ekibini 
ri~v~t et:nesi sporumuz i~in ~ok sita -
Yl§ka:. brr harekettir. En ince, en ytik
sek gure§~ilerin mtisabakalar1m seyret
mege ah§ml~ olan bu memleketlere 
laalettayin ekiblerin daveti kabil de -
gildir. Berlinde kazamlan muvaffakl -
yet ve giire~ilerimizin istikbali ic;in 
vadettikleri i.imidler bizun §imale da -
vet edilmemize sebeb t~kil etmi§tir. 

Finlandiya ve isvec;te mecmuu 74 e 
v~an ferdi mi.isabaka yaptlk. Mustafa 
F_~nland-~yada sakatland1gr i~in isvec;te 
dort musabakaya i§tirak edemedi, Ya
§ar da iki mac;a giremedi. Mtisabakalar 
Finlandiyada Helsingfors, Vileorg, Yu
ensu, Viyela, Pari ve Kamvola'da ya -
P1ld1. Bu mtisabakalar yirmi iki §Ubat
ta ba§lad1, 28 §Ubatta bitti. 

Finlandiyada mecmuu 42 mi.isabaka 
yap1ldr. 27 sinde galib geldik, 15 inde 
maglub olduk. Bunlann ic;inde i§tirak 
etmedigimiz i~in hiikmen sayrlan mag
lubiyetler de dahildir. 

ilk mtisabaka Helsingi'de 22 ve 23 
§Ubatta yaprld1. Finlandiya Federasyo
nunun teklifi iizerine ilk giin 56, 61, 
79, yanm agrr kilolan Grekoromen, di
gerleri serbestti. Ertesi ak§am, yan a -
f:lr, 56, 61 serbest, digerleri Grekoromen 
gtir~ildi. 

FinHindiya serbest ve Grekoromen 
milli taktmlarile yapllan bu iki mtisa
bakada gtire§c;ilerimiz birinci ve ikinci 
giinler 4 - 3 galebe ile miisabakalar1 bi
tirdiler. Ancak Berte! Vardustrom ta
rafmdan konan dort senelik §'ild Greko
romen giire§e aid bulundugu ve bu 
tarzda Finlandiyaya maglub oldugu -
muz i~in gelecek seneki miisabaka ne
ticelerine intizaren §ild Finlandiyada 
kaldl. Serbest giire§te Y ~ar gore§me
digi ic;in alman bir maglubiyete mu -
kabil 6 galebe, Grekoromende 2 gale -
beye mukabil 5 maglubiyet neticesi a
hnml§tlr. 

Finlandiyada yukanda ismi gec;en 
diger giire§ merkezlerinde Fin!andiya
nm her tarafmdan c;agtnlan me~hur 
giir~ilerle ma~lar yap1ldl. Muhte1if 
§ehirlere seyahat edilerek be§ giin ic;in
de 42 mac; yaphk. 

isvec;te; Stokholm, Eskilstuma, As -
torle ve Eslore'de 32 miisabaka yapll -
d1. 15 galebe, 17 maglubiyetle dontil -
di.i. Bu miisabakalar da ~ok ag1r §erait 
dahilinde yaptldl. ilk ak§llm Stokholm-

Bu turnenin giire§ hayatlm1zm bir 
dontim noktas1 olacagma kanaati ka -
milem vardlr. Giire§ tarihc;emiz tetkik 
edilirse ilk antrenoriin memlekete gel
mesile ba§hyan giire§ teknigi bugiine 
kadar devam edegelmi§ti. !'}imal mem
leketlerile temasmuz ise giire§teki ku
surlanmizm, c;ah$ma tarzrmrzm, sa -
lonlanmrzm, gUre§c;i yeti§tirme sistem
lerimizin bozuklugunu meydana c;rkar
llll§ oldu. Bu turneye ~tirak eden gii
re§c;ilerimiz, kendilerine verilmekte a
lan nasihatlerin nekadar yerinde ol -
dugunu meydana t;Ikarml~tlr. 
Arkad~lanmu: bu stirekli mtisaba -

kalar1 gore gore modern gUre§in ne de
mek oldugunu ve nasi! c;ah§Ilmasr Ia -
z1m geldigini c;ok iyi anlam1§lard1r. 

Bu turneden alman btiyiik derslerin 
memleketimizde tabbikma imkan ve 
flrsat bulunabilirse giire§imizMI. pek ya
lon bir atide beynelmilel bi.iyiik bir 
k1ymet olabilmesine muhakkak naza -
rile bakllabilir. Bu turne dolayrsile Fin
landiya ve isvec; gazeteleri lehimizde 
pek sitayi§lcirane ne§riyat yapml§lar -
drr. Giire~ilerimizin saglam biinyele -
rine, bilgi de ilave edilecek olursa ta
krmmuzm dtinyanm en kuvvetli bir ta
ktml olacagmda biitiin miinakkidlerin 
fikirleri mtittefiktir. 

Yolumuz §imaldir. Gtire§c;ilerimizi 
her vesile ile oralara gondermeliyiz. 
Bugiin gUre§ aleminde ismi tamnan 
giire§<;ilerimiz hep oradan yeti~mi§tir. 

Macarlardan Kereste§, Karpati, Zorn -
bori senelerce bu memleketlere gidip 
gelmi§ler, Alman giire~ilerinden Harn 
Fi§er, Zibert ve daha bir~klan Finlan
diya ve !svec;te uzun turneler yaparak 
gUre§te muvaffak olmak yollanm ara
MI§lardrr. Basit bir gaHb gelmek, mag
tub olmak zihniyetini atarak ve sporun 
icabahm anhyarak daha idealist bir 
zihniyetle hareket edip istikbali temin 
etmemiz laz1mdlr. 

Bu i§e on sene evvel ba§lansayd1 bu
giin Ttirk gtire§c;ileri diinya §ampiyo -
nu olacaklard1. Bugiin ba§lamt§ olmak
la gee; kalllll§, fakat ne de olsa gene 
sporun bizden bekledigi vazifeyi yap -
rnl§ oluyoruz.» 

Bu hafta lstanbulda rna~ yok 
Milli kiime fikstorii mucibince bu 

pazar gtinii istanbulda mac; yoktur. Bu
na mukabil Fenerbah~e Ankarada Genc
ler Birligi ve Ankaragiicile, Be§ikt~ ta 
izmirde Uc;okla ve Dogansporla kar§l
la§acaklardrr. 

Ankara mac;lar1 Galatasaraydan Ni
had As1m tarafmdan idare edilecektir. 
izmir kar§Il~malan i~in hakem husu
sunda heni.iz bir karar verilmi§ degildir. 

Y eni atletizm ajam 
iki senedenberi istanbul Atletizm a

jam olarak c;ah§an Orner Besimin bu 
vazifeden ayrilmasl iizerine yerine eski 
atletlerden Galatasarayh Suad Hayri 
getirilmi§tir. 

Suad Hayri, uzun seneler Galatasa
ray atletizm tak1mmda 100 metro ko§-

Almanlann Ersatz dedikleri bu sun'i 
madde imali merak1, Nasreddin Hoca
nm, kazd1g1 c;ukurdan c;1kan topragr dol
durmak ic;in ba~ka bir c;ukur ac;mas1m 
habrlahyor. Her iptidai maddeyi diger 
bir iptidai maddeden viicude getirdik
c;e, eksilenin yerine de bir sun'isini yap
mak zarureti, kendini gostermiyecek 
mi? 

Nihayet, siitten de sun'i yiin yaplid1. 
Bakahm sun'i stitti ne ile yapacaklar? 

Tayyareci Lindberge Perapa· 
lasta bir daire haz1rland1 
Amerikah tayyareci Lindberg'i kar -

§Ilamak i.izere Turk Tayyare Cemiyeti 
ile Amerikan sefareti tarafmdan haztrbk
lar yaptlmt§br. Amerikan sefareti Bag -
daddaki Amerikan konsoloshanesine hir 
telgraf ~rekerek miralay Lindberg'in f s
tanbula muvasalat tarihini sormu§tur. 

Diger taraftan, T ayyare Cemiyeti de 
miralay Lindberg'le kanst ve pilotu i<;in 
Perapalas otelinde iic; ki§ilik bir claire 

hamlatmi§br. T ayyareci Lindberg 1s · 
tanbulda bir gece kalarak Sofya yolile 
Parise, oradan da Londraya brrakt1g• 
c;ocugunun yanma gidecektir. 

Bahk tutanlar1 seyrederken 
Mehmed isminde bir gene diin Koprii 

altmda bahk avhyanlar1 seyrederken 
cebine yabanc1 bir elin girdigini hisset
m~ ve maruf yankesici Ali ile kar§lla§
ffil§trr. Alinin bu hareketini Koprtiden 
gec;enlerden birkac;1 da gormii§ ve polise 
haber verm~ oldugundan A1i ci.irmti 
me§hud mahkemesine verilmi~ ve iki 
ay on giin hapse mahkfun olmU§tur. -···· Eminonii Ktzday kongreai 

Kwlay Eminonii kaza kongresi cu
martesi giinii istanbul Ticaret Odas1 sa
lonlarmda toplanml§, kongre ba§kanh
gma Refik Ahmed Sevengil sec;ilmi§, 
yrlhk mesai ve hesab raporlarile yeni 
yrl biitc;e projesi okunmU§, bu y1l gec;en 
yrla nazaran 5000 lira fazla gelir temin 
edildigi ve gelir gider hesablarmm 32 
bin liraya balig oldugu giiriilerek tasdik 
edilm~ ve kur'a ile ~ekilen azahklara 
avukat Ahf Odtil, Kambiyo Borsa acen
tasi Nedim Akc;er, ihracat tiiccarlarm
dan Leon Taranto yeniden ve Ankara 
merkezi umumi kongresi murahhashk
lanna Atlf Odiille Nedim Ak~er sec;il
mi§lerdir. 

mu~, bayrak yarl§larmda bulunmU§ 
k1ymetli bir sporcudur. 

istanbul atletizm ic;in yeni i§inde mu
vaffakiyet dileriz. 

Kazandan Moskovaya kadar 
Mogol kadm kayakc;1larmdan mtirek

keb bir grup Kazan ;~ehrile Moskova a
rasmdaki 6000 kilometroluk mesafeyi 
kayakla katetmege muvaffak olmu§lar
dtr. Cesur ve dayamkh sporcular bu 
seyahate gec;en ythn birincite§rin aym
da ba§lamt~lardt. , 

; KOte !!'J!.!~~!.!~Ln esrar1 
prya yi.iklendi. Arahk htz almasrna ma-

l ni oldugu ic;in ancak omuz hamlelerile 
kap1y1 itebiliyordu. F ayda etmedi. Obiir 

• tarafta tazyik daha fazlaydt. 0 zaman 

En kii~iik §iipheli bir hareketin 
bir kur§unla beynini delmeme sebeb ola
cakllr. Birdenbire srrra kadem bas
mana da imkan vermiyecegiz. 

Samoilof boynunu biiktii: 
- Arbk bOyle bir§eyi akhmdan ge -

crirmiyorum. Arhk hepsi ge<;ti ... 

Dedi. F erdi onun iplerini ~;ozdii. An
cak iki bileklerini son derece muhkem bir 
surette baghyarak ipin ucunu kendi eli
ne aldr. Sonra yeleginin cebindeki kiic;iik 
anahtan da elde ederek: 

- Yiirii bakahm hazret... dedi. 
Samoilof onde bir beygir gibi iki iple 

si.iriilerek yiiriidii. Artrk sular ayagr ge
c;iyor ve yiiriimege mani oluyordu. Bod
rumun sag tarafmda sulann akhgr ko§eye 
1ogru giderken F erdi iki gence: 

- Siz merdivenba§mdan aynlmayr • 
'IZ. Bir hareket goriirseniz bana haber 
enrsmrz. 

Dedi. ,Simdi IS!ak bir duvann yanmda 
rbirini ancak karanhk hirer golge gibi 

:;vorlardr. Samoilof durdu. Arkasma 

dondii. F erdinin bir elinde kendisini 
baghyan ipler, sag elinde de silah1 vardt. 

- F erdi Bey, dedi. Ceb lambamz 
var m1? 

- Var lazun mr? 

- Evet ... Duvann bu ko§esindeki a-
rahkta iki ta§m arasmda bir diigme ola
cak. Onu hulup c;evirmemiz lazrm. 

F erdi, bir elinden silahr otekine alarak 
ark_a ce~~nden lambasmr ~1kanrken Sa -
mmlof ko§edeki arahga sokuldu. Bu ara
hk bir adamm &irmesine bol bol miisaid
di ve tamamile karanhktr. 

F erdi, ipin ucunu s1k1ca tutarak arka 
cebinden c;tkardrgi lambay1 yakh ve ara
hga dogru uzattr. 0 mada birden bir ses 
i§itti, bir takirh. Lambamn aydmhgmda 
Samoilofun kayboldugunu anlad1. Elin -
deki ipin udan arahktaki sag duvarda 
c;ekiliyordu. igildi ve burada kiic;i.ik bir 
kap1 oldugunu anladr. Kahn c;ama§tr ip
leri kapmm stkl srklya kapanmasma mani 
olmu§tu. Fakat bir saniye sonra ip kopa
cak, tabii kapr kilidlenecekti. F erdi, ka· 

sag elindeki brovningi kapmm tam orta
sma i.ic; diirt defa s•kh, kilid yerini boz -
du. Ah§ab kap1 delinmi§, belki kur§un -
lardan biri Samoilofa isabet etmi§ olacak-
tl ki acr bir c;rghk i§itti. 

Hasret ve Nuri c;amurlu su ic;inde te
la§la ko§maga c;ah§arak F erdinin yanma 
geldikleri zaman o, kapryr ac;abilmi§ti. 

F akat elindeki fener yere dii~i.i§, orta -
hk arhk tamamile karanhga dalmi§tt. 

F erdinin sesi i§itildi: 

- Aral.k var, oraya giriniz, sagda 
bir kapr bulacaksmiz, gec;iniz oradan ... 

N uri, Hasreti kolundan tutarak ve bir 

elile duvan yokhyarak karanhkta ileriye 
siirdi.i. Kapryr buldular. Ba§larmr egerek 
gec;erken N uri: 

- F erdi! diye seslendi. 
- Buraday1m. Dikkat ediniz, Samo-

ilofu kac;rrd1k. 
- Ah ... fpler elinde degil miL 
- Kesti mel'un ... 
Burada gozgozii gorem.yecek bir ka

ranbk vard1. Oc;ii yanyana geldikleri za-

Almanyada Bucker labrikasznzn bir talim ve taras1ud tayy"resi 
<Meharetll akrobatik u<;~lar yapan bu tayyarenin u<;ull S!kletl 

580 kilogram, azami siirati saatte 230 kilometrodur.) 

Memleketimizin kudretli in§aatc;rlann
dan B. Nuri Demiragm daveti iizerine 
Almanyamn tayyare sanayiini tetkik ic;in 
bu defa haZI arkada§larla birlikte yapmi§ 
oldugumuz seyahatin inhbalan ve alelu
mum harb tayyareciliginin vaziyeti hazr
ras• hakkmda «Cumhuriyeb> in muhte -
rem karilerine birka<; s<>z siiyliyelim: 

Bugiinkii siyasi kavgalann belki yann 
tevlid edecekleri korkunc c;arpr§malarda 
kar§IIa§acak olan imha kudretleri arasm
da, hava kuvvetlerinin hakim bir rol oy -
myacaklarma, aded ve miikemmeliyet iti
barile en kuvvetli tayyare filolanna sa -
hib olan devletlerin <;ok miitefevvik bir 
vaziyette bulunacaklanna bugiiin en u -
fak bir §Uphe ve tereddiid yoktur. Bunun 
ic;indir ki, tngiltere, Fran sa, Almanya, 1-
talya gibi sanayii yiiksek memleketler.:le, 
t~izah elveri§li olan birc;ok mi.iessese -
ler hi.ikumetin emir ve yard1mile te§ki -
latlan tevsi ve ikmal ooilerek tayyare 
yapmak i<;in seferber bir hale getirilmi§ -
lerdir. Ahnanyada Krupp, Siemens, A. 
E. G. ve saire giJ.,i mtihim mtiesseselerde 
tayyare in$aah, tabii fabrikanm asrl faa
}iye.ine nakise iras etmiyeceek tali bir i§ 
halinde temin edilmektedir. Bu nevi yar
dimcr fabrikalann vazifesi, as1l tayyare 
fabrikalannm hamlayrp hi.ikumet tara -
fmdan kabul ve sipari§ edilen muayyen 
tipteki tayyarelerini kendilerine verilen 
bir lisans mucibince, plan ve projelerine 
gore, aynen in§a etmektir. 

Bu itibarla bi.iyiik sanayi memleketle
tinin ve bilhassa Almanyanm tayyare 
mecmualarmda gosterilen fabrikalardan 
maada birc;ok yard1mcr fabrikalara malik 
olduklan anla§Ihyor ve bununla da iktifa 
edilmiyerek as1! tayyare fabrikalannm 
da in§a kabiliyetleri, azami bir hadde if
rag edilmektedir. 

Evet hakiki bir milletler' yan§I. Bu va
ziyeti tasvir ic;in bir misal zikredelim: Zt· 
yaret etmi§ oldugumuz ve yalmz talim ve 
tarassud tayyareleri in~a eden ve AI -
manyanm en kiic;iik tayyare fabrikalann
dan addedilen «Bi.icke» fabrikasr tak
riben 800 amele istihdam etmektedir. Bu 
fabrika, gi.inliik istihsal emsali iki bu~uk 
olduguna g(ire, ayda 75 tayyare in§a ve 
teslim edeb1lecek bir kabiliyettedir. Da • 
ha mi.ihim fabrikalann ve mesela Fran • 
s1zlarm «Breguet» fabrika;;nm 1936 se
nesinde, giinde 15 avc1 veya ke§if tayya
resi in§a ve teslim edebilmek kabiliyetini 
gostermi§ oldugunu ilave edersek, muh-

man F erdi cebinden kibrit c;tkardi. lki 
iic; kibriti bir araya getirerek yakt1. Bu
ras! on be§ metro kadar siiren dar bir 
yoldu. Nihayette topraktan bir merdiven 
goriiniiyordu. F erdi, kibritin s<iniik ziya
smda uzakla~an bir golge goriince bir ok 
gibi attld1 ve karanhga dozru bir kur§Uiil 
daha stkh. T oprak merdivenin iisti.indeki 
ac;rk kap1dan i<;eri atrld1. Buras1 hafif 
aydmhk bir komi.irliiktii. F erdi, burasrm 
tamd1. Biti§ik ko§ki.in kiimiirliigi.i, ki ba'§
ka bir kapr ile ko§k birbirine baglamyor
du. Etrafma bakmdr, kar§rdaki kii§ede 
be§ alb basamakh merdivenin iisti.ine goz
lerini dikti. Hi<; kimse yoktu. Burada 
durdu, geriye seslenerek: 

- Geliyor musunuz ';I diye sordu. 
Hasretle Nurinin cevabrm alarak 

bekledi. Onlardan daha ziyade uzakla§
mayi tehlikeli buluyordu. Bu bir c;ok do
lablan, tuzaklar1 olan kotklerde iki gene
den uzakla§mak, tela§h hareket etmek 
hepsi ic;in c;ok fena olabilirdi. 

N uri ile Hasret, kac; giindiir giine§siz, 
havas1z, ziyasrz ve gtdas•z mahpus kal -
maktan dolay1 zaten bitkin bir halde 
idiler. ,;;imdi §U birkac; dakikahk mi.icade
le onlan daha ziyade harab etmi§ti. 

F erdi nefes almalarma imkan verdik-

telif memleketlerde tayyare in§asr ugroo
da nederece biiyiik bir faahyet sarfedil • 
mekte oldugu tebelliir etmi§ olur. F abri
kalar, bOyle yiiksek rand1manlanm, fa· 
aliyetlerini, Amerikahlarm maruf siiratli 
in§a usulii olan «Taylor» sistemine gore 
tanzim etmek suretile elde etmektedirler. 

Almanyada, ayni zamanda tayyareci
ligin memlekette siiratle terakki ve inki -
§afuu temin edebilmek ic;in miihendisler 
bu hususa yardtm edebilecek ihtira ve ye
niliklerini hemen Hava V ekaletine ihbar 
etmek mecburiyetine tabidirler. Bu yeni
likler, V. D. L. unvam altmda memle -
ketin muhtelif ha va enstitiilerini muaz -
zam bir grupman halinde tevhid eden il
mi ve ameli te~ekkiil tarafmdan tetk.ik ve 
tecriibe edildikten sonra ihtira berab hii -
ki'imet tarafmdan satm ahnarak bir ta • 
mimle fabrikalara bildirilmekte ve hiiku ~ 
metin murakabesi altmda mevkii tatbika 
konulmaktachr. 

hte, bir mi.iddet riayetkar bulunduk -
Ian Versay muahedesinin takyidatr yii -
zi.i.nden muJttelif harb vas1talarmm in~a 
sr hususunda kaybetmi§ olduklan mesa -
feleri kazanabilf!Iek ic;in Almanlar, bu gi
bi acil tedbirlere miiracaat edeerk buyiik 
bir azim ve gayretle c;ah§maktadrrlar. 

Askeri bir kontrol ve d1siplin altmda 
ve c;izdikleri dort senelik bir plan dahilin
de idare edilen Alman fabrikalarmda en 
ziyade goze c;arpan §ey, metodik bir faa
liyetin biiyiik bir siikun, tesani.id ve inti
zam ic;inde azami verim temin ederek in -
kil}af etmekte olmastdir. 

T akib, musademe ve bombardunan gi
bi ba§hca harb tayyarelerinin in§asile 
me§gul olan fabrikalann faaliyetinden, 
agyan haberdar etmemek hususunda son 
derece hassas bulunan Almanlann, bu 
nevi in~aatta temin edebildikleri terakki -
ler ve yenilikler hakkmda kat'i bir fikir 
edinmek gucdiir. Y almz mii§ahedatumza 
gore Amerika, Fransa, ingiltere ve hal

yaya nisbetle tayyare ve bilhassa motor 
in§aatmda Almanlar bir tefevvuk temin 
etmi§ goriinmiiyorlar. 

Kendi ihtiyaclan arasmda haricin si -
pari§lereini tanzim edebilmek i~in, AI • 
manyada « T ayyare sanayunm ticaret 
grupu» namt altmda resmi bir te§ekkiil 
vardtr. Ticarete aid bilcumle sipari,Ier 
bu grupun delaletilc yaprhyor, yalmz, 
bu milli kaygulardan miitevellid zaruret
ler kat§!Smda ticaret maksadlanna terke -
dilebilecek faaliyet hissesinin miktar ve 

ten sonra Hasrete: 
- Burasr Prens hazretlerinin kQ§kii 

degil mi? 
Diye sordu. Hasret etrafma bakmdt. 

Blll§m! salhyarak: 
- Evet, dedi. Buradan bir kapr ile 

oteki ko§ke gec;ilir. 
- Y a geldigimiz yo! ';I V e bu yolun 

kaplSI? 
- Bunu hi~ bilmiyordum. 
- Samoiloftan eser yok. Savu§tu ib-

lis. F akat nereye? Prensin ko§kiine mi, 
otekine mi? 

F erdi, evvela R1zkullahm ko§kiine c;t
kan kapryr buldu, yoklad1. Burasr ote 
taraftan kapah idi. Hemen iterek diger 
taraftaki kap1y1 sarsh. Bu da kapah idi. 
Y ere igildi. Gene bir kibritle izlere bakh. 
N emli topragm i.istiinde kendi izlerinden 
ba§ka, taze a yak izleri vardt. Tam kapr
mn oni.inde bir de kan lekesi gori.ince: 

- Buraya geliniz, dedi. Herif bu ta
raftan kac;tr. Hem de yarah ... 

Ve kapmm kilidini bir hamlede soke -
rek kii~kiin arahgma gec;ti. Arkasmdan 
otekiler geliyordu. Hasret seslendi: 

- Dikkat ediniz Ferdi Bey, bu kori
dorun sag tarafmda bir yiik vardtr. Ora
ya saklanml§ olmasm. 

24 Mart 1937 

Merinos fabrikas1 
Bursan1n yantnda yeni bir 
,ehir halinde yiikseliyor 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Gec;en sene Ba,vekilimiz lsmet lnonii • 
niin ugurlu elile temeli ahlm•§ olan Me· 
rinos fabrikasr, muazzam ve muhtelif i~ 
dairelerinden ba§ka sinemas1, kanitni, 
stadyomu, yiizme havzu, hastanesi ve sa• 
iresile Bursamn yamba~mda bi.iyiik bir 
kasabay1 and1ran azametle yiikselmi§ bu• 
lunuyor. Kayserideki kombinadan daha 
bi.iyi.ik oldugu s<>ylenen Merinos fabrika· 

smm her tarafrm gezmek ve gormek icrin 
ir.sana bir gi.in kafi gelmemektedir. Hatta 
fabrikanm heyeti umumiyesini objektife 
s1gdumanm da imkam bulunamamakta • 
drr. 

Siimer Bankm kontrol miihendisi Hii· 
sameddinin delaletile fabrikayt geziyo .. 
rum. Girip c;•khglmlZ daireler 0 kadar croli 

ve bunlar o kadar bi.iyiik ki, hie; miiba· 
laga etmiyorum, ayaklanma ka:rasu in .. 
di diyecek kadar yoruldum. 

,;;ehirden fabrikaya inen §<>Senin bir 
k1smr asfalt olarak yapliml§. Diger 
parc;as1 da fabrikaca asfalt yaprlacakmt§. 
Bu asfalt yoldan paydos saatlerinde §eh· 

re dogru ba§ diindiiriicii bir insan kala " 
bahgr akryor. Amele, amele, amele ... 

Binlerce insam bOyle durmadan yiirur 
veya i§lerken gormek, memlekette i§ ve 
hareket varhgrm gormek istiyenlerin i~r· 
lerine ferah sac;ryor ve gozlerini kama~ • 
tmyor. 

Bursaya daha §imdiden biiyiik bir re• 
fah getirmit olan Merinos fabrikast ha• 
ziran sonunda bitmi§ bulunacaktrr. he 
batlamrken in§aalln 937 maylSlnda bite
cegi soylenm~ti. F a:kat bu sene kr1m er .. 

ken bastmp uzun siirmesi intaal.i gecik • 
tir~tir. Binaenaleyh bir tacil programi 

yap1lmak zarureti hasrl olmu§tur. ,Simdi 
amele iki parti olarak gece ve giindiiz ~
h§tmhyor. Geceleri de fabrikada kuv • 
vetli elektrik tesisatr vticude getirilmelC 

suretile in§aata devam olunuyor. F abri· 
kamn kendi kuvvet santrah da bitmek ii· 
zere bulunuyor. 

Makinelerin yiizde sekseni buraya ge• 
tirilmi§tir. Bir k1sm1 muvakkat depolara 
bir k1sm1 da fabrikamn bodrumuna istif 
edilerek montaja hazrr bir vaziyette tu • 
tulmaktadrr. Astl fabrika ile yiin ytkama 
ve mi.idiriyet binalannm lmm1 azam1 ik· 
mal edilmi§tir. Kantin, sinema, hastane 
ve depolar bitmek iizeredir. Mudanya .. 
Bursa ~imendifer hattile fabrika iltisak:: 
hath bitmi§tir. Malzeme bu hatla dog • 

rudan dogruya fabrikaya getirilmektedirc 
F abrikamn i§liyecegi su meselesi ~role 

miihimdi. Hatta §ehre 20 kilometro uzak• 
taki Uludagm Kaphkaya mevkiinden 

su getirilmesi dii§i.iniiliiyordu. Saniyede 
(70) litre su verdigi goriilerek (fabrika• 
mn sarfedecegi su saniyede azami 50 lit• 
redir) suyun tamamile bu arteziyenlerdc:n 

temini kararla§hnlml§o ve etiidleri yap!• 
larak arteziyenlerden c;1kan su fabrikaya: 
getirilecektir. 

Bugi.in fabrikada 1,000 amele ~ali§!• 
yor. Hazirana kadar bu faaliyet bOylece 
devam edecektir. Montai eylulde tama• 
men bitmi§ olacak ve aglebi iohtimal fab• 
rika i§lemeye o zaman acrtlacaktu. 

Bursanm ekonomik hayatmda ehem • 
miyetli bir hareket yaratacak olan bu 
fabrikamn §ehrimizde yaptlmasmdan halk 
pek biiyi.ik bir sevin<: duymaktadrr. 

krymeti ne olabilecegi ve bu vaziyette ka· 
bul edilen sipari§ ve taahhiidlerin ne de • 
rece infaz edilebilecegi dii§iinmege deger. 
Bizim de kendi i§imizi kendimiz gorebil~ 
mek liizumu ba~hca buradan doguyor, 

Miihendis 
IBRAHIM AY AD 

F erdi, sagdaki kap1y1 a<;tl. 1c;ini ara§"' 
hrdr. Merdiven ba§m~ geldikleri zaman 
bir lahza ortahgt dinlemege liizum gordii· 
ler. Scs sada yoktu. 

F erdi, igilerek yeri gozden gec;irdi. 
Merdiven ayaklarma bakh. Kan lekesi 
g(jremeyince geriye dondii. 

- Bodrumun kapiSinda kan lekeleri 
g(irdii.m. Muhakkak bir iki damla da bu· 
ralarda olacakhr! 

Dedi. Hasretle Nuri de igilerek av • 
luyu, arahk kap1s1mn e§igini gozden ge
c;irdiler. Hasret birden: 

- Evet, i§te burada bir damla kan 
lekesi! 

Dedi. Ferdi ko§tu. Buradan sokak ka• 
piSlna c;•kan ta§hk arasmda birkac; damla 
kan gordii; lekeleri takib etti: 

- <;rktt! dedi. Samail of bu evde de
gil, artlk ve bir daha da buranm semtine 
ugramryacaktrr. Sizi burada yalmz bua• 
kamam. <;tkmrz benimle. Herifi takib eo 
delim. 

Nuri de Hasret te ayakta duracak hal• 
de degildiler. 

- F erdi Bey, biz de burada yalmz 
kalmaktan korkuyoruz. F akat dJ§an ctl .. 
kacak halde de degiliz. 

( Arkan 11M) 
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Ihtilalci kuvvetler 
taarruza hazirlaniyor 

[BQ§tarajl 1 fncj sahtjese J 
smm muhabirinden: 

Hiikumet kuvvetleri diin Guadalajara 
cephesindeki mukabil taarruzlanna de • 
vam etmi§lerdir. Asilerin §iddetli muka
vemetine ragmen onlarm son hareket nok
talan olan Almadroues'e 6 kilometroluk 
ve ] adraqu' a 8 kilometroluk bir mesafe
ye ilerlemi§lerdir. 

Hiikumet kuvvetleri bu suretle Gua -
dalajara'nm §imalinde kaybettikleri ara
zinin yansmdan fazlasm1 istirdad etmi§· 
lerdir. 
General Franco Bafvehaleti Gene-

ral M olaya teklil etmif 
Hendaye 23 (A.A.) - Ogrenildigi

ne gore, General Franco, Burgos'daki 
askeri hiikumetin yerine yeni bir hiikumet 
getirmegi dii§unmektedir. 

Bu hukumetin Ba§vekaletini General 
Mola'ya teklif etmi§se de general kabul 
etmemi§tir. Franco, General Mola'ya 
Verdigi karardan donmesini rica etmi§ • 
tir. 

Cadixe frharrlan ltalyanlartn 
mahiyeti 

Londra 23 (A.A.) - Bildirildigine 
gore, italya hiikumeti, 5 martta Cadi:ll.'e 
ihrac edildigi soylenen Italy an kit' alan 
hakkmda bu kit' alann muharib k1t' alar 
olmayip gonderilen miihim miktarda sib
hi malzeme ile birlikte giden goniillu has
tabakiCilardan ibaret oldugunu beyan et
mi&tir. 

lngiliz mahfilleri, bu beyanatm ba§ka 
membalar tarafmdan da teyid edilmi~ ol
dugunu soylemektedirler. 

Mussolini lspanya vaziyetini 
tetkik edecek 

Londra 23 (A.A.) - Daily Ex
press gazetesi, ald1gi mahrem haberlere 
istinaden Musolini'nin askeri §eflerle ls
panya vaziyetini tetkik edecegini yaz
maktadir. 
D~e. acaba fspanyaya yeni k1t' alar 

gonderilmesine mi karar verecektir, yok
sa ademi miidahale komitesine goniilliile
rin geri c;agmlmasm1 m1 teklif edecektir? 

Gazete, bu suali sorduktan sonra §Un· 
)an ilave eylemektedir: 

<<Simdi ltalyanm askeri haysiyeti 
~evzuubahistir. Italy an k1t' alarmm ls • 
panyada ugrad1klan muvaffakiyetsizlik 
esnasmda Musolini'nin en kiymetli gene· 
rallerinden biri oldiiriilmii~tiir. D~.~<;e'nin 
yakmda verecegi karara intizaren lspan· 
yada hizmet etmek istiyen italyanlar ha
la taha§§Ud kamplarma kabul edilmekte
dir.» 

News Chronicle ve Daily Herald ga
zeteleri de Musolini'nin ne gibi bir karar 
ittihaz edecegine merak etmektedirler. 
Bu gazeteler, Du~e'nin Guadalajara he
zimetinin intikamm1 almaga kalkr§masm· 
dan korkmaktad1rlar. 

News Chronicle gazetesi: «Boyle bir 
tahrik kar§lSlnda bitaraf kalmak, gittikc;e 
mu§kiilat kesbedecektiro» demekJedir. 

Londrada endi,eler 
Londra 23 (A.A.) - Havas ajans1 

muhabirinden: 
hi bir membadan ogrenildigine g0re, 

Grandi, diin Lord Plymouth ile yapm1~ 
oldugu gorii§me esnasmda ademi miida
hale kontrol §eflerinin tayini haklw~da 
henuz Ramadan talimat almami§ oldu -
gunu beyan etmi§hr. Hat1rlardadu ki, 
kontrol §eflerinin deniz kontroluna i§tirak 
etmiyen devletler tebaasmdan olmas1 te
karrur etmi§ idi. 

Grandi, Musolininin meseleyi bizzat 
tetkik etmek arzusunda bulundugunu ila
ve eylemi§tir. 

Ademi miidahale komitesinin dun og
leden sonra akdi mukarrer olan heyeti u
mumiye celseS'i, bugune tehir edilmi§tir. 

Muwlininin karanna burada er.di~e 
i~inde intizar olunmaktadu. Bu karann 
rnuvaf1k olacag1 timid edilmektedir. An
cak General F ranco'nun hizmetinde bu
lunan ftalyan kitaahmn Guadalajara 
cephesinde ugrami§ olduklan hezimet do
laytsile ltalyanlarla Almanlarm heyecan 
tevlid edecek bir harekette bulunmala • 
nndan korkulmaktadir. 

Musolininin vaktinden evvel Libyl'dan 
donmesi, ltalyamn Paris sefiri Cerruti'nin 
Romaya hareketi ve Burgos'taki Alman 
sefiri General F aupel'in Berline donmes: 
burada bir nebze heyecan uyand1rmi~tlr. 

tesindeki Sovyet murahhasmm ecnebi 
memleketlerde mevduat halinde bulunan 
lspanyol altmi meselesi halledilmedik~e 
goniilliilerin ispanyadan ~ekilmesi mese· 
lesinin miinaka§adan italyanlarla AI • 
manlann imtina etmeleri yiiziinden tevel
liid eden meselenin hallini kolayla§hrmak 
iizere hath hareketini degi§tirecegi ogre • 
nilmi§tir. 

lngiltere ltalyayr protesto etti 
Roma 23 (A.A.) - ingiliz buyiik 

el~isi yeniden Hariciye Nazm Kont Ci
ano'yu ziyaret etmi§tir. Temin edildigine 
gore, biiyiik el~i. ltalyamn ispanyadaki 
gi:inulluler meselesinde ald1g1 hath hare· 
keti protesto etmi§tir. 

italyamn kat'i karan 
Roma 23 (A.A.) -lspanya i§lerine 

Milletler Cemiyetinin miidahale ettiril • 
mesi yolunda baz1 ecnebi mehafilde mev
zuu bahsedilen ihtimal Ramada vahim 
bir §ekilde miitalea olunmaktad1r. Romc.
da mevcud kanaate gore, bugiin baz1 
ecnebi matbuat ve efkarmda Habe§ me
selesinde mii§ahede edilen italyan aleyh
tan bir nevi koalision mevcuddur. Musso
lini'nin bu sabahki nutku bir<;ok cihetler· 
den 2 te§rinievve[ 1935 te soyledigi nut
ku hahrlatmaktadir. Hukumetin en sala
hiyettar ag1zlan birc;ok kereler ftalyanm 
ispanyada bir komunist cumhuriyeti te -
essiisiine asia miisaade etmiyecegini soy • 
lemi§tir. italyanm bu vaziyeti kat'iyyen 
degi§mi§ degildir. 

Romada vaziyet 
Paris 23 - Figaro gazetesinin Roma 

muhabiri yaz1yor: 
«fspanyo[ ihtilalinin akim kalmas1 bu • 

rada hakiki bir milli hezimet olarak his -
sedilecektir. C.::unkii u<; ay evvel Burgos 
hiikumetini tammi§ ve yard1m ic;in birc;ok 
goniillu gondermi§tir. Bu haysiyet mese
lesinin, Musolini'nin bundan sonraki ha
diseler ic;in ittihaz1 liizumu kar§ISinda ka
lacagt kararlarda miihim bir rol oymya
cagi §Uphesizdir.» 

Ayni gazetede Dormesson diyor ki: 
«Fa kat o zarnan bir~ok beynelmilel 

ihtilatlardan korkulmahd1r. Zira ademi 
rniidahale kontrolu meriyettedir ve ha
kikaten verilebilecek tevil ve tefsirlerin 
de hududu vard1r. Filhakika, askeri va
ziyet 24 saat zarfmda degi§ebiliro>> 

Valancia'ntn bombardtmant 
Salamanka 23 (A.A.) - iki Fran

kist tayyareci dun Valencia limamm born· 
bardunan etmi§ ve burada bulunan silah 
ve miihimmat depolanm berhava eylemi§· 
tir. 

Madridin §imali §arklsinde kain Hene
ras Alcala tayyare karargahma da bir~ok 
bomba ablml§llr. 

Filistin ate, i~inde 
[Ba~tara/1 1 tne1 sahttedel 

18 mart <!k§aml saat 7 de, Kudii~iin 
en kalabahk bir sokagmda Arablar tara· 
fmdan bir bomba ahlmi§hr. lnfilak net=
cesinde 17 ki§i yaralanmi§lir. Bunlard'ln 
u<;ii ~ocuk ikisi Y ahudi polis neferidiro 

Kudiiste N amilla ve Fifta sokakla 
nnda iki Al'lab kahvesine bomba at1l -
ml§hr. y edi Arab yaralanmi§, ikisi ol -
mii§tiir. 

Tel-Avivde, ak§am saat yedide bir 
bomba patlami§Sa da telefat yokturo 
Bombay! atan bir Arabd1r. 

Y afada ve Kuduste muhtelif yerlerde 
bombalar patlami§ fakat kimseye bir za
ran dokunmami§hr. 

Yahudiler aleyhinde hazlrla
nan katliam 

Diin §ehrimize gelen Daily Herald 
gazetesinin Kudiis muhabiri yaz1yor: 

«Diin Kudiisteki biitiin Y ahudilerin 
Arablar tarafmdan katliam edilmesi i\in 
haz1rlanan suikasd tertibah meydana ~~
kanlmi§ bulunuyor. 

Camii Omerde musliimanlarm cuma 
namazm1 kdmak uzere topland1klan es • 
nada agiZdan ag1za caminin Y ahudiler 
tarafmdan bombard1man edilecegi ~ayi
asJ dola§mi§tlr. 

Ctnna giinii miisliimanlann mukaddes 
giinleri oldugu i<;in bu hareket yalmz bir
c;ok insanm telef olmasile degil, ayni za
manda Y ahudiler aleyhine miithi~ mu • 
kabele bilrnisiller icrasma vesile te~kil e
decekti.» 

••• 
V aide Maryam da oldiiriildii Londra ile Roma arasmda yeni bir 

gerginlik c;1kmasmdan korkulmaktadu. 
~unku !ngiliz gazeteleri Guadalajara Londra 23 (A.A.) - Daily Express 
muharebelerini «yeni Caporetto» dJye gazetesi, Negiisi.in maiyeti erkanmdan 
tavsif etmektedirler. aldlgl malumata istinaden, Habe§istamn 

t Milletler Cemiyeti nezdindeki sab1k de-
Siyasl mehafil, talyanlann lspanyaya legesi Valde Maryamm son Adis-Aba-

ihrac etmi§ olduklan goniilliiler miktan - ba katliamlan esnasmda oldi.iriilmli§ ol
nm evvelce korkuldugu kadar miihim ol- dugunu bildirmektedir. Hatlrlardadtr 
mad1gmi beyan etmektedirler. ki, Valde Maryam, ge<;en te§rinisanide 

Diger taraftan ademi mudahale komi· italyanlara dehalet etmi§ti. 
--------~~----------~-------

N S I Z Ll K Norasteni, 

zafiyet ve 
Chlorose 

benizsizlik o!clno yeg!ne deva kan~ ihY_a ~d~n SIRQP DESCHI£NS PARIS 
Ito muntah1p etibba tarafwdan tertip cd1lmi~tir- f 

CUMHURlYET 

Kont Ciano diin 
ak~m Belgrada 

hareket etti 
[Ba§taraJz 1 tnct sahtfede] 

sonra Romaya giderek Du<;e ile Avus • 
turya meselesile sureti umumiyede mer -
kezi Avrupa vaziyeti hakkmda miizake
relerde bulunacag1 ilave edilmektedir. 
Avusturya Ba§vekilinin paskalya yortu -
sundan evvel Romaya gidecegi hakkm • 
daki haber tekzib edilmektedir. 

italya • Yugoslavya konu§malan bir · 
ka<; ay evv,el ba~lami§ ve iki memleket 
arasmda muvakkat bir anla§ma yapildi
gi, iktisadi bir itilaf akdedildigi, l1atta 
Yugoslavyanm Roma protokollarma i§· 
tirak ettigi hakkmdaki haberler, daha o 
zaman tekzib edilmi§ti. 

iyi haber alan mahfiller, italyamn bu 
son giinler zarfmda muzakerah tacil etti
gini soylemektedirler. 

D~e. diin, Libya'dan doner donmez 
derhal bu mesele ile bizzat me§gul ol • 
mu~tur. 

Bu miizakereler a§agidaki meseleler 
hakkmda cereyan etmektedir: 

1 - italya hiikumeti tarafmdan siki 
bir nezaret altma almarak Abruzzes ha
valisinde ve adalarda tecrid edilmi§ bir 
vaziyette ya§Iyan Usta§i denilen Yugos
lav tethi~ilerinin italyada ikameti, 

2 - Bi.iyiik Harbden sonra !talya 
tabiiyetine giren ve mulkleri Yugoslav 
arazisi dahilinde bulunan iscra ahalisi • 
nin emlaki, 

3 - Arnavudlukta ltalyan niifuzu ve 
Yugoslavya tarafmdan henuz resmen 
tanmmami_§ olan Arnavudlugun fili va • 
ziyeti. 

Bir<;ok noktalar iizerinde §ayam mem· 
nuniyet bir itila£ has1l oldugu fakat he
niiz baz1 noktalar hakkmda uyu§ulama· 
dig! ogrenilmi§tir. 

Arnavudluk meselesi aynca miizake
re edilecektir. 1khsadl miizakerelerle bu 
aym sonunda hiikiimsiiz kalacak olan 
muahede tecdid edilecektir. Bu hususta· 
ki itilaflar, Yugoslavyanm lehinde ol • 
makla beraber liretin k1ymetten du§mesi 
Yugoslav menfaatlerini azaltmi§hr. 

Yeni itilaflann tekrar muvazeneyi te
min edecegi iimid edilmektedir. 

Tataresco (;ek ricalile goriistii 
Prague 23 (A.A.) - Reisic~mhur 

Benes, dun Romany a Ba§vekili T ata -
resco'yu kabul etmi§tir. Ba§vekil Hodza, 
Romanya Ba§vekilinin ~erefine bir ziya-
fet vermi§tir. , 

Siyasl mahfillere gore, Tataresco'nun 
Prague'! ziyaretile Reisicumhur Benes'in 
yakmda Belgrada yapacag1 seyahat, 
Kii<;iik ltilaf devletleri arasmdaki bag . 
!ann nekadar kuvvetli olduguna bir de
Iii te§kil etmektedir. Bu devletler, diger 
Tuna devletlerile ikhsadi sahada bir i§ 
birligi viicude getirmek istemektedir. 

Kont Ciano Atinaya gidiyor 
Paris 23 (Hususi) - italya Hari -

ciye N azm Kant Ciano yarm Belgrada 
giderek, Yugoslavya Ba§vekili Stoyadi • 
novi~'le goru§ecektir. Kant Ciano Bel -
graddan Atinaya gidecektir. 

Le Soir gazetesine gore, Kont Ciano 
Ku~uk Antanh bozmaga ~ah§acaktir. 

Amerikadaki grev had 
bir safhaya girdi 

[Ba§tarajl 1 tnct sahtJede] 
Otomobil sendikas1 reisi Martin, grev 

patladigi takdirde sendikanm §Ubat aym· 
da kendisile bir itilaf akdetmi§ oldugu 
r<General Motors» a sirayet edece~ini 
soylemi§tir. 

Hukumet memurlannm menetmi§ ol -
malarma ragmen sendikaya dahil amele, 
bugiin ogleden sonra muazzam bir mi • 
tinrg akdedeceklerdir. 

Diger taraftan Detroit' mn sanayi er
babmdan bir~ogu grevcileri fabrikalar • 
dan <;Ikartmaktan imtina etmi§ alan Mi -
chigan valisi Murphy'nin azlini taleb e· 
den bir istiday1 dola§tmp herkese irnza 
ettirmek teklifinde bulunmu~lard1r . 

D aha §imdiden Murphy'ye kendisini 
oliimle tehdid eden bir~ok mektublar 
gelmi§tir. 

Eger umumi grev patlak verecek olur
sa, 290,000 amele i§ ba§mdan aynlacak 
ve §ayed Ford fabrikalan amelesi de 
grevcilere iltihak edecek olursa, grevci • 
lerin yekunu 400,000 i bulacaktir . 

Polonyadak i grev 
Kattowice 23 (A.A.) - Giesche ko -
mur madenlerinde <;ab§an 3400 amele, 
sekiz gundenberi grev ilan etmi§lerdir. 
Cuma sabah1 maden galerilerinde bulu • 
nan 1500 ki§i, a<;hk grevine ba§lami§lar· 
d1r. Bunlardan bitab bir hale gelen 43 
tanesi diin galerilerden ~1kanlarak has • 
taneye nakledilmi§tir. l~Ierinden bir tane· 
si olmu§tiir. 

Silezya voyvodas1, grevcilerin taleb • 
lerini yeniden tetkik etmegi vadetmi§tir. 

Calerilerdeki madenciler, a<;hk grevi
ni 48 saat durdurmaga karar vermi§ler -
dir. 

Sancak davas1nda 
lrak1n tavassutu 
Dost kom§u aramiZI 
bulmaga ~ah§Iyor 

[Ba§tarajt 1 tnct $aht!edeJ 
Suriyeli heyet azasmm Ankarada birka~ 
gun kalmalan mukarrerdir. Gene kordlp· 
lomatik mehafilinde soylendigine gore 
Suriyeli heyetin Ankaradaki ikamctleri 
masmda hukumetimiz tarafmdan mi~a • 
fir edilmeleri de kuvvetle muhtemeldir. 

Diger taraftan lrak resml mehafilinin 
Suriye mehafili onezdinde te§ebbiislerde 
bulunmu~ olduklan da goriilmektedir. 
Eski lrak ba§vekillerinden Cemil Med
fei' nin Suriye gazetelerine son beyanat1 
da bunu tebariiz ettirmektedir. 

Siiudl memleketile lrak arasmdaki 
muahedeyi tamamlamak vazifesile tavzif 
edilen Cemil Medfei ayni zamanda i
mam Y ahya ile de gorii§erek bu muahe· 
deye imam Yahyanm i~tirakini temin 
i~in Y emene g!tmektedir. Cemil Medfei 
Suriyeden ge~erken Suriye matbuat mii· 
messillerini kabul ederek muhtelif mese • 
seleler uzerinde beyanatta bulunmu§, bu 
arada Sancak i~ine de temas ederek Tiir· 
kiye ile Suriye arasmdaki iskenderun me· 
selesinin tam bir dostluk havas1 i<;inde 
halli i<;in lrakm <;ok <;ah§tigmi soylemi§ 
ve lrakhlar tarafmdan matlub olan §eyin 
bu davamn tamamen dost<;a ve karde§~e 
uzla§Ilarak halledilmesinden ibaret bu • 
lundugunu kaydetmi§tir. Cemil Medfei 
her iki memlekete de lrakhlann birbirle • 
rinin karde§i nazarile bakhklanm beya • 
natmm iki noktasmda tebaruz ettirmi§tir. 

Suriyeli heyet §erefine Ankarada mi
saferetleri masmda lrak sefareti tarafm· 
dan da bir ziyafet verilecegi anla§Ilmak
tadir. 

ishenderunda bir hadise 
~am 20 (Hususl) - lskenderunda, 

Turklerle Arablar arasmda arbedeler ol
mu§tur. Arablar, patlrtmm, iskenderun a· 
<;1klarma bir Turk gemisi gelmesi dola • 
y1sile Tiirk ahali tarafmdan alman vazi
yetten ~Ikligmi iddia ediyorlar. Tiirkler 
ise, giirultusiiz bir tezahiir yaptiklan Sl· 

rada taarruza ugradiklanm so;x:lemekte • 
dirler. Polis memurlan, dovu§enleri ay1r· 
mak iizere miidahaleye mecbur olmu§lar· 
du. Diger taraftan haber verildigine gQ
re, iskenderunda yap1lan biiyuk bir mi· 
ting esnasmda, bir hatib Sancagm, bun • 
dan boyle Turkiyenin elbirligi olmad1k<;a 
ya§Iyamiyacagmt ve inki§af edemiyecegi· 
ni s()ylemi§tir. 

Tiirkiyenin hazrrladrgr proje 
Kahiredeki §ark ajansmm Ankaradan 

aldig1 biT habue atfen bildirdigine gore, 
Turk heyeti murahhasasmm Cenevrede 
iskenderun Sancag1 statiisune clair olarak 
verdigi proje, Tiirkiyenin yapacag1 mii· 
saadekarhklann son haddini gostermekte 
olup, Tiirkiye, Sancaktaki hukukundan 
ba§kaca hi<;bir tahdid yapilmasmi kabul 
etmiyecektir. 

Paris elfimizin ziyaleti 
Paris 23 (A.A.) - Turkiye Buyiik 

El<;isi Suad Davazla refikas1, dun Leon 
Blum'le zevcesine parlak bir ogle ziyafeti 
vermi§lerdir. Birc;ok namlarla, diplomat· 
lar ve siyaset adamlan bu ziyafette hazu 
bulunmu~lardu. 

Ziyafet, hararetli bir dostluk havas1 
i~inde ge<;mi~tir. 

Suriye ile Liibnan arasrnda 
miinasebat 

Sam 20 (Hususi) - Suriye • Lub • 

nan mu§terek menafii meselesini tetkike 
memur alan komisyon raporunu bitirmek 
iizeredir. Mezkur komisyonun, Suriye 
hiikumetine, Suriye ile Liibnan arasmda 
ekonomik bakundan tam bir aynhk ve 
iki devlet arasmda giimriik te§kilat1 ihda· 
s1m teklif edecegi tahmin olunmaktad1r. 

Hatayda krrmrzr renk yasak mr 

edildi? 
Harim 23 {Hususi) - Kmkhanda 

Mehmed admda bir gene, gogsune 
kirmiZl mendil takt1g1 i<;in komiser Sabri 
tarafmdan tevkif ve elleri kele~eli ola· 
rak iskenderun adliyesine tevdi edilmi~ti. 
Hareketinde hi~bir su<; gormiyen adl:ye, 
Mehmedi serbest birakmi§tlr. F akat 
memleketine donen Mehmed, Sabri ta
rafmdan yeniden ve su<;suz olarak tevkif 
edilmi§tir. Mehmedin ailesi tarafmdan 
,hiikumete vuku bulan miiracaat cevabs1z 
ve tesirsiz kalmi§hr. 

Silah dagrtma i~i hala devam 
ediyor 

Haleb 23 {Hususl)- Sancakta P;r. 
tizan adm1 verdikleri §ahislara mahalli 
hiikumet ve manda memurlan tarafm • 
dan silah tevzi olunmaktadu. Bu t(ifek
lerden iic; yiiz tane dagihlmi§hr. Siliih
lardan hir k1sm1 Tiirklerle meskun Ka • 
yiknan ve Asker<;aymda sakin Erme.:~i

lere ve Arablara dagilllmi~lir. 
Silahlanan halk, koylere dag1lmada ve 

Turkler aleyhinde tahrikat yapmaktndlr. 
Ba§ta Ki.ird Hac! Mehmed olmak iize· 
re, bir kiSlm sahlm1~ ~ah1slar: 

«- Tiirkler kafirdirler» diye aleyh
te tahrikat yapmaktad1rlar. Bu yiizden 
tecaviize ugnyan koyliilerin miktan art~ 
mahadir. 

V az veren F ransrz zabiti 
Hama 23 (Hususi) - Martm on ye

dinci giini.i Haleb jandarma kumandam 
Seri ve Raco mesalihi hassa zabiti, Kurt
dagh meb'uslanndan biri yanlarmda ol
dugu halde koyleri dolal}mi§hr. ~apka a
leyhinde tahrikat yapmak istemi§lerdir. 
Meydanh koyi.inde kumandan Seri, hal-
kl ve onlara: ' 

«- ~apka giymek miisliimanlara ha
ramdir. Binaenaleyh siz de giymeyiniz. 
Fransa hiikumeti de sizlerin §apka giy
menizi istemez» demi§tir. 

Bu sozler: 

«- Bu FranSIZ zabitinin vazi! .. Biz 
frenkten din dersi alamayiz.» diye alay
la kar§llanmi§hr. 

Musliimanhga dair verdigi hutbenin 
alayla mukabele gormesinden dolay: ku
mandan Seri, rasgeldigi baZI koyliileri 
kam~Ilami§tJr. 

Gene fapha aleyhinde 
Lazkiye 23 (Hususl) - Cerablus 

civannda dola§makta olan jandarma -
lar, ilbeyli a§iretinden bir~ok genc!e • 
rin i}apka ile dola§makta olduklanm go
rerek bunlan tevkif etmi§lerdir. Bu su
retle tevkif edilenlerden 17 ki~i Ha!ebe 

gonderilmi§tir. Halebdeki F ransiZ rna • 
kamlan, §apka giymenin bir ciiriim te§· 

kil edemiyecegini bildirdikleri i~in mev • 

kuflan V a tan! polisine teslim etmi~lerdir. 
Vatanl polisi tarafmdan §apka giyenler 

hala tazyik gormektedirler. 

Bulgaristandan gelmek Tiirkler 

Du~e nihayet 
karar1n1 verecek 

[Ba~tarafl 1 tncl sahtjese] 

lan bir program mucibince yapilmi§hr. 
Bu oseya~atin ne uzahlml§, ne de k1sal -
hlmi§ oldugunu baz1 ecnebi gazetelerinin 
okuyup yazmaktan aciz miimessilleri bile 
anhyabilirlerdi. Libya'ya yapt1g1m se -
yahat esnasmda ftalyanlar tarafmdan 
steplerde yapiian i§lerin- semere vermege 
ba§ladigmi gordum. 

Halihamda italyaya hiicum et!nek 
ic;:in hokkalarla murekkeb sarfediyorlar. 
F akat biz ba§kalannm yalanlanna kar§I 
miinaka§a gotiinniyen samimiyetim:z[e 
mukabele ediyoruz. Dokuz ay siiren ve 
muhamlann ricatile neticelenen ikttsadi 
muhasara, italya halbmn kabiliyetini 
gostermi§tir. Lakin ~unu da soylemd[dir 
ki, profesyonel sulh<;ular tarafmdan ter• 
tib edilen bu hucum, §imdiki ihtila~lari 
ve kan§Ikhklan dogurmu§tur. 

ftalya halkmm her §eyi kolayca unut· 
lug!Jndan bahsediliyor. Bu, bir hatad:r. 

ltalya halh Adua intikamm1 almak 
i~in 40 sene beklemi§tir. 

Siyahgi:imlekliler, parolam1z §Udur: 
«Unutmamak ve hazulanmak.>> 

Londra, italyan manevralarrna 
ehemmiyet vermiyor 

Londra 23 (A.A.) - Havas bildi .. 
riyor: Londra bahriye mehafili Sicilya 
~le Afrika sahilleri aras1ndaki ge~idde 
Italyan kontroliini.in miiessirligini ispata 
matuf son !talyan Akdeniz manevralanm 
hi~ te endi§e ile kar§Ilamamaktadu. 

Bu mehafil, mezkur ge~idin kapa .. 
hlmasi imkan ve ihtimalinden §liphelidir. 
Zira, italya, bunun i~in, kruvazorler vo 
suratli parpito muhriblerinin, yardimile 
bilhassa denizalb gemilerine ve tayyare· 
lerine giivenir goziikmektedir. Halbuki bu 
mehafilin tebariiz ettirdigine gore, harb 
gemilerinin tayyarelerden pek fazla kor• 
kulan yoktur ve diger taraftan denizalti 
gemilerine kar§I muhafaza ve mi.idafaa 
teknigi o derece ilerlemi§tir ki iyi organize 
edilmi§ bir filo bir denizalt1 gemileri kor• 
donunu ge~mekte hi~bir gii~luk ~ekmez. 
Siiratli kruvazorlere gelince, yalmz surat 
kafi degildir. Ve ltalyan kruvazorlerinin 
silahlanmn ise, diger yabanc1 filolar kru: 
vazorlerinin silahlanndan yuksek olma • 
d1g1 da malumdur. Biitun bu sebebler do
layisile Akdenizin bir italyan golu ol -
dugu hakkmda Ramada soylenen sozle
re hakikat nazarile bakilmaf!laktadu. 

Basvekilimiz • 
[Ba§taratz 1 tnc£ sahitcseJ 

y1s bidayetinde Londraya hareket ede • 
cektir. 

Parti Kamutay Grupu toplanttsr 
Ankara 23 (A.A.) - C. H. Partisi 

kamutay gurupu bugun ogleden sonra 
Antalya Saylavt Dr. Cerna! T uncamn 
ba§kanhgmda topland1. 

Soz alarak kiirsiiye .gelen Ba§bakan 
lsmet lnonu: 

1 - Ge~enlerde Ankarayt ziyaret e
den Romanyanm degerli Hariciye N a
zm M. Antonesco ile gorii§melerinden 
Balkan Antantmm giinden giine daha 
kuvvetli bir vaziyette oldugunun ve umu· 
mi siyasette tam bir gorii§ birligi bulun· 
dugunun mii§ahede edildigini an!att1. 
Parti gurupu Romanya lehinde geni~ mu
habbet tezahiiratl yapmt§tlr. 

2 - Yugoslavya BaFekilinin ge\en 
seneki ziyaretini iade etmek iizere yakm· 
da Belgrada gidecegini ve bu vesileden 
istifade ederek umuml siyaset vaziyetini 
dostlanmiZia gozden ge~irmek fmahm 
bulacaklanm soyledi. 

3 - Merhum Gazi Anteb SaylaVI 
Nuri Conkerden miinhal bulunan Buyi.ik 
Millet Meclisi Reis vekilligine Seyhan 
SaylaVI Hilmi Uramn riyaset divanmca 
namzetligi tensib olundugunu bildir~rek 
parti gurupu umumi heyetinin tasvibine 
arzolundu ve ittifakla kabul edildi. _., .. .....,, __ 

OLOM 
N afta Vekaleti Su i~leri mi.ihendis

lerinden Necati Koyliini.in babast Us
ki.idar iskele camisi sabtk ba§i~am1, 
Fatih dersiamlarmdan Bekir Sttkt Koy
lii mi.iptela oldugu hastahktan kurtula
mtyarak U~akm Karahalh nahiyesinde 
vefat etmi~tiro Merhum alim ve faZil bir 
insand1. Mevla rahmet eyliyeo 

Bulgaristanzn Pereli kiiyii. Tiirk halktndan bir grup T e§ekkiir 
Bulgaristamn Y enipazar kazasma bag· [Turk koyliileri de hiikumetimizden hic;:bir Uzun zamandanberi ~ekmekte oldu· 

h Pe~eli koyiiniin Tiirk ahalisi 150 imza yard1m istemeden kendi ba§lanna ve ken· gum hastahk, izmirde ve istanbulda 
ile S1hhiye Vekaletimize gonderdiklw di hesablanna memleketimize goc; etrnek yaptlan bir<;ok muayene ve konsiiltas
istidanm bir suretini de bize gondermi§· istemektedirler. Bu koyliiler aralarmdan yonlara ragmen tedavi edilemiyerek 
lerdir. Daha ge~en sene emlaklerini tas- ayird1klan birka~ ki§i vasitasile Trakya <;ok ag1r ve tehlikeli hale gelmi~ken de
fiye eden fakat muhacir sevkiyatmm dur- ve Anadoluda muhtelif ~iftlikleri ge7 • rin viikuf ve alakasile yapttg1 bir arne
mas! iizerine anavatana gelemeyip sefil mi§ler ve T rakyada Marmara kenannda liyat ve tavsiye ettigi ri:intken tedavile
ve peri§an bir halde yabanci yerlerde bek- ~;ok giizel bir <;iftligi de satm alml~lardJr. rile hayahmt kurtaran muhterem ordi
le§en bu karde•lerimiz S1hhiye Vekale - Bu koyluler burada kendi ba§lanna ve naryiis profesor doktor Nissene, kty-

' metli basasistam doktor Haz1ma, ront-
timizden toplu bir halde ge<;en sene sev- kendi kendilerine bir numune koyu de ken teda~ilerini emsalsiz ihtimam ve a-
kedilme~e muvaffak olan akrabalarmm kur_ac~klardJr. _Ken~i phar_alarile memie • laka ile yapan Radiyoloji Enstitiisii or-

• • 0 d' I S 0 kctimize yerle§IP must a s1l olacak ve iis- dinarvu ... s profesorii doktor Dessaverle 
yamna sevklenm 1stemekte 1r er. 1hh1ye t l'k b' .. k" .. d k k 1 
V 

A . . . f'[ k d . e 1 IT numune oyu e uraca o an degerli d~enti doktor Tevfik Berkman 
ekalehmlZin bu a~ ve se 1 ar e~len • b · k d 1 ° • 

0 h"kA 1- · u zengm ar e~ enm1zm u ume IfilL - ve asistan doktor Nimet Ersoze, diger 
mizin dilegini nazan itibara alacagm1 u- den istedigi §ey kendilerine giimriik ve alakah zevat ve hem~irelere sonsuz 
manz. mulkiye memurlanm1z tarafmdan azami minnet ve §likranlanm1 arzederim. 

Bu koyliilerden maada birc;ok zengm kolayhk gosterilmesidir. Mi.ihendis Necati Koy1ii 
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Soldan sa~a: 
1 Kti~i.ik bir para, bir edatm kJ.Saltii-

.m ' " kalmla§ttnlmasl. 2 - Yiyecek, su-
b { - Qabuk anllyan, birdenbire. 4 -
V J. gelen, franstzca •bayagt». 5 - Qok 
~ ven. 6 - Alfabede bir harfin okunu-
~· conra !lave olunan paro;a. 7 - Eski Rus· 
y1.~ a Qardan sonra gelen adam. 8 - Akil, 
An :J.dolunun bazt yerdeki ~ivelere ~ure 
<<;ucukluk~ . 9 - Eskiden !~ gomlegi yapi
Ian bir bez, baz1 hastallklara kar§I a!man 
tedbir. 10 - Midesi bo~. paras! verilerek. 

Yukandan a~ag1ya : 
1 - Makine tahriki !~in yaktlan madec

lerden bir!, bir c!ns kuma:?. 2 - bteden • 
ber! mevcu<l alan. Yu~oslavlann eskl bi'~ 
hiil(umet adam1 3 _ T!p:i. 4 - Tarladaki 
b>~~day mahsuli.i. bir cins et yemegl. 5 -
Bi•· emir. 6 _ Erltmek, eskl devirdekl k~
mik. 7 - Bir ~e~id lsleme usulu. 8 - Bi -
nilmel!:e yarayan. franstzco.. harfJ tarifll 
e§ek 9 - Nota. bir s1!at, b1r kab. 10 _ 
Tembelllk, ktltf. 
Evvrlld hulmaeamn halledilmi~ ~ekli 
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PARALA R 

Ahs 
Sterlin 620.-
Dolar 123.-
Frank 111.-
Liret 120.-
Releika Fr. 80.-
Orahmi 18.-
jsvicre Fr. >65.-
Leva 20.-
Florin 63.-
Krnn Cek 70.-
Silin Avusturva 21.-
Mark 25.-
Zloti 20.-
Penl!"o 21.-
Lev 12.-
Dinar 48.-
Kron isver 30.-
Altm 1038.-
Ran knot 246.-

(; E KLER 
Aciit< 

Lonrda 617.-
New-York 0.7914 
Paris 17.237~ 
Milano 15.032~ 
Briiksel 4.70 
A tina 88.5737 
Cenevre 3.4756 
Sofva 64.5056 
Amsterd. 1.4466 
Pral!" 22.69 
Vivana 4.23 
Madrid 11.4586 
~erlin 1.9684 
Varsova 4.1734 
Rudapeste 4.0113 
~iikres 108.1037 
Rell!"rad 34.6840 
Yokohama 2.7786 
Moskova 24.65 
~tokholm 3.1434 

E 8 H AM 
Act he; 

i~ Bankas1 hamiline 10.20 
Anadolu Sm. 

% 60 oesin 23.15 
Asian Cimento 14.50 
Merkez Bankas1 93.50 

lSTiKRAZLAR 

Arth< 
Tiirk borcu I Pesin 19.40 

• • 1 Varleli 19.4"1 .. • II Pesin 18.75 .. " 11 V;~dE"li 18.85 
F:rnni 100.-
SJVas • Erzurum I 

• II 95.-
• 111 95.-

% 5 Hazine 
%2 • 72.50 

TAH V tLA T 

Anadolu 1 PE"~in 
• I Varleli 
• II Vadeli 
• MiimP<Sil 

• Vadeli 

Ac!lts 

40.80 
40.80 

43.35 

Sahs 
620.-
126.-
115.-
125.-

84 . ...!.. 
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1039.-
248.-

'<ananis 
618.-

0.79 
17.2125 
15.0113 
4.6943 

118.43 
3.47 

64.4012 
1.4444 

22.6587 
4.2233 

11.44 
1.9656 
4.1666 
4.0050 

107.9288 
34.6275 
2.7740 

24.69 
3.1<134 

Kaoams 
10.20 

23.15 
14.50 
93.50 

•< •n>an•s 
19.40 
19.!'i25 
18.75 
18.85 
99.50 

95.-
95.-

72.50 

Kanams 

40.90 
40.90 

43.20 

Cagnlar, konleranslar. kongreler 
Ti.irklye Emgen (EczaciJ kurumundan: 
Kurumumuzun senellk kongresl 20 nl . 

san 1937 sah gi.ini.i saat 14 te Emlnonu 
Halkevinde yaptlacakttr. Buttin arkada~ . 
Jarm gelmesln! saygtlarmuzla rica ederiz. 

*** 
Tul"kiye Tib enci.imenlnden: 
Ttirkiye T1b enci.imenl 24 mart 1937 <;ar

~amba ak§amt saat 18,30 da Etlbba Odasi 
salonunda toplanarak profesor Llep • 
mann'm (Had dumuru asfari kebedJ hak
kmdakl tebllgln!n mi.izakeres!ne devam e
dece~lnden muhterem meslekta.!llarm t~~
rifieri rica olunur. 

CUMHUR1YET 

r--------------~~~~~~-Haydar Rifahn 
eserlerinden Cumhuriyet 

Matbaas1 

kitab ne,riyatl 

Her Tiirkiin okumas1 Iazrm 
olan iki kitab: 

Kuru§ 
Gazinin vecizeleri. (Papye ku· 100 

§e iizerine nefis bask1. Ata
tiirkiin 9 resmini havi). 
Kemalizm. Yazan: Tekin Alp. 150 

Ba~hba§ma bir kiitiibhane: 

Hayat Ansiklopedisi (10 cild) 3000 

M. Turban Tanm tarihi eserleri 
Akmdan Akma 100 
Timurlenk 100 
Cern Sultan 75 
Tarihte Tiirkler i~in siiylenen 25 
sozler. 

f;ocuklar it;in roman ve 
hikayeler: 

Amerikada bir Turk ~ocugu 150 
Kuquklere hikayeler 75 
Bir varm1§ bir yokmu§ 75 
Poli Anna 75 
Poli Anna 'mn gecligi 75 
Halid Ziya U§akhgilin hatualan: 
Kirk Y1l. 5 cild. (Beher cild) 50 

Fotografc;1hk ve sinemacthkla 
·alakadar olanlar i~in c;ok lil

zumlu ilmi bir eser: 
I§lktan Doganlar 150 

Sair ilmi eserler: 
Lisamm1z. Yazan: N am1k Ke- 50 
malzade Ali Ekrem. 
Fransada Ari Diller. Yazan: 50 
Leon Cahun. Terciime: Ru§en 
E§ref. 
ingiltere ve Hindistan. Yazan: 75 
Ahmed Agaoglu. 
Bilanqo ve Bilanqo tahli!leri. 150 
Yazan: As1m Sureyya. 
Mekteb Kooperatifc;iligi. Ya- 20 
zan: Fernan Katye. Tercume: 
Hakk1 Baha. 

Ririnci Turk Tarih Kongresi 150 
AH!ka verici hir seyahat kitab1: 

Graf Zeplinle 49 saat havada. 100 
Yazan: Y. Nadi. 

Biiyiik italyan edibi Pirandello-
nun en giizel piyesi: 

Size Oyle Geliyorsa Oyledir. 50 
Terciime: M Fuad. 

Frans1z muharriri Marcel Brion'un 
her Tiirkii alakadar edecek 

tarihi bir romam: 
Atila. (Terciime). 100 

Merakh zabJta romanian: 

Siyahl! Kadmm Kokusu. Ya· 35 
zan: Gaston Leroux. Terciirne. 
Yusuf Osman. 
San Odamn Esran. Yazan: 35 
Gaston Leroux. Terciime: Yu-
suf Osman. 

Kendi kendine frans1zca iigrenmek 

istiyenlere en iyi muallim: 

La Clef du Franqais, klSlm I 23 
~ ~ ~ ~ II 34 
~ ~ ~ » III 40 

Muallim k1sm1 150 

937 Togo karikatiir albumii 40 

I Bu kitablar !stanbulda biitiin ki
tacilarda bulunur. 

Ta§ra okuyucularimiz bayileri
ne sipari§ verebilirler. 

Matbaam1za sipari§ edildigi tak· 
dirde pasta ucreti almmaz. 

«Cumhuriyeb Gazete ve 
Matbaas1, Cagaloglu 

Istanbul 

Etriisk Vazosu 
lliqin Olumti 
Efendi !le U§ak 
Vikontun Oliimu 
tklimler 
tlk A§k 
Kiic;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 
Anar~izm 

20 Kr 
50 • 
40 » 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 

75 • 
35 • 

125 • 
60 

istanbul 2 nci iflas memurlugundan: 
Muflis Yorgi Efremidinin tasfiyesi 

karargir alan Cibalide Fener caddesin
de Ta§ iskelesinde 56/58/60/1 No. h 
degirmende mevcud makine ve quval 
ve sair degirmencilige miiteallik mallar 
birinci arthrmada kanuni k1ymeti bul
madigmdan sahlamami§ ve ikinci art
tirmasi 26/3/937 cuma giinu saat 10 da 
yap1lacakhr. Giimruk resmi ve tellali
ye mu§teriye aiddir. 

istiyenlerin sah~ gunii mahallinde ha-
Zir bulunmalan ilan olunur. (31207) 

Bi~ki dersleri-. 
Evinde hocas1z kendi kendine I 

biqki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri iqin §ukrii Canal 
tarafmdan yazilmi§hr. 

Kadm elbiselerine aid alan bi · 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 Iiraya 
Be§iktali Diki§ Yurdunda satihr. 
Her evde bulunmas1 lazimdir. Ta§· 
raya posta paras! almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iiqiin
cii cildi de bas1lmaktad1r. 

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

Bah~e 
m e rak l1la r1na 

Aradtgm1z her nevi ve nadide fidan
lar kaplar i~inde Ortakiiyde Ankara 

bahqesinde bulabilirsiniz. Vavil 

.-• KELEPlR ARSA -
Ye§ilkiiyde, istasyon ve Fener 

caddelerinde iiq sokaga naZlr Bus
keto oteli namile maruf 5,000 met
roya karib arsa acele ve kelepir sa
hhkbr. Galatada Asian Han 5 inci 

kat 1 • 4 numaralara miiracaat. • 

Urgiib hukuk hakimliginden: 
tJrgiibiin Yunak mahallesinden Kii

qukaga ogullarmdan ~iikrii tarafmdan 
Urgiibun Artasar kiiyiinden Fatmm 
Ahmed kiZl Rukiye aleyhine Urgiib 
sulh hukuk mahkemesinde a'<hg1 30 li· 
ra alacak davasmdan otiirii icra klhnan 
duru§mada davac1 tarafmdan miiddea
aleyh Rukiyeye teklif edilen yemini ka
bul ve icra etmek iizere 23/4/937 cu
martesi gunii Urgiib sulh hukuk mah
kemesine gelmesi veya mufassal adresi
nin bildirilmesi liizumu ilan olunur. 

(29898) 

DOKTOR 

Kemal Osman 
BOZKURT 

Sinir hastahklar1 mUtehass1s1 
Cagaloglu Kapaltfmn kar,tst No. 24 

Teleton; 22666 

r Operator .. 

RIZA UNVER 
Oog um ve kadtn hastahklart 

mUtehBSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22. Mavi yap1 

Teleton 22fiR3 -· 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena i~ler ic;in 
her zaman sipari~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

Band1rma i~me Suyu Tesisat ve in~aat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden: 
Band1rma ~ehri dahilindeki ~ebeke i~in icab eden boru vesair malzeme

leri~ ~eda:iki ve boru fer~iyatmm icl"asile iki depo in~asile sair buna mute
fern tmalatm yap1lmast kapalt zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - !~in muhammen bedeli 61597 lira 98 kuru~tur. 
.2. - fstek~i~er bu i~e ~id ~artname, proje, vesair evrak1 308 kuru~ mu

kabtlmde Dah1hye Vekalett Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefliginden ala • 
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rasltyan cuma gi.inii saat on birde 
Dahilive Vekaleti binasmda toplana.cak Belediyeler !mar Heyetince 
yapiiacakhr. 

4 :- E~sil~~iye girebilmek 1~m isteklilerin a$ag1da yaz1h teminat ve 
vesa1k1 aym gun saat ana kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ alma • 
lan lazJmdJr. 
A- 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak 4330 Iira

hk muvakkat teminat. 
8- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Kanunun diirdiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir man! 

bulunmadtgma clair imzah bir mektub. 
D- Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden miinakasaya girmek icin ala

caklan vesika. 
5 - Teklif mektublar1 ihale gi.inii saat ona kadar makbuz mukabi· 

Iinde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile giinderilecek teklif mektub
lanmn iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi$ bu· 
lunmas1 lazimdir. 

Bu i$ hakkmda fazla mah1mat almak istiyenlerin Belediyeler 1mar He-
yeti Fen $efli,i:!ine miiracaat etmeleri. · 522· (1288) 

~iRKETi HAYRiYE 
Hissedarlarinin F evkalade 

T oplanmas1 i~in 
2 iNCi i ~ T iM A DAVET NAM E S i 

§irketi Hayriye hissedarlar umumi heyetinin 22 mart 937 pazartesi 
giinii mukarrer alan fevkaHide i~timamda haz1r bulunan hissedarlann 
temsil ettikleri sermaye miktarma nazaran nizamname tadili icin kanu
nen muktazi miizakere nisab1 tahassiil edemediginden celse a<;Ilamamu;
hr. Bu itibarla hissedarlar 26 nisan 937 pazartesi gi.inii saat 15 te ~irketin 
Galatada Fermenecilerde kain merkezi idaresinde ~artnamenin ii<;iincu 
maddesinde tadilat icras1 ic;in ticaret kanununun 386 nc1 maddesi htikiim
lerine tevfikan tekrar ic;timaa davet olunurlar. 

1~bu ic;timaa ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince bir his
seye malik olan hissedarlarm dahi i$tirake sa!ahiyetleri vard1r. 

Ruznamei 
1 - $irket ~artnamesinin 3 iincli 

9irket ~artnamesi 3 i.incu mad
desi ikinci f1krasmm halen mer'i 
bulunan metni: 

Sirket tarafmdan vekaleti mii
~arunileyha veznesine miifetti$ 
maa~1 olmak i.izere liehri 20 lira 

Miizakerat: 
maddesinde tadilat icras1 teklifi: 

$artnamenin iic;uncii maddesi 
ikinci f1krasmm teklif olunan 
tadil metni: 

Sirket tarafmdan !ktisad Ve -
kaleti veznesine mufettili maa~t 

olmak iizere ~ehri (100) lira ve· 

Memurlugundan: 
Araksinin Emniyet Sand1gma birinci derecede ipot~kli olup yeminli iic 

ehli vukuf tarafmdan •4485• lira kiYmet takdir olunan Be~iktalita Yeni rna -
hallede Posta sokagmda eski 3 yeni 3, 2 numarah bir taraf1 Madam Bayzar 
ve Kerope hanesi bir taraf1 Petro veresesi diikkam arkas1 Ihlamur iini.i Posta 
caddesile mahdud a~ag1da evsaf1 yaz1h ev tapu kaydt iizere ac;1k arthrm1ya 
vazedilmi~tir. Zemin kat: Mermer antreden girilir gene zemini mermer do
~eli bir sofa iizerinde bir ada, zemini ktrm1z1 cini dii!ieli ic;inde malhz ocag1 
tulumbast, altmda sarnici alan bir mutfak ve arkada zemini cimento diilieli 
icinde bir kuyu ve tulumbast arkaya bir kapiSI alan bir bahc;e. Birinci kat: 
Bir sofa iizerinde iki oda bir abdesane, kinci kat: Bir sofa uzerinde birisi ~ah· 
ni~li iki ada, uc;iincii kat: Bir sofa i.izerinde bri darac;ah iki oda camekanla bii
liinmii1,> bir sand1k odast ustii galvaniz kaph zemini asfalt tara~;a vard1r. 
Umumi evsaf1: Hane kargir olup, dort kat cephesinde J?ahnili vard1r. Dahili 
ah~ab aksam1 yaghboya duvarlar kalemle i~lenmi~tir. Kumpanya suyu, ha
vagazi, elektrik vard1r. Umum mesahas1 81 m2 olup 68 m2 bina geri kalam 
bahc;edir. 

6/5/937 tarihine musadif peqembe giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arthrmasi icra edilecektir. Arthrma bedeli k1ymeti muhammenenin 
yiizde yetmi~ be&ini buldugu takdirde mii&terisi iizerinde birak1lacakhr. Ak· 
si takdirde en son arthranm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma 15 gun 
miiddetle temdid edilerek 21/5/937 tarihine musadif cuma guni.i saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yap1lacak ikinci a<;Ik arthrmasmda arthrma 
1:-edeli klymeti muhammenenin yuzde yetmi~ be~ini bulmadigi takdirde sabli 
2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri birak1hr. Sahli pe~indir. Art -
ttrm1ya i~tirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhammenenin yiizde yetmi$ be§i 
nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil 
b~Alunmalan laz1mdtr. Haklan tapu sicillile sabit olmtyan ipotekli alacakh· 
lula diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinih bu haklanm ve hu -
.susile faiz ve masarife clair alan idd!atarmt evraln mi.isbitelerile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet yirmi gun zarfmda birlikte dairemize bildirme
leri laZ1md1r. Aksi takdirde haklan !a-pu sicillile sabit olm1yanlar sah~ bede
linin payla!imasmdan baric kahrlar. Miktan ~artnamede yaz1h miiterakim, 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellid Belediye riisumu ve Vakil icaresi 
Ue bunlarm iistiinde birakilma karan tarihine kadar i!lliyecekleri ve 20 se
nelik Vaktf icaresi tavizi mii~teriye aid olup onun tarafmdan verilecektir. 
I>aha fazla malumat almak istiyenler 20/4/937 tarihinden itibaren herkesin 
giirebilmesi ic;in dairede a<;tk bulundurulacak arthrma $artnamesile 934/2954 
nurr.rah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki giirebilecekleri 
ilfm olunur. (1625) 

24 Mart 1937 

General l.Jr. Besim 
Orner Ak ahn'm 

BAZI ESERLERi: Kuru§ 
50 K1s1rhk 

Kadm hastahklan - Halk i~in 
K1zlanm1z iqin • Korunma 
Gencligi koruma, c;ok ya§ama 
Yiiz ytl ya§amak iqin 
Uzum ve uziimle tedavi 
Turk qocugu ya§ama!Id1r 
Sir harem agasmm a§ki (Tiirk
ceden franstzcaya terci.ime) 

120 
25 
25 
20 
50 
80 

50 

Bursa Cer, Tenvir ve 
Kuvvei Muharrike Turk 

Anonim 3irketinden 
Hissedarlar, 15 nisan 1937 peqembe 

giinii saat 17,30 da §irkctin idare merke
zinde, inikad edecek alan fevkalade ge· 
nel heyet toplanhsma davet olunurlar. 

MUZAKERAT RuZNAMESi 
9irket tesisatmm devri hakkmda mu~ 

zakerat, murahhas tayini ve salahiyet 

OPERATtiR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastallklar ve sinir 

cerrahisi mUtehassisJ 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkez1 
kar~Istnda Zorlu apartiman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 va kadar hasta kabul eder 
Telefon 23289 

Aydm asliye hukuk bakimliginden: 
Aydmm Erbeyli kiiyunden ismail ki

Zl Husniyenin kocast Karacasuyun Dik
men kiiyiinden olup Erbeylide ikamet 
etmekte iken tegayyiib eden ve halen 
ikametgah1 meqhul bulunan Mehmed 
oglu Ali aleyhine ac;hg1 bo§anma clava· 
smm yap1lan muhakemesi sonunda: 
Kan kocanm bo§anmalarma ve muha
keme masraflarmm Aliden tahsiline 
8/2/1937 tarihinde mahkemcce karar 
verilmi§ ve ilam sureti mahkeme di· 
vanhanesine talik edilmi§ oldugundan 
Alinin i§bu hukum aleyhine miiddeti 
kanuniyesi zarfmda kanun yollanna 
miiracaat etmedigi takdirde verilen hii
kiim kesbi kat'iyet edecegi teblig yeri
ne gec;mek iizere ilan olunur. (1615) 

Ankara Eli§leri sergisinde • 
miikafat kazanan Kadm Terzis· 

Bay an 

P aristen , en giizel mevsimlik 
modollerini getirmi~tir. 

DiKiS FiATLARINDA TENZiLAT 
Roplar 10 12 liraya dikilir

Bevo j!"lu, Parkkapt Rume•i 
Han No. 1 ••••I 



24 Mart 1937 

K1n1k Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan ifi: Kmtk Belediyesi Sehir haritast. 
2 _ Sehir haritasmm ihtiva ettigi mesaha c65• hektar olup 32/50 hek

t ar, mesk\in 32/50 hektan gayrimesk\in arazidir. 
3 - Muhammen bedeli: Mesk\in ktsmt c25• lira gayrime~kO.n klsm1 

clO• liradtr. 
4 - ihale miiddeti 15 giindiir. . . . 
5 _ Yaptlacak baritanm fenn1 ke~ifnames1 ve krok1s1 dairede mahfuz-

dur. 'l'alibler Belediyemize bafivurarak ogrenebilirler. 
6 - !hale kapab zarf usuliledir. 
7 _ ihale 3 nisan 937 cumartesi giinii saat 15 te Belediye Enciimeni 

huzurunda icra edilecektir. . . 
8 _ ifitirak edecek talibler % 7,5 teminatl muvakkateyt Beled1ye San-

dtgma teslim edecektir. . 
9 _ Teklif mektublarmm 7 nci maddede yaz1h saatten bir saat evvelme 

kad~r Kmtk Belediye Enctimenine verilmi~ veya go,?derilmi~ olmas1 .laztmdt~. 
10 _ htirak edecek taliblerin Na~1~ ;sakanhgmd~n bu senek1 yaptigt 

i~ler hakkmda musaddak ehliyetnamesmi 1braz etmes1 ~arttlr. (1562) 

Oevlet Oemiryollar1 i,tetme Umum Miidiirliigiiaden J 
Muhammen bedeli c60.000» lira olan vagon yede!<: aksam1 3/5/1937 pazar

tesi giinti saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada Idare binasmda satm ah-
nacaktlr. · 

Bu i§e girmek istiyenleri? c4250.-. • lirahk muv.~kkat teminatile kanun.~m 
tayin ettigi vesikalan, Resm1 Gazetemn 7 /~/19~6 gun ve 3297 1?-umarah n~s
hasmda inti~?ar etmifi olan talimatname dauesmde almml§ vestka ve tekhf
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermele~i laz1mdn. 

Sartnameler 300 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelermde satllmak-
tadu. (1462) -4/3/1937 tarihinde eksiltmesi yaptlan bobin kurutma ve enjekte t~sis~ti-
na talib ~1kmad1gmdan yeniden teslim mtiddeti temdid edilerek ekstltm1ye 
kor.mu~tur. 

Eksiltme 17/5/937 pazartesi gtinii saat 15,30 da kapah zarfla Ankarada 
idare binasmda yapllacakhr. 

Muhammen bedeli 6000 liradtr. 
Bu ise girmek istiyenlerin c450» lirahk muvakkat teminat ile kanuD:~n 

tayin ettlgi vesikalan Resm1 t?azetenin 7/5(19~6 gtin ve 3297 n?marah nu~
hasmda inti~ar etmi~ olan tal!matname datresmde almm1~ vest~a. ve tekhf 
lerini ayni gtin saat 14 30 a kadar Komisyon Reisligine vermeler1 lazrmdtr. 

sartnameler paras~z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
fiada •reselliim ve Sevk Sefli,iHnden dagtblmaktadtr. (1486) 

Kilis Belediye Reisliginden: 
Belediyemize aid Gazijen motorunda ~ah~?t~nlm~k. iizer~ bi~ m~ki.~iste 

ihtiyac1mtz vardtr. Talib olanlarm evrak1 miisbttelenm ve 1sted1klen ucret 
miktanm Belediyeye bildirmeleri ve ,gondermeleri ilan olunur. (1487) 

lsparta 

Dahiliye 
1s~arta dahilindeki ~ebeke i~in icab eden malzemelerin tedariki ve b~ru 

ferfiiyatmm icrasile sair buna miiteferri imalatm vap1lmas1 ve §ehir dah1 -
linde ii~ depo in~as1 kapab zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - !~in muhammen bedeli 47719 lira 15 kuru~tur. 
2 - istekliler bu ifie aid ~artname, proje vesair evrakl 239 kuru~ mu· 

kabilinde Dahiliye Vekaletl Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefli~Unden ala -
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma ~nii saat on bir~e 
:Ankarada Dahiliye Vekaleti binaSlnda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince 
yaptlacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek l~in isteklilerin a~agtda yaz1h teminat ve 
vesaiki ayni giin · saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olma -
lar1 lazrmd1r. 
A- 2490 saytlt kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 3579 lira -

hk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
c- Kanunun dBrdiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mant 

bulunmad1gma dair imzalt bir mektub. 
D- Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefliginden miinakasaya girmek ic;in ala

caklan vesika. 
5 - Teklif mektublar1 thale ,giinu saat ona kadar makbuz mukabi· 

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mektub
larmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bu
lunmast laz1mdn. 

Bu ~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar He -
yeti Fen Sefligine miiracaat etmeleri. c52h (1287) 

KUMBARA 

CUMHURiYET • 9 

kat' I 
iiACI KESKiN KA~ELERiDiR. Bah~ekap1 

Salih Necati 

BASURA HEDE SA Biitiin diinyaoxn en miiessir ilac1dlr. 
Ameliyatstz memeleri mahveder, 

kant. agny1 derhaJ keser. 

KadtkOy Vaktflar DirektOrlii~ IJ!lnlan- I 
Miktan 

ken tal 
150 

Muhammen klymeti 
Lira 
150 

Teminatl 
Lira K. 

11 25 
Silede Avctkoru vaklf ormanlanrun Darhk suyu kenarmdaki $im~ir 

~al1larmdan kutru 4 santimden yukan olanlardan yaptlacak olan ve yukartda 
miktan ve ktymeti yazill Sim~?ir odunu ac;tk arttrrmaya ~lkanlmt$trr. ihalesi 
26/3/937 cuma giini.i saat on ber;~tedir. !steklilerin Kadlkoy Valuflar Miidiir • 
liigiine mi.iracaat eylemeleri. (1311) 

Aydtn ve Mugla ~ehirleri i~me Suyu 
T esisat ve in,aat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Aydm fiehrine 5 + 903 kilometrodan ve Mugla §ehrine de 0 + 750 kilo

metre mesafeden su isalesi ve ~ehirler dahilindeki fiebeke i~in icab eden 
malzemenin tedariki ve boru fer$iyatmm icrasile sair buna miiteferri ima· 
latm yapllmast ve Mugla fiehri dahilinde iki depo ve Aydm fiehri ic;in de bir 
filitre ve bir depo infiaSI ve her iki ~ehre aid ifiler beraber olarak ayni mii· 
teahhidc ihale edilmek iizere kapalt zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - !~in muhammen bedeli Mugla i~in 64729 lira 28 kuru§ ve Aydm 
ic;in de 91958 lira 20 kuru~? olmak tizere ceman yek11n 156687 lira 48 kurur;~tur. 

2 - !stekliler bu i~?lere aid fiartname, proje vesair evrakt 784 kuru~ mu
kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rasltyan cuma giinu sa.at on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler Imar Heye
tince yaptlacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in istek1ilerin a~Sai'{lda yazth teminat ve 
vE'saiki ayni gtin ve saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ ol -
malan laz1md1r. 

A - 2490 sayllt kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak Aydm 
it;in 5848 lira ve Mugla i~in de 4487 lira olmak iizere muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

mani bulunmadtgma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler imar Heyeti Fen Sefliginden miinakasaya girmek ic;in 

alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm 
iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bulun· 
mas1 lazrmdlr. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 
Fen Set1igine miiracaat etmeleri c519• (1285) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
\iimdlye kadar blnlerce kifjlyi zengln etmlttlr. 

6 nc1 ke§ide 11 nisan 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 200,000 liradtr. 
Ayr1ca: 40.0001 25.000, 20.000, 15.0001 10.000 llrahk 
ikramlyelerle (50.000 ve 200.000) lirahk ikl mUkAfat vard1r. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 nisan 937 giinii ak~am10a kadar 

biletini degi§tirmi!il bulunmahdtr. 
Bu tarlhten sonra bilet Uzerindekl hakk• sak1t olur. 

inhisarlar Konya Ba~miidiirliigiinden: 
Devlet Demiryollarmda veyahud dekovil hatlarmda c;ah§ml§ bizzat 

lokomotif kullanm1~, torna, tesviye, dokiim ve makine i§lerinden anlar bi
rinci s1mf bir makinist ustaba~1 almacaktlr. Arzu edenlerin §eraiti anla • 
mak iizere ellerindeki vesikalarile birlikte 1stanbulda Galatada Omerabit 
hanmda !nhisarlar Umum Mi.idiirliigu Tuz Fen $ubesine veyahud Konyada 
inhisarlar· Ba~?miidiirliigiine miiracaatleri liizumu ilan olunur. (1500) 

0 

BIRE,. 
100<0 
VEREN 

Be§iktll§ icra memurlugundan: 
Dosya 936/732 

inhisarlar Umum Miidiirlii!Hinden 
i- idaremizin Gonen Yaprak Tiitiin Bak1m Evine §artname ve proje· 

si mucibince yaptmlacak •2035» lira ke~if bedelli parke kaldmm ve betonar• 
me ~e~idlerin infiaah a~1k aksiltmeye konulmufitur. 

II - Eksiltme 6/IV /937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kaba~ljta 
Levazrm ve Mubavaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacaktlr. 

III- Muvakkat teminat c152.63• liradtr. 
IV - 1hale evrakl hergtin sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
V - !steklilerin ihaleden en az iki gtin evvel inhisarlar inr;~aat $ubesine 

gelerek bu gibi i~leri muvaffakiyetle yaphklanna dair resmi vesaik goste
rildikten sonra alacaklari ehliyet vesikasile kanunen kendilerinden aramlan 
vesaik ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte ihale giinii yukanda ad1 ge~en 
Alrm Komisyonuna gelmeleri Han olunur. (1519) -I - !daremizin Pa§abah~e Ispirto Fabrikas1 I~m 22/III/1937 tarihinde 
ac;1k eksiltme usulile satm almacag1 ilan edilen 4800 lira muhammen bedelli 
9 aded istim kontoriiniin eksiltme tarihi bir hafta temdid edilerek 29/III/1937 
tarihine rashyan pazartesi gtinii saat 15 e talik edilmi~tir. 

2 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve inhisarlar 
Miiskirat Fabrikalar Subesine verilmesi icab eden fenni tekliflerin muvaf1k 
bulunduguna dair mezkO.r fiubeden alacaklan vesika ve % 7,5 giivenme para
larile birlikte eksiltme iGin tayin edilen giin ve saatte Kabata~ta Levaz1m ve 
Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1629) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletimizde tesis edilecek dosya odas1 i~in kapalt zarf usulile 43 ta

ne c;elik sa~ dolab vaphrllacakhr. ihale 5 nisan 1937 pazartesi giinii saat 15 
te Vekalet Satmalma Komisyonunda yaptlacaktrr. Muhammen bedeli 3750 
lirad1r. Bu i§e aid &artname ve resimler parastz olarak Komisyondan alma
bilir. Muvakkat teminat 281 lira 50 kuru&tur. lsteklilerin ihale giiniinde Sa· 
tinalma Komisyonunda haztr bulunmalan ilan olunur. c599• (1447) 

ista~bul AI tinct icra Memurlugundan: 
Tamamma ehli vukuflar tarafmdan 18571 lira k1ymet takdir edilen Bo • 

gazic;inde Yenikoyde Molla~elebi mahallesinde Koyba~1 caddesinde eski 295, 
295 295, 295 cedid 335, 337, 339, 341 numaralarla murakkam kayden bir taraf1 
Saffet Bey sahilhanesi bahc;esi, bir taraf1 Adile Hamm sahilhanesi ve taraf1 
rabii tarikiam ile mahdud Osman Aga vakfmdan sahilhane ve diikkan ve 
maa ah1r arabahgm tamamlan ve deruniine cari Mihri~ah Validesultan vak
fmdan bir masura suyun sekizde ii~ bu~uk hissesi 2004 numarab icra kanu
nuna tevfikan a~1k arttrrma suretile paraya ~evrilmesine karar verilmi~tir. 
Sah§ pe§indir. Mtiterakim vergi borc;lulara aid olup sabfi bedelinden tesviye 
edilecektir. Riisumu tellaliye ile yirmi senelik icarei vakfiye mii§teriye aid
dir. Mii§teriler ktymeti muhammenenin yi.izde yedi bu~uk nisbetinde pey 
ak~esi veyahud milli bir bankamn teminath bir mektubunun verilmesi icab 
eder. i§bu gayrimenkuliin zemin katmda: Binanm sag yan cephesindeki mii~
temilah birbirine baghyan iistii ve yanlan kapah zemini kumtzl <Jini bir ko
ridordan g~ilerek girilen zemini mermer do&eli bir ta~?hk, birinde mermer 
musluk ta§I alan sagda ve solda iki oda, bir arahkta fayans lavabolu bir hala, 
hu ta§l!ktan biri servis olarak iki merdivenle birinci kata ~1klhr. Ta~hgm 
kar~tsmda c;ift kanat kaptdan girilen biri deniz cihetinde digeri bah~e tara
fmda ortas1 ac;tk iki salon olup duvar ve tavanlan kalemkard1r. Deniz cihe
tindeki salondan demir kap1dan sahil rlhhma ~1k1lmaktad1r. D1~ tarafta ka· 
pmm oni.i mermer do~elidir. Bu salondan sol yan taraftaki medhal sofasma 
~tkllu. Sagda bir oda ve solda zemini ve duvan ~imento t;ini do&eli maapis· 
suar fayans lavabo ve kademe mermer kurna termosifon ve rezervuarll ban
yo mahalli ve koridor iizerinde kii~iik bir oda ve ic;inde bir kiler olup koridor 
binadan haric; kargir bir kath mutfaga miintehidir. Zemini ve duvarlan ka
rosiman mozayik tekne sabit dolab kazan ve raflan vardrr. Buradan on bah~eye 
~1k1hr. Bu taraftaki medhalden birinci kata c;1kllan difter merdiven vardtr. 

Birinci katmda: Sagdaki merdivenle <;tktlan bu katta; merdiven ba~mda 
mermer musluk ta$h ve fayans ta~h rezervuarh bir hala karfithkh iki hala 
ve zemin kattaki salonlarm iistiine musadif i~ic;e iki salon ve deniz cihetinde 
iistii kapah ve etraf1 demir parmakhkh balkon ve bu salondan sol yan cephe
deki medhalden ~.1k1lan merdivenba§I sofaya ge~ilir. Burada kar§lltkh iki 
oda vardtr. 

ikinci katta: Servis merdivenden ~1k1lan bir sofa ve arahkta bir rezer· 
vuar, fayans lavabo ve kademeli bir hal§. ve ka~thkh iki oda ve bir salon 
olup deniz tarafmda zemini ~inko iistii ah&ab etra£1 demir parmakhkh hal
ken ve bu salonun bahc;e cihetinde dijter bir oda ve onii on bahc;e tarafmda 
kapah diger bir balkon vardir. Bu ktsmm tavanlan ve ahfiab aksamt yagll 
boyahdtr ve sol yan merdiven ile ~1kllan ktsrmlar aradaki • kap1 kapah 
olup diger merdivenle ~tkllan bu kahn ikinci ktsmmda kar§thkh iki 
oda ve fayans lavabolu mermer ta§h bir hala ve merdiven ba~mda sabit iki 
ytik ve dolab vardlr. Bu bina ah~ab tier katlldtr. Dahill aksam1 umumiyetle 
yagh boyah ve baz1 salon ve odalarm tavan ve duvarlan suluboya kalem ve 
kS.gtd ve baztlarl badanahdtr. Elektrik ve terkos tesisatl vardrr. Sol yan ta
raftaki medhalin ontinde zemini karosimen ve camekan vardtr ve deniz ci
hetindeki medhalin zemini mermer ve iistii dart direk tizerine mevzu bal• 
konlan te§kil eder. Haricen de yagllboyall ol.up zemin pencereleri demir par
makhkh ve biitiin _pencereleri panjurludur. ~~inde _bor~lu oturmaktad1r. 

Mti$TEMILAT 
Kay1khane: Yalmm sag yanmdaki kapah koridorun nihayetinde ah§ab 

iki kath binadtr. Alb kaytkhane ve iistii bir oda, bir kiler ve sandtk odas1d1r. 
Zemin k1smmda zemini malta do~eli bir koridorda bir hala vardtr. Buradan 
hamama ve mutfaga ve ~ama~1rhga gi~li;ir. . . 

Hamam: Kargir bir kathdtr. Z~mm1 mermer btr soyunma mahalli '!e 
kurnasi zemini mermer iistii kemerh hamam ve ~;ama~1rhane klsmmda kul• 
han ve su deposu vardu. .. . . . .. 

<;ama:~1rhane: Zemini malta do~eh kondordan ge~1len bah~eye tki me~
llali olan zemini malta do~?eli ii~ mermer tekneli ve hamama Slcak su temm 
eden sabit baktr kazan ocakh ve kileri olan ~amaljtrhanedir. 

TARLADIR 

Fatmamn tsmail zimmetindeki alaca
gtrun temini istifasi. ir;in tahtl hacze ah
nan Yenibahr;ede Sohtesinan mahalle
sinde Dedepa§a ve Mehter sokaklarmda 
eski 9 yeni 22 numarah bahr;enin iic;te 
bir hissesi ar;1k artbrmtya r;tkanhru§ o
lup dairemizce sat1lacakt1r. $artnamesi 
divanhaneye talik edilerek 27/4/937 ta
rihine musadif sah gtinii saat on dart
ten on altlya kadar dairemizce satlla
caktlr. Hududu bir taraf1 General Bedri 
kerimeleri N azmiye ve Samiye menzil 
ve bahr;eleri ve Osman veresesi mah
dumu Ahmed zevcesi Azime kerimesi 
Semiha menzil ve bir taraf1 Ahmed ve 
Kazrm menzili ve Orner zevcesi Bili 
menzil ve bahr;esi ve tarafeyni tarikle 
mahduddur. Mesahas1: Bermucibi r;ap 
c3370~ metrodur. Evsaf1: Etra£1 duvar
la mahdud bir bahc;e olup ir;inde yedi 
kuyu bir hamam enkaZl, yiiz kadar erik 
dut, ayva ve sair meyva agaclar1. Kty
meti: Tamam1 iir; bin liradir. Hissesi 
1000 lirad1r. Arthrmtya i§tirak ic;in yiiz
de yedi buc;uk teminat akr;esi ahmr . 
Arthrma bedeli muhammin ktymetin 
yiizde yetmil} be§ini buldugu takdirde 
ihalesi yaptlacaktlr. Aksi halde en son 
arttiramn taahhiidti baki kalmak iize
re on be§ gtin daha temdid edilerek 

Mutfak: <;ama~uhane yanmda ve kaptst bahc;e olan kargir bir kath olup 
zemini kumtzl ~ini tezgah1 fayans dofieli alaturka oc!!kll m~tf.ak v: ~~r.:m.?a 
ah§ab bir kath oda vard1r. <;ama~1rhane k1smmm iizeri galvamzh sac; ortul~dur. 

Su deposu: Sokaktan giril.en harem bahc;esi duvari~e ~.okak cephesmde
ki duvar arasmdaki bah<;ede kargir su deposu olup metrllktur .. Ve sokak cep· 
hesindeki duvara biti§ik zeminleri toprak bir kath ah§ab .?~~ ah1r Il!evc~d 
olup bu bah<;e i<;inde etraf1 duvarll tistiinde dolab1 olan buyuk metrilk btr 

..... . ~.·· 
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• 
14/5/937 tarihine musadif r;ar~amba 
giinii ayni saatte en r;ok artbrana iha
lesi icra kthnacaktlr. 2004 numarah icra 
kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacakhlarla diger alaka
darlann ve irtifak hakkl sahiblerinin 
dahi gayrimenkul iizerindeki haklarm1 
ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialanm evraki miisbitelerile yirmi 
gtin i~inde icra dairesine bildirmeleri 
lazrmdtr. Aksi halde baklan tapu sicil
lerile sabit olmadik<;a sat1§ bedelinin 
payla§IDasmdan harir; kahrlar. 1§bu 
maddei kanuniye ahkfunma gore hare
ketle ve daha fazla malQ.mat almak isti
yenlerin de 936/732 No. h dosyasma mii

racaatleri ilan olunur. 

kuyu vardtr. 1 k" 1 d""kk" 
Diikk&n • Arahk ve ahrr: Sokak cephesinde 337 numar~ 1 . arg r u an 

· d oda haline ifrag edilmi&tir. 339 ve 341 numaralar kargtr b1rer katlt ara
~:hke ve ahtr olup metrO.k ve heyeti umumiyesi harab bir haldedir. Bahc;e-
nin sokak cephesi yiiksek duvarla mahduddur. . . . 

Bah~e: Deniz ciheti yahnm tulii imtidadmca demzle bma arasmdakl las• 
mm zemini k1smen ~imento ve k1smen toprakbr. . . 

Bahcenin devam1 ve bina imtidadmca nhtlm muntazam b1r haldedtr. 
Sag yandaki koridorla bina hizasmda alti duvar ve iistii demir par~akhkh 
demir kap1h bir duvar vardtr. Bah~enin sol y~ taraf1~da ortada muzeyyen 
mermer ftsk!yeli kii~iik bir havuz ve yanmda 1k1 ayn <;tmento plaD§e vardrr. 
Sokak cephesi tarafmda susuz ortas1 kopekli diger bir ~avu~ I?evcud olup 
bahc;ede yeti~mi~ c;am, palmiye, c;mar, kavlan, funda vesatre g1b1 meyvalt ve 
meyvas1z agac;lar mevcuddur. 

Mesahas1: Umum sahas1 (5260.00 M2) olup bundan (190.00 M2) Ucr katlt 
yah (17.00 M2) yalt biti~igindeki kargir mutfak (29.00 M2) kaytkhane (78.0~ 
M2) ~amafi1r1Ik ve hamam (75.00 M2) mutfak ve oda (16.00 M2) su haznes1 
(51.00 M2) arabahk ve ah1r (88.00 M2) sokak cephesindeki diikkan, araballk 
ve ahrr Geri kalan bahGedir. . k . 

Arttrrma ~artnamesi (30/3/937) tarihinde divanhaneye talik edtlece hr. 
Birinci arttlrmas1 (29/4/937) tarih.ine musadif (Per~embe) glinii saat ~14) .ten 
(16) ya kadar istanbul Altmc1 !era dairesinde a~1k arthrma. suret:Ie tcra 
edilecektir. Arttirma bedeli muhammen k1ymetinin yiizde yetm1~ be~?mi bul· 
dugu takdirde ihal~si icra edilecektir. Aksi .. takdirde en ?on a.rttlranm taah
hiidii baki kalmak uzere arthrma on be$ gun daha temd1d ed1lerek 14/~/937 
tarihine musadif (cuma) giinii ayni saatte icra edilerek en ~ok ar~trrana 1hale 
d.l kt"r 2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 net maddesme tevf1kan 

e 1 ece 1 . . kul ·· · d k" h k 
ipotek sahibi alacakhlarm v~ diger ala~adarlar~n ~aynmen uzen~ ;.t 11 \ • 
lanm Vf" hususile faiz ve masarife datr olan Jddialanm .evrakt mu~ 1 e en e 
(20) giin i~inde icra dairesine bildirmeleri laztmdtr. Aim hal?e haklart ta~~ 
sicillerile sabit olmadtk~a sat!~ bedel~nin pa~~a~masmdan har:c; ~alrr~a~ ~la _ 
kadarlarm i~bu m'addei kanuniye ahkamma gore hare~et etme er.I ve. ~ a ~~ 
la malumat almak istiyenlerin 936/180 dosya numaraslle memunyetlmtze mu-

1 .. 1. 1 (31204) racaat en 1 an o unur. 
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HASAN ZEYTiNY AGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihan~i.imul bir §ohrete sahibdir. Serbet gibi 
tathdlr. Tababette it;mek suretile kullamlrr. Yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tatiilarda nefasetine payan yoktur. Kum, ta~, bobrek, 
mesane, idrar yolu, bilhassa safra, sanhk ve karaciger hastahklarmda, 
zaab. urnumide bol bol H A S A N Z E y T i N Y A G I i~iniz. 

:;li!;!esi 50, bi.iyi.ik 75, tam litrelik teneke 115, §i~e 125. 

7! Iitrelik ten eke 

Kars V aliliginden: 

600 kurustur • 

Hernan blr aara yak•n blr 
tecrUbe devrealne days
nan Revue saatlerl ; alze 
tarnUIAyar ·ve ternlnath blr 
aaat• takdlm tederler,1Te• 
kernrnUI etrnl9 1 fennffelet, 
ler , kontrol ve .... c;:ah•m• 
metodu aayeslnde Revue 
saatlerlnln muvalfak olrna• 
Ierma ba.loca Arnlllerdlr f 

Ba~llca saatcolarda bulunurf 
Urnum1 Depo.au 1 

latanbul. 8ahoe Kap1, Tq Han No.aa, 
- Tel. • ~•e•f 

Ayar~-daha daklk 
Fly at. daha. ucuz 

lgd1rda yapllacak 140054 lira bedeli ke!iifli 239 aded g6Gmen evleri in~a
atma ihale gi.iniinde talib c;1kmadigmdan in§aat ayni !;lerait ile pazarhga b1· 
rakilmi§hr. 

1 - Bu ip§aatm 35000 lirahk k1smmm 936 senesinden verilecek mi.ite -
baki 105000 liras1 937 senesinden verilecektir. 29 may1s tarihine kadar 35000 
lirahk in§aatm yap1lmas1 laz1mdrr. 

2 - Eksiltme 29/3/937 tarihine musadif pazartesi gi.ini.i saat 15 te Kars 
fskan Miidiirliigi.i odasmda toplanan Komisyonca yap1lacaktrr. 

3 - Muvakkat teminatl 8252/76 liradu. 
4 - Bu i~e aid plan, ke~if evraln ve ke!iif hulasas1 tahlili fiat miina • 

kasa ve fenni !iartname ve Baymdtrhk i~leri genel §artnamesi 7 lira muka • 
bilinde iskan Miidiirli.igi.inden verilecektir. is,.tiyenler Kars Nafta Mi.idi.irli.i -
gi.inde mevcud evrak tetkik edilerek izah edebilirler. 

5 - !stekli olanlar pazarhga i§tirak etmek i.izere muvakkat teminatlarl 
yatirrm~ ve Naf1a Vekaletinden bu derece bir in!laat ic;in alm1~ olduklan eh
liyet ve vesikas1 Ticaret Odas1 kayid varakasile birlikte muayyen gi.in ve sa
atte Komisyona miiracaatleri. (1588) 

CUMHURiYET 

KULAKLAR 
Giizel sesleri i§ittigi 
gibi, bazan parazitleri 
de ahr. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PERTEV 

Hakkmda dinledigi -
niz ve duyduklanm
zm en biiyiik temina
ti, onun kararm1yan 
par lakhg-I ve hadiseler 
kar§Ismda unutulma -
yan adidrr. 

ROYAL 
~IKOLATASI 

LEZZET 
iTiBARiLE 
EHSALSIZOig 

Elaziz ~ehri i~me Suyu Tesisat 
ve in~at Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden: 
Elaziz ~ehrine 3 + 500 kilometre mesafeden su isalesi ve ~ehir dahilin

deki §ebeke i~in icab eden boru vesair malzemelerin tedariki ve boru fer -
!iiyatmm icrasile buna miiteferri imalatm yaptlmasi ve §ehir dahilinde bir 
ciepo in~as1 kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - !§in muhammen bedeli 91401 lira 77 kuru§tur. 
2 - !stekliler bu i§e aid §artname, proje, vesair evrak1 457 kuru§ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler Imar Heyeti Fen Sefliginden ala • 
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma giinii saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar Heyetince 
yaptlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek iGin isteklilerin a§agida yazth teminat ve 
vesaiki ayni gi.in saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmis olma -
Ian lazrmd1r. 
A- 2490 sayi11 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5820 lira

lik muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D- Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden miinakasaya girmek i~in ala

caklan vesika. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabi

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif mektub
larmm iadeli taahhi.idli.i olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi.~ bu
lunmasi laz1mdrr. 

Bu i§ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Dahiliye Vekaleti Bele-
diyeler !mar Heyeti Fen $efligine miiracaat etmeleri. c520• (1286) 

MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZit HAZIMSIZLIGI, MtDE 

EK~tKLIK ve YANMALARINI 
giderir. Hi~bir zararh ve miishil maddesi 
yoktur. ~eker hastahg1 olanlar bile alabilirler. 
MtDE ve BARSAKLARI ALI~TIRMAZ 
t~ilmesi Iatif, tesiri kolay ve miilayimdir. 
yerini hi~bir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

I LAN I SAT IS 
' 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
23524 ikraz numarasile Nefise ve Tevfik tarafmdan bor<; alman c670• li

ra mukabilinde Vak1f Paralar Mi.idiirliigune birinci derecede ipotekli olup 
paraya c;evrilmesine karar verilen ve tamamma yeminli i.i~ ehli vukuf tara
fmdan cl800· lira k1ymet takdir edilmi§ olan Beyoglunda Hiiseyinaga rna • 
hallesinde Yeni§ehir cadesinde eski 112 yeni 92 numarah bir taraf1 !skender
aganm arsas1, iki taraf1 Petraki ve Kostantin diikkam ve taraf1 rabi1 tari • 
kiam ile mahdud i.istiinde odalan mi.i::;temil bir kargir diikkanm evsaf1 a§a
gida yaz1hd1r. 

Evsaf1 umumiyesi: Gayrimenkul, kargir 92 numarah diikkan ve i.izerinde 
odas1 olup odaya diikkanm i<;inden ~1kilmaktad1r. Diikkanm onii camekan 
ve istor kepenkli ve zemini k1smen a~ab ve kismen karosiman d61;1eli ve sa
bit dolabhd1r. 

Birinci kat: Bir sofa, bir arahk, iki odad1r. Sofada bir hala vardrr. 
Binanm beden duvarlan kargir dahili aksam1 ah1;1abdir. 
Sahas1: 36 metre murabba1d1r. 
Yukanda hudud, evsaf1 ve mesahas1 gosterilen gayrimenkuliin tamam1 

ac;1k artt1rm1ya konmu~ olup §artnamesinin 29/3/937 tarihinden itibaren 
dairE.mizde herkes tarafmdan goriilebilecegi gibi 29/4/937 tarihine musadif 
per§embe giini.i saat 14 (on dort) ten 16 (on alh) ya kadar dairemizde ac;1k 
arbrma ile satilacakbr. Artbrma bedeli muhammen luymetinin yiizde yet
rni§ be§ini bulmad1g1 takdirde en son arttlramn taahhiidii baki kalmak iize
re 14/5/937 tarihine musadif cuma giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
yap1lacak olan ikinci artbrmasmda gayrimenkul gene muhammen k1yme -
tinin yiizde yetmi~ be~ini buldugu takdirde en son arthrana ihale edilecek 
ve bulmad1g1 takdirde 2280 numarah kanun hiikiimlerine tevfikan sab§I 
geri biralulacaktlr. Taliblerin muhammen k1ymetinin yiizde yedi bu~ugu 
nisbetinde pey ak~esini veya milli bir bankamn teminat mektubunu hamil 
bulunmalan laZimdir. Miiterakim vergilerle valuf icaresi ve belediyeye aid 
tenvirat ve tanzifat riisumu sat~ bedelinden tenzil olunacakbr. Taviz bedeli 
mu~teriye aiddir. 2004 numarah icra ve iflas kanununun cl26· nc1 maddesi
nin ~ dordiincii f1krasma tevfikan bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacaklJ.
larla diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve husu • 
sile faiz ve masarife dair olan iddialanm, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi 
giin i~inde evrakl miisbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicille
rile sabit olmad1k<;a sah~ bedelinin payla§masmdan hari~ kalacaklaq cihetle 
alakadaranm i§bU maddenin mezkur f1krasma gore hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 935/1811 dosya numarasile miiracaatleri 
ilan olunur. (1618) 

Kilis Belediye Reisliginden: Emniyet Sandigi Faizleri indirmi,tir 
1 - 3, 5, 10 amperlik 200 aded elektrik saati at;lk eksiltme ile satm Emlak mukabili ikrazatta faiz hadleri indirilerek 1/1/937 tarihinden 

almacaktrr. itibaren Kargirlerde: 
2 - Muhammen luymet 1450 lirad1r. % 9 faiz 
3 - Muvakkat teminat 108 lira 72 kuru!;!tur. % 1 kumusyon 
4 - Talib olanlar §artnamesini Kilis Belediye dairesinden istiyebilirler. Ah§ablarda: 
5 - Eksiltme ve ihale 29 mart 937 pazartesi giinii saat 14 te Kilis Be- % 9 faiz 

lediye dairesinden Belediye Encfuneni huzurunda yapilacaktir. % 2 kumusyon 
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LUKA KEGECiOGLU I 

45 Kr. 25 Kr. 

B O ·Z KURT 
TIRA!? BI~AKLARI 

, IRA~ MAKiNESi, TIRA~ SABUNU, 
TIRA~ FIRc;ALARI 

Blitiin Turk kibarlannm bra§ levazxmxd1r. 

~UnkU: 
TUrk piyasasJDda en yiiksek ve yegane 

0ZT0RK MALIDIR. 
Tanesi s, on t. 40 Kr. 

intaat Malzemesi 
.... magazas1 

Galata Mahmudiye cad. No. 15 
Tel. 49407 

T elgraf : Luke~ 

Sah.tb ve B(lfmuh.arrtra: Yunw Nadi 
Umumt nemyatJ «dare eden Yazt 111ert 

Mfldflrfl: Hikmet Miinif 

Cumh.un11ez matbaa.n 

24 Mart 1937 

Kapab Zarf 

Kiziicaboliik 
Usulile Eksiltme 

Belediyesinden: 
ilan1 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Denizli Vilayetinin Davas kazasma baglt 
KIZllcaboliik nahiyesinin meskun gayrimeskfm klSlmlarmda 100 hektarmm 
hali haZir haritasmm almmas1d1r. 

2 - Bedel muhammen hektan 18 er liradan 1800 lirad1r. 
3 - ~artname ve evrak :~unlard1r: 
A - Eksiltme :~artnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - $ehir kasabalarm hali haz1r haritalarmm almmasma aid :~artname. 
!stiyenler_ bu evrak1 Denizli Naf1a Miidiirliigiinde goriip inceliyebilirler. 
4 - Ekslltme 12/4/937 pazartesi giini.i saat 15 te KizilcabOliik Belediye-

sinde te~ekkiil edecek Enci.imen huzurunda kapah zarf usulile yapilacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 135 lira muvakkat teminat 

ak~esi vermesi ve bundan maada a::;ag1daki vesikay1 haiz olmas1 Hlzimd1r: 
1937 senesi i<;in harita i:~lerine aid Naf1a i~;~leri miiteahhidlik vesikasm1 

haiz bulunmak. 
6 - Teklif mektublan yukanda 4 i.incii maddede yazll1 saatten bir saat 

evveline kadar Kizilc.aboliik Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektub
larm nihayet 4 iincii maddede yazll1 saate kadar gelmi~ olmas1 ve d~ zarfi
nm miihiir mumile iyice kapatllmi§ bulunmasi lazrmd1r. Postada vuku bu -
lacak gecikmeler kabul olunmaz. (1631) 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~larm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve biiyiime kabili · 
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
bayat verir. Kokusu Iatif, kullan1~1 

1<-olay bir sa~ eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

istanbul Liman i,Ietme idaresinden: 
!daremizin Kasimpa§adaki arsasma atolye binalan ve malzeme ambar

lan yaptmlacakbr. 
1 - Teminati «15.000,-• lira olan bu i§e aid teklifler kapah zarfla 2 ni

san cuma gi.ini.i saat 9,30 da Sefler Enciimeninde yapllacaktu. 
2 - Taliblerin c100,000,-• lirahk bir bina in::;aahm yapm1~ olduklarmx 

tevsik etmeleri lazrmd1r. 
3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i~lerdeki tecri.ibe 

ve ihbsaslarma aid tercih sebebleri ara§bnlarak en ucuz fiat verene ihale 
mecburiyeti olm1yacakbr. 

4 - Her ti.irli.i izahatla beraber ~artname ve projeler «10,-• lira muka
bilinde Galatada Haydar hanmda Fen Servisi ~efliginden almacaktlr. (1514) 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Belediyeye aid elektrik tesisah i~in muhtelif tul ve miktarda izole 

tel, sublon tel ve ba~kaca ~ube hath malzemesi a~1k eksiltme ile satm alma -
cakhr. 

2 - ~uhammen bedel 983 lirad1r. Muvakkat teminat 72 lira 72 kuru~tur. 
3 - Istiyenler ke~if evrakm1 Belediyemizden istemelidirler. 
4 - Eksiltme ve ihale 29 mart 1937 pazartesi giinii saat 14 te Kilis Bele-

diye Enciimeninde yap1lacakt1r. Talib olanlarm mi.iracaatleri. (1488) 

·~Vi tK~N ~Vi 
B i G ~ R ·-~·\;.-..·;::A•!I:EJ.'{.O;:'YJ.;f~· 

BAN KAY A 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi V~QiMLiDiR. 

U OlANTS [ DAN r ONi ~: 
KARAKGY PALA5 ALAltMCi HAN 

Giizel San' atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
Akademi Mimari Tatbikat Biirosunda yap1lan im~aat projelerinin elek • 

trik, kalorifer ve bilumum s1hhi tesisatma aid planlan, hesabat ve mi.inakasa 
evrakm1 haz1rlamak i.izere tecriibeli ve miitehass1s bir tesisat miihendisine 
ihtiya~ vardrr. Ayda 300 liraya kadar i.icret verilecektir. Taliblerin vesikala
rile birlikte Akademiye mi.iracaatleri. (1508) 


