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Kahraman Yavuzumuz, manevra i~in Karadenize ~rkarken 
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T. h Yavuz ztrhltJDIZ da diin ~~:~: memleketimizde vilayetlerinde seya ati 
devietin dogn,dan dog- Karadenize ~Ikb 
;::;:. ~:.:;: efe:e~a: Siikrii Kaya tekrar Adanaya dOniiyor 

san' at §Ubesi olarak I 
yiikseiecektir_ Sancaga giden bitaraf miisahidler • bugiin 

tF::!!,. iizel san' at! ann memleketimizde 

~ istedigimiz. istiyebiiecegimiz k ~ehri·mizden ge~erek Cenevreye gidecekler 
z1 almadigmi sanarak ~ok ac1 ~ 

'duyuyoruz. itikadimizca devletin fay - Adana 3 (Hususi' muhabirimiz • [ [ ·ve burada birkac; giin gec;irecektir. 
dah endiistriye gayretlerinin bir o ka • den) - Dahiliye Vekili ve Halk Mii~ahidler Ankaradan geftiler 
dan da bu bedii sahaya tevcih ve Partisi Gene! Sekreteri ,Si.ikrii Ka-

k f I I · b' · I Ankara 3 (T elefonla) - San-te si o unsa as a yeTS!z Ir I§ o - (Ya bu sabah sa~t sekiz hu<;ukta 
I h . h k . !Cakta bir miiddettenberi rah•mak-mazd!. Ezci.im e tiyatrayu eni.tz a • Mersinden geldi. Istasyonda hi.iku- "' ' 

kile kurmaga muvaffak olmaktan <;?k u- met riiesasi ve kalabahk bir halk ~a olan bitaraf mi.i§ahidler bu gece 
k b I D .. k d I t .c:ehrimizden gPren Taros ekspresile za ta u unuyaruz. une a ar 5 an• J::iitlesi tarafmdan kar§Ilanmi§hr. '' -,. 

b b .. d·-· !Ak .fstanhula hareket ettiler. bul §ehrinin u ran§a gaster 1&1 a a a Dahiliye Vekilini kar~thyanlar ara-
daraya ~ikanlsa ve bir k!S!m Halkevleri· smda bulunan Hatayhlar da kendi- Bitaraf mii§ahidlere lskenderu • 
mizin amator temsilcileri olmasa tiyatro ine bir buket takdim etmislerdir. il!Un Suriyede kalmast lehinde te -
memle e imiz ay1 aldugu ehemmiyet . Vekil, Vilayeti, Belediyeyi ve ~ehbiis~.<tta bu:Iunmak iizere vaktile 
nisbetinde dikkat ve itinaya mazhar olmak Parti merkezini ziyaret etti. 6gle- Cenevreye git:mi§ alan Suriyenin es· 
tan hemen qemen bilkiilliye mahrumdu, d~ .den soma §ehir mezbahasmi gezdi. ,ki Maliye NaZin Hasan Cebbare 
yebilirdik. Muterakki ve hatta terakk1 Sonra tekrar Mersine avdet etti. 0- ,de refakat etmektedir. 
azminde bir cemiyetin ihtiyaci yalmz rada ve T arsusta iki giin kaldiktan Dahiliye Vekilimiz ve Parti GeneZ Mi.i§ahicl1er dogruca Cenevreye 
maddi gidadan ibaret degildir. Hatta bir .:;onra gene Adanaya avdet edecek Sek,reteri §iikrii Kaya €ideceklerdir. 
k!S!m manevi' g1dalann cemiyet i<;in ek- J..~ .... --........... _...;._._. ..................................... _._._._._.0 ... _._._._._._. ______________ _. 

mekten iistiin bir bymeti haiz oldugunda 
§i.iphe yoktur. ileri Avrupa memleketle
rinde gozle goriilecek ve elle tutulacak 
derecede bariz olan bu hakikatin bir te
celli mevzuu da tiyatrolardcr: En hafif
lerinden en ag1rlarma kadar bi.iti.in <;e§id
lerile tiyatrolar. 

Maarif V ekaletinin Ankarada ac;hgi 
Tiyatro mektebile istanbul §ehri tiyatro
ya bymet vermekte yalmzhktan kurtuldu 
diyebiliriz, ve artlk umanz, hatta isteriz 
ki bu ba§langtc devletin de kudretli elile 

Karabiikte in,aat ha,hyor 

Diinyantn en biiyiik ~elik 
fabrikalar1ndan birini 

biz kuruyoruz ! 
ibu gi.izel san' at §Ubesine hergi.in daha s1k1 
yapi§acagmm pek hay1rh bir mukadde- Diin 
mesini te§kil etmi§ olsun. Tiyatronun bii-

sehrimize 
' 

yiik k1ymet ve ehemmiyeti ergec; devletin t 
ona biitiin kuvvetile h1z vermesini icab mar ID 15 inde 

ge~en ingiliz heyeti 
faaliyete ba,hyacak 

edeceginde §iiphe olmadigi ic;in memle
ketteki k1z ve erkek istidadh gencligin 
nazan dikkatini giize] san' atlarln bu em
sa lsiz gi.izel §ubesi iizerine c;ekmegi vazi
fe biliriz. 

Montreux anlasma-, 
SI ve Almanya 

Almanyanm bu hususta 
herhangi bir te,ebliiiste 
bulundugu dogru degil 
Ankara 3 (Telefonla) - Almanla

nn Montreux anla§masi ic;in baz1 ihtirazi 
kayidler dermeyan ettiklerine ve hatta 
bu yolda hiikumetimiz nezdinde te§ebbiis
lerde bulunduklarma clair haberler et -
rafmda alakadarlar nezdinde tahkikatta 
bulundum. Kat'i olarak soylenildigine 
gore bu hususta resmi §ekilde hic;bir te -
§ebbiiste bulunulmami~hr. Baz1 ecnebi 
gazetelerinin bu yolda verdikleri malu -
mat Ankarada ancak inamlm1yacak bir 
haber mahiyetinde telakki ediliyor. 
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Suryede sevkulcey' 
yollari yap1hyor 

Bu yollar, Filistinden 
Suriye hududuna dogru 

uzanacakm1' 
Kudi.is 3 {A.A.) - Gazetelerin ha

her verdigine gore Filistinin §imalinde 

Donanmamizin a~1k denizde yapacag1 
manevralar birka~ giin siirecektir 

Kocatepe muhribimiz dun Karad.enize 9tkarken Deniz Ticaret lisesi 
talebelert tarajmdan seld.mlamyor 

Evvelki gun muhriblerimizle denizalh 
gemilerimizden bir k1sm1 Karadenrz.e 
~IkmJ§Iardt. Diin de, Y avu-z muharebe 
kruvazorile diger muhriblerimiz ve gemi
lerimiz de limammiZdan Karadenize ~Ik
mi~lardir. 

Gemilerimiz, Dalmabahc;e online gel
dikleri zaman Y avuz yirmi bir pare top 
atarak Atatiirkii selamlami§hr. 

DonanmamlZln Karadenizdeki ma· 
nevralan birkac; giin siirecektir. Manev· 

[Ar kasz Sa. 7 siitun 3 tel 
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Avam Kamaras1ndan 
yiikselen sesler ••. 

«<;ekoslovakya ve Danzig halk1na yardun 
ederse ingilizler ad1m atmiyacaklardJrh> 

icab 

Edenin Ribbentropa verdigi cevap 
Londra 3 ( A ~ 

A) -Havas aian-
Sl muhabirinden: 

Dun ogleden son
ra Avam kamara -
smda Yon Ribben -
trop'un Leipzig' de 
soylemi§ oldugu nut
ka cevab veren E -
den, fngilterenin her 
hangi bir mi.istem -
lekenin Almanyaya 
iade edilmesini na - ' ChamberZaine 

zan itibara almaga amade olmad!glnl 
beyan etmi§tir. 

Eden, ilaveten demi~tir ki: 
«- Cranbourne tarafmdan Avam ka

marasmda yapilmi§ olan beyanata bir§~Y 

ilave edecek degi -
lim. Bu beyanat, 
Majeste Krahn hii
kumetinin takib et
mekte oldugu siya· 
setin esasm1 te§kil 
etm.ekte berdevam -
d1r. Biiyiik Britan -
vamn Almanyaya 
kar§I hatti hareketi, 
yap!CI bir hath ha
rekettir. 

Eden Leamington' da 
Fransa veya Bel<;ikaya kar§I tahrik eseri 
olm1yan bir tecaviiz vukuunda bu mem -
leketleri miidafaa ic;in silaha sanlmaga 
ham oldugumuzu soyledim. Eger yeni 

[Arkasz Sa. 7 siitun 3 teJ 
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Ankarada a<;Ilan Tiyatro mektebine 
ilk hamlede yalmz otuz iir; ki§i kaydolun· 
mu§ l::ulunmasm1 ve bunlardan da yalmz 
ii<;i.ini.in hi olmasm1 mektehin biitiin 
memlekette kafi derecede i§itilememi§ ve
ya anla§Ilamami§ olmasma atfetmelidir. 
Mektebi genclige duyvrmak i<;in neka
dar c;ok soylesek asia fazla olmiyacagmi 
takdir ediyoruz. Tiyatronun kendisi bir 
halk mektebidir, ve Tiirkiyemizde heniiz 
hakkile mevcud olm1yan sahne mukadder 
olan inki§aflanm elde ettikc;e hir; §i.iphesiz 
eliistiinde tutulacak bir giizellik abidesi 
haline gelecek ve onu ya§atan san'atkar
lar milletin en sevilen insanlan masmda 
mevki alacakt1r. Hayatta §U i§i ve bu i§i 
yapmamn gayesi mes'ud bir aile yuvas1· 
nm mai§etini temin etmekten ibaret oldu
guna gore bu gayeyi halka manevi g1da· 

Karabiik ta'brikastnl kuracak ingiliz miihendisleri, diin sabah 
Sirkeci istasyonunda 

Karabiikteki c;elik ve demir fabrikas1· 
m in§a edecek olan Brassert grupu mii -
diirii Mackenzie di.in sabahki ekspresle 
Londradan istanbula gelmi§ ve ak§am 
ekspresle Ankaraya hareket etmi§tir 
Mackenzie ile beraber, Karabiikteki in
§aah idare edecek olan miihendis G. F. 
Hapkinson ile W. S. Rawlin, J. B. Sel
way ve Roberts te Ankaraya gitmi§lerdir. 

kafile halinde Tiirkiyeye gelecek!erdir. 
ilk i§ olarak Karabiikte miihendisler;:ni7 
i<;m evler yapacag1z. ileride Ankara ve 
lstanbulda biirolar ac;mam1z ihtimali de 
vardlf. 

halihamda iki sevkulceY§ yolu in§a edil- [ J 
mektedir. Bu :yollardan biri, bir Si\hil T ii r k D i I i u z e r i n d e 
§ehri olan Hedera'YJ Afule'ye baghya -

cak, digeri de Suriy_e - Filistin hududunu "'--------- T E J K i K L E R ------
takib edecektir. 

YUNUS NADI 
[Arkasz sa. 7 sii.tun 1 de] 

i<; SAHiFELERDE 
3 iinciide: Edebiyat 

Peyami Safa 
5 incide: Ankarada a .. Ilacak komiir 

sergisi. Tiirk tiyatrosu ku
rulurken. 

6 nctda : ~i§man Bertanm esran. 
Spor haberleri. Tahlil ve 
ten kid. 

ingiliz grupu miimessilleri di.in Park 
otelinde bir arkada§ImiZI kabul ederek 
faaJiyetJeri hakkmda §UnJan soyJemi1 -
lerdir: 

«- Bu ak§am Ankaraya hareket 
ediyoruz. Birkar; gi.in orada kald1ktan 
sonra Karabiike giderek martm on be§in
de faaliyete ba§hyacagiz. iki sene z:1r -
fmda in§aat tamamlanacakt!r. Oni.imi.iz
deki haftadan itibaren miihendi.;!erimiz 

Ti.irkiyede in§a edecegimiz demir ve 
celik fabrikas1 en modern miyarlar iize -
;ine kurulacak ve di.inyamn en biiyiik 
c;elik ve demir fabrikalanndan biri o!a -
caktir. 1Ik devrede iki, iic; yiiz kad:n 
Ti.irk i§c;isi kullanacagiz. in§aat bittigi 
zaman bu miktar iir; bine, belki de daha 
fazlasma balig olacakt!r. 

Si.imer Bank §imdiden i§c;i kaydma 
ba§laml§ bulunmaktadn.» • 

Ogrendigimize gore, grup miidiirii 
Mackenzie bir haftaya kadar lngiltere
ye donecektir. Heyetin diger azalan da 

[Arkasz Sa. 7 siitun 2 de] 

Bu yallarm in§ a masraf1 1 00,000 ln- K 
~~~~~ .. !!:~~:~~ .. ~~~:~ ... ~!~~.~~~~~: ................. « osmos » sozii hakkinda 
Rumen Meclisinde 
hararetli bir celse 
Bukre§ 3 (A.A.) - Meclisin diinkii 

toplanhsmda, sag cenah gruplan da dahil 
oldugu halde, biitiin partilerin miimes -
silleri Y a§ suikasdini §iddetle takbih et
mi§ler ve tethi§ usullerinin tatbikm1 bii -
yiik bir teessiirle kar§Ilami~lardu. 

Bakan, Diamandi, hiikumet adma, 
bu usulleri §iddetle tenkid etmi§ ve hii

[AFkas' sa. 7 sii.tun 3 tel 

Yazan: Dr. M. Ali Agakay 
-2-

Her§eyden once giine§i isimlendi
ren ve daha sonra bu ismi, giine§ten 
ald1g1 her tiirlii mefhuma veren ilk 
miitefekkir be§eriyetin, kainat gibi 
§ami! bir anlama takhgi ad1 da ora -
dan miilhem oldugu miicerred fikir
lere te§mil etmi§ bulunmast c;ok tabi
idir. 

Kainat manast verdigimiz (Kos) 
soziiniin tahlilinde, anakokiin bura· 

da varhk, biiyiikliik kuvvet ve par
lakhk gibi birbirine bagh ve yekdi -
gerinin neticesi olan bir taktm an· 
lamlarla ami! oldugunu gormii§tiik. 
Boylece kainat mutlak varhgmt; bii
yiikli.ik ve c;oklugun; kuvvet, kudret 
ve ha§metin! ziynet ve gi.izelligin bir 
timsali oldugu anla§Ihr. $u halde o• 
nun ald1gt is in de zamanla bi.itiin 

'1 [Arkasl Sa. 7 sii.tun 1 de) 
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Tarihi tefrik : 47 Yazan: M. Turhan Tan 
(T erciime ve iktibas edilemez) 

Hiinkar kar1s1na cevab verdi: 
Benimle sen sag 

sonra 

olahm Hurrem. Biz oldiikten 
varsm cihan yikdsin! 

Bir ana, o kadar tstlrablar c;ekerek diin·j bir yara demek olacagmt dii§iinmekten 
yaya getirdigi yavrusunun gencligin~ ileri gelen ic; stkmhsmt gidermek ic;in sev
doymadan olecegini bilip dururken lo - gili nedimine stgmmak istiyordu. Kula -
gusa do§eginde sevinebilir miydi, giiler gm1 dudaga degil kalbe c;evirmegi bilen, 
miydi, bahtiyar goriiniir miiydii?.. dilin soylediklerinden ziyade ruhun sessiz 

Evet, saadeti felaket telakki eden §U nutuklanndan mana <;tkarmakta mahir 
kadm hakhydJ. Fa kat tahta c;1kan her o~an nedimin~ . go~~ekle ve onun saZJm 
Padi~aha karde§lerini oldiirmek hakkml dmlemekle Slmrlenm yatt~l!racagmJ, ka
veren kanun da soz goti.irmez bir idare ra~hklara bulanmi§ kafasmJ aydmlata -
zaruretine terci.iman oluyordu. <;unkii iki cagm1 umuyordu. 
yiiz yirmi y1lhk bir tarihe sahib olan Os· F akat Ibrahim, yeni saraymda ve he· 
manh devleti, karde§ kavgalan yi.iziinden niiz yi.izyiize geldigi e§inin yanmdayd1. 
biiyi.ik muhataralar gec;irmi§ti. Her §eh - Kendisi de oraya m1 gidecekti? . K1sa ve 
zade, biiyiikliik haklanna ve kiic;iikliik c;ok klsa bir dii§i.inceden sonra karanm 
borc;lanna k1ymet vermiyerek tahtt ele verdi, nedimini gerdekten saraya getirtti. 
gec;irmek istiyor ve isyanlar tertib ediyor- Verdigi emrin nedimine ulastmlmasJ ve 
du. F atih Sultan Mehmed, bunun oniinii onun giyinip ku§amp yanma -gelmesi ic;in 
almak ve devletin pan;alanmasma mey- gec;en zaman, kendine bitmez tiikenmez 
dan vermemek fikrile Padi§ahlarm erkek gibi gori.inmii§ ve ibrahimin esik iistiinde 
karde§lerini oldiirmelerini kanuni veci - goriini.i§i.i de sonsuzluguna i~amlan bir 
beler arasma sokmu§tu. Bununla beraber gecenin anslZin gi.ine§e kavu§masJ gibi 
post kavgalannm i:ini.i gene almmi§ de · ic;ine ferahhk getirmi§ti. 

~i~~i ... Bizzat .: ~.tihin ogl~ Cern, babas1 Hiinkar ilk defa olarak sevgili vezi -
olurv ol~~z buyuk kardeyne kar§I barb rini, gozi.ini.in bebegi yerinde tuttugu ne
ac;hgi gtbJ Be!a:Jdm ogul~a:J d~. daha dimini, gi.irbiiz ve yaki§Jkh eni§tesini ha
babala.n.nm. sagh.gmda taht tc;m m~cade· rem dairesinde kabul ediyordu. Bu. o gi.i
leye gm~mt§lerdJ. Saltanat, §U vaziyette, ne kadar hic;bir Padi§ahm hicbir vezire 
bilegi .pek. olana mukadder gi:iriini.iyor - laytk gormedigi bir itimad ~i§anesiydi. 
du. N1tektm, Yavuz, ya§<;a en kiic;iik ol- ibrahim de vaziyetin inceligini kavradt • 
dugu halde kendind.en bii_yiik §ehzadeleri gmdan bi.iyiik bir heyecan gec;iriyordu, 
ve hatta babasmJ gidermi§, tahtiitact ele yiizi.inii yerlere siire sure §iikranmt sunu-
gec;irmi§ti. yord u. 

Demek ki ziyayt heniiz goren, havay1 Sultan Si.ileyman, ili§ik ·edilmedigi tak· 
heni.iz teneffi.ise ba§hyan, g1day1 heniiz dirde sonu gelmiyecegine emin oldugu 
alacak olan §U c;ocuk ta bir giin ya ken- bu secdelerden kurtulmakta acele etti. 
dinden biiyiik karde§inin emrile bogula
cak, yahud 0 akJbetten kendini korumak 
ic;in silaha sanlacakh. Onun hayat kay • 
~usile birlikte saltanat hmma kap1larak 
- adm1 ta§IyacagJ Y avuz Selim gibi - ba-
1)asma kar~I da isyan etmiyecegini kim te-
1in edebilirdi? .. 

- Buak siiri.inmegi de, dedi, beni din· 
!e. Y aphgm sa ray Haticenin olsun, sen 
her gece burada kalacaksm. 
• Gozleri sevincden kararan Ibrahim, 

kekeledi: 

- Ferman efendimindir! 

CUMHURiYET 

c eehir va Memleket Haberleri ) 
Miisteh~en gOriilen Ankara Kii~iik San' atlar 

bir sarkt • • d k } 
Birc;ok sa~'atkarlarin sergi~ID e azanan ar 

muhakemesine basland1 
' 

«Bahkc;tlar» isimli bir §arkmm plag1 
Miiddeiumumilikc;e miistehc;en addedile
rek plagm sab~1 menedilmi~ ve plagm 
giiftesini yazan, §arkJyl soyliyen -ve plagt 
satanlarm muhakemesine diin ikinci ceza 
mahkemesinde ba§lanmi§tJ~. Maznunlar 
arasmda muganniye Safiye, bestekar 
Sadettin, Artaki, Nazmi, Kemal, Mah· 
mure ;lenses, N eriman, Rifat, J ak, M u· 
radyan ve Post bulunuyordu. 

Miiddeiumurniligin okunan iddiana • 
mesinde bu eserin, giiftesi Laz taklidli ve 
san' at eseri olmaktan uzak ve halkm ar 
ve haya duygulanm incitici mahiyette 
bir §arb oldugundan bahsediliyor ve a· 
milleri hakkmda matbuat kanununun 
31 inci maddesi ve ceza kanununun 426 
427 nci maddeleri deialetile dava ikame 
edildigi bildiriliyordu. Mi.iddeiumumili · 
gin iddianamesi okunduktan sonra evvela 
bestekar Sadettin isticvab edilmi§ ve §un
lan soylemi§tir: 

«- Bir eser kiil halinde miitalea edi
lir. Bu §arki, kiil halinde miisteh<;en de
gildir. Trabzonda bahkc;Jiar iyi avian -
d1klan ve bereketli mahsul aldikl.an za -
man sevincden co*arlar. hte biz de bu 
sevince terciiman olmak istedik. Bu plak 
bir senedir piyasadad1r ve kimse gelip iti
raz etmemi§tir. Bilakis herkes c;Ilgmca 
alh§lamJ§tJr. Miistehc;en olsayd1 dinli • 
yenlerin yiizleri ktzamdi. Bildigime go
re bu vak' a §i:iyle dogmu§tur: T rabzon -
da yanyana bulunan iki rakib kazinodan 
biri bu «Bahkc;Ilar» §arflSlni ~ald1rmaga 
ve okutmaga ba§lamJ§, mi.i§teriler, §arki
nm soylendigi kazinoya gitmi§ler, buuun 
iizerine diger kazinocu Mi.iddeiumumili -
ge, rakibi olan kazinonun miistehc;en 
~arkilar soylettigini ihbar ederek §ikayet 
etmi§. Trabzon Miiddeiumumiligi Istan
bul Mi.iddeiurnumiligine bir tezkere ile 
miiracaat ederek bu plagm «Matbuat 
bi.irosu» ndan gec;ip gecmedigini sormu§ 
ve istanbuldan «mahzur gi:iriilmemi~tir» 

Odas1nda merasim 
miikaJat, diploma 

yapdd1 Ticaret Diin ve 
ikramiye, 

lara 
kazanan· 

verildi miikafatlar1 

Miikdfat tevziinde bulunanlar ve bir bayana ikramiyesi verilirken 

29 birincite§rinde Ankarada ac;1lan ve kii<;iik san' atlarla gec;inen daha birc;ok 
biiyiik bir muvaffakiyet temin eden kii - vatanda§lar yeti§tirmek, gene sizlerden 
c;iik san' atlar sergisinde ikramiye, madal- bekledig_imiz en mi.ihim vazifelerden biri· 
ye ve diploma kazananlara bu hediyeleri dir. 
diin Ticaret Odasmda merasimle veri] - Biiyiik ve kiic;i.ik sanayiimiz normal 
mi§tir. §artlar ic;inde ya§amaga muktedir olan, 

Odanm biiyiik salonu 150 kadar kii- ancak teknigin tekemmiiliinden, ikt1sadi 
<;ilk sanayi erbabile dolmu§, bir kismim muhitin kendilerine arzettigi imkanlardan 
salon istiab edemediginden dJ§anda kal - istifade eden ve buna istinad eden bir 
IDI§lardl. iktJsad Vekaleti namma Ba§ - sanayi olacakttr. Bu itibarla, sizler ic;in 
miifetti§ Hiisnii Y aman, Oda idare heye- dahi gelecek zamanda en bi.iyiik istinad
ti azalan ve daha bir c;ok zevat hanr bu- gahm1z kendi zekamz, kendi zevkiniz ve 
lunuyordu. bugiiniin <;ok seyyal hayatma daimi su-

Saat 15,20 de Vali ve Belediye Reisi rette int1bak kabiliyetiniz, ileri teknigin 
Muhiddin Ustiindag Odaya gelerek ic;- sizlerde gosterdigi kolaybklardan istifa
tima1 ac;mt§ ve: de hususundaki te§ebbiisiiniizdiir. Kuvvet 

«- Kii<;iik el sanayiinde muvaffak 0 _ kaynaklanmz daima bunlar olsun, daima 
lanlara madalye ve ikramiye verme me - bunlardan istifade ediniz.» 
rasimini ac;makla bahtiyanm. Bu muvaf- Bundan sonra Vali madalye ve ikra
fakiyete erenlere §likranlanmm sunan • miyeleri tevzie ba§ladl. ilk olarak hem 

ikramiye, hem madalye ve hem de diplo
m.» 

Dedikten sonra soylenecek birkac; so
zii oldugunu, fakat ,hastahg1 dolay1sile 
bunlan As1m Siireyyamn okuyacagmt 
ilave etmi§tir. 

rna kazananlardan gi.imii§ i§lemecisi Ali 

Hiinkar, heniiz dogurdugu yavrusu -
1un istikbaline aghyan kansma nas1l 
tesliyet verecegini di.i~iini.irken ihtiy ars1z 
blitiin bu noktalan da' zihnintlen gec;irdi. 
Padi§ahlar ic;in baba olmanm zevk degil, 
elem olduguna yeni ba§lan kanaat getir
di, ye§il duvakh kundaga goziinii kay
d!rmaktan adeta c;ekinir oldu ve kansma, 

- Giindiiz beraberiz, gece beraberiz. tarzmda cevab verilmi§ti. Binaenalt•yh 
Y ataklanm1z da yanyana serilecek. Gon-
li.im boyle istiyor. Anladm degil mi} ni~in §imdi miisteh~en deniyor. Bu pla -

Kiic;iik san' at elbabmm takdir ve talti
fe laytk goriildiigiini.i soyliyen Valinin 
nutkunda §oyle denilmektedir: 

hediyelerini ald1. Bun dan . sonra diger 
san' atkarlara ikramiye ve madalyeleri 
tevzi edilmege ba§landJ. Atati.irk miika
fatim kazanan ismail Hakk1 2000 lira
hk ~ekini ve hiikumet miikafat1m kaza -
nan Sanyan 1500 lirahk miikafattm ahr
ken biiyi\k b~f 8Jfl§ koptu. 

k!Tgm bir sesle cevab verdi: 

- Benimle sen sag olahm Hurrem. 
Biz i:ildiikten sonra varsm cihan ytktlsm!. 

-..! F errnan efl!'ll(hmindit T . gm satl§mm menedilmesi hazineyi de, a-

- Oyleyse, bir mi~dere iii§, yayma lacag1 birc;ok vergiden mahrUl)l etmi§ -

yapt§. (I) • tir.» 
Bundan sonra diger maznunlar istic • 

vab edilmi§ler, bunlar da plagm miisteh
<;en olmad1gtm soylemi§lerdir. Muhake -
me karar ic;in 27 marta talik edilmi~tir. 

SEHIR ISLER/ 

isimleri degi~ecek sokaklar 

«- lstanbulumuzun i§ hayatmda fer
dl te§ebbiis ve §ahsl mes'uliyetlerine da -
yanarak, yalmz, ince ve ntu§kiil san' at
lanmn miispet verimlerinden kuvvet alan, 
mevcudiyetlerini batmdan batma yalmz 
bununla intikal ettiren bu miimtaz vatan
da§larla kar§t kar§Iya gelmi§ bulunmak
tan biiyiik bir haz ve bir Istanbul hem -
§erisi sJfatile ayni zamanda biiyiik bir gu
rur duyuyorum. 

Sizlerden istedigimiz hizmet yalmz 
bundan da ibaret degildir. Giizel san'at
lanmtzm verimini arhrma.k, memlekete, 

B1,ni.dan sonra Giizel San' iltlar Aka-

demisinin ,i.ki Jww\ tJi hoc<! ~! j~1Pail Hak· 
kt tezhib ve Necmeddin ciiJcilikten ikra
miyelerini a!dJ!ar. DokumacJ!ar namma 
DokumaCJlar Birligi reisi Ayni Y tlmaz 
madalye ve diplomayJ ahrken kiic;iik sa
nayiin himayesi giiniini.i gosteren Biiyiik 
Onder Atatiirke, lsmet lnoni.ine, lkt1sad 
Vekiline ve Parti Umumi Katibine §i.ik
ran telgraflan c;ekilmesini teklif etti ve 
bu te1dif, alh§larla kabul edildi. 

Diin 130 madalye, 6870 lirahk ikra
miye tevzi edilmi§tir. 

.;limdi orada da duramtyordu, sinirle· 
niyordu. Li:igusayi ohamak ve onunla u· 
zun uzun konu§mak i§tiyakmdan SJYnl -
ffil§ degildi. F akat c;ouk, kundaklanmi§ 
bir tutam ete benziyen §U minimini mah
luk, ic;ini stkiyordu ve bo§ be§ik gi:iziine, 
kollanm a<;arak i:iliisiinii bekliyen bir me

Hurremin li:igusahg1 i§te boyle bir ne
tice de verdi. ibrahim ile Hiinkann mi.i
nasebeti ve temast bi.isbiitiin sibla§h. Ar
tJk i<;tikleri su ayn gitmez soziinii ger<;ek· 
le§tiren bir yakmhk ic;inde vakit gec;iri -
yorlardt. Viicud 1le gi:ilge gibi birbirlerin· 
den aynlmtyorlardi. Hiinkar, a§kmdan 
bir zerre bile kaybetmemi§ti, Hm -
remi gene eskisi gibi candan seviyordu. 
Lakin onun ktrkm1 c;1kanp ta yataktan 
aynlacag1 ve §uhlugunu ele alacagJ giine 
kadar yiiregini nedimine a<;mt§tJ. Kmak 
ni.ikteler ve berrak nagmeler dinliyerek, 
bol §arab i<;erek hayattan kim almaya 
c;ah§tyordu. 

Sokak isimlerinin degi§tirilmesile 
me§gul olan komisyon tetkikatma de
vam etmektedir. Yalmz yeni isimlerin 
listesi $ehir Meclisinin bu ic;tima dev -
rcsine yeti§emiyecektir. Bunun sebebi 
birbirine benzer sokak isimlerinin c;ok 
olmas1 ve bunlarm aynlmas1 ic;in yeni 
isimler bulunmasmda mii§kiilata tesa
diif edilmesidir. Maamafih meclisin ni
san devresinde bu ~e bakllabilecektir. 
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zar gibi soguk gi:iriiniiyordu. 

Bu sebeble ve hi.ir havaya susamJ§ bir 
mahpus heyecanile yerinden f1rladJ, kac;
rmya hamlandJ. Lakin Hurremi de ag· 
lar buakmak istemedi: 

- Uyu, dedi, giizel giizel uyu, diva· 
nece kuruntulan kafandan at, yalmz bu· 
giinii dii§iin. Y annla ugra§ma. Bu. be· 
nim degil, Tannmn da gi.ici.ine gider. 

V e kansm1 sevindirecegini umarak 
miijde verdi: 

- Y avrumuzun adm1 Selim koydum. 
Rahmetli babamm ad1. in§allah onun gi
bi cihangir ol urI 

Hurrem, kocasmm kendini b1rak1p sa· 
vu~masmdan belki elemlenecekti. Onun, 
<;ocugu kucagma almamasmdan da za • 
ten ktzgmdt. Fa kat son sozler, yiiregine, 
tath bir in§irah getirdi. Y avrusuna Selim 
ad1m veren kocasmm ona, Yavuzdan mi
ras kalan tahtJ da lay1k gorecegini kurun
tularnJ§tJ. Hiinkarm, dua mahiyetinde 
sarfettigi kelimeler de bu kuruntuyu kuv
vetlendirmekten geri kalm1yordu. Ondan 
i:iti.irii kendini tophyarak giiliimsedi: 

- T ann, dedi, bir giiniinii bin etsin. 
Selim de, anas1 da sana fed a olsun efem I 

0 tebessiimiin tadtm yanm yamalak 
sezen ve yaptlan duay1 ise hie; duym1yan 
Hiinkar, li:igusa odasmdan aynlmakta 
bariz bir tehali.ik gi:isteriyordu. Hurrem, 
bu yaman gidi§in de farkmda oldu, yeni 
ba§tan elemlendi. Kocasmm gene sevgili 
nedimine ko§tugunu anhyordu, i<;in i<;in 
kopiiri.iyordu. 0 gi.ine kadar yalmz giin
diizlerini ibrahime baghyan Padi~ahm, 
§U ]ogusahk devresinde gecelerini de ona 

tahsis edecegini dii§i.inmek yiiregine agu 

bir sJZI vermi§ti. SadnazamJ evvelce kuv· 

[ArlGast varJ 

(1) Balyoz Piyero Bragadlnonun mii -
verrlh Hammer turafmdan iktibas olunan 
raporunda §U sat1rlar vard1r: 

«Sultan Siileymanla Veziriazamm mah
rerniyeti o dereceyi bulmll§tu ki bermutud 
yemeklerini beraber yedlkten ba~ka - ek
seriya - ayrJ!mamak igin yataklanm b!r -
b!rlerlne yakm yaptmrlardl. Pe!k az giin 
olurdu ki en mtihlm il?lerle mel?gul olduk
lan halde Padlsahla Veziriazam sabahtan
ber! tezkere te~tl etmernil? ve o' giiniin ak
l?amtru birlikte gec;irmemi~ olsunlar. ibra
hlmin muslklde mehareti ve miisahab~sl
nln lezzetl dii~tiniiliirse bu emsalsiz tevec
ctihe pek te taacciib olunamaz. ibrahim 
rumcadan bal?ka farlst ve ltalyanca da bi
llrdl, tarih ve cografya mtitaleasml pek 
severse de en zlyade okudugu cihungirle
rin me§hur harbleriydi. Yalmz karabet -
lerine deg!l, Ya§lanmn ve ta bia tlerinin uy
gunluguna da miistenld olan l/U ba~iihk 
bozulmadan devam edip gidiyordu.~ 

Beypazar1nda a~dan 
Dikis Yurdu 

' 

vetli rakib goriirken §imdi ba§di.i§man Beypazan (Hususi) - Burada gene 
sayar o]IDU§tU ve kocasml bunun e]inden kJzJanmJZa bic;ki Ve diki§ ogretmek uzere 
kurtanp kendine hasretmek i<;in her §eyi bir yurd ac;Ilmi§tJr. On ay devam edecek 

olan yurdun kurslanna biiyiik bir ragbet 
yapmaga karar vermi§ti. gosterilmektedir. 

Hurremin sezi§inde isabet vard1. Pa· Yukanki resim Yurdun ilk mezunla _ 

di§ah, her dog an ve dogacak olan c;o - . nm te§kil edecek olan gene kizlanmlZI 

cugun kendi rahat1m, saadetini kanatan miidiirlet::ile bir arada gostermektedir. 

T erkos tesisabnda yapdacak 
1slahat 

Terkos idare heyeti diin l]lutad top
lanhsuu yapmi§hr. Bu toplanhda onii
miizdeki sene ic;inde §ehrin muhtelif 
yerlerindeki §ebckclerin geni§letilmesi 
hakkmda gorii§iilmi.i§ti.ir. Oniimi.izdeki 
-,ene ic;inde esash surette tcvsiat yap1 -
Jacagt gibi Veliefendide de bi.iyiik bir 
su deposa in§a olunacakhr. Yapllacak 
isler arasmda Bala.rkoyiinden sonra A· 
dalarda da Arteziyen kuyulan ac;Ilmasl 
tasavvuru vard1r. 

Turk dilini hakim kilmak 
i~in ahnacak tedbirler 

Tiirk tebaasmm yabanc1 dille konu§
mamalan hakkmda almacak tedbirler 
iizcrinde tetkikata devam edilmektedir. 
~ehrin muhtelif yerlerinde ve bilhassa 
biiyiik caddeler iizerindeki diikkanlarm 
bir ktsmmdaki bozuk tiirkc;e ile yaz1l • 
mi§ olan tabelalann degi§tirilmesi su -
retile i§e ba§lanmast muvaf1k goriil -
mektedir. istanbul, kalabahk ve dag1 -
mk bir §ehir oldugu ic;in yabanc1 dille 
konu§anlan kontrol hususunda mii§kii
lata tesadiif edilecegi de gozoniinde tu
tulmaktadlr. Esasll miieyyedeler temin 
edildikten sonra i§e ba~lanacakt1r. 

DENIZ ISLER/ 

Deniz navlunlarmi tesbit 
edecek komisyon 

Denizyollarmm yeni yolcu vc yi.ik 
tarifelerini tesbit edecek olan komisyon 
di.in Deniz Ticaret miidiirli.igi.inde top -
lanmqtlr. Komisyona ikhsad VekiHeti 
tarifeler bi.irosu azalan, Denizyollan i
daresi erkam ve Ticaret Odas1 mi.imes -
silleri i§tirak etmi§lerdir. Di.inkii top -
lanhda, nakliyat i§leri ve navlunlar i.ize
rinde aH1kadarlar1n umumi miitalealan 
dinlenmi§tir. 

Alman kleringi 
kesildikten sonra 

Vekalet, takib edilecek 
hatt1 hareketi bildirdi 

Hiikumet, Almanya ile olan klering 
kredisinin kesilmesinden sonra bu i§te ih· 
racat tacirlerimizin zarara girmemesi ic;in 
ihracat<;Jiann takib edecegi hattJ hareke 
ti tayin eden ilk karannt vermi§ ve teb -
I ig edilmi§tir. 

Vali Muhiddin Ustiindag Ankaradan 
aldJgl emir iizerine biitiin ihracat tacir -
lerini bir toplanhya davet etmi§tir. Bu 

toplantJda Vali, hiikumetin bir tebligini 

ihracatc;tlara bildirmi§tir. Hiikumet, bu • 

giinki.i vaziyetten tela§ edecek bir§ey ol

madJgmJ bildirmekte ve ihracatc;tlann el

lerindeki stoklanm serbest dovizle mua

mele yapan memleJketlere ihracmt tavs1ye 

etmektedir. Bundan sonra bu vaziy-etin 

bir esbab1 miicbire olup olamtyacagJ tet . 

kik edilmi§tir. 

ihracatc;tlar, Valiye bankalann da pa

ra verme i§ini kestiginden dolay1 mii§kiil 

vaziyette bulun.duklanm, bunun ic;in hi.i

kumetin daha siiratli bir karar alarak 

Merkez Bankast vasttasile mii§kiil vazi

yetten kurtanlmalanm istemi§lerdir. 

Muhiddin Ustiindag, bu hususu der -

hal Ankaraya bildirecegini ihracat<;tlara 

soylemi§tir. 

Ticaret Odastnda yapzlan toplantz 
ihracat tacirleri Oda umumi katibinin 

nezdinde diin sabah toplanmt§lardir. 

Vali Muhiddin Ustiindagm i§ttrakile 

ikinci bir towanb daha yapJlmt§. Bu top

lanbda Oda reisleri, Oda umumi katibi, 

i1kt1sad Mi.idiirii As1m Siireyya da bu -
Komisyon toplantllarl!la devam ede

cek ve s1rasile yi.ik ve yolcu iicrctlcrini 
tesbit edecektir. Komisyonun mesaisi lunmu§ ve ayni mevzu iizerinde yanm 
on giin kadar siireccktir. saat kadar gi:irii§iilmii§tiir. 

Ktziltoprakta demir 
madeni varmts 

' 
Bir zat bu madenin imti

yazini almak istiyor 
J andarma zabitliginden miistefa Halil 

F uad isminde birisi Vilayete bir istida 1le 
miiracaat ederek Ktztltoprak, F ener mm
takasmdaki geni§ bir sahada demir ara • 
rna imtiyazmm kendisine verilmesini iste· 
mi§tir. Bu zahn iddiasma gore kendisi 
Harbi Umurniden evvel Kii<;iikc;amhca -
da T a§kuyu mevkiinde demir madeni 
ke§fetmi§ ve o zaman bir istida ile mii -
racaat ederek imtiyaz alml§h. Halil F u
ad bunun i.izerine bir ingiliz kumpanya
SI vas1tasile burada bulunan maden par
c;alan iizerinde tetkikat yaphrmt§ ve bu
lunan maden parc;alannm % 75 derece
sinde demiri ihtiva ettigi anla§Jlmi§hr. 
F akat as1l damarm aranm<\SI ic;in miihim 
bir sermayeye ihtiyac goriilmii~ ve bunun 
tedarikile ugra§Ihrken Harbi Umumi ilan 
edilmi§ ve taharriyat yiiziistii kalml§hr. 

Bu zat §imdi bunun imtiyazm1 iste -
mekte ve menafiinin msfm1 milli miidafaa 
ile hava kuvvetlerine terke amade oldu
gunu soylemektedir. Fa kat mevcud bir 
kanuna gore demir madeni imtiyazJ veri
lemiyecegi kendisine teblig edilmi§tir. 

F uad Halil bu havalide vaktile yanar
daglarm mevcud oldugunu ve o civarda
ki sularm iyi olu§unun dcmir madeninin 
tesirinden ileri geldigini beyan ederek 
biitiin diinyanm di:irtgozle arad1g1 demi
rin burada mebzulen bulundugunu Jsrar
la soylemekte ve topladtgi bazt niimune
leri gostermektedir. 

VILAYETTE 
Yeni lskan miidiirii 

istanbul Vilayeti iskan miidiirliigii 
ne tayin edilen Ankara iskan miidiirii 
Dr. Re§ad §Chrimize gelmi~ ve i§e ba§
lami§hr. Istanbul iskfm miidiirii Nazmi 
de Ankaraya gitmi§tir. 
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Almanya ve eski 
miistemlekeleri 

~ lmanyanm mukadderatma ha
~ kim olan Hitler, son nutkunda, 

Almanyanm, garbi Avrupa 
devletlerinin arazisinde ve bu devletlerin 
miistemlekelerinde gi:izii olmadtgmt, Ia "' 
kin milli §erefin ve ikttsadi zaruretin ica~ 
bt olarak eski !Piistemlekelerinin kendi
sine iadesini kat'i olarak istedigini beyan 
etmi~ti. Alman devlet §efi Almanyamn 
bu dilegini soylemekle kalmtyarak bunu, 
eski Alman miistemlekelerinin taksimi es· 
nasmda asian- paymt almi§ olan lngiliz; 
lmparatorluguna bildirmek ve laztm ge· 
len te§ebbiislerde bulunmak iizere Rib • 
bentrop'u Londraya gondermi§ti. 

Almanyamn miistemlekelere .tid di .. 
leklerini siyasi sahada tahakkuk ettirme • 
·ge geni§ salahiyetle memur edilen ve mil~ 
li sosyalist partisinden dahi dl§ politikaya 
aid i§lerde sozii gec;en mumaileyh Lon • 
drada evvela Hariciye N azm vekili 
Miihriihas Lordunl! ALmanyanm eski 
miistemlekelerini geri istedigini ve bunun 
siyasi ve ikttsadi sebeblerini hususi su • 
rette bildirmi§ti. 1ngiliz Hariciye N ami 
mezuniyetinden dondiikten sonra Alman 
elc;isi, Almanyamn dilegini ona da anlat
mJ~tJ. 

Londrada neler gorii§i.ildiigii, miizake· 
reler gizli tutulmu§ oldugundan, belli de· 
~ildir. Almanya, §imdilik ingiltereye a "' 
Gikc;a meydan okumaktan c;ekindiginden 
birc;ok sebeblerle ingiltere tarafmdan 
derhal kabul edilmesi beklenilmiyen bir 
davada, uzun siirecek miizakerelerin ale· 
ni olmasJm muvaf1k bulmamJ§ltr. lngil • 
tere dahi, son zamanlann en nazik ve 
miihim bir meselesinin biiti.in diinyamn 
gi:izii i:iniinde miinaka§aSinJ istememi§tir. 

Eski Alman miistemlekelerinin iadesi, 
lngiliz imparatorlugunun yalmz siyasi 
tasavvurlan noktasmdan degil maddi 
menfaatleri cihetinden dahi c;ok alakadar 
bulundugu bir i§ oldugundan, Londrayl 
c;ok dii§iindiirmektedir. Almanyanm e ~ 
linden ahnan ve guya manda §eklinde 
idare edilen, Afrika k1t'asmm birc;ok yer· 
lerini ve Okyanusya k1t' asmm en miihim 
ve zengin taraflanm i§gal eden 2 milyon 
kilometro murabba1 geni§ligindeki eski 
Alman miistemlekelerinin di§e dokunur 
iyi nrleri kamilen ingiliz impafatorlugu 
el indedir. Alman miistem e e erindekl 
manda usii.lii yakm§arktaki memleketler ... 
deki mandalara benzemez. Bunlar, lic;i.in· 
eli derecede sayildigmdan dogrudan dog· 
ruya miistemleke idaresinden farksiZdtr. 

Ribbentrop Londradaki te§ebblislerin .. 
den aldigi inhbalan bildirmek i.izere AI• 
manyaya qondiikten sonra yeni Leipzig 
panaymmn gayet zengin ve i:igretici bir 
§ekilde hamlanan miistemleke §Ubesini 
ac;h ve Hitler partisinin ikt1sadi politika 
~Cnciimeninde miihim bir nutuk si:iyledi. 

Almanyamn Londra sefiri, lngiltere, 
Amerika ve Fransanm, Umumi Harb • 
den sonra, ALmanyamn ya§tyabilmesi 
ic;in yegane kalan yola, yani ihracatml 
inki§af ettirmek te§ebbiisiine agtr gum "' 
riik resimleri ve kontenian usulile sed c;e .. 
kerek :autarchic ( otar§i) denilen her. 
devletin kendi iktJsadi menabiile gec;in .. 
mek yolunu a<;ttklanm soyledi ve bu i.i~ 
biiyiik devletten her birinin tiikenmez. 
ham madde membalanna ve geni§ dahi
li piyasalara malik bulunduklarmdan: 
tuttukl an yol kendileri ic;in, bir derece 
iyi olsa da Almanya ic;in <;ok fena oldu· 
gunu ve §imdi de, Almanyanm ham 
madde ihtiyaclanm dahilden temin ic;in 
hamladJgJ dart senelik plam otar§i saya• 
rak bundan vazgec;mesi §artile kendisile 
ikttsadi anla~a yapmak istediklerini an• 
latt1ktan sonra diinyadaki blitiin fenahgu1 
milletlerin bir ktsmmm c;ok zengin va 
miireffeh ya§adtklan halde, diger bir kw 
mmm en iptidai ihtiyaclanm temin etmek 
imkanmdan mahrum edilmi§ olmalarm • 
dan ileri geldigini ve bu muvazenesizligi 
diizeltmek i<;in Almanyanm bir taraftan: 
dort senelik planla kuvvetini toplamak, 
diger taraftan da eski miistemlekelerin( 
almak zarureti kar§tsmda bulundugunu 
i§aret etti. 

Ribbentrop, son si:iz olarak ta bey .. 
nel:milel sulh havasmm esmesini yukan~ 
daki iki esasm tok milletler tarafmdan 
hbuli.ine vabeste oldugunu kaydetti. 
Boylece Almanya, bundan sonra dlinya: 
sulhu i~inin bozuk gitmesinden hangi ta· 

rafm mes'ul olacagm1 ihtar etmi~ bulu • 

nuyor. 
Muharrem F eyzi TOGA Y 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye Hari~ 

l~lD i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

Alh ayhk 750 • 1450 • 
u~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 

1 

t 
( 

( 

a 
[ 

c 

11 

ii 
n. 
li 
h. 
Vl 

ta 
Tl 

yt 
y: 
dE 
dE 

v< 
m 
nE 

c;i 
m 
lu 
de 
m 
ga 

VE 
te 
as 
I a: 
te· 
ya 
m• 
irr 
va 
da 

A 

me 
eel 
let: 
Ira 
me 

zet 
tar 
de, 
bii~ 

H: 
§ITT 

kal 
lar 
me 
ge1 



4 Mart 1937 CUMHURiYET 
3 

Oviedo oniinde 
kanb ~arpi,malar 

EDEBiYAT 

lJ zun ve ktsa ciimle 
Peyami Safa 

T aninml§ b.~r m~~e~~kkirin_tizden, bcni I <;Irmak istemedigimiz gtinlerin tecriibele· 
u~u~ ve ~1sa cumle ustunde b1r kere daha rini hat!rlamak ~art degildir. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Y edek Subay okulu i~in Biiyiik F a§ist Meclisininl 
vermi§ oldugu kararlar 
. . . . Biitiin gayretlere ragmen 

Bir FransJZ gazetes1ne gore Italya bir kere daha hiikiimet~i1er bu ~ehri 

du§unm_ege ve bu sat!rlan yazm1ya te§vik 
eden b1r mektub ald1m. Kendisi telgraf Kisa veya aksine uzun ciimle yapm1ya 
ibaresi kadar k1sa ciimleye pek taraftar ah§mamJ§ kalemlere r;ok tesadiif ederiz. 
goriinmiiyorsa da uzun ciimleye ar;tk~a Tiknefes veya agiTaksak ibareler bu ka-

H arbiye mektebi Ankaraya git • 
tikten sonra, oksiiz kalacagml 
~andtgnn Harbiye - ,Si§li mu • 

hiti Panga_ltJdaki binanm, Yedek Subay 
okuluna (Ihtiyat Zabit mektebine} tah· 
sisi iizerine, eski §enligini muhafaza etti. 

gayrimemnun devletler tarafm1 tutmu' zaptedemiyorlar 
Berlin 3 (A.A.) - Biiyiik F a§ist n, biiyiik F a§ist meclisinin diinkii karan 

rneclisinin kararlan, son derecede rnem- dolay1sile hayret izhar etmekte ve bu ka
nuniyetle kar§IIanrni§tlr. rarm Roma - Berlin mihverinin ani ola -

Madrid 3 (A.A.) - Hiikumet kuv
vetleri, J arama mmtakasmda biiyiik bir 
faaliyet gostermektedirler. Asilerin Va
lencia yoluna kar§I yapmakta olduklan 
endahtlarm §iddeti azalmi§tlr. 

Siyasi mehafil, lta!ya ile Almanyamn rak takviyesi demek oldugu miitaleasmda 
mukadderati arasmdaki miisalemet mev- bulunmaktad1r. 
zuu iizerinde yaz1lar yazmakta, miitalea- Le Journal, diyor ki: 
lar serdeylemektedir. · 

B h fil AI t I 
«ltalya, bir kere daha mutmain dev-

u me a , manya, ta ya ve Fran- 1 1 d 1 . · et er simfm an ayn arak gayrimemnun-
cist lspanyanm diinya yiiziinde hirer in- 1 f k 

Arganda madeni kopriisiine kar§I ya -
p1lan atJ~Iar da hafiflemi§ olup §imdi bu 
yo! ve kopriiyii Madridin miidafaasma 
aid ihtiyaclann tatmini I<;m kullanmak 
imkam hasii olmu§tur. tizam unsuru olduklan beyan etmekte - ar tara ma g~e tedir. Diimen, pek 

1 garib bir sertlikle kmlmi§hr. Adalelerde-
dirler. Ayni mehafil, talyan Alman te- k' · )'k I gergm I , para ve iptidai maddeler iti-

Hiikumet kuvvetleri, Oniversite rna -
hallesinde tazyiklerini arhrmi§Iar ve a -
silerin ia§e i§leri r;ok mii§kiil bir §ekle gir
mi~tir. 

saniidiiniin her iki memleketin de fakir 
olmasJ ve ancak kendi dahili servet mem- barile zengin olan milletlerin bir taar -

ruzuna mukavemet etmek zaruretile mu
balarma miiracaat mecburiyetinde bulun-
masi dolayisile daha ziyade resanet kes- hik gosterilmektedir. Hir; §iiphesiz dog -
bedecegini ilave etmektedirler. rudan dogruya istihdaf olunan millet, 1n-

A gilizlerdir. Fa kat !ngilizler, yalmz de -
yni rnehafil, sulh zamamnda mille - gildirler.» 

tin tamamile seferber edilmesinin evvelce 
giri§ilmi§ ve Almanya tarafmdan k1smen Oeuvre gazetesinde Madam T abouis, 
tahakkuk ettirilmi§ olan i§e mii§abih ol - §oyle diyor: 
dugunu kaydetmektedirler. Bununla be- «Fransa Hariciye Nezareti, Berlin is
raber, Almanyanm ikhsad sahasmdaki tikametine dogru diimen kmlmasmdan 
zimamdarlan, Almanyanm ikhsadl nok- miiteessir olrnu§tur. ftalyan siyasetmm 
t'ai nazardan miinferid vaziyette kalmak kararsiz ve miitemevvir; oldugu dogru -
istememekte oldugunu soylemektedirler. dur, fakat Mussolini, 1937 senesinde 

ALmanya, Berlin - Roma mihverinin F ransay1 mii§kiil bir mevkie sokmu§tur: 
salabetini ilan etmekte ve bunu Paris - Fransa, iki §Iktan birini tercih etmeli
Prague - Moskova rnihverine mukabil dir: Boyun igmek veya mukabele et -

tutmakta berdevamdu. Fakat halyamn rnek.» 
dUn biiyiik fa§ist meclisinin ittihaz etmi§ ltalya ve silahlanma 
oldugu kararlarmdan anla§Jlan Akdenize Roma 3 (A.A.) - Matbuat, biiyiik 
aid emperyalizm temayiillerine ar;1k<;a F a§ist meclisinin verdigi kararlar hakkm
muzaheret etmekte tereddiid eylemekte - da uzun tefsiratta bulunmakta ve diger 
dir. ~iinkii bu temayiiller, kendisinin memleketlerin fazla miktarda silahlan-
menafiine bigane goriinmektedir. malan dolayisile halyanm yeni fedakar-

Fransada hayret ve enditje hklarda bulunmas1 laz1m gddigi kanaati-
Paris 3 (A.A.) - Frans1z gazetele- ni izhar eylemektedir. 
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Gayrimiislimlere ingilterenin 193 7 
aid vak1flar deniz program1 

Bunlarm 
Vak1flar 

idaresi 
idaresi 

• • 
I~In 

bir 
talimatname haztrlad1 
Ankara 3 (Telefonla) - Gayrimlis -

:J.imlere aid vakiflar mii.tevellilerinin 
nas1l tayin olunacaklanm gosteren ta
limatname Vak1flar iclaresi meclisince 
haZirland1. Talimatname projesine gore 
vak1flar kanunundan evvel cemaatler 
tarafmdan intihab ve idare makamla • 
rmca tasdik edilmi§ olan mutevelli he
yetlerinden kanun muddeti iqinde be -
yannarne vermi§ olanlar intihab mii.d -
detleri sonuna kadar vak1flan idare e· 
deceklerdir. 

intihab edilmeden kendiliklerinden 
vakfa el koymu§ olanlarla intihab edil
mi§ olup ta muddetleri bitenlerin yeri
ne teamullerine gore mutevelli tayini i 
qin alakahlann ve ipka hakk.mda 15 gun 
muddetli iHinlar yapllarak vakfm bu
lundugu mahallin vaklflar idaresi kori
doruna asllacak, bu ilanlar vakfa aid 
muessesenin kapiSma konulacag1 gibi, 
gazete ile de ne§rettirilecektir. 

Tercih yap1lacak kimselerde kanun 
ve nizamname §artlan aranacaktJr. Mii 
tevellilerin Turk vatand1l§I olmalan ve 
asgeri ilkmektebden mezun bulunma • 
lan laZlmdiT. !Ian mii.ddeti iqin de mu -
tevelli olmak istiyen hi<; <;Ikmadigi ve
ya isteklilerden hi<;birisinin nizamna -
medeki §artlan haiz bulunmadJgl veya 
imtihanda kazanamad1klan takdirde 
vak1flar, Vak1flar idaresi tarafmdan i· 
dare olunacakt1r. 

Ankara elektrik saatlerinden 
§ikayet 

Bu sene bahriye efradn1a 
yeniden 11000 ki,i 

ilave edilecek 
Londra 3 (A.A.) - Bahriye biitc;esi 

tahminlerine ilave edilen miilahazalarda 
bilhassa babriye efradna 11 ,000 ki§i da· 
ha ilave edilecegi zikredilmektedir. 

1936 tari?Ii Londra deniz muahedesi
nin tasdiki, lngiliz ve F rans1z hiikumetle
ri tarafmdan geciktirilmi§tir. Bu iki hii
kumet, muahedenin tasdik1 ic;in bir taraf
tan 1ngiltere ,ile Almanya arasmda, diger 
taraftan da lngiltere ile Sovyetler Birli
gi arasmda miimasil itilaflar akdi ic;in 
cereyan eden miizakerelerin neticesim, 
bir de kruvazorlerin 14 pusluktan daha 
biiyiik <;apta toplarla ter;hiz edilmemeleri 
meselesinin hallini beklemektedirler. 

lngilterenin 193? deniz biit~esi 

Londra 3 (A.A.) - 1937 sene;min 
?eniz biitr;esi tahminleri I 05,065,000 
lngiliz lirasma balig olmaktadir. 1nsaat 
program! mucibince 3 z1rhh, 2 tan:are 
gemisi, 8000 tonluk 5 kruvazor, 5300 
tonluk 2 kruvaor, 16 muhrib, 7 tahtel • 
bahir ve 4 7 tane muhtelif harb gemisi 
yapilacakhr. 

A merikanrn yeni bahriye proiesi 

Va§ington 3 (A.A.) - Meclis biit
r;e komisyonu oniimiizdeki yilm deniz 
biit<;esini tasdik etmi§tir. Biitc;e, §imdikin
den 35,870,000 eksik olarak 526 milyon 
555.428 dolardu. 

T age'in cenubunda hiikumetr;iler, To
ledo'yu dogrudan dogruya tehdid eden 
miihim sevkulcen mevzileri i§gal etmi§
lerdir. 

Oviedo cephesinde 
Seville 3 (A.A.) -General Llano, 

diin cumhuriyetr;ilerin Oviedo'ya yaphk
lun taarruzun kolayca defedildigini bi)
dirmi§tir. 

General demi§tir ki: 
«- Hiikumetr;iler taarruzlanna de -

vam edebilirler. Oviedo, dii§miyecektir.» 
General, diger cephelerde oldukr;a bii

yiik bir siikun hiikiim siirdiigiinii ilave et· 
mi§tir. 

Hiikumet~ilere gore 
Bilbao 3 (A.A.) - Bilbao radyo 

sunun bildirdigine gore, cumhuriyetc;iler 
d?n Oviedo §ehrinin ir;ine dogru yava§ 
b1r yiiriiyii§le ilerlemi§lerdir. Hiiki'imet 
topr;ulan, Esclampero yolunu ate§ altma 
almi§lardir. Bu §ehri i§gal eden asiler mu
kavemet etmektedirler. 

Birkar; giindenberi cumhuriyetr;ilerin 
muhasara ettikleri Vega silah fabrikasm• 
da yangm c;:Ikmi§hr. 

General Franconun bir projesi 
Seville 3 (A.A.) - Franco hiiku -

meti, T age nehrini T oledo'ya ve belki 
de A~anjuez: e k~adar seyriisefere yanya
cak h1r .hale drag etmege karar vermi§tir. 
Bu PTOJe, Kral 1kinci Philips zamanm • 
dan kalmadrr. Tatbib, Lisbonne'u Av -
rupanm en biiyiik limanlarmdan biri ha
line getirecektir. 

Erzurumda zelzele oldu 
Erzurum 3 (A.A.) _ Dun ak§am 

saat .19,30 da §iddetli bir zelzele oldu. 
Zayiat yoktur. 

32 bin Tiirk koyii mektebe 
kavu§uyor 

Ankara 3 (T elefonla) - Maarif 
V ekaleti 32.000 Turk koyiinii en bsa 
zamanda mektebe kavu§turmak iizere ye
ni bir program hazirlarni§tlr. Bunun esa
SI ger;en y1l ilk tecriibesi yapiimi§ olan 
orduda <;aVu§luk etmi§ okur yazar vatan· 
da§lan kurslardan ger;irerek koylere mu· 
allim yapmaktir. 

Amerikada zelzele 
Ncvyork 3 (A.A.) - Amerikanm muh 

t~lif §ehirleri~de_ ve ~ilhassa indianopo
l~s, Toledo, f;mcmnat1, Houisville, Ad • 
nan ve Jackson'da dun zelzele olmu§tur. 
Hasarat yoktur. 

Miizeye dikilecek 
Atatiirk heykeli 

Mlizeler Umum mudurlligu tarafm -
dan Muzeye dikilecek olan Atatiirklin 
bronz heykeli iGin haz1rlanmakta olan 
kaide bitmi§tir. Kaidenin alt k1sm1 be
-y_az mermerden ve slitun kism1 da ye
iiil somakiden yapilmi§br. Ataturklin 
blistii 15 marta dogru merasimle Miize· 
ye rekzedilecektir. ····-

aleyhtardir. biliyetsizlikten dogar. Kag1d iistiinde ya· 

Edebiyatta, ciimleleri endazeye vura- ZI yiiriiyii§iiniin ritmini tayin eden §ey, 
rak onlara boy tayin eden bir nazanyc yolun eb' ad1 oldugu kadar yiiriiyenin de 
yoksa da, iisluba aid her meselenin boyle hareket noktasile hedefi arasmdaki mesa
bir olr;ii davasma yo] ar;masm! da pek ta- fe~i? maksada ve temayiile gore taksi-
bii goriiriiz. mi~Ir. ~abuk ve ag1r ad1m atdacak yer-

tlk .. I le.n, anla~~ ve zaruretleri iyi tayin ede-
once yaz1 an nevilere ay1rarak dti- b 1 k U 

·· )' · T 1 1 me : slubun en biiyiik •art! budur, 
§Unme Iyiz. e grafta kendi endiistrisin- ' d sanmm. 

en ve ekonomisinden gelme bir zaruretle 
ki~al.~n cii~le,. k.artvizitte, damgada ve 
muhurde fnllenm ve haber edatlanm bir 
imaya tenzil edecek kadar bsaldtgl ;_nhi, 
acele yaZilmi§ bir mektub veya pusula 
da, rahat yaZilmi~ bir mektubda veya 
tezkerede de muhtelif derecelerle uzar. 
Ed~biyatta, vecizeden f1kraya, kiic;iik 
nem parr;alarma, hikayeye ve nihayet 
romana kadar giden nevilerin istedikleri 
olr;iilerde birbirinden farkedebilir. 

F akat, as1l bu dereceyi tayin eden §ev, 
yazm1n nev'inden ziyade, ir;indeki fikrin 
inki§ah ve devrini tamamlamas1 bakmnr.
dan kendine has bir nahiv kiitlesine iht:i 
y~cJdir, ki bir vecizede uzun ciimleyi V'! 

bu romanda hsa ciimleyi zaruri bir hale 
getirebilir. Hikayede ve romanda umu
miyetle, harekete aid parr;alann k1sa e 
tahlile aid parc;alann uzun ciimle ir;inde 
en tam devirlerine kavu§tuklan goriilii
yor. Fiziyolojik hareketlerimiz ekseriya 
birbirinden c;ok farkb planlarm ve pers -
pe~tiflerin birinden otekine hizla ger;tik
len halde, ruh ir;indeki hareketlerimiz 
e~seriya, bir tek manamn geni~ dairesi 
1r;mde halezonlar c;izerek ayni istikamet
te bir gidi§le devirlerini tamamlarlar. Fik
ri.n z~mberegi, saglamhgi nisbetinde r;e· 
k1lmege ve uzanmaga rrriisaiddir. 

Y erini yadirgiyan uzun ve k1sa ciim
leler de vard1r. iki kelimeye inhisar ede
cegi yerde nafile yere uzayan ciimleler 
bulut~a.n koptuktan sonra topraga dii§: 
mek I<;ID havada tereddiid ederek sende
liyen muhayyel bir y1ldmm kadar gii· 
liinc degil midirler? Bazan yaz1da «silah 
patladi» demekten korkar ve ciimleyi u
zatarak: «silah, carnian sarsan, viranede 
akisler yapan, c;ocuklan hayk1rtan ve ih· 
tiyarlan yerinden si<;ratan bir tanaka ile 
patladu> gibi abes ilavelere sapanz. 
Gi'iya silah patlamadan evvel biitiin bu 
hadiseler serisinin vukubulmasma imkan 
varmi§ gibi. 

Gazetelerde, vermek istedigi haberi 
uzun bir ciimle ir;ine s1gd1rarak bir <;Irpi· 
da yazmak ve vakit kazanmak istiyen 
muhbirlere k1sa ciimlenin faziletini unut
turmamak ic;in baz1 Avrupa gazetelerinin 
yaz1 odalannda, duvarlara §U tavsiye 
levhalan asihrmi~: «K1sa ciimle ile yazi
mz. T ekrarlardan sabmmz. N oktah 
virgUle noktay1 tercih ediniz. ilk ciimlede 
mevzua giriniz. leah ederse mevzuun 
evveliyatlm ve tafsilatmi sonra yaz1mz.» 

Gazete nihayet biiyiicek bir takvim 
yaprag1 oldugu ir;in, dar zemini iistiinde 
uzun soze pek az tahammiilii vard1r. Bu
nu hat!rdan <;IkarmadJgim! ispat etmek 
is:in geni§ mevzuun davetine ragmen, ma
kalemin son noktasm1 koyuyormn. 

PEYAMI SAFA 

Y eni Bayrak kanu-
• • • nu mer1yete g1r1yor 

Bu hususta bir talimat
name hazirlanmaktadir 

Ankara 3 (T elefonla) - Bayrak 
kanunu 5 hazirandan itibaren meriyet 
mevkiine gireceginden bu husustaki ni -
zamname hazirlanmaktadir. Nizamna -
mede ordu kuvvetlerile resml claire ve 
te§ekkiiller tarafmdan bayrak c;ekme ve 
indirme masmda yap1lacak merasim, hu
susi alamet ve filamalann nas1l, nerede 
ve ne §ekilde kullanacaklarJ, hususl yer· 
!ere bayrak ve forslarm temsil veya tez
yin maksadlarile ne suretle r;ekilecekleri, 
yabanc1 memleketlerdeki resmi veya mil
li binalara bayrak asilmasi hakkmda hii
kiimler bulunmak•,,dtr. 

Bu yeni miiessese, Harbiye gibi, yiiz 
kiisur senelik §an ve ~eref dolu bir mazisi 
olmamakla beraber, Habcwglundan Pan
galhya goc;: ettigi giindenberi, durmadan 
terakki ve inki§af ediyor. Hakikaten, 
Y edek Subay okulunun tekamiilii, elle 
tutulacak kadar barizdir. 

Sabah ak§am talim ve tatbikat I<;m 
k1rlara sessiz sadas1z gidip gelen boliik
lerin ~imdi borulan, trampetleri ve fif .. 
releri vard1r. Bunlar, caddelerden ge • 
c;erken, Harbiyenin m!Zlkasmi dinleme· 
ge ah§mi§ olan kulaklanmiZ!n hasretini 
k1smen gideriyorlar. Ag1r makinelitii .. 
fekler, gene ornuzlardan kahr mtma in· 
tikal etmi~tir. Mekteb, tamir ve badana 
ediliyor. Biiyiik kapmm oniine, Ata -
tiirkiin biistii konulmak iizeredir. Okulda, 
spora da ehemmiyet verilmege ve spor 
te§ekkiilleri kurulmaga ba§lami§tlr. 

Bunlar, d1~andan gordii$iimiiz r;ah§ .. 
rna ve tekamii] eserleridir. lr;eride, yedelC 
subaylann daha iyi ve daha esasb bir §e• 
kilde yeti§tirilmeleri babmmdan da yeni 
gayretler gosterildigine, i§in esas1 itiba • 
rile de tekamiile dogru gidildigine §up· 
he etmiyorum. Ciinkii boliiklerde, mad .. 
deten ve manen bir ba§kahk, yiiksek bir 
beden ve ruh zindeligi goriiliiyor. Bir 
frenk tabirile genclere c;ok canh bir «air 
martial» askerce bir eda gelmi§, benlik· 
lerini bir askerlik havas1, bir cengaverii!C 
halesi sarmi§hr. 

ihtiyat zabitleri, mecburi askerlik usu• 
liinii kabul etmi§ memleketlerin viicude 
getirdikleri biiyiik ordulann en miihim 
unsurlarmdan biridir. Y armm harbinde, 
milletler, niifuslarmm yiizde onunu, hat-
ta yiizde yirmisini seferber edeceklerd1r. 
Tiirk ordusu da bu nisbetler dairesinde, 
bir bw:;uk, iki buc;:uk, hatta iir; milyon in· 
sandan miirekkeb olacakhr. Bu insan 
kiitlelerinin c;:ogu, ihtiyat zabitlerinin ku· 
mandasma verilecektir. Onun ic;in, Y e
dek Subay okulunu da Harbiye kadar, 
hatta Harbiyeden daha miikemmel bir 
miiessese haline sokmak gerektir. Ciinkii, 
Harbiyenin yeti§tirdigi muvazzaf zab1t -
ler, md.tebe gelmeden askeri list> Ia • Je 
talim ve terbiye gordiikleri gibi mcktebi 
bitirdikten sonra da k1t' alarda daima 
mesleki ~ilgilerini artlrabilecek vaziyet .. 
tedirler. Ihtiyat zabitleri ise ancak mah· 
dud bir zaman zarfmda, askerligi ogren· 
mek ve sonra, sivil hayata donmek mec
buriyetindedirler. icab eder ki bu gene -
l~re, askeri bilgiler, adeta komprime §ek
lmde sunulsun ve r;ok kuvvetli bir ~ekilde 
ogretilsin. Bu itiba;la, Yedek Subay o· 
kulu, ordunun en giizide ve miitehaSS!S 
bir talim ve terbiye heyetinin elinde, as • 
keri mekteblerimizin en miitekamili ol .. 
mak laz1m gelen bir miiessesedir. 

Onun ir;indir ki Y e~ek Subay okulu • 
nun d1~andan gorebildigim terakki ve in· 
ki~afm1 biiyiik sevincle takib ve daha 
miikemmel bir hale gelmesini temenni 
ediyorum. 

Me§hur uslub delisi Gustave Flau -
bert, ciimlelerinin en nihayet bir solukta 
okunacak kadar uzun olmasma taham
miil edebilecegini -hahnmda yanh§ lal
m~~~ysa~ §air F ransois Copee'ye soyle
ml§h. H1tabet babmmdan bu olr;ii prk 
dogru olabilir; fakat yaz1da zekanm 
-hele ferdi te§eb'biisleri daima degi~en 
z~kamn· lastigindeki ar;Jlma kabiliyetine 
brr ha~ tayin etmek i~in, gogiis gibi yal
mz hatJblere ve hanendelere mahsus bir 
ifade cihazmm fizyolojik hareketlerini 
olr;ii yerinde kullanmak, hislerimizi me
s~l~ a~kl barsaklann uzunlugile oic;mek 
g1b1 b1r rniinasebetsizligi habrlatacakhr. 
Bunun ic;in Madame Bovary miiellifin
den yanm am sonra halis edebiyat kisa 
ciimleden ziyade uzun ciimleye dogru 
tekamii] etti: Y almz F ransanm degil, 
bu asnn en biiyiik zekalanndan biri ta
nman Marcel Praust' un k1sa ciimleden 
nefreti biitiin eserlerinde bellidir. Ben bir 
giin onun 23 7 kelimelik tek bir ciimlesi
ne rastladJm. A§ag1 yukan bir kitab sa
hifesini dolduruyordu. Merak ettim ve 
bu ciimlenin bOliinmesi kabil olup olma· 
d1gmi kag1d iistiinde denedim. Kabildi, 
fakat muhtevasmm ruh ir;indeki vahdeti
ni bozarak, fikrin biitiiniinden gelen ve 
parc;alanndan miistakil manasm1 kaybet
tiriyordu. Edebiyatm hemen tahlile aid 
biiti.in nevilerinde oldugu gibi felsefi e
serlerde de fikrin, ancak uzun bir ciimle 
ir;ine s1gabilecek bir hacme sahib oldugu· 
na dikkat etmiyen yoktur. 

T ekrar, ha§iv, tenafiir ilah ... gib~ iba
re sakarhklanna dii§memek §artile bir 
ciimlenin uzamas1, yalmz muharririn dii
§iincesine aid hususiyetleri degil, bir lisa
mn biinyesine ve elastikl kabiliyetine de 
miikemmel bir miyardu. T ekemmiil et

memi§ lisanlarda ibareyi aksatmadan ve 

manay1 sakatlanmadan uzun bir ciimle 

Bursa Osmanh Bankasi soy
guncularmm m uhakemesi 
Bursa 3 (Hususl muhabirimizden te -

lefonla) - Bursa Osmanh BankasmJ 
soyanlann muh~kemesine bugiin devam 
edildi. Evvela lnegol sorgu hakimi Re
fik ve bundan sonra da §ahidlerden Os
manh BankasJ Y enicami rnuhasebeci.;i 
Alyanak dinlendi. Muhasebeci Alya -
nak, soygunculan tamyamadigmi soyle
di. Miiddeiumumi, Alyanagm evvelce 
polise verdigi ifadedeki sozlerine i~aJet 

Genel Kurmay1n okulun hertiirlii mes· 
leki inki~af vas1talanm ve tedbirlerini te
min ettigine ve daha da edecegine §iip .. 
hem olmadigl ic;in, ben, Harbiye Anka
raya gittikten sonra, fstanbulda onun ha
bras~n~ ya~atan bu mekteb ir;in, yalmz iki 
~ey Ishyorum. 

Sancak ve mlZlka. 

. ' etti. 

yapmak imkanS!Zdir. 
Ankara 3 (Telefonla) - Son giin· 

Jerde Ankaradaki elektrik saatlerinden 
~ikayetler <;ogalmi§tlr. Saatlerin umumi 
bir tetkike tabi tutulacaklan anla§IImak· 
tad1r. 
lrak hiikumeti memleketi· 

mizden miitehass1s 
celbediyor 

Ankara 3 (Telefonla) - lrak hiiku· 
meti memleketimizden baz1 miitehassJslal 
celbetmektedir. Bu arada Ziraat Veka
leti Zoa teknik miitehass!Sl Nureddin de 
Irak hiikumeti tarafmdan angaje edil -
mektedir. 

Y eni in§aat arasmda 397 tayyare, 2 
halon, 8 destroyer ve 4 denizalh gemisi 
vard1r. Keza 2 z1rhh, 3 tayyare gemisi, 
II kruvazor, 48 destroyer ve 16 denizal
ti in§asJna devam edilecektir. 

Limanlarda kurulacak 
magazalar 

Ankara 3 (Telefonla) - 1zmir, 1s
tanbul ve Mersin limanlarmda kurulacak 
umumi .magazalar ic;in hamlanan rapor
lar tetkik edilmektedir. 

Lehistandan Tiirkiyeye ge· 
len tayyareler 

Romanyada <;Ikan Tuna gazetesinde 
okunmu§tur: 

Her ay ba§mda Polonyadan Tiirki -
yeye hava kuvvetlerine kat!lmak iizere 
8 - I 0 tayyare, Kostenceden istanbul a 
sevkol unmaktadu. 

«Siirat asrmday1z, hie; bir§eyin ve iba

renin uzununa tahammiil kalmaml§tlr.» 

gibi bir miilaha, uzun ciimlenin tasarruf 

ettirdigi vakti ve enerjiyi anlamamaktan 

gelir. De; k1:;.a bebek adimi yerine bir u

zun adJmm bize kazandudJgl vakti olc;e· 

bilmek ir;in mutlaka Ada vapurunu ka-

Bundan sonra soygunculara asker el
bisesi satan terzi Vasil ile asker §apkasJ 
satan ~apkac1 Ali Muzaffer dinlendiler. 
T erzi Vasil de sur;lulan tammad1gm1 

soyledi. Ali Muzaffer ise soygunculan 
gayet iyi te§his ettigini bildirdi. Sonra 
Osmanh Bankasmda vaktile memur bu
lunan ve Ankarada oturan Ne§et ile lz
mir Merkez BankasJ memurlarmdan 
Hurriyet ve kocas1 Mehmed Ali ve Ha
san dinlendiler. Bunlarm hepsi de soy -
gun ulan te~his ettiklerini soylediler. N e· 
ticede muhakeme 17 marta talik edildi. 

Alay sancag1 olm1yan bir ihtiyat Za
bit mektebi. insana yetim ve oksiiz hissi
ni veriyor. M!Zlka ise, en iptidai zaman
lardanberi, cengaverlerin ve askerlerin 
ruhi bir ihtiyacm1 tatmin edegelmi§tir. 
Me~akkatli bir yiiriiyii~ten sonra yorgun 
argm ki§lalarma donen k1t' alar a, ban do· 
nun GaldJgi mar§lar muhakkak ki yeni bir 
can verir. 

Memleketin biitiin miinevver gencli -
ginio bu mektebden gec;ecegi dii~iiniiliir • 
se, i~tedigim iki ~eyin, alay sancagile 
m!Zlka boliigiiniin mutlaka verilecegi 
~iiphesizdir. 

. S~ncak, yurdun imanmt c;elikle§tiren 
b1r hmsal, mizika da genclerin ruhl ve 
bedeni kuvvetlerini arhran bir miinebbih 
olacaktu. 

Avusturya Kralcdarmm 
gayreti 

Londra 3 (A.A.) - Daily Mail ga· 
zetesinin bildirdigine gore, Avusturya kral 
taraftarlan, Ba§vekil Schuschnigg nezdin
de, kraliyetin derhal iadesi ic;in s1k1 te§eb
biislerde bulunmu§lardir. Kraliyetc;iler, 
Habsburglann yeniden tahta getirilmesi 
~imdi derhal yapilamazsa, bilahara gayri 
kabil bir hale gelmesinden korkmaktadJr
lar. Halbuki, bugiin Kiic;iik Antantm bu 
meseleye kar§I muhalefeti daha ziyade 
gev§emi§ bulunmaktad!r, 

Orman kanunu talimatna· 
mesi haz1r lan1yor 

Ankara 3 {T elefonla ) - Orman ka
nunu talimatnamesi haznlanmaktadu. 
Ameneiman gruplannm merkeze nakli 
muhtemeldir. 

PARiS BORSASI 
Paris 3 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugunkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,13, Nevyork 21,50, Berlin 

864, Briiksel 362,12 1/2, Madrid -, Arns
terdam 1177,75, Roma 113,10, Lizbon 
95,75, Cenevre 490,75, bak1r 73 1/2 • 
75 1/2, kalay 250,7,6, altm 142,2 1/2, gii
mii.~ 20 7/16. 

' .. 

.:,\i~camisi yanrndaki ~e~me 
Dunku yaZimm sonunda Agacamis!nin 

yamndaki ~e~menln de tamiri ltizum•m • 
dan bahsetmi~tlm. B~yoglu Vakiflar ')i .. 
rektOrti H. Kunterden aldigim blr m' · 'l-

da « ~e~menln tamlrl l§inln Beledly' ld 
oldugu ve cam!nln tamlrl esnasm · lU 
ltizum nazan itlbara almarak kf' in 
Beledlyeden rica edilmi~ ve oraca >1m 
gelen te~ebbiislere glrieyl!mi• oldugn . bil
dlrilmektedir. 

A skeri ~ura ~ah§malarma 
ba§ladt 

Ankara 3 (T elefonla) - Yiikseli 
Askeri ,Sura <;ah§malanna ba§ladJ. 



" I KU~Uk hi kAye 

Alma Drigalsky, mahrumiyet ve sefa
letin i~ledigi kemikli, buru§uk ve her va
kitkinden daha yorgun ~ehresile, Haifa 
filim kumpanyasmm muhte§em binasma 
kadar uzand1. Bir giin evvel trende ken
disine ni~in alaka gi:isterdigini bilmedigi 
bir adamm tavsiyesi iizerine ve onun kar
t!m hamilen Herr Thorbegge'yi gi:irmege 
gidiyordu. 

Son zamanlarda bir~ok senaryolar yaz
mi§ olan ~air Thorbegge kadm1 ve uzathgi 
kart! gi:iriince sevincini sakbyamad1. Mes
lekda§larma haber verdi. Onlar da bu 
«ke§f» e hayran olmaktan kendilerini a
lamadilar. 

Kendisinde bu kadar begenilecek, 
hayran olunacak ne bulundugunu bir tiir
lii anhyam1yan zavalh kadm yerinden 
kipirdamiyor, kar§IIannda halinden uta
mr gibi duruyordu. Oyle bir sefalet mer
tebesine yiikselmi§ti ki etrafmda olup hi
ten kendisini zerre kadar alakadar etmi
yordu. Sadece i§ bulmak i.imidile buraya 
kadar gelmi§ti ve kimildamadan, kelime 
soylemeden, kendisile me§gul olunmasJ
m bekliyordu. Stiidyoya gec;mesi ve ken
disine giinde on mark verilecegi soylen
digi zaman talihinin dondiigiine evvela 
inanamad1. 

Bu stiidyoda kendisi gibi giyinmi§ ka
dmlar vard1. Onlarm da yi.izii buru§uk
lar ve gozlerinin etraf1 morarhlar i~in -
deydi. Fa kat onlarmki tabii degildi, yag
h kalemle ~izilmi§ti. Sagdan soldan iti -
lip kak1lan Alma Drigalsky bu kalaba
hga giic;liikle ad1m uydurabiliyordu. 
kendi c;ehresi bu makyajb c;ehrelerden o 
kadar bamba§kaydi! 

0 giin ~evrilen sahnede Alma Dri -
galsky son derece muvaffak oldu. Ertesi 
giin kucagma bir c;ocuk vererek fotogra
fmJ <;Ikardiiar, iic;iinii giinii saatlerce sii
ren bir seanstan sonra otuz mark ald1. 
Parasm1 ihtimamla avuc;larmda s1karak 
gayet mah~ub: 

- Bir daha ne vakit geleyim, diye 
sordu. 

Thorbegge miitebessim: 
- Biz size haber veririz, dedi. Bize 

adresinizi hirakmiz 
Ve ilave etti: 
- Bu i§ ev i§i gibi muntazam bir i§ 

degildir. 
Fa kat Alma Drigalsky o kadar yor

g-undu ki gi.ilemedi, sti.idyodan <;1k1p evine 
dondii. T ekrar ~ag1nlacagl giini.i bekli
yordu. 

0 gi.in de geldi. Arllk Alma Drigalsky 
Haifa stiidyolanna s1k s1k devam edi -
yordu. 

0 sene ic;timai mevzular modayd1 ve 
rejisorler, sefil bir kadm roliine ihtiya~ 
hissettikc;e, Drigalsky'ye ba§vurmaib iti
yad edindiler. Mevcudiyeti kalabahk a
rasmda taklid edilmez bir ISI!rab ve sefa
let havas! yarahyor, sahneye mi.inaka§a 
edilmez bir realite manzaras1 veriyordu. 

Boylece Alma _Drigalsky belini dog
rultmaga ba§ladJ. Ilk filimleri ic;in aldJgi 
para ile, kocasma bakan doktora borcu
nu odemi§ti. Birkac; giin sonra kocasm1 
gomdi.i. 

Herr Drigalsky'nin i:iliimii dul kad1 -
nm hayatmi kolayla§hrdi. Alma Dri -
galsky birkac; kuru§ biriktirmek imkamm 
bulabildi. Oglunu da evde yalmz bJrak
maktan korktugu ic;in - zira ki.ic;iik c;ap -
k:nm kibritle oynamak gibi bir kaprisi 
vard1 - bir leyli mektebe yerle§tirdi. Boy
Ieee hayatm1 intizama soktuktan sonra, 
ilk defa olarak rahatc;a nefes a!digmi his
setti. Kendisile ayni apart1manda oturan 
kom§ulan filimlerdeki muvaffakiyPtini 
kiskamyorlardJ. Fa kat Drigalsky hie; al
dm§ etmedi. Hatta onlann bu kiskanc;
hgJ kendisine, o zamana kadar eksikli
gini daima hissettigi «itimadi nefs» i ka
zandudi. c;ama§Ir y1kamag1 bJraktJ ve 
talihe bakm ki bo§ kalan odasma da bir 

• 

kirac1 buldu. Seyyar dondurmac1hk ya -
pan Herr Pusch bekard1, Drigahky ayda 
on iki mark verdi ve gazin de yans1m ur 
ti.ine ald1. 

Alma Drigalsky kiraciSindan son dere
ce ho§landJ. Hakikaten Pusch sevimli bir 
adamd1, Drigalsky'ye c;ok iyi muamele 
ediyordu. Driglsky kirac1smm ho§una 
gitmek ic;in beyaz bir bliiz ald1, evde ye
mek pi§irmege ba§ladi. Pusch ic;in san -
duvic;ler haz1rhyordu. 

Yava§ yava§ Drigalsky'nin c;ukur ya
naklan dolmaga ba§ladJ, gozlerinin etra
fmdaki mor halkalar kayboldu ve biitiin 
bunlar artist hayatmm tam zirvesine yi.ik
selmi§, Drigalsky ismi rejisorler ic;in bir 
muvaffakiyet sembolii olmu§ iken ... 

Bir sabah stiidyoda Thorbergge'le 
kar§IIa§tl. 

- Bonjur Drigalsky, nas1lsmiz? 
- T e§ekkiir ederim, iyiyim. 
Drigalsky'yi tepeden hrnaga siizen 

Thorbergge: 

- Sahih, dedi, iyile§mi§siniz. 

Drigalsky bu sozlerde gizlenen esdin 
farkma varmad1. 

Y old a bir magazaya girdi bir saks1 
c;ic;ek satm ald1, biraz otede, Herr 
Pusch'in odas1 i~in beyaz bir ligen ve er
tesi giin gormege gidecegi oglu ic;in de 
bir kutu ~eker. Ve evine dogru ad1mla -
nm h1zla§hran Drigalsky oglunu dii§ii -
nerek giiliimsedi. Evet, artJk s1k s1k gu
li.iyordu. Mesela, briyantinin pan! par1l 
parlathgl sac;lanm elile diizeltirken, mavi 
etekligile son derece zarif duran beyaz 
bliizi.inii giyerken aynanm - bir ayna da 
satin alml§h - oniinde. Herr Pusch ic;in 
sanduvic; yaparken de giili.iyordu, nas1l 
giilmesin ki, Herr Pusch, kendisine bu 
kadar iyi bakan bir dul kadmla evlen -
mekte tereddiid etmiyecegini soyler gibi 
olmu§lU. 

F akat te§rinievvel aymdan itibaren 
stiidyo direkti:irleri Drigalsky' den §ika -
yete ba§ladilar, hatta bir giin c;ok kolay 
bir rolu kendisine iic; defa tekrarlatan 
rejisi:ir sonunda hiddetlenerek Drigalsky'
yi evine gonderdi ve ertesi giin onu tek
rar beyaz bliizii ve mavi etekligi ile go
riince biisbiitiin kopiirdii, hemen kadm -
cag1za yuhk ve kirli elbiseler giydirdi. 
Fa kat bunlar elbise magazasmdan <;1k1 -
yordu ve kendilerinin o kadar hahi§le 

CUMHURiYET 

Bir koy halkt 
birbirine girdi 

Koyliilerden be~i yara
landt, biri de oldii 

Soma (Hususi) - Somanm Tekeli
l§Jklar koyii bir zamandanberi iki parti 
halindedir. Muhtarlarmm zimmetine 
para ge~irmesi dolay1sile i§ten el ~ek -
tirilmesi tizerine yeniden muhtar se • 
~ilmesi icab etmi~tir. Aralarmda bir 
tiirlii anla§amamalan iizerine de kara
kol kumandam Mehmed Onba§r intiha
ba gitmi§, iki taraf ban§arak iyi bir in
tihab yapmi§hr. Fakat uyu~mu§ gorii -
nen ki:iyliiler jandarma gidince aralarm
da tekrar miinaka§aya ba§lami§lardir. 
Ve yakmlardaki Degni§ koyiindeki dii
giine gidecek koy delikanhlar1 gelin a
laymda <;ekilmek iizere koyiin bayragi
m gottirmek ic;in iki taraf olmw~lar, bu 
s1rada koyiin ihtiyarlan bayraks1z gi -
dilmesini ileri siirerek ihtilaf1 halle bay
ragr odaya kilidlemi§lerdir. 

Bu karara raz1 olmryan bir taraf di
ger tarafa saldlrml§, bu kavgaya kadm· 
Jar da kan§arak koylii iki taraf olmu§ 
ve sopalarla, ta§larla, brc;aklarla birbi -
rine girmi§ ve 'bu arada bir kadm ve be§ 
erkek b1~akla yaralanmr§tlr. Yeni muh
tar da yarahlar .j~indedir. Bunlardan 
ba§ka damadr ibrahim ve karde§i Ali 
tarafmdan vurulan Mehmed <;avu§ ta 
aldigl yaralarm tesirile hemen olmii§ -
tiir. Bu arada birkac; ki§i koyden epey 
uzakla§an jandarma Mehmed Onba§rya 
haber vermi§ler, geri donen Mehmed 
Onba§l silahile gii9 hal koyliileri ayJra
bilmi§ ve telefonla vaziyeti kazaya bil· 
dinni§tir. Bunun uzerine zablta ve ad
liye i§e el koyarak ve kazada doktor ol
madigmdan Kukagacdan ~agmlan dok
torla koye giderek ilk tahkikatr yapmr§
ttr. Adliye bu 9apra§Ik meselede maz • 
nunlan aymnak i~in gi.i!;li.ik ic;indedir. 
<;iinkii yaralananlar da biiti.in ki:iy hal
kmm ifadelerine nazaran maznun va -
ziyetindedir. 

( __ YE_N_i _ES_ER_L_ER __ ) 
Olkii 

Ankara ~Ikan Ulkti mecmuasmm 49 uncu 
mart saylSl da intl.~ar etmil?tir. Bu say1da 
Dah!liye Vekili ~i.ikrii Kayanm nutku, Na
fi Atufun nutku, Fevziye Abdullah, Yoseph 
Strzygowski, Niha.d Sam!, Orner Barkan, 
Beh~et Kemal Qa~lar, Dr. Hayrl Kaleli, 
profesor A. Mez, Nahld s1rn lmzal1 yaz!lar 
ve ~!trier vardrr. AHl.kadarlara tavsiye ede-
ri.Z. 

ZararsiZ ge~en bir ·kazast 

ingilterede 24 §Ubatta havamn sisli ol- cesi olarak ehemmiyetsiz yaralarla i:iliim

masr yiizi.inden yolunu §a§Iran bir tayyare den kurtulmu§lardJr. Kuliibenin sahibi 

sakatlanarak Ticehurst §ehri civanndaki olan kadma da hie; bir~ey olmami§hr. 

bir kuli.ibenin i.izerine dii§mi.i§ti.ir. T ay- Yukandaki resim kazaya ugnyan tay

yarenin pilotu ve ras1d1 bir tesaduf neti- yareyi ve kuli.ibeyi gostermektedir. 

irtihal 1 ~ S I K Sinemada 
Esbak Ba§vekil ve Adliye Nazm ,- ' 

merhum Abdurrahman Pa§anm hare - Turk tarihinin son ve ~eref 
mi salihah nisvandan Bayan Fatma dolu sahifelerinden 
Faize du~ar oldugu zatiirrieden kurtu -
lamryarak Allahm rahmetine intikal et
mi§tir. Martm dordi.incti per§embe gi.i
nii Be§ikta§ta Sinanpa§a camisinde ikin· 
di namazm1 mi.iteakib cenaze namazr 
k1lmd1ktan sonra Yahyaefendi kabris -
tanma defnedilecektir. Tann rahmet 
eyliye. 

EHLi SALiP 
Muharebeleri 
Tiirk~e sozli.i - Senenin en bUyUk fi mi -

arad1g1 realite hissini vermekten c;ok u - k DariiHafakamn tel}e kiirii 
zakh. 0 giinden sonra Drigalsky'ye, sti.id-

Harblyede Dersane sokal!"mda Tav§ancl- 6 mart cumartes1' gu"nu.. ak~aml yoyn ilk geldigi giin giydigi elbiseleri giy- y yan apartimanmda yiizba§J Hasan kiZI 
mesi s1k1 s1ki tenbih edildi. Zaval1i ka- Tiirkiye komikleri bir sahnede Maclde tarafmdan 1, Temylz mahkemesi 
dm bunun sebebini bir tiirlii anhyamiyor azasmdan ceva.d Abdiirrahlm tarafmdan S ' tk" Nacid D b II iS,~& ·1 k 
du. Oteki figiiranlar istedikleri gibi gi- 1, Kiit;i.ik Naznn tarafmdan 1, mahkeme an a ar T urn u u li I o-
yinmiyorlar m1yd1? Nic;in kendisini, ar- reisL ismail Haldn tarafmdan 1• Darii§§a- mik ~evki, R1fk1•Hakk1 karc1 karc:tya 

falk.a mezunlarmdan Hlsarl! Avni tarahn- Y '1' '1' 

tiyatrosunda 

4 Mart 1937 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 ha -

V3dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyati - 14 
son - 17 inkJ.lab dersleri: Hikmet Bayur 
tarafmdan tiniversiteden naklen - 18,30 
plakla dans musikisi - 19,30 Maryo Parudi 
tarafmdan gitar solo - 20 Rifat ve arka -
da::;lan tarafmdan Tiirk musiklsl ve halk 
§al1k.IIan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a
rabca soylev - 20,45 Safiye ve arkada§lan 
tarafmdan Tiirk musikisi ve halk §arkl -
Ian, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 a ~ 
jans ve borsa haberleri ve ertesi gi.inun 
program! - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par~alan - 23 son. 

viYANA: 
16,15 ~ocuk saatl - 18,40 spor havad!s -

leri - 17 havadis - 17;10 konser, 17,55 
Linz'den naklen tem.sll - 18,30 konser -
19,35 konferans - 19,55 havadis - 20,25 kon
ferans - 21 ,05 orkestra konseri - 22,45 haf
tamn hadiseleri - 23,10 havadls - 23,20 o
da musikisl - 24 dans musikisl. 

BERLiN: 
17 konser - 18,50 opera par~alar1 - 19,20 

edebi konul}ma - 20 §an - 21,45 havadis -
22,10 konser - 22 ,15 askeri bando - 23 ha
vadis - 23,30 konser - 24 dans mus!k!sl. 

PE$TE: 
18,30 piyano konseri - 19,35 hafif muslki-

20,30 operadan nakil - 23 havadis - 24,10 
gigan orkestras1. 
BUKRE~: 
18 k.onser - 20,20 Pucc!ni'den opera -

21,15 senfonik orkestra - 23 gece konseri-
22,45 dans musiklsl. 

19,35 dans musikisi - 20 havadis - 20,20 
spor haberleri - 20,40 plyano konser! - 21,30 
askeri bando - 22 varyete 23 havadls -
23,20 org konseri - 24 hava haberleri. 

Paris [P. T. T.]: 
18,15 havadis - 19 konser - 20 varyete -

20,50 l!iir - 22 konser - 22,30 havadls - 24,33 
konser. 

ROMA: 
17,40 ~ocuk saati - 18,15 konser - 18,50 

havadis - 19 komedi - 20 Bari'den nakll -
21 Bologna'dan naklen konser - 21 ,49 Yu
nanistana mahsus ne§riyat - 21 havadis -
21 ,40 komedi - 23,15 §an - 23 .45 dans mu -
sikisi. 

NOBET<;iECZANELER 
Bu ak$am $ehrin muhtelif semtlerinde 

no.betgi olan eczaneler l?Unlardlr: 
Lstanbul cihetindekiler: 
Emlnoni.inde (Bensason), Beyaz1dda (A

sador), Kiir;iikpazarda .(Necatl Ahmed), E
yiibde (Mustafa Arif), ~ehremininde (Ham 
di), Karagi.imriikte (Kemall, Samatyada. 
(Teofilosl, ~ehza.deba§mda {Hamdil, Ak
sarayda <t;;eref), Fenerde (Vitali), Alem
darda (Ali Rtzal, Bak1rkoyde (Hilall. 

Beyoglu cihetindekller: 
Galatasarayda (Kanzukl, Bostanba~mda 

<itimad), Galatada Mahmudiye caddesinde 
<i:smet), Taksim istikHl.l caddeslnde (N! -
zameddinl. $il!li Kurtulu§ caddeslnde 
(Necdetl. Haskoyde CBarbut\, K 
§ada (VasifJ , Beeyikta§ta (Sli'r.e~y=m~a"'n"""'"""'-.. --1 

ceb), Sar1yerde (Nuri) . 
Uskiidar, Kadrkoy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda isekele caddesinde (Merkez), 

Kad1kiiyde Sogiidliir;e~mede <Annan Hu .. 
lusil, BiiyiikMiada <lilinasi RIZa). Heybeli
de (Ha1kl. 

hk giymekten utand1g1 o pac;avralan giy- dan 1, Kefeliza.de Hac1 Yusuf ve Sabri ta- Yeni varvetl'. kanto. duet, proq-ram. El ilanlarm1 ol(uvunu-z: 
mege mebur ediyorlard!? Drigalsky ken- rafmdan 2 kurban hediye edllmi§tir. Mii- Aclkft bir oli.im 
di kendine: <<.Allahim! Bu adamlar ~Jl- dlriyetinden te~ekkiir olunuyor. SabJk Gi.im -

dmyorlar galiba .. » diye dii§iindi.i. ....... riikler Naz1rl! -
Te§rinisani aymda kendisine pek az # Gormiyenlerin gormeletini ve gorenlerin de tekrar gormeleri i~in gmdan mtiteka _ 

i§ verdiler. Kanunuevvelde yalmz bir B k d •t•b s A R A y • d id mcrhum Ba, 
kere, 0 da «Mustarib ki.itle» filminin bir u a ~am an 1 I aren Sinemasin a Hilminin torun~ 
ikisahnesii<;in, <;agmldl. SiMONE SiMON ve HERBERT MARSCHAL'in temsilleri ve Ticaret Odasi 

Nihayet Thorbergge' e derd yanmak R ME T E tahkikat masasJ 
Jshrarmda kaldi. Haftanin zaferi KIZLA K Bl. Franstzca sozlii film §Cf.i merhum Ba\ 

Sabrinin ogl~ , 
- ~imdi herkes gibi giyiniyorum diye Birka~ giin daha gosterilmesine devam olunacakhr. Aynca giiniin filmi olan ve EDWARD ROBINSON Bogazi<;i lisesi 

bana az i§ vermeniz dogru mu ya .. Her ve JOAN BLONDEL tarahndan ovnanan 1935 _ 1936 sene-

halde biitiin omriimce o pac;avralan iis - C I N A y E T E H A R B en asr"t hali.haztr vak'ast si mezunlarmdan 
ti.imde ta§ImamJ istemezsiniz. Zaten fi -~ Kaninin ge~en 
limlerde sahici bir §ey yok ki! Hepsi uy- •;::::::::::::~F~•;r:s:a:tt:a:n;.i~s:t:if:a:d:e~e::d~in~iz~·~2=~g:il:z:e~l~f:i~lm:.:b~ir:d:e:n~:::::::::::~: I bayramm dordiin- MeT hum B. Kani 
durma degil mi? Arhk sefil degilim di- • • cii gecesi tahsilde bulundugu Ccnevre-
ye beni kovacak miSlmz? de banyo yaparken havagazinden ze -

Thorbegge yerinden dogruldu, yum - B u A K ~ A M Sinemamn en parlak ve birbirine yakl$an iki YlldiZI hirlenerek oldiigu haber almmi~tlr. He-

rugunu masaya vurarak ha§in bir sesle: M E L E K M A R L E N E D 1• E T R 1• c H niiz 19 ya§mda olan ve girdigi her mu -hitte derin bir sevgi uyandrran mer • 
- Y amhyorsunuz, dedi. <;evirdigi - hum Kani ailesinin biricik erke§i idi. 

miz filimlerde her§ey uydurma degildir. ve Hayatmm bahanm stirmeden gurbet 
Biz filimlerimizde realiteyi, hayatm ken- Sinemas1nda G A R y c 0 0 p E R elinde vefatl zavalh validesini, oksiiz 
disini anyoruz. Eger miireffeh bir haya- hem§iresini, efradr ailesini ve bi.iti.in 
h sefalete tercih ediyorsamz, 0 sizin b1Ie- tarafmdan netis bir surette yarahlan a~k ve giizellik filmi. kendisini tamyanlan sonsuz tcessi.ir -
ceginiz i§. F akat art1k burada i§iniz kal- lerde btrakmr§trr. Cenazesi yakmda §eh 

S E V I• $ M E K rimize getirilecektir. 
Ailesine bu sonmez acrdan dolayr sa· 

brrlar temenni eder ve merhuma gani 

mami§hr. 

CEVAD SADIK 

• <(Normandie)) DID yent A R Z U S U gani rahmetler d_ileriz. _ 

Franstzca soziU Paramount ,aheseri, Prodiiksyon 

ERNST LUBiTSCH 
Ayr1ca, Paramount diinya havadisleri 

La::::;:::::::.~---.;.Yerlerinizi evvelden ald1r1n. Tel. 40868 

SAVOY OTEL 217 HANS ALBERS 
Heyecan • A'k Merak 

Mev lid 
Merhum udi Nevresin ruhuna ltha:t e -

d!lmek iizere 6 mart curnartesi gunii saat 
3 te KM11koyiinde Osmanaga camlslnde blr 
mevlid okutulacaktrr. Arzu edenlerin te§ -
rifleri. 

Stvasta 
(Kitabevi) sahibi Kamil 

Cumhuriyet gazetesinin ve bi.itiin 
mekteb kitablar , k1rtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

SON 
YARIN AK~AM 

A~k - f! eyecan • iki dii~man aras1nda kalan bir mille tin 
istiklali - tVi iicadelesi. Mu vaffak olmak, yahud olmek 
emrini alan casuslar - Nefis ve zengin sahneler ~ Rus 
baletleri - Rus rnusikisi - IV. uhte~em ve muazzam rnizansen 

i P E K L 
Sinemas1nda 



4 Mart 1937 

Ankarada ac;Ilacak 
biiyiik kOmiir sergisi 

Serginin devamt esnastnda Ankarayt ziyaret 
edecek edeceklerin hergiiniinii alakadar 

giizel bir program haztrlantyor 

Sergi Evt sahasmda yaptlmakta olan tn~aat 

Ankara 2 (Telefonla) - En elve -~ mevzuubahistir. Bunlardan ba§ka Anka· 

ri§li saba ve teshin aletinin memlekette raya bir ecnebi futbol tak:mmm da ser -

kolayhkla ve ucuzca yayrlmasmr temin ginin ar;rk oldugu giinlerde, celbi de dii

ir;in tedbirler almmasr takarriir etmi§tir. ~iiniiliiyor. Bunun ir;in bazr alakadarlarm 

bu arada ithalleri masmda glimriik feda- lngiltere ile muhaberede bulunduklan da 

Urhklan ve saire gibi bazr muafiyetler si:iylenmektedir. 

verilmesi de derpi§ olunuyor. 1khsad Ve- Kara ve deniz nakil vasitalanndan, 

kaleti, bu en iyi soba tipinin se<;ilmesi i~in, otellere ve lokantalara kadar biiyiik ko

tanmmi§ salahiyetli zevattan biiyiik btr layhklar ve tenzilat yaprlacagi cihetle, 

juri heyeti te§kil edecektir. Juri heyeti, bu yrlm mart ve nisan aylannda, Anka 

bu aym 26 smda Ankarada ar;IIacak o- radaki misafirler yekO.nunun bir rokor 

lan komur sergisinde te§hir olunan soba te§kil edecegi muhakkaktrr. Gerek dahil

ve teshin aletlerini esash bir tetkikten ge· den ve gerek haricden Ankaraya miithi§ 

c;irdikten sonra, ic;lerinden en elveri§h bir ziyaret<;i akmr olacagi anla~rlmr~l!r. 
olan tipleri intihab edecektir. Bu itibar- Bu iki ay i<;inde sergi §erefine temsiller 

Bir komur ocaOt §ekltnde yapzlmakta olan Maden Tetkik ve Arama 
Enstitilsuniln paviyonu 

Ia komiir sergisi, en giizel, en iyi, en kul

lam§IJ, en ikhsadi ve en ucuz soba)'l te

darik etmek gibi, hemen her evin ba~mda 

olan bir meseleyi de halletmi~ olacaktrr. 

Serginin kendisinden beklenen fayda· 

lar ve beynelmilel mahiyeti ile miitenl -

sib bir ~ekil almasr i<;in hamhklara de -

vam edilmektedir. Dahildeki kiS!mlardan 

ba,ka, sergi evi sahasma d?. in§aat ya -

prlmaktadir. Serginin, ar;1k olacag! bir ay 

zarfmda, Ankara)'l ziyaret edeceklerin, 

hemen her giiniinii alakadar edecek ayn 

bir program hamlandrgr da anla~rh) or. 

Bilhassa Ankaradaki buyiik oteller, bu 

miiddet zarfmdaki misafirlerini eglendi

recek tertibat almaktadrrlar. Diger ta • 

raftan, biiyiik mukafath at ko~ulan ter -

tibi de mutasavver oldugu gibi bir «ko -

mur kupasr» ir;in, biiyi.ik ve tanmmr~ ku· 

liiblerimiz arasmda, Ankaranm biiyiik 

stadmda bir futbol turnuvas1 yaprlmasi da 

verilecek, toplantJlar yap1lacaktJr. Ayn· 
ca, biiyiik bir halo da tertib olunacaktu. 

Cumhuriyetin, ilk resml beynelmilel 
sergisi olan komiir sergisini ziyaret ede -
ceklerin, Ankarada r;ok s1cak ve ne§'eli 
giinler ger;irecekleri, §imdiden tahmin e· 
dilebilir. -------0~ giin hapse mahkum oldu 

Mahmudpa§qda bir trikotaj fabrika -
smda t;ah§makta olan Huriye isminde 
bir kadm, gece i§inden <;1k1p evine gi
derken yolda Salahaddin ·isminde birisi 
Huriyenin koluna girmi§ ve bir yere 
gitmegi teklif etmi§tir. Huriye sert bir 
cevab vermi§ oldugundan aralarmda 
kavga q1km1§ ve Salahaddin Huriyeyi 
di:ivmege te§ebbiis etmi§tir. Fakat §iiik· 
rii admda diger bir gene i§e miidahale 
ederek kadmr kurtarmak isteyince iki 
delikanh arasmda bir di:ivi.i§me ba§la
ffil§tlr. Vak'aya yeti§en mahalle bek~i
si, hepsini karakola goti.irmii~ti.ir. Sa • 
lahaddin diin ciirmii me§hud mahkeme
sinde muhakeme edilmi§ ve neticede 
Salahaddin iiq giin hapse ve 26 lira pa
ra cezasma mahkum olmu§tur. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 7 

BiZ iNSANLAR 
~========= Yazan: Peyami Safa = 

Hayal burada kayboldu. Sol tarafta
ki mudiriyet odasmm kaprsr ar;Ilmr~ ve 
l:oltugunun altmda buyiik bir defterle 
asistanlardan biri bekleme salonuna dog· 
ru ko~mu§IU. Koridor kapiS!ndan iki ko
luna hirer hamal girmi§. ya§h bir kadm. 
inliyerek ve ikibiikliim ilrrliyordu. (<;a
tlimi§ ka~lar altmda Samiye Hammm bir 
an simsiyah ve bir an bembeyaz goriinen 
biiyiimu§ gozleri ve yamba§mda haykm
:Yormu~ gibi canh «e§ek Turk!» sozleri 
Orhamn i<;inde bir daha parlay1p son· 
<Iii.) Hamallar ihtiyar kadmr mudiriyet 
<ldasma sokuyorlardr. Arkalanndan bir 
hastabakrcJ ko~tu. 

Onlar mi.idiriyet odasmm kaprsmda 
hybolunca Orhanm gozlerinin online 
\1 edianm yukanda, yatagmdaki bali 
~eldi: Dizlerini yukan dogru kirmi§, ba
§lnr pencerenin aksi tarafma c;evirerek 
(~iinkii menenjitlerde hastalar I§Iktan 
hie; ho~lanmazlar ve bazan «perdeleri 
tapahmz! » diye bagmrlarmi§.) ve goz
leri yan arabk, hep ayni nokt~ya baka
tak, c;enesi yorgamn altrnda kaybolmu§, , 

arada bir s1r;nyarak ve boguk <;Ighklar 
kopararak yah§!... Sonra diindenberi IS· 

rar eden ba§ka bir hay a]: Olusii; ve kor· 
kunc teferruat: Mezann i<;inde gozlerinin 
biri ve elinin kii<;uk panp.agr §i~iyor. 

!htiyar kadm1 mi.idiriyet odasmdan <;I· 
kararak merdivene dogru gotiiriiyorlardx. 
HastabakiCJ onde, camh bolmenin kap!
Sinl a<;h. Asistan bekleme odasmm oniin
de durarak Orhana bak1yor. (V e o Sa
miye Hamm, Orhan kendisine Vedianm 
hastahgmr telgrafla haber verdigi halde, 
o Samiye Hamm, hala goriinmedi, ara
larmda bir§ey var, V ediaya vapurun yan 
kamarasmda gelen krizin hala mer;hul 
kalan sebebile Samiye Hammm bu ka
yidsJZhgt arasmdaki miinasebetin nev'ine 
dair Orhamn dun gecedenberi yaptrgr 
tahminlere bir yenisini ilave etmege hali 
yoktu.) Asistan miidiriyet odasma dogru 
agu agu giderken Orhana bir kere daha 
bakmi§ ve onu tamymca selamlamr§h. 
Hamallarm merdivenden <;Ikardrklan ih
tiyar kadmm ge<;mesi ic;in hastabak1cmm 
bir an ac;1k tuttugu yayh kap1 serbest ka-

CUMHURiYET 5 

inkiiab Enstitiisii 
•• 
Universitede yeni bir 

Enstitii a~thyor 
Maarif Vekaleti, TUrk inkrlabmm ir;

timai, adli, ikhsadi ve siyasi cepheleri -
nin, yeti§ecek alan nesillere daha ilmi ve 
esash bir ~ekilde ogretilmesini temin mak
sadile, Universite Edebiyat fakiiltesine 
bagh olmak iizere bir inkrlab Enstitiisii 
tesis etmege karar vermi§hr. ~imdilik 
yeni Enstitiiye konferans salonuna biti§ik 
daireler tahsis edilmi~ bulunmaktadrr. 
Bu ders senesinin sonuna kadar Enstitii 
bu dairelerde kalacak ve konferans sa -
lonunda tedrisatta bulunacaktlr. Enstitii 
ir;in in§a edilecek olan yeni binada tedri
sat ve konferanslara tahsis edilmek iizere 
muazzam bir salon da bulunacaktrr. Bina 
dahilinde aynca inkrlab kiitiibhanesine 
tahsis edilmek iizere bir klSlm daha tef
rik edilecektir. Kiitiibhaneye konulmak 
iizere, gerek memleketin e§has nezdinde, 
gerekse resmi ve hususi miiesseseler nez -
dinde inkiiaba dair yazrlan ihtiva eden 
kitab, fotograf, bro§iir, mecmua, gazete 
koleksiyonlan gibi biitiin vesikalar topla
nacaktlr. inkilabm ba§langrcmdan inki -
§af ve tekamiiliine aid malumat1 ihtiva e
den bu vesikalardan bir k1sm1 §imdiden 
toplanarak kiitiibhaneye konulmu§tur. 
Garb ve §ark lisanlannda inkrlab1m1za 
clair, §imdiye kadar yatrlmi§ eserler de 
getirtilerek yeni kiitiibhaneye konulacak
hr. Bu suretle Oniversitenin herhangi bir 
bran§tndan <;tkacak olan gender, inkr -
labm berhangi bir cephesi hakkmda bir 
tez, yahud travay yapmak istedikleri 
takdirde yeni kiitiibhanede her nevi ve
sika ve kitahlan bulabileceklerdir. 

Y eni Enstitii namma diin ilk ders, es
ki Maarif Vekili Hikmet tarafmdan ve
rilmi§tir. lnkrlabm siyasi bakrmdan tahli
line clair olan bu derste, mubtelif fakiilte
lerin ve yiiksek mekteblerin son smrfla • 
nnda bulunan gender bazrr bulunmu§ • 
lardrr. 

Miinir Nureddin konseri 
$i§li Halkevinin her giin s1cak yemek 

verdigi 250 t;ocugun y1l sonuna kadar 
yemeklerini temin etmek it;in Sosyal 
Yard1m kolu naqlma 9 mart sah giinii 
ak§aml Pangalt1 Tan sinemasmda zen
gin programla bir musiki gecesi hazir
lanmi~hr. San'atkar Miinir Nureddin ve 
arkada~lannm i§tirak edecegi bu kon
sere aid biletlerin ~ogu satllm1~tlr. 

1§ dairesi reisi Ankaraya gitti 
ikbsad Vekaleti i§ dairesinin umumi 

miifetti§liklere dahil viH\yetlerde mii -
messili olmamasr yuziinden bu i§lerle 
miifetti§likler, !kbsad i§leri miidlirleri 
me§gul olmaktad1rlar. Bu sebeble, Trak 
ya mmtakasmda tetkikler yapmak u
zere birka~ giin evvel Edirneye gitmi§ 
alan 1ktrsad Vekiileti 1§ dairesi reisi E
nis Behit; §ehrimize donerek Ankaraya 
gitmi§tir. 

Mulazimin 
Romani 

Naklli 

Abidin Daver 
Gazetemizde tefrika edilmi~ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta
rafiDdan kitab ~eklinde ne§re
edilmi§tir. Resimli ve cildli olan 

kitabiD fiab 100 kuru§tur. 

lmca, gene sallanmrya ve yukan kattaki 
yayh kapmm daha pes gtcutJlarile tiz 
perdeden kan~mrya ba§lami§h. 0 kapr
dan bir <;ocuk <;lk!J ve koridora dogru 
ko§tu. (Hayrr! Kayrk.~t Mustafanm og· 
lu, siyah k1sa r;orabh bacaklan §imdi bir 
ke<;i src;rayJ§ile koridorda kay'bolan bu 
c;ocuga ya§~a benzese bile onu.n kadar 
c;evik degildi. Agrr ve maJhzundu. Etra
fmdaki c;ocuklar, hep bir ag1zdan «ta§I 
T ahsin a ttl!» diye bagtrmasalardi, Or
han ic;in, Cemilin suratmr delecek bir hr
zr o ta§a veren elin T ahsine aid oldugu· 
nu kabul etmek zor olacakh.) 

Vediamn hastabakrcrs1 koridor tara
fmdan girerek merdivene dogru yiiriimii§· 
tii. Onunla beraber hastanm odasma git· 
mek ic;in bir tereddiid am ge<;iren Orban, 
biraz evvel ir;tigi r;orbamn vi.icudiine ver· 
digi rahavetin azalmasi iimidile birkac; 
dakika daha oturmayt tercih etti; bu din
lenme zaruretinden erken kurtulmak ih
tiyacile gozlerini kapad1 ve der1n bir ne
fes aldr. Y ere basan ayaklanndan birinin 
tabamnda ve masamn iistiinde duran bir 
elinin ortaparmagmda, yorgunluktan tat
h bir kanncalanma i<;inde nabzmm vur
dugunu hissediyordu. Kendini brrakhk<;a 
dinlenme ihtiyacmm azalm1ya degil, art
maya meylettigini anladrgt i<;in dogruldu 
ve bir sigara yaktJ. Bu miiddet ic;inde bir 
kar; kere Vediayr oteki hastanede gordii-

Tiirk tiyatrosu kurulurken ~~ , 

Ankara Ti:fatro mektebi t~~ ~~~) 
nas1l c;ah§Iyor ? 

Hiikumet yaktnda bu mektebden yeti~ecek 

tiyatro san'atkarlartntn istikballerini tam amen 
alacak temin edecek tedbirler 

Sa{Jda, Ttyatro mektebinde bir ders, solda ve yukanda talebeler 

Ankara 1 (Hususi) - Ankara Dev

let tiyatro mektebi derslerine biiyiik bir 

muvaffakiyetle devam etmektedir. Mek

tebi tesis eden Alman tiyatro miitehass,sJ 

Karl Ebert ayni zamanda yi.iksek bir ak

tor ve rejisor oldugundan talebeler ver -

digi derslerden <;ok istifade etmektcd1r -

ler. Mektebde bundan ba§ka tiyatro ta· 
rihi, san'at tarihi, Entonosyon (ses ter -
biyesi), musiki dersi, konu~mak, yiiriimek 
(stilize), jest ve mimik, bedil ve bedeni 

jimnastik, eskrim ve saire dersleri veri! -

mektedir. Bedenl jimnastik dersini \'il -

dan A§ir vermektedir. 

U<;ii k1z olmak i.izere mektebde bulu· 

nan otuz iic; talebe biiyiik bir intizam ve 

disiplin altmda hayat surmektedirler. 

Bunlar muayyen saatte kalkmakta, j:'ll -
nastik ve kahvaltrdan sonra derhal ders

lere ba§lamaktadJrlar. T alebelerin bi15.is

tisna hepsi biiyiik bir kabrliyet ve heves 

gostermektedirler. 

Leyli ve meccani olan tiyatro mekte· 

bine gelecek sene daha fazla ragbet gos

terilecegi ve miktar itibarile de daha faz· 

la talebe kaydedilecegi muhakkak sayrl

maktadrr. Esasen yakmda hiikumct te 

bu mektebden yeti~ecek olan tiyatro san· 

atkarlarmm istikballerini tamamile terfih 

ve temin edecek tedbirler alacagmdc.n 

ragbetin de bu nisbette daha fazla ill'ta· 

cagt tabiidir. 

Hiikumetin nihayet bu fevkalade mii· 

him i§i de eline almasr ve bu hususta c;ok 

gii zaman, sanh ba§In!n kendisinde bi
rakhgr ilk inhbar hatrrlami§h. Gozlinun 
oniine gelen §ey hep «sarg! ic;inde» bir 
ba§II. Arkasmdan bu hayal, Cemilin iic; 
bur;uk sene evvelki sargrh ba§ma istihale 
.etti. 

Orhan, otomatik bir hareketle elini ce
bine atarak, o gun s1mfta unuttugu i<;in 
kendis1ni bahr;eden birkac dakika aynl
miya mecbur ederek, T ahsini Cemilin 
ba§mi yarmakta serbest bnakan iri siyah 
taneli, puskiilsiiz tesbihini t;rkardi. Babasr 
niiziil inmiyen elinden bunu dii§iirmez
di. 

Orban tesbihi iki elile tutup gogsli hi
zasma kaldrrd1ktan sonra, sag elinin yal· 
niZ ba§parma!bnm hareketile ve oteki 
parmaklanm hie; krm1ldatmadan taneleri 
<;ekerken, aynen babasrmn tavnm takl1d 
ettiginin farkma vararak, bu hahray1 de
vam ettirmek ihtiyacile modelini gozonii
ne getirince, ir;ine ~uur ve irade giren tak
lid1 sahtele§tigi i<;in, hemen vaziyetini 
degi~tirmege mecbur olmu§tU. Bir kolu
nu sarkrttJ ve tesbihi de yere dogru salh
yarak tanelerile oynamaga ba§ladr. Zih
nini bir an i~in bombo§ bnakan bir srkm
h duyarak derin bir nefes aldrktan sonra 
dogrulmu§tu. Hi~ bir§ey dii§iinmedigini 
zannettigi bu anda, zihnini kaphyan bu 
zanla beraber gayet siiratli birc;ok bayal
ler birbirinin p,e§ima ko§uyorlardr: Meh-

saglam temeller i.izerinde yiiriimege bw 
lamas! bu c;ok yiiksek san'at miiessesesi • 

nin de y_eni Tiirkiyeye yakJ§Ir ve yara§Ir 
derecede inki§af edecegine en biiyiik bir 

deli! sayJiabilir. Tiirk Devlet tiyatrvwnu 

da gene <;ok yakm bir istikbalde Tiirk 

Devlet operasmm takib edeecgi de mu· 

hakkaktu. 

Cins tavuk yumurtalari 
HalkaL.daki Vilayet tavukc;uluk mii -

essesesinde istihsal olunan dam1zhk cins 
tavuk yumurtalan get;en senelerde ol
dugu gibi bu sene de be§er kuru§tan is
tanbul Ziraat miidiirliigiince kuluc;ka 
sahiblerine verilmege ba§lanmi§tlr. 

<;ivi fiatlari 
Ticaret Odasr, c;ivi fiatlarmm yeniden 

tesbiti iqin 1ktlsad Vekaletinden ald1g1 
emir iizerine yaphgr tetkikatl bitirmi§
t.ir. §iimdi 13,5 kuru~ olan orta numa -
rah t;ivilerin 15 - 16 kuru§ arasmda sa
tJ!masi Vekalete teklif edilmektedir. 

Tiirk Orologi cemiyetinde 
Turk 'Urologi cemiyeti ba§kan Baha

eddin Lutfi Varnalmm ba§kanhgmda 
toplanarak &§ag1daki mesail miizakere 
edilmi§tir: 

1 - 'Urolog Dr. Fuad Hamid Bayerle 
dahiliye miltehassrs1 Dr. Ali R1za Sag
lar mii§tereken tedavi ettikleri, Fokal 
enfeksiyonu veziko prostatitten alml§ 
bir sepsis vak'asx takdim etmi§lerdir. 
Munaka§aya profesor Beht;et Sabit, Ali 
E§ref, Saim i§tirak etmi§lerdir. 

2 - Profesor Beht;et Sabit tarafmdan 
Sistostoniden sonra amboli mevzuun • 
da bir kominikasiyon yapm1§lard1r. 
Miinaka§aya Dr. Fuad Hamid Bayer ve 
Ali E§ref i§tirak etmi§lerdir. 

medpa§a camisinin avlusundan, dolu ya
gan bir giinde pencereyi acele kapatmak 
istiyen annesinin tirnagi ezilerek haykr
TI§Ina ve oradan kendi parmagmda dala
rna <;Ikhgi ba§ka bir giin, hrnagmr oku
yup uflemek istiyen babasmdan ka<;I§ma 
kadar c;ocukluguna aid hatJralar ic;:inde 
iken, dalgmhkla yere dii§i.irdiigii tesbihini 
almak ic;in igilince yaphgt gayretle terle
mesi, ana, iki gun ate~siz ve ac; kaldrg1 
tipili bir ki§ sabahr, soguktan donmamak 
ve kiZI§mak ir;in sokakta ko~arken yere 
yuvarlanmastm hatrrlattr. T1pk1 o gunkii 
gibi §imdi de kalbi <;ok arp1yordu. 

lr;ine biraz evvelkinden daha §iddetli 
bir srkmtr bashgi ic;in ayaga kalkh ve bir 
kararsrzhk buhranmdan korkarak, ira
desine herhangi bir mecra ac;mr~ olmak 
i<;in mudiriyet odasma dogru yiiriidii. 

Asistan ;levket yaz1 makinesile bir§ey
ler yazryordu: 

- Buyurun! dedi ve ayaga kalktr. 
Orban, sebebsiz girdigi bu odada, 

gostermek istemedigi endi§elerini ana a<;
maktan ba§ka hareketine makul bir rna· 
zeret bulamadJgl ic;in, en yakm koltuga 
oturarak menenjite dair bir sua! sordu. 
Asistamn verdigi cevablardan her biri 
onda biiyiik meraklanndan birini tatmin 
edebilecek esas noktalar oldugu halde, 
Orhan, dr§anya kar§I dikkatini param· 
par<;a eden bir <;arpmh ve teheyyiic i<;in-

Seba t etmeli ama? .... 

M iinaka§ah bir muhavere dinle
dim. Konu§anlardan biri her 
ba~lamlan i§e -binbir giic;:lukle 

kai§Ila§Ilsa dahi- devam edilmek lazrm 
gelecegini, mu§kiillerden yrlmanm «erke
ge» yak1§mryacagrm soyled1kten ve Ziya 
Pa§anm: 

Evvelce dii§iin bir i§e, ya ba§lama evve/ 
Y a ba§ladzgm kfm pezirayr hitam el 

Beytini okuyarak arkasmdan «manen
di ~ecer nabit olur sabit olanlar» mJSramJ 
da terenniim ettikten sonra §U hikayeyi 
anlatti: 

- Timurlenk Kemah kalesini muha
sara ederken <;ok s1kmtr r;ekti, geri ~eki
lecek vaziyete dii§tu. <;iinkii kale sarpll 
ve yaman bir surette mudafaa olunuyor
du. Buna ragmen Timurlenk te muhasa· 
rayr brrakamJYordu. Zira §erefi tehlikeye 
du§ecekti. Nihayet tadsrzhk so.n hadde 
geldi, dedikodular ve ho§nudsuzluklar 
ba§ladr. Timurlenk yese dii§er gibi oldu, 
i§te bu mada o, bir kanncanm glic;liikler· 
le nas1l penc;ele§tigini gormek fmatma 
erer. Cihangirin kendi agzmdan dinlenil
digine gore kannca, cussesinden c;:ok bii
yi.ik bir ekmek kmntisrm yuvasma dogru 
siiriikleyip giderken bir tiimsege rastgeli
yor. Minimini bir tiimsek. Fakat kannca 
ic;in Himalaya kadar yiiksek !.. Hayvan
cagiz, bu §ahikayr a~maya sava§Jrken yii
ki.inii dii§liriiyor, geri doni.ip ahyor, gene 
ttimsegi t1rmanmrya giri~iyor. Lakin yuk 
gene yuvarlamyor, hayvan da tekrar ini
yor. Timurlenk gozlerini sahneye dikerek 
ibretle bakryor ve kanncamn ~1k1p ini~
lerini sayryor. Hayvan, tam otuz lie; kere 
ileri geri hareketi yapmi§ ve sonunda tiirn
segi -yiikile beraber· a§ffil§ !.. hte Kemah 
kalesini Timura maleden azmin, iradenin 
is tin ad ettigi canh ornek !. .. 

Hikayeyi dinliyen adam ba~Jm salla
dJ: 

- hi aroma, dedi, o mada kahn ve 
gafil bir ayak gelip te kanncayz ezse ne 
olurduL. 

*** 
On aydanberi, her turlii kayidsizlikle· 

re ragmen, giiniinde r;rkan ve her sayrstn• 
da muazzam emeklerin kelime haline gir
mi§ teri gi:ize c;arpan bir mecmua var: 
Turk ;lairleri! ... Bunu tek bir adam ya· 
zryor, fakat nasrl? .• Sa bah tan ak~ma 
kadar kitabhaneleri dola§arak, ak~amdan 
sabaha kadar da goz nuru dokerek !.. 

Mecmuamn admdan mevzuuna intikal 
etmek ve o mevzudan da §U te§ehbiisiin 
ne derin bilgiye, ne buyiik hazmete ve ne 
bitmez tukenmez sabra muhtac oldugunu 
anlamak kolaydrr. Bin yrldan daha uzun 
bir tarih devresinde yeti~mi§ Turk §airle
rini hirer hirer ihmal ve nisyan ko~elerin
den c;rkanp canlandumak, hal terciime
lerile ve eserlerile ya§atmak L Bu, her 
eli kalem tutan adamm kan degildir. 

Bu krsa izahtan sonra neticeyi soyliye· 
yim: Kagrd pahahhg1 ve ra~betsizlik 
yuziinden mecmua kapanmak felaketine 
ugramak uzereymi§. hte giic;luklerle pen· 
c;:ele§en karmcayr c;igniyen ayak budur. 
Kiiltiir Bakanhgmm vaziyete lutfen ala· 
ka gostermesini dilemek isterim. 

M. TURHAN TAN 

Aktndan Aktna 
Tarih, §iir; zevk ve heyecan 

kaynag1. Her kUtubhanede bu 
eserden bir tane bulunmahdxr. 

de, onun soylediklerinden pek az §ey 
anhyordu. Bazan birr;ok kelimelerini hie; 
duymad1g1 ciimleler arasmda: <<Kaidei 
k1hrfta hasrl alan bu <;atlagm hatlan ku· 
laga ve buruna kadar ... », «kamn kiiltiirii 
laz1m olunca ... », «fiyevrinin 37 ile 40 
arasmda. ve srk srk degi§ffiesi, bir septise
miden §iiphe ettirmekle beraber ... » gibi, 
belki de kendisinde dikkatin azaldrgml 
gozlerinden anladrk~a sesini yiikselten 
asistanm kesik s<izlerini duyuyOC'du. 

[Arkasz varl 

Diizeltme 
Bundan evvelki tefrikalarda karine 

ve tahminle anla!illabilecek baz1 dizme 
yanh~larmdan ba§ka 3 iincii tefrikanm 
5 inci sutununda cfazla t;ukur nasiye -
Ierinin ic;ine kat;an ilah ... ~ ciimlesinde 
cnasiye~ kelimesi cnahiye~, 

5 inci tefrikanm 2 nci siitununun con
liiguniin i:iniinde~ kelimeleri c1in1Ugii • 
nun gogsi.inde., 

6 ncl tefrikanm di:irdiincii sutununda 
cbir his dalaletile gibi ilah .... ciimlesi 
cbir his dalaleti gibi.. .• , 

Ve 6 nc1 tefrikanm 4 iincii sutununda 
csonu sislere kan§an muntazam cum -
leler soyledigi olmuyordu .• ciimlesin -
deki colmuyordu. kelimesi oluyordu 
§eklinde tashih edilmek laZlm gelir. 0-
zur dileyerek i§aret ederiz. 



Uludagda yap1lan 
kayak miisahakalan 

iki kategori 
·hepsini 

aras1nda 
Ankarab 

yap dan miisabakalar1n 
kazand1 sporcular 

Rayramda Uludaljda yap!lan musabakalara i§tirak eden sporculardan 
birkag grup 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Bayram giinlerinde Bursa, Avrupadaki 
dag ~ehirlerinden farks1zd1. Sokaklar ka
yakh insanlarla dolup ta§Jyordu. Hergiin 
yukan <rikan a§ag1 inen otobiisler kayak
!;! kafilelerini gotiiriip getiriyorlard1. Bu 
sefer bilhassa Ankara sporculan ekseri
yeti te§kil ediyorlardi. Aralannda meb
uslar, hariciyeye mensub zevat dahi bu
lunan Ankarahlar; yiiksek mekteb tale
belerinden ve muhtelif spar kuliiblerine 
mensub genclerden miirekkebdir. 

Oteller (Nuhun' gemisi) denilecek gi
bi her ~e§id ve her k1yafette, cins cins in
sanla dolu idi. Y er bulamiyanlar geri 
donmii§ler, baz1lan red cevab1 ald1kla -
rmdan hi~ gelememi§ler, buraya c;1kabilen 
bahtiyarlar ise yataklarda iki§er ii~er yat
maga mecbur kalmi§Iard!. 

T akvimin ge!fmedigi, sa a tin i§lemedi -
gi, giiniin bilinmedigi bu diyarda spor, 
ne§' e, kahkaha ve eglenceden ba§ka bir 
;ey hiikiim siirmiiyordu. Konya meb'usu 
I-lamdi, T okad meb'usu Siireyya Cenca 
da aramJZda idiler. 

Bu sefer 2,000 metre irtifaa ilk defa 
olarak bir radyo c;lkarml§lardl. Fa kat 
miibarek radyo arama kendiliginden ya 
sesini yutuyordu, yahud istasyon degi§ti
riyordu. Anla§llan buradaki havada bir 
ba§kahk vard1. 

Bayramm ii~iincii giinii lstanbullu -
!aria birlikte zirveye c;Ikllk. Zirvede bu 
sene yapilmi§ olan s1gmagm her tarafm1 
?ir metro kalmhgmda buzlar kaplami§h. 
l!;i de t1pk1 bir dondurma kutusuna ben
ziyordu. Sobayi yakhg1m1z zaman tavan
daki buzlar eriyip iistiimiize damlam1ya 
ba§ladi. Zaten s1gmagm kapiSindaki buz
lan kayaklarla k1rarak i~eri girebilmi~ -
tik. Bayramm ii!;iincii giinii aynca U!u
dagda ilk, defa olarak federasyonca bir 
te~vik mi.isabakas1 yap1ld1. lki kategori 
iizerine yap1lan bu miisabakalara Bu1 -
sadan U!udagda ~imse olmad1g1 ic;in; 
1stanbul dagcilan da daga gec; geldik -
lerinden ve antrenmanlan olmad1gmdan 
girmemi§lerdi. Birinci kategoride: 

250 metrelik bir ini§ ve 800 metrelik 
bir mesafe iizerinde yap1lan miisabakada 
Ankara Ziraat Enstitiisi.inden Mahmud 
I dakika I 5 saniyede birinci, Ank.na 
Cenclerbirliginden N az1m ikinci, Ziraat 
Enstitiisi.inden Cihad ii~iinci.i, istanbul 
Alman mektebinden Oberle dordi.inci.i 
gelmi§lerdir. Bu miisabakaya I 5 sporcu 
girmi§tir. 

- Hayu... Y apayalmz1m, goriiyor -
sunuz ya ... 

- <;ok iyi. Size gayet fena bir haber 
vermege geldim. Bu haberin fenahg1 
§imdilik yalmz bana taalliik ediyor, gibi 
goriinmekte ise de korkanm siz bundan 
daha ~ok miiteessir olacaksm•z ... 

Hasan Azmi biiyiik bir hayret i~inde: 
- N as1l haber bu? diye sordu. 

Prens bir elini yaz1haneye dayayiuak 
yiiziinii Hasan Azmiye yakla§tirdJ: 

- Siz benim kanm1 kac;umak istiyor
sunuz !... 

Dedi. Hasan Azmi daha bi.iyiik bir 
hayretle: 

- Ne diyorsunuz, ben mi? ... Aman 
Prens hazretleri ... Kendinize geliniz. N e 
mi.inasebet? Ben Hasret Hamm1 kac;t -
ray1m i:iyle mi?.. 

Hasan Azm; o kadar sogukkanh ve o 
kadar tab;i idi ki Prens daha ziyade 
1iddetlendi: 

- Bana ro( yapma ... Her§eyi biliyo
.,,. Sevi§iyorsun.:£. Ki\c;maga karar 

ikinci kategoride 13 miisab1k arasmda 
ini§ yapiimi~, Ankara Ziraat Enstitiisiin
den Ahmed birinci, Niyazi ikini, Anka
ra Genclerbirliginden Ke§fi ii~iincii, Is -
tanbul Alman mektebinden Sadun dor
diincii gelmi§lerdir. 0 giin havamn ruz
garh ve soguk olmasma ragmen ini§ mii
sabakalan giizel ve muvaffakiyetli ol -
mu§tur. <;am ormanlan arasmda yap1lan 
bu ini§te bayraklar muhtelif tehlikeli ve 
sarp noktalara dikilmi§ti. Slalam denilen 
teknik mi.isabaka havamn mi.isaid olma
masmdan yapiiamami§hr. Derece alan • 
lara federasyonca miikafat olarak dag · 
c1lara laz1m alan e§yadan baz1 hediyeler 
verilmi§tir. Bu bayramm hususiyetlerin -
den biri de Uludagda ilk defa kiic;iik 
mikyasta atlamalar yapi!mi§ olmas1du. 
Kayak evi yanmda yap1lan atlama saha· 
smda bir~ok gen!fler c;ah§ml§lardir. 

Musa Ata~ 

T ekirdagmda bir stadyom 
yap1byor 

Tekirdag (Hususi)- .;lehrimizde ya· 
p1lmasma karar verilen stadyomun plan 
ve sair evraki iizerindeki muamele bitiril
mi~tir. 936 senesinde vi]ayet ve belediye 
biitc;esinden aynlan 3,000 lirahk tahs1 -
sata Tiirk Spar Kurumu da 4,000 lira 
eklemi~tir. 

Bir Macar giire§ tak1m1 
geliyor 

Macar giire~ milli takmu ayarmda ve 
kJYmetindeki Uype§t giire§ tak1m1 mart 
ay1 sonunda §ehrimize gelip iki veya ii~ 
rna~ yapmak iizere Galatasaray ile Cii· 
ne§ kuliiblerimize miiracaat etmi§tir. 

Me§hur profesor Karpatinin idaresin· 
deki bu tak1mm getirilmesi i~in iki kuliib 
aralannda uyu§tuktan sonra Macarlara 
mukabil teklifte bulunacaklard1r. 

Galatasaray • Robert Kollej 
k1r ko§USU 

Galatasaray ile Robert Kollej atlet -
leri arasmdaki senelik k1r ko§USU OnUmUZ• 
deki cumartesi giinii Bebekte yap1lacak· 
hr. o~ bin metro mesafe iizerinde yapl
lacak alan bu mi.isabakaya iki tak1mdan 
onar atlet i§tirak edecektir. 

Viyanamn Hakova tak1m1 
geliyor 

Galatasarayla Giine§ kuli.ibleri 20 ve 
21 marta tesadiif eden cumartesi ve pa
zar giinleri milli kiime ma~lan oynama
YIP bo§ kalacaklanm nazan itibara ala· 

verdiniz. Haydi, c;abuk cevab ver. Dog
ruyu soy !e ... <;iinkii ... 

- Amma... Biraz cur' etkar hareket 
ediyorsunuz Prens... N e kadar kuvvetli 
iddia ... lftira ... 

- Bana ba , Hasan Nuri ... Her§eyi 
biliyorum. Hatta a§agiki kasadaki para
Ian yava§ yava§ kald1rm1ya ba§ladlglnl, 
§imdilik yansm1 gotiirdiigiini.i de biliyo -
rum. Bugi.ine kadar paralarn hangi goz
de oldugunu bilmiyordun. Evvelki ak§am 
burada kalarak onu da i:igrendin ve yiiz 
otuz bin liray1 kald1rdm. Nuri kendine 
gel... 

Hasan Azmi bir kahkaha sahverdi: 
- Aman dostum Samoilof... Neden 

ban a Hasan N uri diyorsun? 
- Y a sen bana neden Samoilof di -

yorsun?.. 
Birdenbire ikisi de sustular. Birbirle -

rine bakmaktan ~ekiniyorlardt. Nihayet 
Prens R1zkullah bu siikutu kesti: 

- Ala, dedi. Arttk her§eyi a~1kc;a 
konu§abiliriz. Anla~1ldJ ki sen kendini 
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Ege ~ift~ileri ve 
tohumluk ve pulluk 
Bunun i~in ~imdiden 
haz1rbklara basland1 

' 

Bogazi~i mecmuas1 
~i~man Bertanm esran 

(,;Ikaran: ~irketi Hayriye 

cO mahiler ki derya ic;redir deryayi 
t · (H ) b bilmezler• diyen §air, belki de Bogazi-Zmlr ususi - Ba§ akammizm 

pamuk tohumu iizerine verdikJeri emirle, crinde dola§Irken 0 bedii kordelanm 

Parisi dOven miithi§ 
top · nas1l yapilmi§h? mecrhul kalrm§ tarihini dii§iinerek bu 

mmtaka pamuk~ulanna iyi tohum veri!- siizii siiylemi§tir. F.akat Bogazicrinin yal-
mesi i~in hamhklara ba§lanmi§ ve bu mz tarihi mi me~huldiir? Ulu Tanrmm 
hareket bi.iyiik bir sevincle kar§llanml§hr. crok ne§'eli bir giiniinde i§lenilip ktirre -
Ziraat Vekaletinin 1zmire, Eski§ehir nin §U mtistesna kii§esine ili§tirilen bu 
C1rcrir mmtakasmda yeti§tirilmi§ alan e§siz dantelin bin bir k1vnmmda bin 
Ak1rle cinsinden 100 bin kilo tohum ve- bir giizellik var. Ne yaz1k ki biz, Bo -
recegi haber almmi§hr. Ancak nakliye gazicrinin, bircrok mtiverrihleri i§gal e
ve ambalaj masrafi olarak !;ift~inin kilo den tarihine kulag1m1Zl tlkadiglmlz gi
ba§ma 2 kuru§ boN;lanmasi laz~mdir. bi o gtizelliklere de giiztimtizti kapah 

Profesor Ransenberger'in ilk tecriibesi bo~a ~·kmif?~ 
b. Uzun emeklerle P. 2 hazJrlandi ve ate~? tecriibe· 

Ierinde mermiler 120 kilometroyu buldu 

tutmakta 1srar ediyoruz. 
Valimiz F azh Giil~ bunu da dii§iinmii§ Bu siiztimtiz kuru bir iddia degildir. 
ve vilayet biit~esinden 2,200 lira ay1ra· Straton'un iki bin iki ytiz y1l once ve 
rak koyliiyti borc;tan ve muamele kiil - Strabon'la ktirrenin ilk fizikcrilerinden 
fetlerinden kurtarml§hr. Gene izmir c;ift- biri olan Diodore de Sicile'in ondan tier 
!;ilerine mahsus olmak iizere tohum ekme yiiz yll kadar sonra Bogazicri ic;in yaz
ve 15 beygir pa~a makinesi de beklen • d1klan :;;eyler, dilimize crevrilmi§ midir? 
mektedir. Bu makinelerle icabmda mJsJr Eski Frans1z el~ilerinden Kont An -
ve boriilce de ekilebilmektedir. Makine - dreossy'nin ve onun haleflerinden 
lerin kullamlma t.arzlan ~iftc;iye ogretile- Choiseul'tin gene Bogazicri hakkmda ka
cektir. N azilli mmtakasma aim an 200 leme ald1g1 eserler kitabhanelerimizde 
makineden bir ktsml da borc;landmlma yer alml§ midlr? Binbir gece masalla -

t h '( ·1 rmdan c;ok daha manah ve hicr olmazsa suretile zmir civan miista s1 ine vert e- · , h A 
b eglenceli alan giizel I yo nun ikayesini 

cektir. Umumi tohum tevziatt 938 te a§- ve bu kizm inege temessiil ederek Bo • 
hyabilecekti. Bunun bir sene onceden ba- gaz1 bir yandan obiir yana nasll a§tigm1 
§anlabilmesi ic;in vilayette bir tohum ii- ic;imizde kac; ki§i merak edip okumu§ • 
retme istasyonu a~1lmas1 kararla§tml • tur? Ya Fransah, ingiltereli, Holandal1 
ffil§hr. Yeri heniiz belli degildir. F akat ressamlarm Bogazic;inden ilham alarak 
ya Bergama, ya Men em en veya Tor - yarattiklan tablolar? Bunlarm kacr1 ev-

$i~man Be1·tan•m tahmlnlere gore yaptlmz§ bir resmi 

Biiyiik Harbde, Almanlann 130 ki -I he vaziyetini gosteren duvardaki harita• 
lometro uzaktan Parisi dovdiikleri «Si§· ya goz gezdirdi, sonra kag1dm iistiine 
man Berta» denilen me§hur top, bi.itiin birkaG form iii malad! ve: 
diinyayi hayret ve meraka dii§iiren bii- - Mesele halledilmez biqey degil • 

bahda ac;1lacaktu. lerimizde veya miizelerimizde asll1d1r? yiik bir s1r olmu§, harb bittikten sonra, dir, dedi. 
Almanlann, bu topun vi.icudiine dair or- General ayaga kalkarak, cevab ver ~ 

MOZELERDE 

Miizeye teslim edilen eski 
par alar 

Salk1msiigiidde bulunan altmlann ta
mam• diin Miizeler umum miidiirliigiine 
teslim edilmi§tir. 452 tanesi altm ve 295 

tanesi giimii§ olan paralar muhtelif kly
mettedirler. Asari atikadan aldugu tes
bit edilen bu paralar Sultan Mahmudla 
Sultan Mecid devirler-ine aiddir. 

rak Viyanamn Hakova tak1m1m getir -
mege karar vermi§ler ve bu kuliible §era
it hususunda mutab1k kalml§lard!r. 

lngiliz tak1mlarmm yapacak-
lari miisabakalar 

fngilizlerin tanmml§ profesyonel taktm· 
Ian, futbol rnevsiminin sana ermekte ol
dugunu nazan itibara alarak turneler 
tertib etmektedir. 

Hali hamda birinci li-k tasnifinde I:Ji -
rinci olan <;erlton tak1m1 Kanada ve §i
mali Amerikada on bi.r mac; yapmak ii
zere bir kunturat imzalarnl§hr. 19 rna -
y;sta ba§hyacak alan seyahat 9 temmuz· 
da nihayet bulacaktlr. 

Arsenal, Sandulend, Everton ve 
Portsmavt tak1mlan da cenubi Ameri -
kaya ve Rusyaya davet edilmi§lerse de 
kat'i bir karar verilmi§ degildir. 

<;else takiml A vusturyamn Admira 
taklm1 tarafmdan 17 may1sta Viyanada 
kar§Jla§mak iizere davet edilmi§tir. 

Berlin Olimpiyadlarma i§tirak eden 
1ngiliz amator milli tak1m1 ise profesyo
nellerden daha biiyiik bir turneye !;Ika -
caklardtr. 

lngiliz am a tor milli tak1m1, sekizi Y e
nizelandada, dokuzu da Avustralyada 
olmak iizere on yedi rna~ yapmak ic;in 
dort ay siirecek biiyiik bir seyahate ha • 
Zlrlanmaktadir. 

Giine§ kuliibiinde konferans 
Gtine~ kultibiiniin tertib ettigi fay -

dah konferanslar devam etmektedir. 
Bu hafta da cumartesi giinii Ressam 
Bedri Rahmi tarafmdan resim ve res -
sam mevzulu bir konferans verilecek 
ve bunu bir c;ay takib edecektir. Giine§ 
kuliibii bu konferansa aza ve dostlan -
mn te§rifini rica etmektedir. 

benden daha kuvvetli samyorsun. <;iinkii 
ben biitiin silahlanml sana gosterdim ve 
biitiin vas1talan senin gozunun onune 
koydum. Amma biiti.in bunlan ben geri 
almasm1 ve seni bir tabak gibi kmp fu -
latmas1m da bilirim . .;limdi sana soruyo -
rum. Paralar nerede? Bu projeden vaz 
ge<;;ecek misin? 

- Allah Allah, doktorcugum ... Ha
liniz pek garib ... Eger bana Hasret veya 
davuddan hangisinin ak1beti i~in endi§e
de oldugunuzu bildirseydiniz sozlerinize 
daha ziyade ehemmiyet verirdim. Han
gisi? Hasret mi, Davud mu? Dediniz 
gibi Hasretten §iiphelendiginizi farzede · 
lim ... Peki aroma, Hasretle benim ne a
lakam olabilir? Hasretin alakadar oldu· 
gu adam ben degilim ba§ka birisi ... 

Prens R1zkullahm gozleri birdenbire 
biiyiidii. giiphe ve endi§e ile ba§tnl Ha
san Azmiye yakla§tlrarak ve gozlerini 
a nun gozlerinden ayum1yarak: 

- Ba§kas1 m1? Kim bu ba~kasl? 
~ - Demin bahsediyordunuz ya, Ha
san Nuri ... 

- Nas1l? Ne dedin?.. 
Hasan Azmiye o ~r yakla§ml§h ki 

ona dokunacak samhrd1. Nefesini duyu
yor ve gozlerini kupmadan bak1yordu. 

Bogazi~inin tarihten iinceki devirlere 
taallUk eden efsanevi hikayelerini bir tada hi~bir iz b1rakmamalan yiiziinden, di: 

muamma halledilememi§ti. - 0 hal de i~ ba§ma, profesor! yana b1rakahm. Anadoluhisanmn, he - c;;: F h d 
..,imdi Romain rise. ism in e bir AI- Stratosfer' den get;en mermiler ntiz o ad1 almadan evvel ve ilk craglar-

da oynad1g1 rolier, Sisamh Androk _ man, Si§man Bertan'nm esranm fa§etmi§ Profesor Rausenberger'in hallini d~r-o 
les'in orada yaphg1 kiiprii ve Daran'm bulunuyor. Bir Frans1z gazetesinin, on· uhde ettigi mesele mii~kiil bir meseleydi. 
gene or ada kurdugu taht hangimizi ala- dan naklen ne§rettigi bu if§aatt aynen a- I 30 kilo metro menzilli bir top imali 
kadar etmi§tir? Pierre Loti'ye sahife - hyoruz: mevzuubahstJ. Halbuki, bu biiyi.ikliikte 
lerle mensur, §iir yazd1ran Giiksuyu, Te§rinisani 1916 - Alman umumi bir mesafe, Balestik kanunlanm tama • 
~imdi icrimizde kacr ki§i gidip te ziyaret karargahma giden yo! siirekli bir yag • men altiist ediyordu. 

eder? mur altmda kam~1lamyor. Saat ak§amm Profesoriin imdadma talih yeti§ti. 0 
i§te ~irketi Hayriye idaresi, yiiziine alt!Sl. On santimetro ileriye baksamz mada, uzun menzilli top tecri.ibelerine 

her giin bakhgimlz halde iiziinii anla · golgeden ba§ka bir§ey goremezsiniz. Sis sahne alan Nieppen talimhane meyda • 
miya tek bir giiniimiizti feda etmege lii· ortasmda bir otomobilin komas1 i~itiliyor nmda ~ayam hayret neticeler elde edil
zum giirmedigimiz bu yetim giizelligi, ve otomobil, ic;inde Alman Erkamhar - mi~ti. Obiis toplan yirmi kilometre me• 
Bogazicri adm1 ta~1yan bedii danteli yer 
yer ve tutam tutam bize tamtmak iil _ biyesinin c;ah§llgJ eski binanm methalini safeye endaht yapmalan icab ederken, 
kiisiine bel baglam1~, alb aydanberi bir gizliyen donemeci, biitiin si.iratile donii - tecri.ibe esnasmda, obiislerin ktrk kilo • 
mecmua ~1karm1ya giri~mi§tir. yor. Selam duran nobet~ilerin oniinde metro mesafe katettikleri goriili.iyordu. 

Bogazic;i adm1 ta~1yan bu mecmua - duran otomobilden, bir sivil, c;evik bir Bu nas1l oluyordu ve bunun sebebi ney~ 
mn altmc1 saylSl da bugiin elime ge~ti, s1c;ray1§la yere iniyor. Onun oniinde bii- di? 
rikkatle ve dikkatle gozden gec;irdim. tiin kaptlar ac;Iltyor. Aradan bir dakika Krupp fabrikas1 miihendislerinin tet .. 
Ne yalan soyliyeyim. Mecmuamn her ,gJ:~~JI\eQeJ;J. ,kend~ini Erkamharbiye re - kikatJ ~u neticeye vard1 : Obi.islerin mah• 
sabifesinde, guzelligi tari.imar olup gi- isinin odasma. sokuyorlar. Reis bu zata reki k1smen stratos er en ge~iyor ve 
der gibi ?iiriinen Bo~azi~i hakkmda bi- dogru iierliyor ve: mermi, burada daha az hava mukaveme· 
rer mers1ye okuyacag1m1 umuyordum. • .. 
Fakat her sahifede 0 ihmal olunmu§ - Profesor Rausenberger s1z filS! • tine maruz kald1g1 ic;in, tahmin edilen 
giizellikler tizerine 'sevgi ve alaka eel- niz? diye soruyor. menzilden daha uzaga kadar gidiyordu. 
beder mahiyette yaz1lar ve gene bu Filhakika, §imdi, generalin bir i§areti Profesor Rausenberger, bu noktayi 
gtizelliklerden bir kl.smm1 - biittin in- i.izerine, yumu§ak deriden bir koltuga nazan itibara alarak ve stratosfer taba ... 
celiklerile - tecessiim ettiren tablolar yerle§en bu zat me~hur top~u miitehas • kalarmdaki derecei hararet dii§iikliikle .. 
giiriince rikkatim sevince mtinkalib ol- SIS! ve Krupp fabrikalannm ba§miihen - rini de gozoniine getirerek bir top ima~ 
du, ~irketi Hayriyeyi candan alk1~la • disiydi. line giri~ti. Bu top k1rk kilometre irtifa -

di~. t 1 k d h'f 1 . . General, birdenbire soze §oyle ba§la- dan gec;en ve nakls 50 derece hararete 
.,u sa 1r ar1 yazar en e sa 1 e enm d t h "] d b'l 1 

seve seve ve sevine sevine c;evirmekte 1: a ammu e e 1 en mermi er atacakl!. 
oldugum 6 numarah mecmuada Hiise _ - Profesor, vaziyet vahimdir. Harb P. I in akameti 
yin Cahidin, Abidin Daverin birer nefis iki senedir devam ediyor ve zaferle bit- Aradan aylar ge~ti. Almanyamn 
makalesi, Mithat Cemalle Faruk Nafi- mesi icrin de, denizde, karada ve hava - muhtelif dokiimhanelerinde, topun muh ., 
zin de birer zarif ~iiri var. Aziz arka - larda taarruza ge<rtikten sonra, miithi§ bir telif par~alan iizerinde hummah bir ~a"' 
da§lm Abidin Daver, burada nalma m1- vasJtaya, Fransada panik uyand1racak h§ma devam ediyordu. Bu harikulade 
hma vurmu~or, deniz harblerinden ve bir vas1taya mi.iracaat etmek laz1m. Paris topun aksam1 i.izerinden bir plan viicude 
devletlerin askeri kuvvetlerinden bah- iizerine ate§ a~acagiZ, getirilebilmesine mani olmak ic;in, onu 
setmiyor, siyasi tahliller ve tahminler Bu soz kamc;1 gibi ~aklami§tl. Profe • miiteaddid parc;alara ay1rmaga karar 
yapmiyor, mecmuanm taalluk cttigi bii- sor Rausenberger yerinden firlad1; se • vermi§lerdi. Ve bu s1r miikemmel surette 
yiik §iiriyetle, Bogazi~inde giilen, ya -

laAm vaziyet1'nde cevab verd1' ·. muhafaza d'ld' §Iyan iilmez §iir le aH1kalanarak ~airle - e I 1. 
- Emredersiniz, ekselans! 19 I 7 'lkb h d t 'k I d'l · ~iyor ve bize mensur bir §iir sunuyor. 1 a ann a op 1 rna e 1 rni§, 

Onun gercrekten nefis alan yaz1smm Odada derin bir siikut vard1. Profe - i§, ilk tecri.ibe endahtm1 yapmaga mii • 
ba§hg1 cBogazda Beyaz Geceler• dir sor masanm iistiinden bir blok ald1. Cep- said bir yer bulmaga kalmi§II. Mevcud 
ve ~iiphe yok ki Bogazicri, bu gecelerin ali§ meydanlan bittabi c;ok dar oldugu 
yeryiiztinde yegane kaynag1d1r. Mec - ayni zamanda ona kar~l ta~Jdlglmlz sev- ic;in, tecri.ibenin denizde yap1lmasma 
muadaki iibiir yazilar da sec;medir, fay- ginin laylk oldugu hadde yiikselmesini meoburiyet hasi! oldu. Giinun birinde, 
dahdJr, resimler ve tablolar ise ayn ay- temin edecegine kanaatim var. Bu ka- biiyiik bir deniz iissii olan Cuxhaven 
n birer zarafet ve san'at niimunesidir. naatle mecmuay1 biitiin okuyuculanma 

k t . H · b' k 1 tavsiye ediyorum. mmtaka;mda sahilin biiyiik bir k1sm1 as-
$ir e 1 aynye, rr~o mecrnuacJ a- keri muhafaza altma almd1 ve elektrikl1. nm1zm g1ptas1m celbedecek nefasetteki Bogazicrini sevenler ve onun hakika-

~u mecmuayt c;1karmakla bilyiik bir tini iigrenmek istiyenler $irkcti Hayri- demir tellerle c;evrildi. ihzari ameliyeler 
noksam gidermi§, bize Bogazi~inin ilahi yenin pkardigl mecmuay1 mutlaka o- Essen' den gel en makine boliigii efradma 
gtizelliklerini iigretmi§ olacagma ve kumahd1rlar. M. T. T. yaptmld1 ve bu efrada, gordiikleri §ey

Birdenbire, korku ve deh§et i!;inde geri 
~ekildi. Y1rtic1 bir sesle: 

- Sen ... sen ... sen misin ? .. 
Diye sordu. Hasan Azmi alayh ve sa· 

kin: 
- Benim !... Mevkiim bo§ kalmca o· 

ras1m i§gal etmege de mi hakk~m yok ?... 
Ne yapay1m?... Hasan Nuri gidecekmi§. 
Bakhm ki i§ler altiist olacak, ben de de
nizin dibinden ~1k1p buraya geldim, azi· 
zim ... Hem bu hal, size ne derece mer -
but oldugumu da gostermez mi? Ben §U 
R1zkullah - Samoilof denilen zatm ba
na ne derece ihtiyac1 oldugunu da tak -
dir ediyordum. Hasan N uri ismindeki 
gencin size ne derece zararh olabilece -
gini de anlami§Ilm. Sizi ondan kurtar • 
mak ta vazifemdi. Bundan dolay1 bana 
te§ekkiir etmelisiniz ya ... Aram1za giren 
zavalh bir enai ... (:oktan bu di.inya ile 
alakasm1 kesmi§ olacakken siz onu yok
tan var etmi§siniz. Ona ya§amak, hayat· 
tan zevk almak imkanlanm temin etmi§
siniz ... Amma o bir a§k yiiziinden nan · 
korliik ediyor. 

R1zkullah biiyiik yaz1hanenin oniinde· 
ki kanapeden avaga kalkml§, birkac; a
dim geriye atarak oldugu yere mthlan · 
ml§tl. Gozleri kin ve nefretle parhyordu. 

Sag eli bir anda arka cebine gitti ve so
ziine devam eder gori.inerek: 

- Anla§Ild1 Azmi! dedi. 
Sonra di§lerinin arasmda Ishk ~lar 

gibi: 

- Anla§Ild!, diye tekrar etti, fakat 
senin anlamad1gm bir§ey var. Ben seni 
bu mevkide b1rak1r m1yim samyorsun L. 
Sen vazifen olm1yan ve ogrenmemen la
zlm gelen bir~ok §eyleri ogrendin .. 

- Dogru Samoilof... Bu vaziyette o
lan bir adamla, daha ciddi ve daha esasll 
miizakereye giri§men laz1m. .;limdiye ka
dar ciiri.im §erikin olan adam1 bundan 
sonra tam manasile §erik yapmahsm .. 

- Y ahud ortadan kaldJrmahy1m! .. 
Bu sozlerle R•zkullahm ~mhyan sesi

ni uzanan elindeki silahm sesi takib etti. 
F akat Hasan Azmi croktan bu taarru

zu bekliyordu. Onun eli~in uzand1gmi 
goriir gi:irmez yaZihanesinin altma atJI
ml§tl. Zaten tam o mada ve kur§un alll
madan bir saniye evvel, Murad F erdi de 
saklandigl yerden ~1km1§, R1zkullahm 
iistiine attlml§II. Arkadan kollanm bir 
~ember ic;ine aldigi gibi dizlerinden biri
ni de bir tekmeyle biikmii§, yere yikmi§
tl. 

[Arkasl var] 

leri soylemiyeceklerine clair yemin etti -
rildi. 

T opun namlusunun fazla goziikme ~ 
mesi ve casuslarm nazan dikkatini eel 
betmemesi i~in, beton kaide c;ok derin 
kaz.Ian topraga gomiilmek suretile ya -
p1ldi ve boylece, namlunun pek az bir 
k1sm1 zeminden di§anda kald1. Ameliye 
uzun miiddet devam etti ve bir may1s gii
nii her~ey ham oldu. 

Muazzam namlu aheste aheste yukan 
dogru dikilirken, Heligoland adasmm 
arkasmda, c;:ok uzakta bir topito filotillasl 
mevzi alm1~ ve bir tayyare filosu da en
dahh takib etmek iizere havalanmi§ti. 

- P. 1. ate§e haz1r ol! 
-Ate§! 
Hava sarsild1, deniz zabitleri, krono -

metro elde, vaziyeti takib cdiyorlardt. 
OG dakika sonra, merminin, hedefine u
la~ml~ olmas1 laz1mdl. 

Mi.ithi~ bir su siitunu havaya f·~brd1; 
fakat 120 kilometro uzaktaki hat iize -
rinde degil, millerce geride kalan bir 
noktada. Mesafe derhal olc;i.ildii ve mii
tehasSJS!ann c;ehresinde hayret ve yeis a
lameti belirdi. Mermi, I 20 kilometre ye
rine, ancak 90 kilometroya kadar gide
bilmi~ti. Dev yap1h ilk topun imali aka-
melle neticelenmi§ti. ( Sonu yann) 

\ 
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GUNUN BULMACASI 

[Ba~taratt 1 inci sahtfedel 
bir Locamo misakt akdi ic;in miizakerele-

~,. Kosmos "" 80•• zu·· hakktnda re giri§ilecek olursa muavenet taahhiidii-
" , miizi.i Almanyaya da te§mil etmege ama-

[Ba§taraft 1 inct sahifede] 
bu kalitelere ve bu kalitelerden her -
hangi birini gosteren siije veya ob
jelere intikal etmesi kolayca anla§t· 
hr bir semantik hadise teskil eder. 

Onun i~indir ki grek~~de (Kos • 
mos) Homiros'a gore «nizam, inti -
zam, uygunluk, yakl§lk ve slis» iken 
Herodot onda «§ere£ ve igtibar», 
Demosten «disiplin ve asayi§» Aris
tot ise «teskilat, idare ve hiikiimran -
hk» gorm"ii§lerdir. lncil de onu «in
san, insan cemiyeti ve insan kalaba
ltgt» manasma almt§tlr. 

*** 
(Kos-) temini ve varyantlanm, 

bpkt (Kosmos) ta oldugu gibi tiirk
~ede I) parlakhk, giizellik, 2) nizam 
ve ahenk, 3) kudret ve kuvvet ma
nalarile bulmak i<;in hi<;bir gii<;liik ~e
kilmez. 

I - Giizellik ifade eden kategori: 
Radloff a gore bir~ok leh<;elerde: 
Kos: I) giizel, gosteri§li, §en, §tk; 

2) siis ve giizellik anlamlarma gelir. 
Ondan ba§ka K1rg1z leh<;elerinde: 
Kos: lyi, ho§ demektir. (Kos = 

ho§) 
K1s- ku: (uygurcada) pek giizel; 

Ba§ka leh~elerde: 
Kas: ;;1k, 
Kas - ma: §ekil, goriinii§ manas1 -

nadu. 
;;u kelimeler de ayni kategoriye 

girer: 
K<l§-an: zarif (Rad. II «Ad.»), 
Ku§-am: ku§antl, elbise, tuvalet, 
Kos: zarif (Rad. II.) 
Goz-en, goz-eni: cazib, nazarriiba 

(Dergi), 
· Giiz-el: (malum), 

K1z1k: ho§ (Rad. II.) 
K1z1kh: makbul, leziz (Rad. II.) 
II - Nizam ve ahenk ifade eden 

kategori: 
Leh<;elerde: 
Kos: I) bir araya getirmek, 2) e§, 

~ift, muadil; (Rad.) 
Kq-mak, te§rik etmek (Kur. fst. 

tercemesi) 
Ko§: ll <;ift , 2) zevc, 

O§: zevce ( Rad. «Alt.»), 
Kota: 1) beraber, 2) csift), 3) mii

eavi, muvazi, 
KO§-mak: 1 ) tertib ve tanzim et -

mek, 2) ilhak etmek, terfik etmek, 
3) nazmetmek, ~iir diizmek. 

Kot-ma, Kot-ak: §iir, ne§ide, man
zume. 

Kot-uk: bir raks havast 
Ko§·Un: I) dizi, 2) asker, munta-

zam ktt'a (T. D.) 
Ko§-um: taktm 
Ko§-d<l§: refik (Cev. Kel.). 
Ki§-i: zevc. 
III- Kuvvet ve kudret ifade eden 

kategori: 
Koc-a: biiyiik, muazzam; zevc 
K~: kahraman, (Rad. II.) 
Ko~-ak: dilaver, kahraman, mert 

(Rad. II.) 
Koc: kuvvet ve tenasiibiinden ki -

naye koyunun erkegi (kuzu da bu -
nun kii~iiltme §ekli gibi goriiniiyor.) 

Kas-amak: hakim olmak (Rad. 
«K. Ktr.») 

Kis-etmek: emretmek (Rad. II.) 
Ko§-mak: emretmek (Rad. II.) 
(Kosmos) kelimesinin insan ve 

cemiyet manasma da geldigini gor -
mii§tiik. Tiirk~ede de (Ko§) cem1 -
yet, (Ki§i) de bildigimiz gibi insan 
demektir. (Rad. «<;::ag.» ) 

Dilimizde bu serinin nekadar zen
gin oldugu goriiliiyor. Aynca bunun 
bir de, (K) prensipal kokii yerme 
(y) ta§tyan, ikinci bir §ekli daha var. 
Bunun da birka~ ornegini ahyoruz: 

I. Y os-ma: edah, §irin. 
Y<l§-alamak: tezyin etmek (Der -

gi). 
Y az-al, yaz-u: ziynet ( Rad. III.). 
II. Yaa-mak: mukayese etmek 

(Dergi). 
Yas-a, yus-un: nizam, kanun, u -

sul. iislub (T. D.; Rad.) 
Yas-al, yas-av: dizi, tertib. (T. 

D.) (<;::. L.) v. s. 
Yos-mak: ktyas etmek, miinasib 

bulmak (T. D.; Dergi). 
Yos-unlug: iisluba muvaftk (P. 

D. C. ; <;::. L.) . 
Yus-mak: nizam vermek (L. 0.). 
Y M-un: tabiat. 

III. Yas-avul: naztm, zabtta (Ba.) 
Goriiliiyor ki klasik ekoliin dar bir 

zihniyetle hi<;bir yere ili~tiremedigi 
(Kosmos) sozii, ~e§id ~e§id manala -
nna ragmen say1lmasl imkart-s1z de
recede ~ok ve tiirlii baglarla tlirk<;eye 
merbut bir kelimedir. 

[Arkcm varl 

Dr. M. Ali Agakay 

deyiz.» 
Eden, bundan sonra Biiyiik Britanya

nm Milletler Cemiyeti mukavelenamesi
ne bagh oldugunu ve siyasetini bu muka· 
velenameye istinad ettirmekte devam e
decegini soylemi§tir. 

Hatib, nutkunun ba§langtcmda lspan- Soldan saga: 
yanm kontrolu plamnm yakmda meriyet 1 _ Hiikumet reisi. 2 _ istikbal, blr 
mevkiine konulacag1 iimidini izhar etmi§ cins slgara. 3 - Qehrenin klStmlarmdan 
ve demi§tir ki: birl, bir emir, iran dillnde cdudak~ . 4 -

«- HalihazJrda ademi miidahale Ate~ten Clkan, ciimle. 5 - Blr edatm kl -
salttlmJ:;;t, 1sm1 var cisml ydk, vilayet. 6 -

komitesine terettiib eden vazife, !spanya- Kurumu:;; caytr, nota, biiyiikbaba. 7 - E -
da bulunmakta olan biitiin goniilliilerin ~egin <;1kard1g1 ses, Jutuf. 8 - Kenarda, 

· 1 · k · kuzunun ~ttkardtgl ses. 9 - Qolukcocuk 
gen a mmasm1 temm etme hr.» kankoca ve saire, iran dilinde dyb. 10 -

Hatib, biiyiik fa§ist meclisinin di.in it- Bir dilde « evet:., 1.;1 bo~. 
tihaz etmi§ oldugu kararlara bir guna Yukandan a§agtya: 
telmihte bulunmamt~hr. 1 - Bir cins imtihan. 2 - Tembellik, ili-

~ik. 3 - Bir c~id kab, bir emir. 4 - An
Celsede birc;ok diplomatlar, hazu bu- ne. 5 _ Tiirpi.iniin biiyiigii, ekseriya ci§te!• 

lunuyordu. kelimesinden evvel gelen tabir. 6 - Vii -
Edenden sonra liberallerden Mander, ou<iiin iskeletl, nota. 7 - Bir emir, bir ye

soz almt•hr. Bu zat, hiikumeti r'ekoslo- m.i§. 8 - Bir ~io;egin fransJzca ismi, evil-
' Y ya. 9 - Gazete, me!igullyet. 10 - Ayafpmn 

vakya meselesi hakkmda daha a<;tk be - altma al1p clgnemek. 
yanatta bulunmamt~ oldugundan dolay1, Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 
muahaze etmi§tir. 1 2 a 4. 5 6 7 8 9 10 

Amele flrkasmdan Henderson, fngil -
terenin taahhiidatt, F ransa ve Bel<;ikaya 
ve hatta Almanyaya miinham kaldtgt 
takdirde Avrupada emniyetin zaman al· 
tma almamtyacagml soylemi§tir. 

Austen Chamberlain, yeni misaklar 
akdinin zaruri olduguna kail degildir. 

Bu zat §oyle demi§tir: 
«- Muhtelif milletler arasmda mev· 

cud olan itilaflar. kafidir, ancak bu mil
letlerin bu itilaflar ahkamtna riayet ni -
yetinde olmalan laztmd1r. Mesele, mua~ 
hede veya misaklarm kifayetsizligi degtl, 
bunlann ahkamma kafi derecede riayet 
edilmemesidir.» 

Chamberlain, muhaliflere hitab ederek, 
«Cekoslovakya veya Dantzig halkma 
yard1m etrnek icab eyledigi zaman 1n • 
gilizlerin ad1m atrnJyacaklanm» hayk1 -
rarak soyledigi zaman, Kamarada bi.iyiik 
bir heyecan has1l olmu~tur. 
Almanya lngiltereyi tehdid etmis 

Londra 3 (A.A.) - Morning Po.st 
gazetesi Yon Ribbentrop'un nutkunda 
!ngiltereye kar§t yaptlmt§ bir tehdid gor
mektedir. Zira bu nutuk eger miistemleke 
meselesi uzla§ma yolu ile halledilemezse 
Almanyanm kuvvete miiracaat suretile 
projesini tatbik mevkiine koynuya karar 
vermi§ bulundugunu telmih etmektedir. 

Filo manevrada 
[Ba§taratt 1 fncf sahjjedel 

ralardan sonra donanmadan bazt gemi
lerin dost Romanyayr ziyaret maksadile 
Kostenceye gitmeleri muhterneldir. 
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1 BterliD 
1 Dolar 

20 Franm Fr. 
20 IJret 
20 Belcika Fr. 
20 Dra.hmi 
20 tsvlcre Fr. 
20 Leva 

I Florin 
20 Cell: tronu 

1 A vusturYa Sl 
1 Mark 

1

1 Zlot1 
1 Penlril 

20 Lev 
· 20 Dinar 

Ruble 

Ah11 
615. 
1aB. 
114. 
120. 

bO, 
18, 

~65. 
20, 
63, 
70. 
20, 
25, 
20. 
21. 
11. 
4.8. 

1 isveo kuronu 30, 
1 Tiirll: altuu 1039, 

· I• sanlrnot oa s 247. 

· Londra 

\

Nev Yok 
Pa.I13 
Mllil.no 
Briiksel 

AlUJ 
618, 

0,7913 
11,0125 
16,03!0 

4.6B62 

Sah~ I 
620. 
1<!6. 
117. 
126, 
!!4, 
2<!. 

1'175. 
23. 
66, 
75, 

23. 
28 
22. 
23, 
14, 
1)2, 

3~. 
104.0. 

24!!. 

~ok miihim bir san'at 'ubesi: Tiyatro 
Y eni harb gemilerimizin bir 

k1smi ltalyada yap1lacak 
A tina 
cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Pra~r 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 

• ss.o925 
3,4680 

64,4012 
[BG.§makaleden devam] 

<lar vererek elde etrnenin rniistesna zevki 
dii§iiniilmege deger. Binaenaleyh ikinci 
ve i.ic;iincii kayid ve kabul rnuamelelerin
de Ankaradaki Devlet Tiyatro mektebi
mize fazla ragbet olundugunu gormegi 
pek yerinde bir arzu olarak ileri siiri.iyo-
ruz. 

Ortamekteb tahsilini ikmal edenlerden 
talebe alan mekteb ley!! ve meccanidir. 
Y akmda ne§tedilecek bir kanunla oradan 
neset edeceklerin biitiin istikballeri temin 
ol~nacak, fazla olarak istidad ve rnuvaf
fakiyetleri nisbetinde en gem§ ol<;iide 
terfihlerine itina edilmesi teminat altma 
ahnacaktu. Bilhassa miistaid gene kJZla
nmtza §iir ve san' at dolu bir istikbal va
deden bu mektebin onlar tarafmdan <;ok 
ragbet gormesi laZirndtr. 

Romadan verilen bir hapere g(ire hii· 
kumetimiz tarafmdan yeniden in~a etti
rilecek harb gemilerinin bir ktsmt 1talyan 
tezgahlanna sipari~ edilecektir. Bu in§aat 
bedelleri de ltalyaya ihrac edecegiroiz 
komi.irle odenecektir. ·.:..:.;-*'----

Rumen Meclisinde 
hararetli bir celse 

yanh§hkla araya kan§hgmda §i.iphem1z 
olmtyan kanuni bir kaytddan dolay1 
memleketimize ecnebi truplan, hatta mu
siki san' atkarlan gelemez oldu. Bu yan
h§hgm di.izeltilmesini Maarif Vekaleti
mizin ktymetli te~ebbiislerinden beklemek 
hakktmJzdJr. Erbabt ic;in bir mekteb me
selesi olan san' at terbiyesi halk ic;in gor
mek ve i§itmek meselesidir. Corteau, 
Thibeaut gibi yiiksek san' atkarlann adla~ 
nnt unutacak hale geldik. Modern Tiir- [Ba§taratt 1 tnci sahttedel 

kumetin bunu tenkil hususundaki kat'! kiye alem§iimul yiiksek san' ata kar§l bu 
d karanm bildirmi§tir. 

kadar yabanc1 ve kayt s1z kalamaz. 
Bu yiice i§e binnefis devlet lay1k oldu- Adliye Vekilinin beyanalt 

Biikre• 3 (A.A.) - A.yan ve meb'u-gu ehemmiyeti vermege ba~laymca tefer- ' 
b I san meclislerindeki bi.itiin partilerin na§iri 

ruat kabilinden olan u anza ann kendi 
d efkan olan gazeteler, rektor Bratau'ya 

kendine ve c;arc;abuk orta an kalkacagm-
da bizim en ufak ~iipyemiz yoktur. kar§J yap1lan tecavi.izii tel'in etrnektedir-

YUNUS NADI ler. 
Adliye N azm Hessou, vazifesini so· 

~ Biikres 

Yokohama 

1,4450 
22,6740 
4.~314 

11.3675 
L9670 
4.17.) 
4,3690 

108.2.)!5 
34.4660 

2,1710 
24.9!! 

3.1383 

· Bellrrad I 
Moskova 
Stokholm 

~---------~-------------------ESHAM 

' 

Aclllf Kap~ I 
Asian ctmento 14.40 14.40 

~- lSTlKRAZLAR 
~--------~~------~~---Ac~ Kapa.ruo 
· rtlrk borcu l vadell 19. 4f> 19.11'1 

,. ,. n· vade! 18.80 1!!.80 
18,65 18,6.1 
95, 95, 

,. :. m oe. 
Si vas - Erzurum 2 
Stvas-Erzurum 3 95, 95. 
% 5 Haztne 71 71. 
~~-~~~-----~~~·------~--
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r inhisarlar Umum Miidiirliigiinclen · 
10000 aded Siyah kur§un kalemi 

5000 » Renkli kur~un kalemi 
1000 ~i~e Sabit miirekkep 
2000 • Zamk 100 gramhk 

30000 aded San zarf No. 7 
1200 top Cizgili kag1d No. 2 
1000 :o ~iisveddelik kagtd 
2000 ,. !nee makine kag1d1 
1500 ,. Kahn makine kag1d1 
2500 kutu Tel raptiye 
3000 ,. Ma!ia raptiye 

I - Yukanda cins ve miktan yazth c1h kalem k1rtasiye pazarhkla satm 
almacaktlr. 

II - Pazarhk 16/III/937 tarihine rashyan salt giinli saat 14 te Kabata§ta 
LevaZlm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

III - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa
ralarile birlikte adt ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1166) -I - f,;iartnamelerine ekli listelerde eb'adt gosterilen ve 900 M3 Sam-

sunda ve mi.itebakisi istanbul dahilindeki miiessesat1m1za teslim edilmek ii
zere 2977 metre mikab1 kereste pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 13/III/937 tarihine rashyan <;ar~amba giini.i saat 15 te 
Kabata~ta LevazJID ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacakhr. 

III - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;en !illbeden almabilir. 
IV - fsteklilcrin pazarhk if;in tayin edilen giin ve saatte 7o 7,5 giivenme 

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

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Miidiirliigiinden: iskan Umum 

Orta Anadolunun Konya, Nigde, Kayseri, Yozgad, <;orum, Tokad ve St· 
vasm $arkt~la kazalarile diger yerlerde iskan edilen ve edilecek olan muhacir 
ler i<;in 2500 ~ift (be§ bin aded) okiiz pazarhkla satm almacaktlr. 

Pazarhk 10/3/937 <;ar~amba giini.i saat 15 te Sthhat Vekaletinde 
yaptlacaktlr. . 

idarl: ve fenni ~artnameler Istanbul, Kayseri, S1vas, Adana Erzurum ve 
Kars Vilayetleri iska.n Mudiirli.iklerinde ve Ankarada iskan Umum Miidi.ir
liigiinde mecvuddur. istiyenler bu yerlerden ~artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek i~in her talib be~ bin oki.iz i<;in ~artnamede yazth mu
hammen fiatm yuzde yedi bu~ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye 
mecburdur. (947) 

Eksiltme ilan• 
Lisesi Sahnalma Kurumundan: 

Haydarpa~a Lisesinde Devlet hesabma okuyan yattlt talebe ic;in az 475, 
c;ok 500 metre lacivert kuma~ a<;tk eksiltmiye konulmu~tur. 
· Eksiltme 19/3/1937 cuma gi.ini.i saat 15 te !stanbul Kiilti.ir Direktorliigli 
binas1 ic;inde toplanacak olan Komisyonda yapllac~khr. 

Beber metre kuma:;~m tahmin bedeli 4 lira 45 kuru§ ve mecmuunun ilk 
teminatl 167 lirad1r. 

Talibler ~artnameyi ve kuma~ ni.imunesini gormek iizere Mekteb idaresine 
mliracaat edebilirler. isteklilerin eksiltme glini.inden evvel ilk teminatlanm 
Liseler Muhasebeciligine yatlrmalan, belli giin ve saatte 2490 say1h kanunda 
yaz1ll vesikalarile birlikte Komisyona gclmeleri. (1170) 

istanbul Defterdarbgtndan: 
Galatada Bereketzade mahallesinin Yiiksekkaldmm caddesinde kain Ci

laciyan veresesinden metriik eski 13, 13 mi.ikerrer 48, 50, 52 yeni 1, 3, 4, 8, 
50, 52 say1h altmda dart diikkam mii$temil Cilaciyan hanmm 8552 lira 52 ku
ru~ k1ymetle ve kapah zarf usulile 2/2/937 tarihinde yapllan arttlrmasmda 
zuhur eden bir talibi tarafmdan verilen 8655 lira bedel Vekalet Yiiksek ma
kammca muvaf1k goriilmediginden artttrmas1 temdid edilmi§tir. Mezkur han 
2/4/937 cuma gi.inii saat 14 e kadar pazarhkla sahlacakhr. Taliblerin % 7,5 
pey ak<;elerini vakti muayyeninden evvel yahrara~ haftamn sah ve cuma 
giinleri · saat 14 te Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigi.inde miite~ekkil Satl~ 
Komisyonuna mi.iracaatleri ilan olunur. eM,,. (1165) 

Tiirkiye I 

~i§eveCam 
F abrikalari 
Anonim Sosyetesinden: 
Sosyetemizin senelik hissedaran he

yeti umumiyesi, a§agtda yazth ruzna -
menin miizakeresi i~in 1937 senesi mart 
aymm 31 inci <;ar~amba giinii saat 16 da, 
istanbulda Bah<;ekap1da Birinci Valuf 
Hanmda, dordiinci.i katta kain Sosyete 
idare merkezinde toplanacakttr. 

Sosyete esas mukavelesinin 53 iin -
eli maddesi mucibince sosyetenin (100) 
hissesine sahib olan her hissedar bir rey 
sahibi olarak i~timaa i§tirak haklum 
haizdir. 

Haydarpa~a liman 
~irketi 

$irket hissedarlar umumi heyetinin 
22 mart 1937 gi.inlemecine di.i~e~ pa
zartesi gi.inii saat 16,30 da !stanbulda 
Galatada Voyvoda caddesinde Tiirkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas1 binas1 
dahilindeki ~irket merkezinde adi ola
rak toplanmast kararla§hnldtgmt his -
sedarlara bildirir ve kendilerini bu top
lanhya ~agmnz. 

Bu toplanhda bulunarak rey haklan
ru kullanmak istiyen hissedarlar, tica
ret kanununun 371 inci maddesine u

yarak, ellerindeki hisse senedlerini top 
lanbdan en az yedi giin evvel: 

Ankarada: Ti.irkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankast idare merkezine, 

lstanbulda: Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1 istanbul §Ubesine ve
ya Doy<;e Bank und Diskonto - Gezel
§aft istanbul §Ubesine. 

Ziirich'te: cCrcdit Suisse• miiessese· 

Hissedarlartm1zm ic;timaa i§tirak e
debilmesi i~in gerek asaleten ve gerek 
vekaleten hamil olduklan hisse sened- sine. 
lerini 23 mart 1937 tarihine kadar sos-Bu heniiz bir ba§langtcdtr, bu rnekteb 

az zarnanda c;ok biiyiiyecek ve dalbud'lk 
salacaktu. Tiyatro rnemleketimizde uzun 
miiddet hi<; §iiphesiz devletin dogru -
dan dogruya ve hergiin daha fazla hima
ye edecegi bir san' at §Ubesi olarak yiikse
lecektir. 1stanbul §ehri Konservatuanm 
kurmaga c;ah§Jyor. Devletin bu yolda ilk 
ad1m1 atan lstanbula yardtm etrnesini te
menni ederiz. Bu yardtm devletin An
karada dahi daha biiyiik olc;iide kendi 
konservatuanm kurmasma asia mani 
degildir. Mekteblerile tiyatronun hakikl 
yolu a<;thrken bazt §artlara riayet etme
leri kaydile §Urada burada tenebbiit et· 
mege c;ah§an hiidayi nabit sahnelere yar

chm edilmesi de kezalik asia yersiz ol

Karabiikte in~aat nuna kadar yapacagm1 soylemi§ ve de
mi§tir ki: 

ba~hyor «- Hayattmt tehlikeye koydugumu \ 

A!lll~ KapanUJ , 
Anadolu 1 vadel1 3~.<10 B9.3J I yete merkezine tevdi ederek duhuliye 

:. n vadel1 39.30 3\l30 kartlanm almalan laZimdrr. 

'~=====:::::::::::=~ ( CaOnlar, konferanslar, kongreler) 

Makbuz mukabilinde, yatmnah ve 
toplantlya girmek i~in Iaz1m olan du
huliyeleri de bu muesseselerden alma
ltdtrlar. 

maz. 

[Ba§tarafl 1 tnci sahifedel biliyorum. Fa kat bu tehlrke, beni vazife
Ankaradan dogruca Karabi.ike hareket mi yapmaktan menedemez.» 
edeceklerdir. Heyet azalan Tiirkiyede Brator. iyilefiyor 
i§ yapmak fJTSatmt bulduklanndan dola- Biikre§ 3 (A.A.) - Brato'nun s1h ~ 
YI fevkalade memnun olduklanm ve ik- hati iyile~mi§tir. Doktorlar tehlikenin atla
hsadi sahada Tiirklerle te~riki mesaiden IDI§ oldugunu bildirmektedirler. 
biiyiik bir haz duyduklanm soylemekte- Miitecavizler aramyor 
dirler. Biikre§ 3 (A.A.) - Ya§'dan bildi-

Hava bayram1 i~in rildigine gore, rektor Brato'ya kar§l yapt-
hazirhklar Ian suikasd neticesinde 50 ki§i tevkif edil

Tiirk Hava Kurumu !stanbul Vilayet 
merkezi ba§kam !smail Hakkt, yanmda 
Tiirkku~u reisi Nuri oldugu halde diin 
Kadtkoy cihetinde planorlerle u<;u§ ya
ptlmaga miisaid sahalar bulmak i<;in 
tetkikatta bulunmu~lardtr. 

Bu hafta iginde yaptlacak hava bay -
rami halk iizerinde bi.iyiik bir alaka u
yandtrmt§hr. Haz1rhklara devam edil
mektedir. 

,mi§tir. Bunlann arasmdan mi.itecavizlerin 
te§his edilecegi umulmaktadtr. N asyona~ 
Jist talebeler cemiyetinin reisi tevkif edi
lenler arasmdadtr .. 

___ ...._ __ 
Kii~iik san' atkarm konseri 

Memlekete haricden gelebilecek tiyat
ro truplanm te§vik etmek dahi halktmtz 

arasmda tiyatro terbiyesini tenmiye ede

cek i~lerdendir. Son senelerde nastlsa 

-------------------. 

9 ya§mda oldugu halde §ayam hayret 
derecede piyano <;alan kii~iik san' atkar 
Cilinka Lebovitch 7 mart 193 7 pazar 
giinii sa at 16 da On yon F ransezde bir 
piyano konseri verecektir. 

Frans1zca, 
ingilizce, 

Almancay• 
ogrenmek istiyor musunuz? 

Derhal BERLiTZ Mekteblne kay1t olunuz. 

Tecriibe dersi paras•zd1r. Riyaziye dersleri 
ANKARA • Konya caddesl istanbul • 373, istiklll caddesi 

Konser programmda Bach'in, Mo -
zart'm, Scorlatti Tausig'in, Chopin'in ve 
diger birc;ok tanmml§ bestekarlann mun
tehab par<;alan vardtr. 

Zayi 
Kapall~ar§t ile Sirkeci arasmda blr niifus 

tezkereslle blr evlenme ciizdam kaybolmu~
tur. Yenlsinl !;lkaracajtundan eskislnin 
hiikmii yoktur. 

Beledlye Sular idareslnde ~ofor 
Osman 

Galatasarayhlar cemiyeti 
umumi i~tima1 

Galatasarayhlar cemiyetinden: 
20 ~ubat 937 tarihindeki heyeti umu

miye i<;timamda ekseriyet hastl olma -
dtgmdan 6 mart 937 cumartesi giinii sa
at 14,30 da bi.itiin Galatasarayh arka • 
da~larm, i~timada haztr bulunmak iize
re mezkur tarihte cemiyete te~rifleri ri
ca olunur. 

Konferans ve konser 
Kadtkoy Halkevinden: 
5 mart 937 cuma ak§aml saat 21 de E

vimlz salonnmda Bay Ahmed Hamdi tara
fmdan (~1ir iizerinde bir 1zah) a.dh blr 
konferans ver1lecekt1r. Konferanstan son
ra Evimiz koral heyeti tarafmdan bir kon
ser verllecektir. 

Herkes gelebil1r. 
*** 

Eminonii Halkevinden: 
Bu Yll 1c1n d iizenlediglmlz seri konfe • 

ranslarm sekizincisi 4/ 3/937 per:;;embe gii
nii saat 17,30 da Evimizin agaloglundakl 
merkez salonunda Halim Baki Kunter ta
rafmdan (Eski istanbulda TUrk Sporu) 
mevzuu iizerinde verilecektir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 
*** 

Beyoglu Halkevinden: 
6/3/937 cumartesi gtinU saat 20,30 da E

v!mizin Gosterit salonlarmda bir toplantl 
yapilacaktir. 

1 - Konferans: Eski ve yanl Tiirklye 

Miizakerat ruznamesi: 
1 - !dare meclisi raporunun okun -

mast. 
2 - Muraktblar raporunun okun -

mast. 
3 - Bilan<;'O ve mevcudat defterile 

kar ve zarar hesabmm tetkiki ve idare 
meclisi ve muraklblarm ibras1. 

4 - !dare meclisi azalarma verilecek 
huzur hakkile muralub iicretlerinin ta
yini. 

istanbul 27/2/937 
!dare Meclisi 

-cc 

mevzuuna dair. (Profesiir R1za Izzet Giiner 
t,arafmd.an). 

2 - Tems11: Evimiz Gosterlt -\lubes! ta -
rafmdan. 

3 - Bu toplanti arzu eden yurdda~lara 
ao;tkttr. 

T oplanbya davet 
Edirne Ll.sesinden Yeti§enler cemiyetin

den: 
7/3/937 pazar giinii saat onda Kemeralt1 

caddesindeki Trakya Yurdunda yaptlacak 
olan senelik toplant1ya azamtzm te~riflerl 
rica olunur. 

Kongreye davet 
Kabata~ Ll.sesi Mezunlan Birllginden: 
N!zamnamemizin tadilile fevkalii.de umu

m!: kongremiz 6 mart 1937 cumartesl glinii 
saat on be~te Em!nonii Halkevlnde topla -
nacagmdan biitiln Uyelerim!zin te~r!fleri 
rica. olunur. 

RUZNAME 

1 - idare meclisi ve murak1b rapor
lanmn okunmast, 31/12/1936 bilanc;o .. 
sunun ve kar ve zarar hesabmm umu " 
mi heyete bildirilmesi, 

2 - idare meclisinin ibrast, 
3 - idare meclisine aza se~ilmesi ve 

huzur iicretinin tayini, 
4 - Bir murak1b se~ilmesi ve iicreii

nin tayini. 

istanbul, Galata, 26 §Ubat 1937 
idare Meclisi 

Dr. Suphi !?enses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Bevoglu Y1ldtz sinemast kar~un 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cum a rtesl fakl rleriielliipiaiiraiisii'iz•l 
fei. : 43924 

istanbul 5 inci icra memurlugundan: 
Mahcuz olup paraya ~evrilmesine ka

rar verilen piyano ve ev e~yas1 12/3/937 
cuma giinii saat 13 ten 14 e kadar bi
rinci a~1k arttlrma suretile Mecidiye ko
yiinde Mecidiyekoy caddesinde 28 nu
marah hanede paraya <;evrileceginden 
talib olanlarm mahallinde haztr bulu
nacak memuruna mi.iracaatleri ilan o-
lunur. (30676) 



8 CUJ\fHURiYET 

Tiirkiye • 
1$ Bankas1 idare Meclisinden : 

29 mart 1937 tarihinde toplanacagl 1i6.n I 11 - VAKTiNDEN EVVEL ODEME: His-
edilen fevkalade umumi heyet ruznamc - se senedlerinin geri kalan bedelinl taleb

yazlll olup tadil edilecegl blldiri!en den evvel §irkete tediye eden his.sedarlara 
a esas nizamnamesinin yen! ~ekli a -~ bu suretle odenen mebHi.g i<;in taleb zama-

§agiya ikayid ve il:i.n olunur. nma kadar 7o 6 faiz verillr. 

Tiirkiye if? Bankas1 Esas 12 - mssE sENEDLERiNiN FERACL 
Nizamnamesi Nama muharrer hisse senedlerinin ferag1, 

BiRINCi BOLUM: 
TE~EKKUL 

1 - MUESSESELER: ikinci maddede ya
Zlll maksadlarla iktlsad Vekili esbaKl ve 
sab1k mubadele, Imar ve i skii.n Vekili 

hmud Celii.l , Siird meb'usu Malmmd, 
ijs{~yilnrn~y2:ade ibrahim, Mora Yeni§ehir

Etem H asan, Cebelibereket meb -
Ihsan, tuccardan Hanifzade Ah -

med, Edirneli Emin, e§raftan Stik -
kerizade Tevfik Pa!?a , Stireyya Emir 
Pa§a, manifatura tticcan HafiZ H~d , 
Trabzon meb'usu Hasan, Rldvanzade Ha
san, Kavalall ibrahimpa§azade Htiseyin, 
Attarzade Rasim, S1vas meb'usu Rasim, 
Inegolftizade Mehmed Saffet, Qubukc,;uza
de Mehmed Suphi, inegolluzade Mehmed 
Refet, U~aklzade Mahmud Muammer, 
Uccardan AltJagazade Mustafa, eczayi tJb

biye taciri Necib, Yelkeneizade Lfrtfi. iz -
mlr meb·usu Rahmi, Muhasebecizade R1 -
za, KmaciZade ~aklr, Yozgad meb'usu Sa
lih, Nemlizade S1tl:u, Yozgad e~rafmdan A
kif Pa~a. Hac1 Ebubekirzade Osman, Ali 
Ramiz ve liiirekasl, Remzizade Ferid, Er -
tugrul meb'usu doktor Fikret, Rize meb·u
su Fuad, Gazi Aymtab meb'usu K1llc Ali, 
Avundukzade Mahmud, Rag1bpa~azade 
~a.kir, Baylarla ~bu esas nizamnameye 
tevfikan t;lkanlacak hisse senedleri sahib
Jeri arasmda bir Tiirk Anonim ~!rketi te~
k.ii olunmu§tur. 

2 - MAKSAD: f}irket a§uglda yazll1 mu
amelelerle Uitigal etmek iizere te ekkiil et
m4tir. 

al Hertiirlu banka muameleleri, 
bl Ziraate, sanayie, madenlere ve nafia 

l.flerine miiteallik hernevi te§ebbtisler, 
c) Herturlii e§ya ve Ievazlmln ist:hsal, i

maJ ve tedariki ve alelumum in§aat der -
uhde ve ifas1 ve bu hususlar i<;irl §irket 
tes!si, 

t;l Hertiirlii smai ve ticari mua.meleleri 
gerek kendi nam ve hesabma ve gerek yer
'11 ve ecnebi miiesseselerle mUstereken ve 
yahud bilvekale bu miiesseseler 'n~.m ve he
.sabma deruhde ve ifa etmek 

Bu mad>dede yaz11! hususat 'tahldidi ol -
may1p tii.dadidir. Banka tlcaret mak$Mhle 
ga)Timenkul al!msahmile me~gul olamlya
cagl glbi gayrimenkul iizerine ooun<; para 
veremez. Ancaf< kendi alacaklanm sag -
lamln."?tirmak maksadile · gayrimenkul ipo
tegi alabilir. 

3- ~iRKETiN UNVANI VE MERKEZi: 
li!irketin unvam (Tiirkiye 4 Bankasl) o -
iup idare merkezi Ankara ~ehridlr. idare 
Mecli~.lnin kararile Tiirkiyenin ba~ka ma
.hallermde ve eenebi memleketlerde §ube 
'Veya acentalar at;Jiabileeegi gibi muha bir
ler de bulundurulabilir. 

~ - ~iRKETIN MUDDETi: $irketin 
~uddeti kat'i surette te~ekkill tarihinden 
1tLbaren yetmi~ senedir. Bu miiddet i~bu 
esas nizamnamede yaz1h hiikiimlere tev -
flkan Ul.atll!p kJSaltllabilir. 

iKiNci BOLUM: 
SERMA YE VE HISSE SENEDLERi 

5 - SERMAYE: :;lirketin sermayesi 
(5.000.000.-) be§ milyon Tiirk liras!d!r. Bn 
sermaye (400.000) adedi nama munarrer 
ve 000.000) adedi hamiline aid olmak ii -
zere (500.000) hisse senedine taksim edil
m~tir. Hisse senedleri a§ag1da yazll1 oldu
gu v~<;hile ii.<; tertibe ayrllrr: 

Birinci tertib: Onar Iiral!k birer hisse, 
~klnci tertib: Yiizer lirallk onar hisse 
y c;iincU tertib: Be~er yiiz lira Ilk ell~er 

hJSSe. 
Hisse senedlerinin ne miktanrun blrinci 

ve ne miktarmm ikinci ve ii~iincii tertib
lerden ihrac edilecegi !dare Meclisl tara -
fmdan tesbit edilecektir. Sermayenln ta -
mam1 taahhtid ve tedlye olunmu§tur. 

6 - MUVAKKAT HiSSE SENEDi: His -
sedar yaz1lan!ara, §il1ketin asU senetlerile 
degi§tirilmek iizere, nama muharrer mu
vakkat his.se SE'nedi ilmiihaberlerl verilir. 

7 - HiSSE SENEDLERiNiN §EKLi: Na
ma muharrer hisse senedleri miinhas1ran 
turk<;e, h:imiline aid olanlarsa bir tarafL 
tiirkQe ve diger taraf1, idare Meclisi tara -
fmd~n Iiizum gorilldugii ta~Qdirde, ba§ka 
blr !J.sa.nla yaz1llr. 

His.se senedlerinin ntimuneleri ihraedan 
evvel tasdik edillnek iizere, iktJSad Veka
letine takdlln edilecektir. Hernevi h!sse se
nedleri, idare Meclisi azas1 arasmdan ta
yin edilecek iki zatm imzas1ru ve §ir1ketin 
resmi miihriinu havi olacakt1r. 

8 - NAMA MUHARRER HiSSE SENED
LERi VE KUPON HAMiLLERi: Yalmz na
ma muharrer hisse senedleri sahiblerinln 
Tiirk olm.s1 liUrtt1r. Fakat gerek nam9. 
ml.tharrer ve gerek hamiline aid aksiyon
larm faiz ve temettiiii kuponlan hamiline 
aid olup faiz ve temettiiler kuponu ibraz 
edene Odenir. 

9 - AKSiYON BEDELiNiN TAHSiLi: 
Hisse senedleri bedelinin dortte biri kayld 
ve imza muamelesini miiteak1b def'atcn 
vc mutebakisi, idare Meclisi tarafmdan 
goriilecek liizum iizerine, tayin edilecek za
manda def'aten veya truksitle odenlr. 

Hi sse senedlerinin hen i'lZ tesviye edil -
mcmi!? bedel bakiyelerinin defatem veya 
taksltle tahsiline ictare Meelisince karar 
verilirse, keyflyet ~irketin merkezl ldare
sinde ve ieab eden diger mahallerdeki biri 
resm1 olmak iizere en az ii<; gazete ile bir 
ay evvel ilan olunur. Sermayenin art1r11 -
mas1 ha!inde de ayni vet<hile hareket edi
lir. istenilen taksitleri vaktinde odemlyen 
hissedarlar, ~irket tarafmdan ihbarname 
tebligine li.izum kalmadan, mezkiir taksit
lerin tediyesi i<:ab ettiiU tarihten itibaren 
% 9 faiz vermege mecburourlar. 

10 - BEDELl ODENMiYEN HiSSE SE
NEDLERiNIN SATILMASI: Tediyesi Iii.z1m 
gelcn taksitler bir ay ic:;inde Odenmedigi 
takdirde !?irket, borclulara. kar~I haiz ol -
dugu hal lara llllel gelmeden, ta ., , itleri 
verilmiyen his.se senedlerini satabilir. Bu
nun Jcin yalmz merkezde ve istanbulda li<; 
gazet~ ile ilan ettikten bir ay sonra idare 
Meclisince verilecek karar iizerine miina
sib goriilecek zam.an ve mekii.nda ve ih -
tarnamc tcbligine ve sair adli ve icrai mu
ameleler icl'a.~ma lii:ru.m kalmadan hisse 
senedleri o gi.inkii borsa fiatlle sat1Iabilir. 

Bu suretle sat1lan hisse senedleri iptal 
edilerek aheJSma eski numaralan hav! ye
n! bir hisse senedi verilir. Satli? bcdelin -
den resillmal ve o giine 'kadar lsllyen faizile 
bilciimlc masraflar tenzil edildlkten sonra 
bakiyesi, senedi sat1lan kimseye vcrilir. Sa
t!~ bedeli 5lrketln matliibunu istifaya kafi 
:;:elmezsc noksam ayr1ca taleb ol-unur. 

farig ve mefrugunleh veya kanuni vekil -
leri tarafmdan imza edilmi§ iki beyanna -
me uzerine, Meclisi ictare kararile icra o -
lunur. Bu karan muteak1b, ferag edilen 
hisse senedinin §irket defterlerindeki kay
di uzerinde de icab eden tashihler yap1hr. 

13 - HISSE SENEDLERiNiN TECEZZi 
KABUL ETMEMESI: Hisse senedleri ~ir -
ket nazarmda tecezzi kabul etmez bir ktil
diir. :;lirket her hisse i<;in bir sahib tanrr. 
Hisse senedinin birden ziyade sahibleri 
val'sa, bunlar t?irkete kar§l olan haklarm1 
ancak mii:;;li.erek bir miimessil vas1tasile 
kullanabillrler. Bu mtimessil §irket naza -
rmda mezkiir hisse senedinin sahib! addo
lunur. Bir hissenin intifa hakkma sahib o
lanlarla millkiyetine sahib olanlar ayr1 ay
n §ahJSiar oldug,u talkdirde bunlar da §ir
kete kar~1 olan haklarm1 miit?terek bir mii
messil vas1tasile kullanmak · mecburiyetin
dedirler. Aralarmda anla~mazlarsa, gerek 
yap1Iacak tebliglerde ve gerek umumi heyet 
ic,;timalarmda haz1r bulunarak reye i~tirak 
hususun<da. ~irket yalmz intifa hakk1 sahi
bini ve bunlar birden ziyade ise tayin ede
cekleri miimessili tanrr. 

14- HiSSEDARLARIN MES'ULiYETi: 
Hissedarlar ancak malik olduklarl hisse 
senedlerinin bedeli milktarmca mes'uldiir
ler. Kendilerine taahhiid ve imza ettikleri 
Sirada kabul etmi~ olduklan nakdi taah -
hiidler miktarmdan fazla bir mes'uliyet 
yiikletilemez. 

Hisse senedlerl bedeline mahsuben te -
diye olunacak taksitler bu senedlere §erh 
verilmek suretile tesbit olunur. 

15 - HISSE SENEDI SAHiBLERiLE Mi
RASQILARlN VE ALACAKLILARIN VA -
ZiYETI: Hisse senedine malikiyet i:;;bu e -
sas mukavelename hiikiimlerlne ve umumi 
heyet kararlarma muvafakati tazammun 
eder. 

Temettii hisseslle lhtlyat akc,;esi Uzerin -
deki muhtemel ha,klar da dahil oldugu 
halde bir his.se senedinin temin ettigi bll
ciimle hukuk ve tahmil edecegi borclar o 
his.se senedinin sahibine aiddir. Bir his -
sedarm mirasr;!lar1 veya alacaklllan hie,; -
bir vesile ile :;;irketin idare i§lerine miida
hale edemiyecekleri gibi §irketin maHan ii
zerine haclz konmasmL ve burllarm satlll
ga <;lkarlllnasml istiyemezler, haklanm is
tifa hu.susunda §irketin muhasebe defter
lerile umurni heyet kararlanru kabule mec
burdurlar. 

16 - AKSiYONERLERiN iKAMETGA -
HI: Her hissedar §irket merkezinde veya 
~irketin §Ubeleri bulunan mahallerde ka -
nuni bir ikametgii.h gostermege mecbur -
dur. Risse senedlerinden dolay1 ~irketle 
hissedarlar arasmda cereyan edecek mua
mele ic,;in bu ikametgah muteberdir. Bu 
suretle ikametgii.h tayin etmiyenler lc,;in §ir
ket merkezlnin bulundugu yer ikametgah 
mahalli sayllrr. 

17 - SERMA YENiN ARTIRILMASI: Bu 
statii hiikiimlerlne gore toplanacak olan 
hissedarlar umurni heyetinin kararile §ir
ket sermayesi iic:; mi.sline kadar artm.labi
lir. 

Sermayenin bundan fazla artmlmas1 l<;in 
hiikumetten izin almak Iaz1mdlr. Her -
halde, sermayenin tamamL tahsil edillne
dtk~e yeniden art1rma karan ver!lemez. 
Sermayenin artrrllma.s1 halinde yeni <;lka
rllacak aksiyonlarm bir kJSmi hamiline a
id olabilirse de bunlarm mecmuu hl<;blr 
zaman sermayenln ii<;te birini ge'"emez. 

18 SERMAYENiN ARTIRILMASI 
HALiNDE YENi QIKARILACAK HiSSE 
SENEDLERi: Sermayenirl artm!mas1 ha
linde yeniden <;lkanlacak hisse senedleri
nin nevileri ve §artlarl artJ.rma karanm 
veren umurni heyet tarafmdan tesbit edi
lerek ictare Meclisine lii.zrm gelen salii.hiyet 
verilir. 

19 - RUQHAN HAKKI: Yeni <;lkanla -
cak aksiyonlan satm almak hususunda 
mevcu.d aksiyon sahiblerinln ru<;han hak
lan vardrr. Bu rii<;han hakkmm nekadar 
miiddet ve ne gibi §Urtlar i<;inde kuiiamla
blleeegini !dare meclisl tayin eder. 

20 - SERMAYENiN ARTIRILMASI VE 
EKSiLTiLMEsi: Umumi heyet, kanuni 
hUkiimlere !stinaden, sermayenin artml -
masma ve azalt1lmasma ve icabmda tah
vilat lhraema karar verebilir. 

21 - HiSSE SENEDLERi VE TAHViLA
TIN ZIYAI: His.se senedleri ve tahvillerin 
z1ya, slrkat, tahrib veya sair sebeblerle sa
hibinin nzas1 olmadan elden c,;Jkanlmasl 
halinde yap1Jacak muamelelerde ticaret 
kanununda yazl11 hiikiimler tatblk olunur. 

22- MUESSiS HISSE SENEDLERt: QI
karllacak hisse senedlerinden defaten en 
az Yiiz hisse alanlar (muessis) telakki o -
lunur ~.e ~endilerine beher yiiz hisse i<;in 
b1r (muessiS hisses!) verilir. 

§u kadar kl bu hak dort rnilyon serma -
yeye kadar mevcud olup sermayenin bun
dan fazla artmtmas1 halinde miiessis his
sesi veritmez. 

UQUNCU BbLUM: 
BANKANIN IDARESi 

23 - IDARE UZUVLARI: Bankamn i -
dare uzuvlan (!dare Mecllsil, (idare Ko
mitesi) ve (Umumi Miidiir) den ibarettir. 

A - iDARE MECLISI 
24 - IDARE MECLISiNE AZA OLABIL

ME $ARTLARI: idare Meclisine aza olabi!
mek i~in ~irketin en az yiiz hisse senedine 
sahib olmak ve hertiirlii medeni haklan 
kullanma ehliyetine malik buJunmak Ia _ 
Zlm.dlT. Bu his.se senedleri bankaya tevdi 
olunarak, h1fzolunur ve azallk s1fatJ de -
vam ettigi miiddetce ve umumi heyet ta -
rafmdan tebriye edilinciye kadar ba~ka -
sma ferag edilmiyecegine dair iizerlne la -
z1m gelen me:;;ruhat yaZIIIr. Bu senedler, 
azanm ir.lareden miitevellid mes'uliyetle -
rine kar§l teminat hiikmiindedir. 

Herhangi bir sebeble azahk s1fatmm ze
vali ve umumi heyet tarafmdan beraet ka
rarmm verilmesi uzerine bu his.seler sa -
hibine veya veresesine lade olunur. 

Alelumum devlet memurlan ve diger 
bankalarm mildiirlerlle murahhas azalan 
idare Meelislne aza olamazlar. iflii.s veya 
tatili tediyat eden Idare Meclisi azalan is
tifa etmi~ say:ll!rlar. 

25 - iDARE MECLisi AZALARININ iN
TIHABI: ±dare Meclisi, birl umumi mii -
diir olmak iizere 7-11 azadan terekkiib e
der. Umumi miidiirden maadas1 umumi he
yet tarafmdan il~ sene i~ln intihab olunup 

her tit; senede bir yeniden se<;ilir. Azanm 
tekrar !ntihablan caizdir. 

ilk Meclisi i::lare azalan, Mtidiirii Umu
miden maada, isimleri a§ag1da yaz111 ze -
vattan terekkiib eylemi:;;tir. 

Rize meb'usu Fuad 
Ertugrul meb'U8u doktor Fikret 
Gazi Aymtab meb'usu Kl11c Ali 
Cebelibereket meb'usu ihsan 
Silrd meb'usu Mahmud 
Yozgad meb'usu Salih 
SlVas meb'usu Rasim 
izmir meb'usu Rahmi 
Ankara meb'u.su Kmac1zade :;lakir 

26 - AZALICIN iNHiLALi: Vefat, istifa 
veya sair sebeblerden do!ay1 miinhal ka
lacak azahklara mecllsi idareee mUnasib 
goriileeek zevat se<;ilerek keyfiyet ilk top
lanacak umumi heyetln tasdikma arzedl -
lir. Bu suretle intlhab edilen azalar umu
mi heyetin Ilk l«;timama kadar vazife go
riirler ve intihablan tasdik olunursa selef
lerinin bakiye kalan milddetini ik.mal e -
derler. 

27 - iLK iDARE MECLiSi: ilk !dare 
meelisl, bankanm be§inci mali senesine a
id hesablan hissedarlar umumi heyetinee 
tetkik ve kabul edilinciye kadar vazifesine 
devam edeeek ve ondan sonra (25) inc! 
madde mucibince idare mecl!si intlhab o -
Iunaeaktlr. 

28 - IDARE MECLiSi iQTiMALARI: 
idare Meclisi, ic;timalanm Ankarada ak -
deder. Fakat azanm yansmdan ziyadesi -
nin muvafakatile istisnaen miinasib go -
riilecek diger bir m.ahalde de akdedebilir. 

I<;timam muteber olabilmesi i<;in aza -
nm yarJSmdan fazlasmm hu21uru §arttrr. 
Kararlar meveud azanm ekseriyetile itti -
haz olunur. Reylerde miisavat halinde re
isin bulundugu taraf tercih olunur. 

ic,;tirnalarda cereyan eden miizakeratl ve 
i§tirak eden azanm isimlerini miibeyyin 
bir zab1tname tanzim edilerek Ldare mec
lisi karar defterine dereedilir. Ve celseye 
i§tirak eden aza tarafmdan imzalamr. Ka
rarlara muhalif olanlar, muhalefet sebeb
lerini tasrih ederek imza etmek mecburl
yetindedlrler. 

Bu zab1tlann tamamen veya kJSmen su
retlerini <;1kartmak icab ederse, iic:;iincii ~a
hJS!ara kar~l muteber olabilmesi lc,;in reis 
tarafmdan imza edilmesi Iii.zrmdrr. Meclisi 
idare tarafmdan mezun olmaks1zm miite
valiyen uo;; ay it<timalarda haz1r bulunrru
yan aza istifa etmi§ addolunur. 

29 - RiY ASET: Idare meclisl her sene 
umurni heyet toplantJSJru muteak1b ilk ic,;
timada azas1 arasmdan blr re!s seo;;er, re
isin bulunmad111;! celselerde azadan birl o 
i<;timaa mahsus olmak iizere muvakkaten 
reislige seo;;ilir. Katiblik vazifesi azadan ve
ya harlcden birisine tevdi edilebllir. 

30 - IDARE MECLi:SiNiN VAZiFE VE 
SALAHiYETLERi: a) idare: Bankanm 1-
daresi, gerek hissedarlara ve gerek iic:;lin
cii §ah!slara kar§l haricen ve mehakim 
huzurunda temsili Ware meclisine aiddir. 
Umumi heyetten karar istihsalini istilzam 
etmiyen ve !dare komitesile umumi miidU
riin saHl.hiyeti harieinde kalan hususlarm 
kaffesinde idare mecllsi bilmtizakere karar 
ittihaz eder. Umuru idareden hangl!erlnln 
umumi mudiir, hangilerinin !dare meclisi 
kararile iera olunacag1, bankanm ±dare 
Mecli.sinoe tanzirn olunaeak dahili nizam
namesile tesblt edilecektir. 

bl Temsil: Bankaya aid menkul ve gay
rimenkul mallarm idaresi ve §irketin mev
zuu ile alii.kadar hernevl akidlerin ve mu
amelelerin icra.~mda Meclisi idare mutlak 
bir salahiyete malik olup bu slfatla l}lrke
tln !mzasm1 kullanma hakkm1 haizdir. i
cabmda sulh olmak ve hakem tayin etmek 
te idare Mecllsinin salahiyetlerindendir. 

cl idare Komitesini murakabe: idare 
Meclisi idare kornitesinin faaliyetini mu
rakabe etmekle miikelleftir. Azalarmdan 
herbirl Idare komitesinden, bu komitenin 
faaliyeti hakkmda hertiirlii maliimatL i.s -
temege, miinasib gorecegi hernevi kontro
lii yapmaga salii.hiyetlidir. 

<;) Dahill talimatname: Bankanm dahlli 
muamelii.tmdaki intizamm temini i'"in !cab 
eden talimatnamelerin tanzirn ve tasdikl 
Meelisi idareye aiddir. 

d) Bilii.nc;o ve rapor: Meelisi idare icab 
eden direktifleri vererek ii'" ayllk hesab 
hulii.saslarm1 beher hesab senesi sonunda 
.kanunen muktazi bilanc;o ve kar ve zarar 
hesablarm1 Maliye ve IktJSad Vekii.letlerin
ce mii§tereken tesbit edilecek fomtile mu -
vaflk olarak tanzim ettirir ve bir senelik 
muamelii.ta miitedair hazlrllyacagJ raporile 
birlikte umumi heyete takdlm eder. 

Hadler! ne olursa o!sun a<;1k yanl ka -
r1~1kslZ kredl hesabl carlleri, banka Umum 
Miidiirliigiiniin teklifl ve !dare Meclisi ka
rarile a~ll1r. Kefalet veya teminat muka
bili ac,;J!acak borclu cari hesablar ic:;ln sa -
lahiyetler idare Meclisince tesbit edilir. 

31 - VEKALET - idare Meclisi, haiz 
oldugu iktidar ve salii.hiyetin muayyen bir 
klsmm1 !era igin tasrih edeeegi ~erait da
iresinde azadan bir veya birkac,;ma veya 
Miidiriyeti Umumiyeye vekalet ita eder. 

32 - MEMNU MU AMELELER: al I dare 
Meclisi azas1 ~ahsan alakadar olduklan hu
suslarm miizakeresine i~tirak edemezler. 

b) ictare Meelisi azas1 umumi heyetten 
izin almadan kendi veya ba§kasl namma 
bizzat veya bilvas1ta banka lie herhangi 
ticari bir muarnele yapamaz. 

Cl idare Meelisi ve idare komitesi reis 
ve azalan hukuk usulii muhakemeleri ka
nununun 245 inei madde inin 3 numarall 
bendirlde yaz111 dereeelerde karabeti bulu
nan kimselere taalluk eden kredi, teminat 
ve kefalet talebleri miizakeresine i§tirak 
edemezler ve bu i§ler hakkmda rey vere
mezler. 

<;l idare Meclisi banka hesabma ~irket 
hisse senedlerini satm alamaz, yahud Uibu 
senedlerl rehln mukabilinde kabul ederek 
para ikraz veya avans ita edemez. :;;u ka
dar ki temettiiden tefrik olunan mebalig 
mukabilinde bedelleri tamamen tediye o -
lunan hlsse senedlerinin i§tiras1 i<;in umu
mi heyet idare mecUsine salahiyet vere -
bilir. 

33 - IDARE MECLiSi AZALARINA VE
RiLECEK UCRET: idare Meellsi reis ve a
zalarma i~bu esas mukavelenamenin 58 in
c! maddesi mucibinee tefrik ve ita edlleck 
temettii hlsselerinden ba~ka il}tlrak ede -
ceklerl l«;t!malar lc;in «hakk1 huzuu nam1 
altmda bir iicret verilir. Rels ve azalara 
bir sene zarfmda verilecek hakk1 huzur 
miktanm umumi heyet tayin eder. 

34 - MES'ULIYET: idare Meeli.sl azas1 
deruhde ettikleri hususattan mes'ul olup 
bankanm taahhiidlerinden liUhsan mes'ul 
degildirler. 

B- iDARE KOMiTESi 
35 - VAZIFE VE SALAHiYETLERi: i -

dare komitesl, idare meelisi tarafmdan ve 
bu meclise dahll azalar arasmdan se<;ilen 
iki zatla umuml miidiirden miirekkeb. u<; 
ki§ilik bir heyettir. Bu komite 2999 numa
rall bankalar kanununda yazl11 vazifelerin 
ifasile miikelleftir. Komitenin ittifakla ver
digi kararlar dogrudan dogruya, ekseri -
yetle verdlgi kararlar idare Meelislnin tas
vlblnden sonra infaz olunur. 

Herhangl bir i<;timaa i§tirak edemiyeeek 
surette mazereti zuhur eden idare komi -
tesi azas1 yerine vazife gormek Uzere !da
re meclisi tarafmdan ayr1ca ikl yedek aza 
sec,;ilir. idare komitesi bankalar kanunu 
hiikiimlerine uygun olarak blr komite ka
rar defteri tutmaga mecburdur. 

C - UMUMI M[JDUR 
36 - UMUM! MUDUR: Umumi Miidiir 

idare Meclisince intihab olunur. Azli dahl 
ayni ve'"hile !era olunur. Umurni Miidiiriin 
maa§l idare Meelisince tayin olunur. Bun
dan ba§ka, idare Meclisi azas1 s1fatile mu
ayyen temettii hlssesine i~tirak eder. Fa
ikat iicreti huzur alamaz. 

37 - EVSAFI: Umumi Miidiiriin diger 
idare Mecl!sl azalan gibi hissedar olmas1 
:;;art deglldir. Fakat Turk olmas1 me~rut -
tur. 

38- SALAHiYETLERi: Bankanm biitiin 
idari muameleleri umumi miidure mevdu 
olup miidiirlerle :;;ube mUdiirlerinin ve ban
ka namma lmza vaz'ma mezun memur -
!arm nasb ve azlini ve maa~Iarmm mikta
rml idare Meolisine teklif ve sair memur -
Ian bllii.hare idare Meclisine bildirmek ii
zere re'sen nasb ve azleder. :;lu kadar ki 
idare Meclislnin i<;tima halinde bulunma
d!gl zamanlarda yap1lacak nakU ve tayin 
muamelelerile icab edenlere imza salii.hi
yetinln verilmesl, keza bilii.hare !dare mec
lislnin tasvibine arzedilmek iizere dogru -
dan dogruya Umuml Miidiire aiddlr. 

Bankanm biliimum memurlan, evamlri 
umumi miidiirden telii.kki ederler. 

OORDUNCU BOLUM 
MURAKIBLAR 

39 - MURAKBLARIN iNTiHABI: i~bu 
statU ve ticaret kanunile 2999 numarall 
bankalar kanunu hiikiimlerine tevfikan 
murakabe vazifesile miikellef olmak Uzere 
her sene umumi heyet tarafmdan lki mu
raklb lntlhab edilir. Muraklblarm tekrar 
intlhablarl caizdlr. if! as veya tat iii tediyat 
eden murak1blar istifa etmi~ sayllrrlar. 

40 - MURAKIB OLMA §ARTLARI: Mu
raklb olma.k !<;in en az on hisse senedine 
sahib olmak Iii.z1md1r. Murak1bllk Slfatl de
vam ettigi miiddet<;e bu senedler teminat 
makammda ve kabili ferag olmamak iizere 
bankaya tevdi olunarak hlfzolunur. Tetkik 
ettikleri seneye aid hesablar umumi heyet 
tarafmdan kabul ve tasdik edildikten son
ra bu senedler kendilerine iade olunur. 

41 - VAZiFELERi: Muraklblar bankanm 
biitlin hesablarm1 ve muamelelerini tetkik 
ve murakabe etmek salii.hiyetini haizdirler. 
Biitiin defterleri, muhabere evrakm1, za -
b1tnameleri mahallinde tetkik ve murakabe 
edebilirler. idare Mecli.si her altl ay nlha
yetinde bankarun alacak ve borclanm mii
beyyln ihzar edllecek cetvellerl muraklb
lara. vermek mecbv,rlyetindedir. 

Mlurak1blar bu statii ve tlearet kanunUe 
bankalar kanunu hiikfunlerine gore ya -
pacaklan tetkikatm netlcelerini ve senelik 
bilii.nyo ve kii.r ve zara.r hesablan hakkm
daki miitalealanm bir raporla umumi he
yete bildirmek mecburiyetindedirler. 

Murak1blar ictare Meclisi l<;timalarmda 
reye l§tirak etmemek 9artile haz!r buluna
bilirler. Ve miinasib gordiikleri teklifleri 
gerek idare meclisi ve gerek umumi heyet 
ruznamelerine ithal ettirebilirler. 

Murak1blar, tlcaret kanununda yaz1h 
hallerde, umumi heyeti i<;tlmaa davet et
mekle mi.ikelleftlrler. 

42- MURAKIBLARIN UCRETi: Mura
klblara ver!lecek iicret, murakabe ettikleri 
seneye aid hesablarm umurni heyet<;e tet
kikini muteaklb bu heyet tarafmdan ta -
yin ve tesbit olunur. Bu iicrete istlhkak ta
mamen ifayi vazife eylemekle mukayyed 
olup vazifesini tamamlamadan terkedenler 
veya herhangi blr sebeble hizmetten ayn
lanlarla mlras~llan iicret lstemek hakkml 
kaybederler. 

43 - MES'ULiYET: Mluraklblar kanu
nen ve i§bu esas mukavelename ile ken -
dilerine tevdl olnman vazifeleri hiisnii su -
retle ifa etmediklerl takdirde miiteselsilen 
mes'ul olurlar. 

BE§iNci BbLUM: 
UMUMi HEYET 

44- ADi VE FEVKALADE HEYETi U
MUMiYELER: Bankanm hissedarlarl se -
nede en az blr defa umumi heyet halinde 
ic:;tima ederler. Kanuna ve i§bu esas mu -
kavelename hiikiimlerlne muvaf1k surette 
ic:;tima eden umumi heyetler ;biitiin hisse
darlar temsll eder. Bu suretle toplanan 
umumi heyetlerde alman k111rarlar gerek 
muhalif kalanlar ve gerek i<;timada haz1r 
buJunrruyanlar hakkmda dahl hiikiim !fa
de edl!r. 

umumi heyetler, adi veya fevkalade ola
rak i<;tima eder. Adi umumi heyet, hesab 
devresinin sonundan itlbaren iic:; ay ic,;inde 
ve senede herhalde bir defa toplamr. Bu 
lo;;tlmada bankanm bir senelik muamele -
lerlle bilan<;o ve kar ve zarar hesablan tas
dlk edilerek karara baglanrr. Fevkalii.de u
mumi heyet, banka i§lerinin Jiizum gos -
terecegi hallerde ve zamanlarda toplanrr. 

45 - iQTiMAA DAVET: Umumi heyet, 
adi ic:;timalanm mutad zamanda idare 
meclisinin davetile ve bu mecli.sin davet 
etmemesi halinde, murak1l>larm veya ik -
tJSad Vekaletlnin davetile l<;tima eder. 

umurni heyetin fevikalade i!}timalan ke
za idare Meclisinin daveti iizerine vuku 
bulur, ~u kadar ki §irket sermayesinin en 
az onda blri k1ymetlnde hlsse senedlerine 
malik olan hl.s.sedarlarm, esbab1 mucibeyi 
havi yazll1 talebleri iizerine !dare meclisi 
veya murak1blar umumi heyeti fevkalii.de 
i~timaa davet etmek meeburlyetindedlrler. 
Etmezlerse iktLSa.d Vekaleti bu daveti ya
pabilir. 

46 - iLANLAR: Umumi heyetin ruz -
names!, idare Meelisl tarafmdan tanzim ve 
l<;tlma guniinden en az on be9 giin evvel 
lliin olunur. Bu suretle vakl olacak llii.n -
!arda lc,;tima yeri giin ve saatl tesbit edi -
!erek - davet ve l<;tima giinleri dahil ol -
mamak uzere - i<;tlma giiniinden en az on 
be§ gun evvel resmi gazete ve diger ga -
zetelerden en az ii~ gazete 1le llii.n olunur. 
Umumi heyetlerln i~tlmama dalr olan I -
Ianlarda miizakere ruznameslnin derci 
meeburidlr. Ruznamede gosterilmiyen hu
suslar gorii§iilemez. En az on bin hlsseye 
malik hissedarlar tarafmdan ve l'"tlma gii-

niinden on be§ gun evvel tahrlren idare 
meelisine miiracaat vaki olursa talebna -
medeki mesail dahi ruznameye dercolunur. 
Ancak bu mesailin miizakeresi i'"ln taleb 
eden hissedarlarm en az yans1mn i'"tlma
da hazrr bulunmas1 Jii.zimdir. 

47 - iQTIMA YERi: Umumi heyetler 
bankanm idare merkezinde veya !dare 
merkezinin bulundugu §ehrin diger miisa
ld bir mahallinde i<;tima eder. 

48 - iQTiMA NISABI: Bu statiide veya 
tiearet kanununda hilii.fma sarahat olml
yan hallerde gerek adi ve gerek fevka!ade 
umumi heyet i<;timalannda asaleten veya 
vekii.Ieten sermayenin en az dortte birini 
te::;kll eden hissedarlann huzuru sartt1r. 
ilk ic,;timada bu nisab has1I olmazsa · hisse
darlar ikinci bir io;;timaa davet edilir. I -
kinci i<;timada topianan hissedarlarm tem
sil etti.kleri sermaye miktan ne olursa ol
sun umumi heyet muntazam bir ::;ekilde 
in'ikad etmis telakki edilerek miizakerata 
ba!ilar. Ve icab eden kararlan allr. Kararm 
muteber olmas1 ic,;in asaleten veya veka -
leten verilen reylerin ekseriyeti ~artt1r. i
dare Meelisi azasma aid hisse senedlerl 
bilii.n9onun tasdikma ve i>ctare Meelisi aza
larmm mes'uliyetine dair mesailde i'"tima 
nisabma dahil addedilirse de bu meseleler 
hakkmda sahiblerine rey hakkl vermez. 

49 - REYLER: Adi ve fevkalade i'"tima
lara i§tirak edebilmek i9in en az elli his -
seye malik olmak laz1mdir. i'"timalara ~~
tirak edenlerden 'her elli hisseye malik o -
lanm bir reyi vardrr. Vekii.leten rey ver
mek caizdir. Ancak vekillerin de sahsan 
hissooar ve rey sahib! olmas1 lii.z1md1r. 

Umumi heyetlere l§tirak edeeek olanlar 
ic,;tirna giiniinden en az be§ gUn evvel ma
Iik olduklan hisse senedlerinin miktarlie 
numaralanm gosteren bir cetveli !dare 
meelisine veya gbsterecegl mahallere tev -
die meeburdurlar. Mukabilinde kendileri
ne bir duhuliye kart1 verilir. 

Hissedarlardan bir digerini tevkil sure -
tile umurni heyetlere i§tirak edeeek olan
lar metni idare meclisi tarafmdan tayin 
edilecek bir vekii.letnameyi i<;tima giiniin
den en az bell giin evvel yukanda sozii ge
<;en cetveJJe birlikte ±dare Mecl!sine veya 
gostereeegi mahallere tevdi etmelidirler. 
:;lu karlar ki hissedar resmi bir daire veya 
hukrni bir ljahsiyeti haiz bir liirket veya 
mUessese ve yahud haeir altma allnm1:;; 
blr klmse lse ayrlCa vekaletnameye hacet 
kalmay1p temsil haklarmm usulen tevsik 
ve tesbit edllmesl Ici.fidir. 

50 - CELSELER: Umumi heyetlerde 1<;
tima nisabmm mevcudiyetini. tayin i<;in i§
tirak eden hissedarlarm isimlerini ve ve
kaleten veya asaleten malik olduklan rey 
rudedini gosterir bir cetvel ic,;timadan ev
vel tanzim edilerek i§tirak edenler tara -
fmdan imza edilir. 

Umumi heyetlere, Idare Meelisi Reisi ve 
g1yabmda !dare Meclisi azalan arasmdan 
ser;ilecek bir zat riyaset eder. HaZir olan -
!arctan en zlyade reye malik ikl zat reyleri 
tasnife memur edilir. Kii.tibl, reis tayin e
der. Ruznameye dahl! maddeler hakkmda 
umumi heyet<;e karar ittlhaz edineiye ka
dar miiteaddid eelseler akdi sureti!e l9ti -
ma,lp.rm tema(jlisine reis kar~r verebilir. 

Umumi heyetlerde reyler el kald1rmak 
suretile verilir. Haz1r bulunan hisseda rlar 
dan birinin talebi iizerine tahriri reye mti
racaat edilir. 

51- KARAR NISABI: Umumi heyetler
de kararlar hazir bulunanlarm mutlak ek
seriyetile allmr. Reylerde miisavat halin
de reisin tarafl terclh olunur. Hissedarlar 
§ahsan alakail bulunduklan meselelerde 
kel'ldi rey haklarml kullanamazlar. 

Idare Meel!si azalannm intihabmda ek
seriyet has1l olmazsa iklnci intlhabda s1ra 
1le en <;ok rey kazananlar se'"ilir. Reylerde 
miisavat halinde k:ur'a ke~ide olunur. 

52- STATU TADILLER:t: Statu hiikUm
lerinin tadili i<;in toplanacak umumi he -
yetlerdeki i<;tima ve karar nisab1 ticaret 
kanununun 385 ve 386 ne1 madeleri hiikiim
lerine tii.bid1r. Bu nevi kararlar ikt1sad Ve
kii.letince tasdik ve usulen tescil ve nan e
dildikten sonra muteber olur. 

53 - MUZAKERE ZABITLARI: Umumi 
heyetlerin verdiklerl kararlar muteber o -
labilmek io;;in alman kararlarm mahiyet ve 
neticelerile muhalif kalanlarm muhalefet 
sebeblerini gosterir bir zab1tname tutmak 
lii.z1mdrr. Bu zab1tname reye i~tirak eden 
hissedarlarla eelsede hazrr bulunan hU -
kumet komiseri tarafmdan imza olunur. 

Reye i~tirak eden his.sedarlarm imzala
rl altmda verecekleri bir salii.hiyetname ile 
reis ve rey toplamaga memur zevatm sozii 
gec;en zab1tnameleri imzaya tevkil edil -
meleri caizdlr. Zab1tnamelere, i'"tirnaa da
vetin usulii dairesinde cereyan ettigini gos
teren vesikalarm baglanmasl veya m~n -
dericatmm dercedilmesi laz1md1r. Idare 
Meelisl bu zab1tnamenln bir suretini der
hal ticaret slcilllne teseil ettirerek hula -
sasm1 bilanc;o ile blrlikte nan ettirmekle 
mi.ikeiieftlr. 

54 _ HUKUMET KOMiSERLERi: Adi ve 
fevkalii.de umumi heyet l<;tlmalannm ikti
sa.d Vekaletine blldirilmesi laz1md1r. Bu ih
bar, ictima giiniinden en az on be9 gun 
evvel ve tahrlren vukufbuilmalldlr. Miiza -
kere ruznamesile buna aid evrakm hirer 
suretleri de ayni vet;hile iktlsad Vekalet!
ne tevdi o!unacakt1r. Biitiin i<;timalarda 
iktJSad Vekaleti komiserinin huzuru ~art
tlr. 

idare Mecllsi ve muraklb raporlarile se
nelik bilii.n'"odan umumi heyet zabJtname
sinden ve bu heyet io;;timalarmda hazrr bu
lunan hissedarlann islmlerini miibeyyin 
cetvelden idare Meclisl reisi tarafmda:n 
tasdlkli dorder niisha son i~tima gliniin -
den itibaren nihayet bir ay iGinde ikt1sad 
Vekii.letine takdim k!lmacakL!r. 

ALTINCI BOLUM: 
HESABLAR VE TEMETTUUN TEVZII 
55 _ HESAB SENESi: §irketin hesab se

nesi ikincikanun aymm birinci giiniinden 
ba!il!yarak birinelkii.nun ay:lmn sonuncu 
giinii biter. Birinci hesab senesi, miistesna 
olarak, §irketin kaL'i !urette te~ekkiiJ et -
tigi tarlhte ba~Iay1p ayni sene birlncika -
nun aymm sonuneu gunii bitecektlr. 

56 - BiLANQO VE KAR VE ZARAR HE
SABLARI: Her hesab senesinin sonunda 
bankanm mali vaziyeti umumiyesinl gos
teren bir bilii.n<;o ile kii.r ve zarar vaziyetlni 
gtisteren bir hesab eetveli tanzim edilecek
tir. Umumi heyet ic:;timalanndan on be§ 
gun evvel, bilfin<;o lie kar ve zarar hesab
larl ve bunlar hakkmdaki murak1blar ra
porunun matbu suretleri, istiyen hlssedar
lara veriLmek iizere banka merkezinde ha
zlr bulundurulacaktlr. 
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B!l~n~o ve kar ve zarar hesablan, Mall
ye ve ikt1sa.d Velci.Jetlerince mti§tereken 
tesbit edilecek formtile muvaf1k olarak 
tanzim edllir ve umumi heyetin toplanma 
tarihinden ltlbaren blr ay iQinde, idare 
Meclisi ve murak1blar raporile birllkte Ma
liye ve iktJSad Vekii.letlerine takdlm edilir. 
Bilii.nc;olar, ayni miiddet zarfmda, blri res
mi gazete olmak iizere en az lki gazete lle 
ne~lr ve llii.n olunur. 

57- UQ AYLIK HESAB HULASALARI: 
Her iit; ayda blr bankamn vaziyetlnl gos
teren ve Mallye ve iktJSad Vekii.Ietlerince 
mii§tereken tesblt edilecek formiile muva
flk bir hesab hulii.sas1 tanzim edlleeektir. 
Bu hesab hulasalarl heyeti umumiyece ta
yln edilen murak1blar tarafmdan tasdikli 
olarak taalliik ettigi devrenin hitammdan 
itlbaren nihayet tic,; ay ic;inde Mallye ve ik
tlsl!ld Vekii.Ietlerine verilecektlr. 

58 - TEMETTUUN TEVZii: Bankamn 
bir senelik muameHi.tmdan elde edileeek 
gelirlerden biitiin masraflarm tenzilinden 
soru·a kalacak safi kii.r a~ag1da yazlli §ekil 
ve nisbetlerde ve s1ra lle Jasmen ihtiyat 
ak'"esine tefnk ve k1smen tevzi edilecek -
tir. 

A) 1: % 5 ikanuni ihtiyat akc:;esirle, 
2: % 5 cileride vukuu muhtemel za

rar kar~11lg1~ na, 
3: % 10 birinci tertib fevkalii.de ih .... 

tiyat akc;esine tefrik edilecektir. 
B) Yu.kanda (A) flkrasmda yaz1l! ihti -

yat akc,;elerinin tefrikinden sonra. safi te
mettiiden bakiye kalacak miktardan; te -
diye edilmi§ sermayenin % 6 sma tekabiil 
edecek bir miktar « birinci temettii hissesb 
narru altmda his.sedarlara tevzi olunur. 
Herhangi bir senenln temettiiatJ i§bu % 6 
y1 temin etmezse noksam fevkalade ihti -
yat parasmdan tefrik ve t.evzi olunur. Fa
kat bu suretle ihtiyat parasmdan ayr1Ian 
mebalig, geleeek senelerin temettiilerinden 
ayn!mas1 icab eden bore mahiyetindedir. 

CJ Yukandaki (A) ve (B) f1kralarmda 
yaZil! ihtiyat ak<;elerile blrinei temettii his
sesinin tefrikmdan sonra safi temettiiden 
kalaeak bakiye a§agida yaz1l! ni.sbetler da
ireslnde kJSmen tevzi ve k1smen de iklncl 
tertlb fevkalade ihtiyat akc,;esine aynlrr. 
I:;;bu baklyenin: 

% 60 1 lkinci ternettii hisses! nam1 al .., 
tmda hissedarlara, 

% 15 i Meclisi idare azalarma miitesa-
viyen, 

% 5 1 banka memurlarma, 
% 10 Miiessis hisselerine, 
% 10 ikinei tertib fevkalii.de ihtiyat ak

~esine tefrik ve tevzi olunacakt1r. 
§u kadar ki hissedarlara tevzi edilecek 

olan «B:t f<krasmdaki birinei temettii his
sesile cC:t flkrasmda yaz1h lkinci temettii 
hissesinin yekfrnu tediye edilmi~ sermaye
nin % 15 inden fazla ise l~bu fazla mik
tar tevzi olunmay1p fevkala.de i.htiyat ak
c,;eslne ilave olunur. 

59 - KANUN! VE FEVKALADE iHTi ... 
YAT P ARALARININ KULLANILMASI: 
58 inci maddenin «A» f1krasmm birinci ve 
iklnci bendin>de yaz1h ihtlyat ak<;eleri ~ir
ketin mlihtemel zararlarma kar~allktrr. 

B1r1nc1 ve ikinci tertLb fevkalli.de ihtiyat 
ak<;eleri bir kill te~;kil eder ve bunlarm -
lamlacagl yerleri heyeti umumiye serbest
<;e tayln eder. Bir hesab senesinin haSJlatL 
hissedarlara kar tevziine kii.fi gelmedigi 
takdirde fevkalii.de ihtiyat parasmm bu 
hususa tahsisl calzdir. 

58 inc! maddede yazi11 lhtiyatlann yekil.
nu Odenrni~? sermayenin tamamma balig 
olunc1ya ka.dar tefrik edilir. §u kadar ki 
ihtiyatlarm istimall neticesinde bu had 
tenezziil cderse yeniden ihtlyat tefrikine 
ba§lamr. 

YEDiNci BOLUM: 
f}IRKETiN iNFiSAHI 

60 - FESIH KARARI: Herhangi bir se
bebden bankanm fesih ve tasfiyesi ical> 
ettigl takdirde, um=i heyet fevkalade 1'"
timaa davet edilerek l>u hususta blr karar 
ittihaz eyler. Fesih kararm1 miiteakLb ta -
klb edilecek merasim ticaret kanunu hii -
kiimlerine tabidir. 

61 - TASFIYE MEMURLARI: Tasfiye 
muamelat1 iki veya daha zlyade ctasflye 
memurlarb tarafmdan tedvir olunur. Bu 
memur!ar1 umurni heyet tayin ve lntihab 
eder. 

Tasfiye memurlan ~irketin bileiimle 
menkul ve gayrlmenkul emvaline vaz1yed 
ederek kanun hUkiimlerlne tevflkan tas -
fiye muamelelerinl ter.lvir ederler. Hilafma 
heyetl umumiyece blr karar ahnmad1g1 
takdirde bu memurlar miitteflkan hareket 
ederek hali tasflyedeki §irket namma im
za vaz'ma salii.hlyetlidirler. 

62 - TASFiYENiN NETiCESi: Mefsuh 
§lrketln borclan tesviye edildikten ve lnfl
sahm uc,;uncii ilanmdan itibaren blr sene 
gec,;tikten sonra bakiye kalan niikud ve ih
tiyat paralan hissedarlara his.selerlne go
re tevzl olunur. 

SEKiziNci BOLUM: 
MUTEFERRiK HUKUMLER 

63 - GAYRiMENKUL TASARRUFU VE 
iPOTEKLERi: Banka, gerek ihtiyacl !<;in ve 
gerek tesis ettigi §lrketlerin lhtlyac1 !<;in 
gayrlmenkul tasarruf edebllecegl gibl ala
eaklanm tahsil mak.sadile de gayrlmenkul 
satm alabilir. Bundan ba!?ka alacaklanm 
saglamla§trrmek maksadile teminat ola -
rak gayrimenkul ipotegi alabilir. 
~u kadar ki, ken(!i 41erl i<;in liizumlu o

lan gayrimenkuller miistesna temelliik 
meeburiyetinde kald1g1 gayrlmenkulleri, te
melliik tarihinden itibaren be~ sene 1Qinde 
elden Qlkarmak mecburiyetindedlr. Boyle 
olmakla beraber bu suretle elden <;lkarma
nm imkii.nsizllgl veya bilyiik zaran mucib 
olacag1 anla~1lan hallerde, iktisad Vekale
tinin iznile bu miiddet uzatllabillr. 

64 - MEMURLARIN MUKELLEFiYET
LERi: Bankanm biitiin miidtir, memur ve 
miistahdemlerl, bankaya ve banka ile mu
amele yapan §ahJSlara aLd esran her ne 
suretle olursa olsun haricde if§a edemez
ler. if~a ettikleri anla~Jlanlarm vazifele -
rine nihayet verllir. 

Banka miidiir ve memurlan !dare mecli
si musaadesi olmadan ba~ka bir bankada 
vazlfe deruhde edemezler Kollektlf ve ko
mandid :;;lrketlerde gayrimahdud mes'ull
yetl mutazammm bir s1fat iktisab ede -
mezler. 

65 - iSTATiSTiK: :fstat!stik ldaresince 
verileeek niimunesine tevfikan her sene 
muamelii.tma dair bir lstatistik defter! tan
zim ve taleb vukuunda iktlsad Vekii.Jetine 
takdim edileektir. 

1-799 
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HERKULES 
Oubre hiilasas• 

<;iftlik 
Bag 
Bah~e 

Limonluk 
Agac; 

<;ic;ek 
Sahiplerine ve merakhlarma mujde . 

"HERKULES" GUBRE H0LASAS1 Av
rupa ve Amerikanm milyonlarca ~ittcileri 
tarahndan senelerdenberi kullamlmaktadir. 

Turkiye umumi Acen- H p 
ta ve sab§ yeri • • SAR R • Istanbul 

I TiJtUn giJmrUk 
Antalya aeentas1 : Tahsin Tezer lmroz acentas1 : H.M Van~o 
lzmir • I. H. Ulukartal Trabzon " l\'Jemit ya:zJcl 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Yilksek .Muhendis Mektebi binasmm bulundugu arsa dahilinde yap

tmlacak 214296 hra 7 kuru~luk ke~if bedelli pansiyon binas1 in~as1 ve tesi
satl knpah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

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

Pansiyon projesi, taksimatl dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk iljleri genel §artnamesi 
D - Plan ve projeler. 
istekliler bu ~artnameleri ve evrak1 11 lira bedel mukabilinde mekteb 

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

mii§suyunda Yilksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki arttlrma ve eksiltme 
Komisyonunda yapllacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 11965 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup getirmesi lazrmdrr. 

A - Naf1a Vekaletinden almm1~ yap1 miiteahhidligi ehliyet vesikas1. 
B - 5QOOO lirahk iii yaptlgma dair Naf1a Vekaletince tasdikli vesika. 
C - 937 y!lma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah miihendis veya mimar ol

masi veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda i§in yap1lacagm1 ve 
in§aat miiddetince i~in ba~mda bulundurulacagm1 taahhiid etmesi laz1mdrr. 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 ilncii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki Artt1rma ve Ek
siltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet iic;tincii maddede yazi11 saate kadar gelmi!? ol
masi ve d1~ zarfm mtihtir mumile iyice kapahlmi§ bulunmas1 ;~arthr. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

MA~ON MEYV A TUZU 
INKIBAZI. HAZIMSIZLIGI. MlDE 

EK$1KLIK ve YANMALARINI 
giderir. Hi!rhir zararh ve miishil maddesi 
yoktur. $eker hastahg1 olanlar bile alabilirler. 
MIDE ve BARSAKLARI ALI$TIRMAZ 
l~ilmesi Iatif, tesiri kolay ve miilayimdir. 
yerini hi~hir miimasil miistahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROZ markasma dikkat 

Kars ValiliQ-inden: 
Muhacir iskam ic;in igdir merkezinde yap1Iacak 239 aded evin beheri 

556,00 lira iizerinden 140054 lirahk in~aat 29/2/937 tarihinden itibaren 20 gun 
miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Bu in~aatm 35000 lirahk k1smmm 936 senesinden verilecek miite • 
baki 105000 liras1 934 senesinden verilecektir. 29 may1s tarihine kadar 35000 
lirahk insaatm yapilmasl lazrmd1r. 

2 - Eksiltme 19/3/937 tarihine musadif cuma gunii saat 15 te Iskan Mii
diirliigiinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapilacakhr. 

3 - Muvakkat teminat 825270 lirad1r. 
4 - Bu i~e aid plan, keljif evrak1, ke~if hulasas1, tahlili fiat, miinakasa 

ye fenni ~artname ve Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 7 lira mukabilinde 
Iskan Miidiirliigiin~en verilecektir. istiyenler Kars Naf1a Miidiirliigiinde 
mevcud evrak1 tetk1k ederek izahat alabilirler. 

5 - istekli olanlar teklif mektublarile birlikte Naf1a Vekaletinden bu 
gibi bir in~aat ir,;in alm1~ olduklar1 miiteahhidlik vesikas1 ve temin.at mektu
bunu veya makbuzunu ve Ticaret Odas1 kayid hiiviyet varakasm1 havi zarf
lanm yukartda. ~az1h saatte~ _bir saat evveline ~adar Komisyon Rcisligine 
makbuz mukab!lmde vermehd1r veya posta ile gcindermeleri ve teklif mek
tuplarmdan biitiin in~aat evrakm1 okuyup kabul ettiklerini aynca yazmala
n lazundtr. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) 

I Emlak ve Eytam Bankast ilanlar• I 
t - Subemizden maa~lanm iskonto ettirmekte bulunan miitekaidlerin iize

rinde miiracaat edecekleri giinler yaz1h olarak gi~elerimizden ald1klan 
numaralarla tayin olunan giinlerde bankam1za miiracaatleri. Ve bu
nun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyecegi. 

2 - Harb malullerinin aym 4 line kadar vaki olacak miiracaatleri giinii gii
niine icra ed!lip ondan sonraki miiracaatlerinin srraya tabi olacag1 ilan 
olunur. c465» (1128) 

Erzurum Vila yeti Nafta Miidiir liigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i!l: Uc;iincii U. Miifetti~lik merkezi olan Erzu

rum ~ehrinin !stanbul kaplSlndan ba~lay1p Kiremit, Toprak Kars ve Sudni
san tabiyalarmdan ger,;en hatt1 muttasll ve Sankam1~ dekovil istasyonile ye
ni mezbaha ~imalinden bir kilometre mesafeden ger,;en hatti mevhum dahi
lindeki meskun ve gayrimeskiln kisJmlarmdan bin hektarmm haritas1 aim
rna i~idir. 

2 - Bedeli muhammeni hektan 20 §er liradan yirmi bin liradtr. 
3 - Bu i§ kapah zarf usulile eksiltmesi yaptlacak. 
4 - Bu ille aid llartname ve evrak llUnlardtr: 
A- Naf1a Vekaletince kabul edilen §ehir ve kasabalann hali haztr ha· 

ritalarmm ahnmasma aid llartname. 
B - Erzurum ~ehrinin haritasmm ahnmasma dair hususi §artname. 
~- Baymduhk illleri genel llartnamesi. 
Istekliler bu llartname ve evrak1 Erzurum Vilayetinden alabilirler. 
5 - Eksiltme 15/3/937 pazartesi giinii saat 14 te Erzurum Vilayeti Na

fla Miidiirliik odasmda te11ekkiil eden Komisyon tarafmdan yaptlacaktlr. 
6 - Eksiltmiye ~irebilmek l~in isteklilerin 1500 bin be1l yiiz lira mu -

vakkat teminat vermes!. Bundan ba~ka a1lag1daki §artlan haiz olmas1 la
Zimdir. 

(;limdiye kadar her hangi bir ~ehrin 200 hekt~rdan a~agt olmamak §artile 
haritasmm ald1gma dair vesika ibraz etmesi. Isteklinin harita miihendisi 
veya bu i~i yapabilecegine dair Naf1a Vekaletinden veya Harita U. Mud. 
den almm1~ vesika olmas1. 

7 - Teklif mektublar1 yukartda be~?inci maddede yaz1h 'Saatten bir sa
at evveline kadar Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigi.i. odasmda te~ekkiil 
eden Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu mektublarm iyice miihiir 
mumile kapahlm1~ ve miihiirlenmi1l olmas1 lazimdtr. (993) 

Adliye V ekaletinden: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan aytrma Meclisi Umumi: heyeti 938 

senesine mahsus olmak iizere hakimlerin terfii ir,;in Mahkemei Temyizce tet
kik edilen i~lerinden % 50 sinden fazlasmm tasdik edilmi~ olmastm ve terci
han terfic lay1k olabilmeleri ir,;in de bu miktarm % 75 inden fazla bulunmas1 
lazrm geldigini kararla;:!tlrml~ttr. c478» _(1164) 

CUMHUR:lYET 

,. 
Kimyager Doktor 

CevaJ Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Llboratuar1 

AkiimH'itor i~in en fenni suret
te hazulanmt§ asid solfrik mahlfilii 
biitiin ~ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika sokaiJ numara 7/9 Tele • 

---- fon: 22773. ----~ 
Anadolu Demiryolu 

~irketi 
9irket hissedarlar umumi heyetinlin 

22 mart 1937 giinlemecine dii§en pa
zartesi gunu saat 16 da !stanbulda 
Galatada Voyvoda caddesinde Tiirkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas1 binas1 
dahilindeki ~irket merkezinde adi ola
rak toplanmas1 kararla§tmldigmt his -
sedarlara bildirir ve kendilerini bu top
lantiya c;agmnz. 

Bu toplantlda bulunarak rey haklan
m kullanmak istiyen hissedarlar, tica
ret kanununun 371 inci maddesine u
yarak, ellerindeki hisse senedlerini top 
lanhdan en az yedi giin evvel: 

Ankarada: Tiirkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankas1 idare merkezine, 

istanbulda: Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1 istanbul §Ubesine ve
ya Doyc;e Bank und Diskonto - Gezel
§aft istanbul ~ubesine. 

Ziirich'te: cCredit Suisse• miiessese
sine. 

Makbuz mukabilin8.e, yat1rmah ve 
toplanhya girmek ic;in laz1m olan du
huliyeleri de bu miiesseselerden alma
lldlrlar. 

RUZNAME 

1 - idare meclisi ve muraklb rapor
larmm okunmas1, 31/12/1936 bilanc;o -
sunun ve kar ve zarar hesabmm umu -
mi heyete bildirilmesi, 

2 - !dare meclisinin ibras1, 
3 - !dare meclisine aza secrilmesi ve 

huzur iicretinin tayini, 

4 - Bir murak1b seQilmesi ve iicreti
nin tayini. 

istanbul, Galata, 26 §Ubat i937 
!dare Meclisi 

Adalar sulh icrasmdan: 
Bir deyinden dolay1 mahcuz olup pa

raya c;evrilmesine karar verilen be§ 
karyola, bir aynah konsol, bir has1r rna
sa, bir elektrik abajoru, iki §ezlonk 
ikinci artbrma suretile 11 mart 937 ta
rihine musadif peqembe giinii saat on
dan it·ibaren Kmahadada Narhc;ic;ek so
kak 81 numarah evin oniinde sablaca
gmdan talib olanlarm mahalli mezkfir
da haz1r bulunacak memuruna miira • 
caatleri ilan olunur. 

istanbul Ziraat 
Senet 
No. 
205 
206 
238 

245 
374 
512 

589 
634 
703 
728 
781 

1041 

2378 

2439 

2462 

2501 

2507 
2558 
2575 
2610 
2701 

2705 

Borclunun ad1 

Mustafa 0. S1tk1 
S1tk1 esi Sadiye 
Yusuf Reis veresesi 

Avse Saliba 
Ali 0. Yakup 
Mehmed veresesi 

Hasan 0. Ismail 
Arif klZl Ayfie 
Mahmud 0. Pire Mehme'd 
Ar!f kiZi Zeynep 
Mehmed 0. Mehmed 
ismail, Mustafa varisi 

Hasan, Zebra, Fatma, Esma 

Sun'ullah kiZl Fatma veresesi 

N azmiye vereseleri 

Fatma Muhibbe veresesi 

Osman k1z1 Hiisniye 
Ma~uk varisi 
Yahva varisi 
Giilsiim varisi 
Ismail klZl S1d1ka 

Miinire ve Mustafa 

DAPANIZ rAIZ G(Ti~Mb:k'. 
. \~ (A [NI 'S I ~ 
\f\ 
'\~ 

I-IUSUSi $ARTLARIMIZ ~AK'KINDA 
GI!?Hti21MiZDI:N MAlUMAT ALINIZ 

~ 

ISTAN~UL- KARAKO'Y PALAS- .ALALEMCI ._.AN 

istanbul Emniyet Direktorliigiinden: 
Zab1ta memurlan ic;in 214 talu.m sivil elbise ile 214 sivil §apkamn imali 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
Elbise ve §apk9lar birlikte beher takJmmm muhammen fiatt 24 lira ve 

muvakkat teminatl 385 lira 20 kuru~tur. 
Eksilt~~ 19/3(19~7 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Vilayet 

Muhasebec1hk druresmde yapllacakhr. Teklif mektublan ihale tarihi olan 
19/3/1937 gii~~ saat o~ d~rde ka.~ar kab~l e.dilecektir. !steklilerin lleraiti og
renmek ve numunelen gormek uzere D1rekt6rliik Muhasebesine miiracaat -
leri. (1161) 

ve i~timai Mua venet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: · 

Muhacirler ic;in c1000• bin aded araba pazarhkla imal ettirilecektir. Pa
zarhk 11/3/937 perliembe giinii saat 15 te S1hhat ve !r,;timai Muavenet Veka
letinde yap!lacakhr. idari ve fenn1 1lartnameler istanbul izmir Kocaeli is
kan f'viiidiirliiklerinde ve Ankarada iskan Umum Miidiirliikunde ~evcuddur. 

Istiyenler bu yerlerden liartnameleri alabilirler. 
Pazarhga girmek ic;in her talib bin araba ic;in ~artnamesinde yazth fiatm 

yiizde yedi bur,;ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecgurdur. (948) 

Devlef Oemiryollan i,lelma Umam Miidiirliiii;iiad:J 
Muhammen bedeli (!3.000) lira ol~n 200 ton mazut 2/4/937 cuma giinii sa

at 15 te kapah zarf usuhle Ankarada !dare binasmda satm almacakbr. 
Bu ille girmek istiyenlerin «975• lirahk muvakkat teminatla kanunun ta

yin ettigi vesikalar1, Resmi gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numarah niishasm -
da intiliar etmiiii olan talimatname dairesinde almmlll vesika ve tekliflerini 
ayni gun saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz•md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa -
§ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagihlmaktadrr. (1086) 

Sinob Uray 
Evvelce elektrik tevzi tablo memurlugunda ve hath havai tesisatmda c;a

h§ml§ ve Naf1a Vekaletinden ehliyetnameyi haiz bir elektrik memuru §ehri 
60 lira iicretle almacaktrr. isteklilet\16/3/937 sah giiniine kadar evrakJ miisbi
telerile birlikte Ba~kanltga miiracaatleri ilan olunur. (934) 

istanbul Lim an i~Ietme idaresinden: 
1 - Galata nhtrmmm 150 metrelik ktsmmm terfi ameliyesinin a~1k pa

zarhgi 8 mart pazartesi giinii saat onda fi)efler Enciimeninde tekrarlanacaktlr. 
2 -- Temine.h c1000• lira olan bu i~e aid her izahat i~in Merkez Rthtrm 

hanmda Rihhm Tamirat Biirosuna miiracaat edilmesi. (1157) 

Bankastndan: 
Cinsi Hi sse 

miktarl 
Tarla Tam 

,. ,. 
( ,. " 
( ,. " ,. ,. 
Zevtinlik ,. 
(Diikkan ,. 
(Tarla ,. 
Arsa ,. 
Tarla ,. 

,. ,. 
,. " 

Magaza ,. 
(Tarla ,. 
( ,. ,. 
( ,. ,. 

,. 1/2 

,. Tam 

( ,. ,. 
( ,. ,. 
(Bahc;e yeri 1/2 
(Tarla 3/2 
( 4/1 
( 4/3 
( ,. Tam ,. ,. 

,. ,. 
.. ,. 
,. ,. 

Maa kuvu dolabmt havi 
bostan yerile miilkiiniin 
iic; rubu hissesinin ms1f 
hissesi 
Tarla Tamam1 

96 sar hisse 
itibarile 52 

Mevkii 

S1hh - Kaynarca 
S•hh - Aibl 
Kartal - Ba~1biiyiik 
Kartal - Zevtinag1h 
Kartal - Kurdkov 
Kartal - S•hh Ormanbas1 
Kartal 

.. - Kurna 
,. - S1hh Ormanbas1 
.. - Kurna Dogruyoku~ 

,. 
,. 
• ,. 

,. 

,. 
,. 
.. 
,. 
,. 

" 
- Sthh Ormanbas1 

,. Kocamezar 
" Biiyilkdere 

Basibiiyiik karyesinin 
muhtelif mevkilerinde 
Sovanhk karyesinin 
muhtelif mevkilerinde 
- Yavalar 
- Biiviikdere 
- Kovcivan 
- Yakac1k Kevkeka.p1 

,. Eskiaihl 

Pare; a 

1 
1 
1 
1 
1 

.. .. , • 1 
,. muhtelif mevkilerde 6 

,. - Sihh Orman yam 1 , - Maltepe S1ihryolu 1 
, - Biiviiklerpman 3 
,. - Dolayoba Komiirciiag!lt 2 .. - S1hlt Catra 1 

,. - Kurna karyesinin muh- 9 
telif mevkilerinde 

Dekar 
3. 
2. 
1. 
4. 

354. 
2. 

1. 

18. 
3. 
9. 

4. 
1. 
2. 

44. 

33. 

1. 
5. 

1. 
4. 
4. 

22. 
9. 
1. 

16. 
11. 
5. 

55. 

9 

istanbul 4 iincii icra memurlugundan: 
Yeminli lie; ehli vukuf tarafmdan ta • 

mamma 1711 lira k1ymet takdir edilen 
Ferikoytinde Rum kilisesi sokagtnda 
28/30 numarah hane evsaf1 a~ag1da ya· 
Zihd1r: 

Bodrum kat!: <:;imento do~emeli bir 
sofa iizerinde bir odunluk, iki komiir -
liik, bir hal3 ve oda, ~imento d6§emeli 
sabit sac; ocakh bir mutfak olup bura • 
dan bahc;eye kap1s1 vardu. Kezalik mut
faktan ic;ic;e gec;ilir. Zemini ~imento bir 
kiler ve c;imento tekneli bir ~am&§trhk 
olup sofadan bir ayn kap1 ile ge~ilen 

bir arahk iizerinde zemini ~imento bir 
oda, bu odanm ic;inde demir kapakh bir 
kuyu ve sokaga demir kap1sJ vard1r. 

Zemin kat: Zemini karesiman bir 
antre ve camekanla boliinmii~ bir sofa 
iizerinde be§ oda, bir hala ve iki dolab, 
ayrtca camekanla b61iinmii§ bir k1srmda 
bodrum katma inilir, merdiven vard1r. 

Qah katl: Dolab1 bulunan bir sofa ii
zerinde iki oda olup birinin zemini ~in
ko, ah§ab korkuluklu balkonu ve dige
r·inin camlar1 ve c;erc;eveleri harabdrr. 
Bu kahn tavanlan harabdtr. 

Bahc;e: <:;imentodan mamul bir havw:, 
kaysi, erguvan, ayva, incir ve muhtelif 
c;ic;ek fidanlar1 vard1r. !ki taraf1 tugla 
duvar ve serpme c;imento sJVahdtr. 

Evin i~inde elektrik ve terkos tesisatl 
mevcuddur. 

Hududu: Bir taraf1 270 zirah arsa, bir 
taraf1 Mihal ve istelyonun arsast, bir 
taraf1 arabac1 !stefonun menzili ve ta
raft rabii de Rum kilisesi arka soka~ 
ile mahduddur. · 

Sahas1: Umumt 223 metro murabba1 
olup bundan 124 metro murabba1 bina 
ve kalam bahc;edir. 

l§bU gayrimenkul a~1k arthrmtya va
zedilmi~ oldugundan 12/4/937 tarihine 
musadif pazartesi giinii saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci artbrmas1 icra 
edilecektir. Artbrma bedeli ktymeti 
muhammenenin %75 ini buldugu tak • 
dirde mii§terisi iizerinde btrakllacaktlr. 
Aksi takdirde en son arttlranm taahhii
dii baki kalmak iizere artbrma 15 giin 
miiddetle temdid edilerek 27/4/937 ta
rihine musadif sah giinU saat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yapllacak i
kinci a~1k arthrma bedeli, k1ymeti mu
hammenenin % 75 ini bulmadlgt tak • 
dirde sab§, 2280 numarah kanun ahka .. 
mma tevfikan geri b1rakthr. Satt§ pe • 
§indir. Arttlrm1ya i§tirak etmek istiyen· 
lerin ktymeti muhammenenin % 7,5 nis· 
betinde pey akc;esi veya milli bir ban
kamn teminat mektubunu hamil bu • 
lunmalan lazimdtr. Haklan tapu sicil • 
lerile sabit olm1yan ipotekli alacakll .. 
larla diger alakadaramn, irtifak hakla 
sahiblerinin bu haklanm ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialanm 
evrakl miisbitelerile birlikte ilan tari • 
hinden itibaren 20 giin zarfmda daire -
mize bildirmeleri laztmdtr. Aksi takdir
de haklan tapu sicillile sabit olmtyan • 
lar satl§ bedelinin payla~masmdan ha • 
ric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviri • 
ye, tanzifiyeden miitevellid belediye 
riisumu ve vak1f icaresi mii~teriye aid· 
dir. Daha fazla malfunat almak istiyen
lerin ilan tar·ihinden itibaren herkesin 
gorebilmesi ic;in dairede bulundunlla -
cak artt1rma §artnamesile 34/3460 No. 11 
dosyaya miiracaatle dosyada mevcud 
vesaiki gi:irebilecekleri itan olunur. 

6 L G 
M.M. Doniim 
258,5 3 
757 3 
378 1 
595 5 
670 930 
757 3 

22 
838 2 
120 
380 20 
676 4 
190 10 
34 

595 5 
838 2 
757 3 
570 48 

84 36 

838 2 
514 6 
919 1 
838 2 
595 5 
595 5 
975 25 
190 10 
838 2 
542 18 
947 13 
514 6 

140 60 

tj s 
Evlek 

2 

2 

2 

tj 
Zira 
75 

40 

210 

60 

(30673) 

Tahminen 

$er hissesi. 
1146 Hamid Nuri ,. Tam Baktrkoy - Kurucesme Avas 1 229. 750 250 

Bore; ald1klar1 paralan vadesinin gec;mesine ve yapllan tebligata ragmen odemediklerinden dolay1 Bankam1za birinci derece ve srrada ipotekli 
bulunan - cins ve miktarlan yukanda borr,;lularm isimleri hizalarmda ya Zlh ve hududlan tapu senedlerinde kayidli - gayrimenkuller 1697 say1h 
kanuna tevfikan bir buc;uk ay miiddetle ar,;tk arttirmiya t,;Ikanlmi~hr. $art nameleri bugiinden itibaren Bankam1z ikrazat Servisinde herkese kii§ade 
bulunmaktadir. ihaleleri 21/4/937 tarihine musadif c;aqamba giinii saat 14 te Bankamtzda yapilacaktu. Pey paras1 muhammen ktymetlerinin yiizde 
yedi buc;ugudur. Tayin edilen zamanda arttJrma bedelleri gayrimenkulle temin olunan Banka alacagm1 kar~Ilamadigi takdirde en son arttlramn taah
hiidii baki kalmak iizere arttJrma 15 gun temdid edilmi~ olacak ve on be~inci giinii ayni saatte gayrimer.kuller en r,;ok arthrana ihale olunacakt1r. 

Kat'i ihaleyi yaptmp yaphrmamakta Banka muhtar oldugu gibi kat'i ihaleye kadar borc;lular, borr,;lanm faiz ve masraflarile birlikte oderlerse 
muamele fesh ve iptal olunacaktJr. Miiiiiterisi ise pey akc;esini istirdnttan b a~ka bir guna hak mutalebesinde bulunamiyacaktJr. Bankadan ba~ka ipote¥ 
sahibi alacakhlarla diger alakadarlarm gayrimenkuller iizerindeki haklan m ve hususile faiz ve masrafa dair iddialanm evrak1 miisbitelerile yirmi giir 
icinde Bankam1za bildirmeleri, aksi hal de haklan tapu sicillerile sa bit olma dtkc;a sah§ bedelinin payla§masmdan baric kalacaklan ve daha fazla malu -
:niat almak istiyenlerin Bankam1z Zirai ikrazat Servisine miiracaatleri ilan olunur. (1176) 
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10 CUMHURiYE'I' 

lnhisar 

SOF A TUZU 
Piy asaya ~Ikti 

DAiMA 
iN. C E 

T optan fiatlar : 
Mutfak tuzlar1 : 50 kiloluk 
<;uvalda kilosu: 5 kuru~ 10 para 
Sofra tuzlar1: 64 kiloluk sand1kta 
(1 ve I/2 kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 kuru§ 20 para. 

1 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin 
en birinci ,art1d1r. 

PETROL NiZAM 
(Tasfiye halinde) 

M ersin - Tarsus - Adana 

Toptan satlc yeri: Dcmiryolu kumpanyasi 
T M Tasfiye halinde bulunan Mersin _ 

Kabata§ Jnhisarlar D A i A Tarsus - Adana Demiryolu Kumpanyas1 

Ba§ miidiirliigii amban hissedarrar umumi heyetinin 22 mart 
1937 giinlemecine dii§ien pazartesi giinii 

Inhisarlar sab§ magaza ve depo- K u R u saat 17 de istanbulda Galatada Voyvo-

l
lanndan ma} aJan(ara meccanen I da caddesinde Tiirkiye Cumhuriyet 

l niimune verilir. Merkez Bankas1o binas1 dahilindeki kum 
panya merkezinde adi olarak toplanma-

~~~~~~~~-~---•••••••••••••••••••••••••••••••• s1 kararla§ihnld1gm1 hissedarlara bildi-
Kad1koy sulh icra dairesinden: rir ve kendilerini bu toplanhya !;ag1 -

Miiddei Luizin miiddeaaleyh Giilinya Karadeniz Eregli Belediyesinden: rmz. 
ile §iayian ve mii§tereken mutasarnf ol- Belediyemize ayda 140 lira iicretli bir memur ahnacaktir. Miihendis Bu toplanbda bulunarak rey hakla -
dugu Karukoyiinde Osmanaga mahalle- mektebinden mezun olanlardan isteklilerin memuriyeti Baymd1rhk Bakanh- nm kullanmak istiyen hissedarlar, ti -
sinin Sogiidlii<;e§ime sokagrnda eski mii- gmdan tasdik edilmek iizere ellerindeki diploma ve bulundugu yerlerden al- caret kanununun 371 inci maddesine u-
kerrer 118 ve yeni 33 ve 35 No. h altm- d1g1 vesika suretlerini mart aymm 15 ine kadar Belediyemize gondermeleri, k 11 · d k' h yara , e enn e 1 isse senedlerini top-
da bir diikkam bulunan ve bin seki:z; makine, elektrik ve su i~lerinden anhyanlarm tercih edilecegi ilan olunur. 
yiiz lira k1ymeti muhammeneli bir bab (1069) lanhdan en az yedi giin evvel: 
hanenin izalei §iiyuu suretile satilmasi •t•••••••••••••••••••••••••lliit~~•-a Ankarada: Tiirkiye Cumhuriyet Mer-
hakkmdaki Kad1koy birinci sulh hukuk kez Bankas1 idare merkezine, 
hakimliginin ilam1 iizerine mezkur ha· fstanbulda: Tiirkiye Cumhuriyet 
n~ v~. bah!;.~ tarihi ilandan itibaren yir- Merkez Bankas1 istanbul §Ubesine ve-
m1 gun muddetle ~shab1 miiracaate a- ya Doy!;e Bank und Diskonto - Gezel-
<;Ik bulundurulan sati§ §artnamesinde §aft istanbul §Ubesine. 
mu?arrer §erait dairesinde ve pe§in pa-
ra ile 7/4/937 tarihine tesadiif eden t;ar- Makbuz mukabilinde, yabrmah ve 
~amba giinii saat 10 dan 12 ye kadar a- toplanbya girmek ·i<;in laz1m olan du-
t;Ik artbrma suretile Kad1koy sulh ic- huliyeleri de bu miiesseselerden alma-
rasmda satllacakt1r. Yevmi mezkfuda hd1rlar. 
satl§ln klymeti muhammenenin yiizde 
yetmi§ be§ini bulmarug1 takdirde en son 
artbranm taahhiidii baki kalmak iizere 
miizayedenin on be§ giin daha temdi -
dile 22/4/937 tarihine tesadiif eden per
~embe giinii saat 10 dan 12 ye kadar en 
<;ok arthrana ihalei kat'iyesi icra k1h -
nacakt1r. Mezkfu hanenin sab§ tarihine 
kadar bina ve evkaf ve yirmi senelik 
evkaf taviz bedeli ve resmi tellaliye 
hissedarlarma ve ihale pulu mii§terisi -
ne aid olmak iizere sahlacakhr. icra ve 
iflas kanununun 126 nc1 maddesi muci
bince ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm gayrimenkul iizerindeki 
haklanm, hususile faiz ve masarifa 
dair olan iddialar1m evrak1 miisbitele
rile yirmi giin i<;inde icra dairesine bil
dirmeleri, aksi halde haklan tapu sicil
lerile sabit olmad1k<;a sati~ bedelinin 
payla§ffiasmdan baric kalacaklar1 ve da
ha fazla malumat almak istiyenlerin 
dairemizin 937/149 No. h dosyasma mii
racaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

DAKTiLO ARANIYOR 
Turk<;eden ba§ka miikemmel fran
sizca bilir ve seri daktilo yazan mil
]iyet ve tabiiyeti Tiirk tercihan be
kar bir daktiloya ihtiyac vard1r. ls
teklilerin Galatada ~arab iskelesi 
sokak Muradiye hamnm 5 inci ka
tmdaki F ethiye ~irketine hergiin sa-

• at II ile 12 arasmda miiracaat. • 

Zayi - 340 senesi Kuleli Askeri lise
sinden aldigim §ahadetnamemi kay • 
bettim. Yenisini alacag1mdan hiikmii 
yoktur. 

Mehmed Ali oglu Mehmed Cemil 

1LAN 
Fabrikamda imal ederek bugiinlerde 

sati!la ~1karacag1m makarnalarm paket
leri iistiindeki (Bah<;e <;apah) marka
smm Kazila Biraderler Fabrikasmm 
mamulatma konulan (<;apa) ile bir a
lakas1 olmad1gr ilan olnur. 

Viktor K. Kazilas 
Has1rcllar caddesi No. 48 - 50 

istanbul 

En ho' meyva tuzudur. lnktbazt defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahatstzhklarl 

onler. Hazmi kolayla,ttru. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Antalya V aliliginden: 
1 - Antalya Vilayetinin Akseki - Manavgat yolunda 1551 metrelik k1· 

s1mda yapllacak olan 15986 lirahk tesviyei tiirabiye i~i 20/3/1937 cumartesi 
giinii saat 12 ye kadar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Teklif mektublarmm saat on bire kadar Vilayet makamma veril -
mi~ olmas1 laz1md1r. 

3 - Muvakkat teminat 1199 lirad1r. 
Talib olanlarm kefJifnamelerini Antalya ve istanbul Vilayetleri Naf1a 

Miidiirliiklerinde gorebilirler. (1160) 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

Faik Sabri Duran 
biiyiik paftadan ibaret olan bu Atlas memleketimizde ljimdiye kadar goriilmedik nefasette ve miielli-

72 finin nezareti altmda Viyana Cografya Enstitiisii matbaasmda basilmJshr. 
Biiyiik Atlasta lise talebesi kadar Yiiksek mekteb talehE.'sinin de biitiin ihtiya~;larmt karljihyabilecek 

tafsiHlt vardtr. 16 paftast Tlirkiyeye hasredilmi~ oldugu gibi Avrupa hiikumetlerinin ve bell k1t'anm 
her yerine aid tabii, siyasi, be&eri, ikhsadi ve cevvi harit alan cazib ve canh renklerle tersirn edilmi~tir. 

ilave edilen endeks te Atlasta ge~;en blitiin cografi isimlerin cografi mevkileri gosterilmil!tir. 
Yalmz mekteb tdebesinin degil herkesin eli altmda bulundurmast laz1m gelen biiyiik Atlasm fiatt 3 liradu. 

KANAAT KiTABEVi 

RUZNAME 

1 - Tasfiye heyeti ve murak~b rapor
lanmn okunmas1, 31/12/1936 bilan~o -
sunun umumi heyete bildirilmesi, 

2 - Tasfiye heyetinin ibras1, 
3 - Tasfiye memurlan se~ilmesi ve 

iicretlerinin tay·in edilmesi, 

4 - Bir murak1b se<;ilmesi ve iicreti
nin tayin edilmesi. 

istanbul, Galata, 26 §Ubat 1937 
Tasfiye Heyeti 

Hi~ bir iddia 
Aslmda klymetsiz olana 
fazla bir §ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
ifrat ve mubalaganm ifa
desi degildir. Terkibi bir fen 
harikas1 gibi velveleli bir 
tarzda ortaya ablan giizel
lik miistahzarlanm da ken 
disine kar§l hi<;bir zaman 
rakib olarak tammanu~trr. 

KEYFLE iCiYODUM 
Sul!anhamam 

Kebabcl !(ar§lstnda PiPO Pazan 

TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMi 

Tifo ve paratifo hastahktarma tu
tulmamak ic;in agtzdan ahnan tifo 
hablaudn. Hi~ rahatsJZhk vermt'Z 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr 

Satttb ve Ba$mun.arnn: t'unua Nadr 

Umum' ne$rtyat1 utare eden YaZt l'ten 

Milctii.ril: Hikmet MW.il 

CumhUM1/et matbaast 

GR 
4 Mart 1937 

Biitiin act, agrt, SIZI 

ve tstirablarda ye
gane cankurtaran : 

-

.._, --
Hakk1 var! 

Soguk alg1nhgmdan mii
tevellid nezle, grip ve 
bron§iti hem onler, hem 
tedavieder. Ba§, di§, maf

sal, adale ve s1mr 
agrdarini gec;irir. 

Giinde ii~ ka,eye kadar ahnabilir. 

G • • • p1n1 tercih ediniz. 

Akay isletmesinden: 
' 1 - Akay i~?letmesinin bir sene zarfmda getirecegi komiirleri• !stan-

hula nakli apk eksiltmiye konulmu~?tur. "'-
2 - Eksiltme 31mart 937 ~;ar§amba giinii saat 15 te idare Merkezinde 

~efler Enciimcninde yap1lacakhr. 
3 - 1stekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve ihalenin kesbi 

kat'iyet etmesini miiteakib bu miktar, bedeli ihale uzerinden yiizde on be~e 
iblag edilecektir. · 

4 --: $artnameyi gormek ve tamamlay1c1 malumat almak istiyenlerin 
hergiin !dare Levaz1m Sefligine miiracaatleri. (1167) 

r BU AK$AM 1 
Beyoumnda L Q N D R A Birahanesinde 

Kanuni A H M E D ' in 
26 nc1 san'at hayaltntn ytldoniimii bUtiin meslek arkad&.!f· 

lartntn i.!ftirakile tes'id edilecektir. 

Bayan H A M i Y E T 
ZEYBEK ve MiLLi oyunlar 

Tanburact OS:'r1AN PEHLiVAN'm Milli :,arkJlart, Monolog, 

I Kemi ksiz kadm Bay an S EM i H A' om i~tirakile Akrobatik 
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Maliye Vekaletinden: 
1/6/1937 tarihinden itibaren tedavlil mevkiinden kald1rllacag1 evvelce 

ilan edilmifJ olan nikel 25 kurueyluklarla bronz 10 kurw~luklarm 1 kanunuev
vel 1937 tarihine kadar tedaviil mevkiinde kalmasmm takarriir etmi~ oldugu 
ilan olunur. c443» (1108) 


