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Krallzjzn iadesi i~in Macar 
partileri faaligele ge~li 

lki te§ekkiil bu maksadla birle§ti 
Bir meb'us bu fikre 'imdiki hiikumetin muvafakat etti
gini, Almanyantn da muhalefette bulunmtyacagtnt soyliiyor 

Avusturgada 
Son sigaset 
Cereganlarz 

Buyuk · mitingler 
taklibi hiikumet tesebbiisiinde eli 

' 
Almanya 
oldugunu tekzib ediyor, Muhalif parti reis ve 

Goriinii§e nazaran, iki 
Alman millet oe memle

azalar1 tecziye edilemiyecek 
keti • Almanya oe Avus- Londra 8 (Hususi) -

Kraliyet taraftan iki Macar 
turya • ilk lrrsatta birle§e• te§kilatl diin Pe§tede toplana-

ceklerdir rak Habsburglann 
. • h avdetini kolayla§tlr -

ID iinkii gazetelerde b1r aJans a- k .. b' 1 . rna uzere 1r e§me• 
ben vardt: • ge karar vermi§ler -
<<Avusturya askerl~n ~a!aft~dan dir. 

te§kil edilen Kralctlar Cemtyehnm htma- 8 . b' -
d . I h' d zr me usun 

Yesinde olarak saltanatm av etl e m e, sozleri 
Viyanada, biiyiik bir niimayi§ yaptlmt§, 

k I T Budape§tede 8 
imparatorluk bayraklan e<e i mi§tir. op- (A.A.) _ Sal _ 
lant1da hiikfunet erkamndan Ba§vekil 

bu i§e muvafakat etmi§lerdir. Kiie<iik lti
lafm prensip itibarile bu i§e 
kar§t yapmakta oldugu muha

lefet, zannolundugu 
kadar mutlak de -
gildir. 
Franstz matbuatz 
Kralltgtn avde • 

tine ihtimal 
veriyorlar 

Paris 8 (A. 

Hatay TUrklerine tecavUz 
Halk bu suretle ihtilale 
sevkedilmek isteniyor 
Dahiliye Vekilimizin miihim sozleri 

Cenevre i~ti:IDa1 Y erinde bir karar 
M ii~ahidlerden Ba y1rbucak ve Hazne 
nahiyeleri hakk1nda malumat ahnacak 

Cenevre 8 (A.A.) -Havas Ajans1 bildiriyor: 

Hatay meselesinin halline memur komite bir haftahk bir 
tatilden sonra bugiin saat 17 de Bele<ikah Bourquin'in riya
seti altmda tekrar mesaisine ba§lamt§tlr. 

Franstz murahhast Decaix komitenin toplanhlarmda bu
lunmak iizere Cenevreye gelmi§tir. Komite bu toplantl dev
resinde Milletler Cemiyetinin mii§ahidlerini dinliyecektir. 

ligleden sonraki i~tima 
Cenevre 8 (A.A.) - Anadolu Ajansmm hususi muha-

biri bildiriyor: [Arkast Sa. 7 autun 3 tel 

GObbels mey4an· okuyor! 
tanatm iadesi ta • 

muavinile bir miiste§ar da haztr bulun- taftarlarmdan bir 
mu§lardlT. Ni.imayi§c;iler Otto von Habs- meb'us, Habs _ 
burg'u hararetle alkt§laml§lar, sokaklar- burglarm saltanat 
da «ya§asm Habsburg'lar!» diye baglT- makamma getiril _ 
mt§lardir. Naziler de nilmayi§i ihlale te- mesine Macaris _ 
~bbiis etmi§ler, bunlardan fena kokulu tandan ba§laml _ 
fi§ekler atan dart ki§i tevkif edilmi§tir.» mak laz1mgeldi -

A) - Buda
pe§tede vuku bu~ 
Ian son hadiseler, 
Macaristamn ha
rici siyaseti hak -
kmda muhtelif 
tefsirlere yol ac; -
mt§hr. 

"AIIDanya kuvvetlidir,· hi~ kiinse ona 
teCaviiz etm.egi gOze alamaz!, 

Bu haber. Avusturyada. Kralhgm ve gmt soylemi§tir. 
Habsburg'lann avdetini istiyenlerin faa- Almanya, protes· Ar§iduk Otto ve Belgik,ad.a oturdugu §ato 

Echo de P arls 
gazetesinde Per
tinax, §oyle ya -

ffiyeti arttlgml gostermektedir. Avustur- to edemiyecek ve Avusturyada saltanatm Ziyor: 
Y • ra 1 a aft r lgt yapanlarm sa- iadesi kat'i hirbir maniaya tesadiif etmek- M of 

Renin · {ahkim edildigi a~zk~a ildn edildi 
iki, daha ziyade, hisS. ve an·anevidir. . h k ,.. · « acarlarm Hitlerizm tahndttna II I II IIIII Ill I I Ill 11 Ill I I I I I I I II I I I It It~ I II Ill II II II I I I Ill II 

Buna sebeb Sovyet 
F rans1z pakb imi§ 

k H 
s1zin ta a kuk ettirilecektir. Memleketin kar§l harekete gec;ecekleri ilmid edilebi-

Y oksa, gene Ve yakt§t h Otto von abs- ekseriyeti, bunu arzu etmektedt'r. Halt' -
d d V

. d k' lirse de bundan Budape§te hiikfunetinin 
burg, ec a mm 1yana a t sarayma av- haztrda iktidar mevkiinde bulunanlar, 
det etmekle cthz ve hastahkh Avusturya, .. [Arkast sa. '1 siitun 1 de] 

giirbiiz ve kuvvetli bir devlet haline giri
verecek degildir. Biiyiik Harbin galib
leri, Avusturya- Macaristam taksim edip 
ku§a benzettikleri zaman, Avrupamn or
tasmda, sulh ic;in daimi bir gaile kaynagt 
kurmu§lardu. Merhum Pazarola Hasan 
Bey gibi koca kafah. kiic;iiciik viicudlii bir 
varhk olan yani biiyiik Viyanamn etra
fmda kii~iik bir memleketten ibaret kalan 
:Avusturya, ancak muhtelif muvazene o
yunlarile yerinde durmakta, istiklalini 
muhafaza edebilmektedir. 

Daha 1934 yazmda bir Nazi 
<Iarbesile hem siyaset, hem de hayat 
sahnesinden !;ekilen Dolfuss, Avus
t\lryanm Almanyaya iltihakma ma
ni olmaga e<ah§an en kuvvetli §ah
siyetti. 0 zaman, F ransa ile lngiltere de 
siyaseten Anschluss' a, yani Almanya 
ile Avusturyamn birle§mesine mani olu
yorlardt. ltalya ise, Dolfuss oldiiriildiigii 
vakit, ltalya - Avusturya hududundaki 
Brenner gec;idine kuvvetli bir ordu gon
dermi§ti. Bu ordu, icab ederse, Ansch
luss' a zorla mani olmak ie<in. Avustur
yayl i§gal edecekti. Yugoslavya da. !tal
yanm Avusturyaya girip yerle§mesine 
miimanaat ie<in, 1talya • Y ugoslavya hu
duduna miihim kuvvetler toplamt§tl. 0 
Zaman, harbin online gee<ildi. 

,Siddet ve deh§et usulii muvaffak ola
maymca, Almanya. Avusturyaya kar§l 
takib ettigi siyasetin ruhunu degil, ~eklini 
'degi§tirdi; daha yumu§ak, daha doste<a 
'davranmaga ve birle§me i§ini el altmdan 
hamlamaga ba§ladt. 

,Simdi, bu kiie<iik memlekette, bire<ok 
kuvvetler ve niifuzlar biiyiik roller oyna
maktadu. 

1 - Almanya, 1936 temmuzunda 
Avusturya ile dostane bir mukavele im
zalaml~ olmasma ragmen, gene Ansch
[uss ie<in e<ah§makta devam ediyor. 

2 - Almanya ile Avusturyamn bir
le§mesini istemiyenler Habsburg haneda
mmn avdeti lehinde ugra§tyorlar. 

3 - ftalya, Almanya ile stktftkl dost 
olmakla beraber, Almanyanm Avustur-

i<; SAHiFELERDE 
3 iinciide 

5 incide 

: Son hahralar 
Halid Ziya U§akltgil 

: Yeni Bogazlar rejimi kar
§JSmda Almanya 

1111111111111 II Ill IIIII Ill IIIII IIIII 111111111111111111 .11 Ill II 11111111111111111111111111111111111111111 Ill lllllllllllllllll 

~ehir Meclisinde hararetli . bir celse 

Afi§a j- i§i hakk1nda ~etin 
miinaka§alar · oldu 

Azadan Avni, «Bu i,, 
tarifelerin iflast ve 

uygunsuzlugu 

ydlarca . evvel yaptlan 
ahnan tedbirlerin 

i,idir>> dedi 

A!i§aj i~i hakktnda tenkidlerde bulunanlardan 
Galib Bahtiyar, ismail {ievket, Avni Yag!Z 

.5ehir Meclisi diin ikinci reis vekili 
T evfigin riyasetinde top Iandi ve diinkii 
celsede afi§aj i§leri hakkmda hararetli 
miinaka§alar oldu. Y ap1lan blitiin bu 
miinaka§alar, vraktile bu mesele hakkmda 
yaphg1m1z ne§riyatm nekadar hakh ol
dugunu gosteriyordu. 

Celse a~tlmca; evvela bir tahm maz· 
batalar okunarak aid olduklan en • 
ciimenlere verildi. Nihayet afi§aj i§leri 

hakkmda, makamm teklifini ihtiva eden 
tezkere okundu. 

M akamrn teklili 
Bu tezkereden ogrendigimize gore: 
«926 tarihinde afi§ i§leri !era V ekilleri 

kararile Belediyeye verilmi§tir. Belediye 
1927 tarihinde on senelik bir mukavele
name ile bu hakkl Anadolu Ajansma 
devretmi§tir. Fa kat i§ yiiriiyememi§; 

[Arkast Sa. 6 sutun 5 te] 
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yayt ilhak ederek hem kuvvetlenmesine, 
hem de Brenner'e dayanmasma razt de
gildir. Bunun online ge~mek i~in Habs
burg'larm avdetini istemekle beraber, Al
manya ile mevcud dostluga muhalif ola
cagl i~in aksini iltizam eder gibi goriin
mektedir. Onun ie<in son giinlerde Musso
lini'nin adeta resmi gazetesi say1lan 
Giomale d'ltalia ba§muharriri Gayda, A
vusturyada Kralhibn avdeti «hem mev
simsiz, hem de tehlikeli» oldugunu yaz
ml§tlr. 

«Habsburg hanedamnm Avusturyaya 
avdetine Yugoslavyamn biitlin kuvvetile 
mani olmaga azmettigini>> soylemi§tir. 

5 - Kii~iik itilafm diger riikiinleri de 
§imdiye kadar Habsburg'lann Avustur· 
yay a avdetine §iddetle muhaliftir. F akat, 
son zamanlarda, <;ekoslovakya, maruz 
bulundugu biiyiik Alman tehlikesi kal"§t· 
smda. Avusturyada Kralb~m avdetini 
ehveni§er addetmektedir. 

4 - Yugoslavya, Habsburg'lann av
detine kat'iyen muarizdtr. Yugoslavya 

________ llllllill __ .._.aMillet Meclisin~ ,&a§vekil Stgyadino~~. 

Fen nihayet gokyiiziinii ye
re •indirecek! 

: Spor haberleri 8 nctda 

6 - Almanyamn biiyiimesine ve kuv
vetlenmesine mani olmak ie<in. elinden ge
len her§eyi yapan F ransa da, bir cum

ABIDIN DAVER 

Guzide suvari zabitlerimizden bir! son 
Vtyana musabakalarmda mukemmel 

bir atlayUJ yaparken 

Almanya, 

i'gali 
Berlin 8 (A.A.)

Alfred Rosemberg, 
90,000 memur hu
zurunda saylem~ 
oldugu bir nutu.k
ta, nasyonal • sos
yalist flrkasmm, 
gencligin terbiye -
sini temin etmek 
hakkma miin.has1 -

Ren gayriaskeri mmtakas1mn 
yiidoniimiinii kutluluyor 

S •• •1 • • A ran sahib olduguUVari erJmlZ vrll• nu beyan etmi§tir. 

paya gidiyorlar 
Roma, Paris, Londra, 
Briikselde miisabaka

lar yapacaklar 

Hatib, Mii.nih'teki 
~ocuk velilerinin 
plebisistlerini ha -
tJ..rlatmt§ ve bunla -
nn yiizde 90 1mn 
papazlar taraim -
dan idare edilme -
mekte olan mektebler lehinde rey ver
mi§ olduklarnn beyan etm~tir. 

Ka~ ytld1r Avrupamn muhtelif §ehir- Rosemberg, soziine devamla demi§ -
tir ki: lerinde yaptiklan miisabakalarda ~ok 

c- Katolik piskoposlan, vicdanlar ii
zerinde maddi ve man~vi tazyikte bu • 
lunuyorlar diye nasyonal - sosyalist o

[Arkast Sa. 7 sutun 4 te] 

ktymetli muvaffakiyetler kazarunt§ olan 
siivari z.abitlerimizin ath mani miisabaka
lanna i§tirak etmek iizere Avrupaya gi
deceklerini memnuniyetle haber ald1k. 

Zabitlerimiz, Siivari Binicilik okulu 
komutam kurmay yarbay ( erkamharb 
kaymakamt) Saimin kumandasmda ola

[Arkast Sa. 5 sutun 3 te] ............................................................ 
Deniz Bank hangi 

i,Ieri gorecek? 
Ankara S(Telefonla) -Deniz Bank 

kanun projesi Ba§vekaletten Devlet .Su· 
rasma gonderilmi§tir. Devlet ,SU.ras1 pro
je iizerinde tetkiklere ba§lamt§ bulunu -
yor. Deniz i§lerinin memleketin zirai 
ve ikhsadi inki§aflanmn icablanna kar
§tlaylct ve emin bir §ekilde tanzim etmek 
maksadile hamlanan bu miihim kanun 
proiesinin biitiln esaslanm bildiriyorum. 

Proje hiikmi §ahsiyeti haiz ve 1khsad 
Vekaletine merbut olmak ve merkezi Is -

[Arkast sa. 4 sutun 4 te] 

Dahiliye Vekilimiz An
karaya doniiyor 

(2 nci sahifemizde) 

~······················································································································ 

Madride kar§I biiyiik 
bir taarruz ba§lad1 

italyadan ispanyaya propaganda ve te,kilat 
gittigi soyleniyor yapmak i~in bir heyet 

Londra 8 (Hususi) - ispanyol ihti
lalcileri bugiin ak§amiizeri Madridin §i
mali §arkisinde biiylik bir taarruza ba§ -
lam1§lard1r. 

lhtilalciler ilerliyorlar 
Barcelonne 8 (A.A.) - Yakmda 

biiyiik bir muharebenin vuku bulmasma 
intizar edil~ektedir. <;unkii asiler, Cor • 
doba'mn §imalin<le hamladtklan ileri 
harekete ba§lamt~lardir. 

Asilerin Puerto llano'ya hatta Alma
den'i zaptetmek istedikleri z.annedilmek • 
tedir. 

Valencia iizerinde tayyareler 
Valencia 8 (A.A.) - Asi tayyare

leri §afak vakti Valencia ile Sagonte a -
rasmdaki daglann eteginde bulunan Pu
zol. Puepla Deformals ve Mazmagrel 
kasabalanm bombard1man etmi§lerdir. lspanyMJJa hareket eden eskt Italyan Ja:;ist 

(Arkast Sa. 6 sutun 1 de] partisi. umumi kdtibi Farinacci 



2 CUMHURiYET 9 Mart 1937 

Tarihi tefrika : 52 Yazan : M. Turban Tan 
(T erciime ve iktibas edilemez) 

c ve 
T ~brike lay1k 

bir vatanseverlik 

Padisahin manas1z bir niimayisi! Bay Saran Tayyare 
' · Cemiyetine hi~ lira verd~ 

Y eni~erilerle Sipahiler, kendi kudretlerinin Padi-
sah taraftndan istihfaf edildigine hiikmederek 
' 

kazan ve bayrak kaldtrddar 
0 giine kadar biitiin zekasm1 a§kla s1ynlml~ goriinen Padi§ahl korkutmak, 

zevk, Hurremle !brahim arasmda zevke ve gaflete dalm1~ vezirlerin ak1l -
bir muvazene bulundurmaga sarfetmi§ti. lanm ba§lanna getirmek ic;in yaplldigmi 
~mdi o gayretin sakat bir kanaate isti - biliyordu, askerin hareketini dogru bu -
nad ettigini apa<;1k goriiyordu. Zira ben- luyordu. Lakin her isyan, bir tugyand1r 
ligini kaptlrd1g1 a$km ve zevkin ya~ama- ve her tugyan s1mr tammaz, gem almaz 

51 Hurremin ve ibrahimin kendine yar bir feyezan demektir. Y atagmdan ta§IP 
oiabilmesi padi~ahhgmm devamile miim- sagma, soluna yay1lan sular gibi nizaml· 
kiindii. Bu imkansa ancak padi§ahhk n: kaybeden kutleler de kolay kolay sii -
vazifelerinin miikemmel surette yap1l - kfine erdirilemez ve muayyen bir hedefe 
masile tahakkuk edebilirdi. Halbuki dogru yiiriitiilemez. 
kendisi vazifelerini ihmal etmi~ti. Demek insafh du§iincelerle hawlanan bu is
ki a§km1 ve zevkini bilmiye bilmiye teh- yan da ~ar~abuk hedefini kaybetti, ge -
likeye dii§iirmii§tli. ni§lemek istidad1 gostermege ba§lad1. E-

Sultan Suleyman, bu act uyam§ SJTa· leba§Jiar, yalmz Sadnazamm, vezirler -
smda korkulu tahayyiiller de gec;iriyor - den Ayas Pa§amn ve o snada lbrahimle 
du. Ocaklmm hep birden ayaklanarak birlikte MlSlrda bulunan Deft~rdar ls -
kendini tahttan attlklanm, ku~iik Mus - kender <;elebinin evlerini yagma ettire -
tafayt padi§ah yaptiklanm, Hurremden rek saraya gozdag1 verdirmek isterken 
aynld1gmt, 1brahimi kaybettigini kurun- Yeni<;eriler ve Sipahiler, kendiliklerinden 
tuluyor ve bu suretle viicud bulacak §e· isyan <;er<;evesini geni§letmi§lerdi, gum -
reften mahrum bir kimsesizlik aleminde riigu yagma etmi§lerdi, Y ahudi mahalle· 
mukadder felaketleri gi:izoniine getiri - rini halla(,: pamuguna ~evirmi§lerdi. 
yordu. Halk, i§te bu halden korkup tela§a 

1stanbulun degerli san' atkarlarmdan 
kuyumcu Bay Saran ge<;enlerde Anka
rada ar;1lan sergide te&hir ettigi <;ok ne
fis san' at eserlerinden dolay1 fevkalade 
olarak aldJgl 1500 lira nakdi miikafatm 
I 000 lirasm1 T ayyare Cemiyetine, ~iik
ranla vermek suretile bir vatanperverlik 
gostermi§tir. Bay Saram bu degerli ha
reketinden dolay1 tebrik ve takdir ederiz. 

MOTEFERRIK 

O~iincii Umumi Miifetti§ 
iyile§ti 

Ger;enlerde bir ameliyat ger;iren U -
<;iincu Umumi Mufetti§ Tahsin Uzer 
tamamen iyile~mi~tir. Tahsin Uzer, bu
giin Ankaraya gidecek, oradan Miifet
ti!iilik mmtakasma hareket edecektir. 

0~ daire arasmda bir 
ihtilaf ~1kh 

Galatada yap1lacak yeni yolcu salo -
nu yiiziinden Liman idaresile Gfunruk 
Ba§mudurliigu v~ Emniyet miidiirliigii 
arasmda bir ihtilaf r;tkml§tiT. 9imdiki 
yolcu salonunda, Polis Be~inci §Ubenin 
biitiin kalem ve yatakhaneleri bulun -
maktadlr. Giimriik ir;in de salonda ayr1 
bir klsrm vardtr. Yeni yap1lacak bina
da Be§inci §Ube ir;in 20 oda ve Giimrlik 
ir;in de ayr1 bir daire ayrllmas1 isten
mi§tir. Muhafaza Ba§mudlirliigii de bir 
klSlm istemektedir. Liman idaresi bu
na imkan olmad1gmt ileri siirunce Be
§inci §Ube miidiirile Giimriik ve Muha
faza Ba§miidurleri jiirinin kararma i§
tirak etmiyeceklerini bildirmi§lerdir. 

ADLIYEDE 

Memleket Haberleri ) ~Si.yasi · icmal 
Adli T 1b dairesinde Hayati ucuzlatmak Fransan1n para politikas 

bir yolsuzluk i~in tedbirler 
Ba,katib, miidiirlerin 
imzas1n1 taklid ederek 

sahte ra or vermis , 
Muddeiumumilik <;ok miihim bir sah

tekarhk vak' asma el koymu§ ve tahkika
ta ba§laml§hr. Vak'a §udur: 

Bundan bir miiddet evvel Beyoglu es
ki belediye tahsildarlarmdan Ahmed 
oglu N adi ihtilas su<;undan Ag1rceza 
mahkemesine verilmi§ ve muhakemesine 
ba§lanml§hr. Ahmed oglu N adi, mah -
kemede akli muvazenesinin bozuk oldu
gunu iddia etmi§ ve mii§ahede altma a -
lmmak iizere Adli T1b mliesses.esine 
gonderilmi§tir. 

Maznun, bir miiddet mu§ahedeye tabi 
tutulduktan sonra ehliyeti cezaiyeyi ha
iz bulunmadiglm bildiren raporla mah -
kemeye gonderilmi§tir. Miiddeiumumi, 
maznunun hal ve tavrmdan gayet normal 
bir adam oldugunu gorerek rapor muh -
teviyatmdan §iiphelenmi§ ve beray1 ihti
yat tekrar T1bbi Adli miiessesesinden key
fiyetin sorulmasm1 istemi§tir. 

Gelen cevabda, bu adam hakkmda 
cezai ehliyeti haiz oldugu hakkmda rapor 
verildigi bildirilmi§tir. Dosyada bulunan 
raporun aslile, miiddeiumumilige gonde -
rilen rapor sureti kar§lla§tlTilmca iki ra -

porun birbirinin ayni olmadJgl hayretle 
goriilmu§tiir. Keyfiyet tamik edilmi§ ve 
rapora imza atmJ§ alan Tibbi Adli mu
essesesi umum miidiirii Halid, muavini 
F ahri Can; mii§ahedehane mudurii Hay
rullah, kimyahane miidiirii F ehmi R1Za 
ve Morg miidiirii Rahminin imzalarmm 
taklid edildigi goriilmii§tiir. 

Sanayiden muamele 
vergisi kaldtrdacak 

tktisad Vekaleti, evvelce Biiyuk Mil
let Meclisine verilip te bilahare geri ah
nan, muamele vergis.inde biiyuk tadilat 
yapan projeniq tekemmulii i<;in <;ab§ -
maktad1r. Buflun i<;in Sanayi Umum 
Miidiir muavini Abdiissamed tetkikler 
yapmak uzere ~ehrimize gonderilmi§tir. 
Sanayi Umum Miidiir muavini, diin bii -
tiin giin Sanayi Birliginde ~ah§IDI~hr. Bu 
arada Sanayi Birliginin uzun tetkikler -
den sonra hazirladJgl ve ii<; giine kadar 
ikhsad V ekaletine gonderecegi raporu 
da tetkik etrni§tir. Abdiissamed yann ak
§am Ankaraya donecektir. 

Hiikiirnetin hayatl ucuzlatmak pren -
sipinde muamele vergisinin buyiik ehem
miyeti vard1r. Muamele vergisi giimrukte 
her ithal maddesinin k1ymetinin yiizde 
onu, sanayide her imal edilen maddenin 
yiizde onu nisbetinden almmaktad1r. 
Hayah ucuzlatmak i<;in almacak tedbir
lerin ba§mda muamele vergisi kanunun • 
da yapdacak tadilat gelecektir. 

Ogrendigimize gore giimrukten ge<;e -
cek ham maddelerden alman muamele 
vergisi kaldmld1g1 gibi sanayiden aim -
makta alan muamele vergisi de kaldmla
caktlr. Sanayiden alman muamele vergisi 
tutan gene sanayiden, fakat hissedilmi
yecek §ekilde ba~ka yollarla ahnacaktu. 
Bugiinkii §ekiller, muamele vergisinin 
ku~lik fabrika ve imalathaneler tarafm
dan bir<;ok kac;a'k<;1hklar yap1lmasma sa
ik olmakta, kontrol gii<;liigii de bu tedbir
lerin almmasmda ba§hca ami! te~kil et -
ml'kterlir. 

~ 

IF ransa"da, son umumi intihabda 
«Halk cephesi» nam1 altmda 
birle§erek ekseriyeti kazanan sol 

partiler i§ ba§Jna geldiklerindenberi Fran
sanm dahili ve harici politikas1, bahusus 
para politikasJ, mali vaziyeti, ikt1sadi ve 
ic;timai ahvali biitiin diinyay1 me§gul el• 
mektedir. Ciinkii i§ ba§mda bulunan sos
yalist ve radikal partiler ve bunlar iizf'· 
rinde nafiz ve hakim bir vaziyet alan 
komiinist partisile amele sendikalan bir- lis 
liginin, F ransayl haricde demokrat dev· <; , 
letlerle z1ddiyete ve fa§ist devletlerle ih· re 
tilafa sevkedeceklerinden endi§e edildigi de 
gibi dahilde burjuva sm1fma ve sennaye· ca 
darhga kar§l bir hayat ve memat miica- &1 1 

delesi ac;:1p biitiin sag ve mutedil partile- as 
ri yok edeceklerinden ve Sovyet Rusya• d1 
da oldugu gibi yeni bir nizam kuracakla- n 
rmdan korkuluyordu. dl 

Fransa, harici politikada, pek ifrata gi· . 
demedi. Sovyetlerle kar§Ihkh yard1m it· d 
tifakma giivenmek suretile Fransamn ha- le 
rici emniyeti muhafaza edilemiyecegini 1 
~nhyan Blum kabinesi, zaman gec;:tikC<e 
lngiliz politikasmm izine geldi. 1spanya· 
daki kontrol i~inde goruldiigii vec;:hile g1 
F ransa, nihayet ingilterenin her dedigini I~ 
yaptl. Dahill politikada dahi, Blum ka· m 
binesi, orduyu ve miisellah sag te~ekkiil
leri tahrik ederek bu memlekette !span· \I 

yada oldugu gibi, bir dahili harbe sebe
biyet vermekten korkarak sag partilere Ill 

kar~1 komiinistlerin ve amele sendikalan 
birliginin i,stedigi kadar §iddet gostermek-
ten c;ekindi. 1ki bu~uk ytldanberi a§ka ve zevke dii~mii§tu. Gozleri kararan isyanc1lann 

bel baglaml§, her§eyi unutmu§ veya ih - biitun §ehri yagmaya kalkl§malan ve so
mal etmi§ olmakla beraber bu gene a - nunda saray1 da ate§e vermeleri miim -
damda kudretini kaybetmiyen bir ruh kiindu. 0 vakit istanbul kan ve ate§ i~in
vardJ. Ans1zm harekete ge<;en bu ruh o- de kalacak, alevler piiskiiren. bir Riezba
na vazifelerini butiin vuzuhile haorlah·, haya di:inecekti. Bu sebeble Ibrahim Pa
yordu. l§te bu sebeble hemen karanm §a saraymm, vezir konaklanmn pencere 
verdi, bir a§k riiyasmm en tath deminde demirlerine kadar soyulup virahelere ~ev
e§inden sogukluk. gorerek belinliyen rilmesini zevkle seyredenler giimriigiin ve 
Hurremi biraz geriye itti: Y ahudi mahallelerinin yagma edilmesini 

- Y arm, dedi, lstanbula gidiyoruz I tema§aya tahammiil edememi§ler, evleri
Genc kadm, giilii t;1ldnas1ya seven bir ne kapanml§lardi. Artik sokaklarda hirer 

adamm o <;i<;egi bay1la baytla koklarken gazab, hirer tehevviir abidesi gibi kor -
burnunu birdenbire ~ekmesini ve susad1- kunc sayhalarla dola§an '( eni<;erilerle 
gm1 haykua haykua serablar ardmda Sipahilerden ba§ka kimse yoktu. Keskin 
ko§an bir avarenin eline gec;irdigi §arab palalar, §im§ek pmltilanm andmm beyaz 
kadehini bo§altmadan atmasm1 tabii go- iltimalarile §ehrin tarihine o giiniin heye
re.IMzdi. camm yaz1yor gibiydi ve inik kafesler ar-

Su~lar1 sabit goriilmedi 
Bundan bir miiddet evvel Hansker 

isminde bir Alman, Emniyet mudiirlii
giine muracaat ederek De<;igiilya ve 
Derejimios isminde iki beyaz Rusun 
pasaport sahtekarh~ yapbklanm ha -
her vermi§ ve bu ihbar uzerine tahki
kata ba§lanarak Ruslar Adliyeye veril
mi§lerdi. 

Miiddeiumumilik<;e yap1lan tahkikat 
lbu i§in, miiessesenin ba§katibi tarafmdan 
yap1ld* kanaatini vermi§ ve tahkikat o 
yolda derinle§tirilmege ba§lanml§hr. 
Ba§katib, merkeze bagh oldugundan i§· 
ten el ~ektirilmemi§ ve tahkikahn kat'i 
bir neticeye baglanmas1 beklenmi§tir. 
Maamafih ba§Htib rahats1z oldugundan 
vazifesine gelememektedir. Miiddeiumu· 
milik bu mesele iizerinde ehemmiyetle 
tahkikat yaim~aktadir. 

HALKEVINDE 

18 mart zaferinin yddoniimii 
Emini:inii Halkevi, 18 mart <;anakka

le zafel'inin ylldonlimu miinasebetile 
bir am§ gecesi tertib etmi§tir. Bu mii
nasebetle 18 mart per~embe giinii ak -
~am1 biiyiik bir merasim yap1lacakt1T. 
Bu merasimde 18 mart zaferinin nas1l 
kazanlldtgt hakkmda miiteaddid kon • 
feranslar verilecektir. 

F akat, para politikasinda, iktlsadi ve 
i<;timai i§lerde, Blum kabinesi §imdiye 
kadar komiinistlerin ve amele te§ekkiille
rinin ayak diriyerek istedikleri yolda yii· 
riimii§tur. l§~i mesai saatinin haftada k1rk 
saati ger;memesi, ayni zamanda iicretlerin 
artmlmas1 ve ameleye paras1 kesilmeden 
her sene muayyen bir muddet i<;in mec· 
buri mezuniyet verilmesi, devlet banka
smm istiklaline nihayet verilerek devletin 
ve halkm kontrolu altma ahnmasJ gibi 
tedbirler ve kanunlar bu yolda Blum ka
binesinin siiratle ilerledigini gostermekte
dir. 
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Lakin bu tabil olrruyan !fyleri yapan dmda kiimelenmi~ gozler bu. miithi§ sa
kimsenin ne yaman bir tzt1rara kap1ldtg1· orlan okurken korkudan nemleniyordu. 
m anlamJYacak kadar da toy degildi. Valide Sultan hafakanlar ~indeydi. 
Zaten kocasmm kalbini goziinden, ru - bay1hp ay1hyordu. Heniiz boyalan ku -
hunu sesinden okumaga ah~ml§tl. On - rum1yan muhte§em saraymdan, gii~liikle 
dan,otiirii ~1ayeret ve §ikayet etmedi, c:_n yo! bulup, yan c;1plak bir halde kendi ya
nazJk vaz1yetlerde kolayhkla takmd1g1 mna geldikten sonra titriye titriye yataga 
uysalhga sanld1: dii§en k1zile - ibrahim Pa§anm kar1s1 olan 

- Hay hay aslamm, dedi, gidelim. Hatice ile - ilgilenmege bile mecali yok
Sizin yammzda olduktan sonra bana tu, yaln1z oglunu dii§unliyordu ve deniz 
her yer cennet gelirl yolile adam iistiine adam, kaytk iistiine 

Fakat istanbul goriinunce Padi§ahm kay1k uc;urarak onu Topkap1ya ~agm -
ic;ini kemiren tel~a siikfin geldi, dii§iin· yordu. Biitun saray da heyecanh bir !Sh

celeri de~ti. $imdi ocakhdan korkmu§, rab ge<;iriyordu. Koleler, bostanc1lar si -
dedikodulardan iirkmu§ bir adam mev - lahlanml§lardJ. Mazgallarda ni§anc1 ok
kiine dii§mek sinirine dokunuyordu, $eh- ~ular yer alml§lardl. 1syancJlarm muhte -
re ayak siiriiyerek girmek ve iradesine mel taarruzlanm kar§1lam1ya haz1rlan -
sahib oldugunu herkes hissettirmek isti - ml§lardl. Y aln1z bir kadm, dairesinde 
yordu. Bu sebeble, iki menzili bir yapa- mahpus hayat1 ya§Jyan Haseki Mahidev
rak, eski ve yeni payttahtlar arasmdaki ran bu herciimenr~ i<;inde bamba§ka bir 
yolu biiyiik bir htzla a§IDI§ken Davud - dii§iince ta§Iyordu, ellerini goke kaldua
pa§ada istikametini degi§tirdi, kagtdha - -rak Allaha yalvara yalvara asilerin sa -
neye ge<;ti ve oradaki ko§kunde geceledi. raya gelmesini bekliyordu. Boyle bir ge-

Niyeti birka<; giin bu ko§kte kalmako. li§ onun ogluna saltanat ve saadet, Hur
Edimeden donmekle ocakhmn dediko - remle a§1kma sukut ve felaket getirecek
dmuna nihayet verdigini umuyordu, Ka· til •• 
g1dhanede kalmakla da sinsi tehdidlere 
pabuc b1rakmadJgml anlatml§ olacag1 -

(Arkas~ var> 

m samyordu. N J k • 
hte bu yersiz gurur ve bu manaslz nii- a v un ormsyonu 

ihrac maddeleri i~in ten
zilat yap1lmast muhtemel 

mayi~ bir ayaklanm1ya vesile te§kil etti, 
Y eni<;erilerle Sipahiler, kendi kudretle -
rinin Padi§ah tarafmdan istihfaf edildi
gine hukmederek kazan ve bayrak kal -
d1rd1, yaman bir gurultii koptu. 

Asker, Padi§ahtan ziyade vezirleri Denizyollan Navlun Kamisyonu, dun 
sn<;lu buluyordu ve bilhassa lbrahim Pa- de Deniz Ticaret Mlidiirliigunde topla
§ayt, Hiinkann iyi huylanm kotuye c;e _ narak tetkiklerine devam etmi§tir. 
virmekle itham ediyordu. Onun i<;in hii· Komisyonun diinkii toplantlSlna lkh
cumda Sultan Siileymamn §ahs1 hedef sad Vekaleti Nakliyat Umum Miidiirii 
tutulmad1, biitiin hmclar ibrahime ve bir Ayet, T arifeler Biirosu Reisi Muhsin, 
iki arkada§ma tevcih olundu. lsyam ha - Denizyollan Miidiirii Sadeddin ve Ti
zuhyanlar, insaf1 da elden buakmami§ - caret Odas1 namma Hiiseyin Sabri i§ti
lardJ. Y ap1lacak i§lerin bir gi:izdag1 ol - rak etmi§lerdir. 
maktan ileri gitmemesini kararla§hrml§ • Diinkii toplantlda Denizyollannm bi
lardl. <;iinkii kulaklarda kiipe olarak ka- lan<;osu iizerindeki tetkikler bitirilmi~ ve 
Iacak bir hamlenin vezirleri akJlland1ra - yeni tarifeler iizerinde Denizyollan Mii
caglm, Padi§ahl da yola getirecegini tah- duriinun mutaleas1 dinlenmi~tir. Evvelce 
min ediyorlard1. de y'azdJgUUIZ gibi komisyonda esas iti-

Ondan otiiru - daha sonraki devirlerde barile tarifelerde imkan nisbetinde bir 
yapllan ayaklanm.a~a~da ?ldugu gibi - tenzilat yapmak temayiilii vard1r. Bil
§unun bunun kellesmi tstemJyorlardJ, Pa- has~a, tiiccar ve nakliyatc;:1larm miimesil
di~ahm adm1 ise aglzlanna a!mJyorlar ·

4 

Jeri navlunlarm indirilmes1 luzumunda 

d1. Sade<:e y~gml ~ yaplly.o~larldt·~·tSda~ - mum bulunmaktadJrla;. Denizyollan er-
10 ve vezlr enn ev enm a us e 1yor- , 

azamd kam ise masraflarm ve te§kllat vaziyetinin 
lar !. '14 .. d d·v· . .. 1 k 

Bununla beraber manzara korkuncdu. tenz1 ata musaa e etme 1gm1 soy erne -
Kaleler devirmege, iilkeler yak1p y1k • tedirler. Komisyonun yolcu ve e§ya iic -
maga, ordular smdum1ya ah§km binlerce retleri iizerinde madde madde ne gibi 
Yeni~erinin, binlerce· Sipahinin yahn pa- tenzilat yapacag1 ancak bundan sonraki 
la sokaklara dokiilii§ii. harb §arkilan o- toplantilarda belli olacaktlr. Bununla be
kuyarak ve co§kun sular gibi uguldJya - raber, ihrac maddelerinde esasen yapll
rak evlere hucum edi§i, istanbul halk1 -
mn yiireklerini ag1zlanna getirmi§ti. Ger- makta olan tenzilatm bu sene bir miktar 
<;i halk, bu isyanm vazife kaygustmdan daha artmlmasz pek muhtemeldir. 

Tahkikat biraz daha derinle§tirilince 
Ruslar1 ihbar eden Alrnanm Hitler a -
leyhtan bil:isi.,oldugu ve .bir9Qk,&i.yasi 
ve adi ciiriimler i§ledigi ve §iipheli bir 

§~Is. ?~~~~ , anla~~l,aralf. hu~u~~.h!l!~C\
ne gtKanlmi§br. Beyaz Ruslarm mu -
hakemesi diin bitmi§ ve her ikisinin 
de sur;-Iar1 sabit gi:iriilmiyerek beraet -
lerine karar verilmi§tir. 

Papazlarm muhakemesi 
Kumkap1 kiliselerinde tabak gezdir -

mek suretile iane topladtklarmdan do
layt mahkemeye verilen papazlann 
muhakcmesine dun sabah Fak1 sulh 
mahkemesinde ba§lanmt§br. Mahkeme
ye verilenler §unlardtr: Kumkap1 kili
sesi papazlanndan Apraham Ebeyan, 
Rafael Ml§akyan, sivillerden Onnik 
<;ilingiryan ve Arda§es Harutyunyan. 

Maznunlar kilisede tabak gezdirme -
nin yasak oldugunu bilmediklerini, top
ladlklarl paramn teamiil mucibince ki
lisenin yag ve mum ihtiyaclarma tah -
sis edildigini, iane toplamak meselesi -
nin mevzuu bahsolmadtgmt ve kiliscde 
tabak gezdirilmemesi hakklnda resmi 
hir;bir tcbligat yaptlmadtgmt soylemi§
lerdir. 

Mahkeme, zab1t varakasm1 imzahyan 
polislerle komiseri dinlemek uzere da
vayt nisanm be§ine tehir etmi§tir. 

CEMIYETLERDE 

A 

Alman ,kJeringi 
----

ithalat devam ederse mu· 
vazene temin edilecek 

Tiirkofis, Cumhuriyet Merkez Ban -
kasmm Almanyaya klering kredisini kes
mesinden sonra it!halat yapml§ veya sipa
ri§te bulunmu§ olan ithalat tacirlerinden 
mallanmn miktar ve tutan hakkmdaki 
listeleri toplamaktad1r. Listeler bu ak§am 
tamamlanacak ve Ankaraya gonderile -

cektir. 
Son giinlerde Almanyadan epeyce it -

halat yap1lmaktad1r. 1t!halat nonnal §ek

linde devam ederse hazirana kadar bu -

giinku ihtilaf1 doguran klering muvazene

sizligi ortadan kalkacaktnr. 0 vakte ka· 

dar da §imdiki anla§Manm miiddeti bite· 

cegi ic;in yeni bir anla§ma yap1lacakt1r. 

INHISA RLARD'A 

1nhisar 181r. a V ekili , U zunkop· 
ye gitti 

Giimriik ve inhisarlar Vekili Ali Ra
na Tarhan bazt meselelerin mahallinde 
tetkiki ir;in dun sabah beraberinde is
tanbul Giimriikleri Ba§ffiiidiiru Musta
fa Nul'i oldugu halde Uzunkopruye git
mi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Alman el~isi Berline gitmiyor 
Evvelki giin Ankaradan §ehrimize 

gelen Alman elc;isi Von Keller'in Ber -
line gidecegine dair verilen haberlerin 
dogru olmad1~, el<;inin kansile klZlnm 
Berline gidecegi, kendisinin de bir iki 
giine kadar Ankaraya donecegi anla -
~tlmt§hr. 

iptidai maddeler konferansi 
ba§ladi 

Cenevre 8 (A.A.) - Bu sabah ba§h
yan iptidai maddeler konferansmm 
di:irt be§ giin siirecegi tahmin edilmek
tedir. Konferans bittikten sonra mu -

Maarif V ekili rahhaslardan baz1lart mayts sonunda 
veya haziranda yaptlacak olan i.r;tima-

~ehrimize geldi da tetkik edilmek iizere meselenm hu-
Bogazi,.ini Sevenler cemiyeti du""nku·· susi cepheleri hakkmda biTer rapor 

Y Maarif Vekili Saffet Ankan vermege davet edileceklerdir. 
(Bogazi<;ini Sevenler) adiyle yeni bir d 

trenle ~ehrimize gelmi•t1. r. V ekalet T a lim Torp1"I deg"1"1 ~taman Ira cemiyet te§kil edilmi§ ve Vilayetc;e de ~ • ~ 
icab eden miisaade verilmi§tir. ve T erbiye He yeti reisi 1hsan da Saffet Bir sa bah gazetesi Karaden~z Bogaz1 

Bu cemiyet halka Bogazic;ini sevdir- Ankanla beraber §ehrimize gelmi§tir. ac;tklarmda bir torpil bulundugunu yaz-
mek i~"in tedbirler alacak, propaganda- A k I d b" k . IDI"tl. Alakadarlarm verdigi malfunata 

:r Saffet n an son zaman ar a tr<;o §1- ~ d v il 
lar yapacak, Bogazir;inde mevsimine gore bulunan §ey torpil eg • zinciri 
gore eglenceler tertib edecek, Bogazm Hyetlere sebeb alan ilkmekteb kitablan koparak suriiklenen bir §amandJTadtr. 
ihya ve imart ic;in r;ah§acakhr. i§ile me~gul olacaktlr. ~a~and1ra limana getirilmi§tir. 
Ill 111 111 Ill 11 11111111 t 11 t 1 I I II I I I I I II I I Ill I IIIII II I II II 1 II II I I 1 I I I I I I I I I I I I I lllllllll I I I I I I I I I Ill I I I I II II I I I I II I I II I I I 1111111 Ill I I 1111 II II I Ill I I II II 111 II I I II II I 
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doniiyor 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Gene! Sekreteri §ukrii Kayamn Adana navalis indeki tetkiklerinden muhtelif 
inttbalar: Ortadaki, Vekili Mer sin Halk Parti erkam arasmda, sagda ve s oldakiler Adanada gostermektedir. 

$u kadar var ki komiinistleri ve amele 
sendikalanm memnun etmek i<;in ekseriya 
zoraki yap1lan bu kanunlar F ransada bir 
giin sermayedar 1k sis eminin amam1 e 
Ylkllacagl ve burjuva sm1fmm ortadan 
kaldmlacag1 hakkmda bidayette yap1lan 
tahminleri kuvvetlendirmi~tir. 

$oyle ki diinyamn en biiyiik kapitalist 
memleketlerinden biri say1lan F ransadan 
biiyiik sermayedarlar ve milyarlarca al
tm harice ka<;ml~hr. Dahildeki madeni 
servetler ve kag1d paralar gizlenmi§tir. 
Memleket harice olan borclanm odemek 
i<;in fngiltereden gii<;bela bir iki istikraz 
yapabilmi§tir. Amerikadan da beyhude 
bore para almak istemi~se de muvaffak 
olamamJ§tlr. 

Vergiler son haddini buldugundan 
fazla vergi konmaga imkan goriilmemi§
tir. Mevcud vergilerin has1lah da ticaretin 
azalmasmdan dolay1 eksilmi§tir. l<;timai 
tedbirler bu biiyuk fazla masraflara ka
PI ac;arken Almanyamn silahlanmas1 
F ransay1 da biitiin silahlanm art1rmaga 
ve miidafaa kuvvetlerini tensik ve takvi· 
yeye icbar eylediginden bir de fevkalade 
asker! masraflara kar§lhk bulmak zaru· 
reti has1l olmu~tur. 

Bu masraflarm altmdan ~1kabilmek i
~in dahilde ve haricde istikraz yapmaktan 
ba~ka bir <;are kalmami§tlr. Fakat, Blum 
kabinesinin para politikas1, F ransaya kar
§1 keselerin a~Jlmas1 i<;in ba~hca §art olan 
itimad1 telkin etmiyor. $imdi, bu itimad1 
tel kin i<;in Marksist F rans1z kabinesi en 
kapitalist ve liberal memleketlerin para 
politikas1m kabul ve BaFekil Blum bu· 
nu biitiin diinyaya ilan etti. Bu yeni po· 
litikamn esaslan §Unlardu: F ransa kam· 
biyo, yani ecnebi paras1 iizerine hi~bir 
kontrol vazetmiyecek, altm iizerinde ti
caret tamamile serbest olacak, frangm 
ecnebi paralarma kar§l mevkiini miidafaa 
i<;in tayin edilecek sermayeyi bir komis

yon idare edecek, hazinenin masraflan 
azaltJlacak ve fevkalade miidafaa masa
rifinin yarlSI bir istikrazla kapahlacakhr. 

Bu tedbirlerin, Fransamn dahil ve hari
cinde, matlfib olan itimad1 uyandumaga 

kafi gelip gelmiyecegini zaman gosterc
cektir. F ransamn mukadderatl ve dola

yJsile Avrupa politikasmm ak1beti bu iti

mada bagh bulunmaktad1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cunih u riyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Bari!i 

Adana 8 (Hususi muhabirimizden) -
Dahiliye V ekili ;liikrii Kay a pazar saba
hi Dortyola giderek ge~ vakte hdar 
me§gul almu§, sabaha kar§I buraya avdet 
etmi§tir. 

Bugiin gaat 17,30 da Halkevinde dort 
yiiz ki§ilik miihim bir toplantl yapllml~tlr. 

Abone ~eraiti { T~r~iye 
Halk Partisinin 6 umdesinin Anayasam1- 11<10 

za ge<;mesindeki faydalan i§aret etmi§- Senelik 1400 Kr. 

i~;in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 

Yoktur 

T oplantlda Vekil. memleketin i<; ve 
d1§ politikas1m alakadar eden meseleler 
hakkmda uzun izahat vermi~ ve bilhassa 

tir. Alb ayhk 750 • 

Dahiliye Vekili geceyansmdan sonra U~; ayhk 400 • 
Ankaraya hareJket e1ffii~tir. Bir ayllk 150 • 

d 
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9 Mart 1937 CUMHURiYET 

SON HABERLER ••• · 
TELEFON TELGAAF ve TELSiZLE 

Ia Filistinde fevkalade 
Ia 

tedbirler abn1yor >1 

·-IS •• 
e Orfi idareden ·sonra her • kapanmas1 yer1n ve . 
i• seyriiseferin durmas1 da emredildi 
!· 

n Kudi.is 8 (AA.) - Ge~en hafta Fi- vaziyettedir. 
·- listinde Arablarla Y ahudiler arasmda Kan§Iklrk, ikinciHnunda kraliyet tah
'· ~!kan kanh hadiseler dolayJsile orfi ida- kik komisyonunun Londraya hareketin -
• re ilamna karar verilmi§tir. Ayni zaman- den sonra, tekrar ba§laml§tlr. Komisyo -
ij da bir tak1m inztbati tedbirler de alma • nun kararJarl, may1sta nC§rediJecektir. 
• caktu. Bu tedbirler, seyti.iseferin durma- ingiliz hii1kumetinin bulacagt kat'i hal 
,. Sl, magazalarla sinemalann kapanmasi, §ekline intizaren zab1ta, asayi§i temin et
- askerlerin ki§lalardan di§an ~1kanlmas1, mege ugra§maktad1r. Bir iht!!r mahiyetin-
• devriyeler dola§tmlmasl, dortyol agJzla - de olmak i.izere §imdilik orfi idare ilan 
• rma ath mi.ifrezeler ikamesi gibi §eyler • edilmi§tir. 

dir. Memleket ikhsadiyah, asayi§sizlikten 
• · Orfi idarenin ilam, almacli'k pek §id • mi.iteessir olmaktadtr. Seyyahlar, memle

detli tedbirlere bir ba~angiC oldugu soy- keti gezmektense, Hayfa limamnda va -
lenmektedir. purda kalmag1 tercih etmek,tedirler. 
Diger yerlerde htidiseler ve Emir Tahkik komisyonunun raporu, zan -

Abdullahrn teklili nedildigine gore, Y ahudi ajansile yi.ik -
Kudi.is 8 (A.A.) - Hadiseler ~o • sek Arab komitesi erkam tarafmdan tek

galmaktadtr. Diin ahlan birka~ el sil~h- !if edilen §ekillerden ve bilhassa Mave -
Ja bir Arab olmi.i§ ve bir ~ocuk yaralan· raii§§eria Emiri A'bdullalun tavsiyelerin • 
m1§tJr. Halk, Y ahudi mahallesinde iki den mi.ilhem olacakhr. Emir, ingiltere • 
Araba hi.icum etmi§tir. Bir bombanm nin kontrohi altmda ve §ahsi rejim ~er~e
vaktinden evvel patlamasi, Hayfada 4 vesi daililinde Y ahudi - Arab muvazene· 
Arabm oliimiine sebeb olmu§tur. Biitiin sini temine matuf hukuki bir nizamname· 
mernlekette polis, miidahaleye haZIT bir nin tatbihu istemektedir. 
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Bel~ika fa,istleri 
faaliyete ge~tiler 

Degrelle kendi namma 
plebisist yapbr1yor 

Briiksel 8 (A.A.) - Leon Degrelle, 
kendi namma bir plebisist yaptmnak 
tasavvurunda oldugunu beyan etmi~tir. 
Rexiste'lerin lideri diinkii beyanatmda, 
Rexiste'lerden Briiksel meb'usu Olivi
er'nin ve diger bir taklm meb'usla -
rm istifa edecek!erini ve bu su -
retle bir siirii lasmi ·intihabata yol a -
~acaklarm1 beyan etmi§tir. Bizzat Deg
relle de Bel~ikamn ba§'hca §ehirlerinde 
~~ usule gore, birbirlerini miiteaktb 
intihab edilmek i.izere istifasm1 vere -
cektir. 

Bu suretle meclisin feshine dogru gi
dilmek istenilmektedir. Ayni zamanda 
yeni intihabatm parlamentoya miihim 
miktarda Rexiste meb'us gondermesini 
be'kliyen memleketin heyecanm1 artlr· 
mak arzu olunm•aktadir. Siyasi meha -
fil, hiikfunetin bu manevralar1 bo§a ~l· 
karmasml beklemektedir. Hiikfunet, 
~imdiden, parlamentoya bir layiha tev
di etmi§tir. Bu Jayihaya gore: 

1 - ihtiyari olarak miinhal b1ralal -
m1~ olan meb'usluklar ic;in ktsmi inti • 
habat yaptlm1yacakbr. 

2 - Meclisi feshetmek hakkl, Krala 
aid olacaktlr. 

Enciimenler, bu layihayt kabul et -
mi§lerdir. Meclis de hi<; §iiphesiz sah 
giinii bu babda.miizakerelerde buluna
caktlr. Ktsmi intihabat yap1lmas1 tak -
dirinde, ii~ hiikfunet partisi, bir tek 
namzed gostereceklerdir. 

Bel~ikada teessiis eden yeni 
bir parti 

Briiksel 8 (A.A.) - Di.in Flaman ka -
tolik halk partisi teessiis etmi§tir. ~im
diye kadar Valon katoliklerile birlikte 
katolik birligini yani Bel~ika katolik 
partisini te;~kil etmekte olan Flaman 
katolikleri istiklallerini ilan etmi§ bu
lunuyorlar. Yeni partillll'l ba§kanhgma 
senatodan Verbis s~ilmi~tir. 

·Bulgaristanda 
Belediye se~imi 

Dagtblan partiler elaltm
dan menfi faaliyete g~ti 

Sofya 8 (A.A.) - Bul~ar Ajans1 
bildiriyor: 

Dabili vaziyetin nonnal hale ~elmesi 
iizerine milletin hiikumet idamesine i§ti -
rakini temine matuf olarak Kral tara • 
fmdan ne§redilen 21 nisan tarihli karar -
name mucibince diin Pilevne ve Straza
gora bOlgelerinde yap1lan belediye se~;imi 
memnuniyetle kar§t1amm§tlr. 

Diger bOlgelerde s~im 28 marta ka
dar oniimiizdeki paz~r gi.inleri yaptla -
cakttr. 

lntihabattn ilk neticeleri 
Sofya 8 (A.A.) - Bulgar Ajans1 

bildiriyor: 
Cora hol~elerinden gelen bi.iti.in ha -

berler, belediye s~im1nin tam ibir siikun 
i~inde ve kat'iyyen hadisesiz cereyan et
tigini teyid etmektedir. Dagtttlan parti
lerin idareleri bu se~ime §imdiki hiiku • 
met sistemi aleyhinde bir P.lebisit mahiye· 
ti atfetmek istemi§ler ve s~icileri beyaz 
biiltenle rey vermek suretile boykota 
te§vik etmi§lerdir. Muvakkat netice §U • 

dur: Reylerin yiizde seksenini son defa 
kabul edilen kanuna gore namzedliklerini 
koymu§ olan miistakil namzedler kazan
mJ§hr ve yiizde yirmisi beyaz biiltendir. 

~ehin§ahm ytldoniimii 
Ankara 8 (Telefonla) - Karde§ 1-

ranm biiyi.ik hiikiimdan ~ehin§ah Peh • 
levinin ctilus y1ldoniimleri mi.inasebetile 
bu aym onbe§inci pazartesi gi.inii ak§aml 
han sefaretinde bir suvare verilecektir. 

Sovyetlerle ticari 
miizakereler 

Ankara 8 (T elefonla) - Sovyetlerle 
yaprlacak ticaret anla§mast i~in bir mi.id
det evvel ba§laml§ olan miizakerelere 
bugiin de ikttsad Vekaletinde devam e
dildi. 

Kimya sanayiine dair 
teklifler 

Hadiseter aras1nda 

Bir Miiste~ardan 

temennimiz 
In\ ahiliye Miiste§an gazeteci-
16:0 lere demi§ ki: 

«- Biitiin vatandll§lann 
tiirk~e konu§malan temenni edilir. 
Bunun i~in §imdi bir mecburiyet ka
ran verilmi§ degildir. Bu, daha ziya
de kiiltiirel s:ah§malarla tahakkuk e
debilir.» 

Muhterem Dahiliye Muste§armm 
«kiilturel s:ah§malar» dan anlad1g1 
§ey nedir? Herhalde §U: Mekteb, 
gazete, konferans ... gibi toplu telkin
lerin her turlusile ekalliyetlere turk
~e ogretmek. 

Anlatahyor ki muhterem Dahiliye 
Miisle§&n, ekalliyetlerin sarf dilimizi 
bilmedikleri is:in, turk~ konu§ma
daklanna kanidir. Zann~diyor ki 
Beyoglu sokaklarmda «ra.dikya, ra
dikya !..», «kamabitya, kamabitya !.», 
«hayda tulip, hayda tulip!..» diye 
avaz avaa: baguan sabcilar, satbklar1 
maim turks:e adlarm1 sanki his: bilmi
yorlar. Biitun bu s:i~eks:ilere, zerze
vats:dara, filanlara, konferanslar ve
rerek, edebi mecmualar ve turk~e §i
irler okutarak, daima kiiltiirel tesir
ler yaparak satbklan §eylerin «hin
dibaga, kamabahar, lale» demek ol
dugunu ogrettigimiz gun mesele kal
mayacakbr. Bu sefer s:is:eks:iler «lale» 
yerine «tulip» diye bagarmiyacaklar, 
belki de Nedimin §iirlerini okuyarak 
~i~ek satacaklardu: 

Bir nim ne~' e •ay ~u cihanan babartnr 
Bir sagarr ke~ideye tut Uile;r;artnl 

Hindibag1 ve kam1bahar hakkmda 
yazdml§ bir manzume habrlamad1-
g1m is:in zerzevats:1lara yapacag1m1z 
kiilturel tesirin neticelerini ~min 
edemiyorum! 

Muhterem Dahiliye Mu§letari bii
tun vatandll§lann turks:e konutmala
rlm «lemenni» ediyor. T emenninin 
bir manu1 §Udur: «Tiirks:e konu§ur
larsa memnun oluruz, konutmazlu
sa kendilerinin bilecegi i§, biz kan§
mayaz.» 

Temenninin bir manas1 da yalvar
makllr. Turk~e konutmalan •s:m e
kalliyetlerin oniinde dize mi gelece
giz? 

PEYAMI SAFA 

Adis - Ababadaki 
suikasd hadisesi 

Diin Avam Kamarasinda 
miihim miinaka,alar oldu 

Londra 8 (Hususi) - Avarn kamara
smm bugiinkii celsesinde Adis-Ababa -
da Mare§al Graziani'ye kar§l yap1lan 
suikasdden sonra cereyan eden hadise
ler hakkmda miihim miinaka§alar ya -
p1lm1§hr. 

Hariciye Nezareti Mi.iste~an Lord 
Crambon hiikumet namma cevab ve -
rerek demi~tir ki: 

«- Suikasd te~ebbiisiinden sonra t · 
talyan askerleri tenkil harekatma ba§
lami§lardtr. Bu miinasebetle baz1 va • 
him hadiseler cereyan ettigi ve fazla 
miktarda adam oldiiriildiigii haber a -
lmmi§hr .• 

Yiizba§l Fletcher - Bu harekatm ta
rif edilemiyecek §ekilde barbarca ce -
reyan ettigi ve Kongo hadiselerinden -
beri bu gibi fecayie tesadiif edilmedigi 
dogru mudur? 

Lord Crambon - Baz1 §iddetli hare -
kat yap1ld1gi maaalesef tahakkuk et • 
mi§tir. 

Musolini bugiin 
Trablusa gidiyor 

Roma 8 (Hususi) - Ba§vekil Musso
hni garbi Trablus sularmda italyan do
nanmasmm yapaca~ manevralarda ha
Zir bulunmak iizere yrm bir harb ge
misile Napoliden hareket edecektir. 

Ankara 8 (Telefonla) - Ogrendi • 
gime gore sanayi programmm kimya sa
nayii i.izerinde baz1 miihim lngiliz fir -
malanndan miihim teklifler ahnmt§tlr. 
Ankara lmar miidiirliigiiniin 

Arthur Henderson - Suikasd te§eb • 
biisiinden sonra !talyan askcrlerinin 
ba§lanm kaybederek gayrimes'ul ha • 
rcketlerde bulunduklan ve bu harekatl 
kimsenin kontrol edemedigi dogru mu-

dur? 

Mussolini rnanevralardan sonra Trab
!lusu ziyaret ederek tefti§lerde buluna
cakhr. 

lagv1 
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SARA Y ve OTESi 
Halid Zlya Utakllgll 

Alay ve gidi§ler 
-1 

Hi.inkan, etrafmda Maiyyet bolligii -
niin mavi harmanili siivarilerile, yaverle
rile, arkasmda ma ile gelen arabalannda 
saray erkanile, miZika ve hademe efra -
dile reSIDi alaylarmda, hatta giindelik el
biselerle ve hertiirlii alayi§ten vareste hu· 
susi gidi~lerinde gorenler ne di.i§iiniirlerdi, 
bunlann i~yiizii hakkmda ne tahayyiil 
ederlerdi, bilmem. Y ava§ yava§ bunlara 
ah§an §ehir halk1, hele haftada hemen 
muntazaman iki kere ayni tema§ay1 gore 
gore b1kmt§ olan Be§ikta§ sekenesi art1k 
bunlara takayyiid etmemege ba§lamt§lar
dt. Alaylann ve gidi§lerin i~inde bulu -
nanlara gelince, onlan da pek iyi bileme· 
mekle beraber k1yas1 nefisle azc;ok tah -
min edebilirdim, tahmine luzum gorme
den yakinen hissiyahm bildigim biri var· 
d1, o da bendim. Hala bugi.in, aradan u
zun y11lann zinciri g~tikten sonra bile, 
o zamanlann inhbama hattram1 sevke -
derken bunu bir esneme ve uyuyup kal
mak hevesile bir gerinme §eklinde terceme 
ediyorum. Ve bu iki duygunun i.izerinde 
u~an ve onlan sars1p silken bir ba§ka duy
gu vardt: Yuregirp.e pen~esini yapt§hran 
bir teessiir ... Selamhk i~in gidilen ca -
milerin, teferriic ic;in gidilen saraylarm ve 
ko~klerin, buralara gitmek i~in gec;ilen 
sokaklann, bunlan dolduran izmihialle -
rinin siyahhlclanna biiriinmii§ binac1kla -
nn, diikkanc1klann, hele ic)erinde kay -
na§an fakir ve peri§an halkm, harab, o
miirlerinin son saatlerini ya§lyan hastala -
rm melul ve sakit matemlerine benzetile
bilecek rneyus manasmdan sirayet etme 
bir tessiir ..• 

Bu cuma selamhklan m~m yapilndt, 
neye yarard1, bununla saltanata nastl bir 
taze renk ilavesi du§i.iniiliirdi.i? Evvelce, 
tarihin satvet demlerine belki yara§an bu 
rasimeye devam etmek Hilafet ic;in bir 
muktaza mtydi? Bu sualleri kendi ken -
dilerine irad edenler vard1 elbette, fakat 
hep onlan i~lerinde saklarlard1. 

Alaylar, ya bayram, on be~ ramazan, 
Kadir gecesi i~in, yahud miistesna bir ve· 
sile ile yaptlan biiyiik alaylard1, ve o za
man Hiinkarla beraber bi.itiin alay1 ter
kib eden anam en biiyiik elbisei resmiye
lerini labis ve biitiin ni§anlanm hamil o
lurlardl; yahud her hafta tekerriir eden 
ve daha hafif k1yafetlerle ve te§ekkiillerle 
vukua ~elen cug1a selamhklanyd1. 

Hiinl3.r bu muhte§em olmaga ~alt§an 
alaylan §ehrin muhtelif semtlerinde do -
la§tlrmak ~in arama selamhgm F atihte, 
Beylerbeyinde, Ortakoyiin Mecidiye ca
misinde, Su!tanselimde, Bayezidd,., 
Eyyubde icrasmt ister; o zaman alay rev· 
nakmdan bir nebzesini sanki bir ne§at tes
liyeti kabilinden pis sokaklann bozuk 
kaldmmlarile kohne binalarm magmum 
duvarlanna serpmege ~ah§arak, kendi 
halile mi.istehzi bir tezad te§kil eden bu 
tema§adan miitelezziz ve miin§erih ol -
maktan ziyade miitehayyir halkm arasm
dan aibr ag1r ge~erdi. Bu boyleydi, ya -
hud ben boyle gori.irdiim ve i~imde bur
kulan bir eza ile bunun bir an evvel bit· 
mesini beklerdim. 

Hiinkann en s1k selamhk yaphg1 ca -
miler Dolmabahc;e ile Be§ikta§m Sinan -
paeya camileriydi; ve hi~ ugramad1g1 ca
miler de Suleymaniye, Y enicami, V a -
!ide camisi, hususile biraderinin Ytldtz -
daki Hamidiye camisiydi. Bu sonuncuya 
nic;in gitmezdi, bunu anlard1m, digerleri 

ya fmat dii§medigi ic;in, yahud mahfil -
leri mlisaid olmadtgl i~in ihmal edilmi§ o
lacaktl. Ne zaman mutad haricind~ bir 

camiye gitmek arzu olunursa Evkafm bu 
i§lerle me§gul memurlan oraya U§U§Ur, 

camiye §oyle bir goz ahlarak astl mah • 
fiJi hiimayunla mu§temilah temizlenir, 

hahlan, seccadeleri ve mefru§ah miim -

ki.in mertebe tecdid ve 1slah olunur, Hiin
kara «buyursunlar !» denecek bir hale ge
tirilirdi. F akat ne yap1l1rsa yap1lsm o gii

zel, ve bir §ehir kin ba§hba§rna muhte
§em bir servet olan abidelerin kararml§ 

ti§en c;atlak duvarlan, ot biiriimii§ ~ah -
cepheleri, aralarmda yabani incirler ye
lan, insanlardan merhamet dilenen ag -
lar edalan gozlerden gizlenemez, ve bu 

alaylan miiteak1b oralardan aynhrken 

Cuma gelince bu, bana, i§lerin bir te
vakkuf giinii, bir istirahat zamam lezze -
tini getirmekten pek uzakh; bu, daha zi
yade bir soyunmak, giyinmek, tekrar so -
yunup tekrar giyinmek, daha sonra Hun· 
kann alaydan ve namazdan kurtulunca 
mutlaka bir husu;i seyran maksadile ter· 
tib edilen gidi§inde saatlerle esir olmak 
demekti. 

Selamhk r.esimlerinde yanm saat, bir 
saat kadar si.iren bir miiddet vardt ki o 
esnada Hiinkar bendeganile Mahfili 
Hiimayunda elbise degi~tirip namaz kt • 
larken, yahud selamhkta haztr bulun -
mu§ olan viikeladan birini iltifat maka
mmda huzuruna kabul ederken, mahfi -
lin otetarafmda maiyyete buakllan oda· 
da g~irilirdi. 

Burada kimler bulunurdu? 
Zamamn Sehreminile Evkaf Nazm, 

pek nadir olarak ,Seyhulislamile Sad -
nazam1, daha stk Harbiye ve Bahriye 
Naztrlan ..• 

Sehreminleri oldukc;a lma fasJ!alarla 
degi§irdi: Haztm Beyle T evfik Bey bu 
fmatlarda en sevgi ile telaki olunan si -
malard1. Evkaf Nazulanndan Hamade 
Pa§a ile Hayri Bey her cuma, ,Seyhiil -
islamlardan Musa Kaztm Efendi, Sad.· 
nazamlardan Huseyin Hilmi Pa§a na -
diren goriiliirdii. 

Seyhiilislamla Sadnazam Hiinkar!D 
arkasmda mahfilde namaz ktlarlarken 
bizler elbisei resmiyeyi iizerimizden atar 
ve diger odada kalanlarla ahvale, vuku· 
at ve hadisata dair hasbihale giri§irdik. 

Hamade Pa§a zihninin i~inde c;alka -
nan efkarla pek me§gul goriinerek zaten 
zor soyledigi tiirk~esini israftan sakmtrdl. 
Onu M1s1r evkaf te§kilatma mii§abih bir 
cereyan vermek ic;in bizde evkaf i§lerini 
tan?im Vi! tensile. etsin diye davet etmi§ -
lerdi. Eger mustakil bir hareket sahibi ol
saydt belki muvaffakiyet asan gosterebi
lecekti. Miiddeti memuriyeti akamete 
miincer oldu. Evkaf i§lerini di.izeltmek i
c;in ta MISirdan ornek almaga bilinemez 
nic;in liizum goriilmii§ti.i. Biraz akh selim, 
biraz umrana ve intizama meftuniyet, 
biraz da maliye meselelerine vukuf bu Is
lahah yapmak i~in kifayet etmez miydi? 
Nitekim Evkaf Namhgma Hayri Bey 
ge~ince ne Mtmdan, Ne Hindistandan, 
ne de diinyamn herhangi uzak bir ko§e
sinden niimune intihabma ihtiyac gorme· 
den, yalmz dogru dii§uniip dogru i§liyen 
muhakemesinin yardunile Evkafa oyle 
bir salah getirdi ki onun izi takib oluna
rak matlub olan neticeye yakla§mak ihti· 

malleri pek ziyade tahakkuk vadisine gir

mi~ oldu. 
Bu mahfil odasmda Lutfi Simavi 

piirgu kesilir ve bir hafta i~inde mii§ahe
delerinden birikmi§ neleri varsa eline ge· 
c;irdigi bir samie onlan anlatarak derdi 

deruniinii bo§alhrdt. Onu en ziyade sa
bula dinliyen Mahmud Muhtar Pa§a o

lurdu. Mahmud Muhtar benim ~ocuk -
luk arkada§Im, onun da genclik dostuy· 

du. Ben ona soylemek fusahm bulmaz, 
daha dogrusu bulmaga ihtiyac hissetmez

dim. Fakat Lutfi Simavinin daima anla
tacak §Cyleri olurdu. 0, dinlerken anlar 
mlydl, soyleneni ihata etmek i~in dikkate 

liizum goriir miiydii, bilmiyorum. Fakat 

dostunu memnun etmek i~in giizel goz -

lerinde tath bir tebessiimle susardt. Lutfi 
Simaviye ba§hca derd olan Amiral 
Gamble'in hizmetine nihayet verilmi§ ol

masJydt. 
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Hay1r mon General! 

K aybedilen herhangi bir harh ve
ya muharebeden sonra, ¥>yle 
yapsayd]k kazamrd1k, diye alul 

ogreten, bilgiclik tashyan ukalalar ~;ok
tur. <;unku, harb veya muharehe bittik
ten, her i'ki tarafm biitiin kozlan malUm 
olduktan sonra, ~yle yapmak laz1mdt, 
bOyle etmek gerekti, demek gayet kolay· 
d1r. As1l marifet, ne yapmak laztmsa 
harb veya muharebe i~inde yap1p muvaf
fak olmaktad1r, 

Bu ciimleden olarak F rans1z General· 
lerinden Debeney, harbde tek kumanda· 
nm liizum ve ve ehemmiyetinden bahse
den bir yammda, misaller getirirken di· 
yor ki: 

«!914 ten !918 e kadar siiren karar• 
stzltk i~inde biz az §ey mi kaybellik.l 
F araza, I 915 le biitiin kuvvetler, tek el
den sevk ve idare edilmi§ olsalardt, <;a• 
nakkale scferi ba~ka bir netice vermez 
miydi?» 

Bu sazleri okuyunca samTSimz ki <;a· 
nakkale seferinin akameti, mf bu seferin 
tek kumanda altmda yap1lmanu§ olma· 
smdan ileri gelmi§tir. Halbuki <;an<rkka· 
ledeki ingiliz ~ F rans1z kuvvetleri tek 
kumanda . altmdayd1. Hatta Biiyiik 
Hal1bde, lngilizlerle F ranstzlarm ayni 
kumanda altmda harbettikleri yegane 
cephe, <;anakkale idi. Garb cephesinde, 
1918 martma kadar, iki ordu ayn ku
manda altmda harbederken Canakkale
de, denizde ve karada daima ayni ku
manda altmda bulunuyorlardt. 18 mart 
giini.i denizde maglii'b olan Mlittefikin 
donanmas1 !ngiliz Amirah de Robeck'in 
kumandasmda idi. 26 nisandan tahliyeye 
kadar vaki olan kara muharebelerinin 
hepsinde maglub olan Mi.ittefikin ordu· 
sunu, !ngiliz Generali ian Hamilton 
sevk ve idare ediyordu. !ngiliz ve Fran· 
s1z Harb T arihleri bu maglubiyetlere, 
birc;ok sebebler g(istermi§lerse de, kuman· 
da birligi noksanmdan hi~ bahsetmemi§
lerdir. <.;iinku, dedigim gibi, kumandada 
vahdet vardt. Deniz kuvvetlerini bir ge
neralin veya kara kuvvetlerini bir amira
Im kumalldasma vermekte hi9bir fayda 
yoktu. Filvaki, onceleri yalmz deniz 
kuvvetile B~gaz1 zorhyabileceklerine 
iman etmi§lerdi. Onun i~in ordunun i§ti
raki olmadan yalmz donanma ile harbet· 
tiler. Denizde maglub olunca ordu ve 
donanma lie mu~u::Jt:1k. taauuLC1 kara1 •c•· 

diler. Bundan sonra, denizden ve kara
dan ayni zamanda yapt!klan hareketle
rin hepsinde, donanma, ordunun biiti.in 
istediklerini -tabii yapabileceklerini- ka
milen ve miikemmelen yaptl. Harb gemi· 
Jeri Koca~imen tepesine tumanacak de· 
gillerdi ya !. .. 

General Debeney, <;anakkale seferin
de ugrad1klan magliibiyetlerin sebebleri· 
ni bilmiyor, yabud da bilmez goriiniiyor. 
Biz. kendisine ogretiverelim. Bu sebeb • 
ler, ~unlard1r: 

Kar~1lanna Atatiirk gibi dahi bir 
Turk kumandamnm ~1kmas1, 

Tiirki.in ancak mucize ile ifade edilebi
lecek bir kahraman!Jkla dovi.i§erek kar§t· 
smdaki maddeyi de, ruhu da yenmesi ... 

Onu ni~in Debeney'in 
«I 9 I 5 te, biiliin kuvvetler, tek elden 

sevk ve idare edilmi§ olsalardt <;anakka· 
le scferi ba§ka bir nelice vermez miydi?» 
SOZUne §U cevab1 Veriyoruz: 

- Haytr mon General! <;i.inkii, kuv
vetleriniz, zaten tek elden sevk ve idare 
edilmi§ti. 

Yunan Krah Venizelosun 
mezar1m ziyaret etti 

Atina 8 (Hususi) - Diin sabahtanbe
ri Giridde bulunan Kralla Ba§Vekil Me
taksas kimseye haber vermeden Veni
zelosun mezanm ve oraya dikilen hiir
riyet abidesini ziyaret etmi§ler.dir. 
Kralla B~vekil bugiin otomobillerle 
Venizelosun dogdugu Muries koyiine 
gidip gelmi§lerdir. 

italyan BaFekili bilhassa M1s1r hu -
dudundan Tunus hududuna kadar ya· 
pllan biiyiik askeri yolu tefti§ edecek· 
tir. 

Ankara 8 (A.A.) - Ankara imar 
miidtirli.ig.iinlin la~ile kadrosunun An
kara Belediy.esile Belediyeler imar he· 
yetine devrolurrmas1 hakkmda bir ka· 
nun projesi haztrlanmaiktadir. 

Lord Crambon - Adis-Ababa'nm bu
giinkii vaziyetine nazaran ,cereyan e -
den hadiseler ha~kmda miitemmim 
malfunat almak imkans1z olmu§tur. 
Herhalde suikasd te§ebbusiinden sonra 
hakiki mahiyeti heniiz anla§llam1yan 
hadiseler cereyan etmi~tir. 

yiireklerde ac1kh bir cenaze defninden 

sonra duyulan azaba benzer bir ta§ agtr· 
hg1 bulunurdu. 

Bir giin Halil Pa§a Bahriye Nam1 

iken bu lngiliz amirahnm hizmetine nas1l 

nihayet verdigini anlatml§ ve bizleri hay
rette, Lii tfi Simaviyi de ciddi bir tees .. 
surde btrakml§tl. 

Mussdlini be§ giin sonra geceleyin 
~rablusta karaya <;Ikacakhr. 

Artvinin anavatana kavut· 
mas1 yildoniimii 

' Artvin 8 (A.A.) - Artvinin anava· 
tana kavu~masmin 16 nc1 y1ldonumii olan 
7 mart diin §ehrimizde parlak bir surette 
kutlulandt. ~ehir ba§tanba~a donat!lmi§, 
her tara£ tenvir edilmi§-ti. Bu sevincli gi.i· 
nii kutlulamak i~in kazalardan ve yakm 
koylerden bir~ok halk gelrni§ti. 

Balkan Antanb Ekonomik 
kongresi 

Atina 8 (A.A.) - Balkan Antanh 
Ekonomik konseyi 18 martta Atinada 
h;tima edecektir. 

Proje mtitalealan almmak iizere ala
kah V ekaletlere gonderilecektir. 
Vatan vapuru bir kaza yapb 

Anamur 8 (Hususi muihabirimiz • 
den) • Vatan vapuru limammtzdan ayn
hrken pervanesi yanmdan aynlmakta o
lan yiiklii mavnaya ~arparak batrrdt. 
Suya dii§enler kurtanld1. Tiiccar mal -
lanndan kurtulan var. Zayiat iki bin li
radtr. 

PARiS BORSASI 
Paris 8 (Hususi) - Paris Borsasmm 

buglinkii kapam~ fiatlar1 ~unlardtr: 
Londra 105,02, Nevyork 21,94, Berlin 

890, Briiksel 370,12 1/2, Amsterdam 
1199,76, Rorna 115,45, Lizbon 90,25, Ce
nevre 491,50, bak1r 75,77, kalay 269,12,6, 
altm 142,07, giimii~ 20,13,16. 

Blitiin bahriyenin gene anasm tara -
fmdan takdir edilen bu amiral az zaman 
i~inde Turk donanmasma bir manevra 
yaphrabilmi§ ve biitiin istanbul halkile 
beraber «Ertugrul» Y aucht-ile ve he • 
men biitiin hanedan erkam da beraberin· 
de oldugu halde bu gosteride hazu bu
lunan Hiinkan ve maiyyetini pek iyi in
bbalar altmda buakmi§tl. 

K1sa bir zamanda boyle bir muvaffa· 
kiyet gosteren bu zahn vazifesinde de -
vam1 istikbal ic;in bir miijde hiikmiindey
ken ondan tam istifade edilecek bir za -
manda hizmetine hatime c;ekilmesi elbette 
bir sebebe miistnid olacaktl ki bunu an -
hyamaml§hk. Y ahud anlad1k ta anladt • 
g1m1zda marla tevakkuf etmedik. 

Halid Ziya U$AKLIGJL 



KU~Uk 
hi kaye 

,Sarah kumusyoncusu Julien Barnaud 
:ve kans1 Leoni me~hur §arab fabrikatoru 
Theodore Bonssac'm Parise geldigini 
duyunca onu ogle yemegine ~agrnnaga 
karar verdiler. «Patronun gonliini.i kaza
narak Paris mmtakas1 i~in fabrikanm a
janhgmi alabiliriz» diye umuyorlard1. 

- Giizel ~ocugum, dedi, gidiniz efen
dinize Mosyo Theodore Bonssac'm gel
digini ha:ber veriniz. 

Deli§men fabrikator, salona ge<,:erken 
kadmm kalc;asma da hiT ~imdik atmag1 
unutmarni§h. 

Herif i<,:eride, kocasma: 
Leoni otuz ya§mda s;ok giizel, §en ve 

sakrak bir kadmd1; kocas1 kendisinden 
~n ya~ biiyiik, saglam yap1h, tam mes
legine yara§Ir §ekilde kanh canh erkek. 

- Sizinle tam§hg1ma pek rnemnunmn 
azizim Mosyo Barnaud. Evinize, hele 
-bir de goz k1rparak- minyon hizmet<,:ini
ze hayran oldum. N e gozahc1 kadm? Bir 
rniicevher adeta! degil mi? Ziyafet giinii Leoni erkenden mutfa

ga girdi, hizmet~i angel' e yard 1m 

ederek yemekleri haz1rlad1. On bir 
bu~ukta her§ey tamamd1. Leoni bu ci • 
hetten miisterih; odasma s:1karak mavi 
s~tenden giizel bir tuvalet giydi. Sa~la
nm diizeltirken kocasma seslendi: 

- Julien, Angel'e soyle de ben ha
Zirlamrken sofraya s:is:ek koysun. 

- Ben ikoya!Im kanc1gun, ~iinkii An
gel'i bodruma §arab almaga gondermi§ • 
tim, daha s:Iikmad1. 

- Daha S:Ikmad! m1? F akat gideli 
yanm saat oldu. Halini bilirsin, is:ip i~ip 
srzmasm! 

Bodruma inen Julien hakikaten hiz • 
met~iyi bir §arab fls:Ismm iizerinde otur· 
mu§, kafay1 ~ekerken buldu. 1ki elinde 
iki §i§e; hem ~iyor, hem §ark! s<5yliiyor
du. Zavalh adam s1zmc& iizere olan ka
dmt gi.i<,:hal odasma <,:Ikararak salona git
ti. Olanlan Leoni'ye an lath: 

- Korkma, dedi, ~mdi i§ idarehane • 
~ne telefon eder, bir hizmet<,:i getirtirim. 

Leoni fenahklar ge<,:iriyor: 
- Aman yarabbi rnalhvolduk. SOyle • 

'digin ~ey hbil degil Julien, ~iinkii bugiin 
pazar, ~er yer kapah. 

Kan, lkoca kom§ulardan bir hizmetc;i 
istemegi dii§iindiiler. F akat buna imkan 
bulamadJiar. Kiminin misafiri vard1, ba
Zllarile de dargmd1lar. 

Barnaud birden'bir~ yerinden fulad1: 
- Buldum, buldlJtll; diye bagirdi. 

Boussac benim evli oldugumu bilmiyorl 
- E. o halde? 
- 0 hal de mi? -Biraz s1kmh ile de-

IVam etti- o halde, c;aresiz sofraya sen ba
karsm. 

- Ne! Bu mendebur Angel'm yerine 
ben mi hizmet<,:iHk yapaca8'J~? 

-<;are yok ... 
- Ah! Annecisim her zaman «bu 

herifte nezaketten eser yoktur» derdi de 
inanmazdtm, nekadar hakh imi§ meger 1 .. 

- $imdi i§ c;rkarma Leoni. tl1hyor • 
sun bu bir i§ meselesi. Bonssac'm goziine 
girip para kazanacag1z. Evimizin saade
ti ic;in ... 

V e iyi kalbli Leoni izzetinefsini, evi ~ 
nin saadetine tercih ederek hizmet~iligi 
iizerine ald1, parlak saten robunu <,:Ikar • 
d1, giizel sa~lanm beyaz bir !kordela ile 
sard1, iistiine bir prostela ge<;irdi. Sofra· 
YI hamlarken kapmm zili ac1 ac1 ~h • 
mnca hemen ko~up a<,:h. i~eri iriyan bir 
adam girmi§ti. Kendine ikap1y1 nefis bir 
kadmm a<,:hgmi goren misafir yayvan 
yayvan giildii ve kadmm <,:enesini ok§adl: 

Muallim R1za lzzetin 
konferans1 

Yliksek Ticaret ve 1kbsad mektebi 
l!nuallimlerinden Rtza lzzet Gtiner 
Beyoglu Halkevi salonunda cEski ve 
yeni Tiirkiye~ mevzulu bir konferans 
vermi§tir. R1za Gtiner eski Tiirkiyeyi 
biitiin ~1plakhgile bize gosterdikten ve 
Yeni Ttirkiyenin yapbg1 biitiin biiyiik 
inkilablarl allo~lar arasmda sayd1ktan 
sonra sozlerini §U suretle bitirmi§tir: 

c- Bugiin Osmanh 1mparatorlugu 
mtinkariz oldugu halde TUrk milleti ve 
Tiirkiye devleti gori.iyorsunuz ki daha 
canh, daha §erefli, daha ilimle mticeh -
hez olarak ya§amaktadir. Onu bOyle 
ya§atan vaktile memleketi istilalardan 
kurtaran Atattirktiir. Atatiirk sade 
Tiirkliiglin degil blitiin be§eriyetin bir 
kernal ve bir tekamUl kaynag1d1r. 0, 
dehasile yalmz Tiirke ve ;~ark milletle
rine degil hatta bir~ok hususlarda garb 
milletlerine de ziya ve nur veriyor. 
Bugiin di.inya sulhunu idare eden bii • 
yiik adamlardan biri de vaktile A vru
pahlarm Olmii§ Adam dedikleri Tiir -
kiln Biiyi.ik $efi Atatiirktiir. 0, evveHi 
biitiin diinyaca tasdik edilen biiyiik bir 
askerdir; biiyiik bir inkilabc1d1r; biiyiik 
bir onderdir. Ve nihayet arkada§lar o 
ctok sevilen demokrat bir millet atas1 -

dlr.:t -···-Misafir kadmm miicevherle
rini ~alml§ 

Anadoluhisarmda miitekaidlerden 
Mchmedin evinde misafir olar01k otu -
ran Munrh Didann bavulundan ~ok 

k1ymetli mi.icevherleri ev sahibinin og
lu Orhan tarafmdan kadmm bavuluna 
anahtar uydurulmak suretile ~ahnmi§ 

ve c;ar§Ii~inde bir kuyumcuya satilmi~

tir. 
Polis, hiisiz !;Ocugu yakalami§, mil -

cevherler istirdad edilmi§tir. 

Kumusyoncu fena bozulmu§tu. Ba§ -
tan savma bir eda ile: 

- Y ok can:m1, pek te a~Im §alhrm bir 
§ey degil. 

- Ne diyorsunuz azizim. Bizim vita
yet rnerkezinde buna benzer bir tek ka
dm yok. 

- Pek mubalaga ediyorsunuz. Neyse 
ba~a ~eylerden konU§ahm. Bu sene re ~ 
kolte nas1l? 

- $Qyle ooytle, miktar az armna, iyi 
mahsul yeti§ti. 

Be§ on ciimle daha konu§tuktan sonra 
Barnaud misafirini yemek salonuna ald1 
ve kansma emir verdi: 

- Angel! Y emegi getiriniz. 
Bonssac lezzetini metede ede bitireme

digi yemekleri att~tm~ken kan kocaya 
diinyay1 zehir etti. Gozii Leoni'den aynl
miyor ve fmat bulduk<,:a gozile, ka§ile 
kadmcagtza ~aretler <,:ak1yordu. $arab
Ian yuvarladrk~a ciir' etini de arbmu~h. 
Leoni kendinden ge<,:mi§ gibi bitkin bir 
halet i<,:inde, tabaklan ahp koymak i<,:in 
insani gayretin en son hamlelerile c;ah§I
yordu. 

F abrlkator dilini §3Pirdatarak: 
- E S.Oyleyin bakalun, dedi, o yam~ 

mza gireli <,:ok var m1? 
- Kim den bahsediyorsunuz? 
- N efis hizme~inizden camm t 
- Evet ~dktan; otuz senedir bizim 

evde. Beni de o bi.iyi.itti.i. 
- N e diyorsunuz? Otuz sene mi? 

F akat kendisi §imdi ancalk bu ya§ta go
riiniiyor? 

- Ona bakmay1n siz. Belli etmez. 
Bunu hiTakm da muhterem Mosyo 
Bonssac §U teklifir!li dinleyin: Mademki 
benim i§ tarzmm begeniyorsunuz, zanne -
derim fabrikanlZln Paris roi.imessilligini 
ibana verirseniz ikimizin menfaatleri na • 
mma iyi bir hareket olur. 

- Zannederim. 
- Sah1 Jru? 
- T abii ... Anca" bir §artla. 
- Pe§inen kabuliim. 
- Bu gi.izel hizmet<,:iyi bana vere • 

ceksiniz. 
Barnaud gayriihtiyarl ayaga kalkt!: 
- Bu §erait dahilinde yapuacak hic;

bir i§ kalmami§hr mo&yo. Size hakikati 
s.Oylemege mechurum. Bu ihizmet<,:i ka -
dm benim 'kanmdir ve sizden badema 
ke~disini rahat h1rakrnamzi rica ederim. 

Kalantur §arabc1 kap1y1 zor bulmu§tu. 
Nakleden: 

Fiiruzan Orhan 

~ocuk Esirgeme balosu 
<;ocuk Esirgeme kurumunun bu ytl 

lo~hk balosu Vali ve Belediye Ba§kam 
Bay Muhiddin tJstlindagm degerli hi -
mayesi altmda 13 mart 937 cumartesi 
ak§aml Tokatliyan salonlarmda verile
cektir. Hem eglenceli bir gece g~ir -
mek, hem de kimsesiz fakir yavrulara 
ve annelere yard1m etmi§ olmak i~in 
balomuzu §ereflendirmelerini muhterem 
halkimizdan rica eyleriz. <;ocuk Esir -
geme kururnu balosu mevsimin en eg
lenceli ve nezih balosudur. Bir ki§-ilik 
bilet i.ic; lira ve iki ki§ilik bilet be~ li
radir. Biletler Olyon, Galatasaray Pas 
Rapit seyahat ecnetas1, Bahc;ekap1da 
Yerli Mallar Pazarmda ve Cagaloglu 
<;ocuk Esirgeme kurumu istanbul mer
kezinde ve Tokatliyan, Baker, Karlman 
magazalannda satllmaktadtr. -···-Bir tramvay yoldan ~1kb 

Dun sabah Bebekten Eminoniine gel
mekte olan 237 nurnarah tramvay ara
basmm Tophanede ar§t kmlrm1;tlr. Bu 
yiizden vatman elektrik frenini kulla
namamt§ ve tramvay yoldan <;Ilamiihr. 

Yolcular tramvaym devrilmek iizere 
oldugunu zannederek kendilerini so • 
kaga gii~halle atabilmi§lerdir. Tramva
ym ar§l tamir olununctya kadar tram
vay seferleri inkttaa ugrami§tlr. -···-Bir koylii dondu 

<;atalcamn Bakkal koyiinden y akub 
oglu Mustafa, oki.iz arabasile <;ilingir 
koyune giderken Y.?lda donmu§ bir hal
de bulunmu§tur. Oki.izlerden biri de 
donmu§tur. -···-Miinir Nureddin konseri 

Ni§anta~I, ~i~li ve civarmdaki mek -
teblerde okuyan muhtac yavrulara yar
dlm ic;in ~i§li Halkevi Sosyal Yard1m 
kolunun tertib ettigi Mlinir Nureddin 
konseri bu ak~am saat 21 de Pangalt1 
Tan sinemasmda verilecektir. Biletler 
gi§ede satllmaktad1r. Mevsimin en gii
zel musiki geccsini te§kil eden bu kon
sere bir de mandolinata tak1m1 i§tirak 
edecektir. 
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Kazaklar 
Hilmi Kitabevi - istanbul 1936 

Fiat1 75 kurU§ 

Hilmi Kitabevinin Terciimeler seri -
sinde c;1kan Tolstoy'un bu eseri de 
«Kreutzer Sonat~ gibi ali Kami Akyiiz 
tarafmdan lisanimiza c;evrilmi§tir. 

Tolstoy bu eserinde Kafkas daglan -
mn karh tepelerini, Kafkasyanm muh
te§em manzaralarm1, §effaf sularla a -
kan nehirlerini ve daha tabiatin bin 
tiirlii giizelliklerini, oralarda y~1yan -
larm iptidai ruhile medeni ge<;inenle -
r·in ruhu arasm<iaki u~urumu anlat • 
maktad1r. Eserde bu suretle kiiltiir sa
hibi insanlarla koylliler arasmdaki an
la§amamazhklar <ia inceden inceye tah
lil edilmi§ olmaktadtr. 

cKazaklar:o 1 k1saca anlatmak i~in in
ti§anm mliteala.b cTurgenief~ in yazd!· 
gr bir mektubdaki §U satm kaydetmek 
kifayet edecektir: cKazaklar1 ok:udum 
ve mestoldum. Yalmz romamn umumi
yetle b1rakbgr parlak tesiri 01-enin'in 
§ahsiyeti bozuyor. Medeniyetle el'an 
bakir olan iptidai tabiat arasmdaki te
zadl gostermek i<;in, o, sade kendisile 
me§gul olan, can Sikici marazi tipi or
taya siirmege llizum var m1yd1? Nas1l 
olmu§ ta Tolstoy bu kabustan kendini 
kurtaramamt§?.~ 

Buradaki itirazi kaytdlara ragmen 
Tolstoy, Jean Jaques Rousseau'nun ta
biati sevmek ve ona yakl8§lllak telkin
leri altmda yazdtgr, bu eserde insan1 
hayretlere dli§iirecek fevkalade bir 
kuvvet g6stermi§tir. 

Turgenief'in takdd!gl Olen Tols -
toy'un fikirlerini ooyliyen yarahlnu§ 
bir tiptir. Digerleri ise y~Iyan insan -
lard1r. 

Ali Kami Akyiizi.i.n terciimelerinin 
b8§11ca hususiyeti metne sadakat oldu
gundan lisarunuza terci.ime edilen ro -
manlarm en gi.izellerinden biri olan bu 
kitab1 okuyanlar yalmz <;ok §iihret ka
zanmi§ bir eser okumu§ olmazlar, ister
lerse yabancl bir dille bastlmi§ bir nus
basile de mukayeseler yaparak lisan 
bilgilerini de arbrabilirler. 

Ali Kfuni Akyiiz terciimesinin ba§ma 
Ziya Gokalptan ald1g1 §U par~ayt. ilave 
ederek eser hakkmda umumi bir fikir 
vermektedir. cKazakhk ne demektir? 
Hiikiimdarla yahud iktidar mevkiinde 
bulunan beylerle ge~inemiyerek c;ole 
c;1kan ka~aklara (Kazak) derlerdi. Me
te, Attila, Sel<;uk, Cengiz, Timur hiir -
riyetleri i~in ilk evvel kendi :rn_etbula
nna kar§I Kazak olmu§lardi.:o 

Ni§an 
Merhum General Arif ve kayn'!akam 

Raif torunu ve avukat Emin Raif la.z1 
Perihan Ayyll<iizla; Mar:!§ e§rafmdan 
ve Htidaiogullarmdan sab1k Mara§ 
meb'usu Tahsin ET>tiirkiin oglu Ankara 
iktlsad Vekaleti Ayar ve Olc;iller Asdi
rektorii Salahaddin Ertiirkiin ni§an to
renleri pazar giinii c;engelkoyiindeki 
Arif Pa§a ko§ki.inde akraba ve dostlan 
huzurunda yapilmJ§hr. Tarafeyne saa
detler dileriz. 

Te§ekkiir 
Merhum Abdurrahman Pa~a haremi 

~ok sevgili validerniz Bayan Fatma Fa
izenin irtihali iizerine gerek cenazesin
de bulunarak, gerek bizzat veya mek
tub ve telgrafla taziye ederek teessiirii
miize lutfen i§tirak buyuran hatlrniivaz 
dostlara samimi te§ekklirlerimizi iblag 
ic;in gazetenizin vesatetini rica ederiz. 

Merhumenin ktzi Damad1 
Pakize Sadeddin 

Oglu Oglu 
Feyiz Daim Ahmed As1m 

Te§ekkiir 
Derin teessiirlerimiz,i yatkmdan, u -

zaktan payl~an biitiin dost ve arka -
d~lanm1za ve la.ymetli alakalanm hi~
bir zaman unutamtyacagimiz doktor 
Arif ismete alenen te§ekki.ir ederiz. 

Manisah merhum doktor Muammer 
E~i Ktzlan Oglu 

H..;riye Sabiha Fikret Ne§et 

Fmsizca dersleri 

Deniz Bank hangi 
i~leri gOrecek? 

Sekiz miistakil deniz idaresi 
bankaya devredilecek 

[Ba~taraft 1 inci sahifed.e] 
tanbulda bulunmak iizere Deniz Bank 
te§kil etmektedir. Bu banka Muhasebei 
Umumiye eksiltme ve arhrma ve ihale 
kanunlarile Divam Muhasebat vize ve 
rnurakabesine tabi degildir. Deniz Ban
km yapacag1 i§ler §Unlardu: 

Proje kanunla§hgl takdirde uhdesine 
gec;ecek ve ileride uhdesine verilecek in
hisar ve imtiyazlan i§letmek, deniz, go!, 
nehir ve limanlarda ve bunlann kiyilann
da deniz ticareti sanayii ve in§aatile de
nizcil.ik mevzulanna dahil her ti.irlii i§ -
leri yapmak ve bu meyanda yapacag1 de
niz, go] ve liman mi!_nakalatini bunlarm 
rniitemmimi bulunan kara yollan i.izerin
de kamyon ve otobiis nakliyatile birle§
tirmek, bu i§ler ic;in taahhi.idata giri§ • 
mek, her tiirlii banka muameleleri yap -
rnak, turizm i§lerinden denize aid klSlm
larile ugra§mak, deniz sihht ve i~timai 
yard1m te§kilatJ kurmak ve i§letmek ve 
bilumum i§letme, in§aat ve miiteferrik 
masraflann mukahili ikllsad Vekaleti 
biitc;esine her sene konulacak tahsisah top
tan almak iizere Devlet Reisine aid de
niz vas1talanm idare etmek ve i§letmek, 
uhdesinde bulunan amme hizmetlerini 
ikhsad Vekaletinden alacag1 emir ve di
rektiflere ve ihtiyaca uygun olarak tayin, 
tesbit ve icra etmektir. 

Deniz Bank bu kanunun 4 iincii mad
desi mucibince kendisine intikal eden ve 
atiyen ilhak edilecek veya kendisi tara
fmdan kurulacak olan rniiessesat veya i
dareleri icra Vekilleri Heyeti kararile 
kismen veya kamilen hiikmi §ahsiyeti ha-

rika ve Havuzlar idaresi, istanbul ve 
izmir Liman i§letme idareleri, Tahlisi -
ye Umum Miidiirliigii, Kilavuzluk ve 
Romorkorciiliik Umum Miidiirliigii ve 
Van Colli hletrnesi idaresi bu kanunun 
ne§ri tarihinden itibaren rniilgadn. Bu 
te§ekkiillere hususi kanunlarla verilrni§ 
inhisar ve imtiyazlarla hukuk vecaibi ve
zaif ve ilga anmdaki bilumum bore ve 
alacaklan ve F enerler idarei Umumiye
si imtiyazlan iizerindeki devlet hukuku 
bu kanunun ne§ri tarihinden itibaren De
niz Banka ge~er.» 

Deniz Bankm itibari sermayesi 
kanunda yaz1h kiymetlerle tediye edil -
mi§ 50,000,000 Tiirk lirasidir. Bu ser -
maye icra Vekilleri Heyetinin teklifi ve 
Urnumi Heyetin kararile bir misline ka
dar artmlabilecektir. 

Proje kanunla§mca ilga edilecek olan 
Denizyollan, Akay memurlarile F abri ~ 
ka ve Havuzlar miistahdemlerinin teka
iidliiklerine miiteallik hiikiimler Deniz 
Bankm biitiin memurlan i~in mer'i ola
cak ve bu maksadla kurulacak tekaiid 
dand1g1 kanunun ne~ri tarihinden itibaren 
Deniz Bank tekaiid sand1g1 adm1 ala ~ 
cakhr. Su kadar ki Deniz Bank; kanun -
Ia lagve.dilerek Deniz Banka intikal eden 
T ahlisiye Umum Miidi.irliigiiniin tekaiid 
hakkm1 haiz mernurlan 3048 say1h ka
nun hiikiimlerine tabi olacaklardJr. Pro
jeye gore Deniz Bank Umum Miidiirii 
de dahil, bir reis ve ii<,: azadan miirekkeb 
5 ki~ilik bir idare rneclisi tarafmdan ida
re olunacakhr. 

iz ticari mahiyette hirer idare veya mah- • 13 Mart Cumartesi 
dud mes"uliyetli ~irket halinde idare e • Mu"'nl·r NureHt'n 
debilir. Deniz Bank hakiki veya hi.ikmi 
§ah1sl aria rnii§tereken kendi i~tigal mev -
zuuna dahil i§lere giri§ebilir. Deniz Bank Konseri 
rnemleket dahil ve haricinde ~ubeler ve 
ajanhklar a~abilecektir. Projenin dor • FERAH Sinemada 
diincii maddesi §U §ekildedir: Giizel ve zengin bir programla 

Denizyollan, Akay hletmelerile Fab- Biletler ~imdiden sablmaktadtr• r--._._._._._ __ ._ ____ 1 ________ _ 

Yar1n ak~am SUMER • sine mast 
Goreceginiz vakit, sizi busbiitiio degi§mi§ bul acagtmz film 

KADINLIGIN ·SIRRI 
Frans1zca sozlii llabeseri Biiyiik Gala olarak gosterecektir. 

Ball rollerde: Senenin en sehhar jonpromyesi 

ROBERT TAYLOR 
ve dilber ve sevimli yJld1z 

iRENE DUNNE 
tesadilfen meydana pkmtll ve hayatta ancak bir defa vukua gelen ve 

ekseriya ka~mlmamas1 daha elveri§li olan eset Jerden biridir. 
Biletler evvelden ahnabilir. Tel 42851 

Bu per§embe ak§amt SARA Y sinemas1 

MARIE' STUART 
( Krall~e Mery) 

Fransllca sozlii §ahe.seri gostermege baiihyacakbr. Ba~ rollerde : 

KATHERINE HEPBURN- FREDERIC MARCH 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 

I 12,30 pli\kla Tiirk m'l.LS!kisl • 12,30 hava
dis - 13,05 rnuhtelif plak ne§riyatt - 14,00 
>on - 17,00 inktlii.b dersi, Universiteden 

'llaklen Mahrnud Esad Bozkurt- 18,30 plak
la dans musikisi - 19,30 Eminonii Ha1kevi 
sosyal yard1m ~ubesi namma Bayan ~iikufe 
N1hal (Cemiyetc;ilik baktmmdan sosyal 
yardtml - 20,00 Belma ve arkada~lan tara· 
fmdan Tiirk musikisi ve halk :;;arktlan -
20,30 Orner R1za tarafmdan arabca soy -
lev - 20,45 Cerna! Ki\mil ve arkada~lan ta
rafmdan Tiirk musikisl ve halk ~ark1lan, 
saat ayan - 21,15 ~ehir Tiyatrosu operet 
kLSmi CUe; Saat) operetlnin iic;iincii perde
si - 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve er -
tesi giiniin prograffi! - 22,35 plakla solo -
Jar, opera ve operet parc;alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,15 PiYANO VE ~AN KONSERi- 18,45 

tkionu~rna, frans1zca ders, konu§ma - 20,~5 
hava, haberler ve saire - 20,35 OPERA BI
NASINDAN NAKLEN: SATILMI§ NI§AN
LI - 23,25 hava, haberler ve saire - 23,35 
DANS MUs:tKisi - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
17,35 BUYUK KONSER- 18,35 konu11ma • 

19,05 KONSER - 20,05 kon~rna • 20,20 MU· 
SIKi - 20,35 ktsa bir piyes - 20,50 giiniin 
akisleri, haberler- 21,15 ORKESTRA KON
SERi:- 22 ,05 OPERA YAYINI- 24,20 HALK 
MUSiKisi VE DANS I1A V ALAR!. 
BUDAPE~TE: 

18,05 ~AN KONSERi - 18,35 konferans -
19,05 QiNGENE ORKESTRA.SI - 19,50 kon
ferans - 20,20 ~AN KONSERI • 21,20 SALON 
ORKESTRASI - 22,35 hava, haberler -
22 55 KEMAN KONSERi • 23,50 ingl!lzce 
k;nferans - 24,05 CAZBAND TAKIMI • 
1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 gramofon, istirahat esnasmda ha

va ve saire - 20,05 konferans - 20,25 ECr -
LENCELi KONSER - 21,20 konferans -
2135 SENFONiK KONSER, lstlrahat esna
SI~da haberler, hava, spor - 23,50 fran -
s1zca ve almanca haberler - 24 son haber
ler. 

LONDRA: 
17,05 ~AN VE ORKESTRA KONSERI'" 

18 35 MUSiKi - 19,05 c;ocuklarm zamam -
20:05 Orta ingiltere istasy<?nu .. - 21,05 hava, 
haberler ve saire - 21,35 BUYUK KONSER-
22,05 ORKESTRA KONSERi - 23,05 Ingiliz 
halk musikisi - 23 35 kari§Ik yaym - 24,30 
ORKESTRA KONSERi - 1,35 hava, haber
ler, gramofon. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,05 ~ARKILAR - 18,20 kiraa~ • 18,35 

c;ocuk §al'lkllan, gramofon, 11lirler, konUlj -
rna, gramofon - 21 ,43 I;!ARKILAR - 21,55 
konullffia - 22,05 kar1~1k yaym - 22,35 SEN· 
FONIK KONSER • 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 DANS MUSiKiS:i: - 18,55 hava, kt§ 

haberlerl ve saire - 20,10 ingllizce turlzm 
propagandasl ve konferans - 20,25 yaban -
c1 dlllerde baberler, hava, konferans ve 
salre - 21,45 dl~er italyan 1stasyonlarUe 

birlikte KARI~IK MUSiK:t - 22,05 OPERA 
YAYINI, istirahat esna.smda haberler, ha· 
va. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrin muhtellf semtlerinde 

n1ibe~i olan eczaneler §Unlardrr: 
istanbul cihetlndekiler: 
Eminoniil1lde (A. Minasyan), Beyazidda 

(Cemi!J, Kii~tikpazarda (YorgD, Eyiibde 
(Hikmet Atlamaz), ~hremininde (Naz1m 
Sadik), Karagiimriikte (Fuad), Sama.tyada 
(Erofilos), ~ehzadeba~mda (Ismail Hak -
kt), Aksarayda (Sanm), Fenerde (Hiisa
meddin), Alemdarda (Ali Riza), Bakirkoy
de (Hila)). 

Beyoglu cihetindekiler: 
istikHU caddesinde (Della Suda), Gala .. 

tada (Hiiseyln Hiisnii), Taks!mde (Limon
ciyan), §i~lide Pangalti Hi-lilski\r caddesin
de (Nargileciyan), Ha.skoyde (Nislm Ase
o), Kas1mpa~ada (Miieyyed), Be~ikta~ta 
(Ali Riza), Sanyerde (Osman). 

Uskiidar, Kadtk:Oy ve Adalardakiler: 
tiskiidarda (Sellmiye), Kadlkoy, Alt1yol~ 

da (Merkez), Biiyiikadada (Halk), Heybe
lide (Tana§). 

Bugun matinelerden itibaren SA K A R Y A sinemasmda 
GUzel ve mUkemmel bir program, 2 bUyiik ve zengln film birden 

GECE YARISI YILDIZI ve talebi umumi~ ii~eri.ne haftanm. ~uvaffakiyeti ve 
buyuk yJldnlarm hlm1 

A$K $UKRANI Esrarengiz, miithi~ ve ibrirash FranslZca aozlii film 
Ba§ rollerde : 

GINGER ROGERS 
ve WILLIAM POWELL 

( Le Roi I 
Ba, rollerde: GABY MORLA Y ·VICTOR FRANCEN 

ELVIRE POPESCO. RAIMU ·A. LEFAUR 
ve DUVALLES 

Diplomah ve pratik metoda malik bir 
Frans1z bayam k1sa zamanda miikem -
mel surette frans1zca ogretmektedir. I 
Miiracaat ic;in gazetede (F.) riimuzuna 
yazilmak JaZimd1r. 

Se~nslar: H~r giin GECE YARISI YILDIZI saat 3,SO ve 6,35 te 
A~K ~UKRANI: 2 ve 5.15 te. Suvare tam 8 bu~ukta her iki film birden 

BiTMEMi~ SENFONi KOREBE ~ YENi ESERLER ) \... _ __:_:==-.~--:--:--
111ustrite Zeitung Leipzig 

Bu giizel rnecmuamn 4 mart tarihli niis
hasi gelmi.\;tir. ic;inde faydal! yaz1lar ve re
simler vardir. Aynca. haftanm belliba§ll 
vak'alanm foto~raflarla tesbit etmektedir. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 

CaQnlar, konteranslar. kongreler) 
f?ehremini Halkevlnden: 

VE 

MAZURKA 
filmlerinin yarat1c1S1 

WILLY FORST'un saheseri 
JENNY JUKO 

Ba§ rollerde : ADOLF WOHLBRUK 
RENATE MULLER 

MELEK Sinemasmm yeni bir 
zaferi olacakbr. 

Bugiin, yar1n Per~embe matinelerinde SEVif?MEK ARZUSU :::~E~o~~:~.AicH 

sa!:~:~~n~~:~~:~~a~::/i~~~r~~r!~~~ T ii R K T-U-RK I.NKILABI nda Terakkl' Hamlelerl· Siz de 
ctan Jeoloji islmli bir konferans verilecek- Sinema&lnda gori.inuz. 

·t~ir···H·e-rk·e~s~g~e~le·b·i·li·r ..... ~ .... ~~ .. --.. ~~-~~-~~ ........ ~~ .... ~~~!1~~~~ .. ~~ ........................................ , .... .. 

s A v 0 y 0 T E L KAZ~~OVA 
HANS ALBERS • BRiGiTTE HORMEY • KATED ORSCH 

Yar•n ak,am saat 9 du Biitiio kadtnlar onu istiyor. 0~ kadm ooun a§kl i~in miicadele ediyor. Birinci kadm ona kocastm oldiirt:mek TURK SiNEMASINDA istiyor. 2 nci kadm onun katil diye mahkiimiyetini istiyor. 3 iinciisii onu sevdigi i\!in ondan kapyor. Hepsi 

11...:==========-:;•== .. o;n;u;n;;.;a;§k~I;.;i\!;i~n~ .. ~-.M~ii~t~hi~!l~b~i~r ~f~a~c~ia~·.;A~';k~,;.;;m~e;;'~a~k~v~e~h;ey~e;c~a~n;.;f~il~m~i~,.;.R~u~s~m;u~z~i;{{~i ~B;a;l;a~la~i~k~a~.~I;la~· v;eten Ekler diinya 
haberleri •••I 
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• Bogazlar •• 
reJI 

a manya 
----------------

haklonda Almanyanm Montreux mukavelesi 
1 

bazt itirazi kayidler ileri siirdiigii 
fmda b~r ingiliz mecmuastnin 

rivayeti etra· 
miitaleas1 

Y eni Bogaz!ar muahedesi hakkmda 
A.Imanyanm baz1 mutalealar serdeyledi
iine dair Avrupada inti§ar eden §ayialar 
lngiliz matbuahm uzun uzachya meigu] 
tltnektedir. Bu miinasebetle Londrada 
~1kan ingilizce «Great Britain and The 
tast» mecmuan son ni.ishasmda 4:8ogaz· 
lar ve Spree» serlevhaSl (Spree Berlin -
den g~en nebrin adJchr) altmda ne§retti
ii basmakalede diyor ki: 

«Tiirk diplomasisi Umuml Harbden -
beri bir~ok sert imtihanlar ge~irmi§ oldu
gundan birka~ giin evvel Almanyanm 
Bogazlara dair ahiren Montreux' de im
zalanan muahedenin, Sovyet harb gemi
lerinin Akdenize c;Jkmalarma aid ahka
llundan memnun o1madJgmJ bildiren ha
berlerin uyandndJgi giiriiltli Y akm§ark
taki ahvale pek tesir edecek bir§ey degil
dir. 

Miitareke zamanmda Tiirkiyenin bii -
!tin di.inyada tek bir dostu yoktu. Eski 
llliittefikleri aciz ic;inde idi. F azla olarak 
Ti.irkiyede, Almanya sevillniyordu. 
'fi.irkler, galib devletlerin neler dii§iiD
diiklerini miitevekkilane bekliyorlardi. 

Fakat Ti.irkiye olmemi~ti. Galib dev
letlerin Yunanhlan Anadoluya gonder
lllek suretile yaphklan bir delilik Ti.irk
lere yeni bir hayat verdi. Bu miicadelede 
Tiirkiye kendi kudretini ve ~imdi, Ata
tiirk adm1 ta§Jyan liderini ke~fettigi gibi 
eski dii§manlan arasmda dostlar dahi bul
lllu§tur. 

Daha sonra Tiirkiye Balkan devlet -
lerinin ve §ark devletlerinin muhabbetini, 
en sonra da ingilterenin dostlugunu temin 
etmi§tir. Bunlardan biitiin lngilizler ic;in 
en ziyade memnuniyeti bahis olan nokta, 
Ti.irkiyenin ingiltere ile dost olmasJdrr. 

Bu lngiliz - Ti.irk dostlugu daha ~ok 
inki§af ve terakki bulacakhr. Bu dostluk
ta Tiirkiyeye memur edilen muhtelif in
giliz bi.iyi.ik elc;ilerinin hizmeti vardu. 
Fakat Ankaradaki devlet adarnlanmn re
alist di.isiinen basiretkar gorii~lerinin de 
Ti.irk - !ngiliz dostlugunun meydana gel
rnesinde ~ok biiyi.ik tesiri olmu~tur. 

Tiirkiyenin birbirini mi.iteabb ve de
vamh surette diplomasi sahasmda kazan
d1g1 muvaffakiyetler Urnurni Harbden 
sonraki devrin en ziyade dikkate ~ayan 
hadiselerinden birini te§kil etmektedir. 

Tiirkiye, dabilen yap1ci ve haricen 
sulhu tarsin edici bir siyaset tutmu§ ve 
ayni zihniyette bulunan devletlerin ara -
smda kendisine dostlar sec;rni§tir. 

Son aylarm hadiseleri Tiirkiyenin mu
vaffakiyetlerini tetevvi.ic etmi§tir. Lozan 
muahedesinde imzast bulunm1yan devlet~ 
lerin Bogazlar muka velesini tadile itti -
fakla muvafakat etmeleri Tiirkiyenin 
milletler arasmda kazand1g1 biiyiik hi.ir
metin ac;1k bir biirbamd1r. 

Biitiin hadiseler Ti.irkiyenin lehine in
ki§af etmi§tir. Tam bum ada Almanya -
nm Montreux muahedesinm baZJ mad -
delerinin Berlinde ho§ goriilmedigini ih
sas elmi$ olmasJ, §a§Ilacak bir~y olarak 
kar§Ilansa gerektir. 

Almanyanm Lozan muahedesinde im
zasJ m1 vard1r? Y ahud kendisi Akdeniz 
devleti midir? Almanya Montreux kon -
feransJ esnasmda miitalealanm bildirme
digi halde, bunu bildirmek ic;in neden bu 
zamam se«;mi§tir? Acaba bu te§ebbiis, 
Berlin - Roma mihveri ile mi tevil oluna
bilir? Bu suallerin varid olmasJ tabiidir. 

Fi§ist!er bloku, Karadenizin Akdeniz 
harekau ic;in bir iissiilhareke olmas1 ihti
malinden korkmu§ olabilir. Lakin, AI -
manyanm, Rusya hakkmdaki endi§eleri, 
Tiirkiyenin kendi emniyeti ile alakadar 
telak:kiyi degi~tiremez. Tiirkiye kendi e
vinin sahibi olmu§tur. Buna lcimsenin do
kunmasmJ istemez. 

Almanyanm Bogazlar rejiminin atisini 
degi~tirmek ic;in tesir yapabilmesi o ka -
dar hayali bir §eydir ki buna aid haber
lere insanm inanaca!b gelmiyor. Bununla 
beraber meselenin dikkatle takib edilmesi 
icab eder. Tiirkiye ile Aimanya arasm
dah ticari miinasebetler o k.adar miihim
dir ki diplomasi sahadak.i bir gerginlik bu 
mi.inasebetlere dokunabilir. 

Almanya, Ti.irkiyenin umumi ihraca -
bnm yiizde ellisini istihlak etmektedir. 
Binaenaleyb Tiirkiye en iyi mi.i§terisi ile 
ihtilaf c;1karmamak i«;in §erefi ile miite
nasib her «;areye ba§vuracak, fakat ken
di milli emniyeti ile alakadar planlara 
mi.idahaleye asia mi.isaade etmiyecektir. 

*** T aymis gazetesinin istanbul muhabiri 
de 4 mart tarihinde c;ektigi bir telgrafta 
diyor ki: 

«Ti.irkiye Hariciye Vekaleti Man • 
treux muahedesine aid Alman te~bbiisii
ni.in ehemmiyetini tahfi etmek istiyor. 
Vekalet, Almanyamn resmi te§ebbiiste 
bulundugunu kabul etmiyor. Gazetelerde 
ne§riyat yapmamasmdan da her iki hii • 
kumetin aradaki miikalemeleri resmi ad
detmemek hususunda mutab1k kald,klan 
istidlal edilmektedir.» 

BayraksiZ vapur 

Zonguldakta ~Ikan 
Y unan vapuru tescil 

edilemiyor 
Kl§m §iddetli zamanmdaki futmalar

dan birinde Erenula isminde bir Yunan 
vapuru Zonguldakta karaya oturrnll§ ve 
yanyanya batnu~b. Bir Turk armatorii 
iki ortagile birlikre bu vapnru sahibinden 
yar1 batmJ§ bir vaziyette satm alm1~lar ve 
bir~ok. masraf ettikten sonra denizden ~~
kararak tamir ettirmi§ler ve limamrmza 
getirmi§lerdir. $imdi bu vapurun ~ah§a· 
bilmesi ic;in tesc;il edilmesi ve bir bayraga 
sahib olmasJ icab etmektedir. 

!stinye oniinde demirli bulunan bu ge
minin sahibleri arasmda bayrak mesele -
sind en dolay1 bir ihtilaf c:;JkmJ~tJr. Turk 
ortak vapura Turk bandnasJ, han te
baasmdan olan diger ortak ta fran bay
rag! c;ektirmek istemektedir. Bu ihti
laf mahkemeye dii§mii§tiir. 

$imdi bu sebebden denizden <;Ikanlan 
ve tamir edilen vapur muattal bir halde 
durmaktadn. Yunan gemisi 32 ya§mda
dJr. Deniz ticaret filosuna aid bir kanun 
mucibince filoya yeniden ilave edilecek 
gemilerin 15 ya§mdan fazla olmamasJ la
ZJmdlr. Binaenaleyh bu noktadan vapu
run bu vaziyetinde tesc:;ili ve Turk bay -
rag1 alhnda c:;ah§masJ miimkiin olamlya
cakhr. F azla hisse Ti.irk armatorde ol • 
dugundan vapurdan diger ortaklar da is
tifade edemiyeceklerdir. 

Bu vaziyetin ne suretle halledilecegi 
alakadarlar arasmda merakla beklenmek
tedir. 

·~ 
Cumhuriyetin edebi tefrikast: 12 

BiZ iNSANLAR 
'============= Yazan: Peyami Safa ="# 

- 0 degil mi? diye bagmyordu, soy· Kadm afkeli bir giilu§le devam etti: 
lesenize ... 0 degil mi? T ahsin degil mi? - Ben size demedim mi? Kulag1m 

Orhan daha yi.iksek, fakat daha sakin duyar benim. Cemil bir haftad1r mekte-
bir sesle cevab verdi: be gitmedigi hal de ogrendim. lnanmadJ-

- ,Sayam teessiif bir hadise... Cemil nJZ siz ..• Alm1~lar o yumurcag1 mektebe .. 
babc;ede oynarken ba§ka bir c;ocuga fe- hem de paras1z ... 
na bir soz soylemi§: «E§ek Turk» demi§. Orhana donerek bir daha sordu: 
Bunu kimden ogrendigi ayn meseledir; - Degil mi? Y alan m1? 
fakat <;ocuk ta ona bir Ia§ atml§. Evet, Kadmm hakaret piiskiiren gozleri kar-
adi T ahsin! §Ismda bu suale de kendini dogrudan 

<;ocugun anasJ, Sofi denilen kadma dogruya mubatab saym1yan Orhan, bJ-
dondii Ve gene franSIZCa: raktJgJ yerden soziine devam etti: 

- Gordiinuz mii? dedi. - llk s1mflarm muallimi benim. Mes-
Y emek odasmm kapiSlna ko§arak ba- uliyetimi kabul ediyorum. Dersten <;Ikm-

girch: ca tesbihi s1mfta, ki.irsiiniin i.istiinde unut-
- Vedia! gel, bak, gel, kulagmla mu~tum. 0 srrada bu hadise olmu§. <;ok 

i~it, o hmzmn oglu mektebde imi~. §ayam teessi.iftiir. Oziir dilerim. <;ocu-
DJ§andan cevab gelmeyince ba§ml gu yakmimJzdaki askeri mektebe gotiir -

kap1dan uzatb: di.im ve pans1mamm yaptJrd1m. Buraya 
- Gel biraz l kadar da ben getirdim. Y old a kendisi 
K!Z ic;eri girdi ve arkasmJ kap1 kana- itiraf etti: Arkada~ma e§ek Ti.irk demi§. 

dma vererek durdu. Y ana klan biraz ev· Bununla ta~ a tan ~ocugun mazur olmasJ 
velkinden pembe idi ve bu sefer, nefes icab etmez. lnz1bat meclisi karanm vere· 
aidlkc;a hem gozleri bi.iyiiyi.ip ki.ic:;iili.i · cektir. F akat ben bir Tiirk c;ocugunun 
.Yor, hem de omuzlan kalkip iniyordu. agzmda bOyle bir soze hayret etrnekten 

CUMHURiYET 5 

Y erli MaDar Sergisi 

f 
Bu sene gene Galata
saray lisesinde a~dacak 
fktJsad Vekaleti, bu sene ~ehrimizde 

kurulacak olan Y erli MaHar Sergisile 
yakmdan alakadar olmaktad1r. Bunun 
ic;in ~ehrimizde bulunan Vekalet heyeti 
tefti~iye reisi Hwnii Yaman Sanayi Bir
ligi tarafmdan sergi ~ yaprlan ham -
hkl an tetk:ik etmi§tir. 

1kbsad Vekaleti. serginin Tabim halJ
c:;esinde k:uPilmasml miinasib gonnedigin
den Hi.isnii Y amanla Bi:rlik umumi kati
bi ve reisi, Galatasaray Iisesi miidiirii 
Behc;etle birlik:te tetkikat yapm~lardu. 
iknsad Vekaleti de sergi ic;in Galatasa • 
ray lisesini sec;m~ oldugundan MillJ Sa
nayi Birligi Maarif Vekaletine mek.tebin 
tatil miiddetinde sergiye tahsisi i<;in res -
men muracaatte bulunm~fm. Bu mtira
caat fknsad Vek:aJeti k.analile yapilint§
llr. 

Bu seneki sergiye Si.ime:r Bank. ve h 
Bankas1 fabrikalan da i§t.irak edecekler
dir. Bu iki biiyiik BankamJz sergi bah -
c:;esinde iki muazzam paviyon kuracaklar, 
bu suretle mekteb saionlannm da:r c;erc;:e
vesine sigmak kavdinden az.ade kalacak
lanllr. Bah~ede Inhisarlar i<laresi de bir 
bi.iyiik oaviyon yaohracaktu. 

Siivarilerimiz Avrupaya 
gidivorlar 

[Ba~taratt 1 inc! sahifede] 

rak nisamn ilk haftasmda evvela Roma -
ya- gidecelder, oradaki miisabakalara 
girdikten sonra Parise ge~erek oradaki 
yan§lara da i§tirak edeceklerdir. 

Si.ivarilerimiz, Paristen sonra Lon -
draya gec;ecekler ve Londradaki miisa -
bakalara da gireceklerdir. Avdette Bel
~ikadan g~erken Briikselde kalarak bu 
~ehirde yap1lacak bi.iyiik miisabakalara 
da i§tirak edeceklerdir. 

Siivarilerimiz, te~rinievvelde Viyana
dan avdetlerindenberi, miitemadi bir SU

rette c;ah~makta olup baz1 yeni hayvan
lar da yeti§tirmi§lerd1r. Ekipin hangi za -
bitlerden mi.irekkeb olacag1 beniiz ma -
lum degilse de, ka~ senedir, muhtelif 
Avrupa mi.isabakalarmda muvaffakiyet 
kazanan yar1~ tecriibesi yi.iksek zabitleri
mizin hemen hepsinin gidecekleri muhak.
kakhr. I,., 

Eski§ehirdeki faciamn 
muhakemesine ba§landl 

.i.ski~ehir 8 (Hususi) - 20 qinin 
oli.imii ve 1 0 ki§inin yaralanrnasile neti
celenen otobi.is kazasmm mubakemesine 
Ag1rceza mabkemesinde ba§lanmJ§tlr, 

Muhakeme salonu hmcahmc dolmu§, 
koridorlardan ge9n1ek ve muhakemeyi 
dinlemek imkam bulunam1yordu. Biiti.in 
dinleyici merakhlar birinci kahn koridor
lannda toplaDIDI§, agJZdan ag1za gelen 
malumatJ bekliyordu. 

Mahkeme heyeti yerine geldi. Kaza
nm §Ofori.i Ahmed bir jandannamn refa
katinde muhakeme salonuna getirildi ve 
maznun mevkiine sokuldu. 

Hakimin biiti.in sordugu suallere an
cak durgun udurgun cevab veriyor ve 
verdigi cevabda T oros treninin makinisti 
sinyal vermedi diyordu. Heyeti hakime 
muhakemeyi, gelmiyen §ahidlerin celbi 
ic;in 22 mart I 93 7 ye talik etti. 

_._ 
lmrali hapisanesinde 

Bursa (Hususi) - imrah adasm -
daki hapisane mevcudunun hazirandan 
itibaren (be§ yiize) <;lkanlmasJ kararla§ • 
mJ§IIr. Bunun i~in haZJThk.lar yap1lmak· 
tad1r. ,Sehrimizdeki umumi hapisaneden 
yeniden 25 mahkum !mrahya gonderil -
mi§tir. 

kendimi alamadnn. Mutlaka bir yerden 
ogrenmi§tir. 

Kadm, i.i&tiinde Orhanm eli bulunan 
koltugu hJZia gec;erek bagmyordu: 

- E§ek Ti.irk! E§ek Tiirk ya! E§ek 
olmasa bunu yapar m1? Dogru soylemi§. 
Helbet. Bu sozii de benden ogrendi. E
~ek Tiirk! Bu rezalet c;ocugumun ba§ma 
Tiirk mektebinde geldi. 

Kannm yi.izi.i kipkurniZI olrnu§tu. Sofi 
ona yakla§arak hafif Rum ~ivesine ka
c;an di.izgiin bir ti.irkc;e ile: 

- Hammefendi, dedi, boyle soyle -
meyiniz, hep Islam degil misiniz? Hep 
Tiirksiiniiz! 

Orhan biiyi.ik bir hayretle bu kadma 
bakarken, kapmm oniinde duran gene 
k1z bir ad1m ileri atb: 

- Y enge, dedi, rica ederim, vaziyeti 
bir dii§iiniiniiz, rica ederim, Sofi size ne· 
Jeri batirlatmaya mecbur oluyor l 

KIZ!n da yi.izii kipkirmiZI olmu§tU. 
Biraz kahn dudaklarile 1slak ve hareket
li, a~1hp kapand1kc;a bic;imi dagii!p top
lanan oynak ve canh bir agz1 vard1. Renk
li yiiziine gore solgun ince boyunu kiSI!di 
ve kemikleri fuzla narin, hafif vi.icudi.i 
salland1. 

Orban kadma dogru sert bir ad1m at
mi~tJ: 

- Mes'ul bir vaziyette olmasayd1m. 
dedi, size sizin milliyetinizi daha ba§ka 

Fen nihayet gOkyiiziinii I 

yere indirecek! 
Paris sergisinde bir alet, salonun kubbesinde 
biitiin fezayt canlanwrarak giin~ manzumesi
nin ve diger ydchzlarm hareketlerini gosterecek 

J'R\ i.in, kesesi hayli dolgun dostla
~ nmdan birini fazlaca ne§eli gor· 

. diim. 
Paris 1937 s.er -

gisi hamhklan ara
smda en harikulade
si Lie; ~iiphesiz m~ 
hur Planetarimn o
lacakm. 

Planetarium, fe -
za alemindel&.i sey -
yarelerin hayabrn, 
onlann biiti.in hare
ketlerini, birbirleri • 
le olan miinasebet
lerini, zaman ve me
safe mefbumunu or
tadan taldmrcastna, 
gayet bsa bir za -
niana s1gdmp gos -
teren bir alettir. 

- Hayrola, dedim, sevinc ic;.indesi
niz. Y oksa yeni bir piyango isabeti filan 
m1 var? 

K!vrak bir kahk.aha parlatb: 

- Hay1r, dedi. oyle bir§ey yok.. Pa
ra, parayJ c;eker amma bizim sermayede 
cazibe az olmah ki biletlerime, tahvilleri
me ikramiye dli§miiyor. 

- Y a gijzleriniz neye gi.iliiyor} 
- Bizim c;ocugu siinnet ettirdim. 
V e hemen ilave etti: 

- Kanmla bu i§ i~in bin lira harca· 
mayz goze alml§tlk. Mufassal bir di.igiin 
yapacaktik. Fa kat r;ocuk bir bisiklete 
sulh oldu, bizi masraftan kurtard1. Se~ 
vincimin sebebi i§te bu! .. 

*** 
Otuz, k1rk lirahk -faydah- bir masraf-

Bu alet, serginin 
fenni eglenceler par
kmda fezaya rahsis 
edi!en hiiyiik bina
mn ic;indedir. Plane
tarium, geni~ bir sa
londa duruyor. Bu 
salonun tavam be -
yaz bir perde ile 
ba§tan ba§a ortulii
diir. t~eride b~ 
yuz kadar seyir -

Planetarium aleti ~all§lrken 

la bin lira tasarruf etmek yolunu bulan 
arkada~JrnJ tebrik ederken hatrrnna esn 
siinnet. ~ugiinleri geldi. Bunlann sayJSJ 
ve .c;e§Idl ~ok. Ben, geli§igiizd, bir omek 
sec;Jyorum : Onsekizinci asrm ba~armda 
yapJlmJ~ bir di.igunde on bin agac sini 
kullamlmJ§ ve bu sinilerin etrafmda ni:i
hetle lokma ab§hrmiya c;agrnlan binler~e 
insam doyurmak i~in gene binlerce k.oyun 
kesilmi~ti. 

ci alabilecek yer vard1r. Alet, salo • 
nun tam ortayerindedir. F ezaYJ doldu -
ran gi.ine§i, ayr, irili ufald1 yJldJZ!an, ta
vandaki beyaz perde uzerine aksettire
cek alelade bir projeksiyon makinesi his
sini veren bu alet, hakikatte iki milyon 
franktan fazlaya malolmu§, ba§bba~Ina 
bir alemdir. Aletin ic;inde tam 119 tane 
projektor vard1r. Bu projektorlerin her 
birinin ca'llllnda semamn muayyen bir 
parc;asmm resmi vard1r. Alet harekete 
gelince. elektrik motorleri, heyeti umu • 
miyesi alullara hayret verecek derecede 
dakik hesablarla olc;iiliip bic;ilmi§ bu 
projektorlerin iizerindeki resimleri, hakikl 
semadan kat'iyyen farkedilemiyecek bir 
vuzuh ve miikemmeliyetle beyaz perde 
iizerinde canlanchrmakta ve fezanm, in~ 
an gozile gori.ilmesine imkan ohmyan 

bUWn hareketlerini seyircilerin g()zleri 
oniine sermektedir. 

Semay1 beyaz perdede, hpk1 bir sine
rna seyreder gibi karanhkta g(:iriiyorsu -
nuz. Salondaki l§Bklar s6oonce, yi.iksek 
bir dag tepesinde bulunuyormu§sunuz 
hissini veren yildJzh bir sema, ba§miZin 
iistiinde pmldamaga ba§hyor. Biiti.in yJ!
chzlar, saatler, giinlere, aylara Vi seneye 
taksim edilen, bizim gozlerimize goriin • 
miyen hareketlerini, bizi~p. saatlerimize 
tatbik edilmi~ bir siiratle fakat kendi a
lemlerindeki intizam ve ahenkle tekrar 

ediyorlar. 
Bu beyaz perde iizerinde, bir giin bir 

kac; dakika siiriiyor, glinler, haftalar, ay
lar dakikalara sJ81yor; diinyanm nas1l 
dondiigiinii, aym, :rJ!dJZlann ne zaman, 
nerelerde, nasi} hareket ettiklerini biitiin 
vuzuhile goriiyorsunuz. 

Serna, biitiin esranm oniiniize dokii -
yor. Sonra, sahne birdenbire degi§iyor. 
Kendi semamzdan, kutub semasma gec;i
yorsunuz. Di.inyamn mihveri iizerinde 
oldugunuzu, hemen hemen hie; hareket 
etmiyen, sadece ba§Jmzm iizerinde bir da-

tiirlii anlatJrdJm; yalmz teessiif etmekle 
kal1yorum; unutmaym1z ki c;ocugunuza 
verdiginiz bu terbiye inz1bat meclisinin 
karan iistiinde aynca miiessir olacaktJr. 
Ben, kendi hesabuna, ta§I atan c;ocugu 
artJk mazur goriiyorum. 

Ve oradakilerin hepsine bir tek ba§ se
laml vererek luzla dJ§anya c;JktJ. 

Kapmm arkasmda duran hizmetc;inin 
ic;eriyi dinliyen bir hali vard1. Bahc;eye 
kadar Orhanm arkasmdan ko~tu ve iis
ti.inde komiir c:;uvah duran kmk demir ka
napenin oni.inde yamna yakla§b: 

- Beyefendi! dedi. 
Orban ba§mJ ~evirince her c;izgisi yal

varan bir yiizle kar§Jla§ml§tl. 
Hizmetc;i yalmm alt kat pencerelerine 

baktJktan sonra ba§JDl Orbana dogru u
zatarak: 

- GiinahtJr l dedi, o c;ocukcagiZI 
mektebden kovmasmlar. 

- T ahsini mi? 
- Evet, babas1 hapiste. Anas1 yok. 

Y etimdir, yoksuldur. 
Orhan ba§ml arkaya dogru sallad1: 
- Sen merak etme! 
Dedi ve ilkance h1zh, sonra karanm 

bulan adimlarla yoku§u c;1kmaya ba§la
di. F akat yahnm bahc;e kapiSlndan gec;in
ce ad1mlan intizamml kaybetmi§ti. 

Deniz k1y1smda, 1slak, tozlu ve sert 
bir hava yi.iziiniin derisine yapl§JnCJya 

ire ~eviren y1ldiZlardan anhyorsunuz. 
Tam tepede kutub yudiZI goz kama§b· 
ran l§Jgile pmld1yor. Geceyans1 giine§i
nin solgun, hiiziinlii aydmhg1, beyaz per
deyi sisli bir I~Jkla aydmlahyor. 

Bu sefer, Planetarium, projektorlerin
deki hatt1 i.istliva semasm1 gosteriyor. Yil
dizlar, eski yerlerini ahyorlar, fakat, bu 
sefer, yanlarmda bizim bilmedigimiz, se
mamiZin yabanciSI olan daha ba§ka yJl
dJZlar da var. 

Biitiin bunlann arasmda, yildiz yag • 
murlanm, gi.inleri, geceleri, mevsimleri ve 
seneleri goriiyorsunuz. 

l§te 1937 sergisinde, insanlann, esra
f!Dl en fazla merak ettikleri gokyiiziinii, 
zamam ve mesafeyi hic;e sayan Planeta
rium, y11lan dakika uzunluguna indire
rek, di.inyamn en cazib bir sinema sahne
si gibi boylece canlandJracakhr • 

Bir hirsiz §ebekesi yakal&nd1 
Firuzagada l3 numarah Mennanm ve 

Melkonun evinden, T ana§m siithanesin • 
den ve ayni yerde Mahmudun evinden, 
Canonun kuliibesinden kap1 kilidi kml • 
mak suretile bin;.ok ~ya ve para c;alm
mJ h. 

Zahzta bu vak' alar iizerine tahkikata 
ba§lami§ ve Kibar Ali, T osun Ali, Ka
Zim, Gemal admda dort ki§iyi yakalamJ§· 
hr. Bu adamlar soyduklan be§ evden 
ba§ka T aksimde Panorama bahc;esi civa
nnda Hazarosun kuliibesini, Bankalar 
caddesinde Emekyemez mahallesinde 
ta~ Mehmedin odasm1, Beyaz1dda 
BugdayCJ!ar sohgmda ah~1 Ahmedin, 
ve Siileymamn evlerini, ,Sehzadeba§mda 
Hac1 Hiiseynin ardiyesini, Ayvansaray
da AI~ ilyas ve Bekirin odalanm, T ah
takalede bir i§kembeci diikkamm, Ciba -
!ide Dskiibli.i camisini, ,Sehzadeba§mda 
berber RJZamn dukkamm, ,Sehzadeba • 
§mda Cami sdkagmda Mehmedin evini 
soyduklanm itiraf etmi§lerdir. Suc;lular 
hakkmda tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

·-

Davetlilerden kalbur iisliine gelenler 
7900 tavuk, 1455 hindi, 3000 pilic. 
2000 giivercin, 1 ()()() ordek ten a viii bu
!~rmu~lardJ. 0 mada kac; g~ oldugu 
1<;1n kadmlara ayn yer a}'lrmak zarureti 
vard1 ve bu sebeble, davetli bayanlar bin 
sofra ba§mda toplanarak zerdeli pilav 
yemi§lerdi. 

Bu, sade bogaz fash. Bir de eglence 
faslma bakahm: Yi.iz taktm hanende, bir 
o kadar sazende, tabm tahm taklidciler, 
kiime kiime ki:X;ekler, alay alay hokka
bazlar, kuklabazlar, cambazlar, t;:anak· 
bazlar, kasebazlar, perendebazlar, tabur 
tabur pehlivanlar, filanlar ve filanlar. 
Diigiine gelenlerin getirdikleri ve gider· 
ken ald1klari hediyelerin bymeti belki 
diigiin masraflanndan daha fazla. Vak1-
ayi bahseden tarihc;i bu di.igiinde binlerce 
kilo zeytinyag1 kullamldJgJm ve asgan bir 
hesabla b~ yi.iz elli kese (bugiinki.i rayi
ce gore iki yi.iz yetrqi§ be§ bin lira) bar· 
candigim yaz1yor !.. 

Su diigi.in manhga uygun di.i§ecek akli 
bir mikyasla tahlil olunursa ortada delice 
yapilmJ§ bir israftan ba§ka l~r§ey gorii· 
lemiyecegine §uphe yoktur. iki yiiz yet~ 
mi~ be§ bin lira ile muhte§em bir mabed, 
miikemmel be§ on mekteb, kuvvetli bir • 
hasta yurdu ve hatta ya§amasJ, ya~atJI· 
mas! miimkiin bir trmarhane yap1labilir. 
0 paray1, bOyle hayirii i§lere sarfetmeyip 
te tek bir gi.inliik eglenceye, §Unu bunu 
-gene bir giin ic;in- doyurma ugrunda 
heder etmek divanelikten ba§ka bir§ey 
midir? 

Oglunun ilk miiruvveti ic;in gozden ~i
kanlrnJ§ bin liray1 kasadan t;:likarmamak 
gibi yiiksek ve verimli bir zeka eseri gas• 
teren zengin dostumu candan a!kJ~hyo-
rum. Bence si.innet veya evlenrne diigun• 
lerinde tasavvur olunan miiri.ivvetin haki· 
kisi i§te budur. Bahtiyar olmak ugrunda 

hi.it~eyi tariimar etmenin <<mi.iriivvet» ne• 
resindedir, bilmem? ... 

M. TURHAN TAN 

kadar Orhan ge~tigi yolun farkmda ol- tJg1ru goriir gibi oll}.yordu. Sonra <<hay .. 
mad1. Y almm bah.;:e kap1smdan c;1karken dud, e§kiya ... » sozlerile T absinin baba· 
vaziyeti birkac; ihtimal grupuna ay1rarak sma matuf kinin nereden gelebilecegini 
dii§iinmek istemi~ti. F akat bu hadisenin dii§iindii. Demek yahdan bu adam1 tam· 
ak1betine aid ba:I hayall~r, .ak!ldan ge - yorlar ve belki aralarmda da bir §eY gec;
len §emalan dag1tacak b1r mhzamsizhk- mi§. «Haydudun oglu da haydud olur.» 
la, demin yah dan a!dJgJ tesirlerle kan§a· demi§ti, kadm. Acaba ta§ hadisesi T ah· 
rak ic;ine ofkeler v_e ~orkular dolduruyor- sinin babasile bu aile arasmda ge<;:mi§ bir 
du: Kadmm ~av1 hirer kay tan gibi ge- hadiseye mi bagh? Hizmetc;i: « y az1k
rilen damarlanle aslmdan fazla uzun go- hr, giinahtJr, yoksuldur, babas1 hapiste !>> 
riinen boyunu, c;ok beyazken biraz karar- demi~ti. 
mi§ goriinen yiiziiniin i.istiinde, hava taz- Orhan, mektebde bu c;ocugu miidafaa 
yikile patlami§ delikleri hahrlatan, evle- ic;in giri§ecegi miicadelenin, kendisini Bit~ 
rinden frrlarnJ§ gozleri ve o safi sinirdP.n pazarmda son g1dasm1 aramaga mecbur 
parmaklan sallanan zay1f elleri, birkac; edebilecegini di.i§i.iniiyor, yerden bir ar· 
k~re, pek .az tesir farkJariJe gozJerinin O· ~ID yiiksek, maktamdan kesiJrni§, dasda• 
nune g~~d1. «~§ek T~r~, e§ek .Turk. ya: rac1k ve penceresiz bir oda gibi karanhk 
e§ek T urb d1yen sesmm keskm ak1slen bir diikkamn 1·r1'nde · d · · ·· t .. 

d k A • I · y , mm ennm us une 
arasm a, urumu§ lavanta <;I~ek en ve b ~ d k b. d 
ren . k d b I' I" b. . h ag a~ UTmU§ If a amm onunde koltu-
y esme a ar uzun, a ma 1 1r s1ya ~ d . . ·~· . ' 
yaka ic;inde kiZarmJ§ ablak bir yiiz, ar- gun an mdudigJ paketJ ac;arak, paltosu· 
kasmda gene 0 ses: na verilecek ilk fiah, yoldan gelip ge • 

«Viens, Sophie, ecoute, c'est lui qui c:;enler arasmda bir tamd1ga raslamak en
a jete Ia pierre, le fils de M oustafa h di~esinden kurtulmak i~in k1sa bir mii-

Ve kapmm kirli beyaz yaghboyasJ o- naka~adan sonra kabul etmek mecburi • 
niinde, laciverd elbisesile, yere basmJyor- yetinin son <;ulu s t k Jd k · 
mu§ gibi hafif ve gev~ek duran k1z, <<Ve- b' .k. ' t b' ad mad ve a danmal. . gl-
d. 1 b 1 1 .. l . . I I 1 u anc1m IT en uyuyor u c:;m _ 1a, ge uraya ... », «naz1r ara soy etmm, · · 
kapatmm mektebinizi ... » diye bagtran den gel en korku, dJ§andan gel-;:n riizgar
ayni ses. Koltugu h1zla r;eken bir el. Ia birle§erek, sJrtinda ve omuzlannda so
Orhan bir komiir c;uvahm havaya kald1- guk bir i.irperme dola~tJrdi. 
rarak bu kannm tepesinden a§ag1 bo§alt· (Arkasz var> 
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Madride kar~I hiiyiik 
bir taarruz ha~lad1 

-------------------
italyadan ispanyaya propaganda ve te~kilat 

yapmak i~in bir heyet gittigi soyleniyor 
[Ba§taraft 1 tnci sahifede] 

Ha-sarat ehemmiyetsizdir. Birkac; ki~i ha
fifc;e yaralanmi~Ilr. 

Sa at 1 0 da iki asi tayyare Valencia 
§ehrinin iizerinde uc;mu~larsa da tayyare 
toplannm miiessir a te§i kar§Ismda deniz 
istikametinde kac;maga mecbur olmu§lar
dir. T ehlike diidiiklerini i§iten balk, bod
rumlara iltica etmi§lerdir. 
Hiikumet~ilere gore vaziyet nedir? 

Madrid 8 (A.A.) - }arama cephe
sindeki hiikumet kuvvetleri, bilhassa Pin
garron mmtakasmdaki mevzilerini 1slah 
etmi§lerdir. Bu kuvvetler, dereler ve hen
deklerin birbirini takib ettigi bu anzah 
arazide 5 kilometre kadar ilerlemege 
muvaffak olmu§lardJr. 

Harekat esnasmda «hususi miifreze» 
700 metro yiiksekliginde bir mil i§gal e
derek bilhassa temayiiz etmi§tir. Bu mt, 
geni§ bir arazi pan;asma hakim ve tram
vay hatllmn yanmda bulundugu ic;in mii
him bir sevkulcey§ noktasJdir. Asi topc;u
larJ, hiikumet kuvvetlerine kar§J §iddetli 
bir ate§ ac;mi§larsa da hiikumetc;ilerin in~a 
ettikleri signaklar, kendilerini kara ve ha
va bombardimanlanna kar~1 muhafaza 
etmi§tir. 

Asilerin ordugahmda biiyiik bir asker 
ve malzeme faaliyeti gi:iriilmekte ise de 
k1taat ve malzeme arhk biiyiik mikyasta 
gelememektedir. 

Asiler, hareket iislerinden uzakla§hk -
Ian nisbette ia§e hususunda mii~kiilat 
ctekmektedirler. Dola§lk yollardan gee; -
mek mecburiyeti ve benzin azhg1, asilerin 
biiyiik mikyasta harekatta bulunmalarma 
mani olmaktadn. y eni gelen takviye 
k1t' alannm bilhassa Almanlardan mii -
rekkeb oldugu zannedilmektedir. 

Akim halan hiicum te~ebbiisleri 
Avila 8 (A.A.) - Havas Ajans1 

muhabiri Georges Botto, hiikumet kuv -
vetlerinin diin Lasrozas mmtakasmda a
silerin hatlar1m yarmak ve onlarm Mad
rid kap1lannda Lasrozas' a kadar i§gal et
mekte olduklan La Carogne yolunun 
kontroliinii kendi ellerine almak te~ebbii
siine kalki§mi~ ve fakat bunda muvaffak 
olamami§ olduklanm bildirmektedir. 

Hiikumetc;ilerin topc;u kuvveti, asilerin 
mevzilerini bombard1man etmek suretile 
i§e ba~lami§lar ve miiteaklben milisler, 
i:inlerinde tanklar oldugu halde ve topc;u 
ate§ile himaye edilmek suretile ilerlemi§
lerdir. Bununla beraber, milisler, asilerin 
siperlerine varamami§lar ve ricate mecbur 
olmu§lardir. 

Hiikumet kuvvetleri, bir saat sonra 
• tekrar bir huruc hareketi hapmi§larsa da 

bu hareket te a kim kalmJstu. 
ltalyaya donen ;araltlar 

. Lond.ra 8 (Hususi) - Amerikadan 
ltalyaya di:inmekte olan Rex vapuru 1s
panyaya ugnyarak 130 kadar italyan 
yaraliS!m hamilen bugiin N apoliye mu -
vasalat etmi~tir. 

ltalyadan lspanyaya harehet 
~den bir heyet 

Diin §ehrimize gelen Daily Express 
gazetesinin Roma muhabirinin yazd1gma 
gi:ire fa§ist partisi sab1k umumi katibi 
Farinacci Musolini tarahndan berabe -
rinde bir propaganda heyeti oldugu halde 
ve Duc;e ile bir bU<;uk saat siiren bir mii
lakattan sonra tayyare ile !spanyaya ha
reket etmi~tir. Farinacci' ye ayni zaman -
da bir siyasi heyet te refakat etmekte -
dir. Bu heyetlerin vazifeleri General 
F ranco'nun fa§ist alaylanm te§kilatlan -
d•rmak ve pratik bir parti haline ifrag 
etmektir. 

lhtilalcilerin ele ge~irdihleri 
vapurlar 

Londra 8 (Hususi) -- ispanyo) ihti
lalcileri bugiin Cebeliittank civannda bir 
lngiliz vapurunu durdurmu§lardir. Bun
dan ba§ka 2 N orvec; vapurunu da !span
yo) F asmdaki Ceuta limanma girmekten 
menetmi§lerdir. 

ihtilalciler aynca birinde gedikli, di
gerinde harb malzemesi bulunan iki Sov~ 
yet vapurunu da musadere etmi§lerdir. 

Amerihadan harehet eden silah 
d olu bir vapur 

Londra 8 (Hususi) - lngiliz bandi
rah Lineria vapuru lspanyo) ihtilalcile -
rine aid harb malzemesini hamilen Bos -
tondan ispanyaya hareket etmi§tir. 

lspanyada mali tedbirler 
Valencia 8 (A.A.) - Maliye N a ~ 

zmna sanayi i§lerine resmen miidahalede 
bulunmak projesinin tatbik1 ic;in Credito 
industriale bankasmdan 30 milyon pec;e
ta istikraz akdetmesine ruhsat verilmi§tir. 

Hiikumet, her aile ic;in bir ia§e vesikas1 
ihdas etmi§tir. 

Ticaret Nazm, adam ba§ma nekadar 
zahire verilecegini, fiatlann ne olacagm1 
ve ia§e vesikalannm ne miiddet zarfmda 
muteber o!acl:;'nl tayin edecektir. 

Kortrol 14 marta ba~ltyor 
Londra 8 (Hususi) - Bitarafbk ko

mitesi bugiin toplanarak lspanyamn kara 
ve deniz hududlarmda yap.lacak kontro
lun tatbik1 i§ini gorii§mii~tiir. Kontroltin 
martm 14 linden itibaren tatbikma karar 
verilmi•tir. ----------------
Garib bir izdivac 

Amerikada 9 ya~1nda kiZ 
~ocugunu evle'!dirdiler 

Amerikanm Tennessee eyaletinde 
Sneedville ki:iyiinde, diinyanm en inaml
miyacak izdivac1 vukubulmu§tur. Biitiin 
Amerikada merak uyand1ran bu izdivac 
yirmi iki ya§mda Charles Johns isminde 
bir c;iftlik U§agile, dokuz ya§mda Eunice 
Winstead isminde bir mektebli k1z ara -
smda yapilmi§I!r. Hiikumet, bu izdivaca 
once izin vermemi§, iil; ay kadar mani ol
mu~. sonra miisaade etmi~tir. Kan koca, 
otuz cocuk sahibi olmak emelinde imi§ -
ler ve koylerinin en c;ok l;Ocuklu ailesi 
diye ~ohret kazanmak istiyorlarml§. Res
mimiz bu acayib l;ifti, evlerinde goster -
mektedir. .____. .... _ 
Filistin bu~d_ay ~iimriigiinii 

kald1rdt 
Filistin hi.ikumeti, sert bugday ve 

misin gi.imri.ik resminden tama'\'en m~
a~ tutmu§tur. Bu karar, Filistine Mer
sm :J.:olile. c;ok bugday ihracatJ yapma -
ffiiZI temm edecektir. 

1 KO$e ~J~~~!~~!!" esra~J 
Bir miiddet bir§ey soyliyemedi. Bu - Hay1rl dedi. 

suada Hasan Nuri de sormaga cesare! F akat Hasretin gi:izleri ona tehlikeyi 
edemiyor, fena bir tesadiifiin, yahud u- ve etraftan gi:iriiliip i§itilmek ihtimali ol
mulm•yan bir hadisenin kar§Ilanna c;1k- dugunu hahrlatl!g! ic;in daha sakin: 

tJgmi tahmin ediyordu: - Belki, diye ilave etti. Baz1 kayid-
- Anlat Hasret, ne oldu, ne var? ler ve §artlarla bu itilafa raz1 oluruz. 
Diyebildi. Hasret, etrafma bakmd1. Hasret gene bir ka§ i§aretile dedi ki: 

Pencerelerin perde arahklanna, kap1 de- - Ben iki saattenberi dii§iindiim. Her 
liklerine dikkat etti. Ka§iyle gi:iziyle ihtimali gozi:iniine getirdim. Bizim ic;in 
gizli i§aretler vererek dinlenilmelerinin uzak memleketlere gitmenin faydasr ne
miimkiin oldugunu anlattJktan sonra Nu- dir? Tammadigimiz, bilmedigimiz yer • 
riye olanlan si:iyledi ve Samoilof'un tek- Jerde tammadtgimlz muhitlerde mes'ud 
lifini bildirdi. olabilir miyiz? ,Siipheli. · · N eden bunu 

- ,Simdi biz den cevab bekliyor, de- yapmaga liizum gi:iriiyorduk? Beraber 
di, bizim beraber ya§amam!Ztr mani oJ- ya§amak ve serbe~t O~~a~. ic;in degiJ mi? 
m1yacak, serbestimizi iade edecek. Az- Eger Samoilof b1ze Jk!Slm de azc;ok te
c;ok hiir olacagiz. Y almz yapacagimiz min ederse mesele kahr m1? 
itilaf mucibince ve c;ok hafif kayidlerle Hasan Nuri yiiziinii ek§itti. Bir miid-
ona itaat edecegiz. Bizi biiyiik ve teh - d.et cevab vermedi. Sonra: 
likeli i§lere sokmJYacak. Bugiinkii §up- ne diyor? . .. . 
heli vaziyetten kurtaracak. Hatta bir Diye sordu. Hasret da1ma §Uphe~I 
miiddet hic;birimiz hict kimseye goriinme- nazarlarla odanm etrafm1 gozden gecti· 
den ya~1yarak ismimizi unutturacagiZ. rip dinliyerek : 

Hasan Nuri isyankar bir hanketle ye- - Bilmem, dedi. Bu hususta bir§ey 
rinden fnhyarak: r soylemedi. 

CUMHURiYET 9 Mart 1937 

ingiliz teslihat ~ehir Meclisinde hararetli bir celse 

8 kuliib arastnda 
yapdacak ma~lar 

Diinkii toplanbda baz1 
karalar verildit kur' a 

~ekildi 

programt 
tehlikeye dii,tii 

Tayyare fabrikalar1nda 
grevler gittik~e arbyor 

Afi~a j i~i hakk1nda ~etin 
miinaka~alar oldu 

r Azadan Avni, «Bu 
tarifelerin iflas1 ve 

uygunsuzlugu Milli kiime haricinde kalan sekiz ku-
)u .. b arasmda yapilacak mac;lar ic;in diin d 

[Ba~tarafl 1 fncf sahtte eJ 
ak§am mmtaka merkezinde bir toplanl! 1935 tarihinde mukavelename fesholun-
yapilrni~Ilr. Bu toplantlda §U kararlar ve- mu§tur. Bu tarihten sonra Belediye k1sa 

rilmi§tir. . . . . bir zaman imtiyazt kendi kullanm•§ ve 
I - Sekiz kuliib arasmda §Imd1hk h1r 

"k nihayet bu aym yirmi iic;iinde miiddeti bi-
devre)l. ve •"Jerde tekrar karara ahnma I i k I A d 1 A' I , k"d 

1 tece o an na o u J ansi i e miin a 1 
devreli olmak iizere lik usuliinde mac; ar k 1 V k . d mu ave eyi a it miiessesesme evret • 
yapil~cakllr. mi§tir. 

2 - Bu mac;lann yapilacagi stadlar, 
te~kil edilecek komite tarafmdan intihah imtiyaz i§i; §ehrin umumi manzarasile 

alakadar oldugundan bunun bir Tiirk 
edilecektir. 

3 __ Her hafta sekiz kuliib arasmda §ehrine lay1k §ekilde idaresine karar ve-

dd rildigi i<;in Belediye arllk bunu kendi 
Yamlacak mac;lar ayni sta a oynana -

Bir askeri tayyare, gemiden havalamrken yapmak istemektedir. 
cakllr. 

4 _ Madarda Jik ma<;lari ahkam1 tat- Londra 8 (A.A.) -- Hiikumetc;e ya- imtiyaza dahil maddeler; yaZJ, resim, 
bik olunacakllr. ptlan sipari§ler il;in ctah§an tayyare fabri- levha, varaka, tenvirat ve reklam mahi-

5 _ Bu mac;lar ic;in mmtaka ba§kan- kalarmda <;Ikan grevlerin gittikc;e artmas1, yetindeki ilanlardir. icra Vekilleri kara-
hsz• bir miiHfat koyacaktJr. hava kuvvetlerini artl!rma programmm nnda sarahat bulunmamakla beraber, 
- 6 __ Hakemler alakadar kuliiblerin tatbikini tehlikeye dii§iirecek mahiyette • ilan talik yerlerinin gene Belediyece ta

anla§masile sec;ilecek, an~a§~madikl.an dir. Dort bini Rollsroyce fabrikasmda ve yini icab etmektedir. Bu §ekilde idare 

f d t h b d I iki bini de Gairey fabrikasmda olmak ii- edlimeyis_i de bu i•le alakadar olanlarm takdirde komite tara m an m 1 a e 1 e- , 
zere 6,000 amele, grev ilan etmi•tir. K1s- •ikayetini mucib olmu§tur. 

cektir. ' ' 
7 __ Mactlann hasilall sekiz kuliib a- men yap1lan grevler, silahlanma progra • Belediye bu hakk1 kullanmaga ba§la-

ra~>nda harem usulile taksim edilecekt~r. mile beraber ba§laml§tlr. hctiler, miite • ymca §ehir hududu dahilinde ilan yerleri 
Baremi bi:ilge ba§kam tesbit edecekhr. hass1s makinistlerden daha a§agt §artlar ay1racak, bu yerlerin her sene c;ogalmast
Musabakalann yukanda yaz1h esaslar altmda c;ah§llklanm soyliyerek yevmiye- na ve miitekamil bir §ekle konulmasma 

dairesinde idari ve teknik bakJmmdan in· lerinin artmlmasm1 istemekte ve hiikumet c;ah§acak; muayyen yerler haricinde ilan 
tacl komiteye havale edilmi§tir. Komite- tarafmdan yap1lan sipari§ler dolay1sile te§hirini yasak edecektir. Baz1 Avrupa 
nin verecegi kararlar nihaidir. i§ler, tekrar ba.§ladigl ic;in arzulannm is'a- ezciimle 1svic;re §ehilerinde de bu imti • 

Sec;ilen komite miisabakanm nihaye - n miimkun oldugunu ileri siirmektedir - yaz Belediyeye aid oldugu halde Bele
tine kadar tebdil edilemiyecektir. !stifa ler. diye bunu miiteahhidler vasitasile yap • 
halinde miistafanm yerine ha§ka biri se- Muhtelif sendikalann §efleri, bu hafta makta ise de memleketimizde bu §eklin 
ctilecektir. ictinde birkac; kere toplanacaklardu. Me- tatbikmda £aide goriilmemektedir. Zira 

Mac;! an idare edecek komiteye Top - seleyi halletmek iizere hiikumetin sendi- Belediye ahari te§rikten bugiine kadar 
kap1dan Necmi Ataman, Siileymaniye - ka §eflerini bir konferansa davet etmesi zarar gormii§tiir. hi iizerine alan mute -
den Muhtar, lstanbulspordan Hamdi se- ihtimalden uzak degildir. ahhid, ticaret gayesi takib ettiginden 
c;ilmi§tir. Y ap1lan kur' aya gi:ire: lngiliz amele partisi teslihatm Belediye matlub faideyi elde edeme -

Siileymaniye 1, Anadolu 2, Istanbul- durmasmr istiyor mi§tir. 
spor 3, Vefa 4, Topkapl 5, Beykoz 6, Londra 8 (A.A.) -- Amele f1rka- Anadolu AjansJ, yirmi bin lirahk te-
Eyiib 7, Hila! 8 numaralan almi§lardir. s1mn icra komitesi, hiikumetc;i sosyalist- sis at yapacakken yalmz Koprii iizerinde

Miisabakalar on be§ giin sonra ba§h- lerin muhtemel programm1 izah eden bir. ki gozliikleri yapmi§hr, Vakit miiessesesi 
yacaktlt. beyanname ne§retmi§tir. Bu programda- de mukavele miiddeti az oldugundan ya-

T anzim edilen fikstiire gore hirinci ki mevad §unlard1r: p1lacak tesisah yapamaml§hr. Varidat ba-
hafta 2-1, 4 - 3, - 6 - 5, 8 - 7 ile, kar§I· I - Miisbet bir sulh siyaseti takibi ve k1mmdan da miiteahhide verilmesinde 
lacakhr. lkinci hafta 3 - 1, 4 - 2, 7 • 6, biitiin milletler~n r:fa~ma ~.ah§ma~. . fayda ~oriilmemektedir. 
8 - 5 ile, uc;iincii hafta 4 • 1, 3 "2, S ... 6, 2 - Husus1 mulkiyetlenn muh1k taz- 1926 senesinde afi§ i§leri Ajansa 
7- 5 ile, dordiincii hafta 5 - 1, 6- 2, 7-3, ~in.atl~r~~ ek~~ri~etin g~enfaatine is~imla-1 ~v!1ril~~. d .. ~.n ev,veJ 17.

1
96Q lira .varidat te-

8 - 4 ile, be•inci hafta 6 • I. 7 • 2, 8 -! 3, k " k lk tl b d h t , -• I &u~u mu JYe er un an anc u- mm ethg1 halde AJansa g~hkten sonra 
5 - 4 ile, altmc1 hafta 7 - I, 8 • 2 • 5 - 3· tulacakhr. • . 1927 senesinde 46,95 7 liraya dii§mii§; 
6 - 4 ile, yedinci hafta da 8 - I, 5 - 2, 3 - fng1ltere bankasmm millile§tiril- en parlak zaman olan 1932 senesinde 
6 - 3, 7 - 4 ile kar§IIa§acaklardir. mesr. 50,826 liraya kadar <;Ikabilmi§se de 

Dostluk kupas1 ikiye 4 - Nakliyahn, komiir endiistrisinin, 1933 senesinde gene 46,554 Jiraya dii§-
boliiniiyor havagazi ve elektrik fabrikalanmn milli- mii§ ve bu dii§iikliik devam etmi§tir. Bii-

B. 1. T. 0. K. ten: 7 mart 1937 pa- le§tirilmesi. tiin bu esbabdan dolay1 imtiyazm miite-
zar giinii T aksim stadmda yap1lan Be§ik- 5 - Y evmiyelerin artinlmasi, iicretli ahhide verilmiyerek Belediye tarafmdan 
ta§ - Giine~ mac;mm temdidi vaktin ge<; mezuniyetler ihdasi, i§ saatlerinin azall!l- idaresi muvaf1k olacag1 kanaati elde edil-
olmasmdan hakem tarafmdan icra etti- mas!. mi§tir. 

Harid siyaset ve milli miidafaa hak - · rilmemi§tir. 
Halbuki kupa finalistini ve galibini 

gosterecek olan bu mac; ta boylelikle ne
ticesiz kalml§ oluyor. Oniimiizdeki milli 
kiime ma§lan fikstiirii dolayisile de ba§ka 
bir giinde yap•lmas1 imkansJZdu. Bu se
beble bugiin toplanan komitemiz galibe 
verilecek olan kupay1 yandan keserek hi
rer parc;asm1 her iki kuliibe bir hatlra o· 
larak vermegi kabul etmi§tir. Kuliibleri
miz yanm galibiyetlerinin yanm hahrasi
m sakhyacaklardJr. 

Dans miisameresi ve konser 
Evgenya Nanasov bu gece saat 21 de 

Frans1z tiyatrosunda klasik ve plastrk 
danslar miisameresi verecektir. Bayan 
Karibyan §anla, N. Alalemciyan c;ello 
ile i§tirak edeceklerdir. Programda 
Schubert'ten, Strauss'tan, Chopin'den, 
Tchalkovsky'den, Liszt'ten ve Beetho • 
ven'den, Moscagni'den sec;ilmi§ parc;a -
lar vard1r. 

Bir iki dakika susarak birbirlerine 
bakhlar: Anla§rni§lardi. 

Hasan Nuri ayaga kalktt: 
- Kendisile konu§mahyiz, degil mi? 
- Evet, fakat §imdi burada m1? Bil-

mem. 

Hasret zile bash. Gelen ihtiyar hiz ~ 
merc;i kadma profesorii sordu. 

- Hayu, bur ada yok. DI§an c;•ktJ I 
Cevahm1 ahnca Nuriye: 

- 0 halde, yann ogleye kadar bek
liyecegiz. Y ann mutlaka gel, hatta sa • 
bah tan gel; gorii§elim. 

Derken hizmet~iye tenbih edilmi§ ol
masi ihtimali oldugunu pekala biliyor ve 
Sa moil of' un bu vaziyette kendilerini asia 
serbest birakmiyacagmi, hatta evde yok
mu§ gibj gi:iriinerek kontrolu daha emin 
yapmak istedigini tahmin ediyordu. 

Hasan Nuri gittjkten sonra Hasret ii
~idsizlik ve karars1zbk ic;inde ve bitkin 
hir halde yatagma dii§tu. 

Ertesi giin, saat ona dogru Samoilof 
koltugunda bir c;anta ile yandaki ko§kiin 
bahc;e kapiS!ndan c;tk1yordu. Dogru is • 
tasyona gitti. Bir gazete ald1 ve biraz do
la§ll. 

kmda da programda §U maddeler var • Ilanlarm heber metro murabbamdan 
dir: ayda 50 ile 80 kuru§ arasmda resim 

almmaktadtr. h Belediyeye gectince ec • 1 -- Silah yan§mm durdurulmas1. 
nebi mallann reklammdan heber metro 

2 - Silahsizlanma ve bilhassa milli 
murabbama senede 365, yerli mallarm 

sivil tayyareciligin yerine beynelmilel ha-
va polisi tesisi iGin beynelmilel bir itilaf reklammdan da 200 kuru§ almacakllr. 

Simdilik T aksim ve Sultanahmed mey
husule getirilmesi. 

danlannda yagmurdan bozulm1yacak §e-3 - Beynelmilel bir sivil hava ser • 
kilde levhalar viicude getirilecek; biiyiil; 

visi ihdas1. 
meydan ve caddelerde sehpa §eklinde 

4 - Halihamdaki uc; nezareti bir a-
kuleler tesis olunacak, bunlar seneden 

raya getiren bir miidafaa namhg1 ih -
seneye c;ogallllacak, sinema kap1larmdan 

dasJ. 
5 - Silah imalatmm hiikumetin kon- ba~ka yerlerde te§hir edilen ilanlar me

nolunacakhr. Y almz bu i§in idaresi ~in 
trol ve idaresine tevdii. 

bir biiro tesisi laz1m gelmektedir.» Amerihada grevler 
Makam tezkeresi yukandan a§agi bu 

Flint -Michigan- 8 (A.A.) - Cnev- izahah verdikten sonra Meclisten salahi
rolet fabrikasma aid birkac; bina, bu sa-

yet istemektedir. 
bah grev yapan amele tarafmdan kapa-
tilmi§Ilr. J\!nele, meselenin halledilmesine Ilk itiraz 
intizaren siikunetle fabrikadan uzakla§ • T ezkere okununca, azadan Galib 
IDI§hr. Bahtiyar ilk sozii almt~; bu i~in enciimen-

dola§ll. T ekra~ telefon etti. Hitab ettigi 
adam: 

- ,Simdi c;IktJ, dedi. Her§eyi haz1rdi. 
Samnm, bileti <<Adriyatik» vapuru ic;in 
almmi~tlr. E§yas1m ben ta§Iyacakhm. 

- Ala ..• Nereye gittigini bilmiyor 
musun? 
· - Otomobili ben tuttum. Y e§i1koye 
gidip Beyogluna gelecegiz, dedi. Beyog
lunda bir otelde birka<; giin kalacagmi 
da s<>yledi ..• 

- Peki, e§yasim istedigi yere ta§I. 
Ba§ka bir§eye liizum yok. 

Samoilof telefonu lkapad1'ktan sonra 
hemen yolun iistiinde bir a§agt bir yukan 
dola§miya ba§ladt. Gelip giden otomobil
leri kontrol ediyordu. 

Be§. on dakikada bir g~en otomobil-
ler ic;inde bir tanesini c;evil'di. 

- ,Sofor, nereye gidDyorsun? 
- lstanbula. 
- AIL. Seninle .bir pazarhga giri§e-

cegiz. 
- Buyurunuz. 
- ,Simdi sana §Urada hir ki:i§k gi:iste-

diyi ararsm ve ona bu <;antayi benim oto
mobilde unuttugumu s<>ylersin. <;;antayi 
biralkJp di:inersin .. hin hu kadar. Ondan 
sonra derhal doniip yoluna gitmen §ar • 
tile, iki l~ra veriyorurn. 

Safi:ir sevindi ve Samoilof uzaktan 
1ko§kii gos.tererek c;antay1 §ofore teslim et· 
ti. Eve yiiriidii. 

Samoilof en miitihi§ anlavda gi:iriilmi • 
yen bir tela§la Hasretin odasma girdi. 
Yiizii sapsanyd1, adeta titriyordu. Orta
da'k.i masamn bir iskemlesine o~urarak: 

- F elaket, dedi. Ba~ma gel en fela • 
ketlerin en biiyiigii ... A~ ne ahmakhk et
tim. Ne gaflet ettim ..• 

Hasret, vezdigi kararla ona tekrar 
miima§at eder gi:iriinerek: 

- Ne oldu, ne var baha? .• 
Diye sordu. 
Samoilof ellerini ~akagma dayayaralk: 
- Biitiin esrarum, biitiin vesikalanm• 

ihtiva eden el c;antami bir otomobilde u
nuttum. 

lc;inden derin bir memnuniyet duyan 
Hasret yalanct bir tela§ Ia: 

- ,SimdiL. Desenize hep mahvol • 
duk ... 

ydlarca evvel yapdan 
ahnan tedbirlerin 

dedi 
Jerden evvel bir miitehasSIS tarafmdan tet• 
kikini istemi§tir. 

Belediye muhasebecisi Kemal; evve
la salahiyet verilmesini ve Belediyenin i§e 
giri§mesini istemi§tir. Belediye Reisi de 
ayni §ekilde miitalea yiiriiterek miitehas• 
s1sa havalenin i§i uzat~cag1 fikrinde bu • 
lunmu§; enciimenlerde tetkikini istemi§ ~ 
tir. 

Avni Yagtzm itirazlart 
Bunun iizerine soz alan Avni Yag1z f 
«-- Bu; tarife meselesi degil, bir hak• 

km istismar edilememesi ve istismar §ek• 
linin c;a~1 ihtiyaclanna tekahul ettirile " 
memesidir. Binaenaleyh Miil·kiye ve lkti• 
sad enciimenleri tarafmdan tetkiki icab 
eder fikrindeyim.» demi§tir. 
Alman tedbirlerin uygunsuzlugu 

1smail Srtk1; evvela tahsisat i§inin 
Biit<;e enciimeninde hallini ileri siirmii~ 1 
Avni Yag1z §U cevab1 vermi§tir: 

«- Bu; tarife i§i degildir. YIIIarca 
evvel yap1lan tarifelerin iflasr i§idir. Ah .. 
nan tedbirlerin uygunsuzlugu i§idir. Bi .. 
ze bir hak veriliyor; fakat biiyuk mesai 
<gostermek laz1m. Lakin ortada hic;bir §ey 
yok. Abide! ere ilan as1hyor. T ekrar edi· 
yorum; yap1lan tarifelerin istismanna 
mani sebebleri ortadan kaldirmak ic;in 
i§in iktJsad en<:i.unenine havalesi lazun • 
d1r.» 

Belediye Reisinin cevabr 
Belediye reisi, buna sevab vermi§, 

mahzurlan 'bertaraf etmek ic;in tetkikat 
yapmak lazllll ise de biitc;e i§inin miista .. 
eel oldugunu; evvela tahsisat verilmes~ 
ica'b edecegini, aksi takdirde i§in muattal 
hlmas! ihtimali lbulundugunu soylemi§ ~ 
tir. 

Ismail $evhete gore yaprlan_ 
~irhinlihler 

Ismail ,Sevket te §unlan s<>ylemi§tir: 
«- Bu i§, halli lazim gelen Belediye 

i~letinden bl\-isidir. Mesele ise o kadar 
basit degildir. Ajans zamanmda afi§aj 
yiiziirlden §ehrin en giizel yerleri c;irkin • 
le§tirilmi§; herkes §ikayete ba§laml§llr. 
V akit miiessesesi de, k1sa bir zamanda.. 
bir§Cy yapamami§tJr. Bugiin yap1lan tek• 
lif te kotii bir tekliftir. Biitiin memleket .. 
ler, parklarmm etrafmt ac;mak isterken 
biz T aksim meydamm c;e~id renkli ilan• 
larla kapatrnak istiyoruz. Bu i§, her§ey4 
den evvel §ehrin giizelligile alakadard•r• 
hin hukukl tara£1 da vard1r. !yi idare e• 
dilememek yiiziinden haklar Tiinel §ir • 
ketine kaptmlmi~Ilr. Tiinelin iter iki 
melliali ilanlarla doludur. 1§i cezri su .. 
rette halletmek lazimd1r. Binaenaleyll 
muhtelit bir enciimen tarafmdan tetkiki 
muvaf1kt1r.» 

Karar 
Biitiin bu miinaka§alardan sonra evve4 

Ia; tahsisat i§inin Biitc;e enciimeni tara .. 
fmdan halledilmesine; ondan sonra da. 
iht1sas enciimenleri tarafmdan tetkikat 
yap1lmasma karar verilmi§tir. 

Deniz adamlarmm s1hhi 
muayenesi 

Deniz ticaret filosuna mensub kap • 
tan ve c;arkc;rlarm senelik s1hhi mua • 
yenelerine ba§lanml§b:r. 

Miktan 550 yi bulan kaptan ve c;ark· 
~Ilar istanbulun muhtelif hastanele .. 
rinde muayene olmaktad1rlar. 

-- :z:::s 
tan bir endi§e ile: 

-- N as1l oldu da unuttunuz? F akat ... 
c;antamn ic;inde sizi itham edecek c;oiC 
miihim §eyler mi vard1? 

- F evkalade miihim ... Beni hem on 
paras1z b1racak vesikalar, hem de biitiin 
yaptddanm1 ortaya <;Ikaran, aleyhime 
delil te§kil edecek evrak bu c;antada idi. 
Bunlan her zaman ba§ka bir yere sak ~ 
larken bu sa'bah yamma almi§tlm. Bura• 
ya getirecektim ..• 

- Otomobilde nereden indiniz? 

- lstasyonda. 

-- N erede bindiniz? 

- Sirkecide. Fa kat arab a Si~keci a• 

rabas1 da degildi. <;;iinkii yolda g~erkeri 
c;evinni§tim. 

- Ne olursa olsun, lstanbulun malfun 

otomobil belkliyen yerlerinde arar, herifi 

bulursunuz. 

- Kahil degil... <;;iinkii ben polise 
miiracaat etsem c;antanm muhteviyatmm 

merkezlerde ortaya c;Jikmasmdan korka • 
nm. Daha evvel §Ofor a<;tp ara§tlrma .. 

Eczaneden fstanbula telefon etti. A
radigi adam! bulamaymca biraz daha 

recegim. Yakmda ... Benden aynld1ktan 
on be§ daktka sonra bu c;antay1 ko§ke gi:i
tiireceksin. Evvela beyefendiyi sorarsm. 
Evde olmadigml anlaymca hammefen -

ml§Sa ... 
Sam oil of sesini <;•karmad1. Bu sozii Hasret, bir lahza durdu, dii§iindii ve: 

tasd~k cdiyor gibiydi. Hasret gittikc;e ar- [Arkaat varl 
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9 Mart 1937 

Kralhg1n iadesi i~in par
tiler faaliyete ge~ti 

[Ba§taraft 1 inci sahitedel jlunmanm mu§kiiJ bir i§ olacagml beyan 
Almanyadan aynlacag1 rp.anas1m ~1kar ~ etmekte fakat bir yandan da hukumet 
mak yanlr§ olur. Bununla beraber Ba§- darbesini hazJrliyanlara kar~t harekete 
vekil Scbuchnigg'in dahilde ·ve haricckki ge~menin ileride tehlikeler doguracagm! 
nazilere kar§l a~hgl mucadelede yukan soylemektedirler. 
T unada muzaharet gorecegme §iiphe Ogleden sonra Gyor' da bir miting ter~ 
yoktur. Fa kat Almanyaya kar~1 durmak tib edilmi§tir. 
ic;in Macaristan, Avusturya ve <;ekos - Muttehid h1ristiyan azasmdan alan es~ 
1ovalkya arasmda bir yard1m misab ak ~ ki Ba§Vekil, Friedrich soz alarak demi§
dedilecegine de inanm1yoruz. inanmadt- tir ki: 
gimlZ §eylerden biri de Akdenizde pek «- Mudahale etmek sJrasJ gelmi§tir. 
me~gul olan italyanm Macaristam AI - Ba§vekil hakkmda yapacag1 icraata go
rnanyaya mukavemete te§vik edecegidir. re hi.iki.im verecegiz.» 
Nitekim, Avusturyayt da Almanyaya Ayni partiye mensub olan rahib Ernst, 
mukavemet etmege te~vik etmemi§tir. yabancilann Macaristanm i§lerine -kan§ ~ 

Habsburglar meselesine gelince, bu malarma mi.isamaha edilmemesi lazJmge
i~te Musolini geo;:en hafta, 1921 de im ~ lecegini kaydetmi§ ve yabancJ devletlerin 
parator ;lar!'1 geri ~eviren ve taht iize ~ Macaristam kendi siyasetlerine alet ede~ 
rindeki hissesinden vazg~mek istemiyen cekleri io;:in bunlardan faide beklemenin 
Naib Horllhy'ye pek aglr bir darbe in ~ dogru olmiyacagml soylemi§ ve §Unlan 
dirmi§tir.» ilave etmi§tir: 

Oeuvre gazetesinde Tabouis, Avus ~ «- Komiinist formiillerini kabul et ~ 
turya, Macaris-tan ve <;ekoslovakya ara~ miyelim. Fa kat komiinist dii§manlannm 
smdaki miinasebatta bir salah eseri go ~ progra!J!mdan da sakmahm. <;iinkii bu 
riildiigiinii kaydetmekle beraber merkezi program dunyada ayni derecede korkunc 
Avrupada bir blok te§kil edilebilecegine bir hekemonya tesisini derpi~ ediyor.» 
inanmamakta ve bOyle hir blok husule Berlin tekz.ib ediyor 
gelmesi ic;in italyanm Almanyaya kar§l Berlin 8 (A.A.) - Radi'kallerle sag 
cephe alml§ olmasJ lazJm gelecegini be ~ cenah Almanlan tarafmdan Budape§te ~ 
yan ve §unlan ilave eylemektedir: de yapilmak istenilen hi.ikumet darbesini 

«Halbuki Paris ve Londramn kanaa ~ tefsir eden ecnebi gazeteler, bu i§te Ma~ 
tine gore, orta Avrupa, Almanya ile caristamn rnerkezinde bulunan baz1 res· 
ltalya arasmda ni.ifuz rnmtakalanm ay1 r~ mi Alman ricalinin ve bilhassa Almanya 

sefiri von Mackensen'in parmag1 bulun -ml§hr.» 
Macaristanda metingler 

Budape§te 8 (A.A.) - Memleketin 
her tarafmda rniiteaddid rnitingler yapii
rnl§hr. Niimayi§o<;iler, gerek bol§evizm a~ 
leyhindeki tahrikata, gerek bol§evikligin 
lehinde yap1lmakta olan tahrikata niha ~ 
yet vermek io;:in siiratle icah eden tedbir
lerin almmasim istemi§lerdir. 

H1ristiyan rneb'uslardan Petrovacz, 
Budape§tede bir nutuk soyliyerek §Oyle 
demi§tir: 

«- Almanyadan, bizim dostumuz o· 
lup olmadigml sormamtz icab eder. Al
manya, Avusturyayt ilhak etmek istiyor. 
Bu siyaset, bizim rnenafiimize rnugayir ~ 
dir. 

Almanya, Avusturyayt yuttuktan son~ 
ra, acaba bizim hududlanm1zda tevak • 
kuf eder mi? Bu ciheti de bilmiyoruz.» 

1 e,ebbiisii haz.rrltyarilM 
tecziye edilmiyecekler 

Budape~te 8 (A.A.) - · Daranyi 
rni.ifrit sag cenahm faa! §ahsiyetlerinden 
biri olan Mecser ile uzun btt rni.ilakat 
yapml§ht. 

Diger cihetten siyasi kiSim §efi ve po
lis rniidi.ir muavini Heteny'nin istifas1 tek
zib edilmektedir. 
, Siyasi Mahfiller, sag cenah firkalan
nin iktidan ele almak hususundaki pro -
jelerinin meydana <;:1kmas1 neticesinde ne 
gibi cezalara <;:arptlacaklanm ve esasen 
bir ceza tatbik1 rnevzuu bahsolup olm1 ~ 
yacagm1 rnerak etmektedirler. 

T e§ebbiis, proje halinde kald1g1 i<;:in 
baz1 kimseler, muhalif partilerin azas1 a
lan mi.ite§ebbisler hakkmda takibatta bu-

dugunu iddia etmektedirler. Buramn iyi 
haber alan mahfilleri, bu haberleri bey -
nelmilel ihavay1 zehirlernege matuf yala~ 
na ve kine rni.istenid bir propaganda rna • 
hiyetinde telakki etmektedirler. Alman 
sefiri von Ma<ikensen, martm birinci gii
nii iio;: haftahk iznini gec;irmek iizere Bu· 
dape§teden hareket etmi§ bulunuyordu. 
Viyanada yaptlan biiyiik niimayif 

Viyana 8 {A.A.) - Saltanat ta • 
raftarlarmm pazar guni.i yapmt§ olduk -
Ian bir toplantmm ba§langJcmda fena 
kokular ne§reden bombalar atJlmi§hr. 
T oplantJda, §iddetli miinaka§alar olrnu§ 
ve bu mi.inaka§alan bir ad>ede tak1b et
mi§tir. Zab1ta, miidahale mecburiyetinde 
kalml§ ve 22 ki§iyi 1:evkif eylemi§tir. 
Siikun teessiis ettikten sonra birc;ok ha -
tiblerle beraber Ar§idi.ik Otto'nun mu • 
rahha sJ alan Mirbac:h da soz a!rnJ~tJr. 

' M acar Ajanszntn tekz.ibi 
Budape§te 8 (A.A.) - Yanresmi 

Macar Ajans1 tarafmdan ne~redilen bi1 
tebligde, deniyor ki: BaZI ecnebi gaze -
teleri, guya Macaristanda asayi§i ihlal 

edecek mahiyette miifrid sag cenaihm ba
Zl hareketlerde bulunduklanna dair Ma
car aleyihtan membalardan uydurma ha· 
berler ne§rediyorlar. Resmen beyan olun· 
duguna gore, rnemleket dahilinde sulhu 
ve asayi§i hi<;bir §ey tehdid etmemekte VI! 

te§kilatJ esasiyeye istinad eden emniyet 
mi.iemmen bulunmaktad1r. Miisellah bir 
te§ekkiil mevcud degildir. Bu gibi ifti • 
ralan i§ae edenler hakkmda takibatta bu· 
lunulmak iizere icab eden tedbirler alm-
ml§hr. 

Y erinde bir karar 
[Ba§taraft 1 tnct sahifedel 

lannda Aneden koyi.inden Seyh Ahmed 
nammda birisini mf bu rnaksadla o nahi
yeye gondermi§lerdir. Seyh Ahmed elin· 
de bir martin, maiyetinde silahh adam
Jar oldugu halde koy koy dola§makta ve 
Ti.irk halbm taciz ic;in her vas1taya ba§
vurmaktadir. Maksad tahrik yapmak ve 
Tiirk halkm1 ihtilale sevketmektir. 

Ti.irk koyliileri, Seyh Ahmedin ve a
venesinin tahrikatma si.ikunetle rnukabe
le etmektedirler. 

Vataniler ve manda memurlan halktan 
Suriye lehine muzaheret goremeymce 
tehdid yolunu tutmu~lard1r. 

Arablart dolandtrtyorlar! 
Lazkiye 8 (Hususi) - Vataniler ta

rafmdan yap1lan tahrikatla baz1 Arab 
rnmtakalannda saf halk iane maksadile 
dolandmlmaktadJr. Bu dolandmc1hk bil
hassa «silah alacagiZ, cepane alacaglZ ve 
Sancagi boylece Suriyeye ilhak edecegiz, 
o zaman Sancagm gi.izel topraklan ve 
bol mahsulleri yagma edilecektir» gibi 
sozler, saf halk arasmda cer vas1tasJ ha· 
line konmaktad1r. 
Dahiliye V ekilinin miihim soz.leri 

Adana 8 (Hususi muhabirimizden)
Bugi.in Halkevinde yap1lan toplanh es
nasmda Dahiliye Vekili ;liikrii Kaya 
Alevilik kelimesine temas ederek <;u • 
kurovada bulunan ve oz Tiirk ol ~ 

duklan halde saltanat devrinin mez -
iheb davas1 ve uzun siiren baz1 ecnebi 
temaslann tesirile ana dilini k1smen kay~ 
betmi§ ve bi.iyiik Tiirk camiasmdan ayn 
samlmt§ alan Alevi Tiirkleri rnevzuu 
bahsetrni§tir. Lazkiyede ve Hatayda 
bulunan Alevilerin oldugu gibi <;ukuro
vadaki bu yurdda§larm da oz Tii.rk ol
duklanm, kendilerinin ana dilimizle ko • 

l nu~malan laz1m geldigini, onlan biiyi.ik 

kiitleden ayn tutmak istiyen saltanat mi· 
ras1 cahilane telakki ile miicadele etmek 
lazim geldigini soyledi. 

Bundan sonra soz alan doktor Salim, 
bu Irkda§larm hic;bir zaman biiyiik Ti.irk 
milletinden ayn kalmadigllli, her zaman 
canla ba§la beraber olduklanm, Milli 
Miicadelede oldugu gibi Yemende, Hav
randa da ayni safta dovii§ti.iklerini soy • 
ledi. 

Ortadan kalkan kotii bir zihniyet 
Adana 8 (Hususi muhabirimizden) -

Dahiliye Vekili bu defaki cenub seyaha
tinde bilhassa <;ukurovamn Mersin, Tar
sus ve Adana bolgelerinde eski devrin 
uygunsuz bir zi<hniyetinin saikile fellah, 
Alevi gihi vastf!arJa amlan, hakikatihal
de Etililer soyundan siiri.ip gelme 1rkta§· 
lanmi;,da temas etmi§tir. Vekil, din mesa
ilini devlet i§lerine hakim k1lan saltanat 
idaresinden kalma gi.ili.inc aynbk telak ~ 
kisinin tam tersine olarak §ahsi ve ferdi 
akide ile devlet i§lerini birbirinden ay1ran 
laik cumhuriyet rejiminde yeri olam1ya -
cagm1 her vesile ile tebariiz; ettirmi~tir. 

Haber ald1g1ma gore evvelce ihmal e
dilmi§ olan bu ayn gaynhg1 ortadan kal • 
d1rma i§i bugi.in Cukurova gencligi ve 
rniinevverleri tarafmdan ele alman bir 
problem, ba§hca bir kiilti.ir i§i olmu§tur. 
Ayni uka rnensub vatanda~ ki.itleleri a -
rasmda guya din aynhgt yiiziinden has1l 

olan tesaniidsi.izliik bertaraf edilmek, 

tam manasile bir kayna§ffia ve kah~ma 
temin edilmek iizere bu milli kiiltiir da • 

Vasile zaten oteden'beri me~j<gu) oJan bir· 

~ok <;ukurova mi.inevverleri bu hususta,ki 

arzu ve kararlanm V ekile bildirmi§lerdir. 

Gencligin karan hulasaten ~udur: Sey -

han ve I~el vilayetlerinde hirer merkezi 

CUMHURiYET 

Avusturyada son 
siyaset cereyanlar1 

[Ba§makaleden devam) 

huriyet olmasma ragmen, Avusturyada 
cumhuriyet yerine saltanatm kaim olma· 
s1m ho§ goren bir siyaset gutmektedir. 

Bizzat Avusturyaya gelince, bu kii
c;iik mernlekette, fikirler muhteliftir. Bir 
F rans1z gazetecisinin tetkiklerine nazaran 
«Naziler, daha dogrusu bir Almanya -
Avusturya imparatorlugu kurmaga mey~ 
yal olanlar yi.izde 60, komi.inist ve sosya
listler yi.izde 25, Kral tara~tarlan yi.izde 
1 0 ~ 15 kadard1r. Hi.ikumet taraftarlan
na gelince, hiikumet taraftan kimse yok
tur; c;i.inkii bugi.in Avustury ay1 idare e
denler bile hiikumet taraftan degildirler. 
Fa kat ecnebi bir devletin yard1mile Kral
hk iade edilirse, halk buna rnani olmaga 
kalk1~maz. Ci.inki.i Habsburg'lara kar§J 
yiireklerdeki sadakat ve merbutiyet o ka
dar biiyiiktiir ki hic;bir vatanperver on
lara ate§ etmek istemiyecektir.» 

Fa kat, F rans1z gazetec1smm makul 
dii§iinceli Avusturyahlarla vaki olan g~ 
rii§melerinin ziibdesini te§kil eden bu soz
lere ragmen, Avusturya, Habsburg'lann 
avdetinden ziyade, Almanya ile birle§· 
mek yolunda ve rnecburiyetindedir. Ciin~ 
ki.i, rnemleket dahilinde, kuvvetli bir nas
yona] - sosyalist propagandas1 yap1lmak~ 
tad1r. Von Papen gibi yaman bir Alman 
devlet adam1, bu kiic;iik Alman cumhuri
yetini biiyiik Al:manya ile birle§tirmek 
ic;in c;ah§maktadir. 

Y azm Viyanada bulundugumuz za
man, ath miisabakalarda, Avusturyahlar, 
Alman zabitlerinin muvaffakiyetini ken~ 
di zabitlerinkinden daha ~ok aolh}hyor~ 
lard1. Halkm bir k1smJ Alman siivarile
rini Alman selamile «Heil Hitler!» yani 
<N arolsun Hitler!» diye selamhyordu. 

T am§hgJm bir Avusturyahya Alman
ya ile birle§me meselesi hakkmdaki fikrini 
sordugum zaman ayni §U sozleri soyle
mi§ti: 

«Bugiinkii Alman idaresini ve Alman
lan hakikaten sevenler, memlekette ek· 
seriyet te§kil etmezler. Buna raSffien, 
yegane c_;1kar yolu Almanyaya iltihakta 
buluyoruz. Avusturya, sokakta kalrnJ§ bir 
k1z gibidir. Bu k1z, babasmm c;ok sert 
ve ha~in olmasma ragmen, nihayet, nastl 
evine donmek mecburiyetinde ise, Avus
turya da, ister istemez, Almanya ile bir
le§mek tzhrannda kalacakhr.» 

Gidi§ oyle gori.ini.iyor. Sun'i surette bir~ 
birlhtlen aynlm1~ olan iki Alman mille( 
ve rnemleketi, ilk fusatta hirle§eceklerdir. 

. ABIDIN DAVER 

Gobbels meydan 
okuyor 

£Ba§taraft 1 fnci sahifedel 
toriteleri protesto etrni~lerdir. 

Gencligin terbiyesi i~ile ancak AI -
manyay1 mahvolmaktan kurtarm1~ 0 _ 

Ianlar me§gul olabilir. Biz, bir FUhrer, 
bir Almanya ve miittehid bir millet is
tiyoruz. ~u halde gencligin terbiyesini 
miitekabilen birbirleri aleyhinde bu -
Iunan mezhebler erbabma tevdi etmege 
imkan yoktur.:. 

Ren ifgalinin yrldoniimii 
Kolonya 8 (A.A.) - Biitiin Ren vi -

layetleri di.in gayriaskerl bolgede AI -
man hakimiyetinin iadesinin ylldoni.i -
mi.ini.i tes'id etm~Ierdir. Merasime halk 
geni§ bir mikyasta ·i'§tirak etmi§tir. 

Almanyada terbiye meselesi 
Berlin 8 (A.A.) - Bundan bir sene 

evvel Alman ordusu, Rhin nehri kop -
ri.ilerini a§ffil~l. Hitler, askerlikten tee
rid ed.ilmi§ olan eski mmtakada Alman
yanm hiikiimranhgmt yeniden tesis e
diyordu. 

Gazeteler, mi.ilhem olduklan a§ikar 
alan uzun makalelerde Locarno misa]n
nm feshedilmi§ olmasm1 hakh gaster -
mege ~alJ~maktadJrlar. Gazeteler, di -
ger milletlerin silahlanmalarmm AI -
man halkmda uyand1rm1§ oldugu en -
di~eleri izaleye gayret ediyorlar. Gob
bels'in Hamburg, Berlin ve Kolonya'da 
di.in soylemi§ oldugu nutkun mevzuu §U 

olmu~tur: 
c- Almanya, kuvvetlidir, ve hig kim

se ona tecaviiz etmek tehlikesini goze 
alamaz.:o 

Diger taraftan -binba§l Jost, askeri bir 
mecmuada Alman ordusunun kiymeti
nin hergiin artmakta oldugunu yaz -
makta ve askerlikten tecrid edilmi~ o -
Ian mmtakada tahkimat yaplltnt§ ol -
dugunu bildirmektedir. 

Bu teslihatm sebebi, Franstz - Sovyet 
misak1d1r. 

Alman zimamdarlart diyorlar ki: Bu 
misak, yeni bir Lokarno muahedcsi ak
dine en biiylik ve ba~hca engeldir. 

Milli Reasurans 
TURK ANONiM ~iRKETi 

;iirketimizin 1936 senesi alelade his -
sedarlar urnumi heyeti a§ag1da yazth 
maddeler hakkmda g1iljii¥nek ve karar 
ittihaz etmek lizere 31 mart 1937 .AR
~AMBA giinii saat ON BiRDE Anka -
rada Ti.irkiye i~ Bankas1 Genel Miidi.ir
ltigu binasmda toplanacakttr. 

~irket esas mukavelenamesi mucibin
ce umurni heyete i§tirak edecek olan 
hissedarlarm hamil bulunduklan hisse 
senedlerini veya bunu miisbit vesika -
Ian toplantJdan bir hafta evvel Al)ka -
rada Tii.rkiye i§ Bankasma ve istan -
bulda Tiirkiye hanmda ~irket muame
lat merkezine tevdi ederek mukabilin -
de duhuliye kartlart almalart lazJmdJr. 
Hissedarlann muayyen saat ve giinde 
Ankarada bulunmalan ilan olunur. 

Gorii~iilecek i§ler 
1 - idare meclisi raporunun okun -

maSI, 
2 - Bilan<;o ve kar ve zarar hesab1 -

mn okunmas1, 
3 - Muraktblar raporunun okunma-

Sl, 

4 - Yukandaki maddelerde yaz1h 
evrak ve vesaikm okunmasm1 miitea -
k1b bu hususta ve temettliiin tevzii 
hakkmda miizakere icrasile karar itti
haZI ve idare meclisi azasile muraktb -
larm ve miidi.irler heyetinin ibras1, 

5 - ~irket esas muka'Velenamesinin 
24 iincli rnaddesi mucibince miiddetleri 
biten idare meclisi azalanmn yerine 
yenilerinin se<_;ilmesi, 

6 - Muraklb s~imi, 
7 - !dare meclisi azasmm gerek ken

di namlarma gerek ba§ka §irketlerin 
idare meclisi azaSI veya mi.idi.irii stfati
le §irketimizl.e muamele yapabilmele -
rine mi.isaade itas1, 

8 - !dare meclisile muraklblann 1937 
senesi hakln huzur ve tahsisatmm tes -
biti. 

jlstanbul Horsas1 kapan1~1 
fiatleri 8 - 3 - 1937 1 

Beyoglu sulh mahkernesi i.igi.inci.i hu
_____ P_A_R_A_L_A_R___ kuk hakimliginden: 

Despina ve Yuvanm mi.i§tereken mu-

1 BterlJD 
1 Dolar 

20 Franmz !'r. 
20 Ltret 
20 Belcika Fr 
20 Dra.hmJ 
20 f.svtcre l'r 
20 Leva 

1 Florln 
20 Cek tronu 
1 A vusturva S1. 
1 Mark 
1 Zlott 

~ ~~end 

Ah!f 
613. 
123. 
108 
1;10 
bo: 
18, 

oso. 
20. 
68, 
70. 
20. 
25 20: 
ill. 
11. 
4.8, 

s:I7'~ tasarnf olduklan Beyoglunda Tatavla 
liG mahallesinin Yenimahalle sokagmda 
113 yeni ve eski 8 numaralt ve 450 lira mu• 
125, hammen k1ymetli hanenin tamamr, ~i.i-

1!4. 
2:.1. yuun izalesi i<;in a~lk artbrrnaya lro -

Cl75. nuldugundan 12/4/937 pazartesi giinii 
~~; saat 15 ten 16 ya kadar Beyoglu sulh 
75. mahkemesi b h§yazganhgmca mi.izaye -
23. ' de ile a~1k arttmnaya konulmu§tur. 
~~: Arlhrma bedeli cnarlanan bedelin 
23.. % 75 ini bulursa o giin ihale edilecek • 
U. tir. Bulmad1gJ takdirde 15 inci gi.ini.ine 20 Lev 

20 Dinar 52
• gelen 27/4/937 sal!. saat 15 ten 16 ya 

kadar icra olunacak ve en ~ok arthra
na ihale ed.ilecektir. 

Cenevre irtimai Ruble 
~ I 1 iav~ kuronu ao, aJ. 

. [Ba§taratt 1 inct sahifede] 1 Tiirk altu11 1036, 1037. 
K b I I 246. '"7 Oimlte ugiin og eden sonra gee; vakte" __!.,!!!nk.;....n....;ot..;..O.;..s.;.. . ...;B._ . .;__ _____ .... _.-'I 

kadar ic.;tima ve Turk projesini esas itti· C E K L E R \ 
haz ederek rni.izakerelerine devarn etmi§· Alii; sat~ 
tir. Bugiinkii rni.izakere, statiini.in birinci Londra 616 615. 

maddesi iizerinde olrnu~tur. Komitenin ~~Yak 1~:1~ 1~:m~ 
daveti i.izerine Sancaktan Cenevreye ge • Mil~o Hi,045 15.0732 

len mii§ahidlerin, Sancag1n cenub hudu- ~=eJ S::m~ tli ~ig 
dundaki BayJrhucalk ve Hazne nahiyele- cenevre 8,471~ 6,4786 

ri hakkmdatki rnii§ahedelerini dinlemege ~~am 6
Ui75 Gf:n~ 

karar vermi§tir. Komite hergi.in toplana- Prall 22.1475 22.785 

cakt1r. ~~: 1t!~~ lg~~~ 
Ha•an Cebbare Cenevreye ~~~va ti~3 !:i~~o 

davet edilmemif Budaneste 4.3830 4.6!! 

Cenevre 8 (A.A.) - Anadolu A • :en:,~ 1~:~m L~~:~m 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: Yokohama :u ~ao :!,7875 

5 mart tarihli istanbul gazetelerinde ~tc;;s:~~:O 2::~85 li,~~36 
Suriye Maliye Nazm Hasan Cebbarenin , ______ .;.... ______ _ 

beyanah inti~ar etrni~tir. Bu beyanatta E S B A M 
Hasan Cebbare, Milletler Cemiyeti ko· I A~~ 

z BankaSl 97.50 

Kaparus 
14.60 
97. 2J 

Cenevreye gittigini soylemi§tir. Ne Mil -
mitesi tarafmdan vaki alan dave! u··,nne l.,lan ,.,,.,. U 60 

letler Cemiyeti ve ne de Cenevrede io;ti- t S T l K R A Z L A R 
rna eden komite tarafmdan boyle bir da- Mlll3 KapaiUO 
vet vaki olmami§ ve komite yaln1z kon- borcu I pe~ln 19.70 19.70 

sev tarafmdan Sancag~ a gonder1'len b1'taraf ~ » 1 vadell 19·75 19
·
610 

J • , n oes1n 1\1.30 19.40 
mii§ahidleri davet etmi~tir. Mii~ahidler • :. W vadel 19.45 19,4.0 

bugi.in gelmi§tir. Olsa olsa Sancakta tna- EnlanJ 
99

• 
99

· 

TABViLAT 

1 - Evin evsaft mahkeme ba§katibi 
nezdinde 935/22 numarab. dosyada ya
Zlh oldugundan anlamak istiyenler o -
rada okuyiibilirler. 

2 - ihaleye kadar birikmi§ Maliye, 
Belediye vergileri, Vak1f icaresi, Tella
liye ve 20 senelik taviz bedeli mi.i§te -
riye aiddir. 

3 - Artt1rrnaya girmek istiyenler 
muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde 
teminat akgesi veya ulusal bir Banka
mn teminat mektubunu getirmeleri 
~arttlr. 

4 - Arttlrma bed.eli ihaled.en itiba -
ren yed.i giin i~inde mahkeme kasasma 
yatmlacaktll". Aksi takdirde ihale bo
zularak farkl fiat ve zarar ve ziyan, fa
iz bilahi.ikiim kendisinden almacakhr. 

5 - 2004 nurnarah icra ve iflas ka -
nununun 126 nc1 maddesine tevfikan 
gayrimenkul iizerindeki ipotek sahibi 
alacakhlarla diger alakadarlar gayri -
menkul i.izerindeki haklarmt, hususile 
faiz ve masrafa dair alan iddialarm1 is
pat i<;in ilan giini.inden itibaren 20 gi.in 
iginde evrakl mlisbitelerile birlikte sa
h§ memuruna miiracaat etmelidir. Ak
si takdirde haklan Tapu kiitiigile sabit 
olm1yanlar sah§ parasmm payla§masm
dan baric kahrlar. 

6 - ~artname mahkeme divanhane -liye mi.idiiri.i olan Hasan Cebbare, ko -
mitedeki Fransiz delegesinin mii§aviri o Mlll3 Kapa.me sinde herkesin gorebilecegi yere astl -

Anadolu 1 vadell 3~.30 89.00 m1~t1r. Fazla malfunat almak istiyenle-larak Cenevreye gelmi§ olabilir. 

Toplantr dort bef giin siirecek 
Cenevre 8 (Hususi) - Milletler Ce

miyeti Konseyi bu sabah lsvec.; murahha· 
smm riyasetinde toplanml§ ve ruznamede
ki rneselelerin tetkikine ba§larni§hr. Bu 
seferki toplanh dort be§ gi.in devam ede
cektir. 

komite, Tarsus ve diger kazalarda da 
vilayetlere bagh otuzar ki§ilik faa! komi
teler te§kil edilmesi, Halk Partisile ken • 
dileri i<;:in ana miiessese olan Halkevle • 
rinin rnuzaharetinin temini. 

Gaye, sosyal ve kiiltiirel sahada c;a • 
h§arak tam bir temessiil ve tesaniid elde 
etrnektir. Ana dilimizin piiri.izsiiz olarak 
konu§ulmasJ, k1z ahp k1z vermek, her ti.ir
lii menfi telakkilerin ortadan kaldmlrnasi, 

bu maksada unun konferanslar verilme

si, ne§riyat yapJlmasi, rnektebler ac.;tlmasJ 

bu ciimledendir. 

Gerek V ekil, gerek halk, Atatiirkiin 

§Uurlu gencligine yara§an bu rni.inasib 

teklif ve karan memnuniyetle kar§Ilami§· 

lard1r. 

:. n vadell 39.85 89,00 rin 935/22 sayt ile ba§yazganhga miira-
- 11 42.60 42 00 "==....__m_u_._v_a_d_e_;_ __ ..... ,.. ..... .._==--· ._..,,;, caatleri ilan olunur. __ ,._ 

------------------------istanbul asliye birinci hukuk mah -
kemesinden: ROMANYA SEYRISEFAIN iDARESt 

. Hareket ed.ecek vapurlar: 
Istavri Vasiliyadis Kostanoglu miras-

g1lar1 kansJ Harikliya, oglu Vasil, l.a.z- ROMANiA vapuru 10 mart ~a.I'§amba 
lar1 !polya, Kornilya ve Kivelya tara- saat 9 da (Pire, 1skenderiye, Hayfa ve 
fmdan Beyoglunda Pangalh, Harbiye Beyrut) a. 
mektebi kar§tsmda 4l nurnaralt hanede PELES vapuru 12 mart cuma saat 
Siroz miibadillerinden Zehra aleyhine 12 de (Kostence, Sulina ve Kalas) a. 
ag1lan iptali sened davasma mi.itedair Berlin, Breslau, Dresden, Loncira, 
alan davadan dolay1 ·ikametgah1 haz1- Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ras1 meo;hul bulundugundan 1/2/937 igin tenzilath fiatlarla mi.ittehid bilet • 
saat 14 te mahkernede haz1r bulunmas1 ler verilir. Bi.itiin Romanya, Polonya 
igin ilanen vaki tebligata ragmen mah- ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirklye -
kemeye gelmiyen mumaileyha Zehra Romanya hi.ikfunetleri arastndaki itilai 
hakkmda muhakemenin gryaben deva- mucibince merkezi ve §arkt Avrupa 
mma ve i§bu gryab kararmm hukuk u- i~in tenzilatll fiatlarla e§yayi ticariye 
sulii muhakemeleri kanununun 141 in- sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i<:in 
ci maddesi mucibince ilanen tebligile Galata Yolcu salonu kar§tsmda Ta · 
gayrimenkullerin esasen kimin uhde - hirbey hanmda tstanbul umumi acen
sinde kay1dh ve kendisine ne suretle . tahgma miiracaat. Telefon: 49449-49450 
tefviz olundugunun Tapu dairesinden 
sorulmasma ve muhakernenin de 9/4/ 
937 saat 14 e talikma karar verilrni§ ol
dugundan olveghile tasdir ve mahkeme 
divanhanesine talik kl.lman giyab ka -
ran teblig makamma kaim olmak i.ize
re ilan olunur. 

Doktor 11 

BE3i R FUAD TOPUZ 
Samtunda Ziraat Bankas1 kar$ltmda 

~EMEK I 
DEGiL 
= ,• 
I$KENCE 

Dislerini , 

Radyolin 
ile temizlememenin 

cezasinJ ~ekiyor 
Di§leri hi~ temizlememck ne kadar 

muztrsa geli~igiizel bir rnacunla temiz
lemek te o kadar muz1rd1r. Di§lerinizin 
minasmt bozacak macunlardan saktm
mz. Minas1 bozulan di§ler ~iiriimege 
mahkumdurlar. Yemek yedirmezler, su 
i~irmezler ve size hayatl cehennem 
ederle.r. Nihayet hepsini ~ektirerck 
gene ya~ta di§siz kahrsmtz. 

Radyolin 
Di~leri, mina tabakasm1 gizmeden, 

htrpalamadan temizler ve parlahr. 
Mikroblan oldi.iriir, di~ etlerini kuv
vetlendirir. 

ikinci ilan 

Tiirk Krom 
Anonim ~irketinden : 

Ti.irk Krom Anonim ~irketinin 5 mart 
1937 tarihinde curna gi.inii saat 14 te 
mukarrer olan ytlhk umumi heyet top
lanbsmda hissedaranca ekseriyet has1l 
olmadttindan esas mukavelenamenin 
51 inci maddesi hiikiimleri dairesinde 

5 n·isan 1937 tarihine rashyan pazartesi 
gi.inii saat (11) de §irketin idare merke
zinin bulundugu Galatada Voyvoda 
caddesinde Asikurazioni Generali ha -
nmm 4 iincii katmda 73 ~ 75 sayth da -
iresinde iKiNCi defa toplanacagmdan 

hissedaranca malfun olmak ve esas mu
kavelenin 57 nci maddesine gore bir 
hafta evvel ~irket mer kezine ba§vurup 
hisse senedlerini tevdi ederek duhuliye 
varakalan almalan liizurnu ilan olu • 
nur. 

MUzakerat Ruznamesi $Unlardu: 
1 - idare meclisi raporunun okun • 

rnaSI. 
2 - Mural.a.b raporunun okunmas1. 
3 - 31 birincikanun 1936 tarihinde 

hitam bulan seneye aid bilano;o, kar ve 
zarar hesablarmm tetkik ve idare mec
lisi azalarmm ibras1. 

4 - Esas rnukavelenin 25 inci mad
desine g&e idare meclisine aza se~il • 
rnesi. 

5 - Murak1b tayini ve iicretinin tes
biti. 

6 - Ticaret kanununun 323 iinci.i 
maddesine tevfikan idare meclisi aza • 
!anna salahiyet verilmesi. 

!DARE MECLiSi 

Tasfiye halinde 

Tiir iye Milli 
Sigorta ~irketi Hissedarlarma ~ 

4 mart 1937 tarihinde vuku bulan 
tasfiye alelade umumi heyet toplantl -
smda hazrr bulunan hisse adedine na
zaran akseriyet hast! olmamt~trr. ~ir • 
ket dahili nizamnamesi ahkamma tev
fikan mezkfu toplantmm 3 nisan 1937 
tarihine rashyan cumartesi giini.i saat 
11 de Galata, Voyvoda caddesinde Tiir
kiye Milli hanmda vuku bulacagt ilan 
olunur. 

Miizakerat Ruznamesi 
1 - Murak1b raporunun okunmas1, 
2 - Bilanc;o, kar ve zarar hesabmm 

tetkik ve kabuli.i, 
3 - Tasfiye memurlart raporunun 

tetkik ve tasvibi. 
Tasfiye memurlan 

ISTANI3UL 
7 nci icra Memurlugundan : 

Bir borcdan dolay1 mahcuz olup sa -
hlmasma karar verilen ev e§yasl 13/3 
937 giiniine gelen cumartesi saat 12 den 
13 e kadar Topkap1da Topkap1 cadde -
sinde 82 sayth hancnin oniinde hazlr 
bulunacak rnemura mi.iracaatleri iHln 
olunur. (30839) 



8 CUMHURiYET 
9 Mart 1937 

Elaziz ~ebri f~me Suyu Tesisat 
ve infCiat Eksiltmesi 

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

d.eki iiebe~e i~~n icab ede~ boru. v.esai:r:_ malzemeleri~ tedariki ve boru fer -
~1yatmm Icras1le buna mutefern 1malatm yap1lmasi ve §ehir dahilinde bir 
depo in§aSI kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

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

kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen :;lefliginden ala -
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma giinu. saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Bele~iyeler Imar Heyetince 
yapilacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklilerin asag1da yazil1 teminat ve 
vesaiki ayni gii.n saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olma -
Ian lazimdir. 
A- 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5820 lira

hk muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Kanunun dii;rdii.ncii. maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. 
D- Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefliginden miinakasaya girmek iGin ala

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

linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile giiJ).derilecek teklif mektub
larmm iadeli taahhii.dlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelm;~ bu
lunmasl laz1md1r. 

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

CJTON B .. 
DUNYADA 

HER KES 

, 

Trabzon 
Elektrik 

TORK 
Anonim ~irketinden : 

Hissedarlar heyeti umumiyesi 31 
mart 937 c;ar§amba gii.nii saat 14 te 
Trabzonda §irket binasmda alelade su
rette toplanacagmdan nizamname mu
cibince laakal on hisseyi hamil hisse • 
darlarm ic;iima gii.niinden bir hafta ev
veline kadar hisse senedlerini veya 
bunlara sahib olduklanm giisteren ve
sikalan §irkete tevdi ederek duhuliye 
varakas1 almalan ilan olunur • 

Miizakere Ruznamesi 

Kuvvetli varhklar 

En buyuk hlzlarm1 kendi i~.t 
cevherlerinden al1rlar. Var
hgml ic; cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ~.rah§an 
mii.stahzarlarm daima fev
kinde kalmi~tlr. Bunun da 
sebebi, ba§kasm1 taklide 
iizen.memesinde ve ya.ratt1g1 
klymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKL!D 
daima (benzer) idir, hic;bir 
vakit asll olamaz. 

Deniz, Tayyare ve 
Tren tutmas1na, 
bafi donmesi ve 
goz kararmalar1na 

kar!l• 

KARDOL 
en son ve fenni terakkllere 
muvaf•k imal edllmifj venl 

ilac 

DOKTORLARA 

DAHiliYE HASTAliKlARI 
ve gene! te~his 

TtJRK PlY ASASINDA mevcud 
1 - idare meclisi ve murakib rapor-

larmm okunmas1. 5 ve 10 kuruifluk b1~aklardan, 
Dr. Sadullah Nutku 

P!of .. r~1. MATTHES'in derin gii
ru11Ien bulunan k1ymetli bir eserdir 
Sah§ veri ikbal ve Mazlum Kitab· 
evlni 906 sahife. f ah 60[) Kuru~ 

2 - 1936 senesi bilanc;o ve kar ve za- tJSTtJN ve Tiirkiyemizde yegane 

rar h_:sablarmm :etkik ve kabulile tlZ TORK mahdir. TORKlYE'nin 
mezkur devreye a1d hesabattan dolaYI 
idare meclisi azalannm ibrast. her tarafmda tanesi, 5 • 10 tanesi 

r Dr. Suphi ~enses 
3 - !dare meclisinde inhilal eden bir 40 kuruttur. 

azaltga nizamname mucibince muvak- .,,••••••••1•••••1• 
katen intihab edilmi:;; olan zatm kat'i 
intihabmm -icras1. . drar yollan hastallklafl mutehaSSISI 

Bevoglu YlldlZ sinemas1 kar:,un 
leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi faklrlere paras•z 
··---·Tel. : 43924 litliiiliiiiil•l 

4 - 1937 senesi i~in muraklb tayini 
ve ucretinin tesbiti. 

Svester Aramhyor 
Bir aile nezdinde yeni do~an blr 

~ocuk i~in miirebbiye aran1hyor. 
Acele Alman hastanesinde 101 

S I k b f r--• Dr. lhsan Sami --·· .__ numaraya miiracaat. ah 1 ii e tak1m1 ·· Oksiiriik Surubu 
Akajudan yap1lm1~ komple bir bii.fe • 

tak1m1 sablacaktu. Arzu edenler saat Oksiiriik ve nefes darhjti, bo~ 
on alhdan on sekize kadar Ayaspa~ada maca ve lozam1k oksii.riikleri i~in 
Barb aparhmamnm 5 numarah daire- pek tesirli ilacd1r. Her eczanede ve 
sinde giirebilirler. ecza depolannda bulunur. 

Sahtb Vl!l Bt1$muharrtrt; Yuna• Nadi 
Umuml ne$11yatt tdare eden Yazt l11«1 

Mildilril: Hikmet Miini' 

Cumhurwet matb~ 

•• 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

KUMBARA 
0 

BrRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

- ; . .-...... 
..f .~ ·.r 

FJa , •#I 

.I ____ . __ E~m~n~i~y_e_t ___ .s_a __ n_d_•.9.• ___ il_a __ n_l_a_r_• ____ ~l 
T aksitle sa tiiik emlak 

Cinsi S em t i Evsa£1 Muhammen 

Apartlman Fmd1kh Mollac;elebi mahallesi Ce§mec;IkmaZI sokak 
eski ve yeni 6 No.h (Hayriye apartrmaru) 

k1ymeti 
tlr;er odah ve uc;er daireli 

Apartrman 

Dii.kkanh apartlman 
' 

Diikkanh apartnnan 

Apartrman 

Bahc;eli ko~k 

Tophane Firuzaga mahallesi Hasanaga Bahc;ec;Ikmaz1 
sokak Es: 7, Ye: 9 No.h (Esma aparhmam) 
Beyoglu Hacrmimi mahallesi Kumbarac1 sokak Es: 
78, 80, 82, Ye: 104, 106, 106/1, 106/2 No.h 

Bebek, Bebek caddesinde Ye: 154, 156 No.li (Hey
betullah apartrmam) 

Sultanahmed eski Nakilbend mahallesi Cayrroglu 
sokak Es: 30, Ye : 34 No.h (Aziz aparbmam) 
Biiyukadada Nizam mahallesi yeni Ziyapa§a sokak 
Es: 5, 8, Ye: 3 Mii. No.l! bahc;eli (Ziya Pa~a ko§kii) 
ve mii.frez arsa. 

kargir elektrik ve ter
kosu havi 
!ki~er odah uc; daireli 
kargir kuyu ve elektrikli 
Alb daireli ii.~ dii.kkanh 
kargir ii.~ dairesinde ban-
yo vard1r. Su, elektrik ve 
havagazini havi 
Biri diirt odah ikisi yedi
~er odah ii~ daireli elek-
trik, terkos ve kaloriferi 
havi 
U~er odah uc daireli elek
trigi havi kargir 
lki kath taksimatl bi:iliik 
halinde aynlm1ya miisaid 
27 odah, hamam ve elek-

5500 

3800 

16000 

23000 

6000 

1 - Arttlrma 6 nisan 937 tarihine dii.§en sah gii.nii saat 14 
trigi havi ah~ab 9000 

en ~k bedel verenin iistiinde b1rakllacakhr. 
te yapllacak ve gayrimenkul muhammen klymeti bulursa 

2 - Arthrm1ya girmek ic;in muhammen k1ymetinin % 10 nisbetinde pey akr;esi yahrmak laz1md1r. 
3 - Bedelin diirtte biri pe~in geriye kalam be~ senede be§ mii.savi taksitte odenir. Taksitler % 7 faize tabidir. 
4 - Taksitler iideninciye kadar gayrimenkul Sand1ga biri nci derecede ipotekli kahr. 
5 - Fazla izahat ic;in Binalar Servisimize mii.racaat Iaztm dtr. 

DAKTiLO ARANIYOR istanbul dordii.ncii. icra memurlugun
dan: 

Bir §irkette c;ah§mak iizere bir TUrk daktilo bayan isteniliyor. Bilmesi Bir borcdan dolaYI sat1lmasma karar 
laztm gelen malumat: Tii.rkc;e ve ingilizceyi iyi konu!imas1 ve seri daktilo verilen bugday, arpa, saman, burc;ak, 
ve steno yazabilmesi. Aynca frans1zca bilenler ve bundan evvel bu gibi i$- yulaf, kaphca .Ue bir rift okii.z ve araba 
lerde r;ah~anlar tercih edilir. ,. 

12/3/937 cuma gii.nii saat 10 dan itiba-

c;ah§hklanm bildiren mektublannt posta kutusu 236, Beyoglu, adresine ren ac;tk arthnna ile sahlacaktJr. 0 gii.n 1 
Talib olanlarm acele olarak tercii.mei hallerile ~?irndiye kadar nerelerde 

gondermeleri. yiizde yetmi§ be§ini buldugu takdirde 

••••••••••••••••••••••1••••••• .. isteklisine verilecek, aksi halde ikinci 

BandD"ma i~me Suyu Tesisat ve intaat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden: 
Bandtrma ~ehri dahilindeki §ebeke ic;in icab eden boru vesair malzeme

lerin tedariki ve boru fer§iyatmm icrasile iki depo in$asile sair buna mii.te
ferri imalatm yaptlmast kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - I!iin muhammen bedeli 61597 lira 98 kuru~tur. 

arttJrmaya 18/3/937 c;ar§amba gii.nii sa

at onda tekrar ba:;;lanacaktJr. !steklile -
rin bu sab§m yapllaca~ Silivr·ikapi dt
!iansmda Seyyidnizam mahallesinde 
Yanko Corbacmm c;iftliginde siizii ge -
c;en saat ve vakitlerde haz1r bulunma-
lart ilan olunur. (30829) 

2 - !stekliler bu · i~e aid §artname, proje, vesair evrakt 308 kuru$ mu· 
kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler Imar Heyeti Fen ~efliginden ala -
bilirler. Muhim bir muessese 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma gii.nii saat on birde 
Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler imar Heyetince 
yaptlacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek !Gin isteklilerin a~agtda yanh teminat ve 
vesaiki ayni gii.n saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi~ olma -
Ian Iaznndtr. 

Usulii muhasebe ve frans1zca li
sanma bihakkm vaklf iiz Tii.rk cid
di bir memur aramaktadtr. Talible· 
rin cMtihim• rumuzile istanbul 176 
numarah posta kutusu adresine 
mektu la mii.racaatleri. 

A- 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak 4330 lira
hk muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettigi vesikalar . 
C- Kanunun dordiincii maddesl mucibince eksiltmiye girmeye bir mani 

bulunma~hgma dair ittrzllll bir· mektub. 

oPERATtlR 

D- Belediyeler !mar Heyeti Fen ~efliginden munakasaya ginnek ic;in ala· 
caklar1 v.esika. 

Dr. Cem~l ~erif Baydur 
Cerrahi hastahklar ve sinfr 

cerrahisi miitehasstsi 
Caf{aloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~lSlnda Zorlu apartrman No. 16 
Pazardan maada hergii.n saat 2 den 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gi:inderilecek teklif mektub
larmm iadeli taahhii.dlii. olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi§ bu
lunmasl lazrmd1r. 

Bu i~ hakkmda fazla ma111mat almak istiyenlerin Belediyeler !mar He-
6 ya kadar basta kabul eder. 

Telefon 23289 
yeti Fen ~efligine mii.racaat etmeleri. c522· (1288) 

Istanbul Ga yr imiibad ille r Kom isyonundan : 

331 

425 

7606 

8336 

Semti ve mahallesi 

Edirnekapi <;akuaga 

Samatya Hacihasanaga 

Biiyi.ikada Y al1 

Amavudkoy 

Aksaray Yah 

Kuzguncuk 

Kurtulu§ 

Samatya lmrahor 

llyasbey 

Samatya 1mrahor 

flyasbey 

Edirnekapi Kariyei

atikalipa§a 

Yedikule Silivrikapi 

Ta.rabya. 

Edirnekapi Kariyei-

a tikalipa§a 

Kumkap1 Cad1rcJ· 

ahmed~elebi 

Kandilli 

Sokag1 

E: Papas 

Y: Kazmaci 

E: Karagoz 

Y: l§k1rlak 

E: Ayadimitri 

Y: Zagnospa§a 

Sucubah~esi 

E: Bostanderunii 

Y: Kumsal 

E: HaC!kaymak 

Y: Mente§bagJ 

mahallen: Me§ruta 

E: Papas, Kasab 

Y: Filozof, Kasab

hur§id 

fkiyiizlii~e~m~ 

1mrahor cad. 

Bostan ve 

Seyheyiib 

E: Yedikule 

Y : Silivrikapi 

E : Bostanyolu 

Y: Kalayct 

E: Cami~erif 

Y : Kariyebostam 

Ciftegelinler 

E : Y enimahalle 

Y: Y enibah~e ve 

Mes'udbey 

Emlak No. 

E:veY:1 

E:15Y:11 

E: 17 

Y: 37 

E: 7-11 Y: 9 

E: 176 

Y: 139 

E: 46 

Y: 18 

37-39-44 

E:47Y:47 

E: 124 Y: 138 

E: 21 Mii. 

Y: 25-45-19 

E: 24 Y: 3. 
3;1 

E: 16 

E: 21 Mii. 

Y: 16 

E: ve Y: 6-8 

E: 45 Y: 1-3 

mahallen: 

31 ve 1 

Hisseye gore 

Cinsi ve hissesi 

35 metro arsa 

51,25 metro arsa 

63,50 metro ana 

87 metro arsa. 

45,50 metro arsa 

Ah§ab hane 

227 metro arsa 

65 metro .a.rsa 

125 metro arsamn 

18/21 hissesi 

Maabahc;e ah,ab hane 

ve arsa 

Bostan ve mii§temilatmm 

240 ta 165 hissesi (is

timlak olunacak klSlm sa· 

b§ta dahildir) 

195 metro arsa 

muhammen K. 
50 Ac;1k 

arthrma 

100 » 

260 » 

175 » 
230 » 

820 » 

910 » 

100 » 

zarf 

1050 » 

4000 » 

200 Ac;•k 

artbrma 

54,50 metro arsa 110 » 

Bah~eli kargir ftnn ve 

arsanm 19 I 120 tam ve 

bir pul ve dort humus pul 

hissesinin 16 sehim terti

bile 9 sehmi. 

N a tam am ah~ab 

hane 

320 Ac;Ik 

artt1rma 

Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sah~ c;Ikanlrni§tlr. lhaleleri 22/3/937 tarihine dii§en 

pazartesi giinii saat 14 tedir. Sah§ miinhastran gaYJimiibadil bonosiledir. 
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• 
~ehirleri I~me Suyu Ayd1n ve Mugla 

Tesisat ve intaat Eksiltmesi TiZM PiMA 0 L ile derhal ge~er. U~iimek· 
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agrdar1 hemen keser 

Dahiliye V ekaletinden: 
Aydm ~ehrine 5 + 903 kilometrodan ve Mugla §ehrine de 0 + 750 kilo

metre mesafeden su isalesi ve flehirler dahilindeki §ebeke i~;in icab eden 
malzemenin tedariki ve boru fer§iyatmm icrasile sair buna miiteferri ima
latm yap!lmast ve Mugla §ehri dahilinde iki depo ve Aydm §ehri i<;in ~e ~~r 
filitre ve bir depo in~as1 ve her iki ~ehre aid i~ler beraber olarak aym mu
teahhidc ihale edilmek iizere kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - I§in muhammen bedeli Mugla i<;in 64729 lira 28 kuru§ ve Aydm 
ic;in de 91958 lira 20 kuru§ olmak' iizere ceman yekO.n 156687 lira 48 kuru§tur. 

2 - istekliler bu i§lere aid §artname, proje vesair evrakt 784 kuru§ mu
kabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen l;)efliginden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cuma giinii saat on birde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binastnda toplanacak Belediyeler !mar Heye-
tince yapilacaktir. . 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin aflagtda yazt!l temmat ve 
vesaiki ayni giin ve saat ona kadar Komisyon Reisligine teshm etmi§ ol -
malan laztmdtr. 

A - 2490 sayl11 kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olarak Aydm 
ic;in 5848 lira ve Mugla ic;in de 4487 lira olmak iizere muvakkat teminat. 

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

mani bulunmadlgma dair imzah bir mektub. 
D - Belediyeler !mar Heyeti Fen $efliginden miinakasaya girmek i~;in 

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

Kornisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek. teklif mekt!lblarmm 
iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Komtsyona gelml§ bulun
masi laztmdlr. 

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

TURK HA VA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kaJar bittlerce kipyi zengin elmiftir 

5 inci ketide 11 mart 937 dedir. 

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

ve 20.000) lirahk iki aded miiki.fat vardtr .•• 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii aktamt· 

na kadar biletini deiittirmit bulunmaltdtr. Bu tarihten 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur •.• 

Kapab zarf usulile eksiltme ilam 

T ekirdag Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Tekirda~ §ehrinin tahminen 250 hektarhk mes

killl ve 70 hektarhk gayrimeskun ki cem'an 320 hektarbk yerinin haliha
ztr haritasmm tanzim ve tersimi i§idir. 

2 - Muhammen bedeli: MeskO.n arazinin 17,5, gayrimeskun arazinin 10 li-
radan muhammen bedel yektinu 5075 liradtr. 

3 - Bu i$e aid evrak ~unlardtr: · 
A - Hususi ~artname. 
B- $ehir ve kasabalarm halihaztr haritalarmm ahnmasma dair Naf1a Ba

k~nhgmm umum\ t"'n• ~Jli ~flol' amesi. 
C- Mukavele projesi. = 
4 - istekliler bu evral<:J, T~kirdag l34:lediy.esinden paras1z alabilirler. 

. 5 - Eksiltme 23/3/937 sal1 giinii saat 16,5 ta Tekird!IA Belediyesinde Beledi
ye Reisinin ba$kanb~mda miite§ekkil Belediye Enciimeninde yapua
caktJr. 

6 - Eks!ltme: Kapah zarf usulile yap1lacakttr. 
7 - Eksil!meye gireceklerin 381 lira muvakkat teminat vermeleri ve B$8~1-

da :vazth §artlan haiz olduklarma dair tasdikli vesikalart gondermeleri 
laz1rndtr. 
Bu 19e: ancak fenni ehliyet ve ihhsaslan Naf1a Vekaletince kabul ve 
tasdik edilmi:? olan miihendis ve topograflar veya bu kabil miihendis ve 
topo~raflarla bu i~e ortakbk yapacag1 Noterlik~e musaddak miiteahhid -
ler Rirebilirler. 

8 - Teklif mektublan yukanda be~inci maddede yazth ihale giin ve saatin
den nthayet bir •aat evveline kadar Tekirdag Belediye Reisligine getiri
lerek makbuz mukabilinde vermeleri lAztmdtr. Posta ile gonderilecek 
taahhiidlii mektublar da ihale saatinden bir saat evvel gelmi§ olmas1 ve 
zarflarm miihiir rnumu ile iyice kapattlml§ bulunmas1 §arthr. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. (1190) 

Ordu Direktorliigiinden: 
1 - Fatsa - trnye yolunun 0 +OOO - 12 + 198 kilometreleri arasmda ye,_i 

aded bir metrelik, dart aded iki metrelik, iki aded ii~; metrelik, ii!; aded 
be~ metrelik menfez ile bir aded 2 X 7 ve bir aded dokuz metrelik ve 
mecmu bedeli c32,799• lira 96 kuru!jtan ibaret imalati smaiye in!iaatile 
0 + 000 - 9 + 509 kilornetreler arasmda 7573 metrelik ktsmm !iOSe 
olarak in~aSl c15,169» lira «22• kuru~ ki ceman c47,969» lira c18• kurU§ 
bedelile ve 10/3/1937 ~ar!iamba giinii ihalesi yaptlmak iizere kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Bu i~e aid !jartname ve evrak !iUnlardtr: 
A - Eksiltme !iartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i~leri genel ~artnamesi 
D - $ose, kargir ve beton in~aata dair fenni §artname 
E - Hususi liartname 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 
1stekliler bu ~artnarneleri ve evraklart 250 kuruG bedel mukabilinde 
Ordu Naf1a Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10/3/1937 c;ar~amba giinii saat 14 te Ordu Enciimeni Daimi 
kalf-minde yapllacakttr. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulile yaptlacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in istekli~in «3598. lira muvakkat teminat 

verrnesi ve a~a~daki vesikalart hatz olmast laztmdtr. 
A - Ticaret Odast vesikas1 
B - N afta VekaJ etinden almml~ ehliyeti fenniye vesikast 

6 - Teklif mektublan ii~iincii maddede yazth saa.tten bir saat evveline ka
dar Enciimeni Daimii Vilayete getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine 
verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;iincii maddede 
yazl11 saate kadar gelmi~ olmast ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice ka
patllml~ olmas1 laztmdtr. Postada kalacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1052) 

Ak§ehir Bankastndan: 
Ak§ehir Bankasmm hissedaran heyeti umumiyesi 30 mart 937 sah giinii saat 

13 te bankanm Ak§ehir merkezinde alelade ve fevkalade surette toplanaca -
~ndan hissedaramn toplanma giiniinden on giin evveline kadar bizzat veya 
bilvekale miiracaatle duhuJ.iyelerini almalart ilan olunur. 

Alelade Ruznamei Miizakerat 
1 - Idare meclisi ve muraklblar raporunun okunarak miizakeresi, 
2 - Bilan<;onun tetkik ve tasdikile m eclisi idarenin ibras1, 
3 - Miiddetleri biten meclis azalan yerine yeniden aza intihab1, 
4 - Miiddetleri biten murak.Iblar yerine iki muraklb intihabile iicretleri -

nin tayin ve takdiri. 

Fevkalade Ruznamei Miizakerat 
Banka esas nizamnamesinin 1, 11, 20, 35, 36, 37 nci maddelerinin ilave ve 

tadil §ekillerinin tetkik ve tasdik1. 

ESKi ~E KiL 
1 - Hernevi teminat ve tahvilat ve 

emtiai ticariye ve emvali menkule 
merhunatile ve hilliyat mukabilinde ve 
kefili §ahsile avans · ve ikrazatta bulun
mak ve itibar1 mali a .. mak ve hernevi 
«;ek ve karnbiyo ve iskonto muamelesi 
icra ve bilfunum banka muameleatile 
i§tigal etrnek ve .Tiirkiye dahilinde _ve 
icab eden mahallerde kumusyon mua -
melati yapmak ve memaliki ecnebiyeye 
ticaret emtiasm1 sevkle satrnak, esham 
ve tahvilat ahp satmak ve kumusyon 
§Ubelerine sevkedilecek emtiaya rnu -
kabil sahiblerine avans ita etmelk ve 
bankaya muktazi emvali gayrimenku
leye temelliik etmek ve banka alacak
larmm saglamla§tmlmast i<;in idare 
meclisinin takdir ve kararile banka ta
rafmdan hernevi gayrimenkul emval 
teminat ve ipotek almahk ve indelhace 
banka namma teferrug ve ahara ferag 
edebilmek iizere zirde vaziiilirnza Kur
razade Hac1 Mehmed, Kurrazade Hac1 
Bekir, Akagazade Abdullah Efendiler
le tertib ve ihrac1 berve~hi ati karar -
l~tmlan hisseler sahibi beyninde bir 
Tiirk anonim §irketi te§kil olunmu§tur. 

11 - Bankanm umur ve mesalihi he
yeti umumiye tarafmdan miintehab ve 
be§ten dokuza kadar azadan miirekkeb 
bir meclisi idareye ihale olunur. Ve §U 
kadar ki ilk ii<; sene miiddet ·i<;in te§kil 
olunacak meclisi idare azas1 miiessisler 
~!Umd:an taym .olun~cakb.r. 

r.lJt h 

20 - Meclisi idare mevaddt mahsusa 
ve bir miiddeti muayyene i«;in haiz ol
dugu iktidar1 ktsmen ve tamamen aza
smdan bir veya birka<; zata bavekaleti 
mahsusa ihale edecegi misilli mesalihi 
cariyenin riiyet ve tesviyesi i~;in ha
ricden dahi bir veya birka<; zah tevkil 
eyliyebilir. Gerek azadan ve gerek ba
ric meyamndan intihab edilmi§ olsun 
bu vekillere indelicab tahsis edilecek 
iicret·in miktartm tayin eder. 

35 - Bankaca masarif addolunan me
vaddm kaffesi tenzil olunduktan sonra 
baki miktar temettiiatl safiye itibar o
lunur. i§bU tememiiah safiyei seneviye
den evvela yiizde on ihtiyat akc;esi ten· 
zil edilecek, saniyen tediye olunmufl 
hisse bedelah nisbetinde sermayedara
na faiz olarak % 3 itasma kifayet ede -
cek meblag ayrtld1ktan sonra mebaligi 
rniitebakiye berv~hi ati taksim oluna
cakhr: 

Yiizde be§: Heyeti idareye, 
Yiizde ·iki: Memurlara, 
Yiizde 93: Hissei temettii olarak §ii -

rekaya tevzi olunacak. 

YENi ~EKiL 
1 - Hernevi teminat ve tahvilat ve 

e§yay1 ticariye ve emvali menkule 
merhunatile ve hilliyat mukabilinde 
ve kefili §ahsi ile avans ve ikrazatta 
bulunmak ve iti:ban mali ac;mak ve 
hernevi c;ek, kambiyo ve iskonto mua
melesi icra ve bilfunum banka i§lerile 
i§tigal etmek ve Tiirkiye dahilinde ve 
icab eden mahallerde kumusyon mua
melatl yapmak ve ecnebi memleketle
re ticaret emtias1m sevkle satmak, es
ham ve tahvilat altp satmak ve kumus
yon §Ubelerine sevkedilecek emtiaya 
mukabil sahiblerine avans ita etmek, 
icabmda ticari §irketler tesis veya ha
kikl: ve hiikmi §ahsiyeti haiz miiessese 
veya ~irketlere ve milli sanayi i§lerine 
~tirak eylemek ve bankaya muktazi 
emvali gayrimenkuleyi temelliik etmek 
ve banak alacaklarmm saglaml8§tlrll • 
mast ic;in banka tarafmdn hernevi gay
rimenkul emvali munzam teminat ola
rak ipotek almak ve bankalar kanunu 
hiikiimlerine gore temelliik mecburiye
tinde kalman gayrimenkul emvali te
mel1iik ederek ahara ferag edebilmek 
iizere zirde vaziiilimza baylar Kurraog
lu Mehmed, Kurraoglu Bekir ve Akaga 
oglu Abdullahla tertib ve ihrac1 her -
veghiati kararla~tmlan hisseler sahibi 
beyninde bir Tiirk anonim ~irketi te§ -
kil olunmU§tur. 

11 - Bankanm umur ve mesalihi he
yeti umumiye tarafmdan miintehab ve 
be§ten dokuza kadar azadan miirekkeb 
bir meclisi idareye ihale olunur. l;)u ka
dar ki ilk iic; sene miiddet i~;in te§kil O· 

Iunacak meclisi idare azas1 miiessisler 
•rafmd~ tayin olunacaktlr. Bu suret
le te§ekkiil eden idare meclisi 299~. sa
~h ·'b)Wkah!r kanununda ya:uh vazif~ 
leri yapmak iizere kendi azas1 arasmr 
dan se!fecegi iki aza ile umumi miidiir
den rniirekkeb ii!; ki§ilik bir idare ko -
mitesi teskil eder. idare komitesi ka -
rarlar1 t~sdikli bir deftere kaydolunur. 
!dare komitesinin ittifakla verdigi ka
rarlar dogrudan dogruya, E:ikseriyetle 
verdigi kararlar idare mecli~inin tas • 
vibinden sonra infaz olunur. !dare mec
lisi komitenin faaliyetini murakabe ile 
miikellef oldugu gibi idare meclisi a -
zalarmdan herbiri de idare komitesinin 
muamelat ve mukarreratm1 kontrol et
mege ve komiteden hertiirlii malfunatl 
istemege salahiyetlidir. 

20 - Meclisi idare §irketin bilfunum 
muamelah idariyesini intihab ve azli 
kendisine aid olrnak iizere bir miidiri 
umumiye tevdi eder. Miidiri umumi 
idare meclisinin tabii azasmdan bulun
makla beraber banka hisse senedatma 
sahib olmas1 §art degildir. Umuru ida
reden hangilerinin miidiri umumi ta -
rafmdan ve hangilerinin meclisi idare 
kararile yaptlacagt meclisi idarece tan
zim olunacak dahili bir .nizamname He 
tesbit olunur. 

35 - Bnkanm muamelah umumiye -
sinden miitehass1l varidattan bilciimle 
masarif tenzil olunduktan sonra kalan 
miktar temettiiah safiye itibar olunur. 
i§bU senelik safi temettiiden evvela 
o/o 10 ihtiyat akc;esine ve % 5 te ileri
de muhtemel zararlar kar§1hg1 olarak 
fevkalade ihtiyat akc;esine ve saniyen 
tediye olunmU§ hisse bedelati nisbetin
de sermayedarana birinci hissei temet
tii olarak % 3 itasma kifayet edecek 
meblag aynldtktan sonra mebaligi mii
tebakiye berveghiati taksim olunaeak -
hr. 

% 3: Miiessislere, 
% 5: !dare heyetine, 
% 2: Memurlara, 
% 90: ikinci hissei temettii olarak or

taklara tevzi olunacaktll'. 

36 - ihtiyat ak~esi 35 inci madde 

I B k • I mucibince temetttiati seneviyeden mii£-Emlak ve Eytam an ast Ilanlart rez mebaligin terakiimiinden te~ekkiil 
i••••••••••••••••••••••••••••••• edecek masarifi fevkalade ve gayrimel

huzaya kar§Illk tutulacak ve iflbU akge-

36 - 35 inci madde rnucibince hastlah 
seneviyeden ayrllan ihtiyat akgesi ;~ir
ketin muhtemel zararlarma kar§thk 
te§kil eder. ihtiyat ak<;eleri yekUnu 
banka sermayesinin bir mislini bulun
ctya kadar ifraz olunacak ve zarar ta
hakkuk ettigi zaman bu kar§Ihktan ya
ptlacak mahsub nisbetinde yeniden 
kar§Ihk ayruacakttr. 

K t R A L I K ~ M L A"' K nin miktan banka sermayesinin rubuna 
.&::. miisavi bir raddeye balig oldukta ih -

c. 

c. 
c. 

Esas No. 

10/7 

10/8 
10/10 

162 

Mevkii ve nev'i 

Beyoglunda Bedreddin mahallesinde Orta§imal 
sokagmda 5 - 7 numarah Abuaf aparttmanmm 7 
numarah dairesi. 
Ayni apartlmanm 8 numarah dairesi. 
Ayni aparhmanm 10 numarah dairesi. 
Ni§anta§mda eski Te~vikiye, yeni Harbiye soka
gmda 135 numarah eski ekmek fabrikasmm 

Depozito 
Lira 

42 
50 
50 

bodrum ve zemin kati. 225 
Mevkileri yukanda yazth emlak bir, Y.ahud ii~ sene miidedtle kiraya veril

mek iizere a~Jk arttlrmtya_ konulmu~tur. Isteklilerin ihaleye musadif 15 mart 
1937 pazartesi giinii saat 10 da §ubemize gelmeleri. c467» (1185) 

tiyat akc;-esi ifraz olunmtyacakttr. l;)u 
kadar ki ihtiyat akgesi sermayenin 
% 25 ine balig olduktan sonra ondan 
sarfiyat icrasile miktar1 nisbeti mezku
reden B§agt dii§erse tekrar temettiiat
tan tevkifat icrasma miiba§eret oluna
cakttr. 
37 - Hasllatl seneviye hisse ba§ma 

% 3 faiz veya hisSei 'temettii itasma ki
fayet etmedigi takdirde noksam ihtiyat 
ak<;esinden .jkmal edilebilecektir. 

37 - Has1lah seneviyeden §irketin 
muhtemel zararlan kar§thgi olarak ay
rllan ihtiyat akc;esi tamamen veya kls
men temettiie kalbedilerek hissedarlara 
tevzi edilemez. 

Erzurum Vila yeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: tt~iincii U. Miifetti~lik merkezi olan Erzu 

rum §ehrinin istanbul kapiSmdan ba§laytp Kiremit, Toprak Kars ve Sudni 
san tabiyalarmdan ge~en hath muttastl ve Sankami§ dekovil istasyonile ye
ni mezbaha !iimalinden bir kilometre mesafeden get;en hath mevhum dahi
lindeki meskO.n ve gayrimeskU.n klSlmlarmdan bin hektarmm harit8Sl aim
rna i~idir. 

2 - Bedeli muhammeni hektan 20 fler liradan yirmi bin liradtr. 
3 - Bu i§ kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacak. 
4 - Bu i§e aid ~artname ve evrak ~nlardtr: 
A- Nafia Vekaletince kabul edilen ~ehir ve kasabalarm hall hazll' ha-

ritalartmn ahnmasma aid ~artname. 
B- Erzurum !jehrinin haritasmm almmasma dair husust ~artname. 
C- Baymdtrhk i~leri genel !iartnamesi. 
istekliler bu ~artname ve evrak1 Erzurum Vilayetinden alabilirler. 
5 - Eksiltme 15/3/937 pazartesi giinii saat 14 te Erzurum Vilayeti Na

fta Miidiirliik odasmda te§ekkiil eden Komisyon tarafmdan yaptlacakttr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~;in isteklilerin 1500 bin be§ yiiz lira mu • 

vakkat teminat vermesi. Bundan bafika aiiagtdaki ~artlart haiz olmast la
Zirndtr. 

$imdiye kadar her hangi bir ~ehrin 200 hektardan a~agt olmamak artile 
haritasmm aldtgma dair vesika ibraz etrnesi. !steklinin harlta miihendlai 
veya bu i§i yapabilecegine dair Naf1a Vekaletinden veya Harita U. Mild. 
den almml§ vesika olmas1. 

7 - Teklif mektublan yukanda be!iinci maddede yaZih saatten bir sa
at evveline kadar Erzurum - Vilayeti Nafta Miidiirliigu odasmda te§ekkill 
eden Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu mektublann iyice mUhiir 
murnile kapahlm~ ve miihiirlenmi~ olmast lazrmdtr. (993) 

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

ninde sthhi ve fenni bir surette ibzar olunan ince sofra tuzlan yartm§ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlar1 da c50" ~er kiloluk i~l ka
gid kapli c;uvallar i<;inde satl§a ~Ikartlml!ittr. 

Sofra tuzlart c64» ve cl28a er paketi havi sandtklara konarak amba· 
Iajlanm1~ttr. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu Kabata§ ambarmda 
c9,50~ ve mutfak tuzlarmm beher kilosu c5,25a kuru~ fiatla sahlacakttr. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlart bir sandlk veya bir ~uvaldan 
daha az satilamaz. Sand1k ve c;uval bedelleri tuz fiatma dahil oldugun
dan mii~terilerden aynca sandlk veya ~uval bedeli araruruyacakttr. 

Tuz satlcllannm tnhisarlar istanbul Baflmiidiirliigii Merkezinde 
Kabata~ ambarma miiracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

Slhhat ve i~timai Muavenet 
iskan Umum 

Vekaleti 
Miidiirliigiinden: 

Muhacirler i~;in c1000• bin aded araba pazarhkla imal ettirilecektir. Pa
zarhk 11/3/937 per§embe giinii saat 15 te Sthhat ve ic;timai M~avenet ~e~a
letinde yapllacaktir. idari ve fermi ~artnameler istanbul, lzmtr, Kocaeh Is· 
kan Miidiirliiklerinde ve Ankarada iskan Umum Miidiirliigiinde mevcuddur. 

!stiyenler bu yerlerden ~artnameleri alabilirler. 
Pazarhga girmek igin her talib bin araba i~in ~artnamesinde yaZih fiatm I yii'de y•dl hu<uiiu nl•h"'ffid• muv.kkat tanlnat vo=•Y• moeguM=. (9J48) 

inhisarlar Umum MiidHrlii~iinden 
I - :;>artnamelerine ekli listelerde eb'ad1 gosterilen ve 900 M3 Sam

sunda ve mlitebakisi istanbul dahilindeki miiessesa~rmtza teslim edilmek ii
zere 2977 metre mikab1 kereste pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 13/III/937 tarihine rashyan <;ar§amba giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapt -
lacaktir. 

III - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~;en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ger;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1173) 
MMio 

I - idaremizin Yav§an Tuzlas1 i~in 9/III/1937 tarihinde kapalt zarf usu
Iile satm ahnacag1 ilan edilen beheri (4750) lira muhammen bedell~ i_ki aded 
Iokomatifin eksiltme tarihi 10 giin temdid edilerek 19/III/1937 tarihme ras
hyan cuma giinii saat 15 e talik edilmi§tir. 

II - Muvakkat teminat (712.50) liradtr. 
Ill - $artnameler paras1z. olarak hergiin inhisarlar Levaztm ve Muba-

yaat $ubesinden almabilir. .. .. 
IV - isteklilerin eltentme giiniinden en az on gun evvel §artnamede gos

teri.len esaslan ihtiva etmek iizere fiatstz ve mufassa~ teklifle.~~.i inhisarlar 
Tuz Fen $ubesi Miidiirliigune vermeleri ve tekliflerinm kabulunu mutazam-
mm vesika almalan lh1md1r. . . . 

v _ Mifuiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vestkalan 1hhva ede-
cek olan kapah zarflar en gee; ihale giinii ta~ saat 14 .e ~~dar Kabata§ta Le
vaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komtsyonu Retsllgme makbuz muka
bilinde verilmi~ olrnahdtr. (1193) 

lsparta 

Dahiliye 

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

Vekaletinden: 
!sparta dahilindeki §ebeke ic;in icab eden Amalzemelerin tedariki. ve b~ru 

fer!iiyatmm icrasile sair buna miiteferri imalatm yap1lmas1 ve §eW dahl • 
Iinde ii<; depo in§ast kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - i§in muhammen bedeli 47719 lira 15 kuru§tur. 
2 - istekliler bu i§e aid §ar~name, .proje v.esai: evrakl 2~~- kuru§ mu

kabilinde Dahiliye Vekaleti Beledtyeler !mar Heyeti Fen $efltgmden ala -
bilirler. . 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rashyan cum~ giinii saat on b;rde 
Ankarada Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Beled1yeler !mar Heyetmce 
yaptlacaktlr. · 

4 _ Eksiltmiye girebilmek i<;in i.stekliler~ -~~ag1da yaz1h temmat ve 
vesaiki ayni giin saat ona kadar Komtsyon Re1shgme teslim etmi~ olma -
Ian laztmdir. 
A_ 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 3579 lira -

hk muvakkat teminat. 
B- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C _ Kanunun diirdiincii maddesi mucibince eksiltmiye girmeye bir mani 

bulunmad1gma dair imzah bir mektub. . .. 
D _ Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefliginden miinakasaya grrmek I~m ala-

caklan vesika. . 
5 _ Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbu~ mukabt· 

Iinde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilece_k tekhf me~tub
larmm iadeli taahhiidlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar Korn1syona gelmt§ bu-
lunmast laztmdtr. d 1 t H 

Bu i!i ha~~~nda f.~zla izahat al~ak istiyenlerin Bele iye er mar (1~87) yeti Fen $efhgme muracaat etmelen. c52h 
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Ha~arat uyanmadan A ile tahrib ediniz 
Ge~en sene gibi bu sene de sinek afetine ve hiicumuna ve ha~arabn istilasma maruz kalmamak i~in ~imdiden F A Y D A ve pompasile yuvalanm temizleyiniz. 

AI ve mevsim 
hastahklar1ndan 

korkma! 
• • 

Kat'i tesirile biitiin k1r1khk
larl ge~irir. Sogukalgmhg'l, 
nezle, grip, bron§it ve sair 
rahats1zhklar1 siiratle tedavi 
ettigi gibi ba§, di§, mafsal ve 

romatizma agrdarm1 da 
teskin eder. 

24 saaHe U~ kate 
Grlpin alabilirsiniz 

Gripini tercih · ediniz! 
Sihhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum Miidiirlugiinden: 

iki cinsi vard1r. T er ve 

y1kanmakla kat'iyyen 

c;tkmaz, tabii renk ve • 
ren tan1nm1~ yegane 

s1hhi sac; boyaland1r. 
lnglllz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

Mersin Beledivesinden: 
1 - Belediye bah~esinin i§letmesi be§ y1l miiddetle kiraya verilecektir. 

Tahmin edilen yilhk kira bedeli bin Iirad1r. 
2 - Belediyede mevcud proje ve §artname rnucibince bah~ede miistecir 

tarafmdan 3500 lirahk in~?aat yapilacakbr. 
3 - Sartname ve proje paras1z olarak Belediye Fen Miidiirliigiinden ah· 

nacaktlr. 
4 - Arttirma 23 mart 937 sail glinii saat 15 te Belediye dairesinde yapt-

lacakbr. 
5 - Artbrma a~Ik olarak yapilacaktlr. 
6 - . Muvakkat teminat miktan 375 lirad1r. 
7 - Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklarma dair vesika ibraz ede-

C'eklerdir. (1126) 

Orta Anadolunun Konya, Nigde, Kayseri, Yozgad, Corum, Tokad ve 81- VENUS gibi giizel olmak is-
vasm $ark1~la kazalarile diger yerlerde iskan edilen ve edilecek olan muhacir • 
I tiyorsantz ·, datma er i~in 2500 ~ift (be~ bin aded) okiiz pazarhkla satm almacakbr. 

Pazarhk 10/3/937 ~ar§amba giinii saat 15 te S1hhat Vekaletinde VENUS Kremi 
yap1lacakhr. VENUS Pudras1 

!dari ve fenni ~artnameler istanbul, Kayseri, Stvas, Adana Erzurum ve VE All -
Kars V1layetleri !skan Miidiirliiklerinde ve Ankarada iskan Umum Miidiir- NOS tgl 
liigunde mecvuddur. istiyenler bu yerlerden ~?artnameleri alabilirler. VENUS Ruju 

Pazarhga girmek i~in her talib be§ bin okiiz i~in !?artnamede yazllt mu- VENUS Rimeli 
hammen fiatm yiizde yedi bu'<ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye VENUS Siirmesi 
mecburdur. <947) VENUS Briyantini 

• -~ VENUS Esanst Kad1koy Vak1flar Direktorliigii llanlari- VENUS Kolonyas1 

VENUS Gliserinli ve tuvalet 
Miktan Muhammen ktymeti Teminah sabunu 
kental Lira Lira K. 

150 150 11 25 <:am kokulu EREN kolon• 
~ilede Avc1koru vaklf ormanlarmm Darhk suyu kenarmdaki $i~ir yas1 kullammz. 

~ahlarmdan kutru 4 santimden yukar1 olanlardan yap1lacak olan ve Y'll;kanda VEN"OS miistahzarah nam ve §iihretini soz ve §arlatanhkla degil ma-
miktan ve k1ymeti yaz1h ~i~ir odunu a~lk arttlrmaya C<lkanlmlljtiT. Ihalesi hru biitiin diinyaya begendirmek suretile isbat eden §ayaru itimad )'e~rane 
26/3/937 cuma giinii saat on beljtedir. isteklilerin Kadlkoy Vaklflar Miidiir - markadtr. 
liigune miiracaat eylemeleri. (1311) VENUS miistahzaratma: Tanmml§ eczane, Itriyat ve tuhafiye magaza.- 1 p•••••••••••••••••••••••••••~-~~~larmda en ktymetli yerler verilmi~tir. peposu: Evliyazade Nureddin tica-

,. rethanesi - Istanbul. 

Bayanlann candan arkada~l: Ayba§lannda kullandiklan 

'' FE MiL ,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan 

hUmQmetleri h;in vekili : i$ Ecza Deposudur. 

Siit Sabs• ilan1 
' 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 

{_;iftligi Miidiirliigiinden: 
Merinos ~et~~tirme Giftligi koyun siitlerinin 1/3/937 tarihinden sa~1m 

sonuna kad~r lShhsal olu~a~.ak ova ve yayla koyun siitleri 10 mart 937 tari
hine musadif c;ar~amba gunu saat 15 te Merinos Yeti§tirme Ciftligi Miidiir • 
liigii dairesinde a<;Ik artbrma usulile sahlacaktrr. 

Beher litresine alb kuru~ muhammen ktymet takdir edilmi!?tir. tstek . 
Iilerin' 300 lira muva~k~t temi":atl?;_ile ~.ir~~kte artbrma giinii Karacabey Ha
rasmda Merinos Yeti~:1rme G1~tl~g.1 Mudurliigii dairesinde te§ekkiil edecek 
Sati§ Komisyonuna muracaatlen 1lan olunur. (lOB4) 

Liileburgaz ~arbaybg1ndan: 
Her sene a~tlmasl mutad olan Liileburgaz Kopriiba!?l hayvan panaym 2 

nisan 937 cuma giinii a~Ilarak iiC< giin devam edecektir. Gelecek tiiccar ve es
nafm esbab1 istirahatleri temin edilmi~tir, satmak iizere panayire getir~lecek 
hayvanm rnuhtarlar tarafmdan sahibinin kendi mah olduguna dair venlecek 
ilmiihaberlere o mahalde bula~?tk hayvan hastahg1 olmad1gmm rnutlak 
dercedilmesi ve boyle bir ilmiihaber ibraz etmiyenlerin panayire kabul olun
rniyacagt ve hayvam sattmlmiyacagt emirler iktizasmdandtr, keyfiyet iliin 
clunur. (1281) 

Kars Valiliginden: 
Sankam1~ta Ye.t!ilacak 27536.96 lira bedeli ke§ifli Hiikumet Konag1 ill§a

ah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Eksiltme 24/3/1937 tarihine musadif ~ar§amba giipii saat 15 te Kars 

Vilayeti Enciimeni Daimi odasmda yapilacakhr. 
2 - in§aatm muvakkat teminab 2066.20 lirad1r. 
3 - !n~atm istinad ettigi miinakasa §artnamesi, plam, ke§iif, tahlili fiat 

bordrosu, fenni §artname ve Baymd1rhk i§ileri gene! ~artnamesi 1.38 lira 
mukabilinde Kars Naf1a Miidiirliigunden verilecektir. 

4 - istekli olanlar teklif mektublarile beraber Hususi idare veznesine 
yabrd1klarma dair makbuz veya banka (nektublanm ve Naf1a Vekaletinden 
bu gibi i~ler i<;in aim~ oldugu ehliyet vesikalanm Ticaret Odas1 kayid va
rakasmt bir zarfa koyarak makbuz rnukabilinde Enciimeni Daimi Reisligine 
makbuz rnukabilinde yukanda yaz1h saatten bir saat evveline kadar verme
leri Iazimdir. Tekli~ mektublarmda in~aatm istinad ettigi biitiin evrakm oku
nup kabul edildiginin yaz1lmas1 laz1mdrr. Postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilemez. (1255) 

M 
A 

• .. 
CASINO de PARiS 
yrld1zlartnd1n 

RNICRIR PRLRSTR 
9iirUiecelrti r 

TAM YERLi MALl 
10 adedi 15 kuru,tur. 

istanbul Lokantacdar Cemiyetinden: 
intihab miiddetini bitiren idare heyetile Yard1m Sand1g1 idare heyeti 

i~in 15/3/937 pazartesi giinii se~im yapilacaktir. Cemiy,et mensublarmm yu
kanda yazil1 tarihte saat ondan on albya kadar Bah~ekaptda Dordiincii Vaklf 
hanm asma katmdaki Cemiyet rnerkezine hiiviyet ciiu;l.anlarile birlikte gele
rek reylerini kullanmas1 rica olunur. 

Miitercim AIInacakttr 
Askeri Fabrik r .. 

Umum · Miidiirliigiinden: 
Almancadan tiirk~eye, tiirkC<eden almancaya terciirneye muktedir bir mii· 

tercim almacakbr. 1steklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mii
diirliige miiracaatleri. (1010) 

Mersin Belediyesinden: 
1 - Belediyeye aid plajm i~?letrnesi be~ y1l miiddetle kiraya verilecektir. 

Tahmin edilen y1lhk kira bedeli 700 lirad1r. 
2 - Belcdiyede mevcud proje ve !?artname mucibince -plajda rniistecir tara· 

fmdan 3466 lirahk in§aat yap1lacakhr. 
3 - Sartname ve proje paras1z olarak Fen Miidiirliigiinden almacakbr. 
4 - Artbrma 23 mart 937 sah giinii saat 16 da Belediye dairesinde yaplla• 

caktlr. 
5 - Artbrma ac;tk olarak yaptlacaktlr. 
6 - Muvakkat teminat miktan 262 lira 50 kuru!?tur. 
7 - Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklarma dair vesika ibraz edecek-

lerdir, (1125) 


